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Hvad har fået dig til at søge arbejde i Øster Hornum?
Da muligheden bød sig, holdt jeg mig til, idet jeg havde hørt meget godt om Øster Hornum Børneunivers.
Det er uhyre værdifuldt, at vi kan arbejde så målrettet med et samlet børneunivers.
Forældreopbakningen er enestående her i Øster Hornum, og det er jo netop sammen, at vi holder godt
dagtilbud og god skole …
Hvad synes du er godt ved at arbejde i Øster Hornum?
Det er godt at arbejde i Øster Hornum Børneunivers, for stedet lever op til sit slogan:
- Et godt sted at være
- Et godt sted at lære
Hvad synes du ville gøre det bedre at være borger i Øster Hornum?
Jeg har brug for mere tid til at sætte mig grundigt ind i de lokale forhold.
Hvad kan der gøres for at skabe mere aktivitet i Øster Hornum?
Jeg er imponeret over den aktivitet stærke lokale kræfter lægger for dagen – til gavn for alle borgere i Øster
Hornum. Det er vigtigt, at disse tiltag fortsætter – og at disse aktive mennesker får ros for indsatserne …
Hvad gør du selv for at gøre det bedre at være borger i Øster Hornum?
Jeg vil gøre mit ypperste for at bidrage til Øster Hornum Børneunivers’ fortsatte gode udvikling.
Hvad optager dig meget lige nu?
Jeg er selvfølgelig meget optaget af at komme godt fra start i mit nye job.
Jeg er blevet godt modtaget, og jeg er allerede utrolig glad for at arbejde i Øster Hornum Børneunivers.

Hvilken bog har gjort størst indtryk på dig?
Graham Greene: Dr. Fischer of Geneva.
Dr. Fischers refleksioner over tilværelsen er interessante.
Hvilket musikværk har gjort størst indtryk på dig?
Jan Johansson: Jazz på svenska.
Jan Johanssons berøring med klavertasterne er besjælet…
Hvilket kunstværk har gjort størst indtryk på dig?
Edward Munchs ”Skrik” (”skriget” på dansk). Edvard Munch skrev i sin dagbog om inspirationen til
maleriet:
"Jeg gik bortover veien med to venner – så gik solen ned – himmelen ble pludselig blodrød – jeg stanset,
lænet mig til gjærdet træt til døden – over den blåsvarte fjord og by lå blod og ildtunger – mine venner gik
videre og jeg stod igjen skjælvende av angst – og jeg følte at det gik et stort uendelig skrig gjennem
naturen.”
Hvilken film har gjort størst indtryk på dig?
Jeg ved godt, at svaret på ingen måde er unikt, men det er så absolut ”The Godfather” inklusiv ”Part 2”.
Den skal ses på storskærm med god lyd.
Hvad ønsker du dig mest af din tilværelse?
Jeg ønsker at blive beriget med gode oplevelser på rejsen. Og jo ældre jeg bliver, jo mere påskønner jeg
livets storhed i det små …
Hvad laver du i fritiden?
Min familie er naturligvis det dyrebareste jeg har, og jeg ønsker at være en god ægtemand og en god far …
Hvordan holder du dig i form?
Jeg holder mig i form ved at spille tennis. Om vinteren supplerer jeg med lidt styrketræning.
Hvad er din livret?
God mad i godt selskab …
Hvad har du lavet i dine ferier?
Jeg har haft det princip, at mine børn skal kende deres hovedstad, så jeg har slæbt dem med til alverdens
aktiviteter i København. Men ellers har vi tilbragt meget tid i vores sommerhus.
Hvad kan gøre dig glad?
Jeg er som regel mest glad, når mine omgivelser er glade.
Jeg må så tage ansvar for mit bidrag til dette …
Hvad kan irritere dig?
Livet er for kort til at være irriteret for længe ad gangen …
Hvem beundrer du mest?
Jeg beundrer de mennesker, der bruger det meste af deres vågne tid på at gøre en positiv forskel for de liv,
de holder i deres hænder …

Hvad ville du gøre, hvis du vandt 10 millioner?
Jeg spiller ikke om penge, så jeg forventer ikke at vinde 10 millioner.
Hvis du skulle give folk et godt råd, hvad skulle det så være?
Husk at behandle andre, som du selv ønsker at blive behandlet…

