
Nye tilflyttere. 

Linda og Bo Øhlenschlæger er for længst flyttet ind på Skjoldbjergvej 20B. 

Bos far Erling Øhlenschlæger har bygget det nye smukke hus på bakketoppen, som giver en 
storslået udsigt over en del af de i alt 180 ha jord, som er tilhørende ejendommen. Bortset fra 
40 ha landbrugsjord, som er forpagtet ud, er det meste udlagt i skov og produktion af 
juletræer. Med alt, hvad det indebærer, er det hele nu overtaget af Linda og Bo. Hele 
ejendommen har været i slægtens besiddelse siden kartoffeltyskerne kom til egnen midt i 
1700 tallet – heraf også slægtsnavnet Øhlenschlæger. 

De er begge to veluddannede. Linda er på 8. år ansat som servicekoordinator ved firmaet 
Tormax. Dk. a/s i Give – og har sørget for leveringen af automatiske døre til både Super 
brugsen, Fritidscenteret og sidst det nye sognehus i Vorbasse. I øjeblikket er hun også fuldt 
beskæftiget med at oplære nye servicemedarbejdere til deres sjællandske afdeling i Greve. 

Bo var i skolepraktik i Vorbasse Hejnsvig sparekasse og har sidenhen uddannet sig som 
bankrådgiver. Hans nuværende arbejde som kunderådgiver foregår i den Jyske sparekasse i 
Jelling. 

Det var et prægtigt og gæstfrit par at besøge. Vi kom vidt omkring i vores samtale. Parret har 
boet i København fra 2001 – 2008 og som unge nydt de mange kulturtilbud, som storbyen 
rummer. De var ikke skræmte af storbyens hastige puls, men nyder alligevel at være kommet 
på landet i fred og ro. Og så er det faktisk hel rart at blive fysisk træt, når juletræerne skal 
passes og plejes. 

De er begge meget aktive i deres fritid og prioriterer den helst sammen, da de i det daglige 
ofte arbejder langt væk fra hinanden. De spiller golf i Gyttegård med et handicap på 45 til 
Linda og 32 til Bo. Det var i øvrigt passende til at Bo kunne vinde Vorbasse-matchen forrige år 
i c-rækken. De elsker at rejse ”alt det vi kan nå”, som Linda udtrykker det - og har til sommer 
planlagt en rejse til Thailand. Men ellers er deres foretrukne rejsemål Portugal. Et land de 
kunne fortælle længe om – og ikke mindst fremstillingen af den berømte portvin. Jeg havde 
fornøjelsen at nyde et herligt glas medens Bo fortalte om sin viden og passion for den gode 
portvin. Det samme gør sig ofte gældende for venner og bekendte, hvor Linda fremstiller 
forskellige madretter og Bo sørger for, at de smager forskellige gode portugisiske portvine, 
der matcher anretningerne. Portvinen smagte herligt – og Portugal kan varmt anbefales! 

Så er der jagt. Bo har selv en del kronvildt og råvildt på sin ejendom og er selv jæger. Linda 
har endnu ikke lyst til at tage jagttegnet, men overvejer derimod at lære at spille på jagthorn. 

Som barndomsfødt i Vorbasse og den seneste generation i rækken kender Bo Vorbasse rigtig 
godt. Linda har for længst afprøvet motionscenteret i Fritidscenteret og er begejstret for de 
mange fritidsmuligheder centeret i øvrigt byder på.  De både er og ønsker fremover at være 
en aktiv del af det dynamiske landsbyliv i Vorbasse. Skulle der mangles – og det gør der nok – 
et par hjælpende frivillige hænder til årets Vorbasse marked, ja, så stiller de sig gerne til 
rådighed. 

Det var en stor oplevelse at møde det unge par og samtidig på vegne af Lokalrådet og 
Erhvervsforeningen at overrække dem velkomstkurven. 

Kristian 


