
MINDEORD
Ved biblioteksassistent Lis 

Sinding Højs død har vi mod 
taget disse mindeord fra vice 
stadsbibliotekar Palle Bo 
Frandsen, Horsens Bibliotek.

Biblioteksassistent Lis Høj 
døde den 10. juli i år. Hun ble \ 
kun 51 år. En årelang og ond 
sygdom bragte en alt for tidlig 
afslutning på hendes liv.

Lis Høj var født i Horsens og 
efter endt kontoruddannelse 
blev hun i 1964 ansat i Hor-
sens Bibliotek. Da hun blev 
fejret som 25-års jubilar i 
1989, havde hun således gjort 
den lange udvikling med fra 
det dengang næsten nye 
bibliotek i Vitus Berings Park 
til indflytningen i det store 
hovedbibliotek i Tobaksgår 
den.

Lis Høj nåede i sine mange 
biblioteksår at arbejde i flere 
af bibliotekets afdelinger. Sin 
største arbejdsindsats lagde 
hun dog i læsesalen, hvor hur 
var en omhyggelig og kompe- 
tent bestyrer af afdelingens 
omfattende samling på om- 
kring 700 tidsskrifter. På 
samme dygtige måde admini- 
strerede hun bibliotekets lå- 
nesamarbejde med landets an 
dre biblioteker, og de mange 
år på dette særlige område gav 
hende et sikkert blik for at an-
vende det landsdækkende 
samarbejdes muligheder til 
gavn for de lokale benyttere af 
biblioteket. Talløse er de fore-
ninger og studiekredse i Hor-
sens, som har nydt godt af Lis 
Højs utrættelige indsats for at 
fremskaffe ønskede materia-
ler i tilstrækkelig mængde og i 
rette tid.

Lis Høj var med sin omhu 
og dygtighed, sit gode humør 
og sin præcise replik et men-
neske, som både bibliotekets 
publikum og dets medarbejde-
re satte stor pris på. Trods sin 
svære sygdom svigtede Lis 
Høj kun modstræbende sine 
opgaver i biblioteket, dog sat-
te sygdommen i den senere pe-
riode grænser for hendes ud-
holdenhed.

Ikke mindst i disse dage 
tænker vi også meget på Lis 
Højs allernærmeste familie, 
der nu må lide den sorg, det er 
at miste et kært og uerstatte-
ligt medlem.

Vi vil i biblioteket huske Lis 
Høj som den lyse personlig-
hed, hun var, og bevare en 
lang og god erindring om hen-
de.


	Page 1

