Månedens profil, december 2015
- Elly Østergaard
Navn:

Elly Østergaard

Alder:

70 år

Stilling:

pensionist

Ægteskabelig status:

samlever

Børn:

3

Født og opvokset i:

Hammelev /boet i Bredsten

Hvad har fået dig til at slå dig ned i Øster Hornum?
Det at jeg mødte Lars Lyngby.
Hvad synes du er godt ved at bo i Øster Hornum?
Det at jeg er blevet taget så godt imod her i byen.
Hvad kunne byrådet gøre for at gøre det bedre at bo i Øster Hornum?
Transport muligheder især for vores ældre.
Hvad kan der gøres for at skabe mere aktivitet i Øster Hornum?
Jeg personlig synes her er en del aktiviteter, ved ikke om der mangler noget for de unge.
Hvad gør du selv for at gøre det bedre at bo i Øster Hornum?
Skaber aktiviteter for de ældre i byen/ senior foreningen/strikkeklub kort og hyggeklub, alt sammen
noget der bliver arrangeret på Birkehøj
Hvad optager dig meget lige nu?
Seniorforeningen, som jeg er formand for, vores sociale strikkeklub, hvor vi mødes hver tirsdag
eftermiddag og vores nystartede hygge/kortklub som er hver torsdag formiddag.
Hvilken bog har gjort størst indtryk på dig?
Jeg vil glæde mig til at læse ”Så du månen Daniel” af Puk Damsgaard.
Hvilket musikværk har gjort størst indtryk på dig?
Koncert med Andre Reiu.

Hvad ønsker du dig mest af din tilværelse?
Et roligt og menigheds fyldt liv her i Øster Hornum.
Hvordan holder du dig i form?
Mit aktive liv, kommer i Gnisten, går til vandgymnastik i Støvring.
Hvad har du lavet i dine ferier?
Vi sejler på Limfjorden og rejser ned i solen.
Hvad kan gøre dig glad?
At møde glade og positive mennesker.
Hvad kan irritere dig?
Uretfærdighed.
Hvad ville du gøre, hvis du vandt 10 millioner?
Så ville jeg blive glad: Lave en fond til støtte for dem der har det svært i livet.
Hvis du skulle give folk et godt råd, hvad skulle det så være?
Prøv at smile til livet, så får du smil igen.

