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Beretning for 2011. 

 

Fra årets start var der travlhed med at 

færdiggøre en udstilling om 

Skjoldbjerg Kirke som i januar 2011 

havde eksisteret i 90 år .Udstillingen 

som var en kombination af billeder , 

beslutningsdokumenter og en 

samlende tekst blev vist i Skjoldbjerg 

Medborgerhus, Plejecentret Frihavnen 

i Vorbasse og i Vorbasse Fritidscenter. 

 

I februar bidrog arkivet sammen med de øvrige arkiver i Billund Kommunes Arkivsamvirke til 

fællesudstillingen i Billundcentret. Vi valgte en vifte af eksempler på arkivets virke: 

-Eksempler fra arkivets postkortsamling 

-Eksempler på forskellige arkivalier 

-Eksempel på nutidig registrering omkring Vorbasse Bibliotek 

-Information om arkivets personkreds samt de tilbud, arkivet har til borgerne. 

 

Februar bød også på en fortælleaften, hvor 

Sven Tygesen færdiggjorde efterårets 

fortælling om Østergades huse og mennesker. 

De ca.  90  tilhørere blev meget klogere på det 

liv, som udspillede sig i Vorbasse omkring og 

efter århundredskiftet. En aften som har fået 

megen  ros . 

 

 

  Skjoldbjerg Kirke  1921 



Maj måned bød på en bustur rundt i sognet med indlagte fortællinger om Præsteskovens start 

samt de store plantagers historie, Høllund Søgård, Fromssejer og Slauggård.  

 

Også historier fra Nebel om bl.a. sparekassens første bestyrer fandt vej gennem bussens 

højttalere. 

Efter kaffepausen med udsigt mod Fromssejer kom historien om eneboeren, som ikke ville bo i det 

hus, præsten byggede til ham. 

Straks efter gjaldt det en kort beretning om Vorbasse 

Østermose - specielt Præstemosen, som først blev en 

selvstændig matrikel så sent som 1960. 

Bussen listede forbi stedet med Fitting kirkeruin inden 

næste stop syd for Fitting ved stedet, hvor Fitting-lejren 

lå. Lejren fik over  tid flere funktioner: Først lytte- og 

kommunikationsstation mens tyskerne havde 

kommandoen. Senere flygtningelejr og interneringslejr. Under de sidste kilometers kørsel til 

Vorbasse sank solen i vest. 

Arkivet har ligeledes været guide på en "Vorbasse-tur"  for Grindsted Slægtsforsknings- og 

lokalhistoriske forening. 

Også  90  DGI-motionister på travetur langs Holme å har fået en beretning om egnens særpræg. 

 

 

 

I august bidrog arkivet ved 

etablering af en stor 

billedudstilling om 

Vorbasse Marked 2011 i 

Vorbasse Fritidscenter. 

 

 

 

 

Et nyt tiltag er forsøgt med en slægtsforskningsaften. Godt 20 interesserede mødte, og der bliver 

fulgt op på denne interesse. 



 

 

I løbet af efteråret blev vi færdige med 

redaktionen af Arkivets 2012-kalender, 

der havde temaet  Mennesker i hverdag 

og højtidelige stunder.  

Dette eksempel fra januar måned: 

 

Beboere på De gamles Hjem ca. 1960 

 

Arkivet har undervejs bistået den DR- journalist som planlagde udsendelsen om Bonderøvens 

slægt  bl.a. nær Skjoldbjerg. En spændende jagt at deltage i. 

Årets sidste større anstrengelser blev 

brugt til  at deltage i  Julemessen  i 

Fritidscentret.  

Et fint arrangement med mange 

interesserede gæster, som gerne ville 

kommentere eller snakke om vores 

power-point med historiske billeder - 

og de ville også godt købe kalenderen 

og andre af Arkivets udgivelser.  

 

Vores deltagelse her giver  meget  større synlighed end ved at arrangere Arkivernes dag 

Og så en overraskende - men god historie: Arkivet modtog mod årets slutning en gave på 30.000 kr 

til anvendelse efter arkivets ønske. Hermed en varm TAK. 

 

Afslutningsvis  blot et par tal: 

Arkivet havde i 2011 ca. 25 gæster og vi modtog godt 200 mail-henvendelser, som er blevet 

behørigt behandlet  

 

Alt i alt et aktivt og godt år i Arkivet. 


