Månedens profil, januar 2018:
Kenneth Berg
Navn:

Kenneth Berg

Alder:

40

Stilling:

Sognepræst

Ægteskabelig status:

Gift

Børn:

2

Født og opvokset i:

Snejbjerg ved Herning

Hvad har fået dig til at slå dig ned i Øster Hornum?
Kirken. Byen. Brugsen. Og svigerforældrene i Svenstrup
Hvad synes du er godt ved at bo i Øster Hornum?
Det levende lokal- (og kirke!-)liv. Skoven. Æbletræerne
Hvad synes du ville gøre det bedre at bo i Øster Hornum?
Flere busser
Hvad kunne Byrådet gøre for at gøre det bedre at bo i Øster Hornum?
Flere busser
Hvad kan der gøres for at skabe mere aktivitet i Øster Hornum?
Vi kan gøre noget i kirken. Men folk mødes heldigvis allerede i alle mulige sammenhænge. Det
er en aktiv by.
Hvad gør du selv for at gøre det bedre at bo i Øster Hornum?
Mit job er at skabe eftertanke. Jeg håber også jeg kan være med til at gøre konfirmandhuset til et
sted at mødes for flere.
Hvad optager dig meget lige nu?
Klimakrisen. Det økologiske kollaps. Hvordan det må ændre vores syn på alting.
Hvilken bog har gjort størst indtryk på dig?
Den som har skræmt mig mest, er den svenske filosof Nick Bostroms Superintelligence fra 2014.
Han fabulerer over en fremtid, hvor mennesket er blevet afløst af computerintelligens.
Hvilket musikværk har gjort størst indtryk på dig?
Jeg hørte Simon and Garfunkels America på repeat i en lang periode. Den har hele stemningen af
USA og en uendelig tristhed. Det er en perfekt popsang.

Hvilket kunstværk har gjort størst indtryk på dig?
Det ved jeg ikke. Fotografen Johnny Millers billeder gjorde et ret stort indtryk på mig: unequalscenes.com.
Hvilken film har gjort størst indtryk på dig?
Jeg har lige set hele Apollo 13 for første gang. Det er det perfekte drama.
Hvad ønsker du dig mest af din tilværelse?
At skabe noget smukt.
Hvordan holder du dig i form?
Ikke, lige nu. Det er en fejl.
Hvad er din livret?
Her efter nytår vil jeg sige: kransekage.
Hvad laver du i fritiden?
Fritid? Jeg har to små børn. Jeg prøver at læse så meget som muligt.
Hvad laver du i dine ferier?
De sidste fem år har vi været i Canada. Så dér har vi på en måde været afsted hele året. Men vi
kan godt lide Europa.
Hvad kan gøre dig glad?
Mange ting. Mine børn. At sove længe. Desværre hænger de to ting ikke så godt sammen.
Hvad kan irritere dig?
Mange ting. At taste noget ind på det alt for lille keyboard på min smartphone.
Hvem beundrer du mest?
Folk, som ikke bliver irriterede.
Hvad ville du gøre, hvis du vandt 10 millioner?
Købe et hus.
Hvis du skulle give folk et godt råd, hvad skulle det så være?
Sluk for TV’et. Tænd for radioen, gå en tur, tag opvasken, ring til din søster. Men sluk for TV’et.

