Krisecenter
for mænd
åbner mandag
Fire års kamp for at få projektet på benene
Efter fire års ventetid får mændene nu deres eget krisecenter i
Horsens, akkurat som
kvinderne har haft det
i de seneste seks år. Det
åbner mandag på Vimmelskaftet 20, stuen,
hvor dagen bliver markeret med et åbent hus
fra kl. 14.00 til 18.00.
- Alle - og selvfølgelig også

kvinder - er velkomne til at
kikke ind. Vi byder på en kop
kaffe og friskbagte boller, inviterer Svend Aage Jensby,
der har været en af
hovedkræfterne bag det nye center.
Å bningen markerer afslutningen på lang tids kamp for
at stable et krisecenter pa be-

nene for den mandlige halvdel
af byens befolkning, og det var
sådan set planen, at centret
skulle åbne allerede sidste jul.
Men overboen brød sig ikke
om at få et krisecenter i opgangen, så indvielsen måtte
vente på, at kommunen fandt
en anden lejlighed til den pågældende.
Derfor blev centret udskudt, men det er alligevel et
af de første af sin art i landet.

Åbent hver dag
I den første måned vil der

være en krisevagt på stedet
hver dag fra kl. 14.00 til 22.00.
Resten af døgnet tager Svend
Aage Jensby sig personligt aft
henvendeiser fra mænd , som
ønsker hj

- Men senest fra august
skulle der gerne være folk til
at passe krisecentret hele døg
net rundt, og i den forbindelse
vil vi søge kommunen om at få
to-tre personer i jobtilbud til
at tage sig af dagvagten, siger
Svend Aage Jenseby.
Krisecentret vil både stå til
rådighed med rådgivning og
en seng at sove, hvis der er
brug for det. Men det bliver
ikke en ny detention, erklærer
han:
- Vi vil henvise folk, der er
tydeligt berusede for eksempel til Blå Kors hjemmet i Jyllandsgade eller til Forsorgshjemmet i As, siger Svend Aage Jensby inden abningen. (jala)

