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Månedens profil, november 2022 
Stinna Sørensen 

   

Navn:  
 

Stinna Sørensen 
 

 

Alder:  
 

40 
 

Stilling:  
 

Ældrecenterleder 

Bopæl:  
 

Handest 
 

Ægteskabelig status:  
 

Gift med Dennis 

Børn:  
 

1 pige på 15 
1 dreng på 8 
1 pige på 6 
 

Født og opvokset i:  
 

Født i Brørup og opvokset i Horsens 

  

 

Hvad har fået dig til at søge arbejde i Øster Hornum?   

Et ældrecenter hvor der er liv omkring beboerne, godt samarbejde med frivillige og pårørende. 
At jeg gerne ville være ældrecenterleder i et mindre, velfungerende sted som Øster Hornum. 
Stedets størrelse og de unikke muligheder det giver at have fokus på beboere og personale, for den gode 
trivsel og øje for den gode pleje. 

 

Hvad synes du er godt ved at arbejde i Øster Hornum? 

Den lokale initiativlyst/ evne, samt opbakning til fællesarrangementer for ældrecenteret – det giver liv og 
dynamik. 
At der både er faglig og menneskelig stabilitet i personalegruppen og et godt samarbejde med byens 
frivillige. 

 

Hvad synes du ville gøre det bedre at være borger i Øster Hornum? 

Det ved jeg ikke endnu.  

 

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

Jeg er orienteret om, at der allerede er ganske meget aktivitet og mange initiativer i byen. 
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Hvad optager dig meget lige nu?  

Arbejdet med beboernes og personalets trivsel, faglighed og patientsikkerhed på ældrecentret. 

 

Hvilken bog har gjort størst indtryk på dig? 

Når gode mennesker handler ondt og mennesket er motiveret – Dorthe Birkmose. 

 

Hvilket musikværk har gjort størst indtryk på dig? 

Ed Sharren, Dire Straits, Celine Dion, Guns N Roses, Lukas Graham. 

 

Hvilket kunstværk har gjort størst indtryk på dig?  
Hornsleth. 

 

Hvilken film har gjort størst indtryk på dig? 

Schindlers liste og the Godfather. 

 

Hvad ønsker du dig mest af din tilværelse?  

God balance og livsnydelse. 

 

Hvad laver du i fritiden?  

Bruger masser af tid og oplevelser med min familie, træning, ridning, læser, og hygge som film/serier mv. 

 

Hvordan holder du dig i form? 

Styrke og cardio træning 5 x i ugen og ridning 1 x ugen. 

 

Hvad er din livret?  

Hamburryg, grøntsager og hvid sovs. 

 

Hvad har du lavet i dine ferier?  

Ude at rejse, elsker at opleve andre lande og deres kulturer. 

 

Hvad kan gøre dig glad?  

Mine børn og min familie, når vi lykkes med det vi gerne vil – til glæde for børnene, samt gode stemninger 
og mennesker, musik, sport. 

 

Hvad kan irritere dig?  

Løgn/uærlighed og mennesker, der har svært ved at se ud over egen næsetip. 

 

Hvem beundrer du mest?  

Mine børn og min mor 

 

Hvad ville du gøre, hvis du vandt 10 millioner?  

Oplevelser sammen med min familie evt. Australien, USA, Thailand, Kina og Grønland. 
Betale mit hus ud. 
Give mine børn en god opsparing. 
Give et beløb til kræftens bekæmpelse og de danske hospitalsklovne. 
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Hvis du skulle give folk et godt råd, hvad skulle det så være?  

Følg dine drømme – og giv ikke op. 
Det er okay at begå fejl – så længe du lærer af dem. 
Behandle dig selv og andre ordentligt. 

 

 

 

 


