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100 vrede borgere i
aktion for »huset«

Kæmper mod
lukning af
Aktivitetshus
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HORSENS - Vrede over
politikernes slendrian
og klar til kamp for at
redde det hus, som i fle-
re år har været »deres«,
samledes 100 mænd og
kvinder i går i Aktivi-
tetshuset.

De repræsenterede ca.
450 andre mænd og kvin-
der fra foreninger og grup-
per, som de sidste fern år
har brugt Aktivitetshuset i
Horsens som rammen om
husflid, træarbejde, mu-
sik, daghøjskole , kaffes-
nak, kultur, keramik, tea-

ter, afslapning, kortspil,
Shakespeare og meget me-
re.

Det var ledelsen og be-
styrelsen for Aktivitetshu-
set, der i gar havde invite-
ret til brugermøde for at
informere som de

okonomi-skevanskeligheder og den
truende iukning 31. de-
cember.

Ingen havde regnet med,
at ca. 100 engagerede bru-
ger ville møde op for at slå i
bordet og fortælle , at Akti-
vitetshuset vil de ikke af
med.

Klare ord
- Vi har brag for huset.
- Vi skal altså blive her.
- Vi er her hver onsdag.
- Hvor skal vi så være?
- Hvor kan vi i stedet

komme, når vi ikke vil ud
om aftenen?

- Alle andre store byer

har et medborgerhus - der
fungerer.

- Hvad kan vi gøre for at
stoppe det, der sker?

- Hvorfor er det sådan i
Horsens, at man køber
då-semad  udenfor byen, når
vi godt selv kan lave vores
mad - hvis vi fik lov?

- Kulturforvaltningen
kan anvise os alle et andet

lokale, men de kan ikke an-
vise os det sociale og kultu-
relle fællesskab, som vi
finder her i Aktivitetshu-
set.

Gang på gang
Sådan lød blot nogle af

kommentarerne fra bru-
gerne, og flere efterlyste
en snak med de politikere,
som for fem år siden star-
tede Aktivitetshuset.

- Vi får gang på gang
skudt i skoen, at vi den-
gang sagde ja til nøglen

med løftet om, at resten
skulle vi nok selv sørge  for.

- Men der skal være no-
gen til at lede sådan et
sted, ellers går det galt, og
stedet vine se væ re ud end
det gør, sagde A-husets le
der, Svend Aage Møller.

Utilfredse
- Og når vi nu siger, at vi

kan ikke mere, så er det
ikke vilje, der mangler -
men penge og politisk be-
slutning.

- Vi kan ikke fortsætte
uden, derfor er vi klar til at
lukke Aktivitetshuset den
31. december, sagde Svend
Aage Møller.

Men den lukning vil bru-
gerne gøre meget for af af-
værge, og de er klar til at
handle for at vise politiker-
ne, at de er dybt utilfredse
med, head der sker.

Godt 100 brugere af Aktivitetshuset mødtes i går i pro--
test mod den truende lukning, og de nedsatte en gruppe,
der skal være talerør for de ca.. 350 mennesker, som
dagligt kommer i huset. Fra venstre er det Kim Foged,
Harry Hansen, Ellen Davidsen og Tekla Christensen.
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