
Nye tilflyttere til Vorbasse.                                                                                                 Nov. 2014 
 
Så er der flyttet et nyt ungt par ind på Fittingvej nr 9. 
Karla og Gunner Andersen har overtaget Gunnars fødehjem - Poula og Jens Andersens 
tidligere ejendom. 
Sofie Andersen og Søren Askebjerg Madsen har således pr 1. november overtaget Fittingvej 9 
og er nu i gang med en renovering i stueetagen. Over alt var der maling, tapeter, 
afdækningstape - og ikke at forglemme de familiemedlemmer og venner der håndterede det 
hele. Der var absolut livlig aktivitet i huset under besøget.  
Der blev dog hurtigt gjort plads på et bord til velkomstkurven. Et par stole blev fundet frem og 
snart sad vi hyggeligt og småsludrede om det at flytte fra Egtved til Vorbasse. 
De var begge enige om at have fundet det helt rigtige sted. Det var tæt på deres familier i 
Egtved og samtidig tæt på Vorbasse. 
Men det var først og fremmest et dejligt ældre hus med lige præcis de muligheder, som de 
havde brug for, herunder bl. a. en stor maskinhus til Sørens mange store 
entreprenørmaskiner. 
Søren laver som entreprenør selv det grove renoveringsarbejde. Men er også godt hjulpet af 
både venner, familie og håndværkere. Det gælder om kun at lave det man er god til og 
overlade resten til fagfolk, som Søren udtrykte det. 
Og når økonomien er til det bliver Karlas massagerum omdannet til et nyt badeværelse. 
 
Sofie Andersen glæder sig til at sætte sit præg på deres nye hjem og det ender helt sikkert i et 
både spændende og kreativt resultat.  Sofie elsker alle de kreative udfoldelser med former og 
farver og har for et halvt års tid siden afsluttet et ”super fedt” halvår på Hadsten Højskole.  
Men nu skulle der penge i kassen og  har derfor sommeren over arbejdet i Legoland.  Til  
februar i det nye år starter hun på sygeplejeuddannelsen i Vejle. 
 
Søren er uddannet struktør / entreprenør og har været selvstændig de seneste 4 år. I 
øjeblikket graver han mest i jorden, men det er hans drøm at komme til at arbejde med 
træfældning o. Lign. 
Skoven er både Sørens fritids- og arbejdsinteresse og han ønsker snart at oprydning i skoven, 
træflis og alt, hvad der har med skoventreprenørarbejdet at gøre ,vil  give ham fuld 
beskæftigelse. 
 
På grund af lange travle arbejdsdage, flytning og renovering af deres nye hjem, er der, 
forståeligt nok, ikke i øjeblikket kræfter til fritidsaktiviteter. Men det kommer!  Og som de 
begge udtrykte det, vi skal selvfølgelig også både giftes og have børn engang. Og det er som 
bekendt ord, der klinger godt i en velkomstministers øregange. 
Det var et særdeles positivt og dejligt møde med det unge par, der nu er i færd med at slå 
rødder i Vorbasse.  
På Lokalrådets og Erhvervsforeningens vegne var det en stor fornøjelse at kunne byde Sofie 
og Søren hjertelig velkommen – og samtidig overrække den flotte velkomstkurv. 
 
Velkomstministeriet 
V. Kristian Schmidt 


