Månedens profil, juni 2010 –
Kristen Buus
Navn:

Kristen Buus

Alder:

72

Stilling:

Pensionist, har tidligere drevet mindre
byggevirksomhed her i Øster Hornum i 26
år

Ægteskabelig status:

Gift med Anna Gudrun

Børn:

3 drenge og 1 pige + svigerbørn og
børnebørn (6 stk.)

Født og opvokset i:

På en landejendom ved Sønderholm – har
3 søskende

Hvad har fået dig til at slå dig ned i Øster Hornum?
Byens størrelse og beliggenhed i skøn natur i landlige omgivelser.
Hvad synes du er godt ved at bo i Øster Hornum?
Gode skoleforhold, mange fritidsmuligheder for børn, unge, voksne og ældre. Blandt andet idrætsforening,
FDF, pensionistforening og ikke mindst det gode fællesskab og sammenhold blandt byens borgere.
Hvad synes du ville gøre det bedre at bo i Øster Hornum?
Så gerne, vi fik lidt mere småindustri og dermed lidt flere arbejdspladser.
Hvad kunne byrådet gøre for at gøre det bedre at bo i Øster Hornum?
Gøre det mere attraktivt at bo i landsbyen, blandt andet ved at skabe bedre befordringsmuligheder til Nibe,
Støvring og Aalborg for studerende, unge tilflytterfamilier og ikke mindst ældre, som ikke længere kan
køre bil.
Hvad kan der gøres for at skabe mere aktivitet i Øster Hornum?
Rolig udbygning af boligområder, udbygning af Øster Hornum Hallen, Friluftscenter Katbakken med
mere. God information omkring byens aktiviteter.
Hvad gør du selv for at gøre det bedre at bo i Øster Hornum?
Deltager aktivt i vedligeholdelse af Friluftscenter Katbakken og FDF-huset samt frivillig hjælper ved
Ældrecentret.

Hvad optager dig meget lige nu?
Katbakken, FDF, frivillig chauffør på Birkehøjs handicapbus til ture ud i det blå med mere for beboerne.
Hvilken bog har gjort størst indtryk på dig?
Bibelen.
Hvilket musikværk har gjort størst indtryk på dig?
Klassisk musik samt folkemusik.
Hvilket kunstværk har gjort størst indtryk på dig?
Naturens opvågning ved forårstide.
Hvad ønsker du dig mest af din tilværelse?
God harmoni med familie, naboer og venner samt at kunne være til hjælp for de mennesker, der virkelig
har hjælp behov.
Hvad laver du i fritiden?
Går jævnligt i kirke og til kristne arrangementer og møder. Nyder naturen sammen med familie og venner.
Hvordan holder du dig i form?
Deltager i mange slags gøremål, blandt andet havearbejde og hjælper eventuelt børnene med lidt
håndværksmæssigt.
Hvad er din livret?
Alt det gode mad min kone og andre laver.
Hvad har du lavet i dine ferier?
Udlandsrejser og campingture.
Hvad kan gøre dig glad?
Når tingene lykkes og jeg selv og familien har det godt.
Hvad kan irritere dig?
Når tingene ikke lykkes, når mennesker ikke holder, hvad de lover, og når jeg ikke kan finde rundt på
computeren.
Hvem beundrer du mest?
Min kone, der nu har holdt mig ud i 46 år, samt Christian Mejdahl, tidligere formand for Folketinget.
Hvad ville du gøre, hvis du vandt 10 millioner?
Tror ikke det sker, men i så fald er der mange hjælpeorganisationer, der godt kunne trænge til lidt
økonomisk støtte.

Hvis du skulle give folk et godt råd, hvad skulle det så være?
Jeg er vist ikke den rette til at give gode råd, men behandl de mennesker du omgår, som du selv ønsker at
blive behandlet.

