
Nye tilflyttere.                                                                                                                       April 2014  

Marianne og Simon er flyttet til Vorbasse. 

Det er næsten overflødigt at skulle præsentere  de nye tilflyttere, da de allerede i et par år har 
boet til leje på Kirkevænget og fra starten af involveret sig aktivt i byens aktiviteter og 
foreningsliv. 

Parret har pr. 1. Jan. 2014 overtaget huset og de 4,5 ha på Gejlvang nr. 1. De er nu i gang med 
en større ombygning og renovering af stuehuset  - og det tegner særdeles flot. De laver selv alt 
det de kan overkomme og har håndværksmæssig forstand på. Og det er ikke småting de 
sammen kan klare.  

Marianne Sicard Filtenborg er uddannet produktionsingeniør og går ikke af vejen for selv at 
klare alt vvs-arbejde i forbindelse med ombygningen. Hun kommer ud af  præsteslægten 
Filtenborg fra Rødding, har været vidt omkring i forbindelse med uddannelse, arbejde og sin 
store interesse for dressurheste. Hun har tidligere uddannet en grandprixhest og som 
Marianne udtrykte det ” man kan bruge meget tid og mange penge på heste”.  Nu mangler hun 
blot at Simon tager sig sammen til at få lavet en ridebane derhjemme i baghaven. 

Marianne er i dag ansat som produktionsingeniør ved Nobia – det tidligere HTH i Ølgod og er 
som sådan ofte på farten rundt til de mange forskellige produktioner i Danmark og Sverige. 

Simon Bolving Hansen er uddannet fysioterapeut og indlejet  på klinik for fysioterapi i Egtved. 
Simon er opvokset i Sønderjylland og har stadig den sønderjyske dialekt hel intakt. Han 
interesserer sig meget for sit fag, hvilket gav anledning til en visionær snak om et evt 
fremtidigt sundhedshus ved Frihavnen, om akupunktur, sundhedsstyrelsen, 
medicinalindustrien og alt det nye indenfor fysioterapien. Simon har travlt på sit arbejde, men 
har også tid til at spille fodbold på serie holdet i Vorbasse. 

Parret mødte hinanden på gymnasiet og siden har det hele udviklet sig lykkeligt. Nu skal de 
giftes i Vorbasse kirke den 9. August. De leder efter et sted til den efterfølgende reception, 
men ellers skal huset derhjemme helst i løbet af sommeren blive klar til bryllupsfest. Efter 
modne overvejelser får Marianne tilført efternavnet Hansen og Simon får tilført mellemnavnet 
Filtenborg – så på alle måder bliver de et rigtig sammensmedet ægtepar til august. 
Brudevalsen er for længst på plads og vi ønsker dem alt mulig lykke og held i ægteskabet og 
deres nye hjem på Gejlvangvej. 

Vorbasse er på ingen måde et tilfældigt valg for dem. De brugte passerprincippet  og valgte 
Vorbasse – lige midt i det hele. Marianne skulle til Ølgod på arbejde og på daværende 
tidspunkt skulle Simon til Odense. De bemærkede et særdeles aktivt foreningsliv, 
Fritidscenterets mange muligheder, en god skole og børneinstitution. På mange måder stedet, 
hvor en børnefamilie rigtig kunne udfolde sig. Deres nuværende hjem ligger omgivet af skøn 
natur og de 4,5 ha. på Gejlvangvej giver netop plads til et par heste. 

Det var en stor oplevelse at møde og byde de unge mennesker velkommen til Vorbasse – og 
samtidig overrække dem Lokalrådets og Erhvervsforeningens flotte velkomstkurv. 

Kristian Schmidt 


