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Efter en ufrivillig pause i omdeling af velkomstkurve til nye tilflyttere i Vorbasse, så er vi i gang igen. 

Onsdag den 24. marts kunne vi byde velkommen til Hans Andkjær Jensen, en rigtig ægte Københavner. 

Faderen solgte og servicerede de gode gamle kasseapparater med stænger. De to ældste søskende var 

væsentlig ældre, men Hans var kun 17 år, da han mistede sin far. Storebroderen, der driver en stribe 

cykelforretninger under navnet Jupiter i det sjællandske tog sig af den unge mand, og oplærte ham i 

cykelbranchen og her trivedes han i familieforetagenet tæt på broderens tre sønner. 

Hans har spillet håndbold i Gladsaxe HG fra han fyldte 6 år, dog med en pause mellem de 18 og 23 

år.  Senere skiftede han til HK Viking, hvor sporten var mere hygge, og der var ikke krav til træning. Derfor 

kan han stadig dumpe ind hos de gamle venner, også når turen går til Spanien, hvor der også er plads til 

spillere, der er + 60 år. 

Hans boede i Brønshøj, der ligger på en top, perfekt når man cykler på arbejde, for så sveder man kun, når 

man kører hjem til fyraften. 

Hvorfor flyttede Hans til Jylland?   -  Under en festlig aften med indtil flere gode glas rødvin, fortalte 

storebror, at han havde planer, der gik på at etablere en cykelforretning i Billund.  Hvis du mener det, så vil 

jeg gerne passe butikken for dig udbrød Hans.  Næste morgen tog han telefonen og ringede til hans bror, 

bare for at sige at det var alvorlig ment, og sådan blev det.   Godt 2 år boede Hans i Vandel inden han 

flyttede til Vorbasse, hvor han har gode familiære relationer, det kan bekræftes, for alt imens vi snakker om 

”Velkomstkurven” er familie og venner i færd med at tapetsere i stue og værelser. 

 

Tidligt i det nye år rundede Hans de 50 år. Med 32 års erfaring i branchen bestyrer han cykelforretningen i 

Billund. Du får helt sikker kompetent betjening hvis du besøger Hans hos Jupiter Cykler på Granvej i Billund 

 

Efterfølgende fik jeg en SMS fra Hans, med et tak for alle gaverne, den er hermed videregivet til alle, der 

er med til at gøre en forskel i Vorbasse . 

På vegne af Velkomstministeriet / Arne 

Februar 2016 

 


