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Line Lynge Hansen og Frederik Vognsen Hansen er sammen med deres 18 dage gamle 
Mathilde flyttet ind på Slaugvej 7 – så endnu en dejlig børnefamilie har slået sig ned i 
Vorbasse.  
Velkomstministeren var naturligvis forbi med en velkomstkurv.  Og det blev et rigtig  
hyggeligt velkomstmøde med kaffe på kanden, lille nyfødte Mathilde, der skulle ammes og 
flyttekasser der ventede på at blive pakket ud. 
Men der var tid og ro til en hyggelig snak om det at flytte fra storbyen Århus til en 4 ha 
naturgrund v Slauggård plantage med Randbøl hede som nærmeste nabo. 
 
En kort præsentation af familien: 
Line er født og opvokset i Vorbasse. Hun blev for 2 år siden færdiguddannet som 
produktionsgartner og er nu ansat hos Majland Stauder i Sdr. Omme, men er naturligvis i 
øjeblikket på barselsorlov. Hun har siden 4. Klasse været pigespejder i Vorbasse og er stadig 
aktiv som voksenassistent. Frederik er også lidt med hos pigespejderne. Han er faktisk blevet 
æresmedlem - fået udleveret den rette spejder –t-shirt , så han på lovformelig vis kan gå til 
hånde med opvasken. 
Hele familien tager snart på spejderlejr v Frederikshavn – den store Vendelbojambore. Jeg kan 
kun ønske dem godt vejr og en rigtig god spejdertur, men også håbe at lille Mathilde vil klare 
de mange udfordringer. 
Frederik er født i Kalundborg og opvokset i Sønderjylland. 
Han læser historie og dansk på Århus universitet og skal  efter sommerferien i praktik på 
Ringkøbing / Skjern museum. Efter nytår skal han så i gang med sit speciale ”Retsopfattelsen 
hos bondestanden i middelalderen”.  Derefter må tiden vise, hvordan jobmulighederne er – 
muligvis museum eller som underviser på et gymnasium. 
 
Til deres nye hjem er  der mange muligheder for udfoldelse. Når de 3 ha jord – som for 
øjeblikket er forpagtet ud – bliver ledig, ja , så rykker der både får, bistader og maltbyg ind på 
matriklen. Frederik er selvlært brygmester og glæder sig til at få gang i både 
honningproduktionen, øl- og mjødbrygning. 
De kom fra den stive lerjord i Århus og glæder sig over den lette havejord på Slaugvej. Til 
huset var der i forvejen anlagt en stor og dejlig have og fremover kan den nu udvikle sig i 
Lines kyndige gartnerhænder. 
Familien glæder sig til at slå rødder i Vorbasse. Især har det betydning for Line at have 
familien tæt omkring sig. Både forældre og bedsteforældre har været en stor hjælp i 
flytteperioden. De har allerede benyttet sig af  svømmebadet i Vorbasse Fritidscenter– og er 
begejstret for centerets mange muligheder.  Sammen glæder de sig nu til at lære Vorbasses 
mange muligheder nærmere at kende.  
Det var således en stor glæde endnu engang at kunne byde en ung børnefamilie velkommen til 
Vorbasse og samtidig overrække dem Lokalrådets og Erhvervsforeningens velkomstkurv. 
 
Velkomstministeriet i Vorbasse 
v. Velkomstminister 
Kristian Fogh Schmidt 
  
 



 


