
Nye tilflyttere til Fittingvej 36 
 
Birgit Iversen og Flemming Rothmann har købt Fittingvej 36. Et stort og dejligt hus med 
økologisk fiske- og badesø i baghaven. 
Parret har netop sat deres lystejendom på Sdr. Almstokvej til salg. Nu skal det være slut med 
skovbrug, heste og landbrug. De har således i øjeblikket 2 ejendomme at holde styr på og er i 
en glidende overgangsfase til at slå sig fast ned i Fitting.  
De har tidligere været bosat i Bramdrupdam og har fortsat deres arbejdspladser i Kolding, 
hvor Birgit er bogholder og Flemming arbejder med IT.  
De har to voksne piger, som begge er bosat i Århus. Den ene er butikschef og den anden i gang 
med en universitetsuddannelse. 
Flemming var på grund af arbejde desværre ikke hjemme ved overrækkelsen af 
velkomstkurven. Men det var spændende at høre Birgit fortælle om deres interesser og 
beslutningen om at slå sig ned i Fitting. 
Deres store interesser er musik , sang, motorcykler, ro og natur.  
Deres store fælles interesse er musik og sang. Flemming spiller bas i Rattlesnakes og 
forskellige andre bands, der lige mangler en god bas. Birgit synger  og spiller også i forskellige 
bands og sammen har de indspillet forskellige cd-er. Blandt andet fik jeg  cd`n ”The Tom Jones 
Explosion”. En herlig smagsprøve , som sætter kulør på en ellers mørk tirsdag formiddag. 
 
De er begge medlemmer af motorcykelklubben Nights of Care, hvor de dels mødes til stævner 
rundt i landet og dels selv arrangerer turer på motorcyklen. De elsker naturen og det frie liv. 
Birgit har egentlig slet ikke tid til at være på arbejdsmarkedet. Hun har gang i acryl-maleriet, 
samler sunde og helbredende urter til te og olier, holder af de gode gamle husmoderdyder 
som syltning og henkogning i efteråret  - og i det hele taget selv fremstille mest muligt til 
deres egen husholdning. 
Birgit havde lige før besøget sat gummistøvlerne. Hun havde trodset både regn og blæst og 
var netop hjemkommen fra en 14 km gåtur med hundene. Sammen med de 3 hunde har hun 
også medbragt 4 levende høns til Fitting. 
Flemming har travlt i skoven , hvor han rydder op efter ”Bodil” - sidste års heftige Storm. 
 
Men ikke mere storbylarm og ikke mere landbrug. Nu skal det være et mindre lokalsamfund, 
hvor der er ro, nærhed og ikke langt til den omgivende natur.  I Fitting er der både ærtelaug, 
græsklippelaug, rare naboer og ikke langt til arbejdspladserne i Kolding. Superbrugsen og 
Vorbasse Fritidscenter er samtidig lige i nærheden. ”Og så var der lige det helt rigtige hus til 
os !” 
 
Det var hyggeligt og særdeles spændende at møde Birgit i deres nye hjem i Fitting. Der var 
kaffe på kanden og ild i brændeovnen – så tiden forsvandt naturligvis alt for hurtigt! Men det 
var en stor glæde – på vegne af Lokalrådet og Erhvervsforeningen - at kunne overrække 
velkomstkurven og byde det aktive par velkommen til Vorbasse . 
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