
Nye tilflyttere                                                                                    Oktober 2015  
 
Heidi og John Pedersen er med deres 2 drenge Mathias og Magnus flyttet ind på Nørrebyvej 2 i 
Vorbasse. 
Familien boede tidligere i Hovborg, men kom ofte til Vorbasse dels på grund af de mange 
muligheder i fritidslivet og dels fordi John er født og opvokset i byen. 
John ville gerne etablere sit eget autoværksted og lejede sig derfor ind i Niels Tisgaards 
tidligere værksted. 
Men efter modne overvejelser besluttede familien at sælge huset i Hovborg og købe Tisgårds 
ejendom.  
De er nu, efter at have boet til leje på Kirkegade, endelig flyttet ind. Måske lidt for tidligt, som 
John udtrykte det. Meget mangler endnu at komme på plads. Men der er malet, lavet nyt 
badeværelse og resten må så vente, til de er helt afklaret med indretningen. 
Autoværkstedet  er et alm. Autoværksted, som John driver ved siden af sit arbejde i Grindsted 
firmaet Elektropartner. Da han har specialiseret sig indenfor autobranchen, har 
ledelsesansvar – og samtidig er utrolig glad for sit arbejde hos elektropartner, vil han gerne 
ansætte en mand til at passe autoværkstedet på Nørrebyvej 2 og selv beholde sit arbejde i 
Grindsted. 
Det er en initiativrig familie med gang i mange ting. 
Således har John startet motorlære op for den kommunale ungdomsskole. Der er pt 8 på 
holdet, som har 3 ATV crosser til rådighed . De skiller dem ad, samler dem igen for derefter at 
køre markræs. Men der er plads til flere på holdene – og John ønsker at yde sit bidrag til de 
14-15 årige drenge med lyst til skuenøgler og lidt benzin i blodet. 
To gange om ugen kommer en syrisk sprogpraktikant for at være en del af autoværkstedets 
sprogmiljø. Et flot bidrag til vores aktuelle flygtningeudfordring. 
Heidi, som desværre ikke var hjemme ved mit velkomstbesøg, holder spillemaskinerne i 
lalandia intakte og har derudover sit Lingerionline.dk. Et værelse er fyldt med  flettede kurve, 
og et andet med sødt lingeri til søde piger, som Heidi også sælger. Hun har meget skiftende 
arbejdstider og passer som nævnt spillemaskiner i både Billund og Esbjerg. 
Derudover har hun i mange år været en aktiv del af Vorbasse rideskole. Hun sidder i 
øjeblikket i rideskolens bestyrelse. 
Mathias går i 5. Klasse på Vorbasse skole og Magnus i 9. Klasse i Holsted. 
Det var et herligt møde med familien, som gav udtryk for deres store glæde ved at være flyttet 
til Vorbasse. I særlig grad var det dejligt at opleve, hvordan de allerede er en aktiv og 
integreret del af det dynamiske Vorbasse og samtidig har overskud til de unge og vores 
flygtninge fra Syrien. Rigtig flot! 
Trods lidt byggerod er  familien nu faldet til ro. Vi har taget store beslutninger, men er rigtig 
glade for at være her.”Vi sover simpelhen helt fantastisk godt her på Nørrebyvej” som  John 
udtrykte det. 
En stor fornøjelse at overrække dem den flotte velkomstkurv, som Johns Autoværksted i 
øvrigt også er sponsor for. Vi  byder dem hjertelig velkommen! 
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