
I aftenfesten paa KFUM deltog seks tidligere sekretcerer og fire tidligere formænd , saaledes den forrige
formand (tv.) overlærer Holger Juul, der her sammen med sin hustru er fotograferet side om side med

præsidenten  for KFUM og KFUK, sognepræst Kr. Friis , Farsø, og dennes hustru.

Biandt gæsterne  ved KFUM's fest i aftes i anledning af foreningens
80 aars jubilæum var seks tidligere sekretærer og fire tidligere

formænd  1 Horsens KFUM. I aftenfesten deltog omkring 225 mennesker.
Tidligere paa festdagen havde medlemmer af KFUM's bestyrelse været
rundt paa kirkegaarde for at lægge blomster paa graysteder over

afdøde formænd og bestyrelsesmedlemmer. Om formiddagen holdtes
reception og senere en middag for indbudte pester.

Efter at fire faner var fort Ind i
salen, bed KFUM's formand, guld-
smed Kai Gindeberg velkom-
men til den store forsamling, med

særlig glade til de tidligere
sekretærer  og formænd. FDF's orkester
gay aftenen en festlig musikalsk

indledning .
Festtalen blev holdt af

præsidentenfor KFUM og KFUK i Dan-
mark, sognepræst  K r. Friis s,
Farsø. Pastor Friis sagde bl. a.:

— 80 aar er et stort tal. Der
optræder store navne i KFUM's 80-
aarige historie, og ogsaa bygnings-
mEessiet har KFUM i Horsens store

linier. Solve KFUM er en stor hi-
storie, og den har været  rammen
om den storste historie, der nogen-
sinde er fortalt. Maatte bogstavet K
i KFUM Kristelig — ogsaa
fremtiden blive særligt understre-
get. Jeg tror paa, at ungdommen
trænger til det kristelige. Det, vi
gerne vil have, skal vi nok selv  fin-
de ud af, men dot, vi trænger  til,
maa andre fortælle  as om. Vi maa
lade Gud fortælle as, hvad vi træn-
ger til. Det bærende i KFUM er or-
det, budskabet om Guds kærlighed.
Skal vi ønske noget for KFUM I
fremtiden, maa det were, at den

kan give de unge en levende for-
nemmelse at, at Guds kærlighed er
aabenbaret for as i Jesus Kristus.

Herefter fremforte KFUM's sang-
kor en afdeling danske sange og
gjorde dot nydeligt .

Mange Iykønskninger
Ved kaffebordet blev ordet givet

frit, og mange fik lejlighed til at
lykønske den jubilerende forening.
Saaledes bragte overassistent
Knudsen som formand for In-
dre Mission denne forenings varme-
ste hilsener og ønsker for fremtiden
for KFUM. Tidligere KFUM-sekre-
tær i Horsens,

distriktssekretær HviidSteengaard Faarvang,
lod sin lykønskning  følge af en be-
mærkning om, at hvis man trænger
ind under den haarde skal, som om-
giver ungdommen, vil den lytte. Det
er KFUM's sag at forkynde dens

budskab, saa de unge forstaar dot
Formanden for KFUK i Horsens
fru Anna Ørnsholt  Jenser
ønskede for KFUM, at foreningens
blomstring maatte fortsætte. — :
vor fortravlede tid er der saa haardt
brug for et ungdomsarbejde son
nogensinde. KFUM har haft og ha)
stadig dot vide perspektiv, og v
ønsker fortsat held og lykke I ar
bejdet.

Et særdeles muntert indslag
rækken af lykønskninger var er
versificeret hilsen, specielt ti
KFUM's formand, guldsmed Ginde
berg, fremført  af KFUK-sekretær
Gudrun Finnemann. Bland'
de øvrigt gratulanter var ogsaa
formanden for FDF's 1. kreds, over
lærer Victor Andersen, pa
stor Poul Flintholm, Kloster •

kirken, tidligere sekretær i Horsens
KFUM, kobmand Carl L. Laur
s e n, Stenderup, tidligere sekretær
pastor Ludvig Willer, Rosen
Humlum, tidligere sekretær , pastor
Harald Rasmussen, Home
pastor A. Hjere se n, Vor Frel
sers Kirke, distriktssekretær Nico
l aj Madsen, der er sekretær for
Horsens-, Vejle- og Kolding-kred
sore. Endelig bragte KFUM's næst
formand, prokurist Johannes V. Jen
sen en hilsen fra KFUM's æresmed
lem, pens. viceskoleinspektør  A d e
ler Petersen.

Dernæst vistas en serie farvelys
billeder om en deg paa KFUM, er
nydelig beretning, ore hvad KFUM
er i dag. Lysbillederne var optage
of formanden og sekretæren. Der
indholdsrige often sluttede med
andagt ved KFUM's tidligere for
mand, overlærer R. H. Thorling .
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