
Horsens Garden ladede op til indvielsen ved at spille op på Kildegade.

Alle aldersgrupper bød
nyt center velkommen
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Multikunstneren Frank Thierry tog kegler hos de mange born,
der var med til at markere indvielsen af det nye center.

Sundheds- og socialchef Bente Persson (tv) løste indvielses-knu-
den op sammen med sundheds- og socialudvalgsformand Kar-
sten Bjerregaard (nummer tre fra venstre) - godt hjulpet af
områdeleder Inger Buhl Jeppesen (nummer to fra venstre) og
borgmester Henning Jensen.

- Det her er en hest, si-
ger manden og peger på
den lille puddel-agtige
hund.

- Neeeeeej, det er en
hund, protesterer de cirka
50 born, der er mødt op fra
dagplejen og

børneinstitutionernei midtbyen.
- Nåh. Jamen, så lad os

kalde det en hund-hest da.
Vi befinder os i garden til

Kildebakken, der siden 1912
har fungeret som plejehjem i
Horsens.

Derfor skulle der sådan  set
ikke være børn her. Men mul-
tiartisten Frank Thierrys har
næsten udelukkende børn
som tilskuere til sit show, der
spænder over alt fra akrobatik
til ballet-dans.

De ældre tæller højst en
håndfuld, og de følger forestil-
lingen på behørig afstand fra
bageste række og helt oppe fra
altanerne på bagbygningen.

Skal blande os
Showet fandt sted i går for-

middag, og det markerede ty-
deligere end noget andet, hvad
der nu skal ske på det ombyg-
gede plejehjem. Det er nu et
center, hvor alle borgere i
midtbyen - uanset alder - kan
komme og være sammen.
Sådan  lød budskabet også
fra de politikere og

embedsmænd, som over middag over-
tog scenen for at indvi det nye
Kildebakkecenter på stedet.

- Det nye center er ikke kun
for de æ ldre.Det er også for
andre. Vi skal blande os med

hinanden, sagde borgmester
Henning Jensen (S) blandt
andet til de cirka 200 politike-
re, embedsmænd og interesse-
rede, der var mødt op for at
overvære indvielsen.

Nul saks
Den officielle del af begiven-

heden foregik på den nye store
trappe ud mod Kildegade, og
her havde kommunen valgt at
markere indvielsen på en helt
anden måde, end den forhen-
værende trafikminister  Arne
Melchior så tit gjorde.

Altså. Ingen saks her.
I stedet var der spændt et

stort klæde af rødt tyl tværs
over trappen, og den havde en
stor knude på midten, som
sundheds- og socialudvalgs-
formand Karsten Bjerregaard
(S) fik til opgave at løse op
sammen med sundheds- og so-
cialchef Bente Persson - og en
enkelt hjælpende hand fra
områdeleder Inger Buhl Jep-
pesen fra centret.

Det klarede de to i fin stil,

og dermed var det officielle
startskud affyret til det nye
center.

Pris: 37 mill. kr.
Indvielsen af det nye center

markerer samtidig afslutnin-
gen på mange års diskussion
om Kildebakken og to års  om-
bygning på stedet, og projek-
tet er samtidig et af de største
i kommunens historie.

37 mill. kr. løber  ombygnin-
gen op i, og for de penge har de

ældrefået 42æIdreboliger,
som er langt mere tidssvaren-
de end de gamle og i mange
tilfælde meget små rum på det
gamle Kildebakken.

Men samtidig har hele
midtbyen fået et aktivitets-
center, som fylder hele under-
etagen ud mod Kildegade. Her
er der cafeteria samt tre grup-
perum og et foredragslokale,
som alle interesserede har
mulighed for at bruge til stort
set alt, hvad de kan komme i
tanker om.

Der er plads til foredrag,
gymnastik, filmforevisninger,
folkedans, et slaw kort. Ja,
kun fantasien sætter  græn-
sen.

Værdighed
Med 42 boliger er ikke så

mange boliger som tidligere,
da det gamle plejehjem husede
over 100 beboere.

Alligevel var der ingen for-
trydelse at spore i borgmester
Henning Jensens stemme:

- Det har givet anledning til
kritik, at vi skar antallet af
boliger ned. Men førhen var
nogle af rummene helt ned til
syv-otte kvm. Boliger til ældre
er også et spørgsmål  om

værdighed , sagde han, inden den
store knude blev løst op foran
centret.
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