Månedens profil, december 2011
– Jens Lyngby
Navn:

Jens Lyngby

Alder:

40

Stilling:

Viceskoleleder på Vestermarkskolen i Års

Ægteskabelig status:

Gift med Ann

Børn:

Sara på 12, Kristine på 9 og Jonas på 3

Født og opvokset i:

Molbjerg

Hvad har fået dig til at slå dig ned i Øster Hornum?
Min kone er vokset op i Godthåb, så vi blev hurtige enige om at det skulle være Godthåb, Nibe eller Øster
Hornum. Det rette hus til den rette pris fandt vi heldigvis i Øster Hornum. Huset vi købte på Estrupvej 16
havde sjovt nok tidligere tilhørt min mormor og morfar.
Hvad synes du er godt ved at bo i Øster Hornum?
Nærheden og det gode sammenhold. Den smukke natur omkring byen. At det er et godt og trykt sted for
mine børn.
Hvad synes du ville gøre det bedre at bo i Øster Hornum?
Jeg kunne godt ønske mig at skolen fik overbygning, så mine børn kunne gå her hele deres skolegang og så
mangler hallen en tilbygning så idrætstilbuddet kan blive endnu bedre.
Hvad kunne byrådet gøre for at gøre det bedre at bo i Øster Hornum?
Jeg bruger ikke selv offentlig transport, men for byens skyld ville det være fantastisk hvis byrådet ville
støtte op om en busforbindelse til Godthåb. Jeg kunne også tænke mig at det fra kommunal side var større
opbakning til den megen frivillige arbejde der udføres i Øster Hornum.
Hvad kan der gøres for at skabe mere aktivitet i Øster Hornum?
En tilbygning til hallen
Hvad gør du selv for at gøre det bedre at bo i Øster Hornum?
Jeg er meget aktiv i ØHI: Har tidligere været hovedformand. Er nu formand for fodboldudvalget og for
sponsorudvalget. Var i sin tid med til starte Katbakke projektet op. Var ved sidste kommunalvalg med i
initiativgruppen for at få politikkere i byrådet fra Øster Hornum. Det lykkedes vist meget godt☺

Hvad optager dig meget lige nu?
Min familie og jeg skal snart på en længerevarende rejse. Det glæder jeg mig meget til.
Hvilken bog har gjort størst indtryk på dig?
Har læst mange gode bøger og kan ikke komme i tanke om en der skal fremhæves.
Hvilket musikværk har gjort størst indtryk på dig?
”Fly on the wings of love” med brødrene Olsen, men det er nu mest fordi jeg blev gift med min dejlige
kone den dag de vandt det internationale melodi grand prix.
Hvilket kunstværk har gjort størst indtryk på dig?
Jeg er ikke kunstinteresseret
Hvilken film har gjort størst indtryk på dig?
Hvis jeg skal fremhæve en må det være Forest Gump.
Hvad ønsker du dig mest af din tilværelse?
At se mine 3 dejlige børn vokse op og få et godt liv.
Hvad laver du i fritiden?
Hus, have, sport og frivilligt foreningsarbejde
Hvordan holder du dig i form?
Jeg spiller fodbold i ØHI, løber ca. 3 gange om ugen og stå på ski så snart forholdene tillader det.
Hvad er din livret?
En god rød bøf med god rødvin.
Hvad har du lavet i dine ferier?
Min fortrukne ferieform er skiferie gerne 2-3 gange på en vinter. Sommerferien er som regel camping i
vores store familietelt.
Hvad kan gøre dig glad?
At se ting lykkes både på jobbet, i det frivillige arbejde og i privatlivet.
Hvad kan irritere dig?
Mennesker der dømmer andre bare på deres nationalitet eller hudfarve.
Hvem beundrer du mest?
Jeg beundrer alle dem der gør en forskel for andre.
Hvad ville du gøre, hvis du vandt 10 millioner?
Fortsætte det liv jeg har nu men nok holde lidt mere fri og rejse noget mere. En ny bil kunne da også være
rart.
Hvis du skulle give folk et godt råd, hvad skulle det så være?
Dyrk motion. Det giver energi og gør dig glad.

