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HORSENS - »Horsens i
marts 1895«. Det er det
nærmeste, Indre Mission i Horsens kan komme sin stiftelses-dato.
Så når den lokale afdeling af den kendte kirkelige bevægelse i morgen fejrer sit 100 års jubilæum
med fællesmøde og fest, er
det altså ikke på den
dnatøo.jFrg-eik
man simpelthen ikke.
Dateringen med marts
1895 findes på et stykke
papir med vedtægterne for
en "Forening til Opførelse
af et Missionshus i Horsens, som skal tilskødes
Kirkelig Forening for den
indre Mission i Danmark..

I Vimmelskaftet
På det tidspunkt var Indre Mission allerede en
etableret bevægelse, stiftet
i 1861. Og på sin vis er det
forkert at støtte et 100 års
jubilæum på Horsens-afdelingen, for allerede i
1865 blev den første indremissionær - Kohler hed
han - ansat i byen. Så allerede dengang var der gang
i det lokale arbejde.
Hvor datidens møder
blev afviklet, er ikke helt
klart. Men fra slutningen
af 1880'erne holdt Indre
Mission til i Stefanshjemmet, der i 1886-87 blev opfort på adressen Vimmelskaftet 11. Her var der
bør-nehjem i stue-etagen,
mens lokalerne på første

sal blev brugt til missionens møder.
Men Indre Mission ville
gerne have belt sit eget.
Derfor blev den første bestyrelse for det lokale samfund dannet i marts 1895,
og opsparingen til eget hus
begyndte"
Drømmen blev opfyldt,
da Stefanshjemmet i 1928
flyttede til nybyggede lokaler på Borgmesterbakken.
Indre Mission overtog bygningen i Vimmelskaftet,
som 23. april 1928 blev
indviet til missionshus.

Nyt hus
Denne rolle havde huset
til 1973. Da blev det solgt,
fordi en bekostelig restaurering trængte sig på, og
fordi udgifterne til driften
var blevet for store.
I stedet byggede Indre
Mission et nyt hus i Emil
Bojsens Gade" Det blev taget i brug i 1974. I 1990

blev det udvidet, og sidst er
der lige ved siden af bygningen indrettet et grønt
område for kvarterets beboere.
Men alt det er kun det
ydre. Det indre - menneskene - er det væsentligste,
noterer tidligere indremissionær Johan Hansen i en
jubilæums-artikel i den lokale afdelings blad:
>>Som for 100 år siden og
længere tilbage er hovedopgaven at få Guds ord forkyndt og vise vej til Jesus
Kristus som frelser og herre. Og her ønsker vi at tage
hand om alle aldersgrupper, lige fra børnene til de
Samtidig Iægges
der fortsat stor vægt på
fællesskabet: At støtte og
styrke hinanden på troens
vej. At `vække` og `bevare`
er nøgleord i Indre Missions arbejde".

Et par hundrede
Det sker via en række

aktiviteter. Så godt som
hver dag er der møder i
missionshuset i Emil Bojsens Gade.
tal for Indre
Nøjagtige
Missions størrelse er svære at opgøre. Bevægelsen
har ikke medlemmer. Alle
og enhver kan komme og
gå efter lyst og behov.
Medlemskab kræves ikke.
Men man kan få en fornemmelse ved at kigge på,
hvor mange der yder
nomiske bidrag til Indre
Mission i Horsens.
- Og det er et par hundrede stykker, siger formanden for den lokale bestyrelse, kordegn Anders
Grave.
Mange af dem vil utvivlsomt møde op, når der i
morgen kl. 19.30 er jubilæums-fest i Emil Bojsens
Gade. Taler er Indre Missions landsformand, pastor emeritus Karl Lindhardt Jensen, Esbjerg.

