IC3-tog navngives
i »Bering Bryg«
Festlig lørdag i Horsens kommer til at stå i togets tegn
Når
•
borgmester Hen, ning Jensen i morgen
• kl. 11.30 navngiver et
nyt IC3-tog pa Horsens
Banegård, kommer
"dåben«« ikke til at ske i
vievand, men i "Bering
Bryg“ fra Ceres i Horsens. Når ølflasken er
knust, hedder toget
>>Vitus Bering.
Bade DSB og togfabrikken
Scandia i Randers forsikrer,
at hverken borgmesteren, tilskuerne eller »Vitus Bering«
vil Tide overlast, nar ølflasken
knuses mod togets underkant.
Flasken til den historiske
navngivning overrkkes til
Henning Jensen af oldermanden for Vitus Bering Lauget,
Erik Sodemann, der til daglig
er teknisk direktør for Bryggerierne Faxe Jyske (Ceres,
Faxe og Thor).
Vitus Bering Lauget modes
fire gange årligt pa Ceres i
• Horsens for at udveksle nyt
• om Bering-forskningen og
• holde mindet om fjordbyens
berømte
•
son i hævd. Og når

tiden er inde til den obligatoriske skål, sker det naturligvis i
»Bering Bryg".
Lørdagen i Horsens kommer til at stå i togets tegn - det
skulle således blive en rigtig
festlig fut fut-dag.
Kl. 11.00 træ kker Horsens
Garden op ved det gamle
rådhus pa Søndergade og marcherer til Banegården, hvortil
det nye IC3-tog ankommer
minutter for, byens
første-mandklvgiet.
Fra lidt for kl.12.00 og til kl.
godt 14.00 er der kombi-ture
med IC3 og DSB's veterantog.

I røg og damp...
- En spndende oplevelse
venter hele familien. Tag med
IC3-toget til Vejle og med
DSB's flotte, gamle veterantog hjem igen. Velkommen til
alle, der har lyst til en dag i røg
og damp, lyder opfordringen
fra Statsbanerne.
Billetter kan lobes pa Turistkontoret og i billetkontoret pa banegården. Prisen for
voksne er 30 kr. og 15 kr. for
børn.

For de helt små kører
FUT. fra kl. 10.00 til 16.00.
Turen gar fra Banegården til
Vitus Berings Park og retur og transporten er gratis.
Hele dagen og den følgende
uge er der udstilling i forhallen pA Horsens Banegård om
jernbanens historie op gennem tiderne.
I anledning af navngivningen udgiver Turistkontoret en
førstedagskuvert. Der er
fremstillet 2000 kuverter med
specielt tryk og frimærke. Kuverterne kan lobes fra i morgen pa Turistkontoret og pa
Banegården. Prisen er 15 kr.
pr. stk.

Slogan-konkurrence
Turistforeningen vil gerne
have et nyt slogan for turistbyen Horsens. PA turen med
IC3 og veterantoget udleveres
reglerne for deltagelse.
Og der er masser af flotte
præ mier, bl.a. en DSB-weekend for to til Kobenhavn med
hotelovernatning og en uges
bondegårdsferie for fire til
seks personer. (BJe-.)

