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Karina Mulbjerg og Morten Hessellund  har pr 1. november overtaget Kratvej 4 i Vorbasse 
(Conny og Kims tidligere ejendom ) 
Huset er på 169 m2 med et tilhørende areal på ca 4 ha.   
Både Karina og Morten er født og opvokset i Ringkøbing og efter et års tid med Grindsted som 
mellemstation, var parret ikke i tvivl om, at de ville bosætte sig i Vorbasseområdet.  Naturen 
lignede det hjemlige Ringkøbing, og så var der ikke langt til arbejde. 
 
Karina arbejder dog en uges tid endnu ved Statsforvaltningen i Ringkøbing, men er pr 1. 
december ansat som HR-assistent i Teknik og miljøafdelingen i Vejle kommune. Hun havde 
lyst til nye udfordringer og samtidig spare den lange transport fra Vorbasse til Ringkøbing. 
 
Morten er uddannet skovfoged  - eller rettere som skov- og landskabsingeniør, som det nu 
hedder. Han er ansat som skovfoged ved Skovdyrkerforeningen Syd, hvor han rådgiver, 
forvalter og administrerer for private skovejere. 
 
Der var kaffe på kanden på Kratvej, og som sådan rigtig lagt op til at byde minister og fotograf 
velkommen. Velkomsten var således gensidig og luften fuld af superlativer om Vorbasses 
mange fortræffeligheder.  
Parret fortalte, at de havde søgt et godt og dynamisk lokalsamfund, men var alligevel positivt 
overrasket over den hurtige integration og den store gæstfrihed, de allerede havde mødt. Har 
man selv lyst til at være med bliver man hurtigt budt indenfor. De mærkede tydeligt det store 
engagement, der var overalt i Vorbasse.  
 
Karina er tidligere rep-gymnast fra Ringkøbing og nu med i ”Kvinde få pulsen op” hver onsdag 
i Fritidscenteret. Og netop onsdag den 25/11 samles alle gymnaster fra dame- og herreholdet 
med ”Kvinde få pulsen op” som instruktør til en stor fællestræningsaften. 
Morten er naturligvis selvskrevet til også at være med denne aften. 
 
Mortens fritidsinteresser er fortrinsvis de 4 ha med juletræer – og hvad han nu ellers finder 
på at bruge jorden til. Men også fuglejagt og samarbejdet med breton-hunden Marko betyder 
meget. Morten dyrker al slags jagt, men det vigtigste er kammeratskabet på slyngeljagterne. -
Som han udtrykte det. ”De bedste oplevelser du har, vil du  gerne  kunne dele med andre”. 
Så kammeratskab, fællesskab og blot det at møde andre mennesker er nøgleord for Morten. 
 
En indstilling de begge deler. De er åbne, modtagelige og føler det næsten allerede som en 
selvfølgelig pligt at hjælpe og yde deres til det aktive Vorbasse-samfund – og ikke mindst yde 
deres  frivillige bidrag til årets Vorbasse Marked.  Sød musik i en ministerøre og en indstilling, 
som Vorbasse har brug for. 
 
Det var således en stor glæde – på vegne af Lokalrådet og Erhvervsforeningen - at kunne 
overrække dem pileflettedamernes flotte kurv med alle gaverne. Men også skønt at få en 
dejlig lang snak omkring kaffebordet og samtidig kunne byde parret hjertelig velkommen i 
blandt os. 
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