Månedens profil, april 2010
– Ejner Poulsen
Navn:

Ejner F. B. Poulsen.

Alder:

53 År.

Stilling:

Betonmager Ambercon Støvring.

Ægteskabelig status:

Gift med Sonja Pedersen.

Børn:

Mia 19 år.

Født og opvokset i:

Bislev Kær. Nabo til Sebbersund Station.
Gået i Bislev skole til 7. klasse og senere
Nibe til 10. klasse.

Hvad har fået dig til at slå dig ned i Øster Hornum?
Jeg fik arbejde i 1976/77 hos smedemester Kurt Nørgaard, hvor jeg svejsede stålspær. Her mødte jeg
Sonja, og vi flyttede til Aalborg i 2 år. Svigerfar kom en dag og sagde, at der var et hus i Ø. Hornum, som
han mente ville passe til os, og ja det gjorde det jo så.
Hvad synes du er godt ved at bo i Øster Hornum?
At det er et lokalsamfund, hvor naboskab rækker langt ud over hækkene. At det er et samfund, hvor
foreninger, institutioner og firmaer arbejder rigtig godt sammen. At der er de institutioner og
virksomheder, der er behov for og, at de fungerer godt. Det har de gjort dem jeg indtil videre har haft
kontakt med.
Hvad synes du ville gøre det bedre at bo i Øster Hornum?
Jeg kunne godt tænke mig at NT forbedrer tele taxa ordningen, så alle kan komme til og fra uanset
tidspunkt.
Hvad kunne byrådet gøre for at gøre det bedre at bo i Øster Hornum?
Nu kender jeg ikke meget til deres arbejde, men vi bor i en landkommune, hvor der også skal være fokus
på lokalområderne.
Hvad kan der gøres for at skabe mere aktivitet i Øster Hornum?
Ved at udvide boligmassen stille og roligt samt at få flere mindre virksomheder til området. Ved at hjælpe
de foreninger, der er, og derved bruge dine og andres ideer til videre udvikling. Sørge for at det der er nu
også er der i morgen.
Hvad gør du selv for at gøre det bedre at bo i Øster Hornum?
Jeg er i bestyrelsen for Friluftscenter Katbakken, formand for støtteforeningen hertil, aktiv i byfesten,
hjælper FDF efter behov. Omtaler byen positivt. Hjælper gerne hvor og hvis jeg kan. Prøver på at være en

god nabo.
Hvad optager dig meget lige nu?
Arbejde, familie, sne, fuglefodring, byfest og Friluftscenter Katbakkens Støtteforening.
Hvilket musikværk har gjort størst indtryk på dig?
God musik gør altid godt indtryk.
Hvilket kunstværk har gjort størst indtryk på dig?
Naturens eget.
Hvilken film har gjort størst indtryk på dig?
Har set mange, måske Stepmom.
Hvad ønsker du dig mest af din tilværelse?
En god og stabil senungdom, og at hjælpe min datter godt på vej i verden.
Hvad laver du i fritiden?
Se ovenfor og medlem af Støvring Skytteforening.
Hvordan holder du dig i form?
Arbejder lidt hårdere.
Hvad er din livret?
Mad jeg ikke selv laver.
Hvad har du lavet i dine ferier?
Jeg har været rundt i landet i sommerhuse sammen med familie og svigermor. Ellers står den på
afstresning i hjemlige omgivelser.
Hvad kan gøre dig glad?
Når noget jeg har håbet på eller set frem til lykkedes.
Hvad kan irritere dig?
Når det ikke lykkedes.
Hvem beundrer du mest?
Min kone og folk som Kresten Buus
Hvad ville du gøre, hvis du vandt 10 millioner?
Sørge for at mange ville få glæde af det.
Hvis du skulle give folk et godt råd, hvad skulle det så være?
Vær ærlig og stil dig til rådighed, der er altid en der har brug for dig.

