Månedens profil oktober 2010 –
Torben Rune
Navn:

Torben Rune

Alder:

43

Stilling:

Skoleleder

Bopæl:

Gudum (i Østhimmerland) siden 1995

Ægteskabelig status:

Gift på 17. år med Kari

Børn:

3 stk. på hhv. 9, 10 og 12 år

Født og opvokset:

Lidt nord for Aabenraa

Hvad har fået dig til at søge arbejde i Øster Hornum?
Det var vist mest tilfældighedernes spil på det tidspunkt - men jeg har aldrig fortrudt.
Hvad synes du er godt ved at arbejde i Øster Hornum?
Byens sammenhold og mange ressourcepersoner samt den vilje der er til at skabe sin egen kultur og
kæmpe for sine mærkesager.
Hvad synes du ville gøre det bedre at være borger i Øster Hornum?
Et endnu stærkere institutionsmiljø samt en genfødsel af de mange forvundne småerhverv.
Hvad kunne byrådet gøre for at gøre det bedre at være borger i Øster Hornum?
Hmmmm – det er vist bedst at jeg overlader det spørgsmål til andre……
Hvad kan der gøres for at skabe mere aktivitet i Øster Hornum?
Aktivitet og dynamik skabes gennem vækst – så endnu flere indbyggere med mange børn ville da være en
god start.
Hvad gør du selv for at gøre det bedre at være borger i Øster Hornum?
Jeg forsøger efter bedste evne at medskabe og lede et pasnings- og undervisningstilbud som både lever op
til folks forventninger og de centrale og kommunale mål og krav.

Hvad optager dig meget lige nu?
Arbejdsmæssigt er det økonomien og samarbejdet med børnehaven der optager mig mest – privat er det
mine 2 tdr. land og de to af mine børn der netop er starte i skole i Aalborg.
Hvilken bog har gjort størst indtryk på dig?
Jørgen Stein af Jacob Paludan. Den læser jeg igen og igen. - Og så ”Den klassiske kokkeskole” af Anne
Willan – der er masser af teknikker jeg stadig mangler at lære.
Hvilket musikværk har gjort størst indtryk på dig?
Mozarts Requiem og hans klarinetkoncert + de fleste kompositioner fra Bachs hånd. Og så er jeg i den
mere moderne rytmiske boldgade glad for musik med mange akkorder og underlige rytmer.
Hvilket kunstværk har gjort størst indtryk på dig?
Det meste af Michael Kvium - han forstyrrer mig hver gang. Men jeg er også meget optaget af fotografisk
kunst som jeg på mange måder synes kan meget mere end maleri og skulptur.
Hvilken film har gjort størst indtryk på dig?
Tjaaa – egentlig er den film der har betydet mest for mig nok koncertfilmen ”Bring on the night” med
Sting fra 1984. Men jeg er også altid klar til at gense Kill Bill og Pulp Fiction eller se en Pixarfilm med
ungerne.
Hvad ønsker du dig mest af din tilværelse?
Et langt lykkeligt liv med min familie og fred i verden….
Hvad laver du i fritiden?
Dyrker mine grøntsager, passer mine høns, tager billeder, cykler MTB og elsker lavpraktiske aktiviteter
med familien.
Hvordan holder du dig i form?
Jeg træner på en eller anden måde stort set hver dag – jeg har altid været en af den slags drenge der har lidt
svært ved at sidde stille ret lang tid af gangen så efter en dag på kontoret skal der afreageres……..
Hvad er din livret?
Alle gode, naturlige råvarer der er fremkommet uden hjælp fra medicinal- eller giftindustrien.
Hvad har du lavet i dine ferier?
Vi elsker at rejse i Europa og suge den lokale historie, kunst og mad- og vinkultur til os.
Hvad kan gøre dig glad?
Alt muligt. Ofte skal der ikke så meget til.
Hvad kan irritere dig?
Kværulanter, selvhøjtidelighed, uduelighed og inkompetence

Hvem beundrer du mest?
Jeg beundrer alle der er dygtige til det de gør.
Hvad ville du gøre, hvis du vandt 10 millioner?
Give rundstykker…..
Hvis du skulle give folk et godt råd, hvad skulle det så være?
Man kommer i de fleste situationer ofte længst, hvis man ikke i udgangspunktet tror man selv er den
klogeste.

