Nye tilflyttere

Nov. 2015

Fra den fede lollandske muld til den lette midtjyske sandjord i Skjoldbjerg.
Christine T. Jensen og Arne Rasmussen har pr 1. Sept. 2015 overtaget
Skjoldbjergvej 57.
Familien består af Milo på 11 år, der går i 5. klasse på Vorbasse skole – et
skoleskift, som både Milo og familien er rigtig glade for.
Men også datteren Marie på 16 stortrives på 10. klassecentret i Grindsted.
Billedmotivet illustrerer meget af familiens identitet – dog var Milo og Marie
fraværende på grund af skolegang.
Alle har hænderne fulde!
Den store granitsten i forgrunden er medbragt fra Lolland. Den 7 årige hvide
Araberhingst som Christine holder er den mest prisvindende på stutteriet
Rastox Arabians, som nu har fået sin hjemadresse på Skjoldbjergvej 57.
Arne måtte tage sig af velkomstkurven og ministeren en prægtig hund af
herskabelig herkomst -indeholdende i alt fem fine racer.
Stedet har tidligere været ridecenter, men drives nu som privat hobbystutteri af
Christine og Arne. Der er i alt omkring 20 fuldblodsarabere tilknyttet stutteriet.
Man er meget velkommen til at komme derud og få sig en ridetur. To til tre
gange om ugen kommer der nogle piger og damer for at dyrke deres ridesport.
Men som Christine pointerer, er der plads til flere. Vi mangler nogle, der kunne
have lyst til at ride unghestene Man kan således blot henvende sig til stutteriet.
Men hvorfor flytte fra den fede muld på Lolland til den jyske sandjord?
Christine fortæller, at dels havde vi lyst til at prøve noget nyt og dels havde vi
nogle pladsproblemer i forhold til hesteloven. Og så skete der i øvrigt ikke så
meget på Lolland – udover det årlige marked på Dølle Fjelde Musse.
Vi ledte på nettet og faldt for Skjoldbjergvej 57, der med sine ca 30 ha så rigeligt
kunne rumme vores stutteri. Den sandede jord har den fordel, at den er let at
arbejde med og samtidig tramper hestene ikke rundt i en leret mudderpøl på
denne årstid, fortæller parret.
Både Christine og Arne fortæller også om den ro og varme velkomst de har fået
her på egnen. Det gælder i både skoleregi og Vorbasse Fritidscenter, hvor især
drengen Milo boltrer sig.
De møder kun venlighed og gæstfrihed overalt, hvor de kommer.

Christine har travlt fra morgen til aften. Hun er flexjobber og går stille og roligt
rundt nogle gange om ugen for at hjælpe til i en kostald. Hjælper med at samle
køer sammen, hjælper med at malke og give de små kalve sutteflasker.
Arne har altid arbejdet i landbruget, men overvejer, når flytningen er kommet
helt på plads, et fast lønarbejde udenfor matriklen. Der skal jo som bekendt
mange penge hjem til den daglige husholdning.
Det var et både spændende og hjerteligt velkomstmøde i Skjoldbjerg. Begge gav
udtryk for deres lyst til yderligere at involvere sig i Vorbasses vilde liv. De var
absolut meget villige til at give en frivillig hånd med ved årets marked: For som
de sagde, ”Vi kommer der jo alligevel”!
En stor fornøjelse endnu en gang at kunne byde en børnefamilie velkommen til
Vorbasse og samtidig overrække dem Lokalrådet og Erhvervsforeningens
velkomstkurv.
Velkomstministeriet
V. Kristian Fogh Schmidt

