Månedens profil, januar 2012
– Anders Jensen
Navn:

Anders Østergaard Jensen

Alder:

54

Stilling:

Tømrer

Ægteskabelig status:

Gift med Bodil

Børn:

Simon på 18 år og Kasper på 22 år

Født og opvokset i:

Klim ved Fjerritslev

Hvad har fået dig til at slå dig ned i Øster Hornum?
Bodil fik arbejde i Øster Hornum Børnehave.
Hvad synes du er godt ved at bo i Øster Hornum?
Fællesskabet og sammenholdet i Idrætsforeningen og byen generelt samt den dejlige natur.
Hvad synes du ville gøre det bedre at bo i Øster Hornum?
Bedre busforbindelser til Godthåb/Svenstrup.
Hvad kunne byrådet gøre for at gøre det bedre at bo i Øster Hornum?
Byrådet burde bruge flere penge på at udvikle de små lokalsamfund i stedet for at afvikle dem.
Hvad kan der gøres for at skabe mere aktivitet i Øster Hornum?
En ny tilbygning til Hallen, som vil være til stor glæde for bl.a. gymnastik, håndbold og badminton.
Hvad gør du selv for at gøre det bedre at bo i Øster Hornum?
Jeg har siddet i diverse bestyrelser i ØHI siden 1999, og jeg har hjulpet til med at bygge Teknik/Naturhytten i forbindelse med Fællesprojektet. Jeg er i øjeblikket cafeterialeder i ØHI Cafeteria.
Hvad optager dig meget lige nu?
At få alle ender til at nå sammen i ØHI Cafeteria.
Hvilken bog har gjort størst indtryk på dig?
Der er mange bøger, som har gjort et indtryk på mig, da jeg læser meget, men hvis jeg skal nævne en bog,
så må det være trilogien, Ringenes Herre, af J.R.R. Tolkien.

Hvilket musikværk har gjort størst indtryk på dig?
Jeg hører alt fra klassisk musik til Deep Purple, men min favoritsanger er helt klart Bruce Springsteen.
Hvilket kunstværk har gjort størst indtryk på dig?
Jeg synes, at P.S. Krøyers malerier er utrolig flotte. Hvis jeg skulle fremhæve et bygningsværk, så er det
pyramiderne i Ægypten. Det går for alvor op for en, hvor store og fantastiske de er, når man står ved siden
af dem. Det er en imponerende præstation, når man tænker på, hvilke redskaber de havde til rådighed
dengang.
Hvilken film har gjort størst indtryk på dig?
Der er et par stykker, men ”Schindlers Liste” er en af de film, som virkelig giver stof til eftertanke.
Hvad ønsker du dig mest af din tilværelse?
At mine børn kommer i gang med det, som de gerne vil – samt at det går min familie og venner godt.
Hvad laver du i fritiden?
Jeg er sammen med venner og familie, spiller lidt golf, havearbejde, fisker og læser mange bøger – og så er
der jo altid noget, der skal laves i ØHI ☺
Hvordan holder du dig i form?
Jeg går lange ture i de skønne omgivelser rundt om Øster Hornum, hvilket er blevet nemmere nu, hvor vi
har fået de flotte ”Kløverstier”. Der foruden går jeg meget på arbejde til dagligt og prøver at leve sundt ☺
Hvad er din livret?
Alt veltillavet mad og grønsager – undtagen selleri.
Hvad har du lavet i dine ferier?
Jeg har rejst rundt i Ægypten, men primært står den på afslapning i Sydens sol og varme, hvor Grækenland
er en af mine yndlings rejsemål. Ellers står den på afslapning på Degnevang 11.
Hvad kan gøre dig glad?
Når tingene lykkes, samt når det går min familie og venner godt.
Hvad kan irritere dig?
Når folk ikke overholder aftaler.
Hvem beundrer du mest?
Min afdøde far.
Hvad ville du gøre, hvis du vandt 10 millioner?
Jeg spiller ikke, men hvis det skulle ske, så vil jeg forære mine børn nogle af dem og rejse Jorden rundt
med min kone.
Hvis du skulle give folk et godt råd, hvad skulle det så være?
Smil til Verden og Verden smiler til dig.

