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Johan Plagborg Iversen har  overtaget Rugbjergvej 64 . 
 
Johan er et kendt ansigt i byen ved at han tidligere har boet på Søndervænget 4 og Labrivej 8 i 
Vorbasse og nu flyttet hertil fra nabobyen Hejnsvig. 
Han har nu 4 boliger, som han lejer ud – så han er i særdeleshed aktiv på boligmarkedet i 
Vorbasse og omegn. 
Johan har for få år siden rejst det meste af verden rundt for SFK – slagterimaskiner. Men blev 
desværre i 2012 udsat for en alvorlig trafikulykke, som fuldstændig ændrede hans liv. Efter at 
være opgivet af sundhedssystemet  blev han i 2013 tilkendt førtidspension – og har sidenhen 
måttet døje med både hånd, nakke, hoved og skuldre. Begrænsningerne er naturligvis mange i 
forhold til det aktive arbejds- og fritidsliv han tidligere havde.  Men Johan beklager sig ikke 
omend han nu mærker vejrforandringerne i sin krop. 
 
Ved fotografens og velkomstministerens ankomst blev vi i haven præsenteret for en nylig 
nedlagt kronhjort – en gammel kæmpe af en ulig 12-ender. Et virkelig stolt syn! 
Der hører 10 ha nyplantet skov til ejendommen, hvor Johan kan dyrke  sin store interesse for 
jagt. 
 
Johan har 4 børn, som alle går i Hejnsvig skole. De 2 mindste – Silke på 7 og Andrea på 6 -bor 
hos moderen i Hejnsvig . De 2 store – Valdemar på 12 og Cirkeline på 10 år har fast adresse på 
Rugbjergvej 64.   
 
Det var et kort men herligt møde med Johan. Kaffen fra søsterens kaffe- og blomsterhus i 
Grindsted smagte helt fantastisk og Johan havde mange lovord om det at bo i Vorbasse. 
Han ville gerne yde sit til det store frivillige engagement, der netop kendetegner Vorbasse. 
 
Det var således en stor fornøjelse at kunne byde familien velkommen til Vorbasse og samtidig 
overrække dem Lokalrådets og Erhvervsforeningens flotte velkomstkurv  
 
Velkomstministeriet 
 
v. Kristian Schmidt      
  


