Månedens profil, august 2022:
Charlotte Eilbark
Navn:

Charlotte Eilbark

Alder:

43

Stilling:

Tandplejer/tandklinikassistent

Ægteskabelig status: Samlever
Børn:

6 (1 plejebarn, 2 bonusbørn)

Født og opvokset i:

Født i Nuuk, opvokset i
Hasseris

Hvad har fået dig til at slå dig ned i Øster Hornum Sogn/skoledistrikt?
Det har den gode omtale af skolen og området. Jeg havde en kammerat, som boede her i
forvejen.
Hvad synes du er godt ved at bo i Øster Hornum?
Det er det skønne naturområde. Dejlig lille by, med imødekommende beboere. Har
desværre ikke skolebarn i byen mere.
Hvad synes du ville gøre det bedre at bo i Øster Hornum?
Det ville helt klart være at skolen udvides til 10. kl. samt en fritidsklub for byens unge.
Flere behandlingsmuligheder i byen for byens ældre.
Hvad kunne Byrådet gøre for at gøre det bedre at bo i Øster Hornum?
De kunne udvide skolen til 10. kl., så børnene ikke skal flyttes til andre byer efter 6. kl.
Hvad kan der gøres for at skabe mere aktivitet i Øster Hornum?
Jeg synes nu der er et godt aktivt foreningsliv i byen.
Hvad gør du selv for at gøre det bedre at bo i Øster Hornum?
Jeg tilbyder min frivillige arbejdskraft i byen til bl.a. MeNaTek’et og ny i borgerforeningen.
Hvad optager dig meget lige nu?
Det gør, at få sat mig ind i alt den viden og information, Lene den tidligere formand, havde
efter alle de år hun har siddet på posten.
Hvilken bog har gjort størst indtryk på dig?
Hulebjørnens Klan og tilhørende serie af Jean M. Aule
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Hvad ønsker du dig mest af din tilværelse?
Det var et stort spørgsmål. Jeg er stifter af national tandbørste dag i Grønland, hvor jeg har
haft mange år i det grønlandske sundhedsvæsen. At være med til at få så stort et projekt på
benene, synes jeg er enormt givende, samt se at det år efter år, er med til at give en bedre
tandsundhed.
Hvad laver du i fritiden?
Hygger med kæresten, børnene, familie og venner.
Hvad kan gøre dig glad?
At folk omkring mig har det godt.
Hvad ville du gøre, hvis du vandt 10 millioner?
Købe en grund og bygge et bjælkehus i Øster Hornum selvfølgelig.
Hvis du skulle give folk et godt råd, hvad skulle det så være?
Det kommer an på den givne situation.
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