
Månedens profil, december 2020: 
Annette Søegaard 

 
Navn: 
 

Annette Søegaard 

 

Alder: 
 

68 år 

Stilling: 
 

Folkepensionist 

Ægteskabelig status: 
 

Gift med Kurt gennem 41 år 

Børn: 
 

Søren, Simon og Thyge 

Født og opvokset i: 
 

Brædstrup i Midtjylland 

 
Hvad har fået dig til at slå dig ned i Øster Hornum? 
Vi fandt et hus – Nibevej 172 – som vi havde råd til at købe i 1976. 
 
Hvad synes du er godt ved at bo i Øster Hornum? 
Jeg er så glad for vores sammenhold her i byen. Jeg sætter stor pris på de ildsjæle, de frivillige i 
alle sammenhæng, vores by har – og har mange af. Sikke et arbejde de hver især laver for fælles-
skabet – stor tak til alle. 
 
Hvad synes du ville gøre det bedre at bo i Øster Hornum? 
Udvidelsen af hallen glæder jeg mig til at se udført. 
 
Hvad kunne Byrådet gøre for at gøre det bedre at bo i Øster Hornum? 
Jeg synes faktisk at Byrådet har gjort en del for byen – her tænker jeg på pengene til udvidelsen 
af hallen – det er flot. Jeg er bestemt også glad for de fine cykelstier, der lige nu er ved at være 
færdige – og selvom jeg ikke cykler på dette tidspunkt af året, så kan de også bruges til at trave 
på. Jeg har allerede haft nogle gode ture ud ad dem. 
 
Hvad kan der gøres for at skabe mere aktivitet i Øster Hornum? 
Hvis jeg får nye ideer skal jeg nok komme frem med dem, jeg har ikke nogen lige nu. 
 
Hvad gør du selv for at gøre det bedre at bo i Øster Hornum? 
Jeg forsøger at deltage i det liv, der allerede er -  
 
Hvad optager dig meget lige nu? 
Jeg er lige blevet valgt til menighedsrådet – og her skal jeg vist bruge en del timer i det arbejde – 
og det gør jeg gerne. Lokalt er jeg også aktiv i Parkinsonforeningen, Klub Himmerland. Jeg synes 
det er vigtigt at binde bånd mellem mennesker – og det kan være gennem foreningsarbejde m.v. 
 



Hvilken bog har gjort størst indtryk på dig? 
Jeg har lige læst bogen om Michelle Obama. Flot indblik hun giver læseren om deres liv, og en 
helt speciel mand, hun er gift med. 
 
Hvilket musikværk har gjort størst indtryk på dig? 
Det er bestemt Jack Johnson generelt og hans Better Together, der har sat sig dybe spor hos mig. 
 
Hvilket kunstværk har gjort størst indtryk på dig? 
Vi har efterhånden fået en god samling af malerier af Daudi Karunki / en kunstmaler fra Uganda, 
som vi har lært at kende på vores rejser til dette fantastiske og smukke land. 
 
Hvilken film har gjort størst indtryk på dig? 
Jagten. 
 
Hvad ønsker du dig mest af din tilværelse? 
Jeg ønsker mig et godt og nærværende liv med mine børn, familie og gode venner. Vi er meget 
glade for at bo lige på vores plet her i byen og sætter stor pris på vores gode naboskab omkring 
os. 
 
Hvordan holder du dig i form? 
Jeg er blevet ret god til at komme ud at trave, og ellers går jeg til seniorfitness i hallen. 
 
Hvad er din livret? 
Jeg er glad for mad – og hygger mig gerne – og længe - over et godt måltid, sammen med gode 
folk. 
 
Hvad laver du i fritiden? 
Jeg motionerer, går til trædrejning i den gamle skole her i byen, interesserer mig for naturen – kø-
rer gerne efter oplevelserne - og nyder også fuglene i haven her om vinteren. 
 
Hvad laver du i dine ferier? 
Vi tager gerne i vores sommerhus i Saltum – også sammen med familie og venner. Kurt og jeg 
har heldigvis nået en del længere rejser så længe, det kunne lade sig gøre. 
 
Hvad kan gøre dig glad? 
Jeg er altid glad for at være sammen med andre, mest selvfølgelig vores børnebørn. Jeg er glad 
for at samle familien – og det i alle generationer. At lave en fest eller hyggeligt samvær sammen 
med naboer og venner går jeg bestemt også aktiv ind i.  
Jeg nyder også oplevelserne i naturen – i sommer var vi på Bornholm, og første gang vi ledte ef-
ter Bisonokserne og travede rundt derovre, ja, så mødte vi dem inde midt i Allingen. Så smukt 
syn. Det kunne næsten måle sig med synet af bjerggorillaerne i Uganda. 
 
Hvad kan irritere dig? 
Livet er for kort til at jeg vil gå rundt og irritere mig over noget – jeg forsøger vist at gå positivt 
ind i et samspil med andre. Så slipper jeg for at irritere mig. 
 
Hvad ville du gøre, hvis du vandt 10 millioner? 
Det samme, som jeg gør nu. Der ville nok være nogen, der ville få del i min gevinst. 
 
Hvis du skulle give folk et godt råd, hvad skulle det så være? 
Jeg er vist ikke lige den, der giver gode råd, jeg forsøger at lytte til andre og sammen blive klo-
gere på tilværelsen. 



Ordet er frit:  
Jeg glæder mig meget til opgaven, der ligger i det nye menighedsråd.  Jeg ved ikke så meget om, 
hvad det indebærer endnu, men jeg er nysgerrig efter at komme i gang med opgaven. Jeg vil be-
stemt arbejde for at få etableret et godt samarbejdet i det nye menighedsråd og også et godt sam-
arbejde mellem menighedsrådet og alle medarbejdere. Jeg vil lade mig inspirere af andre, der har 
startet nye tiltag op, og jeg vil lytte til borgernes behov og ideer. Jeg har allerede fået ønsker om 
lys på kirken i disse mørke måneder. Kirken ligger så flot uanset hvor vi bevæger os rundt i byen. 
Det tror jeg ville være flot.  

 


