
Nye tilflyttere. 

Det unge par Camilla Fyhn Milland og Erik Holst Nielsen har købt grund og bygget deres 

drømmebolig på Tribinivej 10 i Vorbasse. De flyttede ind i deres nye hus den 21. december 
2012 og mangler nu blot at få anlagt terrasser og haven. Velkomstministeren har naturligvis 
været på besøg med den flotte velkomstkurv. 

Det blev som altid en stor glæde at kunne byde det unge par velkommen til Vorbasse. Parret 
har i 12 år boet i lejebolig i Kolding, men ønskede sig et noget mindre samfund med energi og 
intakte muligheder for en ung familie.  

Camilla er barnefødt på Parkvej i Vorbasse og glæder sig over igen at være tæt på familien.  
Hun er uddannet can merc i international virksomhedsudvikling og ansat i et 
fælleskommunalt socialt sekretariat for Syd-Danmarks 22 kommuner. Hendes arbejdsplads er 
pt i Vejen, hvor borgmester Egon Fræer er fmd for de syddanske kommuner. Hendes arbejde 

består hovedsageligt i at sikre en koordinering og en udvikling af det specialiserede 
socialområde i Syd-Danmark. Det er at lave analyser og opgørelser, der skal sikre de rigtige 
fælleskommunale beslutninger. I sin fritid synger Camilla sopran i Egtved-koret sammen med 
mor Ellen og sine øvrige søskende. En livsbekræftende og oplevelsesrig fritidsbeskæftigelse, 

som Camilla sætter stor pris på. 

Erik kommer fra det skønne og milde Fyn – nærmere Korint i det sydfynske. Er uddannet 

elektriker og nu ansat i Kolding Selvbyg. Han interesserer sig meget for elektronik, edb og 

naturligvis alverdens byggematerialer. Til hans fritidsinteresser hører også at rode med og 

reparere gamle biler. 

De glæder sig til snart at få frosten af jorden og komme i gang med at anlægge deres nye have, 

men også til det glade udendørs liv som foråret og sommeren bringer med sig. Folk går jo 

stadigvæk her midt i april og gemmer sig indenfor i varmen. 

De ønsker begge at involvere sig i Vorbasses vilde liv og yde deres til de mange frivillige 

fællesskaber. De vil således gerne deltage som frivillige hjælpere ved årets Vorbasse marked - 
hvis ellers tiden og arbejdet tillader det. 

Det var igen en stor fornøjelse at kunne overrække lokalrådets og erhvervsforeningens 

velkomstkurv. Det betyder meget for Vorbasses videre udvikling, at der - trods tidens ugunst 

– kommer nye tilflyttere til, at der er efterspørgsel på både nye byggegrunde og boliger. Vi er i 
høj grad et både intakt og dynamisk landsbysamfund, som selv i de såkaldte krisetider har 

kræfter og held til at udvikle sig. 

Kristian 


