For mig var det ingen sag
at komme gennem livet
Håndværkerforeningens formand, fabrikant
J ør gensen, f ylde r 75 år p å s ø n d a g
Der vil blive flaget i Horsens
på s ø ndag, o g de t skylde s ikke
udenbys gæster, men ganske
simpelt,
at
Håndværkerforeningens
populære formand, fabrikant
Janus Jørgensen, denne dag
fylder 75 år, og det kan man
naturligvis ikke lade gå hen i
Janus Jørgensen er ærkehorstilhed.
sensianer. Født her og levet her
d e t m e st e af sin tid b ortset f ra
n o g le få år i ung d om men, h vo r
han som så mange andre tog
på valsen til Tyskland for at
opleve lidt af det fremmede, få
nye indtryk og yderligere
dygtiggøre sig i sit fag.
Men det er Horsens, der har
hans hjerte, og af de mange
tillidshverv, han i årenes løb
har haft her i byen, er det især
Håndværkerforeningen, der har
haft hans store kærlighed, og de
75 trykker ham ikke så meget, at
han ikke daglig følger med i livet
i sin forening.
— Jeg kan ikke lide sådan at
blive trukket frem, sagde
fabrikant Janus Jørgensen i en
samtale, vi havde med ham i
formiddag i anledning af
fødselsdagen på søndag. Jeg
synes selv, jeg har gjort min
pligt og skyldighed, og jeg har
levet med i byens liv i de mange
år og fulgt dens kolossale udvikling
med interesse. Jeg har haft
mange gode embeder, men jeg har
altid haft gode medarbejdere, så
for mig har det ikke været nogen
sag at komme gennem verden. Og
så har jeg haft et godt hjem
med en god kone og nogle gode
børn, og det gør det jo også
lettere at leve.
Og så har sangen været en meget stor del af mit liv. Jeg har
sunget i Håndværkerforeningens
kor i 48 år. Nu er stemmen naturligvis ikke, som den har været,
men jeg synger da med, så godt
jeg kan.
I venners kreds er Janus Jørgensen ikke bange for at ryste en
historie ud af ærmet eller slå en
sludder af om Horsens den gang
og nu, men fødselsdagen på søndag
synes han ikke der er så stor

Janus

grund til at hefte sig nøjere ved.
Det optager ham langt mere, at
hans kære forening, Håndværkerforeningen, hvor han har siddet i
ledelsen en menneskealder og de
sidste 11-12 år som formand,
næste gang fylder 100 år. Det er
da en fødselsdag, det er værd at
tale om.
Me n a llig e ve l f å r dir ek tør J a nus Jørgense ikke forbigået
sin egen runde mærkedag i stilhed.
Flagene vil blive hejst søndag den
11. september, og mange vil møde
op og gratulere. Der vil møde off ic ie lle de pu t a t io n e r o g d er v i l
komme gode venner fra de mange
år, for der er mange, der har
grund til at sige ham tak og ønske
held og lykke på vejen videre
frem.

