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Filippa på 3 år er sammen med sine forældre Tiril og Daniel Bachmann flyttet ind på 
Sorgenfrivej 5. 
Familien overtog drømmehuset 1. september. Et hus de selv fandt på internettet. Og uden 
egentlig kendskab til Vorbasse fandt de huset, som netop opfyldte deres ønsker om  
beliggenhed i rolige naturskønne omgivelser uden at være for tæt på øvrige bebyggelser og 
alligevel relativ tæt på det gode nabofællesskab. 
De kom hertil  fra en lejebolig i storbyen. Men nu , hvor de her i oktober venter deres andet 
barn,  var det tid at slå rod i eget hjem. Og Sorgenfrivej 5 er i sandhed en perle på en af 
storparcellerne i udkanten af Vorbasse by. Tæt på alting og alligevel helt sin egen. 
 
Filippa stortrives i børnehaven Andedammen og viste gæstfrit rundt i huset, medens hun 
fortalte om sine legesager og glæde over snart at skulle have en lillebror. En helt uimodståelig, 
tillidsfuld og skøn lille 3 års pige. 
 
Tiril kommer fra Østlandet i Norge –en times kørsel fra Oslo. Hun var tidligere på det norske 
ungdomslandshold i dressurridning og kom som sådan til Tyskland for at videreuddanne sig 
som rytter. Her mødte hun sin Daniel, som samme sted var i gang med sin uddannelse som 
berider. Dressurridning var deres fælles store interesse. Tiril er nu stoppet som toprytter 
efter Felippa kom til verden. 
 
Daniel er nu ansat som absolut toprytter på hestestutteriet Blue Hors i Randbøl. Han deltog 
her i august i Europamesterskabet i dressurridning og var kun små marginaler fra direkte at 
kvalificere sig til OL i Rio til næste år. Men som han passioneret og levende fortalte  om sine 
daglige træninger af 10-12 særdeles gode heste på Blue Hors – så var der endnu håb om en 
plads ved olympiaden i Rio. Det drejer sig nu om den individuelle kvalificering i forhold til 
verdensranglisten. Men det er en verden med levende og følsomme dyr, hvor meget kan gå 
galt, men også små marginaler, der ofte afgør tingene på dette topniveau.  
Daniel lever og ånder for at komme ud i verden med sin dressurridning  og er netop ansat på 
Blue Hors til at levere topresultater. 
En i sandhed ny og spændende professionel verden for en velkomstminister at blive ført ind i.  
Jeg håber meget, at det må lykkes med denne ol-kvalificering. 
 
Det blev et  både hjerteligt, interessant og hyggeligt velkomstmøde med den nye 
Vorbassefamilie. De gav ofte udtryk for deres glæde ved at være flyttet til Vorbasse. Natur, 
indkøbsmuligheder, børnehave, skole og alligevel kun et kvarter fra lufthavnen, når familien 
skal besøges i Norge. 
Som Toril og Daniel udtrykte det:” Vi er åbne for alting og glæder os til at lære Vorbasse og 
nye børnefamilier nærmere at kende” 
Sådan skal det være! 
På vegne af Lokalrådet og Erhvervsforeningen. Rigtig hjertelig velkommen! 
 
Velkomstministeriet 
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