
Kunsthandler Franz Pedersen (nr. to fra venstre) fik
35.000 kr., som skal bruges i forbindelse med den nye
dialyseafdeling på  Horsens Sygehus. Prismodtageren ses
her sammen med priskomiteen, der fra venstre er borg-
mester Vagn Ry Nielsen, president for Lions Club Hor-
sens, Jens Chr. Sorensen, og chefredaktør  Jens Bebe.

Anni Jacobsen og Ruth Jensen udfører  et stort frivilligt
og ulønnet arbejde for beboerne i Kildegade 17. De fik
5.000 kr. fra jubilæumsprisen , penge, der bl.a. skal bru-
ges til udflugter for beboerne.

Forstander Leif Buch Hansen, Amtsspecialskolen for Voksne, modtog 10.000 kr. som påskønnelse  for skolens store og inspirerende indsats for
skabelse af livskvalitet gennem udnyttelse af egne evner hos skolens elever og kursister.

Pris blev delt i tre
Jubilæumspris
uddelt til
overraskede
modtagere
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HORSENS - Horsens
Bys Jubilæumspris , der
er indstiftet aft Lions
Club Horsens, blev i gar
uddelt i tre portioner -
og den ene modtager
blev mere forbayset
end den anden.

Prisen blev indstiftet
ved Horsens bys 550 års
jubil um i 1992. Summen.
var oprindelig på 250.000
kr., og det er Lions Clubs
Ønske, at den skal uddeles i
portioner på 50.000 kr. år.-
ligt, så længe summen
rækker.

Modtagere kan være
personer, foreninger eller
institutioner, der yder en
særlig humanitr eller al-
mennyttig indsats.

Fordelingen
De 50.000 kr. blev i år

delt i tre. Størstedelen ,
35.000 kr., gik til den
gruppe af personer, der
har arbejdet på at få etab-
leret en dialyseafdeling på
Horsens Sygehus.

Amtsspecialskolen for
Voksne fik 10.000 kr. som
belønning for skolens ind-
sats for at skabe livskvali-
tet til en gruppe menne-
sker, der har svært ved at
få fodfæste i samfundet.

Ruth Jensen og Anni Ja-
cobsen fik 5.000 kr. til Be-
res frivillige og ulønnede
arbejde for beboerne i Kil-
degade 17.

En herlig opgave
Ingen af prismodtager-

ne havde på forhånd  Met
at vide, hvorfor de skulle
give mode i byrådssalen i
gar, hvor borgmester Vagn

Ry Nielsen foretog legat-
uddelingen.

Priskomiteen består  for-
uden den siddende borg-
mester af præsidenten for
Lions Club Horsens, der i
år er Jens Chr. Sorensen,
og af Horsens Folkeblads
chefredaktør  Jens Bebe.

Prisoverrækkelsen blev
en festlig sammenkomst
med adskillige deltagere,
bl.a. socialudvalget, der
havde mode på rådhuset i
gar. Og som borgmester
Vagn Ry Nielsen sagde i
sin velkomst: - Det er en
herlig opgave at skulle ud-
dele denne pris og en dejlig
tid på året at gore det.

blåstempling

Den største sum pa
35.000 kr. til gruppen af
personer, der har arbejdet
på at få dialyseafdeling
Horsens Sygehus, blev
overrakt til kunsthandler
Franz Pedersen, der selv
er dialysepatient, og slag-
termester William Brinch,
hvis kone var dialysepati-
ent.

- Vi er meget glade for
legatet og føler, at det er en
blåstempling af det arbej-
de, vi har udført for at få
en dialyseafdeling på Hor-
sens Sygehus, siger Franz
Pedersen.

Indtil afdelingen i Hor-
sens er klar, tager dialyse-
patienter herfra til Frede-
ricia, og det er en heldags-
tur tre gange om ugen.

I sin tak for legatportio-
nen fortalte William
Brinch om, hvor svært det
var for hans kone som pa-
tient tre gange om ugen at
skulle hjemmefra kl. syv
om morgenen og forst
komme tilbage til Horsens
sidst på eftermiddagen.

Nytnkning

- Det er en overraskelse
for os, at vi far disse penge,
og det er naturligvis ikke
bestemt, hvad de skal bru-
ges til, siger Franz Peder-
sen.

- Men de kan f.eks. dan-
ne bund for videre indsam-
ling af midler, som skal
bruges til at tilgodese dia-
lysepatienterne i den nye
afdeling. Vi ser gerne ny-
t nkning for en hospitals-
afdeling i form af farver,
møbler , udsmykning og
bibliotek. Det skal vre en
afdeling, hvor patienterne
hundrede procent sættes i
centrum.

PA det medfølgende  di-
plom hedder det som be-
grundelse: anledning af

et stort og synligt arbejde
for at få dialyseafdeling til
Horsens Sygehus".

Skaber livskvalitet
I begrundelsen for at gi-

ve 10.000 kr. til Amtsspeci-
alskolen for Voksne hed-
der det: »I erkendelse af
skolens store og inspire-
rende indsats for skabelse
af livskvalitet gennem ud-
nyttelse af egne evner hos
skolens elever og

kursister<

Borgmester Vagn Ry
Nielsen føjede til, at skolen
har formået at vise, at der
er stærke sider i alle men-
nesker, og skolen er aner-
kendt for sit arbejde langt
ud over bygrænsen.

- Det er en stor glæde og
ære for os at modtage dette
legat, siger skolens for-
stander Leif Buch Hansen.

- Vi har i de senere år -
foruden opgaverne med
vores faste, handicappede
elever - interesseret os for
den store gruppe menne-
sker, der har svært ved at
finde fodfæste på arbejds-
markedet.

- Vi arbejder ud fra den
filosofi, at »det er bedre at
betragte mennesker som
mennesker med ressour-
cer end som mennesker
med problemer<<.

- Vi afdækker, hvilke
ressourcer den gruppe
mennesker har, og til det
arbejde vil pengene blive
brugt.

En håndsrækning
- Men det kommer belt

bag på mig, at vi far dette
legat, så jeg har naturligvis
ikke en færdig plan for
pengenes anvendelse. Det
kunne f.eks. være til en
studietur for en medarbej-
der til besøg hos professor
Haward Gardner i USA,
der forsker i menneskers
st rke og svage sider - net-
op dèt, vi arbejder ud fra.

Ruth Jensen og Anni Ja-
cobsen udfører et stort so-
cialt og ulønnet arbejde for
beboerne i Kildegade 17.
De arrangerer beboersam-
menkomster og udflugter.
Til udflugterne er det na-
turligvis nødvendigt at leje
bus, og bl.a. til det formal
vil de 5.000 kr. blive brugt.

- Vi har tidligere skaffet
penge ved på skift at bage
brød, som blev solgt for et
beskedent beløb  ved bebo-
ersammenkomsterne, si-
ger Anni Jacobsen.

- Legatportionen er en
dejlig håndsrækning  til vo-
res arbejde.
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