
Nye tilflyttere på Nørrebyvej 5. 

Allan Holm Jensen og Bettina Trans er flyttet ind på Nørrebyvej 5 i Vorbasse. Allan  kommer 
oprindeligt fra Bække og senest Brørup, hvor han er opvokset med maskinstation, traktorer 
og biler. Det har derfor været naturligt for ham at erhverve lastbilkørekort og siden han var 
18 kørt lastbiltransport rundt på de danske veje. Han har været ansat hos vognmandsfirmaet 
Chr. Nielsen og søn i Verst siden 1998 og transporterer ost fra især de mindre mejerier til 
grossistfirmaer og enkelte detailforretninger. 

Øjnene på Allan var ved at være trætte under mit besøg. Det havde sin naturlige forklaring, da 
en typisk arbejdsdag for ham starter klokken 4 om morgenen og slutter omkring klokken 18 
om aftenen. Men han kunne lide sit arbejde og nød især selv at skulle læsse de 20 tons ost 
både på og af. 

Bettina Trans , som vi kender, er både født og opvokset i Vorbasse og er nu travlt beskæftiget 
som lægeeksamineret massør. Hun har nu fået sin egen klinik på Nørrebyvej, men er også  
midlertidig beskæftiget i en massørklinik i Grindsted og som vikar i produktionen på Lego. 

Allan fremhæver Vorbasses beliggenhed som en af årsagerne til at han købte hus på 
Nørrebyvej. Her har vi det hele. Rimelige huspriser og korte afstande til arbejdspladserne i 
omegnsbyerne – og ikke mindst Lego. 

Bettinas 3 børn er alle flyttet hjemmefra. Den yngste Mathias vender dog hjem til sommer 
igen, når opholdet på Bernstofminde  efterskole er afsluttet. Her danser, svømmer og laver 
han nu gymnastik til den store guldmedalje.  

Allan skal for første gang fejre julen i det fremmede – eller nærmere bestemt på Nørrebyvej 5, 
hvor også hele Bettinas familie bliver samlet. Det glæder de sig meget til. Juletræet var 
allerede kommet på fod indendørs og manglede nu kun at blive pyntet til den store højtid. 

Det var et hyggeligt besøg med kaffe og Bettinas hjemmebagte småkager. Allan havde i kraft af 
sine arbejdstider svært ved at nå op i fritidscenteret, men lagde stor vægt på de mange sociale 
fællesskaber, som han med tiden håbede at blive en del af. 

Det var endnu engang en stor glæde at byde dem velkommen til Vorbasse og samtidig kunne 
overrække dem Erhvervsforeningens og lokalrådets flotte velkomstkurv. 
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