
Hans Jørgen Henriksen og Nina Jespersen, der begge
arbejder pa Horshøjs  værksteder, klippede snoren over
til sansehaven og bød gæsterne indenfor i det grønne.
(Foto: Lene Sørensen)

Horshøjs  egne folkedansere gav opvisning med smil og humør, da den nye sansehave blev indviet i går. (Foto: Lene
Sørensen)

Sans og dans i
Horshøj
indviede ny
sansehave i går

HORSENS - Gæsterne
fik ikke kun grønne
indtryk til sanserne,
men god musik til øret
og danseglæde til

øjnene, da Horshøji går ind-
viede sin sansehave.

Haven har været under
opbygning gennem det se-
neste år og er nu helt

dig. Snoren blev klippet
over, politikerne holdt ta-
ler og Horshøjs egne folke-
dansere gave opvisniflg .

Institutionen på Is-
landsvej beskæftiger  han-
dicappede på en række
værksteder, og det er dem,
som sammen med perso-
nalet har stået for arbejdet
med haven - og fremover
far glade af den.

Meget arbejde

Haven har kostet ca.
200.000 hvad materia-

ler angår, men derudover
er der lagt masser af ar-
bejdstimer i opgaven.

Flere værksteder  og af-
delinger har været invol-
veret. Bl.a. har metal-
værkstedet leveret de

jerntræer , som en række
klatreplanter  skal gro op ad.

God støtte

Horshøj har fået
økonomiskstøtte til haven fra
Aage Østergaards  Fond,
Vejle amt og Soroptimi-
sterne i Horsens. Præsi-

denten for Soroptimister-
ne, Else Erntsen, plantede
i dagens anledning et træ.

Derudover var der taler
af borgmester Vagn Ry
Nielsen, formanden for
Vejle amts socialudvalg,
Leif Mørck, og formanden
for Horsens kommunes
sundheds- og socialudvalg,
Karsten Bjerregaard.

Sansehaven er åben for
borgere fra Horsens, hvis
de bare lige henvender sig
på Horshøj først, fortæIler
institutionsleder Dennis
Andersen. (1v)

De handicappede medarbejdere har sammen med perso-
nalet anlagt sansehaven, der er opbygget i flere niveauer
og har et lille vandløb i midten. (Foto: Lene Sørensen)
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