
Der blev „kold luft"
omkring os ..!
Koncertsanger Henry Jørgensen ked af den maade, 

hvorpaa han og hans kollega blev afskediget 
fra Klosterkirken efter mange aars virke som 
kirkesangere — Afskedsgaven var en blomst ved 
døren ...

Koncertsanger Henry Jørgensen, 
Horsens, er ikke en bitter mand, 
skønt han maaske nok kunne have ,
grund til at være det. Efter 32 aar 
som sanger ved Klosterkirken er 
han blevet afskediget sammen med 
sin kvindelige kollega, frk. Gerda 
Petersen, der har sunget i kirken

i 21 aar.

— Jeg bliver raskvæk spurgt, 
hvorfor vi blev afskediget, 
fortæller Henry Jørgensen, og 
jeg maa da svare, at: kirken har 
faaet en ny og ung organist, som 
ønskede et ungt kor. Det er vel ogsaa 
meget naturligt, men hvad der piner 
os begge meget, er den maade, 
hvorpaa det skete. Godt et aar før 
afskedigelsen kunne vi mærke, at 
der var noget i gære. Vi fik at 
vide, at vi skulle tage vor afsked, „
saa stod vi pænere over for 
menigheden", og 'egentlig skulle vi 
have været væk for mange sar 
siden. Det rent menneskelige kunne 
der ikke tages hensyn til.

Henry Jørgensen

„Disciplinært kan jeg jo ikke 
ramme jer", fik vi at vide af den 
unge organist.

Ja, det var nogle af de ting, han 
fremkom med, og det synes jeg jo 
nok kan kaldes en ydmygelse. Vi 
følte det, som om der var „kold 
luft" omkring os, og at vi skulle 
fryses ud.

Jeg ved ikke, om organisten har 
haft rygstød hos præsterne, 
fortsætter Henry Jørgensen, 
men jeg har talt med provst 
Kiilerich og pastor Flintholm om 
hele sagen, saa de kom til  at 
kende fremgangsmeaden ved 
vores afskedigelse. Og det er som 
antydet ikke saa meget selve 
afskedigelsen som den maade, 
det skete paa, der har undret os 
begge meget.

— Men nu er De altsaa fri for de 
mange tjenester ? -

— Ja, jeg har regnet ud, at jeg 
i de 32 aar ved Klosterkirken 
har haft ca. 20.000 tjenester, og jeg 
har aldrig haft en søndag fri, 
saa De kan nok forstaa, det er en 
omvæltning. paa, en maade er 
det rart,selv om jeg holdt af jobbet.
Jeg klarer mig nu nok, men det 

har været et haardt slag for Gerda 
Petersen, da hun kun er 70 pct. ar-
bejdsdygtig.Evald Petersen, som 
har pølsevognen paa havnen, har 
været god imodhende og ladet 
hende faa nogle timer om efter-
middagen,og saa maa hun 
iøvr igt vandre paa 
socialkontoret og hente resten til 
livets ophold, indtil hun om ca. ½ 
aar kan faa sin pension.
Fra anden side har vi mødt me-

gen sympati,siger Henry 
Jørgensen. Der tales jo meget om, 
at der kommer for faa 
mennesker i kirkerne.Efter 
manges udsagn hjælper den 
behandling, vi har faaet, jo ikke 
t i l ,  at  der skal  komme flere.
— Fik De en afskedsgave?
— Der stod en blomst fra me-

nighedsraadet uden for døren med 
tak for de mange aar.
Kirken har jo lov at afskedige i 

lighed med ethvert andet „firma"
. Det er da heller ikke selve afske-
digelsen, der piner os mest. Det er 
som sagt den maade, det hele skete 
paa.

Var solist i Marquards
orkester

— Har  De altid villet være san-
ger?
— Ja, helt fra mine drengeaar. I 

sin tid var jeg solist i Marquards 
orkester og medvirkede i fem af 
Marquards berømmelige operette-
opførelser, bl. a. „Cornevilles Klok-
ker" og „Røverne".Jeg kan 
nævne, at jeg hundreder af gange 
har sungeten ting som „Den 
hellige stad" og ikke alene ved 
begravelser, men ogsaa til 
bryllupper.

Jeg har en naturlig lys tenor, 
om end kirkesangen selvsagt har 
slidt paa den, saa at den ikke er 
saa lyssom før i tiden. Heldigvis 
er der stadig bud efter mig fra 
mange sider,ikkealene i 
Horsens, men ogsaa paa egnen. 
Forleden var jeg f. eks. til et 
bryllup pas Ry-egnen for at synge.
— Har De kunnet leve af at være 

koncertsanger?
— Nej, jeg arbejdede gennem 40 

aarsom cigarmager hos Petersen 
& Sørensen og har i de sidste seks 
aar været hos Poul Petersens to-
baksfabrik,og lad mig fremhæve, 
at jeg ham haft flinke chefer. 
Jeg har altid kunnet faa lov til 
at gaa midt paa dagen, naar jeg 
har skullet ud at synge, ag saa 
komme igen paa arbejde.
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