
Månedens profil, februar 2010 
– Susanne Avlund Hansen 

   
Navn:  Susanne Avlund Hansen 
Alder:  44 år 
Stilling:  Lægesekretær 
Ægteskabelig status:  Gift med Jørgen 
Børn: Maja 18, Signe 16, Ditte 13 og Jakob 8 
Født og opvokset i: Galten ved Århus 
 

 

 
 

Hvad har fået dig til at slå dig ned i Øster Hornum?   
Vi købte en kvægejendom udenfor Øster Hornum. 
 

Hvad synes du er godt ved at bo i Øster Hornum?  
Det store engagement fra en stor del af byens borgere og at vi står sammen, når der skal løftes en opgave. 
Det er rart, at føle en stor tryghed i at folk kender hinanden og hinandens børn. Folk bekymrer sig om 
hinanden og byen er ikke mindre end det er et aktivt sted for folk i alle aldre. Overskuelighed når ting skal 
sættes i værk. 
 

Hvad synes du ville gøre det bedre at bo i Øster Hornum?  
Lave et informationsmøde for nye borgere i byen som foregik en gang om året og hvor der blev fortalt om 
byens foreninger, aktiviteter, skole, gården, forsamlingshus, fælleprojekt, byfest, julemarked, 
tiltag/muligheder m.m. Så kunne det også være med en byrundtur, hvor der blev fortalt lidt om byens 
historie osv. En idékasse som kunne stå et sted i byen, hvor folk med gode idéer kunne putte en seddel i. 
 

Hvad kunne byrådet gøre for at gøre det bedre at bo i Øster Hornum?  
Mon de kan gøre noget? Jeg tror vi er vores egen lykkes smed ☺ 
 

Hvad kan der gøres for at skabe mere aktivitet i Øster Hornum?  
Idékassen kan også komme ind her. Måske er der nok aktivitet. Der skal jo også være folk nok til at lave 
tiltagene, men også til at benytte sig af dem. Nye tiltag er selvfølgelig altid fantastiske, især hvis det 
inddrager en helt ny målgruppe på både igangsætter siden, men også brugere. 
 

Hvad gør du selv for at gøre det bedre at bo i Øster Hornum? 
Snakker gerne med nye folk og udbreder mig om Øster Hornums fortræffeligheder ☺  
 

Hvilken bog har gjort størst indtryk på dig?  
Det er nok Ditte menneskebarn, da det er noget af det første jeg husker at have læst. 



 

Hvilket kunstværk har gjort størst indtryk på dig?  
Skagensmalerierne, bl.a. Skt. Hans billedet. 
 

Hvad ønsker du dig mest af din tilværelse?  
En masse spændende/interessante oplevelser på alle mulige måder.  Fra småt til stort. 
 

Hvad laver du i fritiden?  
Jeg dyrker en del motion, laver håndarbejde og er sammen med familien og venner. 
 

Hvordan holder du dig i form?  
Gymnastik, løb og cykling m.m. 
 

Hvad er din livret?  
Mad. 
 

Hvad har du lavet i dine ferier?  
Rejser. 
 

Hvad kan gøre dig glad?  
Alt fra et kram eller en sms fra mine børn til at rejse over på den anden side af jorden med min familie. 
 

Hvem beundrer du mest?  
Min mor. 
 

Hvad ville du gøre, hvis du vandt 10 millioner?  
Tage på en lang rejse med min familie igen f.eks. til Østen og købe en luksus camper til 6 personer. 
 

Hvis du skulle give folk et godt råd, hvad skulle det så være?  
Lev mens du gør det, elsk mens du tør det. 
 


