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Månedens profil, september 2014 
- Berit Lynge Lassén 

 
Navn: Berit Lynge Lassén (født Hansen) 

 

Alder: Født i 1964 
Forældre:  
Edith Krista og Leif Lynge Hansen 
 

Stilling: Lærer 
 

Ægteskabelig status: Gift med Tor Mikael Lassén 
 

Børn: Kasper Lynge Tipsmark 
Ida Lynge Tipsmark  
(af ægteskab med Klaus Tipsmark) 
 

Født og opvokset i: Født i Svenstrup 
Opvokset i Øster Hornum 
 

 

 
Hvad har fået dig til at slå dig ned i Øster Hornum? 
Jeg har hele mit liv boet inden for byskiltene i Øster Hornum, og har også tænkt mig her at spøge 
videre i det næste. Skal nok blive et venligt spøgelse. Jeg har boet i syv forskellige huse rundt om i 
byen, og bor nu kun ti meter fra et af de huse, min far har bygget. Min mand Mikael, der kommer 
helt fra Nykarleby i Finland, synes jeg er lidt af en hjemmefødning. 
 
Hvad synes du er godt ved at bo i Øster Hornum? 
Her er trygt. Her er venlighed og hjælpsomhed, og en grundforståelse af, at hvis vi står sammen og 
løfter i flok, så kan vi nå rigtig langt og styrke fællesskabet. Her er en spændende historie, hvor man 
har en fornemmelse af, at følge tidligere slægters spor. At sidde på Nihøjene og fordybe sig i egne 
tanker, vidende om, at det har andre gjort uendeligt mange gange før mig. 
 
Hvad synes du ville gøre det bedre at bo i Øster Hornum? 
At vi alle har en bevidsthed om det fælles ansvar. At vi alle kan gøre en indsats - stor eller lille - 
uanset hvor vi er i vores liv. Ida sagde engang, da hun var blevet gymnastikleder, at det var som om 
at give noget tilbage - fordi nogen havde været der for hende. Jeg bliver også rigtig glad, når dem 
jeg møder på gaden hilser - og jeg bliver så forundret når nogen IKKE gør. Et smil, en lille hilsen 
eller et par ord, er med til at styrke den vigtige sammenhængskraft i et lille samfund. 
 
Hvad kunne byrådet gøre for at gøre det bedre at bo i Øster Hornum? 
Byrådet er så langt væk, men den ”tråd” de har til os, den synes jeg skal være af elastik. Lad os for-
valte flere midler, samt lytte og støtte, når der igen og igen gror nye projekter frem. Der er her en 
vilje og evne til at skabe merværdi, som er unik. Jeg oplever, at vi ikke ”kræver” - men vil samar-
bejdet. Jeg kunne ønske mig bedre vilkår for små iværksætterfællesskaber. 
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Hvad kan der gøres for at skabe mere aktivitet i Øster Hornum? 
Der ville være dejligt med flere små iværksætterprojekter. Måske et fælles hus - i bykernen - hvor 
man kan leje sig ind. Faste udstillinger, en lille cafe. Måske et historiehus, så lokalhistorisk arkiv 
kan blive mere synligt. Så turister og andet godtfolk får lyst til at stoppe op - og ikke bare køre 
igennem vores by. 
 
Hvad gør du selv for at gøre det bedre at bo i Øster Hornum? 
Jeg er vokset ind i traditionen med at kunne gøre indsats, og her har FDF haft en stor indflydelse. 
Det har været en fornøjelse at være leder, at være på sommerlejre, landslejre og kanoture. Der var 
vigtige værdier, og en mængde rollemodeller, som jeg stadig ser aktive i byens liv.  
 
At være med i bestyrelse for Borgerforeningen, og senere i styregruppen for Fællesprojektet - Fri-
luftcenter Katbakken - har betydet, at jeg har kunnet være med til at realisere både egne, og andres, 
ideer. Forhåbentlig til gavn for mange. Jeg bliver glad når jeg ser ”mine” spor rundt omkring. Men 
det største for mig, er at jeg fik lov til at udsmykke kirkens kapel med mine billeder. 
 
Det er også vigtigt for mig at deltage i byens UDTRYK arrangementer. Det er dejligt at blive invi-
teret ind hos andre, og selv kunne invitere og formidle om håndarbejde og kunst.   
 
Hvad optager dig meget lige nu? 
At få renoveret huset her på Øster Hornumvej, og få det leve videre. Huset er fra 1906, og har huset 
mange mennesker gennem årene. Det er et dejligt hus, med en god stemning. 
 
Hvilken bog har gjort størst indtryk på dig? 
Det må blive ”Kunsten at leve lykkeligt” - hvor Howard Cutler, som repræsentant for den moderne 
vestlige psykologi, interviewer Dalai Lama om det at være menneske, og leve lykkeligt. I sig selv 
og i relationer til andre mennesker. 
 
Hvilket musikværk har gjort størst indtryk på dig? 
Det må være Tom Waits ”Closing Time”. Men ellers er de glade 80’ere ikke at foragte. 
 
Hvilket kunstværk har gjort størst indtryk på dig? 
Helt klart Auguste Rodins skulpturer, som jeg var så heldig at se på studietur til Paris. ”Grubleren” - 
”kysset” - ”helvedets port”. Helt fantastisk. 
 
Hvilken film har gjort størst indtryk på dig? 
”Fight Club” med Brad Pit og Helena Bonham Carter. Mørk og psykologisk udfordrende. Ellers 
ALLE de engelske tv-serier, som jeg ser igen og igen. 
 
Hvad ønsker du dig mest af din tilværelse? 
Den stille hverdagslykke, og at få lov til at sætte spor - hos mine medmennesker og i mine omgivel-
ser. 
 
Hvordan holder du dig i form? 
Trapper i huset og gåture. 
 
Hvad er din livret? 
Bare der er kylling ... 
 
Hvad laver du i fritiden? 
Håndarbejde - håndarbejde - håndarbejde! Jeg er så heldig at have plads til at udfolde mig kreativt. 
Selv garagen er blevet et lille atelier til mine malerier. 
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Hvad har du lavet i dine ferier? 
Besøgt ”mit” nye land, Finland, hvor Mikael kommer fra. Smukt og venligt land. Fyldt med blåbær 
og smukke landskaber. 
 
Hvad kan gøre dig glad? 
Der skal ikke meget til. En god kop kaffe, et smukt billede, nyt garn, en rose i haven ... Alle de små 
ting. Hvis man samler på dem, så får man en stor samling til sidst. 
 
Hvad kan irritere dig? 
Nærighed og ligegyldighed. 
 
Hvem beundrer du mest? 
Min mor Edith. Det mest positive og livsduelighed menneske jeg kender. Hun er en god rollemodel 
for os søskende, men også for sine børnebørn. 
 
Hvad ville du gøre, hvis du vandt 10 millioner? 
Så ville jeg lave et lille dejligt sted, med en havecafe - en lille kunsthåndværksbutik, med plads til 
små krea-kurser. Derudover ville jeg sætte en masse bænke op i byen, så vi alle kan stoppe op en-
gang imellem. 
 
Hvis du skulle give folk et godt råd, hvad skulle det så være? 
Smil til verden - så smiler den til dig. 


