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Søren Langdahl Timmermann Olesen
Navn:

Søren Langdahl Timmermann Olesen

Alder:

35

Stilling:

Driftleder

Ægteskabelig
status:

Gift med Anne Katrine

Børn:

Frida på 10, Emil på 7, Ronja på 5 og Rasmus
på 3 år

Født og opvokset i:

Jeg er faktisk født i Suldrup, men opvokset
som nomadebarn grundet mine forældres uddannelse. Vi endte i området omkring Langå i
Kronjylland, hvor jeg boede under min skolegang.

Hvad har fået dig til at slå dig ned i Øster Hornum?
AK og jeg boede på det tidspunkt i Herlev grundet uddannelsesønsker, men da de ændrede sig bestemte vi os for at søge hjemad. Jeg skulle læse til Virksomhedsleder på Lundbæk, AK skulle på
pædagogseminariet i Aalborg, og et af de eneste krav var at vi ikke ville bo i ØH. Det var for
langt ude, blot et hul, og ikke til at komme til og fra. Vi opdagede dog at boligerne var billige, vi
købte en andel i Haases Gaard, og da vi skulle købe et landbrug, havde vi opdaget ØHs foreningsliv, indbyggernes sammenhold og evnen til at få ting til at lykkes. Så gården skulle selvfølgelig
ligge i nærheden af ØH.
Hvad synes du er godt ved at bo i Øster Hornum?
Jeg nyder naturen, foreningerne, kirken og mentaliteten med at selvfølgelig kan det lade sig gøre,
uanset hvilken ide man kommer med.
Hvad synes du ville gøre det bedre at bo i Øster Hornum?
Nu drømmer jeg sjældent så meget, jeg nyder mere det jeg nu engang har.
Hvad kunne Byrådet gøre for at gøre det bedre at bo i Øster Hornum?
Det virker lidt passivt at lade andre gøre noget. Jeg har valgt det byråd der sidder nu, jeg må forvente at de gør det bedste de kan for Rebild kommune, og så må jeg hjælpe dem så godt som jeg
formår.
Hvad kan der gøres for at skabe mere aktivitet i Øster Hornum?
Aktiviteten kommer når vi engagerer os. Jo mere og jo flere vi engagere os, jo mere aktivitet, og
jo mindre slid er der på de enkelte ildsjæle.

Hvad gør du selv for at gøre det bedre at bo i Øster Hornum?
Sikkert ikke nok. Men jeg prøver at hilse på så mange som muligt når jeg møder folk. Det er relationen mellem mennesker der sætter vores evner og talenter i spil for fællesskabet. Derfor starter
det ofte med et nik og et håndtryk.
Hvad optager dig meget lige nu?
Jeg er lige blevet formand for bestyrelsen ved Børneuniversets. Det fylder en del, men ellers der
er også tid til FDF, hvor jeg nyder at være sammen med og udvikle unge mennesker. Jeg sidder
desuden i bestyrelsen på Vesterbølle Efterskole, hvor vi er ved at bygge om og til, hvilket også
har været meget spændende.
Hvilken bog har gjort størst indtryk på dig?
Jeg har altid levet efter at man ikke lærte af 13 tallet (Jep, så gammel er jeg faktisk), men af de
fejl man lavede til 10 tallet. At vi gør ting så godt som vi kan, men at det altid kan gøres bedre, og
at vi derfor altid skal stræbe videre. Efter at have læst Sven Brinkmanns bog “Stå fast”, er jeg blevet mere opmærksom på engang imellem at nyde øjeblikket og være i momentet, i stedet for at
finde fejl der kan rettes næste gang.
Hvilket musikværk har gjort størst indtryk på dig?
Jeg er til ca. alt slags musik, og hører meget forskelligt. Jeg kan godt lide at nørd ned i tekster og
musik, hvordan kunstneren har lagt numrene på albummet osv. Skal jeg nævne et værk så er Per
Vers album “Ego” fra 2011 et sandt lille mesterværk og jeg glæder mig virkelig til at lytte til hans
nye “Knust Kunst”.
Hvilket kunstværk har gjort størst indtryk på dig?
Jeg tror ikke rigtig jeg nogensinde er dykket ned i den billedlige kunst, men jeg hyggede mig meget med at læse, tyde og forstå graffiti da jeg boede i Kbh. Disse små statements folk har brugt tid
på at lave i vished om at det for de flestes tilfælde er ulovligt, vækker en nysgerrighed i mig.
Hvilken film har gjort størst indtryk på dig?
Det er mange år siden jeg har set en film for at blive påvirket af den, men tilbage i min unge dage
var jeg lidt politisk aktiv, der var jeg inde i biografen Øst for paradis og se Hotel Rwanda. Den
udvidede mit syn på de mandater FN gav, og hvordan vi som verdenssamfund agerer i regionale
og lokale konflikter.
Hvad ønsker du dig mest af din tilværelse?
At jeg ikke drømmer så meget, men bruger det jeg har på at komme derhen hvor jeg gerne vil.
Hvordan holder du dig i form?
Jeg lever efter mantraet at min fysik aldrig må hindre mig fra at gøre noget. Jeg må dog også
sande, at alderen gør, at jeg nok snart må til at gøre noget for at jeg bliver ved med at kunne leve
efter det mantra.
Hvad er din livret?
Mad jeg ikke har smagt før.
Hvad laver du i fritiden?
Vi har en have på ca. 10.000 m2, og et gammelt stuehus på +300 m2, skal jeg koble fra er der altid et lille projekt jeg kan gå i gang med.

Hvad laver du i dine ferier?
Jeg holder meget af mit arbejde og har ikke lyst til at holde ret meget ferie, hvis jeg ikke skal noget. Holder jeg ferie, er det ofte for at tage på FDF lejr, eller fordi jeg skal med familien ud at opleve verden.
Hvad kan gøre dig glad?
Der skal ikke meget til, ellers må jeg jo gøre noget for at blive det.
Hvad kan irritere dig?
Når jeg ikke lever op til egne forventninger.
Hvem beundrer du mest?
Min kone. Jeg er lidt svær at holde styr på …
Hvad ville du gøre, hvis du vandt 10 millioner?
Som landmand er der altid noget gæld der skal betales af. Hvis der bliver lidt ekstra kunne en skiferie eller vandreferie til Norge altid bruges.
Hvis du skulle give folk et godt råd, hvad skulle det så være?
Brug de resurser i har, og lad være med at bruge energi på det i ikke har. At drømme ændrer ikke
verden, det gør handling.

