
Stefanhjemmet  40 aar
Læge Haurowitz' storslaaede gave til Stefansforeningen Jubilæet

– Den 23. april 1928 blev Stefans-
hjemmet, Vimmelskaftet  11, indvlet
som mlsslonshus, efter at det i
marts s. a. var blevet tilskodet
Klrkelig Forening for den indre
Mission i Danmark.

Stefanshjemmet har en lnteres-
sant historle. Grunden blev i okto-
ber 1886 ved gavebrev fra læge
Haurowltz tilskodet Stefansforenin-
gen i Horsens. Lægen  havde sam-
tidig givet kapital til Stefansfor-
eningen til rejsning af bygningen
Stefanshjemmet, som efter tegnin-
ger af arkitekt H. F. Estrup skulle
indrettes i stueetagen til bornehjem
og paa 1. sal en modesal tll afhol-
delse af kristelige moder. Borne-
hjemmet blev ledet af 3 dlakonis-
ser, der sammen med deres med-
hjæIpere havde værelser  i stueeta-
gen, hvor ligeledes var „3 asyl-
stuer", hvor børnene boede. Her var
ligeledes linnedværelse, kokken,
badeværelse, pigeværelse og closet
m. v. I 1897 og 1918 købtes mere
grund tll, saa der ogsaa blev en rar
have og en gaard.

Paa 1. sal var „et mlndre værelse
for foredragsholdere", „værelse  for
missionær", „en mlndre sal straks
man kom ind fra trappen og deref-
ter en stor sal".

Sognepræsten 1 Horsens skulle
være formand m. h. t. det, der
afholdtes i salen. Moderne blev efter
de kristelige vækkelser 1 Horsens
omkr. 1890 præget af Indre Mission.
Der afholdtes sondagsmoder med
navnlig præster og

indremissionærersom talere. Endvidere afholdt
unge mænd og kvinder „

ynglinge- ogpigemoder samt foredrag i sa-
len indtil de unge efterhaanden fik
selvstændige lokaler i byen som
KFUM og KFUK, samtidlg med, at
de unge stadig deltog i de ældres

større  arrangementer. Endvidere
afholdtes der moder for hedninge-
misslonen, for den kristelige af-
holdsforening „Blaa Kors" og en del
basarer for kristelige foretagender.
Sondag eftermlddag var der son-
dagsskole for en sal fuld af drenge
og plger, delt 1 klasser med en
klasseleder, der et kvarterstld for-
talte bornene bibelhistorie, hvoref-
ter forstanderen, som regel

missionæren  eller I flere aar fængsels-
præsten, talte til børnene, der og-

saa lærte mange salmer og
børnesange . En uge om aaret afholdtes
hver aften misionsuge med kendte
talere, for en stopfyldt sal. En gang
om maaneden holdtes der „

samtalemøde", hvor en taler indledte over
et kristeligt emne, og derefter var
ordet frlt, og mange lægmænd ud-
talte slg i tilslutnlng til emnet eller
stillede sporgsmaal.

Efter at Stefansforeningen der-
efter byggede et nyt, stort, velind-
rettet og moderne bornehjem paa
borgmesterbakken 24, købte Indre
Missions Samfund i Horsens Ste-
fanshjemmet, og dette blev derefter
tilskodet Indre Mission i Danmark
og i april 1928 indviet som mis-
sionshus og har altsa a fungeret
som saadan i 40 aar.

Arbejdet har gennem aarene fort-
sat paa nogenlunde samme maade
som tidligere, dog tllpasset efter ti-
dens tarv, med alsidige emner, som
baade unge og ældre har kunnet
vre interseseret I og have udbytte
og berigelse af.

I 1967 kan nævnes , at der har
været talt foruden af missionærer
og præster af talere for hedninge-
missionen I Indien, Etiopien, Sudan,
Brødremenigheden , Finlandsmissio-
nen (af en norsk missionær) samt
været sporgsmaalsbesvarelse. – Der
har været afholdt søndagsskole son-
dag formiddag, og en torsdag aften
om maaneden er der holdt foredrag
af kendte præster over aktuelle
bibelske emner o. 1.

Alt, hvad der foretages ud fra
Stefanshjemmet, gores for at hjæl-
pe mennesker i vor by tll at blive
levende kristne, tll at leve og vlrke
som saadanne og tll det, som vel
de fleste mennesker dybest set in-

derst hide gerne ville naa: et evigt

liv hos Gud.
Udgifterne ved det kristelige ar-

bejde og ved ejendommens drift har
stedse været afholdt ved frivillige

gayer.
Da stueetagen blev ledlg, efter

at bornehjemmet flyttede til Borg-
mesterbakken, blev der indrettet
bestyrelsesværelse og lejlighed til
misionær og til en portner. – For
godt 25 aar slden lejede Menigheds-
bornehaven nogle af lokalerne
stueetagen, og efterhaanden blev
hele stueetagen udlejet og lndrettet
til børnehave .

Ved 40-aarsfesten torsdag den 18.
april vil medlem af Indre Mossions
hovedbestyrelse, rejsepræst Johs.
Petersen, Frederlcia, holde festta-
len, samfundsraadets formand vil
fortælle bl. a. om Stenfanshjemmets
og mlssionshusets historle, og der
vil bllve fælles kaffebord. – Alle
er meget velkommen ikke

mindst gamle søndagsskoledrenge
og -piger. J. K.
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