Månedens profil, marts 2014
Lars Petersen
Navn:

Lars Petersen

Alder:

31

Stilling:

Uddeler Dagli’Brugsen i Øster Hornum

Bopæl:

Vester Hassing

Ægteskabelig status:

Samlever gennem 13 år ;)

Børn:

Karla 1år

Født og opvokset i:

Øster Hornum

Hvad har fået dig til at søge arbejde i Øster Hornum?
For at komme tilbage hvor det hele startede og for at gøre mit til at Øster Hornum vil ha en Brugs lang ud i
fremtiden.
Hvad synes du er godt ved at arbejde i Øster Hornum?
At være en del af et lokalt sammenhold.
Hvad synes du ville gøre det bedre at være borger i Øster Hornum?
Spørg mig om 1 år ...
Hvad kunne byrådet gøre for at gøre det bedre at være borger i Øster Hornum?
Fortsætte arbejdet med at skabe lokale aktiviteter så byen aldrig går i stå.
Hvad kan der gøres for at skabe mere aktivitet i Øster Hornum?
Blive ved med at finde på ny Aktiviteter. Heller 10 Aktiviteter end slet ingen.
Hvad gør du selv for at gøre det bedre at være borger i Øster Hornum?
Drive en Sund Forretning.
Hvad optager dig meget lige nu?
At Karla har det godt og er sund og tilpas.
Hvilken bog har gjort størst indtryk på dig?

Røde Orm af Frans G. Bengtsson
Hvilket musikværk har gjort størst indtryk på dig?
Det har jeg ikke hørt endnu.
Hvilket kunstværk har gjort størst indtryk på dig?
Den liggende Budda i Thailand
Hvilken film har gjort størst indtryk på dig?
Ringenes herre serien.
Hvad ønsker du dig mest af din tilværelse?
At have succes med mit arbejde og nyde livet med Anne og Karla.
Hvad laver du i fritiden?
Jagt og medlem af Round Table
Hvordan holder du dig i form?
Jeg burde løbe noget mere og jeg burde træne noget mere i motionscenteret, men til gengæld løber jeg
stærkt i butikken og løfter mange varer på hylderne ;)
Hvad er din livret?
Dansk bøf med løg.
Hvad har du lavet i dine ferier?
 Ligget i en hængekøje i Thailand
 Besteget bjerge i Afrika
 Drukket vin i Frankrig
 Spist sommerjordbær i Danmark
Hvad kan gøre dig glad?
Når ting lykkes og når jeg hører Karla grine.
Hvad kan irritere dig?
Når folk ikke siger sandheden eller ikke yder deres bedste.
Hvem beundrer du mest?
Ingen.
Hvad ville du gøre, hvis du vandt 10 millioner?
Tjaaa, der ville hel sikkert være gratis lagkage i Brugsen ;)
Hvis du skulle give folk et godt råd, hvad skulle det så være?
Ta’ det roligt, vi finder altid en løsning 

