
Da byens ældste pengeinstitut fejrede 125 Års  jubilæum
sammen med 6-700 gæster

Afdelingsbestyrer John
mester Holger Sorensen.

Det var søndag, og dannebrog
vajede i Jessensgade. Forretnin-
gerne var lukkede. Det var
pengeinstitutterne også. Dog
ikke Horsens Sparekasse. Her
var der tværtimod åbent hus.
Ikke sådan at forstå, at man
kunne få sat penge på bogen,

eller  en veksel omsat. Den slags
foregår  ikke om søndagen .
Årsagen, til at sparekassens dare
stod vidtåbne, var 125 års

jubilæet . Og det blev fejret med
manér sammen med kolleger,
kunder og andre gode venner
of det rummelige hus i Jessens-
gade.
Før glasdørene blev slået op,
havde personalet overrakt virk-
somheden sin gave. På de an-
sattes vegne præsenterede af de-
lingsbestyrer John Hansen to
dejlige gaver, Max Reinhardts
„Årstiderne" og Lilly Katharina
Siticums malerier. Medarbej-
derne havde fundet, at når  Spa-
rekassen ville skænke  Horsens
]commune en gave af de to
kunstnere, var det naturligt, at
personalet gay Sparekassen ar-
bejder af samme. Og gaven
blev modtaget med glæde og
taknemmelighed.

Horsens bys tak
Og 55 myldrede gratulanterne

ind. Gaver hobede sig op, og
blomster og planter i de skøn-
neste farver og opsatser omdan-
nede sparekasselokalet til et
drivhus. Borgmester Ove Jensen
ankom i spidsen  for en delega-
tion fra kommunen. Han ønske-
de hjerteligt tillykke og takkede
for den indsats, Horsens Spare-
kasse har gjort gennem 125 Sr.

- Det har, sagde han, været til
gavn for Horsens by og omegn.
Borgmesteren takkede for godt
samarbejde.

Yngste gratulant var den kun
15 måneder gamle Michael
Thollund Nielsen. Han blev
selvfølgelig  fotograferet, men
tilsyneladende har han ikke no-
get ønske om at gå fotomodel-
vejen. Ihvertfald så han meget
mellemfornøjet  ud, da fotogra-
fen knipsede. Han klarede dog
hurtigt op igen, for det var jo
en festdag. Hvor mange gæster
der var? Der skydes pa 6-700,
så det er ikke, underligt, at
bunker af pindemadder m.m.
blev sat til livs.

Gæsterne havde hele huset til
rådighed, og de havde

selvfølgelig  også lejlighed til at beun-
dre kunstnerparret Lilly Siti-
cum og Max Reinhardts udstil-
ling. Formanden for tilsynsrå-
det, viceborgmester Holger So-
rensen, gav gratulanterne nogle
ord med på vejen. På en

jubilæumsdag kaster man altid et
bilk tilbage og finder — fordi
man ser med nutidens øjne — at
meget af det, der blev gjort for

længe siden, var mærkeligt el-
ler morsomt, sagde han. Men så
snart vi ser lilt nærmere på
tingene, bliver klar over, at
mange af vore forgængere  yde-
de en stor indsats for at skabe
mulighederne for den sparekas-
se, vi har i dag.

- Vi mener selv, vi har en
moderne og levende forretning
med en medarbejderstab, som
gar det muligt at udnytte bade
den moderne teknik og de kon-
taktmuligheder, som vore man-
ge afdelinger i byen og oplan-
det giver os Med andre ord:

Grundlaget for, at nå frem mod
nye mål er til stede. Den tid, vi
skal ind ti1. bliver præget af sto-
re forandringer, nationale, er
hvervsmæssige og tekniske.
Forandringerne vil præge de
mål, som menneskene yore
kunder og medarbejdere — sæt-
ter sig. De vil prmge de mål,
Horsens Sparekasse skal styre
mod.

Vi er ved 125 års jubilæet
åbne overfor fremtiden. Vi ved,
vi har muligheder og vi vil sætte
os mål, som skal være til gavn
for yore mange kunder og der-
med vor by og egn, sluttede
Holger Sorensen. Det blev en
festdag, som Horsens Sparekas-
se sent vil glemme. P. N.

Hansen overdrager med arhejdernes dejlige gave til formanden, viceborg-
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