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Hvad har fået dig til at slå dig ned i Øster Hornum?
Mit ønske har altid været at bo i en landsby, og her blev det så Øster Hornum, vel fordi huset var der,
prisen passede og byen virkede tiltalende med dens tilbud og beliggenhed i forhold til Aalborg.
Hvad synes du er godt ved at bo i Øster Hornum?
Fællesskabet, og glæden ved at løfte i flok betyder meget for mig.
Hvad synes du ville gøre det bedre at bo i Øster Hornum?
Det kunne være rart med mere udvikling i form af nybyggeri, og forskønnelse af vores ellers så dejlige by.
Hvad kunne byrådet gøre for at gøre det bedre at bo i Øster Hornum?
I stedet for at centralisere som i hvert fald det tidligere byråd har formået, kunne det være rart at der blev
støttet op omkring lokalsamfundene. Dette ville efter min mening være til alles fordel. Ydermere kunne det
fremme den udvikling som der kæmpes så hårdt for i byen.
Hvad kan der gøres for at skabe mere aktivitet i Øster Hornum?
Flere indbyggere vil naturligt skabe mere aktivitet. En udvidelse af hallen med de rigtige lokale
indretninger vil være et aktiv for byen
Hvad gør du selv for at gøre det bedre at bo i Øster Hornum?
Jeg har i mange år på skift været i bestyrelsen for næsten alle byens foreninger, eller på anden måde forsøgt
at bidrage med en hjælpende hånd i foreningslivet. Min største oplevelse har i den forbindelse uden tvivl
været projektet omkring friluftscenter Katbakken hvor jeg har lært mange fantastiske mennesker at kende.

Hvad optager dig meget lige nu?
Jeg bruger i øjeblikket nogen tid omkring et projekt for hallen/Friluftscenter Katbakken og ”byg og bo”
gruppen som arbejder med flere tiltag for vores by.
Hvilken bog har gjort størst indtryk på dig?
Så må jeg indrømme det. Jeg er altså ikke den store læsehest hvad bøger angår.
Hvilket musikværk har gjort størst indtryk på dig?
Som tidligere guitarist i orkestret Freedom, som jeg for mange år siden turnerede Danmark rundt med, har
jeg et hav af musiknumre som jeg holder af. Et gammelt nummer som stadig kan gøre indtryk på mig er
Laban’s ”Helt perfekt (bliver man aldrig)”.
Hvilket kunstværk har gjort størst indtryk på dig?
Kunst har ikke den store plads i mit hjerte.
Hvilken film har gjort størst indtryk på dig?
Forrest gump.
Hvad ønsker du dig mest af din tilværelse?
At min familie, og jeg selv må forblive sunde og raske, og at vi kan fortsætte med at leve vores
privilegerede liv.
Hvad laver du i fritiden?
Jeg bruger gerne fritiden i venner og familie’s lag, men tilbringer herudover en del tid i byens foreningsliv,
herunder ”mit hjertebarn” Friluftscenter Katbakken.
Hvordan holder du dig i form?
En løbetur, og en tur på cyklen i ny og næ.
Hvad er din livret?
Jeg elsker alt mad, men en god gammeldags flæskesteg med hele tilbehøret – så er jeg solgt
Hvad har du lavet i dine ferier?
Vinter betyder skiferie for mig, og meget gerne sammen med vore gode venner Helle og Per. Sommerferie
tilbringer jeg gerne i syden, og jeg hører til typen der endnu ikke har været noget sted hvor der har været
for varmt.
Hvad kan gøre dig glad?
At se ting lykkes.
Hvad kan irritere dig?
Smålighed, og mennesker der ikke bidrager til fællesskabet.
Hvem beundrer du mest?
Jeg har mange mennesker jeg beundrer, men mennesker der tør at være igangsættere har jeg stor respekt
for.
Hvad ville du gøre, hvis du vandt 10 millioner?
Jeg hører nok til typen der gerne vil have bjørnen skudt, inden skindet sælges.

