Sønderbro kirke indviet - en
ny menigheds liv er indledt
I indvielsen i går deltog ca. 700, deriblandt biskop Henning Høirup og amtmand A. Wamberg —
Indsættelsen af kirkens første sognepræst
Kirken vil bestå. Den har noget
af æselets stædighed. Men der
findes en stædighed, en tilbøjelighed til at stivne i traditioner.
Derfor trænger kirken af og til
til nogle stod, for at den rette
stædighed kan vise sig.

Menighedspleje
søges grundlagt
Pastor Thomsen gav oplysning om
gudstjenester og arrangementer i
kirken i den kommende uge. Han
fortalte, at de pengegaver, som lægges i kirkebøsserne, vil blive brugt
til at grundlægge en Sønderbro
sogns menighedspleje. Han takkede
på menighedens vegne alle, der har
støttet kirken med gaver og gode
råd. Ligeledes takkede Arne Thomsen arkitekten og kirkens øvrige
bygmestre, Horsens-håndværkere,
der har levet op til de stolteste byggetraditioer og han takkede kirkekomiteen for at have ført kirkesagen
igennem.
Indvielsesgudstjenestens sidste fællessalme var adventssalmen „Vær
velkommen Herrens år", og udgangsbønnen blev herefter læst af menighedsrådets formand, kontorchef Niels
M. Dam. Under postludiet forlod
processionen atter kirken.
Processionen er ankommet til kirkens korparti. Her overrækker fru Frida Steffensen alterkanden til biskop Henning Højrup. I baggrunden ses Sønderbro kirkes første sognepræst, Arne Thomsen.

Med indvielsen af Sønderbro kirke i Horsens i går kunne
den kirkekomité, som siden 195'7 har arbejdet på at give denne
bydel sin egen kirke, se sin opgave som afsluttet. Kirkens indvielse markerede imidlertid samtidig begyndelsen på den nye
Sønderbro-menigheds liv. I indvielseshøjtideligheden i går formiddag deltog ca. 700 mennesker. Blandt de særligt indbudte
sås biskop Henning Høirup, Århus, amtmand A. Wamberg,
Vejle, borgmester Ove Jensen, Horsens, og kirkens arkitekt
Paul Niepoort, København. Ved indvielseshøjtideligheden blev
kirkens sognepræst, Arne Thomsen, indsat i sit embede af
provst Povl Kiilerich, og i aftes kunne den første almindelige
gudstjeneste med dåb og altergang holdes i Sønderbro kirke.
Mens kirkens organist, Bjarne
Pedersen præluderede ankom kirkeprocessionen til indvielsen med biskop
Henning Høirup og amtmand A.
Wamberg forrest. Dernæst fulgte
provst Povl Kiilerich og formanden
for kirkekomiteen, skoleinspektør
Johs. Nielsen med oblatæsken, sognepræst Arne Thomsen med biblen,
menighedsrådets formand, kontorchef Niels M. Dam med alterkalken,
sognepræst Axel Hjeresen med alterbøgerne og formanglen for indsamlingskomiteen altersølvet) fru
Frida Steffensen med alterkanden,
provst A. Senstius og pastor Agnar
Nielsen med disken. Processionen
sluttedes af pastor M. P. Seedorff og
pastor R. Riis. Derpå sang Klosterkirkens kor, og indgangsbønnen blev
læst af pastor R. Riis.

Hele menigheden
som medhjælpere
Biskop Henning Høirup talte heretfer og sagde bl. a.: — Mange af
dem, der er til stede ved denne indvielse, har selv været med til at
bygge kirken. Det har været en
spændende opgave. I en tid, hvor
man bygger f. eks. skoler og børnehaver, som kun skal fungere i et
kort åremål, undrer mange sig over,
at man bygger kirker så solidt. Men
en kirke bygges for at kunne stå i
mange år. Den skal være rammen
om et andet hus - Guds menigheds
hus. Apostlen sammenligner i bibelen sin opgave med arkitektens. Arkitekten bygger et hus af mange
materialer og har mange medhjælpere. Forkynderen - præsten - skal
bygge et hus af levende stene, og
han må have endnu flere medhjælpere - hele menigheden.
Svarer resultatet af byggeriet til
vore ideer om en kirke? Nogle havde nok ventet, den skulle være i mere
gammel stil. I stedet har arkitekten
bygget en helt moderne kirke, en
nutidskirke. Denne har foruden sit
kirkerum også mødelokaler for menigheden, hvad de gamle kirker ikke
har. En kirke er ikke kun til brug
til kirkelige højtider, men skal være
et samlingssted for alle i det daglige
både for børn, unge og ældre.

indtog i Jerusalem. Pastor Thomsen
sammenlignede kirken med Vorherres lille æsel. Han sagde bl. a.:
Når festlighederne er forbi,
står kirken tilbage, og venter på
os. Kirkebyggeri har længe ikke
haft de bedste vilkår eller særlig
stor velvilje i Danmark. Hvad
skal vi med dem, spørger man
og mener, at der kunne være
bygget noget langt nyttigere.
Men kirken er ikke noget nyfødt
føl, der ikke kan bære byrder.

Reception efter
indvielsen
Efter indvielsen var der arrangeret en uformel sammenkomst i Søndermarkskolens festsal. I denne reception deltog ca. 200 som blev budt
velkommen af skoleinspektør Johs.
Nielsen. Som formand for kirkekomiteen udtalte Johs. Nielsen mindeord over afdøde medlemmer af
komiteen. Flere havde ordet, bl. a.
biskop Henning Højrup, der omtalte
mulighederne for i løbet af et års
tid at få endnu en p ræst kn y ttet til

Sønderbro kirke. Også amtmand A.
Wamberg, provst A. Senstius, arkitekt Paul Niepoort, pastor A. Hjeresen og borgmester Ove Jensen havde
ordet under receptionen. I forbindelse med indvielsen modtog kirken en
del gaver - pengegaver, en boggave,
blomsterhilsner, et askebæger til
præsteværelset, to hold dåbsservietter og et indrammet broderi med
„De vise mænd" som motiv. Susie.

En afslutning og
en begyndelse
Biskoppen mindedes grundstensnedlæggelsen. På dette tidspunkt
eksisterede kirken kun i arkitektens
plan.
- I dag er kirken færdig, og vi
holder indvielse. Det er både en
afslutning og en begyndelse,
nemlig afslutning på byggeriet
og begyndelse på en ny menigheds liv. Kirkekomiteen, som har
arbejdet for at skabe denne kirke siden 1957, og arkitekten samt
alle hans medarbejdere fortjener
tak for det arbejde, de har udført. Kirkekomiteens arbejde er
endt, men kirken skal leve videre til gavn for alle, som bor her
omkring.
I er Guds menighed og skal være
levende stene i hans hånd, og I skal
være med til at bygge på
hverands læde. Jeg kan ikke ønske nog
get bedre for denne menighed, end
at I må komme til at holde af jeres
kirke og tænke om den som Jesus
sagde om templet: Jeg må være i
min faders hus. Kirken skal minde
os om faderhuset i evigheden. Den
skal stå som en indbydelse til os om
at komme her som husets egne børn.
Her er alle lige og får givet det
samme.
Biskoppen indviede kirken som
fristed og samlingssted for Sønderbro menighed, til præsten og de medarbejdere, som er i dens tjeneste.

Præstens opgave
Provst Kiilerich sagde i forbindelse med indsættelsen af pastor Arne
Thomsen som sognepræst, at menigheden og pastor Thomsen allerede
kender hinanden. Pastor Thomsen
har virket i denne oydel i syv år, og
derfor har menighedsrådet enstemmigt opfordret Arne Thomsen til at
blive den første søgnepræst ved Sønderbro kirke. Provstens personlige
ønske for Arne 'Thomsen var en
præstevens ønske for ham selv ved
hans indsættelse i sin tid i Vor Frelsers kirke: „Jeg ønsker for dig, at
du aldrig må komme til at stille dig
i vejen for, at der kan holdes ret
gudstjeneste". Præstens eneste virkelige opgave er at være tjener for
evangeliet.
Senere prædikede pastor Thomsen
over evangeliets beretning om Jesu

Den ny Sønderbro kirke med det høje, campanileagtige tårn, sognekirke for
en menighed på ca. 7000 medlemmer.

