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Tina og Torben
på helt ny kurs
Det nye værtspar på Skyttehusets Camping fandt
i 2014 sammen efter 27 år uden kontakt. Selvom de sad
i gode lederstillinger i Grundfos og Aarhus Kommune,
blev de enige om, at der skulle ske noget andet.
Nu er de campingmutter og -fatter på en af
Danmarks smukkest beliggende campingpladser
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SØNDERSKOV Det nye værtspar på Skyttehusets Camping har satset hele butikken og lagt deres tilværelse fuldstændigt om for at leve drømmen om et nyt, fælles arbejds- og fritidsliv ud.
Efter få uger som nybagt forpagterpar på den
smukt beliggende campingplads i Sønderskoven
ud for Sejs-snævringen mellem Borre Sø og Julsø
har de store smil på og glæder sig til deres første
sæson som campingmutter og -fatter.
Tina og Torben Grønborg Jensen blev gift
sidste sommer og har bare været sammen siden
2014.
Parret, der er 50 og 53 år, mødte første gang
hinanden i 1986, da de begge læste til eksporttekniker i Odense. Dengang brændte de lun på
hinanden, men det blev ikke til mere, da de begge
havde andre kærester på det tidspunkt, og de
mistede kontakten med hinanden, da Tina efter
et halvt år sprang fra uddannelsen.

Ledte efter »den søde rødhårede«
Da hun i 2010 blev skilt efter 17 års ægteskab,
begyndte Tina at lede efter ham den søde, rødhårede medstuderende, som hun havde mødt
mange år tidligere, og som stadig spøgte i hendes
tanker. Hun fandt ham dog ikke i første omgang,
for der er over 1000 andre danske mænd med
navnet Torben Jensen.
Senere forsøgte hun at finde ham via Linkedin,
det sociale netværk for personer i erhvervslivet,
og her var stadig næsten 300 mænd med navnet Torben Jensen i kombination med forskellige
mellemnavne.
Men Tina gik grundigt til værks, og pludselig kunne hun genkende ham på et billede og

skrev til Torben, om han kunne huske hende.
Det kunne han og skrev straks tilbage:
»Ja da. En gammel flamme glemmer man ikke
lige sådan«.
Efter 27 år uden kontakt begyndte de to at
skrive sammen og besluttede i 2014 at mødes.
- Og lige siden har vi sådan set været sammen,
fortæller de.
Som værtspar på Skyttehusets Camping i paradiset langt ude i Sønderskoven bliver deres
parløb endnu tættere, og de kommer til at trække
på erfaring og kompetencer inden for helt andre
brancher.
Med springet ud i et arbejdsliv som værtspar
på campingpladsen har de efter grundige overvejelser skiftet kurs i livet og sagt farvel til deres
vellønnede job.
- Og det er ikke for pengenes skyld, for så var
vi blevet, hvor vi var, understreger parret.

Direkte fra kontor til campingplads
Tina Grønborg Jensen er uddannet havbiolog,
lærer og coach og har arbejdet i undervisningsverdenen.
Med en uddannelse i informationsteknologi,
kommunikation og læreprocesser har hun desuden arbejdet med it i flere år - senest som projektleder på Tech College i Aalborg, indtil hun i
2016 flyttede ned til Torben i Højbjerg ved Aarhus og fik job som projektleder i Børn & Ungeafdelingen i Aarhus Kommune.
Her havde hun sidste arbejdsdag fredag den
23. marts, pakkede sammen på kontoret og kørte
direkte til Skyttehusets Camping for at sige goddag og byde velkommen til de fastliggere, der
stod klar til at rykke ind med deres campingvogne på første åbningsdag i den nye sæson.
Torben Grønborg Jensen er uddannet eksporttekniker og har desuden en lederuddannelse.
Han har haft en lang karriere i udlandet, hvor
han har været ansat i flere store it-virksomheder
og et mediefirma. Han har tilsammen boet 20 år
i England, Sverige, Tyskland og USA, indtil han
sammen med sin daværende hustru i 2009 vendte
hjem til Danmark, da parrets datter på i dag 13
år skulle begynde i skole.

Vi kom til at snakke om, at vi sad meget stille
ved en computer og til møder, og pludselig meldte
tanken sig om, hvad vi egentlig godt kunne tænke os.
Så vi tog en beslutning og sagde: Vi laver sgu’
en forandring. Der skal ske noget andet.
TORBEN GRØNBORG JENSEN

Familien bosatte sig i Odense, hvor Torben
Jensen fik en lederstilling i medicinalvirksomheden Orifarm, og flyttede senere til Aarhus, da
han fik job på Grundfos i Bjerringbro. Her har
han bl.a. arbejdet med HR og senest som direktør
i koncernens globale serviceorganisation.

Tæt på mennesker og natur
Både han og Tina var egentlig tilfredse med deres arbejde - og så alligevel:
- Vi kom til at snakke om, at vi sad meget stille
ved en computer og til møder, og pludselig meldte tanken sig om, hvad vi egentlig godt kunne
tænke os, fortæller Torben Grønborg Jensen og
bliver suppleret af Tina:
- Når man som jeg arbejdede i en stor kommune som Aarhus, så er der langt til nogen, der
kan tage en beslutning. Vi ville gerne tættere
på andre mennesker, naturen og selv tage beslutningerne.
Og det blev ikke ved tanken:
- Vi tog en beslutning og sagde: Vi laver sgu’ en
forandring. Der skal ske noget andet, konstaterer
Torben Grønborg Jensen.

Han betegner sit liv indtil nu som meget struktureret og koncentreret om arbejdet.
- Jeg havde et rigtigt godt job på Grundfos og
rejste meget, så jeg levede meget på hoteller og
i en kuffert. Tidligere var jeg aktiv sportsmand.
Jeg har dyrket boksning og spillet fodbold og har
også spillet meget musik. Jeg har spillet i forskellige sammenhænge i de lande, jeg har boet i. I
USA var jeg med i et band, som udgav en cd. Men
alt det - både musikken og sporten - var blevet
pakket helt væk i mit liv, fortæller Torben, der
behersker både klaver, keyboard og harmonika.

Danmarksmester i kajak
Tina er også musikalsk og har trompet som sit
hovedinstrument, men kan også synge og spille
på fløjte og guitar.
Både hendes forældre og søster er musiklærere, og hun havde selv musik som hovedfag, da
hun læste til lærer. Som musiker har hun spillet
i flere forskellige harmoniorkestre og bigbands.
Derudover er hun friluftsmenneske og har siden 1990 roet kajak - og ikke bare på hyggeplan.
Sammen med søsteren Mette Grønborg har hun
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Campingplads
med mere
Nyt værtspar har mange
planer for fremtiden og er
klar over, at de skal spille
på mange heste for at få
en god forretning ud af
den lille campingplads

været danmarksmester i toerkajak for kvinder
over 40 år, og søstrene har også vundet en sølvmedalje ved VM.
I dag kan Tina Grønborg Jensen på grund af
en gigtsygdom ikke længere ro på det plan, men
hun og Torben ror sammen havkajak, cykler på
mountainbike og camperede i sommer i Norge
med både cykler og kajakker.

Fantastisk sted
Da beslutningen om at skifte kurs var taget, fik
Torben Grønborg Jensen en fratrædelsesaftale
med Grundfos, og parret begyndte at lede efter
deres eget sted, som de kunne drive i fællesskab.
De drømte om at finde en bed & breakfast, en
mindre kursusejendom eller et lille hotel, som
de kunne udvikle og sætte deres eget præg på.
Men efter en tilfældig søgning på »campingpladser til salg« dukkede Skyttehusets Camping
op som den første - og så var parret solgt.
- Jeg har været her engang i forbindelse med
noget kajakroning og kunne huske, at det er et
fantastisk sted, fortæller Tina.
Nu er parrets hus i Højbjerg sat til salg, og

Tina og Torben Grønborg Jensen er sammen
med collieblandingen Eilloc rykket ind i privaten
på Skyttehusets Camping. Her hjalp ejerne og
værtsparret gennem de seneste 17 år, Bente og
Bill Hickmann, dem i starten godt i gang.

Gode til at gå til hånde
Bente og Bill Hickmann er nu flyttet til Bryrup,
og selvom arbejdsdagene er lange, og der er meget nyt at sætte sig ind i foruden bekymringer
over det lunefulde, danske forårs- og sommervejr, så er det nye værtspar fulde af forventninger til deres nye liv blandt campister og turister
af alle slags.
- Vi er ikke håndværkere og heller ikke kokke,
men vi er begge gode til at gå til hånde og bruge
værktøj og vores hænder. Og så komplementerer
vi hinanden godt, siger parret og glæder sig også
over deres it-kundskaber.
- Det er en stor fordel, at vi er it-kyndige. Hold
da op. Uden forstand på it ville det være meget
vanskeligt at drive et sted som det her.
Parret forpagter campingpladsen af køberen, som ifølge det nye værtspar er en

|| Tina og Torben Grønborg Jensen fik en
forsmag på det travle liv som værtspar
på campingpladsen i påsken, hvor
arbejdsdagene strakte sig fra 7 morgen
til 22 aften. De holder begge af at få en
snak med gæsterne. - Vi har begge haft
med mennesker at gøre før - Torben med
hensyn til ledelsesudvikling og jeg som
blandt andet coach, så vi har begge de
kompetencer og er hurtige til at skabe
gode relationer. Og så har vi begge et
servicegén, konstaterer de.

lokal investor, der ikke ønsker at stå frem.
Af OIS (den statslige database Offentlig Informations Server) fremgår, at Skyttehusets
Camping er ejet af Auto State ApS. Selskabet
er ejet af erhvervsmanden Søren Toft-Jensen fra
Lysbro, der sidste år solgte Silkeborg-koncernen
Borg Automotive A/S i en milliardhandel til industrikonglomeratet Schouw & Co i Aarhus.

SØNDERSKOV Med 100 enheder - heraf
cirka halvdelen til campingvogne og resten
til telte - er Skyttehusets Camping en lille
campingplads.
Derfor er pladsen afhængig af en høj belægning, der ud over pladsens helt unikke
beliggenhed ved Sejs-snævringen også skal
bæres frem af et synligt og vellidt værtspar.
Derudover er driften helt afhængig af
campingpladsens cafeteria, der ligger lige
ned til vandet og er åben for gæster af alle
slags - herunder også fødselsdage, konfirmationer og andre selskaber.
Campingpladsen har desuden seks hytter
samt seks værelser til udlejning, og dertil
kommer ophalerplads, 28 bådpladser, 14
kanoer og seks motorbåde til udlejning.
Det er også Skyttehusets Camping, der
driver den lille solfærge, som transporterer
passagerer over Sejs-snævringen til Aalekroen på den anden side af vandet eller den
modsatte vej.
I deres første sæson vil Tina og Torben
Grønborg Jensen fortsætte driften af campingpladsen som hidtil - måske med enkelte
ændringer i cafeteriet, som de på sigt gerne
vil give et mere café-agtigt præg.
I fremtiden har de planer om i ydersæsonen at lave pakketilbud til grupper og
ophold med for eksempel teambuilding på
programmet til virksomheder.
- Vi vil gerne have, at stedet bliver noget
andet end bare en campingplads - at det også
bliver en plet, hvor man kan samles før og
efter en gåtur, løbetur eller cykeltur og få
en forfriskning og eventuelt kan vaske sin
cykel og få et bad, inden man tager hjem
igen. Vi har nogle tanker og idéer, men det
bliver ikke her i den første sæson, at vi får
dem ført ud i livet allesammen, siger Torben
Grønborg Jensen.
Parret er i fuld gang med at ansætte sæsonarbejdere på campingpladsen, hvor en
fleksjobber er den eneste fastansatte ud over
værtsparret. De får derudover stor opbakning af deres familier - herunder Tinas to
voksne døtre på 20 og 22 år, der begge studerer i Aalborg og skal hjælpe til på campingpladsen i weekender og ferier. METTE

|| Tina og Torben Grønborg Jensen har
efter den første sæson planer om at
lancere særlige tilbud for virksomheder og
friluftsmennesker i ydersæsonen.

