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Sarah Andersen og Morten Andreassen er flyttet ind på Grønnegade 8 A i Skjoldbjerg. 
Morten købte huset til overtagelse pr 1. maj i år og er nu efter malerarbejde og nye gulve 
blevet klar til at hænge reoler og kunst op på væggene. 
De købte huset i Skjoldbjerg på grund af beliggenhed og den helt rigtige pris. Der kan man 
således få et virkelig skønt hus fra 1998 til 650.000. Og hvor indkøbsmulighederne i Vorbasse 
og Billund ikke er så langt væk. 
 
En kort præsentation af det unge par. 
Sarah er født og opvokset i Ødis og arbejder som konsulent ved Tele Nord I Bilka i Vejle , hvor 
hun hovedsageligt sælger abonnementer og telefoner. 
Hun har tidligere arbejdet i 2 år for Tele Nord i Kristianssand i Norge.  
Da hun har mange skæve arbejdstider er det sparsomt med fritid. Men hun holder af dejlige 
gåture i naturen, at være sammen med familie og venner og ikke mindst at passe sin skønne 
lille hund Balika, som bærer det fine racenavn Shih-tzu. Det er en lille blød og varm hund, som 
kommer fra Kina . En rigtig nyttehund, som tidligere blev brugt som varmedunk i de kolde 
kinesiske vintersenge. 
Morten er født og opvokset i Almstok og som sådan kun flyttet et par kilometer sydpå. 
Han arbejder hos K.G.Hansen i Grindsted  som bygningsstruktør og har som oftest sin 
arbejdsplads i Billund. Han er således i øjeblikket tilknyttet opførelsen af det nye Lego House 
–en spændende og stor oplevelse at være med i. 
 
Morten bruger hovedsagelig sin fritid i fitnescentret i Grindsted, hvor han helst hver dag 
dyrker sin styrketræning. – Dog ikke i dag, hvor velkomstministeren var på besøg og Sarah 
gerne ville have hængt nogle bogkasser op på væggen.  
Både Sarah og Morten var interesserede som frivillige hjælpere ved Vorbasse Marked og man 
var derfor meget velkommen til at rette henvendelse til det unge par på Grønnegade 8 A. 
 
Det var dejligt at møde det unge par og en stor fornøjelse at kunne byde dem hjertelig 
velkommen til Skjoldbjerg og samtidig overrække dem Vorbasse Erhvervsforenings og 
Vorbasse Lokalråds velkomstkurv.  
Det er vores håb, at alle vil tage godt imod det unge par og hjælpe dem med ind i de mange 
gode og ægte fællesskaber som Vorbasse rummer. 
 
Velkomstministeriet 
V. Velkomstminister 
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