Endnu en børnefamilie er flyttet til Vorbasse.

Marts 2015

Toke, Malene og Michael Emborg Andersen er snart faste beboere på Møllegården,
Skjoldbjergvej 3 i Vorbasse.
Venner og familie er hidkaldt for at hjælpe til med en indgribende modernisering af
Møllegården. Malene er på barselsorlov – men er nu i færd med at søge nyt arbejde.
Når deres snart 1 årige Toke om morgenen er afleveret i dagplejen hos Christina på
Hovborgvej, tager Malene fat med malerpenslerne. Og når Toke skal afhentes i dagplejen
kører de hjem til deres lejebolig i Bække. Efter fyraften må Michael så selv fortsætte med
malerbøtterne, nye lofter og alt mulig andet spændende.
Det er deres ønske og plan at kunne flytte ind på Tokes 1 års fødselsdag den 17. Marts.
Den lille børnefamilie kommer fra Bække. Michael har tidligere som ung boet til leje i
Vorbasse og har derfor allerede både vennekreds og et godt kendskab til byen. Og som Malene
udtrykte det.” I storbyen kender vi jo ingen – det gør vi allerede her. Langt det meste er her i
Vorbasse: Superbrugs, lægehus, skole, børneinstitutioner og ikke mindst et fantastisk
Fritidscenter – og ellers er der jo ikke langt at køre til de større omegnsbyer.”
Malene er i 2007 uddannet som hotelchef i Australien og har en bachelor i turisme og
hospitality - på almindelig dansk har det at gøre med kundeservice og gæstfrihed. Så det var
på sin plads - på gæstfri vis - at byde hende og familien velkommen til byen.
Malene har tidligere arbejdet som Stewardesse og været ansat på hotel Svanen i Billund.
Michael – som desværre under velkomstministerens besøg var ude med
entreprenørmaskinerne - er ansat som maskinfører i et entreprenørfirma i Esbjerg, og
kommer vidt omkring i sit entreprenørarbejde. Han drømmer om engang at kunne være med
til at bygge Femernforbindelsen. Men i flg. tranportminister Magnus Heunicke må Michael
nok have lidt tålmodighed inden den kontrakt kommer i hus.
Med etablering, modernisering og flytning til Vorbasse er der pt ikke meget fritidsliv. Men de
vil gerne kontaktes som frivillige hjælpere til årets Vorbasse marked ligesom de glæder sig til
at komme i svømmehallen med Toke – måske det bliver den 17. marts?
Det er som altid en stor fornøjelse at byde nye tilflyttere velkommen til byen, men også
konstateret, at Vorbasse sogn i de sidste 2 kvartaler har en langsom, men klar stigning i
befolkningstilvæksten. Flere storbyfamilier har overvejelser om og fokus på eksempelvis
Vorbasses mange kvaliteter. Ud over at være en helt igennem intakt landsby med naboskab til
Børnenes Hovedstad, lufthavn og Legoland, er det et økonomisk attraktivt sted at bosætte sig.
Så sælg huset i storbyen. Flyt til Vorbasse og få økonomisk frihed til at realisere alle
drømmene! Her er vi omgivet af ro, en pragtfuld natur og aktive muligheder i vores 63
foreninger.
Lokalrådets og Erhvervsforeningens velkomstkurv er et udtryk for både velkomst og
integration. Vi ønsker således familien Emborg Andersen hjertelig velkommen iblandt os. Vi
håber, at de snart vil føle sig hjemme som en aktiv og naturlig del af Vorbasses mange
spændende liv og fællesskaber.
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