
Nye tilflyttere: 

Ægteparret Karina og Jimmy Moldt  er flyttet ind på Søndervænget 3. 

De er begge to ægte sønderjyder fra henholdsvis Øster Højst og Åbenrå. Men har de sidste 4 år 
boet i lejebolig i Billund.  De ville gerne købe privat bolig og faldt for Søndervænget 3 i 
Vorbasse, hvor både hus og pris passede til deres ønsker. 

Karina har i de sidste 4 år arbejdet som sosuhjælper på Frihavnen i Vorbasse – et arbejde hun 
er meget glad for. Jimmy er uddannet indenfor lager og transport og har i 6 år haft fast 
arbejde i Billund lufthavn. For dem begge gælder det, at det hovedsageligt er eftermiddag- 
aften- og natarbejde.  Til gengæld nyder de at være fælles om alt det nødvendige praktiske 
arbejde derhjemme. 

Fritiden er begrænset i tidsrummet, hvor vi andre holder fri. Men Karina er ofte aktiv i 
Vorbasse fritidscenters motions- og fitnessafdeling om formiddagen.  De har også stiftet 
bekendtskab med hjertestierne og nyder at færdes i den omkringliggende natur. Jimmy er 
meget IT-interesseret og bruger som sådan en del tid ved computeren. Derudover nyder han 
at have fået sin egen have - og som alle andre venter han på foråret så han rigtig kan få gang i 
havearbejdet. Karina leger med sin helt specielle form for kunst, hvor hun overfører foto på 
lærred og derefter arbejder med det på en måde, så både foto, lim, vand og svampe 
frembringer sit helt eget udtryk. 

En gang sønderjyder og altid sønderjyder, som de udtrykker det. Men vi er blevet særdeles 
godt modtaget i Vorbasse. Folk hilser og har været imødekommende over for os som nye 
tilflyttere. Hvis ellers arbejdet tillader det vil de gerne indgå som frivillige hjælpere ved årets 
Vorbasse marked. En nødvendig håndsrækning, som der altid er brug for. 

Det var  således en stor fornøjelse på vegne af lokalrådet og erhvervsforeningen at kunne 
overrække de nye tilflyttere den store og flotte velkomstkurv og samtidig få en god snak om 
deres mange nye muligheder og udfordringer. 

Vi byder det unge par hjertelig velkommen til Vorbasse –”Den dynamiske Landsby”! 

Kristian 

 


