
Månedens profil, december 2010 
– Pia Christensen 

   
Navn:  Pia Mariane Christensen 
Alder:  57 
Stilling:  Daglig leder af børnehave og SFO i Øster 

Hornum 
Bopæl:  Bavnebakken 66 Støvring 
Ægteskabelig status:  Gift med Kurt i 36 år 
Børn: 2 sønner på henholdsvis 35 og 36 år 
Født og opvokset i:  Født i Lyngby, siden mit 14. år boet i 

Nordjylland. 
 

 

 
 

Hvad har fået dig til at søge arbejde i Øster Hornum?   
Det var en tilfældighed at jobskifte førte mig til Ø.H. 
 

Hvad synes du er godt ved at arbejde i Øster Hornum? 
Jeg har aldrig tidligere oplevet et lokalsamfund med så stærkt et sammenhold. 
 

Hvad synes du ville gøre det bedre at være borger i Øster Hornum? 
At der kunne skabes flere arbejdspladser og at der ikke behøver at være befordringsproblemer. 
 

Hvad kunne byrådet gøre for at gøre det bedre at være borger i Øster Hornum? 
Spørg vores lokale politikere. 
 

Hvad kan der gøres for at skabe mere aktivitet i Øster Hornum? 
Øget bosætning. 
 

Hvad gør du selv for at gøre det bedre at være borger i Øster Hornum? 
Jeg ønsker at lede Børnehaven og SFO Fritteren, så de institutioner lever op til både kommunale krav og de 
forventninger, som brugerne har.  
 

Hvad optager dig meget lige nu?  
Arbejdsmæssigt er det som medskaber af Øster Hornum børneunivers at skabe den fælles kultur i 
børnehave- SFO- skole. Privat er det at være så meget, det er muligt, sammen med vores 5 børnebørn i 
alderen 1-8 år. 



Hvilken bog har gjort størst indtryk på dig? 
”Hulebjørnens Klan” af Jean M. Auel. 
 

Hvilket musikværk har gjort størst indtryk på dig? 
Jeg mener det bedste pop/rock musik blev skabt, da jeg var ung og derfor er jeg vild med 60 –70’er musik  
 

Hvilket kunstværk har gjort størst indtryk på dig? 
Skagens malerierne 
 

Hvilken film har gjort størst indtryk på dig? 
Ikke nogen bestemt film, derimod mener jeg, at tv serien ”Matador” er et fantastisk stykke Danmarks 
historie. 
 

Hvad ønsker du dig mest af din tilværelse?  
At være rask og have et fortsat lykkeligt liv. 
 

Hvad laver du i fritiden?  
”Husmoderlige” opgaver, kreative sysler og så synger jeg i gospel kor i Øster Hornum. 
 

Hvordan holder du dig i form? 
Cykler, og gerne på racer. Motionscenter og spinning i vinter sæsonen. 
 

Hvad er din livret?  
Gode danske retter. 
 

Hvad har du lavet i dine ferier?  
Charter ferier. Kørt til steder  i Europa med hotelophold. Campingferie udenlands og i Danmark. På disse 
ferier har vi oftest cykler med. 
 

Hvad kan gøre dig glad?  
Jeg bliver så glad, hver gang jeg er sammen med mine børnebørn. 
 

Hvad kan irritere dig?  
F.eks. hvis bilen ikke kan starte, eller IT-systemet ikke virker på jobbet. 
 

Hvem beundrer du mest?  
Jeg beundrer mennesker ud fra for den de er. Derfor kunne jeg nævne flere mennesker jeg beundrer. 
Heriblandt vores lokale præst Kristine Jersin. Hun er en person, som jeg beundrer meget. 
 

Hvad ville du gøre, hvis du vandt 10 millioner?  
Tage på en lang ferie med mand, børn, svigerbørn og børnebørn. Resten skal mine børn have. 
 

Hvis du skulle give folk et godt råd, hvad skulle det så være?  
Husk at være mod andre, som du ønsker, at de skal være mod en selv. 
 

 


