Månedens profiler, november 2016
- Else Marie og Erik Sørensen
Navn:

Else Marie Sørensen

Alder:

62 år

Stilling:

Pædagog

Ægteskabelig status:

Gift med Erik siden 1979

Børn:

Mette på 36 år Jens på 32 år
Børnebørn Aske, Vigga og Otto

Født og opvokset i:

Vester Hornum

Navn:

Erik Sørensen

Alder:

67 år

Stilling:

Arkitekt m.a.a. emeritus

Ægteskabelig status:

Lykkelig gift med konen ovenfor

Børn:

Mette 36 og Jens 32 år
Børnebørn Aske, Vigga og Otto

Født og opvokset i:

Øster Hornum

Hvad har fået dig til at slå dig ned i Øster Hornum?
Else Marie: Jamen, jeg traf Erik og så blev jeg også hængende.
Erik: Jeg er jo født her og er blevet hængende.
Hvad synes du er godt ved at bo i Øster Hornum?
Else Marie: Jeg var 20 år da jeg flyttede til Øster Hornum, så her har jeg jo boet størstedelen af mit
liv. Tæt på naturen og tæt på Aalborg. Byen opfylder meget af det, vi har brug for. Børneuniverset –
et fantastisk tiltag. Friluftscenter Katbakken, Hallen og vores Dagligbrugs. Lægehuset.
Erik: Byen har altid været min by. Der har altid været ildsjæle og særlig de seneste 25-30 år har vi
heldigvis haft mange af dem.
I min barndom var der mange (flere) forretninger og mange små erhvervsdrivende. Antallet er
svundet noget ind, så vi må sammen sørge for at passe på dem der er tilbage.

Hvad synes du ville gøre det bedre at bo i Øster Hornum?
Else Marie: Jeg er stort set meget glad for at bo i Øster Hornum og er enig i det Erik skriver i
nedenstående.
Erik: For at det hele skal blive ved med at fungere og måske blive endnu bedre, så skal der nok
flere folk til byen, nye udstykninger, boliger og gerne nye børnefamilier.
Hvad kunne byrådet gøre for at gøre det bedre at bo i Øster Hornum?
Else Marie: Læs nedenstående.
Erik: Hjælpe med udvikling og garantere at vores Børneunivers med skole aldrig bliver nedlagt.
Bedre busforbindelser for dem der har brug for det.
Hvad kan der gøres for at skabe mere aktivitet i Øster Hornum?
Else Marie: Synes faktisk der er godt gang i aktiviteterne i byen.
Erik: Vi har som nævnt mange gode ildsjæle, vi skal bare have endnu flere beboere.
Hvad gør du selv for at gøre det bedre at bo i Øster Hornum?
Else Marie: Læs nedenstående.
Erik: For lidt, men lige nu her i den sene alder bruger vi en dag om måneden sammen med ”Vi
Spiser Sammen”, holdet. Det er hyggeligt og godt.
Hvad optager dig meget lige nu?
Else Marie: To af vore børnebørn bor i byen så vi ser en del til hinanden. Turen går også tit til
Nørrebro i København for her bor vores tredje barnebarn. Rejser, læsning og kunstudstillinger
bliver der også tid til.
Erik: Det er helt sikkert mine børnebørn som der bruges tid på. Så læser og så rejser vi en del.
Hvilken bog har gjort størst indtryk på dig?
Else Marie: Ikke en´ specielt men Berlinerpoplerne, Eremitkrebsene og Ligge i grønne enge af
Anne B. Ragde er god læsning. Stillidsen af Donna Tartt og Lykke Per af Henrik Pontopidan dannelsesromaner hvor man følger hovedpersonen fra barn til voksen, syns jeg er spændende
læsning. En mand der hedder Ove af Jonas Jonasson gir stof til eftertanke. Her er både humor og
alvor.
Erik: Der er mange, men et par gamle klassikere, ”Lykke Per” af Henrik Pontoppidan og ”Jørgen
Stein” af Jacob Paludan er rigtig gode historier. Lidt nyere, f.eks. Ken Follett ”Century Trilogien”
og en hel masse krimier.
Hvilket musikværk har gjort størst indtryk på dig?
Else Marie: Jeg kan godt li at lytte til klassisk musik som Beethoven, Bach og Mozart. Men også
musikere som Mark Knopfler, Leonard Cohen og Sebastian.

Erik: Mest rockmusik,- bl.a. Rolling Stones, Mark Knopfler og Sanne Salomonsen. Bands som jeg
har set optræde flere gange.
Hvilket kunstværk har gjort størst indtryk på dig?
Else Marie: Jeg holder meget af Erik Heides skulpturer. Han er en fantastisk kunstner som med sin
enkelte form formår at gi liv til skulpturen. Michael Kvium fordi han provokerer med sine ”grimme
mennesker”.
Erik: Jeg kan ikke nævne et enkelt, men alt ”GOD” kunst, bare det ikke er installationskunst som
ikke siger mig ret meget, men kun provokerer,- men det er nok også det der er meningen.
God kunst kan også være god arkitektur, både helt moderne og ældre bygninger og her er vore
middelalderkirker rene skatkamre. Gennem mit arbejdsliv har jeg arbejdet sammen med mange
spændende kunstnere, som jeg har fået stor respekt for.
Hvilken film har gjort størst indtryk på dig?
Else Marie: ”Schindlers liste” fra 1993. En delvis autentisk historie om hvordan Schindler reddede
over1000 jøder fra døden under 2. verdenskrig. ”En verden udenfor” handler om en mand der bliver
dømt for dobbeltmord. Det er umuligt at bevise hans uskyld og han dømmes til straf på livstid. ”De
urørlige”, handler om mødet mellem to personer fra vidt forskellige miljøer, og hvordan deres
samspil giver dem begge et skub fremad i livet.
Erik: Der er mange spændende og gode film, men jeg er for dårlig til at gå i biffen.
Hvad ønsker du dig mest af din tilværelse?
Else Marie: At vi må blive ved med at ha det godt og ikke lade bekymringer fylde for meget.
Erik: At helbredet holder og familien har det godt.
Hvordan holder du dig i form?
Else Marie: Jeg er bare så glad for vores fitnesscenter og kommer der så ofte jeg kan. Gåture
omkring Øste Hornum. Her er mange gode stier og også Svampeskoven som lige nu er fyldt med
farver. Vi har en stor have og lige nu skal der rives blade sammen. Det gir skam også motion!
Erik: Tennis, Fitness og gå ture.
Hvad er din livret?
Else Marie: Elsker fisk og skaldyr. Jeg er ikke kræsen lige med undtagelse af citronfromage
Erik: Alt god mad.
Hvad laver du i fritiden?
Else Marie: Hver dag er fritid ☺
Erik: Jf. ovenstående - sport, litteratur og børnebørn. Det hele er for øvrigt fritid.

Hvad har du lavet i dine ferier?
Else Marie: Hver sommer lejer vi et sommerhus tæt på havet hvor børn og børnebørn er sammen i
en uge. Ferier ude og hjemme i Danmark.
Erik: Rejser lidt rundt i Danmark og resten af Verden
Hvad kan gøre dig glad?
Else Marie: Tanken om at bo i et land som Danmark og at mine nære har det godt.
Erik: Når alle har det godt.
Hvad kan irritere dig?
Else Marie: Læs nedenstående.
Erik: Når folk siger et og gør noget andet.
Hvem beundrer du mest?
Else Marie: Min søster som på trods af et hårdt kræftforløb er kommet godt igennem det. Hun er
født optimist og altid glad og positiv.
Erik: Den er svær, men jeg vælger hende på linjen ovenfor.
Hvad ville du gøre, hvis du vandt 10 millioner?
Else Marie: Bliver ofte bedt om donationer til forskellige gøremål – så sende en god portion penge
til dem.
Erik: Så vil det nok en enkelt gang blive helt gratis at spise til ”Vi Spiser Sammen”, og så lidt mere
rejseri, og så nok lade som ingenting.
Hvis du skulle give folk et godt råd, hvad skulle det så være?
Else Marie: Være mere fordomsfrie og imødekommende.
Erik: Det er svært at råde andre hvis de ikke ligesom be`r om det, men det er en god ting at glæde
sig over når det går andre godt.

