Månedens profil, marts 2012
– Anna Gudrun Buus
Navn:

Anna Gudrun Buus

Alder:

69 år

Stilling:

Pensionist

Ægteskabelig status:

Gift med Kristen

Børn:

3 sønner og 1 datter

Født og opvokset i:

Overlade

Hvad har fået dig til at slå dig ned i Øster Hornum?
At det er en landsby med en god størrelse på skolen.
P.S.: Vi flyttede til byen i 1971
Hvad synes du er godt ved at bo i Øster Hornum?
Man kommer hinanden ved.
Hvad synes du ville gøre det bedre at bo i Øster Hornum?
Udvidelse af den kollektive trafik.
Hvad kunne byrådet gøre for at gøre det bedre at bo i Øster Hornum?
Forsøge at etablere flere arbejdspladser i byen.
Hvad kan der gøres for at skabe mere aktivitet i Øster Hornum?
Der er vist aktiviteter nok. vi skal nok bare være bedre til at bruge dem.
Hvad gør du selv for at gøre det bedre at bo i Øster Hornum?
Deltager som ”frivillig” blandt andet på Birkehøj.

Hvilken bog har gjort størst indtryk på dig?
Salmebogen. Jeg nyder at synge med på både gamle og nye salmer.
Hvilket musikværk har gjort størst indtryk på dig?
Ikke noget bestemt. Men klassisk musik og flerstemmige korsatser er en nydelse.
Hvad ønsker du dig mest af din tilværelse?
At vore børn, svigerbørn og børnebørn må være raske og have det godt, samt et godt helbred til ”Vi to
gamle”.
Hvad laver du i fritiden?
Hus og have, rengøring med mere i FDF-huset. Synger i Øster Hornum Kirkekor.
Hvordan holder du dig i form?
Hvilken form?
Gør et forsøg hver mandag formiddag i ”Gnisten” i Øster Hornum Hallen.
Hvad er din livret?
Flæskesteg med sprød svær.
Hvad har du lavet i dine ferier?
Campingture her i landet, hytteferie i Norge samt busture i udlandet.
Hvad kan gøre dig glad?
Vore 7 børnebørn har selvfølgelig førstepladsen.
Hvad kan irritere dig?
Hvis nogen ikke holder en aftale.
Hvem beundrer du mest?
Personalet på Birkehøj og i hjemmeplejen: De har en fantastisk tålmodighed.
Hvad ville du gøre, hvis du vandt 10 millioner?
Ikke relevant, da jeg ikke spiller. Men dele med andre som måtte have brug for dem.
Hvis du skulle give folk et godt råd, hvad skulle det så være?
Bliv ”Frivillig”: Glæd andre og du bliver selv gladere.

