Af 23 jubilarer var de 12 mødt op til festen. Navnene fremgår at artiklen herunder. (Foto: Martin
Ravn)

Veloplagt og
frisk 100- årig
Dansk Metal Horsens-afdeling havde 1300 til middag
Det var en frisk og
stadig veloplagt 100årig, der lørdag blev
fejret med reception på
Rådhuset om formiddagen, familiedag på
Østergade Stadion om
eftermiddag, og festmiddag i et stort telt
samme sted om aftenen.
Jubilaren var Dansk Metal
Horsens-afdeling, der er
blandt en af de ældste afdelinger i landet. Den blev i sin tid
stiftet af Peter Andersen, der
var en meget markant personlighed. Han havde kort forinden været med til at stifte en
metal-afdeling i Odense, og
blev fra starten nstformand
i Horsens. Men allerede kort
efter starten i Horsens, blev
Peter Andersen formand og

beklædte posten i mange år.
Da afdelingen blev stiftet var
der 26 medlemmer - i dag er
der 2800.
100-års festen blev holdt på
selve stiftelsesdagen den 7. juli. At det faldt på en lørdag og
at det faldt kort efter
Landsstævnet i Horsens så man
kunne vre faelles om udgifterne til teltleje, var meget
heldigt. Til festmiddagen
Iør-dag aften var der 1300 deltagere, og så mange mennesker
kan man ikke huse noget sted
i Horsens. Den specielle teltatmosfre var da også med til
at sætte ekstra kolorit på
stemningen.

Jubilarer hædret
Ved receptionen på Rådhuset lørdag formiddag var der
omkring 300 gæster, bl.a.
Dansk Metalarbejder For-

bunds nstformand Max Bering og reprsentanter fra en
række metal-afdelinger landet over.
Omkring 800 mennesker
deltog i familiedagen på
Østergade Stadion. Her var
der underholdning af Veteranernes Sangkor, Peter Abrahamsen og Roxy Trio, og tryllekunstneren Pegani.
Ved jubilæumsfesten i teltet blev afdelingens jubilarer
bl.a. hdret. Der var i år 23
medlemmer, der kunne
res for enten 50, 60 eller 70
års jubilæum, og ud af dem
var de 12 til stede. Det var Valdemar Ronne, Herluf Madsen,
Carl Peter Jensen, Erik
Bøns-dorf,TageChitns
Svend Petersen, Børge Gabrielsen, Erik Andersen, Børge
Sorensen, Ejnar Vandel,
Knud Moller og Svend Dammann. (can)

Fra receptionen på Rådhuset ses fra venstre næstformand i Dansk Metalarbejder Forbund Max
Bering, afdelingens kasserer Kaj Jensen og afdelingsførmand Bjarne Sorensen. (Foto: Martin
Ravn)

