Skoleinspektør Johs. Nielsen (t. v.) medtager check'en på 50.000 kr. af fabrikant Poul Petersen. Bagved fra venstre ses bankdirektør Erling Høgsaa , sognepræst Arne Thomsen, kontorchef Dam, bankdirektør Carl Sørensen og
provst Povl Kiilerich.

Sønderbro-kirken er
sikret tre nye klokker
Efter en gave på 50.000 kr. fra Horsens Banks jubilæumsfond Klokkerne støbes i Holland
I Aktivbankens hovedsæde I Horsens fandt der i går en lille højtidelighed sted, hvor bankens formand,
fabrikant Poul Petersen, overrakte
en check på 50.000 kr. til den ny
kirke på Sønderbro. Beløbet, der
stammer fra Horsens Banks
jubilæ msfond, blev overdraget til kirkeu

komiteens formand, skoleinspektør
Johs. Nielsen.
- Selv om julen er forbi, har vi
alligevel en ekstra julegave, sagde
fabrikanten. Den ny kirke har kun
een klokke. Vi vil gerne med vor
gave skabe mulighed for indkøb af
yderligere tre klokker. Vi beder
Dem modtage pengene i den ånd, de
er givet. Vi er imponerede over, at
der efter flere hundrede år er blevet
rejst en kirke i Horsens. Vi ønsker
tillykke og håber, at man vil få glæde af den nye kirke.
Skoleinspektør Johs. Nielsen takkede og sagde, at man er meget lykkelig for den store gave. - Vi er jo
nærmest i familie med Horsens
Bank. De første indsamlinger, vi foretog, blev administreret af banken,
og Horsens Bank var det første pengeinstitut, der opdagede, at vi havde
en bydel derude. Vi føler os nært
knyttet til denne bank, sluttede skoleinspektøren.

Afstemt efter
hinanden
Det er en hel videnskab at hænge
kirkeklokker op. Da klokken skulle
placeres i campenilen, havde man på
forhånd optaget tonerne fra de øvrige kirkeklokker i byen på bånd, således at der kunne finde en afstemning sted. De fire tonearter for de
fire klokker, der kommer i Sønderbro-kirken, er også fastlagt og er indbyrdes afstemt efter hinanden. Når
der ad åre kommer endnu to klokker,
vil man være i stand til at spille en
del af de gamle koraler, siger
provst Kiilerich.
Der vil gå et halvt årstid, før de
tre klokker, som banken har skabt

økonomisk basis for, vil være ophængt. De støbes i Holland, som udover Schweiz er det eneste land i
Europa, hvor kirkeklokker kan
skabes. Selve monteringen foregår
hos et firma i Vejle. Det er iøvrigt
professor Jordan, der har stået for
„afstemningen" af de akustiske forhold i kirken, og hans ekspertise anvendes jorden over.
Flere har bemærket, at en del af
kalken er skallet af den nye kirke.
Men først om 2-3 år. når salpeterudtrækket er forbi, kan der foretages
en ny behandling, som der så til
gengæld er ti års garanti på.
P. N.

