
162 henvendelser til
krisecenter for mænd

Det nye Horsens Kri-
secenter for Mænd har
få et 162 henvendelser
fra mænd med person-
lige problemer. Antal-
let af overnatninger lø-
ber op i 82 i det lille
halve år, centret har
eksisteret på Vimmel-
skaftet i Horsens.

Sådan  lyder en helt
ajour-førtopgørelsefra krisecen-
tret, som er et af de første af
sin art i landet, og den viser, at
stedet har sin berettigelse,
mener initiativtageren til cen-
tret, Svend Aage Jensby:

- Vi er kommet godt fra
start, og jeg synes, tallene vi-
ser, at vi udfylder et behov,
siger han.

Dørene  til krisecentret blev
åbnet den 2. juli i år, og tallene
viser, at det blev en blød start,
akkurat som Svend Aage

- Søgningen indtil nu viser, at
vi udfylder et behov, siger
Svend Aage Jensby, der er ini-
tiativtager til Horsens Krise-
center for Mænd.

Jensby havde forudsagt. I juli
og august fik centret således
henholdsvis 14 og 13 henven-
delser. Men siden har tallet
ligget over 30 - altså i gennem-
snit en om dagen.

- Hovedparten af henven-
delserne er personlige, mens

andre sker per telefon. Des-
uden får vi et par henvendel-
ser om dagen fra personer
med praktiske problemer. De
er ikke med i opgørelsen , oply-
ser Svend Aage Jensby, der sy-
nes, at starten er gået helt
som forventet.

Reddet en fra
selvmord

De fleste af henvendelserne
kommer fra personer med
samlivsproblemer og proble-
mer af psykisk art. Derefter
følger henvendelser om sagervedrørende

forældremyndighedog samkvemsret med
børn.

Dernæst kommer henven-
delser fra mænd, som føler sig
udsat for fysisk og psykisk
vold. Centret har dog ingen
fået ind, som er blevet slået
rent fysisk af deres kone. Den
fysiske vold stammer fra be-

kendte, fortæller  Svend Aag
Jensby.

- Og så har vi haft en, de
truede med at tage sit eget
Han siger nu bagefter, at vi
har reddet hans liv, fortæIler
initiativtageren.

Stadig brug for hjælp
Krisecentret bliver pass(

på skift af 25 frivillige kvinde
og mænd samt en på jobtil
bud. Det er nok til at have en
person siddende døgnet
rundt. Centret har således

genindført  den nattevagt, som
blev droppet kort efter åbning
gen på grund af mandskab:
mangel.

Men Svend Aage Jensby er

stadig på udkik efter "fornuf
tige kvinder og de
har lyst til at hjælpe  til:

- Vi kan godt bruge dobbe
som mange, som vi er i
ket, siger han. (jala)
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