
Nye tilflyttere til Vorbasse. 

Jane Søe fra Gesten er flyttet tilbage til sin barndomsby Vorbasse. Hun er datter af Laura og 
Hans Jensen  og opvokset på Sønderhedevej i Vorbasse. Hun forlod skolen  efter 8. Klasse for 
derefter at gå på Grejsdalens – og Sommersted efterskole de næste 2 år. Hun blev gift og  fik 2 
børn, som efterfølgende har beriget hende med 5 børnebørn.  

Herefter startede hun på en egentlig uddannelse som plejehjemsassistent, som hun kort tid 
efter supplerede med en uddannelse som pædagog på Esbjerg pædagogseminarium.  Hun 
arbejdede i en årrække som plejevikar i hjemmeplejen  og andre steder, når vikarbureauet 
sendte bud  efter hende. Men siden 2010 har hun været ansat som handicaphjælper – et 24 
timers job med 3 døgnvagter på 2 ugers basis.  

Desværre går Jane i øjeblikket sygemeldt på grund af en brækket fod. Uheldet var ude, da hun 
var på havevandring og uheldigvis gled på et glat stykke træ. Ak ja, sådan kan det gå. Men det 
går nu allerede meget bedre. Hun er blevet færdig med at renovere sit dejlige hus på 
Østervænget 28. Hun er de mange gode naboer meget taknemlig for altid at være parat med 
en hjælpende hånd. Og så er det snart jul. Måske når hun ikke alle de mange julekreationer, 
som  ellers er hendes store interesse. Men børn, svigerbørn og børnebørn kommer alle hjem 
lillejuleaften. Og så kommer hendes nye ven Ib selveste juleaften. Så ingen tvivl om, at det nok 
skal blive rigtig jul på Østervænget. Ib har i øvrigt meldt sin deltagelse til den snart 
legendariske udendørs julefrokost på lørdag. Jeg bad Jane klæde ham godt på – på både den 
ene og den anden måde. 

Jane er en kreativ kvinde. Hendes interesser er haven, naturen, dekorationer og geo-caching.  
Hun fortæller begejstret om sidstnævnte, hvor hun kombinerer en god naturoplevelse med ny 
viden og gode historier om sognet og byen. Og som hun udtrykker det: ”Det er en fantastisk 
måde at bibringe computernørterne noget frisk luft”. 

Jane kender rigtig godt Vorbasse, som det så ud og var for 40 år siden. Det tør nok siges, at der 
er sket en del siden, som Jane nu er gået i gang med at udforske. Hun har lyst til at lære 
Vorbasses mange nye udfoldelsesmuligheder nærmere at kende. Hun er mere til kultur end 
sport og jeg kunne naturligvis fortælle hende, at der var rige muligheder for det hele. 

Hun vil gerne være en aktiv del af det frivillige engagement i Vorbasse. Og er som sådan også  
meget interesseret i at være en del af hjælpekorpset til det kommende års Vorbasse marked. 

Det var således en stor glæde på vegne af Vorbasse Lokalråd og Erhvervsforeningen at kunne 
overrække den flotte velkomstkurv. Og samtidig udtrykke vores ønsker om, at hun  vil blive 
vel modtaget og hurtigt blive en integreret del af det nye Vorbasse. 

Som ung lovede hun sig selv aldrig mere at bo i Vorbasse. Nu ved hun, at hun aldrig mere vil 
flytte herfra. 

Velkomstministeriet den 19. Dec. 2012. 

Kristian Schmidt 


