
Formanden for LO-Horsens, Svend Aage Hansen (t.v.), overrækker  årets kulturpris til
værkstedsleder  John Mortensen fra Horshøj . I midten to af institutionens brugere, Ro-
sa Nielsen og Henning Nielsen. Til højre for LO-formanden ses Hans Jensen, der er for-
mand for Kildens Venner, som også star bag prisen.

Mange menensker var mødt op, da LO's jubilæumsskib , galeasen MS „Haabet" af Svendborg sidst på  eftermiddagen
i gar ankom til Horsens med en halv  times forsinkelse.

Kulturpris
til Horshøj
Festlighederne
i anledning af
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indledt i aftes
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HORSENS - LO's 100 firs
jubilæum blev i Hor-
sens i gar bl.a. markeret
ved, at den lokale insti-
tution for psykisk og fy-
sisk

udviklingshæmmede,Horshøj,tildeltes
LO-Horsens/Kildens
Venners Kulturpris
1998.

Det skete i forbindelse
med

jubilæums-festivitaseni det rejste stortelt pa
havnekajen ud for Den
gamle Toldbold.

Prisen er pa 10.000 kr. og

gives for en særlig indsats
på det kulturelle eller soci-
ale område i Horsens.

- Vi valgte at give årets
Kulturpris til Horshøj  som
en anerkendelse af, at det
her er lykkedes at fa en of-
fentlig institution for han-
dicappede til at fungere
som en virksomhed til
gavn for bade brugerne og
samfundet, fortæller LO-
Horsens' formand, Svend
Aage Hansen.

- Gennem arbejdet på
Horshøj oplever brugerne,
at de er en aktiv del af sam-
fundet, og samtidig er det
lykkedes at skabe et
særdeles  godt samarbejde med
lokale virksomheder.

- Takket være de stærkt
engagerede medarbejdere
er Horshøj i dag kendt som
en samarbejdspartner, der

leverer produkter af høj
kvalitet, og som giver in-
stitutionens brugere ind-
hold i

Bred produktion
Horshøj  ligger i industri-
kvarteret og har netop fej-
ret 25 Ors jubilæum. Der er
150 faste pladser på insti-
tutionen, som dækker hele
den nordlige del af Vejle
Amt.
Horshøj  omfatter be-
skyttede værksteder inden
for metal og systue og
en montagegruppe.

Institutitonen driver
desuden en pølsevogn på
Islandsvej med salg af
ser og madpakker samt et
Okologisk landbrug i Han-
sted.

Glade og stolte
- Vore brugere bor andre

steder, men kommer hver
dag pa Horshoj og arbejder.
Vi har en bred produktion
og har efterhånden  fået op-
bygget en stor kunde-
kreds, fortller værk-
stedsleder pa Horshøj ,
John Mortensen.

- Vores produktion er
delt mellem faste, løbende
produktioner som feks.
børnestole , og tilbudspro-
duktioner, hvor vi er
underleverandør til andre
virksomheder pa helt al-
mindelige

- Vi gør meget ud af den
personlige kontakt til yore
samarbejdspartnere og
lægger stor vagt på at

åbne institutionen i forhold
til det omgivende sam-
fund. Derfor er vi også

triby 12 år forinden - i 1886
- var etableret De Samvir-
kend e Fagforbund.

Reception
Jubilæet blev markeret

ved en tre timers reception
i aftes i storteltet på hav-
nekajen, hvortil var ind-
budt godt 100, bl.a. repræ-
sentanter for LO's mod-
part, Dansk Arbejdsgiver-
forening/Dansk Industri.

Borgmester Vagn Ry Ni-
elsen (S) ønskede LO hjer-
telig til lykke med 100 års
jubilæet og fremhævede de
stærke bånd mellem byen
og fagbevægelsen.

Han henviste til de store
udfordringer, som vel-
frdssamfundet - her-
under ikke mindst de fag-
lige organisationer - star
over for.

Brug for LO
- LO har fortsat sin be-

rettigelse - bade pa cen-
tralt plan, men sandelig
også lokalt, understregede
HK's forbundsformand og
medlem af LO's forret-
ningsudvalg, John Dal, der
var kommet ind med jubi-
l umsskibet „Haabet".

Han mente ikke, at
foårets storkonflikt havde
svækket den danske afta-
lemodel på arbejdsmarke-

det. Efter hans mening
havde konflikten styrket
sammenholdet inden for
fagbevægelsen.

I øvrigt præciserede han,
at Danmark fortsat ligger
lavt internationalt med
hensyn til mistede ar-
bejdsdage.

Dialog
LO-Horsens' formand,

Svend Aage Hansen, fast-
slog i sin jubilæumstale, at
det er vigtigt, at der hele ti-
den foregår en dialog
mellem arbejdsmarkedets
parter, og at uoverens-
stemmelser og problemer
fjernes, inden de vokser sig
store.

Festlighederne i anled-
ning af LO's 100 års jubi-
læum fortsætter i Horsens
i dag og i morgen.

I morgen formiddag er
det pensionisterne og
efterlønsmodtagerne, der
inviteres til kaffe, kage og
LO-kabareten „Et spørgs-
mål om tillid".

I morgen aften er der fa-
milieaften på havnen med
underholdning af Lone
Kellermann og Soren
Sømand.

utroligt glade for og stolte
over at fa LO-Horsens/Kil-
dens Venners Kulturpris.

LO Danmarks 100 års
jubil um overgås  i øvrigt
af Horsens, idet der allere-
de her i den gamle indus-
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