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”Vi vil gerne gøre  
en indsats for  
vores by - det er 
det, der driver os.”

Birgitte feldBorg,  
fmd. gedved kultur-  

og medBorgerhus

En lang kamp  
har nu nået sit mål

Af Anya Wissendorff
aw@hsfo.dk

gedved - 1. august overtager 
Den Selvejende Institution 
Gedved Medborgerhus en 
del af det tidligere seminari-
um på Egebjergvej i Gedved, 
nemlig den gamle festsal, 
kantinen og tårnet.

Planen er, at lokalerne 
skal fungere som et kultur- 
og samlingssted for såvel 
borgerne i Gedved og om-
egn som befolkningen i hele 
det østjyske område.

- Vi har kæmpet for det 
længe, og nu bliver det en-
delig en realitet, lyder det 
fra formand Birgitte Feld-
borg fra Gedved Medborger-
hus. 

Købet af nogle af lokaler-
ne i det tidligere seminari-
um i Gedved sker efter flere 
års ønske om at etablere et 
medborgerhus i Gedved. 

- Det har været en lang og 
spændende proces, som har 
taget rigtig meget af vores 
tid, siger formanden, der ik-
ke er sikker på, at hun og de 

andre frivillige var gået ind i 
arbejdet, hvis de havde 
vidst, hvad de gik ind til.

Den Selvejende Instituti-
on Gedved Medborgerhus 
blev stiftet i 2011, og siden 
efteråret har der været øko-
nomiske forhandlinger med 
Horsens Kommune, der dog 
endte med at give endeligt 
afslag på lån eller lånegaran-
ti til køb af lokaler og etable-
ring af medborgerhuset.

Ved stor velvillighed fra 
CASA ejendomme, som ejer 
det tidligere seminarium og 
penge fra salget af Egekolle-
giet, er det heldigvis lykke-
des Medborgerforeningen at 
løse problemet og købe 
ejendommen af CASA.

Tid til at se fremad
Det er glæde og ikke mindst 
stolthed, der fylder, når 
Gedved Medborgerhus’ be-
styrelse ser frem til at åbne 
dørene til Gedved Kultur- og 
Medborgerhus. 

- Det sker i løbet af efter-
året med en stor fest for by-
ens borgere, lover Birgitte 
Feldborg.

Det er bestyrelsens håb, at 
medborgerhuset kommer til 
at danne ramme om en ræk-

ke nye kultur-og fritidstil-
bud til borgerne i Gedved. 

Huset kommer bl.a. til at 
rumme en nystartet film-
klub, café, musikforening, 
foreningsfitness, læseklub, 
teater, foredrag, vinklub 
m.v. 

På sigt håber bestyrelsen, 

at biblioteket bliver en del af 
huset, samtidig med at der 
også bliver etableret møde-
lokaler med nødvendigt it-
udstyr og trådløst internet i 
hele huset. 

Det er endvidere planen, 
at huset skal være med til at 
”brande” Gedved ved at væ-

re ramme om kultur- og mu-
siktilbud med en større geo-
grafisk målgruppe end bor-
gerne i Gedved og omegn.

Den videre planlægning 
for huset er i fuld gang, og 
den næste milepæl er at fin-
de en forpagter til køkkenet.

Om en forpagter når at 

være på plads til det første 
arrangement, der allerede 
er sat dato på, er nok usik-
kert. 

Det er dansestudiet ”DIA”, 
ved Diana Nagel, der har le-
jet festsalen nogen af ugens 
dage og tilbyder personlig 
og differentieret danseun-
dervisning, hovedsageligt i 
zumba fitness. 

Det første bliver holdt 25. 
august med to timers gratis 
zumba fitness, for alle, der 
har lyst til at være med.

gedved kultur- og  
medborgerhus er en realitet

Birgitte Feldborg håber,  at man kan finde en forpagter til køkkenet, der vil være en slags daglig leder 
i Gedveds nye Kultur- og Medborgerhus. arKivfoto: Martin ravn

Diagnoser og lavt 
fagligt niveau var 
udgangspunktet - 
nu er der dømt 
trivsel og gode 
karakterer

Af Hans Hønborg
hh@hsfo.dk

horsens - De sætter sig ned 
og forklarer os tingene, ind-
til de er helt sikre på, at vi 
forstår det. Og det betyder, 
at jeg nu scorer 10-taller.

Det siger Christina Chri-
stensen, der har gået på 
9’eren, som er et uddannel-
sesforløb på Horsens HF og 
VUC på Holmboes Allé. 

På forløbet er der særlig 
fokus på unge med diagno-
ser og et lavt fagligt niveau.

For Christina Christensen 
betyder det, at hun har byt-
tet nogle trælse oplevelser 
fra folkeskolen med bl.a. 
dumpekarakterer ud med 
masser af mod på uddannel-
seslivet.

Ingen er faldet fra
Underviser og vejleder på 
9’eren, Jesper Frost Olesen, 
er yderst tilfreds med den 

måde, som de unge har ud-
viklet sig på.

- Da vi startede efter som-
merferien, havde vi 15 ele-
ver i klassen. Og det har vi 
stadig. Det skal man holde 
op imod, at de formentlig al-
lesammen ville være faldet 
fra, hvis de skulle have taget 
9. klasse på et af vores al-
mindelige hold. Nu oplever 
vi i stedet, at nogle af dem 
kommer ud og vil uddanne 
sig som pædagoger, politibe-
tjente eller designere - lige-
som de kursister, vi har på 
de almindelige hold, siger 
han.

Hemmeligheden bag suc-
cesen er, at kursisterne går i 

mindre klasser, og at under-
visningen er tilrettelagt på 
en anderledes måde. Bl.a. 
bliver der i første lektion 
spist fælles morgenmad.

- Det gør vi af flere grunde. 
Dels giver det os mulighed 
for stille og roligt at snakke 
igennem, hvad vi skal arbej-
de med i løbet af dagen. Der-
udover bruger vi tiden til at 
læse lidt avis og snakke om 
de ting, der rører sig i sam-
fundet. Men det måske vig-
tigste er, at vi lærere får op-
bygget nogle relationer til 
kursisterne, som gør, at vi 
lettere kan hjælpe dem i de 
perioder, hvor det er lidt 
sværere at få dagene til at 

hænge sammen, siger Jesper 
Frost Olesen.

Det er okay at spørge
For 20-årige Kaya Laursen 
har mødet med 9’eren været 
en øjenåbner.

- Jeg har ADHD og er røget 

fra skole til skole. Jeg gik vel 
egentlig ud af 5. klasse, fordi 
jeg ikke rigtig kunne funge-
re. Men i klassen her føles 
det bare okay, at man spør-
ger 20 gange i løbet af en ti-
me. Det er accepteret, og så 
føler man sig ikke dum. 

Pludselig oplever jeg, at jeg 
er i stand til at lære en hel 
masse, hvis det bare sker på 
den rigtige måde. Jeg føler, 
jeg er gået glip af en hel mas-
se, og nu skal jeg bare have 
det hele, siger hun.

særligt hf-hold har fået stor succes

der sker små mirakler  hos Horsens Hf og vUC på Holmboes alle. 9’eren er et af dem, hvor der bliver 
taget særligt hånd om elever, der har haft et svært skoleliv.  arKivfoto

Projekt 9’eren
Projekt 9’eren på Horsens HF og VUC er støttet af midler fra  
fastholdelsesprojektet ”Vi holder fast”, der har fået 48 mio. kr. fra 
EU’s socialfond. 
Formålet er at mindske frafaldet fra ungdomsuddannelserne  
i overgangen fra grundskolen. 
Udover 9’eren har Horsens HF og VUC fået midler til forsøg med 
dobbeltlærerfunktion og lektiecafe på skolen, og 25 lærere har fået 
en mentoruddannelse, mens der er afsat penge til en udvidet  
coaching-indsats. 
Horsens HF og VUC finansierer selv en betydelig del af projekterne.


