
Et „folkets hus"
i Søndergade 31

KFUM vil fra fredag holde åbent hver aften for byens „hjemløse"

KFUM og K starter på fredag
aften med noget nyt og

uprøvet : Et „åbent hus" for alle, der
savner et sted at hygge sig i
aftentimerne. Ikke blot fredag,
men hver aften i de kommende

måneder vil der være adgang
for alle til at se fjernsyn, spille
bob, billard eller dam og drikke
kaffe og sodavand i nogle timer
i Søndergade 31.

Med sine godt 50.000 indbyg-
gere har Horsens hidtil manglet

et offentligt samlingssted, ma-
ske især for de unge, der tradi-
tionelt promenerer pa gader og
stræder - ikke altid lige lydløst
- efter mørkets frembrud. I
KFUM fik man ideen til et
„folkets hus", efter at man også
i Søndergade  31 havde været i
karambolage med hærværksma-
gere.
Først stationerede man vagter
i bygningen, så fandt man ud
af, at det matte være en endnu

bedre ide at lukke dørene op
for alle dem, som ikke ved,
hvad de skal fa de lange aften-
timer til at gå med.

- Hvis folk kommer, vil vi
fortsætte med aftenerne hele
sommeren, siger KFUM's sekre-
tær Jes Peter Hansen. Alle kan
komme, uanset alder, og hygge
sig med forskellige spil fra bil-
lard - en gave fra et af med-
lemmerne - til dam og mølle . I
forvejen råder man over et
gammelt fjernsyn, men gar med
lose planer om at anskaffe far-
ve-TV.

Tredive ægtepar har sagt ja
til frivilligt, på skift, at være i
huset fra kl. 19 og nogle timer
frem. Ægteparrene  tager selv
kager med. Skulle aftenerne
give overskud, ved salg af kaf-
fe, kager og sodavand, er
farvefjernsynet  inden for rækkevid-
de.

Det gamle fritidshjem for
voksne i Møllegade  5, der sorte-
rer under KFUM's sociale Ar-
bejde, fungerer stadigvæk, men
Søndergade 31 betragter sig
heller ikke som en konkurrent.

- Vore aftener vil fortrinsvis
være baseret på alle de 'unge,
der dasker rundt uden at finde
nogen steder at være ,. siger Jes
Peter Hansen. 1

Beth


	Page 1

