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- Vi er fuld af beundring over det flotte stykke arbejde, som er gennemført i løbet af de 30 år, der har været Europeade. Men der er 
ingen tvivl om, at Mon De Clopper har været - og er - ildsjælen i dette arbejde, sagde Henning Jensen til Europeade-komiteens 
præsident. Som hilsen fra Horsens fik Mon De Clopper en Europeade-skulptur skabt af Kaj Rugholm, Horsens.

- Vi ka' det pjat
Masser af ros til Horsens fra Europeade-komiteen

- Horsens fortjener guldmedalje for den Europeade, siger Euro-
peade-komiteens sekretær, Bruno Peeters (tv.). Beredskabschef 
Jens Kjærsulf (i midten) og Europeade-komiteens koreograf, 
Piet Pottie, er enige.

Mættede af oplevel-
ser, trætte efter nogle 
lange dage og nætter, 
men også lettede, til-
fredse og glade mødtes 
medlemmer af Den In-
ternationale Europea-
de-komite, den lokale 
Europeade-komite, by-
rådsmedlemmer og
samarbejdspartnere i
går middag til forkost 
på Bygholm Parkhotel.

Fra alle sider var der mas-
ser af ros til Horsens, og stem-
ningen hos de lokale arrangø-
rer var næsten euforisk over 
den gode fornemmelse: Hor-
sens har endnu engang bevist, 
at den kunne.

Ind imellem talerne og 
snakken ved bordene var det 
alt overskyggende hovedemne 
vejret. Ville regnen høre op. 
Kunne den sidste opvisning 
reddes. Eller måtte man nøjes 
med en kort afslutnings-cere-
moni.

Telefonlinjen til vejrtjene-
sten var næsten glødende. 
Men tiden gik, og regnen blev 
ved.

Som koreografen Piet Pot-
tie udtrykte det, da den tunge 
beslutning om en aflysning 
syntes næsten uundgåelig:

- Det regner i mit hjerte, 
som det gør fra himlen uden-
for.

Men vejret fik en chance til, 
da der kom melding fra Mete-
orologisk Institut om, at regn-
bygerne nu hang 15-20 km 
vest for Horsens og med god 
chance for at drive væk i løbet 
af eftermiddagen.

Måske var det dette sidste 
held, måske bare de rosende 
taler, der fik kommunaldirek-
tør Ole Have til at fastslå, at 
»Vi ka' bare det pjat«. Sam-
men med glæden over det var 
også den rent personlige glæ-
de over de mange oplevelser 
under Europeaden, som Ole 
Have betegnede som ”skide-
flot«. Og selv om ordene ikke 
var de samme, så var det lige 
præcis det, der blev givet ud-
tryk for fra alle sider:

Mon De Clopper, præsident

for Den Internationale Euro-
peadekomite:
Venner for livet

- Jeg er særdeles tilfreds 
med Europeaden i Horsens. 
Ikke mindst den måde, det he-
le har været organiseret på.

- Det er jo ikke altid så let at 
få folk fra forskellige kulturer 
til at arbejde sammen. Men 
der er lagt et meget stort ar-
bejde i arrangementet - ikke 
mindst fra Henning Nørbæks 
og borgmesterens side. Dem 
skylder vi tak.

Borgmester Henning Jen-
sen:

- Det er min opfattelse, at 
den 30. Europeade helt klart 
har kørt, som den skulle.

- Mit store håb var, at lokal-
befolkningen kunne få den op-
levelse, som jeg selv havde 
haft i Bretagne i 1991 og i Por-
tugal i 1992 - og ikke mindst at 
byen skulle opleve det store 
optog og opvisningerne rundt 
om i byen. Det håb er så rige-
ligt blevet indfriet.

- De, der har overværet Eu-
ropeaden, har fået en oplevel-
se for livet. Og vi har fået nog-
le nye samarbejdspartnere, 
som vi kan fortsætte samar-
bejdet med på anden vis frem-
over. Men vi har også fået nog-
le venner for livet.

- Med stor respekt for den 
folkelige manifestation, som 
L90 var, så tror jeg alligevel,

at det under Europeaden har 
gibbet så mange gange i ma-
ven og fået så mange følelser 
frem, at man må sige, det er 
folklore, når det er bedst.

- Jeg glæder mig utroligt 
over den folkelige opbakning, 
vi har fået. Det var jo netop et 
af målene med Europeaden. 
Det er igen et eksempel på, at 
vi i Horsens med held har ført 
en internationaliserings-poli-
tik, sagde Henning Jensen.

- Humor 
klarede alt

Beredskabschef Jens Kjær-
sulf, der har haft ansvaret for 
bespisningen og indkvarterin-
gen:

- Den første dag var der sto-
re problemer. Det kan ikke 
undgås under indkvarterin-
gen. Men humor og sund for-
nuft klarede stort set det hele. 
Og så en utrolig fleksibilitet 
fra pedellernes side.

- Alle deltagere roser rengø-
ringen og den service, der har 
været på indkvarteringsste-
derne. Så vidt jeg ved, er det 
også første gang, hvor ikke en 
eller to grupper er taget hjem i 
vrede.

- Civilforsvaret og hjemme-
værnsfolkene har sammen 
med de tre slagtere, som leve-
rer maden, gjort et fantastisk 
stykke arbejde. Det har bare 
kørt perfekt. Jeg er faktisk

meget, meget stolt over de fri-
villige.

-Guld til 
Horsens

Piet Pottie, koreograf i Eu-
ropeade-komiteen, Belgien:

- Den tekniske organisation 
af Europeaden i Horsens har 
været meget, meget god. Man 
har gjort alt, hvad jeg har bedt 
om. Det er jeg taknemmelig 
for. Der har været problemer -
som altid - men de er blevet 
løst.

Bruno Peeters, sekretær i 
Europeade-komiteen, Belgi-
en:

- Det har været en god Eu-
ropeade. Der har været et fan-
tastisk samarbejde med folke-
ne her i Horsens. Det er sjæl-
dent at opleve folk i admini-
strationen være så entusiasti-
ske og villige til at arbejde ud 
over pligt og timer, som vi har 
set det her.

- Jeg er også imponeret over 
den næsten professionelle må-
de, vore samarbejdspartnere i 
Horsens har haft at få tingene 
til at klappe på. Så guldmedal-
je til Horsens.

Turist foreningens for-
mand, Birte Christiansen, 
havde kun roser til arrangø-
rerne:

- Rent turistmæssigt bety-
der Europeaden utrolig meget 
for Horsens. Det er lige det 
lille »nøk«, der skal til for at 
gøre byen kendt. Men det be-
tyder også meget, at vi her i 
Horsens har noget, vi er sam-
men om.

- Mit indtryk er, at folk i 
byen har været ude at kigge og 
synes, det er godt.

- Min store kompliment til 
arrangørerne. Men de, der 
fortjener den største kompli-
ment er horsensianerne, som 
har taget imod Europeade-
deltagerne med åbne arme.

- Turistkontoret - og ikke 
mindst den konstituerede le-
der Susanne Voigt og de frivil-
lige - fortjener en stor ros for 
den ildhu de har vist, og fordi 
de har klaret de mange opga-
ver så flot.
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