
Karsten Bjerregaard: - Det har været en svær fødsel, men vi har fået en sundt og stærkt
som har været alt bøvIet værd.

- Jeg glæder  mig til at flytte ind, men det er også  vemodigt at flytte fra huset, som vi selv har bygget og selv har plantet
hver eneste bye i haven, sagde 85-årige Dagny Rasmussen, der her bydes velkommen i Åpark  Centret aft områdeleder
Karin Christiansen.

Vemodighed pa
en glad dag

HORSENS - Det var en
glad, men for nogle

også en lidt vemodig dag,
da Horsens' ny

ældrecenter  Aparken i
lørdags blev indviet.

I hvert fald følte
85-årigeDagny Rasmussen bade
glæde, vemodighed og lidt
benovelse, da hun trådte
ind i det store, splinternye
hus ved Lichtenbergsgade.
Hun er nemlig en af de 40,
som om fa dage flytter ind i
en af de nye ældreboliger.

- Huset er fint og flot. Og
jeg glæder mig til at fa
mindre plads, at slippe for
haven og slippe for at kaste
sne. Og så glæder jeg mig
til at have mennesker om-
kring mig. Men

selvfølgeliger det vemodigt at flytte
fra huset derhjemme, hvor
vi selv har bygget og plan-
tet det hele. Også fordi jeg
jo ved, at det nok er sidste
gang, jeg flytter, sagde
Dagny Rasmussen, der
sammen med sin datter
overværede  indvielsen.

Dagny Rasmussen har i
mange 'årtier boet i hus pa
Fuglevangsvej. I fireet-
halvt år har hun været
skrevet op til en ældrebolig
- og er glad for at være en
af de 40, som nu far ny to-
rums-bolig i Apark Cen-
tret. Den 5. januar flytter
hun pa sin 86 rs

fødseldagsind i sin ny lejlighed.

Weekenden igennem
var der tæt pakket af inter-
esserede i det ny ældrecen-
ter, der var været seks r
undervejs og har kostet
55,4 mill. kr.

Centret var abent bade.
lørdag og søndag, men den
officielle indvielse foregik
lørdag formiddag, hvor hu-
sets cafe var fyldt med ba-
de de officielle gæster og
med en del - fortrinsvis
dre - borgere, der bare ville
kigge pa.

Der var officielle taler,
og bagefter bød "Knud
Pølsemand<< på pølser,
mens Horsens Musiksko-
les bigband og Torsteds
Triste Trio gav den med
både swing og jazz.

Det var en tilfreds soci-
aludvalgsformand, der
holdt indvielsestalen.

Det matte han gore ale-
ne, fordi borgmester Vagn

Ry Nielsen var forhindret
af arbejde i Kobenhavn.

- Huset her er ikke kom-
met op at stå uden forhin-
dringer. Vi løb sidste vin-
ter ind i en af de

allerhårdestevintre, og alligevel
nåede vi det. Centret har
undervejs været genstand
for en del polemik. Men alt
dette "bøvl« har været det
værd. For den, som ikke
kender til bøvl, kender hel-
ler ikke glæden, nar noget
alligevel lykkes, sagde
Karsten Bjerregaard -
uden i øvrigt  at komme ind
pa Åpark Centrets tilnavn
i folkemunde >>Bjerre-
gaards Minde<.

- Det har været en svær
fødsel, men vi har faet et
stærkt og sundt barn ud af
det. Og mit håb er, at ikke
bare centrets beboere,
men hele kvarterets ældre
beboere vil bruge facilite-

terne i Apark Centret, der
jo er abent for alle, sagde
han.
Å park Cenret er opført  i
samarbejde mellem Hor-
sens Kommune og Arbej-
dernes Andelsboligfore-
ning af 1938, der har stået
som bygherre.

De øverste etager rum-
mer 40 torums
ger, 13 et-rums boliger til
senilt demente. Stueeta-
gen er indrettet som et
dagcenter med café og op-
holdsrum for hele kvarter-
ets ældre. Derudover flyt-
ter en del af den kommu-
nale hjemmepleje ind. 15
hjemmehjælpere far deres
base her.

Stort besøg, da
Åpark Centret
å bnede dørene
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