
 

Sønderjysk Landboforenings tilbygning blev indviet 
 
300 gæster lagde fredag vejen forbi Sønderjysk Landboforening for at være 

med til at indvi den 2.000 m2 store tilbygning. 

 
 

Tilstrømningen til Sønderjysk Landboforenings indvielse af 2.000 m2 tilbygning var stor fredag den 29. februar. 
Og der blev taget godt imod gæsterne for Vojens Brasssband spillede og var med til at festliggøre dagen. 

De mange gæster og et stort antal medarbejdere startede i kantinen, hvor de officielle taler markerede 
indvielsen. 

 Landbruget og kommunen har fælles interesser 
 

Jens Chr. Gjesing, viceborgmester og formand for Erhver- og 
Kulturudvalget i Haderslev talte på kommunens vegne.  
 
Det er en glæde at kunne være med til at markere indvielsen 
i dag. Det er jo en stor arbejdsplads, der i dag udvider, og 
det er måske det største videnscenter i Haderslev. Samtidig 
viser det også, at landbruget og dets følgeerhverv har en 
betydende plads i erhvervslivet her i Haderslev og i det 
sønderjyske område. Jens Chr. Gjesing nævnte også, at vi 
har en fælles interesse i at pleje naturen - og landbruget er 
den største naturforvalter.  
 
Jens Chr. Gjesing kunne også konstatere, at et kig på 
bygningstegningerne viser, at en udvidelse med nok en 
tilbygning ligger lige for - måske til at samle den øvrige 
sønderjyske landbrugsrådgivning her i Vojens. Rammerne er 
jo klare. 

 De sønderjyske landmænd har modet 

 
Gert Karkov, viceformand i Dansk Landbrug lykønskede 
Sønderjysk Landboforening med tilbygningen. Den viser, at 
beslutningen om fusionen til Sønderjysk Landboforening i 
2000 var rigtig, og at denne her tilbygning er en naturlig 
forlængelse heraf.  
 
Rammerne for den fremtidige rådgivning er nu optimale og til 
bedste for de sønderjyske landmænd.  
 
Indbydelsen til i dag er på forsiden prydet med en lige 
landevej og i den blå himmel Sønderjysk Landboforenings 
logo i skyerne. DFet er et symbol på vore forventninger til 
vores forening - og det er her vigtigt, at ingen veje ender 
blindt. Med rådgivningen kan man holde sig på vejen - uden 
at overskride de fuldt optrukne streger.   
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 Centeret i Vojens er et af fremtidens centre 
 

Henrik Frandsen, formand for Sønderjysk Landboforening 
nævnte i sin indvielsestale, at centret i Vojens er et af de 
centre, der vil bestå i fremtiden, hvad enten der bliver tale 
om 8, 10, 14 eller flere. Her er rammerne til fremtidens 
rådgivning optimale. 
 
Undervejs takkede Henrik også de forskellige 
samarbejdspartnere for et godt samarbejde, så vi på næsten 

rekordtid har fået bygget de ca. 2.000 m2 

 
Som afslutning på talen erklærede Henrik  Frandsen 
tilbygningen for officielt indviet - selv om medarbejderne har 
været flyttet ind siden begyndelsen af januar.

Kunstværk afsløret 

 
De seneste dage har medarbejderne været små kunstnere. 
Sammen med maleren Dorte Marcussen har alle givet et 
bidrag til et maleri med 221 felter, hvor hver enkelt har malet 
ud fra forskellige nøgleord. Dorte Marcussen fortalte om 
tilblivelsesprocessen og som afslutning bad hun Henrik 
Frandsen og Per Grønbæk afsløre maleriet for forsamlingen. 
Dette skete under fanfare af Vojens Brassband. 
 
 

 

”Staldene” blev beset 

 
Efter den officielle del skulle de mange gæster rundt 
for at bese tilbygningen. Undervejs var der mulighed 
for at få en snak med medarbejderne i afdelingerne 
og at få en forfriskning. 

Gæsterne fandt samstemmende, at de fysiske 
rammer for de ca. 210 medarbejdere og dermed 
fremtidens rådgivning er optimale. 
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Ved at klikke her kan du se flere billede fra indvielsen: Se flere billeder 

 Mange gaver 

 
De mange gæster var meget gavmilde. Et 
imponerende antal gaver blev båret til.  
 
Herfra skal lyde en stor tak for de mange gaver.  
 
Vi takker også de mange gæster for, at man ville 
lægge vejen forbi og være med til at gøre indvielsen 
til en festdag.
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