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Månedens profil, oktober 2022: 
Jack Nørdam Pedersen 

 
Navn: 
 

Jack Nørdam Pedersen 

 

Alder: 
 

56 år 

Stilling: 
 

Sognepræst i Øster Hornum og Veg-
gerby Pastorat 
 

Ægteskabelig status: 
 

Gift 

Børn: 
 

2 drenge 

Født og opvokset i: 
 

Født i Randers og opvokset i Kolding 

 
Hvad har fået dig til at slå dig ned i Øster Hornum Sogn/skoledistrikt? 
Mit arbejde som sognepræst 
 
Hvad synes du er godt ved at bo i Øster Hornum? 

Vi bor lige ved siden af Købmanden – hvad kan være bedre � Desuden elsker jeg den store ak-
tivitet der er, set i forhold til byens størrelse, med sport, spejdere og senioraktiviteter.  
 
Hvad synes du ville gøre det bedre at bo i Øster Hornum? 
Bedre busforbindelser ind til Ålborg ville hjælpe en del. 
 
Hvad kunne Byrådet gøre for at gøre det bedre at bo i Øster Hornum? 
Bedre offentlig transport, især ind til Ålborg 
 
Hvad kan der gøres for at skabe mere aktivitet i Øster Hornum? 
Jeg synes faktisk, der er masser af aktivitet i byen. 
 
Hvad gør du selv for at gøre det bedre at bo i Øster Hornum? 
Lige nu gør vi alt bare for at finde os til rette i de nye omgivelser og udfordringer de giver at have 
børn i skolealderen. 
 
Hvad optager dig meget lige nu? 
En bog, der belyser forholdet mellem Kierkegaard og Løgstrup. 
 
Hvilken bog har gjort størst indtryk på dig? 

Udover Bibelen � Ja, så må det være ’Hadji’ af Leon Uris. 
 
Hvilket musikværk har gjort størst indtryk på dig? 
Ingen – jeg er ikke så meget til klassisk. Derimod har ’Forklædt som voksen’ albummet af Kim 
Larsen sat sig varige spor og minder fra min ungdom. 
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Hvilket kunstværk har gjort størst indtryk på dig? 
Jeg er ikke den store kunstelsker, men Mona Lisa maleriet var den største skuffelse sammen med 
den lille havfrue i København. Nok mest fordi begge var så meget mindre end forventet.  
 
Hvilken film har gjort størst indtryk på dig? 
Da jeg elsker at se film, har rigtig mange film gjort et stort indtryk. Jeg elsker film lige fra Star 
Wars, Harry Potter, Pirates of the Caribbean til krimifilm og vild action mm. Den første storfilm, 
som jeg så i biografen, og som måske nok er den, som har sat sig flest spor, er ’Danser med ulve’ 
med Kevin Costner.  
 
Hvad ønsker du dig mest af din tilværelse? 
Først og fremmest et helt almindeligt familieliv, hvor jeg kan få lov til at være en uundværlig del 
af min kones og drenges liv. Samtidig ønsker jeg også at kunne være et redskab i Guds hånd til at 
udbrede hans vilje her på jorden. 
 
Hvordan holder du dig i form? 
Via lidt styrketræning, løb og fodbold. Især fodbolden. 
 
Hvad er din livret? 
Jeg kunne spise grillstegt kylling og risalamande hver dag, også om natten. 
 
Hvad laver du i fritiden? 
Spiller fodbold, bygger lego, ser film og fodbold, spiller computerspil og læser bøger. 
 
Hvad laver du i dine ferier? 
Vi rejser nu mest rundt i Danmark i vores ferier – i hvert fald de seneste år. Ellers har vi en del 
gange været i Grækenland, Italien og Tyskland. 
 
Hvad kan gøre dig glad? 
Rigtig meget. En vundet fodboldkamp. En god samtale med en ven. Udflugter og rejser med fa-
milien. En god og vellykket arbejdsdag. Dejligt varmt vejr. En smuk blomst. Børn, der er glade i 
deres leg. Osv. 
 
Hvad kan irritere dig? 
Uretfærdighed. Hensynsløshed. Ondskab i enhver form.   
 
Hvem beundrer du mest? 
Fodboldspilleren Cristiano Ronaldo – mest af alt hans stålfast vilje i træningen. Desuden beun-
drer jeg i det stille alle de danskere som yder en indsats i det daglige, som gavner svage, ældre, 
syge og personer med store udfordringer. De fortjener ros om nogen. 
 
Hvad ville du gøre, hvis du vandt 10 millioner? 

Jeg ville først spørge konen, om jeg må bruge noget af det � Seriøst: Det aner jeg virkelig ikke. 
 
Hvis du skulle give folk et godt råd, hvad skulle det så være? 
Noget, som jeg aldrig har fortrudt, er, at jeg fandt Jesus som min frelser. Om du kan bruge det til 
noget, ved jeg ikke, men jeg kan ikke komme på noget bedre end det.  
 
Ordet er frit! 
Her i byen har vi sådan en underlig, men smuk bygning, som man kalder en kirke. Det er byens 
og derfor også din kirke, og du er meget velkommen til at kigge ind, også om søndagen �  

 


