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Biskop Helqe Skoe indmurcr dokumenterne

a
Et hus fri for
spærnnger
Rej segilde og grundstensnedlæggelse på
Sognegården i Vejen

VE EN - Biskop Hels€
SkoY, Rib€, va. i sår €ftermid-
das med tilai kasc dånsover
.r t(ombineret srundsknsned-
lEEselse o3 rejsegilde på den
nye Sosncsård, som opføret
ved siden af vejen Krrke.

Den grundst€n, der blev
indhur€t er åf munkestens-
formål og sEmm€r frå Veiens
samle kirke, som blev ne_
aftvet r 1895. Sammen med
erundsEnen blev der ind_
murct el dokument. som bl. a,

indeholder H€lBe Skovs 1ale
saEl de galdende rnønter og

ved n€dlæsgelscn sasde
Hclg€skov:

-Jes lil udtrykke min s]æde
ov€r, at vej€n Meniehedsråd
har valgr ar kalde delte hus,
der Isger ved srden al leres
ki.ke for Sosnesården. Der-
med knyrFr i jer lilvorgamlc
losnelrådilion og er på hi-
sronsk Brund. Det årh"jde, der
skal eørcs ner, må ikke under
der gamle sognenavn kunne A
et sræven og udelukkende
Dræg. sådan ai en bestemt
rehin8 ell€r en besieml slags
menn€sker med r€ue skal
kunne fom€mme, at de haren
s€rlig adkomst lil det. Her har
alle sosnebøm liSe ådkomsr'
Der er rkke blol rejst for dcl.

Mo.ten Pontoppidan hår
kaldl Guds levende menighed,
de vakle. men for deo levende
guds menided, for dem,
hvem evangeliel gælder, dvs.
ålle her i sogner boende. Må-
ske vil nogen u re sig over,
ai jes nævner der folkelige
jævnsides det kristelise. Men
dser er efter dansk tndition
en tæl sammenhæn8 mellem
folkets ord os Jesu Krisli
evangelium. lkke al der skal
sammerblandes. Der må være
den rummelish€d os afstand,
der cr nødverdis fo. friheden.
M€n heller ikke, al d€t må ad-
skilt€s. Der er en forudanelse
om os en forudforsdelse åi
hvad livel cr, og hvad livet
skulle være, som evan8eliet er
det egentlige oB afgørende
svarpå.

Helse Skov cilerede Crund-
lvigs salme Ingen har guldtå-
rer f?ldet, 08 sluttede med hå-
bel om- ar huset må blive
brugl som el sled, hvo. def,
lolkelige og kri«eli8e låle kan
mødes, ligesom Helge Skov
ønskede. ål huset måne blive
fri for spærinser og forhind-
nnser, så sosnets folk sledse
med stæde kan så ind 08 med
slæde kan så ud af dets døre.

ved det €fterføleend€ rei-
s.silde fremhæved€ menis-

hedsråd€ts formånd, Olrik
Jersen, den høje morål og den
høje slandard, der havde præ-

8ct bygSerier, og haD udtrykl€
håh.t om. ar hus€r må$e blive

Arkilekl Jacob Monensen.
der har resnet SognecÅrdcn.
nævntc i sin lål€, a! huset er
opfon på en grund, hvor dcr
har ligget et pottemagrdærks-
red. Og hån tremhævede sym.
botikken i lerer. som lan foF
mcs på så månse måder. Må
ponemaBeme stå sammen, så
der blive. respekl om det aF
bejde. derer udfon, sågde Ja-
cob Monensef,, Iigesom han
håbede, al der måtæ blive
væ.di8hed og ro om stedel

Sognegården er budgetær€t
dl ar kosle 3.3 mil!. kroner, og
der er tale om både m€get
smukt men også kvalitetsbyg-
seri. D€t er Jacob Monensen,
som har været en ihærdig pri-
mus motor i projeklel, som cr
lalet om et ulal af gånsc, in-
den byeaeriel kunne slane.

Blggeriel omlaner ialt 400
kvadEtmekr oB foruden loka-
ler til konfirmandundervis-
nin8, bliver der lokaler til
menighedsrådsEøder, præ-
steværclse, kordegnekontor,
hall. kokken os divers€ birum
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