25 år for denne Gideon brandsprøjte rullede ud fra fabrikken i Horsens, havde brandmændende i byens et ar gamle brandkorps
dannet Horsens Brandkorpsforening. I gar blev 100-firs jubilet fejret pa brandstationen Mosegården pa Torstedallé. Her ses
foreningens bestyrelse, fra venstre er det formanden, Mik Elstrøm, Knud Moller, Benno Brigsted, Mogens Andersen og lb Hahne
Christensen. Oppe i vognen sidder Jørgen Laursen og Erik Sorensen. (Foto: Lene Sorensen)
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Siden 1893 har Horsens Brandkorpsforening værnet om sammenholdet
Der var feststemning, taler og musik, da
Horsens Brandkorpsforening i gar eftermiddag fejrede sit 100
årsjubilæum. Alle stationens brandbiler stod
nyvaskede og med solen skinnende i den
blanke, rode lak - en
festlig velkomst til
gæsterne, men også som
en påmindelse om, at
selv under en fest, er
brandvæsenet altid
klar til at rykke ud.
Det blev der nu ikke brug
for i gar. For en gangs skyld
fik brandm ændende og deres
gster tid til at hygge sig i
”festsalen", der var indrettet i
garagen.
På bilernes plads var der

dækket op til gratulanterne,
og Horsens Politiorkester
gede for den musikalske feststemning. Orkestret var så
godt som på hjemmebane, det
er nemlig også politiorkestret,
der hvert nytår spiller op ved
nytårsparolen på brandstationen.
Som en »gave" til den jubilende forening sluttede orkestret sin underholdning af
med en fejende flot udgave af
”Florentinermarch“.

Gay er, taler
og gode ønsker
Repræsentanter for politi
og byråd, kolleger og venner
fra nr og fjern mødte op for
at ønske til lykke med de 100
år. Gayer var der også. Kollegerne i Fredericia havde saledes medbragt en udtjent
brandslange fyldt med 01.

Foreningens formand, Mik
Elstrøm bød velkommen og
fortalte trk af foreningens
historie og den udvikling, der
er sket fra man også tog sig af
faglige opgaver, lønforhandlinger og at yde økonomisk
hjælp ved sygdom og begravelser til i dag, hvor foreningens
eneste - men stadig vigtige opgave er at styrke kammeratskabet og sammenholdet
mellem brandmændene.
Forhenvrende brandinspektør Steffen Christensen
understregede i sin lykønskningstale betydningen af det
samarbejde brandkorpset og
foreningen for 22 år siden indgik med civilforsvaret:
- Nu har man på landsplan
lovgivet for nogle af de tanker,
vi kørte igennem, sagde Steffen Christensen, og sluttede
med at takke foreningen og
medlemmer for den entusias-

me, der er udvist gennem tiden.
Byrådsmedlem Jytte Holm
ønskede tillykke på byrådets
vegne og slog fast, at en af de
ting, samtlige byrådsmedlemmer altid kan blive enige om
er, at man er meget, meget
glad for brandvsenet og dets
arbejdsindsats.
- Men I kan andet end at
slukke brande. Personligt har
jeg haft et samarbejde med
korpset om hjælpen til Jugoslavien. I er alsidige og I har et
godt rygte - men det også et
rygte, der forpligter, sagde
Jytte Holm. (-ann)

