
Kommunal
tak for
Europeade
HORSENS - Det aller-
sidste Europeade-
punktum blev sat i af-
tes, da Horsens kom-
mune holdt en takke-
fest for de frivillige
hjælpere.

Knap 400 mennesker, som
havde ydet en særlig indsats
under Europeaden, var i aftes
inviteret til spisning og under-
holdning på Horsens Ny Tea-
ter.

Det var kommunens offici-
elle tak til den hærskare af fri-
villige hjælpere, som på for-
skellig vis havde været med til
at gøre Europeade-arrange-
mentet til en succes.

- Vi har gjort det igen, vi
har, sagde kulturudvalgets
formand, Hans Jakob Larsen
og hentydede dermed til
Landsstævne 90.

I en begejstret takketale gav
Hans Jakob Larsen udtryk for
gælde og stolthed over, at by
en nu igen har magtet at løse
en organisationsmæssig
kæmpeopgave på den bedst
tænkelige måde.

- Det skyldes ikke mindst al-
le jer - alle I frivillige hjæ lpere,
alle I der var klar til at give en
hånd med og som har gjort en
kæmpeindsats for at få alt til
at klappe. Og vi håber, at vi
også fremover kan regne med
jeres hjælp ved nye store ar-
rangementer. Vi håber, at der
også fremover vil være ildsjæ-
le i Horsens, sagde Hans Ja-
kob Larsen til gæsterne.

Også borgmester Henning
Jensen holdt en takketale.

I talerne kom det også frem,
at Europeaden har resulteret i
mange begejstrede henvendel-
ser med tak fra deltagerne,
som havde megen ros til Hor-
sens - både for organiseringen
og den varme, man blev mod-
taget med af borgerne i byen.

Stemningen i salen var der
heller ikke noget i vejen med i
aftes. Da en gruppe flamen-
co-musikere og -dansere
stemte i med inciterende to-
ner fra Sevilla og faste tramp
og klap var det næsten, som
om Europeade-suset vendte
tilbage for en stund.

En engelsk komiker gav
bl.a. et forrygende indblik i
problemerne med at være en
rigtig "euromand" i det store
EF.

Aftenens sidste underhold-
nings-afdeling leverede Cir-
kus Hjælpeløs fra Århus, der
på afslappet vis klovnede sig
gennem knivkastning, jongle-
ring artisteri og

tankelæsertricks- alle de klassiske cir-
kusnumre garneret med vitti-
ge og lejlighedsvis platte ord-
spil i en blændende servering,
der bestemt ikke var

hjælpeløs. (-ann)
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