
Krisecenter fik 600.000 kr.  
Pengene skal bl.a. bruges på nye lokaler til kriseramte mænd  
 
I dag deles to mænd om et lille værelse. De får bedre forhold, når mændenes krisecenter flytter i nye og større lokaler i To-
baksgården. (Arkivfoto). 

Af Kirsten Rudkjøbing  

HORSENS - Horsens Krisecenter for Mænd har fået ca. 600.000 kr. i donationer, som skal investeres i bedre 

lokaler for krisecentret og dermed bedre forhold for kriseramte mænd og deres børn. 

 

De nye lokaliteter betyder, at krisecentret kan sætte nogle projekter i gang, og centeret har til det formål 

søgt om godt fem mill. kr. fra den statslige sats-pulje. Pengene skal bl.a. bruges til noget fagpersonale. 

 

- Ja, vi glæder os til foråret, siger den daglige leder Grethe med et stort smil. 

 

Hun ser frem til at forlade det trange byhus i Vimmelskaftet og rykke ind i den tidligere lægekonsultation i 

Tobaksgården. Det sker i slutningen af marts. 

 

- I dag har vi 80 kvm. I Tobaksgården får vi tre gange så meget plads. Mændene får enkeltværelser og kan 

have deres børn boende, og vi får plads til f.eks. fællesspisning, aktiviteter og en ugentlig cafédag, hvor man 

kan invitere familie, venner og børn. På den måde kan man bedre bevare sine sociale relationer, og opholdet 

på krisecentret bliver mere åbent og ikke så tabubelagt, siger Grethe. 

 

De fem mill. kr., der er søgt fra sats-puljen, er søgt over fire år. Det kan give økonomi til fire-fem stillinger, 

nogle af dem halvtids. 

 

Flytningen betyder også, at centret får plads til syv mænd, som alle får enkeltværelse. I dag er der plads til 

fire mænd, som deles om to små rum. 

 

Søger penge igen 

 

- Det bliver meget anderledes. Vi har været i Vimmelskaftet i 20 år, og tiden er løbet fra det her hus. Tinge-

ne har udviklet sig, og pga. pladsforholdene havde vi svært ved at følge med, siger Grethe. 

 

Huset i Vimmelskaftet stilles gratis til rådighed af Horsens Kommune, men krisecentret betaler selv forbrugs-

udgifter. Fremover må krisecentret selv punge ud til huslejen, og derfor har centret haft travlt med at søge 

fonde om hjælp. 

 

Det har givet godt. Tryg har givet 408.000 kr., Velux har givet 100.000 kr., små fonde har bidraget med i alt 

35.000 kr. og Dansk Kvindesamfund i Horsens har givet 50.000 kr. Desuden har krisecentret 15.000 kr. stå-

ende på en konto, som folk kan betale små og store bidrag ind på. 

 

- Det betyder, at vi er sikret tre-fire år frem. Så skal der søges nye penge, og det betyder da, at vores frem-

tid bliver mere usikker, siger Grethe. 

 

Mændene betaler 125 kr. om dagen for opholdet på krisecentret. Det dækker de daglige fornødenheder som 

kost og logi, tøjvask, telefon osv. 

Det er krisecentrets politik, at medarbejderne kun omtales ved fornavn. Derfor optræder Grethe uden efter-

navn. 



 


