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– Ole Nørholt
Navn:

Ole B. Nørholt

Alder:

67 år

Stilling:

Tømrermester

Ægteskabelig status:

Gift med Birthe

Børn:

Lone og Bent

Født og opvokset i:

Født i Nr. Kirkeskov ved Flauenskjold og
opvokset i Molbjerg

Hvad har fået dig til at slå dig ned i Øster Hornum?
Mine forældre købte en gård i Molbjerg i 1947 på grænsen mellem Nibe og Øster Hornum Sogne. Efterfølgende kom jeg ofte til Øster Hornum med min far til foderstofhandel, varehus, skomager og frisør. Sidenhen i 1959 kom jeg så i lære som tømrer hos Carl og Ove Haase og fik så godt et indtryk af Øster Hornum
at jeg senere købte en grund på Østervang og selv slog mig ned som tømrer i 1973.
Hvad synes du er godt ved at bo i Øster Hornum?
Alle kender alle, så der er altid en man lige kan få et par ord med, når man færdes rundt i byen, hvor der er
aktiviteter for alle aldersgrupper.
Hvad synes du ville gøre det bedre at bo i Øster Hornum?
Jeg synes, at der er så mange frivillige, der gør en stor indsats, så det bliver svært at gøre den bedre. Vi bør
vedligeholde de ting/tiltag/aktiviteter der er og forny dem efter behov.
Hvad kunne byrådet gøre for at gøre det bedre at bo i Øster Hornum?
Prøve at få lidt industri til byen samt bedre busforbindelser og bevarelse af skole og børnehave.
Hvad kan der gøres for at skabe mere aktivitet i Øster Hornum?
At alle slutter op omkring de aktiviteter, der allerede er i gang.

1

Hvad gør du selv for at gøre det bedre at bo i Øster Hornum?
Jeg har selv været med til at gøre et stykke frivillig arbejde i Borgerforeningen gennem mange år. Jeg har
endvidere været formand i Forsamlingshusets bestyrelse, for Øster Hornum Husflidsforening og er p.t.
medlem i Øster Hornum Kirkes menighedsråd på 8. år, hvoraf de sidste fire som formand. Jeg sidder også i
Fjernvarmeværkets bestyrelse.
Hvad optager dig meget lige nu?
Den økonomiske situation i verden og Danmark.
Hvilken bog har gjort størst indtryk på dig?
”Med Ruth i Krig” skrevet af en kvinde, som blev alene og efterfølgende fyldte livet med at drage ud i verden til de danske udstationerede soldater. Hun startede KFUM soldaterhjem op i udlandet for at give dem
et fristed til at få tankerne i ro.
Hvilket musikværk har gjort størst indtryk på dig?
Da jeg ikke er særlig musikalsk er det svært at komme med et bud, men dansk dansebandmusik eller en
god kirkekoncert.
Hvilket kunstværk har gjort størst indtryk på dig?
Et af verdens syv vidundere, Taj Mahal i Indien, vil jeg betragte som et sandt kunstværk ligesom Kongernes grave i Luxor, Ægypten.
Hvilken film har gjort størst indtryk på dig?
Den meget omdiskuterede film Armadillo en film om de Danske soldater i Afghanistan.
Hvad ønsker du dig mest af din tilværelse?
At se børn og børnebørn, samt folk omkring en, virke glade og tilfredse.
Hvad laver du i fritiden?
Da mit arbejde nok er min fritid, er der ikke meget tid til overs, men en tur i sommerhus og en lille fest
med familie og venner, samt rejser rundt omkring i verden – der er jo også en del at se på udenfor Øster
Hornum.
Hvordan holder du dig i form?
Arbejder 6 dage om ugen.
Hvad er din livret?
En god lammekotelet.
Hvad har du lavet i dine ferier?
Rejser en gang imellem på oplevelsesrejser, besøger Lone og hendes familie i England flere gange om året
med besøg på forskellige slotte.
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Hvad kan gøre dig glad?
At have børnebørn omkring mig og se ting som man arbejder med lykkes.
Hvad kan irritere dig?
Folk som udnytter systemet og ikke er ærlige, samt komme til Blokhus og se, at der endnu en gang har
været indbrud i mit sommerhus.
Hvem beundrer du mest?
Min kone
Hvad ville du gøre, hvis du vandt 10 millioner?
Forsøde tilværelsen.
Hvis du skulle give folk et godt råd, hvad skulle det så være?
Se at få det mest ud af livet medens du har de.
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