
Ung mand er flyttet til byen.                                                                                        Sept. 2014 
Hvad får en ung mand til at købe hus i Vorbasse? Der er dog hverken storbyliv eller 
fortovscafeer. 
Ifølge Simon er svaret enkelt. Som førstegangskøber er der overkommelige huspriser i 
Vorbasse og der er ikke langt til arbejdspladserne. Samtidig bliver man hurtigt en del af det 
aktive landsbysamfund. Simon påtog sig allerede før indflytning et stykke frivilligt arbejde ved 
årets Vorbasse marked. En vigtig frivillig håndsrækning for Vorbasse og samtidig en hurtig 
måde at blive en integreret del af det aktive og frivillige foreningsliv. Simon havde i forvejen 
kendskab til Vorbasse blandt andet fordi hans søster Luica også er flyttet til byen og nu snart 
skal giftes med sin udkårne ungersvend Jeppe. Men også som han udtrykker det , ”så havde 
jeg i forvejen hørt meget godt om Vorbasse”.    
 
Simon S. Landbo er flyttet ind på Skjoldbjergvej 6.B . Han overtog huset pr. 1/8 2014 og har 
siden , når tiden tillader det, været optaget af at renovere og opdatere både hus og have. 
Simon er født og opvokset i Billund og havde i forhold til sin skolegang især glæde af et ophold 
på Billeshave efterskole. Netop et efterskoleophold burde efter Simons mening være 
obligatorisk for alle unge. 
Derefter gik han i gang med en kokkeuddannelse, men afbrød uddannelsesforløbet i 
praktikperioden, da han ikke brød sig om den hårde tone og det hårde arbejdsmiljø, der spec. 
gik ud over kokkeeleverne. 
Han tilmeldte sig derefter et vikarbureau i BIX-gruppen – blev rigtig glad for vikariatet, som 
efterfølgende udviklede sig til, at han fik ledelsesansvar for 5-6 medarbejdere. Senere melder 
han sig til et halvt års frivillig værnepligt på Bornholm, hvor han får sin militæruddannelse i 
Beredskabsstyrelsen, men som også omfatter uddannelsen som brandmand . 
Simon havde stor glæde af sin militæruddannelse og er nu ansat på 7. år i Billund lufthavn 
som både brandmand og portør. – Et spændende og varieret job, som han fortæller levende 
om: 
Fra alarm til branden er slukket må der højest gå 5 min. 
3 min. responstid fra alarm til de skal kunne være ved den anden ende af startbanen. 
1 min. til at få slukket 90% af branden og 1 min. til at slukke resten. Men så bliver der altså 
også pøset 4-5 tusind liter vand ud i minuttet. 
Som Simon tilføjer er det heldigvis sjældent, at der sker noget. Men de er og skal være klar 
hele døgnet. Simon er eksempelvis også uddannet 1. Chauffør, som indbefatter at man stort 
set skal sidde klar i bilen under hele vagten.  Yderst spændende og interessant at få indblik i 
Simons arbejdsforhold – og så undrer han sig stadig over, at en kæmpestor og tung jumbojet 
overhovedet kan komme i luften. 
 
Simon er også krigsveteran. Var udsendt til Kosovo  fra 14/2 2011 – 28/4 2011 som frivillig 
hjemmeværnssoldat.  Simon er i dag stadig meget aktiv i hjemmeværnskompagniet i Billund, 
hvor han er komando-delingsfører og samtidig underviser de andre frivillige i kompagniet. 
Et herligt, spændende og særdeles positivt møde med en ung ny tilflytter!  Det var således en 
stor fornøjelse at kunne overrække ham Lokalrådets og Erhvervsforeningens velkomstkurv. 
Jeg beder alle tage godt imod Simon og byder ham hjertelig velkommen til byen. 
 
Velkomstministeriet v. 
Kristian Fogh Schmidt  
 


