
Nye tilflyttere til Vorbasse. 

Ny børnefamilie er flyttet ind på Bøgevej 6 .  

Familien består af de 10 årige tvillingepiger Martha og Camilla, Rikke på 20 år, Ruth Starup og 
Ove Trøst Andersen. Efter at have boet 23 år i Hovborg er familien nu flyttet til Vorbasse. Den 
endelige beslutning tog de efter at skolen i Hovborg måtte lukke – og så var der en særdeles 

god skole i Vorbasse og muligheder for at udfolde sig i  fritiden indenfor næsten alt . ” Og så er 
der endda svømmehal i Fritidscenteret”, som Camilla udtrykte det.  De var i forvejen vel 
orienteret om alle fordelene ved at flytte til Vorbasse. Dels fulgte de med på Vorbasse.dk og 
dels har de boet til leje i byen i et halvt års tid efter at de havde solgt huset i Hovborg. Men de 

har også familie i byen og har derudover allerede i en årrække været frivillige hjælpere ved 
årets Vorbasse marked og den efterfølgende store markedsfest. 

Forældrene kunne se fordelene ved at flytte til Vorbasse. Blandt andet sparet transporttid, når 

familien alligevel skulle deltage i diverse fritidsaktiviteter. Nu er de, hvor det hele foregår og 
har i øjeblikket travlt med at renovere og opdatere boligen på Bøgevej 6. 

Begge forældrene har gode fuldtidsjob. Ruth arbejder i Oxen i Okslund som pædagog og Ove 

er autoriseret kloakmester ved Hovborg kloakservice. En virksomhed han i øvrigt tidligere 

selv har ejet. Der er pt lidt sparsom med fritid p. gr. a.  flytning og  nyindretning på Bøgevej. 
Ove har både jagttegn og riffelprøve og ville gerne have lidt mere tid på jagt sammen med sin 

springer spaniel.  Ruth er aktiv i kontaktforældregruppen på skolen, går til gymnastik og 

nyder at lufte deres 2 hunde. 

Pigerne går i 4. Klasse på Vorbasse skole og er et par glade og aktive piger i fritiden. Martha 
går til håndbold  i fritidscenteret og guitarspil i musikskolen. Camilla går til fodbold og 

spinning.  

Den 20 årige Rikke er fuld af ungdommens mod og appetit på livet. Efter overstået 

studentereksamen, diverse ungdomsjob, rejser og arbejde i udlandet og 4 måneders 

værnepligt i forsvaret  - ja, så er hun helt sikker på at ville have en uddannelse som  
sygeplejerske. Hun elsker storbyen og især København, hvor hun efter nytår skal starte sin 
uddannelse. 

Det var et herligt og livsbekræftende møde med familien. Der blev udvekslet mange erfaringer 

og fremtidsmuligheder omkring kaffebordet og det er en gevinst for Den dynamiske Landsby  
Vorbasse igen at kunne tiltrække en børnefamilie.   

Det var derfor en stor fornøjelse på vegne af Lokalrådet at kunne byde familien velkommen til 
Vorbasse med en fyldig og flot velkomstkurv. 

Velkomstministeriet v. 

Kristian Schmidt 

 

 

 


