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Hvad har fået dig til at slå dig ned i Øster Hornum?
Stor lejlighed med have, hvor man må have hund.
Hvad synes du er godt ved at bo i Øster Hornum?
Det er tæt på biograf, natur, indkøbs muligheder og Aalborg uden at være en for stor by.
Hvad synes du ville gøre det bedre at bo i Øster Hornum?
Bedre offentlig transport og en form for filmklub, en form for aktivitet eller mødested for dem, der
ikke er så interesseret i sport.
Hvad kan der gøres for at skabe mere aktivitet i Øster Hornum?
En form for naturvejleder, ture på nogle af alle de stier, der er kommet til byen, og en form for
filmklub.
Hvad gør du selv for at gøre det bedre at bo i Øster Hornum?
Jeg er med i ØH Fitness bestyrelse og frivillig instruktør.
Hvad optager dig meget lige nu?
Min hund, film og arbejde.
Hvilken bog har gjort størst indtryk på dig?
Harry Potter and the prisoner of Azkaban.

Hvilket musikværk har gjort størst indtryk på dig?
Det ved jeg ikke, det er mere genrer, og det er rock og filmmusik.
Hvilken film har gjort størst indtryk på dig?
Det er et meget svært spørgsmål, da det meget afhænger af hvilken slags film jeg har lyst til, men
”Harry Potter and the philosophers Stone” samt ”Den fantastiske hjemrejse” er begge meget
specielle for mig.
Hvad ønsker du dig mest af din tilværelse?
Svært at sige men kortsigtet plan er: Ferie i Californien mens der er Comic Con. Langsigtet plan er:
Mit eget hus
Hvordan holder du dig i form?
Lige for tiden ikke ret meget. Motioner hunden, men har planer om, at når det nye fitness er helt
færdigt, skal jeg i gang der nede.
Hvad er din livret?
Gratis mad jeg ikke selv har lavet.
Hvad laver du i fritiden?
Går ture med hunden. Venner, familie, og film.
Hvad har du lavet i dine ferier?
Det er meget forskelligt, men ingen rejser syd på, så meget heller nord.
Hvad kan gøre dig glad?
Hunden og film.
Hvad kan irritere dig?
Ensomhed, folk der vender en ryggen, inden de har lært en at kende. Knus fra folk man ikke kender
meget godt.
Hvem beundrer du mest?
Steven Spielberg.
Hvad ville du gøre, hvis du vandt 10 millioner?
Købe et hus og tage på den ultimative filmnørd ferie i Californien med udgangspunkt i Star Treks
50 jubilæum.
Hvis du skulle give folk et godt råd, hvad skulle det så være?
Det er mange trælse ting i livet, vi ikke kan komme uden om, så lad være med at lave flere trælse
ting, end det du skal.

