Landsstævneroser til
alle i Horsens
Deltagerne takker Horsens by for gæstfriheden
»Supergodt". »Det
bedste stævne nogenutrolig
gæstfrihed hos byens
befolkning".
Sådan lyder nogle af de roser, som
landstævegrdaliteysud
over landsstævne-leder Gudrun Andreasen, HGU og HOS,
Horsens kommune, pedeller,
frivillige hjælpere og ikke
mindst Horsens by og byens
befolkning.
Festrusen har lagt sig og begivenhederne i Horsens er
kommet lidt pa afstand for save! arrangørerne som de
23.000 aktive deltagere i
Landsstævne 90 den 28. juni 1. juli. Nu skal stævnet vurderes og erfaringerne evalueres,
så de ligesom ved tidligere
vner kan samles i en hvidstæ
bog - den såkaldte »
landstæve-bi"ogdrvesm
et uundværligt arbejdsredskab for fremtidige
landsstævnearrangører.
Landsstævnekontoret har
allerede faet masser af
tilbagemeldinger fra amtsforeningerne, og der kommer
dagligt flere. Ogsa til Horsens
kommune kommer der masser af breve og opringninger
fra deltagere i L90. Fælles for
de mange kommentarer er begejstringen for Landsstævnet
i Horsens. Alle har masser af
ros til landsstævne-byen. De
kritiske bemærkninger er der
derimod langt imellem.

Ros for alt
det praktiske
• Tilbagemeldingerne har
bl.a. megen ros til overs for
toilet- og badefaciliteterne,
skiltningen, maden og bespisningen, som betegnes som
" utrolig flot" og " helt i top".
Der er også masser af ros til
Horsens kommune og ikke
mindst til pedellerne pa indkvarteringsstederne for deres
engagement og et godt samarbejde.
" Et fint tilrettelagt stævne,
som Horsens by kan være
komstolt hedder det i

Mange ringer
Der er rigtig mange, der

ringer eller skriver for at takke, siger kulturudvalgsformand Hans Jakob Larsen (S)
og kulturkonsulent Henning
Nørbæk. Det samme siger
vneleder Gudrun
landsstæ
Andreasen.
- Horsens kommune og de
mange kommunale medarbejdere, der medvirkede ved
vnet, har allerede
landsstæ
faet masser af ros og tak. Men
jeg synes, at borgerne i Horsens fortjener at fa at vide, at
det ikke bare er
landsstævnearrangørerne og kommunen,
man takker. Det er ikke
mindst "byen", der far masser
af ros for den made, man modtog L90-gæsterne pa, siger
Hans Jakob Larsen.

Masser af tak
Selv om landsstævnedeltagerne har været yderst tilfred-

se med alle arrangementer
vnet og har
omkring selve stæ
bade tak og ros til savel landsvne-ledelsen som Horsens
stæ
kommune, er det dog mødet
med Horsens by, der har gjort
størst indtryk pa de 23.000
landsstævnedeltagerne.
Mens maden, opvisningerne, transporten og alt det andet var noget, man havde betalt for og kunne forvente ville
fungere, så kom feststemningen i Horsens, byens engagement og indbyggernes velkomst, venligheden, varmen
og de mange smil helt bag pa
L90-deltagerne.

Dejligt at
føle sig velkommen
Den modtagelse kvitteres
der nu for med bemærkninger
som disse:
stor ros til Horsens
by. Vi følte os meget velkomne".
- " De handlende var meget
positive".
- "Vi levede mest i byen,
hvor der var meget hyggeligt,
at ga rundt. Dejligt at foie sig
velkommen hos den lokale befolkning".
- " Masser af muligheder for
at spise rimeligt billigt<<.
- " Mange roser til Horsens
for et supergodt landsstævne«.
- ” Selv om det naturligt er

det stævne, der ligger øverst i
erindringen, sa vil jeg tro, at
ogsa når jeg far det lidt pa afstand, vil det være det bedste
af de otte stævner, jeg har
ret med
- " Horsens by havde sat alle
sejl til, og vi nod atmosfæren i
gaderne, og hvor vi ellers færdedes. Vi var mange her fra
Sønderjylland, der oplevede et
helt specielt landsstævne, netop fordi hele byen var med i
- »Det mest perfekte landsstævne, jeg endnu har oplevet.
Det var simpelthen imponerende".
-

Positiv

overraskel se
- Landsstævnedeltagerne

har virkelig følt sig velkomne i
byen. Det gar igen og igen i de
henvendelser, vi far, at netop
mødet med Horsens og horsensianerne har været med til
at gore L90 til en uforglemmelig oplevelse.
- Alle var behjælpelige,
overalt blev landsstævnedeltagerne malt med et smil, alle
havde forberedt sig pa L90 lige fra butikkerne til boderne
og til byens borgere, siger
Hans Jakob Larsen.

Vi er glade
og stolte
Udvalgsformanden fortsætter:
vnedeltagerne var po- Stæ
sitivt overraskede over det engagement byen udviste i L90,
over at alt var så rent og over
at byen var sa festligt pyntet.
- I Horsens kommune er vi
også bade glade og stolte over,
at Horsens fik vist, at vi kunne klare opgaven - og klare
den flot. Vi fik for alvor placeret byen pa landkortet og ikke
mindst rammet en pæl gennem de
væmrksionpled,bytigrha
haft.
- Den gæstfrihed og det engagement, som byen udviste,
kan vi ikke takke nok for, og
jeg synes, at borgerne fortjener at fa del i al den ros, vi
dagligt far fra landsstævnedeltagerne, siger Hans Jakob
Larsen. (-ann)

