
Horsens får
sundheds-pris
Overrækkes til Horsens i aften på Københavns Rådhus

Netop som Sund By-
proj ektet i Horsens lan-
cerer nye kurser, base-
ret pa erfaringerne fra
det omfattende sund-
heds-projekt i WHO-re-
gi, er Sund By i Horsens
blevet valgt som modta-
ger af en sundheds-pris
fra Komiteen for Sund-
hedsoplysning.

»Sundhed for alle"-prisen
er et afgørende  skub fremad
for kommunens lancering af
det nye kursus-materiale,
vurderer skolekonsulent Jens
Houmann fra Sund By-grup-
pen i Horsens.

Kursus bygger pa
lokale erfaringer

- Det nye kursus-program
bygger pa yore erfaringer fra
Sund By-projektet i Horsens,
og det henvender sig bade na-
tionalt og internationalt. Der-
for er det selvfølgelig  utrolig

gavnligt, at Horsens nu buyer
bemærket  i kraft af
pris-over-rkke1sen , siger Jens Hou-
mann.

De nye kurser fra Horsens
Sund By kan leveres fra
efteråret, og en delegation fra Hor-
sens har i disse dage kursus-
materialet med pa

års-symposietiKomiteen for Sundheds-
oplysning i Kobenhavn. Det er
første gang, at materialet
prsenteres i en større kreds.

Kurserne kan holdes i Hor-
sens, men de kan ogsa leveres
»transportable« hvor kunder-
ne matte ønske det.

- Det er altid rart med et
skulderklap, men lokalt skal
vi bevise projektets kvalitet i
kraft af det arbejde, vi

udfø-rer, siger Jens Houmann.

- Horsens mode]
for Europa
Pris-overrækkelsen  foregår
i aften ved en højtidelighed  pa
Københavns Rådhus. I sin be-
grundelse for valget af Hor-

sens skriver komiteen, at
»Horsens Sund By Projektet
har givet Horsens en frem-
tr dende plads pa kortet over
sundheds-bevidste byer i Eu-
ropa....erfaringerne fra Hor-
sens har skabt handlings-mo-
deller over hele Europa."

- Pris-overrækkelsen  er
ogsåvigtig i forbindelse med vo-
res involvering i udviklings-
selskabet i Horsens. I denne
forbindelse er vi selvfølgelig
interesseret i, at andre bliver
opmærksomme pa den eks-
pertise, som er til stede pa
området  i Horsens, og det kan
prisen hjælpe med til, siger
Jens Houmann, der om kort
tid tiltræder som daglig og
kommerciel leder aft Sund By
Projektet i Horsens.

Foruden Horsens gar tilsva-
rende priser til
Sundhedshøj-skolen»Diget<< i i Vendsyssel,
Københavns  Sund By Butik
samt til sundhedskonsulent
og tv-doktor Carsten Vagn-
Hansen. (hj)
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