
Her i Det gule Pakhus ser det ud til, at hip-hopperne nu
kan få et sted at være .

FAKTA

Det Gule Pakhus
Projektet åbnede  den

1. oktober 1993 i et pak-
hus ved siden af den
gamle toldbod på Hor-
sens havn.

Bag projektet star en
gruppe unge, KFUM's
sociale arbejde og Hor-
sens kommune.

Det Gule Pakhus har
400 medlemmer, som
dukker op til koncerter
og musikarrangemen-
ter. Af faste brugere er
der 50, som kommer i
åbningstiden mellem kl.
1 2.00 og 22.00.

De unge kalder sig
selv anderledes og rod-
løse. Selv om et par af
dem ikke har nogen fast
adresse, er de ikke
gadebørn i egentlig for-
stand.

Ingen bliver registrer-
et, når de kommer. Af
personale er der ansat
en projektleder, og se
nest en pædagog pr. 1.
januar.

Pakhuset er et
treårigt  forsogsprojekt.
Met er at skabe et
springbrædt for de un-
ge, give dem noget selv-
værd, så de kan komme
videre med deres liv.

Plads i
Det gule
Pakhus
HORSENS - John
Lundvig, bestyrer af
Det gule Pakhus, har
haft et møde med hip-
hopperne, om, hvad det
er de gerne vil have - og
det ser nu ud til at give
resultat.

Første  etape var et møde
med Dagnæs Ungdoms-
skole. Anden etape var et
møde med hip-hopperne
om, hvad det var de egent-
lig ønsker .

Det eneste, de gerne ville
have, var en skate-board-
rampe og et sted, de bare
må være, uden at de voks-
ne hænger dem over nak-
ken, hvor de kan spille de-

res egen musik og bare op-
holde sig.

Tredje etape er lige nu i
gang. Alt papirarbejde skal
i orden og ansøgningen  om
penge - der er blevet søgt
hos SSP-udvalget. Stedet
bliver noget, de unge selv
skal bestyre og selv skal
vedligeholde.

Derfor vil det også blive
op til de unge selv, om det

er noget, de kan beholde.
At stedet skal holdes af de
unge, har Pakhuset allere-
de god erfaring med.

Øversteetage bliver nemlig
brugt til unge mennesker,
som kan lide at høre og
spille musik. Stedet bliver
drevet af de unge, de vedli-
geholder det og står selv i
baren - hvor der ikke sæl-
ges spiritus.
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