Nye tilflyttere til Vorbasse.

Juli 2015

Børnefamilie flyttet ind på Østergade 25 ( Margrethe og Hans Thorsens tidligere bolig) .
Det drejer sig om storfamilien Lena Wael og Preben Stærmose og fem skønne børn.
Lena har tidligere boet i Vorbasse og er nu efter 3 år vendt tilbage igen med kufferten fuld af
mand og børn.
De valgte Vorbasse dels på grund af byens centrale geografiske beliggenhed. De fandt her det
rigtige hus, der ved en gennemgribende nyindretning kunne opfylde familiens behov – og ikke
mindst p. gr. a. deres positive forhåndskendskab til stedet. Det blev også en vigtig faktor, at
især Lena og børnene i forvejen kendte skolen og allerede havde mange venner. Det gjaldt om
mindst muligt opbrud og samtidig havne lige midt i fællesskabet.
En kort præsentation af familien:
Lena Wael er nyuddannet sygeplejerske og nu ansat i sygeplejen i Kolding (Tidligere hed det
hjemmesygeplejerske). Som nævnt har hun tidligere boet i Vorbasse og været meget aktiv i
foreningslivet både som instruktør og udøver. Fremover har hun planer om både at gå til
spinning og løbetræning. Men også at genoptage korsangen og gymnastikken. Så Lena får
travlt med både fuldtidsjob og 5 store børn i huset.
Preben Stærmose er tagdækker hos Icopal i Kolding. Han er pt fuldtidsbeskæftiget både ude
og hjemme. Ude med sin tagdækning og sit hus i Vejen, som nu er færdigrenoveret og udlejet.
Den skal ikke sælges, for som Lena udtrykker det ”så er det måske der, vi skal bo i vores
otium”. Men hjemme på Østergade 25 - er der på trods af, at de er flyttet ind – stadig rigtig
meget at lave. Men velkomstministeren kan bekræfte, at det tegner særdeles godt!
Preben er i sin fritid jæger og flugtskydningsinstruktør . Kikker man godt efter på
familiefotoet kan man se en af hans flotte jagttrofæer fra Polen. Det er også her i foråret
blevet til 2 stk. råbukke – og måske en enkelt mere inden jagttiden udløber her den 15. Juli.
Lena og Preben elsker at danse – og kommer gerne vidt omkring for at finde et godt
danseorkester og dyrke deres store fælles interesse.
Tinne er den yngste af børnene og skal efter ferien gå i 5. Klasse på Vorbasse skole.
Didde fortsætter i 7. Klasse på Vorbasse skole.
Nanna fortsætter i 2.g på Rosborg Gymnasium i Vejle.
Stefan vil være tømrer og starter sin tekniske uddannelse efter ferien i Esbjerg.
Tobias er snart færdiguddannet som tagdækker.
Det var naturligvis en stor glæde at kunne byde familien velkommen til Vorbasse. Kaffebordet
var dækket og som det ses på Kr. Johansens foto var alle – undtagen Tobias – hjemme. Det er
klart, der måtte lægges et par rum sammen blot for at få plads til alle kaffekopperne. Et
herligt og særdeles positivt møde. Hvor snakken gik – bl. a. også om det tilstundende
Vorbasse marked – hvor familien gerne ville give en frivillig hånd med. Preben havde tidligere
været aktiv i ølteltet, men er nu villig til at flytte over på den anden side af disken.
Det var således en stor fornøjelse - på vegne af Lokalrådet og Erhvervsforeningen - at kunne
byde familien hjertelig velkommen iblandt os og samtidig overrække den flotte velkomstkurv.
Velkomstministeriet.
v. Kr. Schmidt

