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Født og opvokset i: 
 

Øster Hornum 

 
 
Hvad har fået dig til at slå dig ned i Øster Hornum? 
Storken og min mor og far. 
 
Hvad synes du er godt ved at bo i Øster Hornum? 
Fin natur, gode gåture, ikke langt til byerne Aalborg, Nibe og Støvring og en masse rare mennesker.
 
Hvad synes du ville gøre det bedre at bo i Øster Hornum? 
Bedre offentlige transportmuligheder (ikke mig selv personligt, da jeg jo kan køre rundt i egen bil). 
 
Hvad kunne byrådet gøre for at gøre det bedre at bo i  Øster Hornum?  
Det har jeg svaret på ovenfor - og nogle cyklestier - f. eks mod Sørup. 
 
Hvad kan der gøres for at skabe mere aktivitet i Øster Hornum? 
Der er da masser af aktivitet her i byen. 
 
Hvad gør du selv for at gøre det bedre at bo i Øster Hornum? 
Deltager i det jeg har tid og lyst til. 
 
Hvad optager dig meget lige nu? 
Mit arbejde. 
 
Hvilken bog har gjort størst indtryk på dig? 
Babettes gæstebud. 
 
Hvilket musikværk har gjort størst indtryk på dig? 
Meget forskelligt - både pop, jazz (ikke moderne), country, klassisk (Chopin og Wagner) og 
kirkemusik - det kommer an på mit humør og stemningen.  
 



Hvilket kunstværk har gjort størst indtryk på dig? 
På Louvre i Paris. Og Ægypten - I Luxor er der flere kunstværker - jeg vil gerne dertil igen. 
 
Hvilken film har gjort størst indtryk på dig? 
Pelle Erobren. Brassed off. Fisken de kaldte "Wanda" - ja, det var 3 af mange. 
 
Hvad ønsker du dig mest af din tilværelse? 
Et godt helbred. 
 
Hvordan holder du dig i form? 
Jeg går rigtig, rigtig meget. 
 
Hvad er din livret? 
Mørbrad med sovs, ribs-gele og kartofler. 
 
Hvad laver du i fritiden? 
Meget video og fotografering - ja, og nogen i byen siger nok at jeg snakker meget!!! 
 
Hvad har du lavet i dine ferier? 
Var i Prag i juni - Der var meget at se og opleve, - godt øl og en del video/fotografering. 
 
Hvad kan gøre dig glad? 
At møde god humor - og høre god musik og at arbejde lykkes godt. 
 
Hvad kan irritere dig? 
- må jeg nok holde for mig selv. 
 
Hvem beundrer du mest? 
Jesus. Han var ikke bange for autoriteter og var utrolig modig. 
 
Hvad ville du gøre, hvis du vandt 10 millioner? 
Spørge Jette om, hvad vi ønsker os. 
 
Hvis du skulle give folk et godt råd, hvad skulle det så være? 
Vær dig selv - tro på dig selv og vær glad. 
 
 


