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Navn: 
 

Søren Staun Jørgensen 

Alder: 
 

43 år 

Stilling: 
 

IT konsulent/udvikler 

Ægteskabelig status: 
 

Gift, med Kirsten 

Børn: 
 

Tilde, Lærke og Maja 

Født og opvokset i: 
 

Kerteminde og vokset op i Munkebo 
på Fyn (ved Lindø) 

 
 
 
Hvad har fået dig til at slå dig ned i Øster Hornum? 
Det rigtige hus, på det rigtige tidspunkt, i hvad der som forventet viste sig at være en rigtig dejlig 
by. 
 
Hvad synes du er godt ved at bo i Øster Hornum? 
Den er ikke større end at de fleste kender hinanden – og at der er utroligt mange initiativrige 
mennesker i byen. 
 
Hvad synes du ville gøre det bedre at bo i Øster Hornum? 
Bedre fritids muligheder for de ”næsten” voksne og de store børn, en cykelsti hele vejen til 
Støvring, samt bedre offentlig transport til Aalborg. 
 
Hvad kunne byrådet gøre for at gøre det bedre at bo i Øster Hornum? 
Forbinde cykelstien fra hallen, ad Nibevej, til Gammel Viborgvej.  
 
Hvad kan der gøres for at skabe mere aktivitet i Øster Hornum? 
Man kunne jo lave et nyt Fitness Center – som vi pt. er i fuld gang med ;-) 
 
Hvad gør du selv for at gøre det bedre at bo i Øster Hornum? 
Jeg håber at kunne gøre en forskel i det nye Fitness Center og i Hallens bestyrelse. 
 
Hvad optager dig meget lige nu? 
Løb og det nye Fitness Center. 
 
Hvilken bog har gjort størst indtryk på dig? 
Ringenes Herrer (Tolkien), Jordens Søjler (Follett) og Dr. Zukaroffs testamente (Madsen). 



Hvilket musikværk har gjort størst indtryk på dig? 
A Passion Play (Jethro Tull) og meget, meget andet rock, jazz og klassisk. 
 
Hvilket kunstværk har gjort størst indtryk på dig? 
Det ved jeg faktisk ikke, men det er jo nok noget musik. 
 
Hvilken film har gjort størst indtryk på dig? 
Festen, Magnolia m.f. 
 
Hvad ønsker du dig mest af din tilværelse? 
At mine børn er glade og sunde - og at min familie har det godt. Hvis mit arbejdsliv også fungerer 
så er det endnu en ”fjer i hatten”. 
 
Hvordan holder du dig i form? 
Jeg løber. 
 
Hvad er din livret? 
God mad og god vin. Det meste smager fantastisk hvis det er tilberedt ordentligt. 
 
Hvad laver du i fritiden? 
Er sammen med min familie og løber. 
 
Hvad har du lavet i dine ferier? 
De sidste par år har jeg holdt ferie med familien og tidligere har den stået på ombygning af huset. 
 
Hvad kan gøre dig glad? 
Mine børn, familien og ”gode ben” på en sommerdag når jeg løber. 
 
Hvad kan irritere dig? 
Der er sikkert meget, men det vælger jeg nu ikke at fokusere så meget på. Det kunne dog lige være 
”dårlige ben” og regnvejr når jeg løber . 
 
Hvem beundrer du mest? 
Min kone. 
 
Hvad ville du gøre, hvis du vandt 10 millioner? 
Betale gælden ud og ordne huset og haven – og holde lidt mere ferie med familien. 
 
Hvis du skulle give folk et godt råd, hvad skulle det så være? 
Husk at leve livet nu og hverken i går eller i morgen – og vær dig selv i stedet for at prøve på at 
være en anden. 
 
 


