„Her har man det virkelig
godt paa sine gamle dage"
Den borgerlige Stiftelse I Horsens, som er 122 aar, gør et fremstød
for ny tilgang af medlemmer * Beboernes smaahaver udgør en gr
oøasemidntby

Fru Christoffersen har besøg aft tre bestyrelsesmedlemmer. De er fra venstre direktør Hugo Wolhardt,
købmand Knud Madsen og malermester Axel Steffensen.
„De milde stiftelsers og store legaters by" er et af de prædikater ,
Horsens i tidens løb har erhvervet.
Som man vil vide, er det ikke med
urette. Faa eller ingen dansk byhar
vel saa mange stiftelser for ældre
medborgere som Horsens.
Blandt dem er Den borgerlige
Stiftelse, hvis oprindelse gaar helt
tilbage til 1845, og som nu idise
dage gør et fremstød for yderligere
tilgang af medlemmer blan dt byens
borgere og ikke mindst blandt
byen firmaer.

Stiftelsens (eller rettere sagt:
stiftelsernes) økonomi hviler paa
renter af legater og paa det aarlige
kontingent fra selskabets medlemmer, der ved sidste aars slutning
var 355 i antal. Der tilflyder ogsaa
stiftelserne gaver fra byens borgere.
Alligevel vil bestyrelsengernhav
endnu flere medlemmer, og det haaber man at faa i den kommende tid.
I mange tilfælde er der til
gavern nyttet det vilkaar, at stiftelk
serne skal sørge for vedligeholdelse
,af vedkommendes gravsted, og i saa

henseende har stiftelserne en ret
betydelig virksomhed. Kontrollen
med gravstederne udføres af bestyrrelsens medlemmer personlig .
I alt raader man over 52 lejligheder, som der naturllgvis er vvældig
rift om. De hyggelige lejligheder
rummes dels i selskabets tre bygninger i Kildegade, i stiftelsen paa
Borgmesterbakken samt i Sdr.
Kirkegaardsallé og Havneallé

En grøn oase midt i byen
Vi har haft lejlighed till at
at lægge besøg i stiftelserne i Kildegade, hvortil der for nogles vedkommende hører dejlige, smaa haver. Det er en af de fleste ganske
ukendt grøn oase midt i byen, og
her ved midsommertid er .det en
sand fornøjelse at se disse veldyrkede smaahaver og beboernes iver
after at holde dem pæne og frugtbare.
.
Fhv. snedkermester Julius Christoffersen og hustru, som har en af
haverne, gaar begge vældigt op i
havearbejdet. De bor nu paa 10. aar

Fhv. snedkermester Christoffersen
deres hyggelige lejlighed og er
ikke mindst glade for haven, fordi
de tidligere — mens de boede I Torsted — raadede over en meget stor
have.
Aldrig i mitlhavidejg
tænkt mig, at vi skulle ha' det saa
godt paa vore . gamle dage, siger
Christoffersen. Og det erilkke alene
haven, vi er tilfreds med, det er alle
de behageligheder, vi nyder godt at
her. Vi har fjernvarme og varmt
vand. Vi har hjemmehjælp , der er
os til stor nytte.Jharetlgi
hobbyrum, hvor jeg kan staa og
snedkerere og bl. a. selv lave nogle
af mine haveredskaber. Vi faar alle
julegaver til jul. Og saa er der en
virkelig god tone mellem beboerne
indbyrdes. Jo, her kan man rigtigt
•
slappe af og ha' det godt.
Hr. og fru Christoffersen lader
os med glade se paa deres lille have,
hvor de ikke alene dyrker kartofler
og jordbær, men tillige en mængde
dejlige blomster, ja, endog et
figentræ ed frugter. Alt er holdt I mønm
sterværdig orden . Praktisk taget
ikke et stykke ukrudt at øjne .

under arbejdet I sin have.

Forhenværende sparekassedirektør N. Th. Olsen aflagde for sidste
gang regnskabet, de han paa grand
af alder ønskede at udtræde af stiftelsernes bestyrelse .
Formanden takkede direktør Olsen for det store uegennyttige arbejde, som han ad mere end toogtyve
aar, heraf de enogtyve som kasserer, havde udrettet for Borgerlig
Stifels 1Horsens.Ti1dlrektør01sens efterfølger nyvalgtes
bankdirektør E. Høgsaa, Horsens Bank.
Formanden ønskede ham velkommen til arbejdet. De øvrige valg var
alle genvalg.

Nedenstaaende bestyrelsesmed-

lemmer vil med glæde formidle indmeldelse af nye medlemmer:
Tobaksfabrikant Ejner Petersen,
dlrektør Hugo Wolhardt, murermester Chr. Kjergaard Petersen, advokat Kaj V. Dahl, fhv .
Jb.yrPaLdsngekl,tæiørE.
Høgsaa, malermester Axel Steffen-

Udsigten fra lejlighederne paa sen, direktør Axel Schur, købmand
Borgmesterbakken er simpelthen Knud Madsen.
pragtfuld — den bedste i hele byen.
Man ken se ud over byens tage og
kirkespir og helt over til Bollersiden af fjorden.

Symbolsk minimumskontingent

a lejlighederne paa Borgmesterbakken har man den dejligste udsigt ned over haverne og ud over
tage.
byens

Den borgerlige Stiftelse har
iøvrigt fornylig holdt
,gehnvoraflmsdi
EtojbnaekrsPfl,gd
beretning. Man har i det forløbne aar
fortsat med moderniseringen, og det
nyinstallerede fjernvarmeanlæg
havde fungeret meget tilfredsstillends, og i nær fremtid vil man paabegynde varmeinstallation i stiftelsernes ejendom, Sdr.
4lKirkegadsé.
De 25.000 kr., som købmand
Søn-nichsen havde testamenteret
stiftelserne, var for en stor del blevet
anvendt til indvendig reparation og
vedligeholdelse . I iøvrigt fik man i
beretningen indtryk af, at de mange gamle legater, som stiftelserne
hovedsagelig administreres for,
efterhaanden paa grand af værdiforringelsen var mærkbare for administratIonen.
Man var dog veget for fristelsen
til kontingentforhøjelse, da man ønskede, at saa mange som muligt
skulle have lejlighed tll at slutte op
om stiftelserne med det næsten
symbolske minimumskontingent af
10,00 kr. aarligt.

