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Idérig livs-nyder
Han er livs-nyder, og man 

skal passe på ikke at skrive 
ordet to s'er, for hvis der er 
noget han ikke gør, så er det 
at snyde sig selv for, hvad 
tilværelsen kan give.

Det bunder i en nysger-
righed og en lyst til at være 
med i alt, hvad der foregår 
omkring ham. Og hans en-
gagement kan smitte af på 
omgivelserne. Hans begej-
string er af den smitsomme 
art, men omvendt har den-
ne medleven og engagement 
en tendens til at blive til 
overbebyrdelse, og derfor 
bugner hans mødekalender 
i endnu større omfang end 
ellers for en kommunal em-
bedsmand.

Han har let ved at begej 
stres og tænde for en ide. Og 
han brænder for den, til den 
er gennemført, idet han og-
så elsker en god fight.

Han får sikkert også brug 
for den ildhu i sit nye job 
som formand for idræts-
klubben Horsens Freja, der 
med sin omtumlede tilvæ-
relse og 40 års »landflygtig-
hed« i egen by, altid har haft 
sit at slås med.

Når iderigdommen blom-
strer og begejstringen blus-
ser, kan det gå lidt ud over 
det »rugbrødsarbejde«, som 
også skal til i ethvert job.

Det er ikke hans stærke 
side, og det ved han godt 
selv.
Navnet er Ebbe Nielsen,

Ebbe Nielsen.

DAGENS PORTRÆT

og han er afdelingsingeniør 
for byplanafdelingen ved 
Horsens kommune, og det 
han været siden november 
1984.
Han stammer oprindeligt 

fra Odense, men rejste i 
1969 til Horsens for at blive 
uddannet. Han blev hæn-
gende og siden 1972 har han 
været ansat ved kommu-
nen.
At han også var med i sty-

regruppen til Landsstævnet 
i sommer er blot en enkelt 
ting, som han roder sig ind

Opgaven i Horsens Freja 
var der heller ikke lang be-
tænkningstid til. Ebbe Niel-
sen bor sammen med by-
rådsmelem Jytte Holm, og 
hendes søn spiller fodbold i 
Freja. Derfor har Ebbe 
Nielsen haft sin gang i klub-
ben i de seneste fire år.

Og Freja passer til ham. 
Klubben er kommet ud i en 
»ny verden« i Vestergade, 
hvor tingene skal til at fun-
gere, og den første konkrete 
opgave bliver næste års ud-
videlse af klubhuset, som 
blev »arvet« fra B1940 (FC 
Horsens).

I morgen starter for-
mandsjobbet ved det konsti-
tuerende bestyrelsesmøde.

Det med at være livs-ny-
der hænger også sammen 
med, at han elsker god mad, 
et glas vin og så Korsika.

Den lidt oversete Middel-
havsø er hans og Jytte 
Holms foretrukne feriemål.

Et enkelt nydelsesmiddel 
lægger han dog fra sig i pe-
riode. Det er cigaretterne.

Og så ynder han at for-
tælle en god historie, og et 
møde med ham kan godt bli-
ve lidt længere end plan-
lagt, for hvis der er nogen, 
som er Horsens-mester i 
sjove anekdoter om byens 
politikere, er det Ebbe Niel-
sen. Livets gang i Liden-
lund, værsgo. Men altid 
med et lunt og humoristisk 
glimt i øjet.(JR)
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