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Hvad har fået dig til at slå dig ned i Øster Hornum?
Det er et lille lokalsamfund, hvor det er trygt og godt for børn at vokse op. Da vi flyttede hertil havde vi to skolesøgende børn.
Hvad synes du er godt ved at bo i Øster Hornum?
At man hurtigt lærer folk at kende og har mulighed for at engagere sig på mange måder. At der er
en fællesskabsfølelse og at mange frivillige bidrager til forskellige projekter.
Hvad synes du ville gøre det bedre at bo i Øster Hornum?
At man havde et samlingssted, hvor der var mulighed for at knytte bånd mellem unge og ældre – så
det ikke var styret af, at det handlede om idræt, spejder, kirke, skole eller andet. At fx den gamle
skole blev lavet om til fælles og fri afbenyttelse styret af frivillige, som så kunne sætte hvert deres
præg på de aktiviteter der foregik. Både for at knytte bånd mellem generationer, men også for at
styrke fællesskabet.
Hvad kunne byrådet gøre for at gøre det bedre at bo i Øster Hornum?
Lytte til de forslag der kommer frem og støtte op.
Hvad kan der gøres for at skabe mere aktivitet i Øster Hornum?
Lave fællesspisning i forsamlingshuset én gang månedligt, hvor man for et lille beløb kunne deltage
og på den måde møde nye mennesker, nye tilflyttere. Her ville der være mulighed for at høre på
ideer, snakke og inspirere og motivere hinanden til nye tiltag.

Hvad gør du selv for at gøre det bedre at bo i Øster Hornum?
Forsøger at bakke op om de forskellige projekter der er, selvom jeg ikke har været så aktiv som jeg
måske burde.
Hvad optager dig meget lige nu?
At være kreativ og skabe noget med mine hænder. Det er med til at give mig energi, som kan være
tiltrængt i den mørke årstid.
Hvilken bog har gjort størst indtryk på dig?
Puh…der er mange, men for nylig har det været Niceville og Jordens søjler-trilogien.
Hvilket musikværk har gjort størst indtryk på dig?
Jeg er ikke så god til at få lyttet til klassisk musik – og i hvert fald ikke at huske de enkelte musikværker fra hinanden. Men en mand/musiker, der har gjort stort indtryk på mig, er Bjørn Eidsvåg.
Han skriver fantastiske livsnære sange om livet, troen, tvivlen og kærligheden. Fantastisk …
Hvilket kunstværk har gjort størst indtryk på dig?
Ikke et bestemt, men når jeg kan fornemme kunstnerens udtryk og mærke at det rykker noget i mig
selv.
Hvilken film har gjort størst indtryk på dig?
Der er mange, men ”The Story of us” og ”Hvidstengruppen” for at nævne to i forskellige kategorier.
Hvad ønsker du dig mest af din tilværelse?
At være sund og rask og have mulighed for at følge mine børn, venner og familie i mange år frem.
Hvordan holder du dig i form?
Jeg løber sammen med min mand et par gange eller tre om ugen.
Hvad er din livret?
Svært spørgsmål – men veltillavet mad – både nyt, nordisk, eksotisk og almindeligt.
Hvad laver du i fritiden?
…altså udover at forsøge at holde skidtet nede herhjemme, så synger jeg i det rytmiske kor i kirken,
besøger min gamle mor på Birkehøj, syer, strikker og finder på kreative ting. Kaster mig tit ud i
mange småprojekter, som jeg øver mig i at gøre færdige.
Hvad har du lavet i dine ferier?
Camperet i vores dejlige combicamp, været på familielejre, besøgt familie på Færøerne og på det
sidste også et par charterferier – men først efter jeg var fyldt 40!!
Hvad kan gøre dig glad?
At gøre andre mennesker glade, når min familie har det godt og at skabe nyt af gammelt.
Hvad kan irritere dig?
Sure mennesker og folk der ikke lytter.
Hvem beundrer du mest?
Det må nok være Jesus. Han gjorde hvad ingen andre gjorde. Mother Theresa er også et godt bud.
Men hvis vi taler om nulevende, må det være mennesker, som gør en indsats for andre uden at tænke på egen vinding.

Hvad ville du gøre, hvis du vandt 10 millioner?
Jeg ville søge orlov, sælge huset, rejse med min familie til et land, hvor det meget konkret var muligt at gøre en forskel for andre.
Hvis du skulle give folk et godt råd, hvad skulle det så være?
Tænk positivt og huske det gamle ordsprog: ”Ordet skaber, hvad det nævner”.

