
Men Lund er parat
Sundhedsministeren åbner Europeaden i Horsens efter flere ferieafbud

Sundhedsminister 
Torben Lund bliver re-
geringens repræsen-
tant under den officiel-
le åbning af Europea-
den torsdag aften i næ-
ste uge. Han træder til 
efter at både statsmini-
steren og kulturmini-
steren har meldt afbud, 
og borgmester Henning 
Jensen er meget ti l -
freds med den løsning.

- Vi har hele tiden ønsket at 
løfte det op på et højt plan, 
fordi det er første gang, at der 
afholdes Europeade i Dan-
mark og Norden. Og med Tor-
ben Lund får vi det ønske op-
fyldt.

- Ved tidligere Europeader 
har der ikke været tale om re-
præsentanter fra højt officielt 
plan, og derfor vil det også i 
gæsternes øjne være fuldt ud 
tilfredsstillende, at landets 
sundhedsminister deltager i 
åbningen af arrangementet, 
siger Henning Jensen.

Dermed er programmet 
for åbningsaftenen endelig på 
plads.Derhar ellersværet no-
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gen usikkerhed om, hvem 
man kunne få til at repræsen-
tere det officielle Danmark 
under åbningen. Kronprins 
Frederik indvilgede tidligt i at 
blive protektor for arrange-
mentet, men meddelte hurtigt 
at han ikke personligt kunne 
være til stede.

Ikke manglende 
interesse

Horsens Kommune forsøg-

te derefter at få statsminister 
Poul Nyrup Rasmussen til by-
en, og da han meldte afbud, 
spurgte man kulturminister 
Jytte Dilden. Også med nega-
tivt resultat.
- Vi vidste det ville blive 

svært her midt i ferieperio-
den. Og jeg har fuld forståelse 
for, at statsministeren og kul-
turministeren har måttet 
melde fra. For begges ved-
kommende er årsagen længe
planlagte ferier.
- På den baggrund, mener 

jeg, at sundhedsministeren er 
et naturligt valg. Horsens er 
»sund by», og sundhed hæn-
ger nøje sammen med kultur. 
Med muligheden for at danse, 
spille eller dyrke sport og den 
glæde, man dermed oplever, 
siger Henning Jensen.
- Og jeg føler på ingen måde, 

at Horsens er blevet svigtet. 
Fra både stats- og kulturmini-
steriet har det været under-
streget, at afbuddene bestemt 
ikke er udtryk for manglende 
vilje og interesse. Jeg har 
modtaget et brev fra Poul Ny-
rup Rasmussen, hvor han be-
klager og samtidig udtrykker 
stor glæde over, at Danmark 
og Horsens for første gang er 
værter ved Europeaden. Og

han ønsker os held og lykke 
med arrangemenet.

Tre talere
Europeaden begynder alle-

rede onsdag med den »danske 
aften» i idrætsparken, hvor 
borgmester Henning Jensen 
byder velkommen. Men først 
torsdag aften finder den offici-
elle åbning sted, efterfulgt at 
den store galla-opvisning, 
hvor alle de mange udenland-
ske grupper deltager.
Første taler ved åbningen 

bliver traditionen tro Europe-
ade-komiteens præsident 
Mon De Clopper, derefter føl-
ger Torben Lund. Og som tre-
die taler og repræsentant for 
regionen kommer fungerende 
amtsborgmester Bent Bech-
mann.
- Europeaden er udtryk for 

netop at bevare lokal-områ-
dernes og regionernes egen-
art. Derfor er Bent Bechmann 
en velegnet repræsentant, da 
også amtsborgmesteren måt-
te melde fra på grund af ferie. 
Og jeg finder dennne kombi-
nation af landets sundhedsmi-
nister og regionens borgme-
ster yderste tilfredsstillende, 
siger Henning Jensen. (aa)
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