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Navn:

Kathrine Kofod

Alder:

44 år

Stilling:

Kirke – og kulturmedarbejder
(tidl. lærer)

Ægteskabelig status:

Gift med Simon

Børn:

Silje på 12, Lærke på 14 og Liv på 16

Født og opvokset i:

På et lille landsted i Romlund v. Viborg

Hvad har fået dig til at slå dig ned i Øster Hornum?
Ret tilfældigt. Vi var på udkig efter et hus, som lå lidt syd for Aalborg, da jeg dengang arbejdede
i Nørresundby, og min mand arbejdede i Århus. Og så var her et hus, der matchede prisen. Siden
fandt vi jo så ud af, hvor skøn en by det er og har været taknemmelige for, at vi landede her.
Hvad synes du er godt ved at bo i Øster Hornum?
Sammenholdet. At man hilser på hinanden. At der er et stort engagement fra frivillige. Der er
gode pasnings- og skoletilbud. FDF. Gymnastikforeningen. Dagli’ Brugsen. Og naturen. Og så er
der samtidig ikke langt til City Syd eller motorvejen. Egentlig er det ret fantastisk at bo her.
Hvad synes du ville gøre det bedre at bo i Øster Hornum?
Bedre offentlig transport – især så det bliver lidt mere attraktivt og nemt for de unge at bo i byen
og gå i skole i fx Støvring el. Aalborg. Men ellers elsker jeg at bo i byen.
Hvad kunne Byrådet gøre for at gøre det bedre at bo i Øster Hornum?
Sørge for bedre offentlig transport. Cykelstier ind og ud af byen.
Hvad kan der gøres for at skabe mere aktivitet i Øster Hornum?
Der er allerede rigtig meget. Jeg kunne godt drømme om, at vi blev bedre til at gå sammen, de
forskellige foreninger i byen, og her tænker jeg selvfølgelig især på, at kirken, hvor jeg arbejder,
bliver bedre til at tænke sammen med de andre foreninger i byen.
Jeg synes faktisk ikke, der er brug for så mange flere aktiviteter, men mere at vi organiserer tingene sammen.
Hvad gør du selv for at gøre det bedre at bo i Øster Hornum?
Jeg forsøger gennem mit arbejde at tilbyde aktiviteter, som appellerer til især børnefamilier – som
skal være en god, sjov og nærværende oplevelse, og som er med til at skabe fællesskab og sammenhold. Jeg oplever, at mange nye familier i byen mødes til nogle af de aktiviteter.
Og så forsøger jeg at deltage i forskellige aktiviteter i byen, som jo kommer naturligt, når man
har børn (enten gennem skolen eller fritidsaktiviteter).
Det er også vigtigt for mig at holde fast i at hilse på folk, jeg går forbi i byen.

Hvad optager dig meget lige nu?
At mine børn har det godt – og at vi formår som familie at glæde os over det vi har og over de
små ting, der kan gøre os glade i hverdagen (corona-krisen har jo i den grad sat sit præg på, hvordan jeg/vi oplever livet lige nu).
Og nåh ja – så har vi fået renoveret badeværelser i huset de seneste mdr., det har også optaget
mig en del.
Hvilken bog har gjort størst indtryk på dig?
Der er mange bøger. Linda Castillos krimier om amish-miljøet er jeg meget begejstret for – og så
kan jeg godt lide at læse romaner, som tager udgangspunkt i noget fra virkeligheden, fx ”Sarahs
nøgle” af Tatiana de Rosnay.
Hvilket musikværk har gjort størst indtryk på dig?
Der er nok ikke noget særligt musikværk – jeg elsker at høre gospel, både nordisk og amerikansk
gospel. Det er så livsbekræftende.
Hvilket kunstværk har gjort størst indtryk på dig?
Jeg ser ikke så meget kunst, så har ikke lige noget i erindring.
Naturen er vel også en form for kunstværk – den nyder jeg meget.
Hvilken film har gjort størst indtryk på dig?
”Les Miserables” fra 1998 med Liam Neeson (ikke musicaludgaven). Fantastisk historie og fantastisk skuespil.
Hvad ønsker du dig mest af din tilværelse?
At mine børn er tilfredse og raske – og at jeg selv får lov til at gøre en forskel, der hvor jeg er.
Hvordan holder du dig i form?
Det gør jeg vist ikke… Jeg er glad for at gå ture, men bliver vist ikke holdt i form af det.
Hvad er din livret?
Jeg elsker stegt flæsk. Og så er jeg også ret vild med enebærgryde med kartoffelmos. Og ristaffel.
Hvad laver du i fritiden?
Jeg synger i det rytmiske kor i kirken. Og så bruger jeg det meste af min fritid på familien. Når
man arbejder i byen, kan man også godt komme til at bruge noget af sin fritid på arbejdet…
Hvad laver du i dine ferier?
Vi elsker at tage til Sverige – langt væk fra alting og slappe af, gå ture, bade i søer og spille spil.
Vi har også været meget på Bornholm, fordi min mands familie kommer derfra. Bornholm er fantastisk.
Hvad kan gøre dig glad?
Når mine børn kommer hjem og fortæller om gode oplevelser. Når vi sidder alle 5 i familien og
snakker og hygger over aftensmaden.
Når jeg kan få lov at sidde på terrassen en lun sommeraften med en god bog og et glas rødvin.
Når jeg oplever i kirken (på arbejdet), at folk går gladere hjem, end da de kom.
Hvad kan irritere dig?
Når folk er smålige og kun kan se tingene fra deres egen synsvinkel.

Hvem beundrer du mest?
Min far – han er noget af det mest tålmodige og godmodige mennesker jeg kender. Og så har han
formået at leve af meget få midler og få tingene til at slå til – uden at vi børn har oplevet, at vi har
manglet noget.
Jeg beundrer også min mand, som har tålmodighed med at bo med 4 mere eller mindre hysteriske
piger…
Hvad ville du gøre, hvis du vandt 10 millioner?
Indfri al gæld og købe et sommerhus, så vi kan tage af sted i weekender og ferier med familie og
venner. Give noget af det til velgørende formål.
Hvis du skulle give folk et godt råd, hvad skulle det så være?
Vær glad for det du har. Vær tilstede i nuet. Nyd bare at være – ikke altid at gøre en masse.

