- Du trækker til højre , drillede amtsborgmester Erling Tiedemann (V) sin viceamtsborgmester, Vagn Ry Nielsen (S), da de to i fællesskab løftede sløret for
Amtsspecialskolens nye skulptur. (Foto: Lene Sørensen)

Æblehaven har fået
den ønskede gødning
200 til indvielse af den nye Amtsspecialskole for Voksne i Horsens
- Amtsspecialskolen i
Horsens er en æblehave,
som Vejle amt overtog i
1980. Der er sedan set
gartnere og medhjælpere
nok til at passe den, men
til gengæld har det knebet
lidt med gødningen .
Amtsborgmester Erling Tiedemann (V), Vejle amt, holdt
hovedtalen ved indvielsen af
den nye Amtsspecialskolen
for Voksne paåNørrebrogade i
Horsens.
Den lille fortælling viste
med al tydelighed, at amtet
godt har været klar over, at
skolens gamle lokaler på
Fug-levangsvej ikke var up to date.
Men med den nyrenoverede
bygning på 2000 kvm skulle
skolen og dens elever til gengæld være sikret gødning nok
i en årrække, og det skortede
da heller ikke på glæde over,
at Amtsspecialskolen nu har
fået de rammer, som den faktisk har ønsket sig siden en
gang i '60'erne.
Erling Tiedemann benyttede også det lille billede med
Æblehaven til at antyde, at
diskussionen om nedlægge-

turudvalg, var ikke sen til at
samle tråden op om det med
amternes rolle:
- Amtsspecialskolen her har
elever både fra Horsens kommune og andre kommuner,
som ikke selv har mulighed
for at lave sådan en skole. Det
viser, at der stadig er brug for
amterne til at løse nogle opgaver, sagde Vagn Ry Nielsen i
sin indvielsestale.

Hjemmelavet
skulptur
Gæsterne fik lejlighed til at kikke rundt pa hele den nye Amtsspecialskole. Her er det en gruppe, som tager skolens edb-udstyr
i nærmere øjesyn. (Foto: Lene Sørensen)
sen af amterne er ved at gå for
vidt:
- Man skal holde op med
evig og altid at diskutere,
hvem der bør eje og drive
æblehaven. Det skaber utryghed, og så får gartnerne ikke
klippet alle træerne, mente
amtsborgmesteren.
Erling Tiedemann kom også ind på, at markedsmekanismer er fint, når der er et mar-

ked. Men ikke, når vi taler om
en skole, hvor eleverne ikke
har penge til at kø be det, de
får.
- Her skal tingene styres af
fællesskab og solidaritet, og
det er også det, der er baggrunden for det, vi er med til
at indvi i dag, sagde Erling Tiedemann.
Og viceamtsborgmester
Vagn Ry Nielsen (S), Horsens,
der er formand for amtets kul-

Men derved var det ikke
slut med snakken om æbler og
haver. Flere af de godt 200
gæster havde valgt netop at
forære skolen et træ i indvielsesgave, og store dele af arrangementet foregik i strålende
solskin i skolens...have.
Indvielsen blev sat i gang,
da nogle elever fra skolen hejsede Dannebrog i vejret. Og
derefter kunne Erling Tiedemann og Vagn Ry Nielsen afsløre en stor stenskulptur,
som tre af skolens elever har
lavet foran den nye kantine på
skolen.
Bag kunstværket står Tinna Mouritsen, Jette Lorentzen og Birthe Larsen, og de

har selv hamret og mejslet hele motivet ud under vejledning af lærer Anders Kjær og
skulptøren Søren Wollum, Århus.

Syv mill. kr.
Indvielsen betyder, at der er
sat et foreløbigt punktum for
en store omrokering af institutioner i Horsens.
Først var det
,Mølebakson som underviser handicappede børn, der flyttede fra
Nørrebrogade og ned til Bankagerskolen sidste år. Siden er
lokalerne blevet udvidet og renoveret for cirka syv mill. kr.
for at skabe plads til Amtsspecialskolen for Voksne.
Samtidig betyder flytningen, at Amtsspecialskolen er i
stand til at samle alle sine aktiviteter på et sted. De var tidligere spredt på både Fuglevangsvej og Kildegade.
Den nye skole ligner den
gamle Møllebakkeskole
temmelig meget set udefra, men
indvendig fremtrder den i
langt lysere farver end tidligere. Og det vil alle interesserede kunne forvisse sig om,
når skolen holder åbent hus den 2.
november. (jala)

