
Sundheds- og socialchef Bente Persson havde en langstilket
rose med til det nye krisecenter. (Foto: Lene Sorensen)

Krisecentret for mæ nd har lavet et lille rekreativt område  i gården med både springvand og planter. Her er det Willy Appel (tv) og
Svend Aage Jensby, der ser til, at væsterne  trives. (Foto: Lene Sørensen)

Første klient mødte
allerede til åbningen
En snes mennesker til indvielse af det nye krisecenter for mænd

Horsens fik et af landets
første krisecentre for
mænd i går, og man skulle
tro, at centret var ventet
med længsel. I hvert
de mødte den første krise-
ramte mand op for at få en
snak allerede på selveåb-
ningsdagen.

En snes mennesker lagde
vejen ind omkring det nye
Horsens Krisecenter for
Mænd, som ligger pa Vimmel-
skaftet 20, og det fremmøde er
initiativtageren til centret,
Svend Aage Jensby, godt til-
freds med. Også selv om der
var hjemmebagte boller til-
bage, da de sidste havde sagt
farvel.

Blandt gæsterne var sund-
heds- og socialudvalgsfor-
mand Karsten Bjerregaard
samt sundheds- og socialchef
Bente Persson, som havde en
langstilket rose med til det
nye center.

Og Karsten Bjerregaard
sørgede for at sætte  sig varige
spor i det nye center. Svend

Aage Jensby havde endnu ik-
ke fået krisecentrets skilt sat
op på døren, men den klarede
udvalgsformanden i løbet  af
nul-komma-fem med borema-
skine og tommestok.

Krisecentret for voldsramte
kvinder i Horsens kikkede
ogsåindenfor med en blomst, og
det tager Svend Aage Jensby
som et tegn på, at der nu er
god luft mellem de to krise-
centre i byen. Efter at de to

parter har været oppe at top-
pes i nogle læserbreve her i
avisen.

Fikset op
Krisecentret ligger dels i

stueetagen, hvor de kriseram-
te mænd kan henvende sig, og
på første  sal, hvor de kan over-
natte i kortere perioder, hvis
det er nødvendigt .

Hele ejendommen - og gar-

den med - er blevet fikset op af
medlemmerne i foreningen
bag krisecentret, og flere af
dem vil også fungere som kri-
sevagter på stedet.

Vagterne tæller både mænd
og kvinder, og det er ikke no-
gen tilfældighed:

- Jeg ser det ikke som noget
problem, at mændene kom-
mer til at snakke med en kvin-
de. Tværtimod. Mænd har of-
te godt af at få en snak med en
kvinde, siger Svend Aage
Jensby.

Der vil være åbent i centret
måneden ud fra kl. 14 til 22, og
derefter regner initiativtage-
ren med, at der kan blive
døgndækning . Men det kræ-
ver, at centret finder nogle fle-
re krisevagter.

- Nogle er jo faldet fra i løbet
af de fire år, der er gået med at
stable centret på benene. Tid-
ligere havde foreningen 50
medlemmer, hvor vi nu er
nede på 20. Men jeg håber , at
nogle af de frafaldne vil tage
en tørn igen, siger Svend Aage
Jensby efter åbningen i går.
(jala)
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