Månedens profil, februar 2014
- Ingeborg Sebbelin
Navn:

Ingeborg Sebbelin

Alder:

53 år

Stilling:

Præst

Bopæl:

Skørping

Ægteskabelig status:

Gift med Leon Sebbelin

Børn:

Niels Peter 25 år, Inger Marie
20 år og Nikoline 16 år

Født og opvokset i:

Bornholm og Vestjylland

Hvad har fået dig til at søge arbejde i Øster Hornum?
Det kom som en glædelig overraskelse, da jeg kontaktede provst og biskop om at blive præstevikar, og jeg
så blev spurgt, om jeg ville komme til Øster Hornum.
Hvad synes du er godt ved at arbejde i Øster Hornum?
Et dejligt levende miljø omkring kirken. Man er vant til at lave mange spændende ting ved kirken, - og man
bakker op om det og kommer til det.
Hvad synes du ville gøre det bedre at være borger i Øster Hornum?
Kan jeg ikke rigtigt svare på, når jeg ikke bor i byen.
Hvad kunne byrådet gøre for at gøre det bedre at være borger i Øster Hornum?
Også svært for mig at svare på, når jeg ikke bor her.
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Hvad kan der gøres for at skabe mere aktivitet i Øster Hornum?
I er allerede dygtige til at holde liv i jeres by, kan jeg mærke. Men et større samarbejde mellem det, der
foregår i omkring kirken, og det der sker i øvrigt i byen, kunne man måske arbejde med. F.eks kunne man
slå kirkebladet og foreningsblade sammen og derved måske komme mere til hinandens arrangementer.
Hvad gør du selv for at gøre det bedre at være borger i Øster Hornum?
Forsøger at holde gang i de kirkelige aktiviteter og gudstjenester, så der bliver noget godt at bygge videre
på, når der kommer en fast præst, der skal bo her og være en del af byen.
Hvad optager dig meget lige nu?
Mit arbejde ved Øster Hornum kirke og at skrive lidt på noget, der måske bliver min næste bog.
Hvilken bog har gjort størst indtryk på dig?
Der er mange. Men første gang jeg oplevede, at jeg følte, personerne i en bog gik ind og blev virkelige for
mig, var da jeg som ung pige læste ”Pelle Erobreren” af Martin Andersen Nexø.
Hvilket musikværk har gjort størst indtryk på dig?
Måske Edvard Grigs klaverkoncert spillet af en barfodet pianistinde i radiohusets nye koncertsal.
Hvilket kunstværk har gjort størst indtryk på dig?
Der er mange. På Aros har jeg set en video af en nøgen hjulbenet mand med topmave, der danser med en
cello. Den slags sætter tanker i gang og er sjov kunst. Men ellers tog gobelinerne på Christiansborg
fuldstændig vejret fra mig, da jeg så dem for et par år siden. Var helt uforberedt på, at det var så fantastiske
værker.
Hvilken film har gjort størst indtryk på dig?
Jeg ser ikke mange film, men da jeg så Dogville sammen med min mand, sad vi bare bagefter og så ud i
luften, mens folk forlod biografen.
Hvad ønsker du dig mest af din tilværelse?
At jeg kan bidrage og bare gøre en lille forskel med det, jeg er og kan.
Hvad laver du i fritiden?
Læser og er lige nu ved at strikke en kjole.
Hvordan holder du dig i form?
Svømmer lidt, når jeg har tid, og går lange ture.
Hvad er din livret?
Ris a la mande
Hvad har du lavet i dine ferier?
Slapper af, skriver og rejser med min familie.
Hvad kan gøre dig glad?
At møde mennesker med nærvær.
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Hvad kan irritere dig?
Når nogen kun vil sig selv.
Hvem beundrer du mest?
Der er flere. Men lige i tiden taler man meget om Nelson Mandela som en stor personlighed, og da er jeg
lige så optaget af Desmond Tuto.
Hvad ville du gøre, hvis du vandt 10 millioner?
Har jeg ingen anelse om.
Hvis du skulle give folk et godt råd, hvad skulle det så være?
Husk den korteste vej mellem 2 mennesker er et smil.

3

