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BILLUND: Det var klart det glæde-
ligt faktum, at nu er Skulpturstien
i Billund officielt indviet, der præ-
gede taler og humør i Billund i går
eftermiddag. Alligevel kunne
hverken tilskuere eller talere lade
være med at dvæle lidt ved det ær-
gerlige i, at de otte skulpturer, der
udgør fortællingen om »Den Lille
Prins«, ikke kunne vises frem ved
indvielsen, da de blev stjålet for ti
dage forinden.

–Efter hvad jeg kan forstå på po-
litiet, så skal vi ikke regne med at
se skulpturerne igen, siger Kirsten
Vagtholm, der er formand for

Skulpturpark Billunds arbejds-
gruppe.

Kirsten Vagtholm fortæller des-
uden, at formene er lagt frem til at
få lavet nogle nye af Jens Galschi-
øts værker, men at det ikke lige gø-
res på et par uger.

Sammenhæng 
mellem turisme og by
For igen at vende tilbage det pri-
mære og mere glædelige, så var
det en stolt borgmester, Ib Kristen-
sen (V), der som den første tog or-
det som taler.

– Skulpturparken skal være en
oplevelsesrig og naturlig sam-
menhæng mellem Billund midtby
og turistområdet i den østlige del

af Billund by. Den vision synes jeg
klart, vi kommer nærmere med
den nye sti, hvor blandt andet ad-
gangen til stien fra indgangen til
Billund Centret gør ruten mere
synlig, sagde borgmesteren.

Han uddybede bagefter, at stien
vil være med til at øge kendskabet
til Billunds midtby.

– Vi tror, at stien kan få flere turi-
ster til at tage på udflugt her i Bil-
lund, siger Ib Kristensen.

Ski og skøjter
Også formanden for Billund Kom-
munes teknik- og miljøudvalg Kim
Gosvig Hansen (C), havde flere go-
de forslag til, hvad den netop ind-
viede sti kan bruges til:

– Jeg håber, at stien kan blive et
aktivt samlingspunkt, som kan
bruges til at gå en tur, stå på rulle-
skøjter eller måske endda rulleski
i, siger han.

Og når der i fremtiden skal rul-
les på enten ski eller skøjter gen-
nem den nye sti vil naturen spille
en stor rolle.

–Når naturen igen falder til ro ef-
ter besøget af de mange store en-
treprenørmaskiner, tror vi, at den
fine, vilde flora kommer igen.
Blandingen af park og sydvestjysk
natur er jo en del af Skulpturpark
Billunds særkende, siger Kirsten
Vagtholm.

Sti blev indviet uden 
stjålne skulpturer 

Formanden for teknik- og miljøudvalget Kim Gosvig Hansen og borgmester Ib Kristensen klippede i går en snor over, som symboliserede, at den
meget omtalte skulptursti er indviet. Foto: Chresten Berg.

Af Tim S. Smidemann
Tlf.7912 4577, tsm@jv.dk

INDVIELSE: Den længe ventede åbning af Skulpturstien i Billund fandt i går sted i en bidende kulde
og uden noget nyt om de stjålne skulpturer, der nok aldrig kommer tilbage.

Der var mødt omkring 50 personer op til indvielsen af stien og den efter-
følgende reception. Foto: Chresten Berg.

Et af stiens formål er at gøre det mere attraktivt for turister at søge mod
Billunds midtby. Foto: Chresten Berg.

Skud mod bilrude
■ BILLUND: En sølvfarvet
Mazda 323, der stod parke-
ret på Grindstedvej i Bil-
lund, har været udsat for
hærværk. Mellem torsdag
og lørdag er der blevet
skudt huller i forruden
med et luftgevær eller en
softgun. Vib

Telefon stjålet 
på Stationen
■ BILLUND: En 33-årig kvin-
de fik natten til lørdag stjå-
let sin Iphone og sit Dan-
kort fra sin taske på værts-
huset Stationen i Billund.
Det skete mellem klokken
02.30 og 03.30. vib

Fabia fik
knust ruden
■ BILLUND: En sort Skoda
Fabia, der holder parkeret
på Markskellet i Billund,
har fået knust en siderude.
Det er sket mellem lørdag
og søndag. Vib

Fortælling om et
spændende liv
■ STENDERUP-KROGAGER:
Aftenhøjskolen i Stende-
rup-Krogager indbyder i af-
ten til et spændende fore-
drag ved den 77-årige pen-
sionerede forstander for
Gymnastikhøjskolen i Olle-
rup, Gunnar B. Hansen. 

Han vil komme med en
levende fortælling om et
langt liv i gymnastikkens
og højskolens tjeneste.

Det foregår i Teglgårds-
halens mødelokale fra
klokken 19.30. Bek

Hvad sker der
når vi dør
■ SDR. OMME: Johannes
Værge, der i mange år væ-
ret præst ved Københavns
Domkirke, kommer tirsdag
til Sdr. Omme. Han vil i et
foredrag fylde kød på de
ord, vi hører ved enhver
begravelse eller bisættelse
fra kirken - »Af jorden skal
du igen opstå«. – Hvad sker
der når vi dør? Foredraget
er klokken 19 i Sdr. Omme
Præstegårds konfirmands-
tue. Bek

Mere forebyggelse
■ BILLUND KOMMUNE:
Kommunerne skal fra års-
skiftet til pengepungen
hver gang en borger bliver
indlagt. 14.000 kroner ko-
ster det hver gang, og det
bliver til mange penge
sammenlagt. Social- sund-
hedsudvalget går nu i ak-
tion for at finde ud af,
hvordan Billund Kommune
kan forebygge i stedet for.
Sammenlignet med en ræk-
ke andre kommuner i det
syd- og sønderjyske er Bil-
lund Kommune den kom-
mune, der suverænt bruger
flest penge på sundheds-
ydelser. Billund har for ek-
sempel næsten dobbet så
mange indlæggelser som
andre. jarl


