
De mange gæster blev fulgt pa plads af klingende musik og toastmasteren Peter Parkov, som ses
midt i billedet med en hat, der passer til lejligheden. (Foto: Lene Sorensen)

I den engelske pub var der mørkt 01, beleven betjening og masser af stemning. (Foto: Lene Sorensen)

75 år - og stærkere
end nogensinde for 
Ingeniørhøjskolens jubilum markeret med man& og masser af god stemning

- På 75 års dagen i dag
føler vi os stærkere end no-
gensinde før. Vi har en god
kombination af studie-ret-
ninger, vi har en god stab
af medarbejdere - og så har
det lokale erhvervsliv op-
daget os.

Jo, det var en stolt rektor
Poul Holm Nielsen, som stod
pa talerstolen, da

Ingeniørhøj-skolen i Horsens i gar satte
alle sejl til og alt disponibelt
mandskab ind for at markere
sit 75 ars jubilæum.

Det skete med en storslået
fest, hvor den indledende offi-
cielle times tid var det mind-
ste. For det var kun anslaget
til den gode stemning, som re-
sten af eftermiddagen og langt
ad pa aftenen havde solidt tag
i de mange caféer, hvor de

godt 1000 fest-deltagere holdt
til.

Caféer og barer
Her var en engelsk pub, en

fransk café, en fremtidsbar og
meget andet, inspireret af
bl.a. de fag, skolen tilbyder, og
de lande, man samarbejder
med. Her blev der budt pa for-
skellig underholdning - bogca-
féen havde eksempelvis hyret
dagens festtaler, forfatteren
Ebbe Kløvedal Reich til at la-
se op - og undervejs blev der
suppleret med fælles arrange-
menter som revy, jazzbal og
diskotek.

Altsammen var det blevet
til i et godt samarbejde mel-
lem skolens faste medarbejde-
re og de studerende.

Som formanden for De Stu-
derendes Råd, Torben Leth

Madsen sagde i sin tale:
- Jubilæums-festen er et

godt eksempel pa, hvordan vo-
res samarbejde fungerer.

Oprøret mod
teknologien

Ebbe Kløvedal Reich kon-
centrerede sig i sin tale om det
oprør mod teknologien, de sid-
ste artier har bragt. Han
nævnte den folkeyndest, der
tidligere fulgte projekter som
Lillebælts og
Storstrømsbro-erne og trak linien op til i dag,
hvor følelserne, der omfatter
Storebæltsbroen, svinger fra
ligegyldighed til direkte mod-
stand.

Han efterlyste et menne-
skeligt helheds-syn, hvor tek-
nologi og etik forenes:

- Vi mangler at stte den
teknologiske kunnen i hele

menneskehedens tjeneste - og
ikke kun i kapitalens og mag-
tens tjeneste.

Hold i nakken
Talerrækken skulle efter

planen være afsluttet af un-
dervisningsminister Bertel
Haarder. Men han matte mel-
de afbud pa grund af et hold i
nakken.

- Ministeren er sa hårdt an-
grebet i hals-muskulaturen,
at han ikke en gang kan se til
venstre, sagde direktør Knud
Larsen fra Direktoratet fra de
Videregaende Uddannelser,
som kom i Bertel Haarders
sted.

Han takkede
Ingeniørhøj-skolen for mange gode forslag
ikke kun om skolens egen ud-
vikling, men også for hele tek-
nikum-sektoren.

- Vi ma ofte lobe hurtigt i
ministeriet for at følge med
skolen i Horsens, og det er ik-
ke tilfldigt, at netop I er ble-
vet udpeget til at hjlpe med
opbygningen af de nye Vest-
jysk Teknikum i Herning.

Nyt auditorium
Bertel Haarder var ikke den

eneste æresgæst, som matte
melde forfald. Heller ikke den
tidligere kommuneingeniør i
Odder, den 96-årige Alfred
Mejlbjerg, som var med pa
In-geniørhøjskolens allerførste
hold, kom. Han er for et par
uger siden blevet opereret for
blindtarmsbetændelse og er
endnu ikke helt kommet sig.

- Vi havde håbet, han blev
frisk nok til at vre med, sa vi
i dag kunne have hyldet barn,
sagde formanden for skolens
bestyrelse, direktør Hans Jo-
gen Nielsen.

Den officielle del af festen
foregik i skolens nybyggede
auditorium, som

håndværkerne har knoklet de sidste
dage for at fa færdigt. Endnu
manglede der den sidste fi-
nish, men rummet afslørede
alligevel klart, at det er veleg-
net til de dimissioner af nye
ingeniør, de kommende forha-
bentlig mange år vil bringe.
(ch-r)


	Page 1

