Månedens profil, januar 2013
- Mette Andersen
Navn:

Mette Andersen.

Alder:

75 år.

Stilling:

Pensionist.

Ægteskabelig status:

Gift med Verner.

Børn:

2 piger og 1 dreng.

Født og opvokset i:

Molbjerg.

Hvad har fået dig til at slå dig ned i Øster Hornum?
Vi solgte vores gård i Molbjerg i 2001, og vi var ikke i tvivl om, at vi ville flytte til Øster Hornum.
Hvad synes du er godt ved at bo i Øster Hornum?
Der er mange aktiviteter, også for pensionister. Det er derfor en god by at blive ældre i.
Hvad synes du ville gøre det bedre at bo i Øster Hornum?
Hvis der var nogle bedre busforbindelser. Når man ikke mere kan køre bil er det ikke så godt at bo
her.
Hvad kunne byrådet gøre for at gøre det bedre at bo i Øster Hornum?
Sørge for at vi fik bedre busforbindelser. Fortsat støtte frivilligt arbejde.
Passe godt på de ting vi har. Skabe gode forhold for børnehave, skole og ældrecenter.
Hvad kan der gøres for at skabe mere aktivitet i Øster Hornum?
Prøve at få flere til at flytte til byen, så der ikke kommer til at stå så mange tomme huse.
Hvad gør du selv for at gøre det bedre at bo i Øster Hornum?
Jeg kan nok ikke gøre det helt store. Men jeg er frivillig på ældrecentret og prøver om jeg kan gøre
det lidt bedre for dem der bor der.

Hvad optager dig meget lige nu?
Julen fylder meget lige nu.
Hvilken bog har gjort størst indtryk på dig?
Kristin Lavransdatter af Sigrid Undset.
Hvilket musikværk har gjort størst indtryk på dig?
Der er ikke noget specielt. Jeg kan godt lide klassisk musik. Jeg holder meget af danske sange og
salmer.
Hvilket kunstværk har gjort størst indtryk på dig?
Krøyer og Michael Ankers malerier på Skagen Museum.
Hvilken film har gjort størst indtryk på dig?
Første gang jeg så en film var i Nibe biograf. Jeg var 12 år, jeg var med skolen. Vi cyklede derned.
Filmen hed: "Det gælder os alle". Jeg husker den endnu. Det var en kæmpeoplevelse for mig.
Hvad ønsker du dig mest af din tilværelse?
At jeg må have et godt helbred.
Hvordan holder du dig i form?
Jeg går stavgang og til gymnastik i Gnisten. Jeg cykler også gerne.
Hvad er din livret?
En god oksesteg med tilbehør.
Hvad laver du i fritiden?
Jeg vil gerne læse en god bog. Jeg går til sangkor. Maler lidt. Er med i strikkeklub. Jeg hjælper også
til i genbrugsbutikken.
Hvad har du lavet i dine ferier?
Jeg har været på busture og charter rejser. Hver sommer er jeg i sommerhus, som vi lejer forskellige
steder i landet.
Hvad kan gøre dig glad ?
Når mine børn og børnebørn er glade og har det godt.
Hvad kan irritere dig?
Når jeg glemmer en aftale, eller på anden måde kommer til at gøre noget dumt.
Hvem beundrer du mest?
Alle som gør en indsats for andre uden at forvente noget til gengæld.
Hvad ville du gøre, hvis du vandt 10 millioner?
Jeg ville nok ikke ændre så meget i mit liv. Jeg ville give børnene nogle og resten til gode formål.
Hvis du skulle give folk et godt råd, hvad skulle det så være?
Lev livet her og nu, og sig tak for hver ny dag.

