
Magtkamp i
krisecenter
formand går

»Da jeg ikke agter at
deltage i en stadig tilta-
gende "magtkamp«,
har jeg i dag besluttet
at udtræde of bestyrel-
sen og foreningen med
omgående virkning.

Jeg forbeholder mig
ret til i skrift og tale at
redegøre for mine ople-
velser i krisecentret,
når det passer mig, og
hvor det passer mig.»

Med de ord sagde diakon
Svend Aage Jensby fredag den
3. maj i et brev til bestyrelses-
medlemmer og vagter farvel
til Horsens Krisecenter for
Mænd.

Jensby's bratte afgang
kommer knap et år efter, at
hans mangeårige planer om et
krisecenter for mnd sidste
år den 2. juli blev til realiteter.

Da blev dørene åbnet til
centerets lokaler på Vimmel-
skaftet i Horsens, og indtil
han i fredags besluttede at
forlade det hele, har han

ret formand for bestyrelsen
for krisecenteret.

Ingen kommentar
Det har i dag ikke været

muligt at få yderligere kom-
mentarer fra Svend Aage
Jensby og næstformanden i
bestyrelsen, Dagny Lund, øn-
sker ikke at kommentere sa-
gen.

Men efter hvad Folkebladet
erfarer er det netop ” magt-
kampen« mellem de to og den
deraf dårlige stemning i krise-
centeret, der har fået Jensby
til at sige farvel.

Svend Aage Jensby har de
sidste mange år brugt sin tid
på at hjælpe andre bl.a. alko-
holikere og narkomaner, og
allerede i 1986 luftede han
idêen om at skabe et krisecen-
ter for m nd.

Og da ideen sidste år blev
realiseret skabte det røre
langt udenfor landets grn-
ser. Bl.a. har det amerikanske
"Parade Magazine" så sent
som i februar i år omtalt Hor-
sens Krisecenter for Mænd.

Hvem der skal efterfølge
Jensby på formandsposten er
uvist.

Men ifølge de oplysninger
Folkebladet har fået, er der
lagt op til rivegilde i centeret,
hvor mere end en nu kræver
luften renset. (birte)

Magtkamp i Horsens Krisecenter for Mænd  har fact stifteren og
formanden, Svend Aage Jensby, til omgående  at forlade såvel
bestyrelsen som foreningen. (Foto: Lene Sorensen)
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