
Så kom den endelige - bogen om Landsstævne 1990 i Horsens -
men med tre måneders forsinkelse. Stævneavis-udvalget, der
skulle lave bogen, kom først i gang i september, en måned efter
at bogen skulle have været færdig. Forretningsfører Henning
Brix, DDGU, Vejle, beklager Stævneavis-udvalgets vegne den
store forsinkelse.

Bog om
L90 ud
endelig

Så kom den - bogen om
Landsstævne 1990, men
tre måneder senere,
end der blev lovet, da
stævnedeltagerne be-
stilte bogen hos
Stævneavisen, der var et af
L90-aktivitetsudvalge-
ne.

- Det er dybt beklageligt, at
folk har måttet vente så lnge
på at få stvnebogen, siger
DDGU's forretningsfører
Henning Brix, Vejle.

Det var
landsstævne-arrangørerne De Danske Gymna-
stik- og Ungdomsforeninger
(DDGU) og De Danske
to-, Gymnastik- og Idrtsfor-
eninger (DDSG & I), der hav-
de det overordnede ansvar for
stvnet og dermed også for de
mange L90-aktivitetsudsvalg.

- Det er klart, at folk bliver
utålmodige, når de har bestilt
og betalt for bogen, og de så
ikke modtager den til det love-
de tidspunkt, og vi har haft
mange opringninger fra stv-
nedeltagere, der ikke kunne
forstå, hvor bogen blev af, si-
ger Henning Brix.

- Forklaringen er simpelt-

hen, at medlemmerne af
Stvneavis-udvalget var fri-
villige amatører. Og da
stævnet var overstået, og folk skul-
le på ferie eller arbejde, kneb
det med at få udvalget samlet
og få begyndt på at ordne ma-
terialet til bogen for i septem-
ber.

- Vi er kede af, at det har
trukket så længe ud, og med-
lemmerne af Stvneavis-ud-
valget er allermest kede af det,
siger Henning Brix.

Stævnebogen, der kostede
L90-deltagerne 50 kr. ved for-
udbestilling, er på 82 siider, og
er blevet til et fotografisk min-
de-album over landsstvnet i
Horsens. Teksten er ultrakort
og er blot brugt som en
under-støtning af det enkelte bille-
des budskab.

Som overskrift for hver bil-
ledserie er brugt udvalgte lin-
jer fra Helge Engelbrechts
landsstævne-sang »Lad det le-
ve...“.

Horsens kommune har er-
hvervet et antal eksemplarer
af landsstævne-bogen, og for-
leden fik samtlige byrådsmed-
len mer en af bøgerne til min-
de )m L90 i Horsens. (-ann)


	Page 1

