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Tracey Lowe Museth-Gregersen
Navn:

Tracey Lowe Museth-Gregersen

Alder:

40

Stilling:

Selvstændig indretningsarkitekt.

Ægteskabelig status:

Gift med Thomas.

Børn:

Leander på 7, samt bonus børnene
Martin på 20 og Mikkel på 18.

Født og opvokset i:

Ringkøbing (de allerførste år i
Lunderskov/Vejen).

Hvad har fået dig til at slå dig ned i Øster Hornum?
Tilfældighedernes spil - en hyggelig by i nærheden af Støvring (hvor Martin og Mikkel gik i skole
på det tidspunkt) og et fint hus der kunne bygges videre på.
Hvad synes du er godt ved at bo i Øster Hornum?
Stort set det hele - Alle er venlige og imødekommende - Dejlig natur - God skole og
pasningsmuligheder - En lille god by, hvor der sker noget..
Hvad synes du ville gøre det bedre at bo i Øster Hornum?
At vi forsat kan fastholde den gode ”ånd”, og den store frivillige indsats fra mange af byens
borgere.
Hvad kunne byrådet gøre for at gøre det bedre at bo i Øster Hornum?
Lige nu syntes jeg vi er nået et godt stykke med bevillingen af en ny børnehave/tilbygningen til
skolen, så vi kan få et samlet Børneuniverset.
Men fremadrettet kunne et mere visionært og nytænkende byråd, være en aktiv for byen, så der
stadig er mulighed for spændene udvikling i byen.
Hvad kan der gøres for at skabe mere aktivitet i Øster Hornum?
Jeg syntes allerede der gøres meget både i naturen, på det sportslige og det sociale plan. Men igen er
det vigtigt, at det videreføres af tilflyttere og de yngre generationer i byen. Og selvfølgelig at der i
det hele taget bakkes omkring de forskellige arrangementer.
Hvad gør du selv for at gøre det bedre at bo i Øster Hornum?
Jeg er medlem af skolebestyrelsen, lige indtrådt i borgerforeningen og forsøger at deltage i de fleste
arrangementer i byen. Prøver også at være smilende og imødekommende over for byens borgere.

Hvad optager dig meget lige nu?
Som selvstændig er arbejde altid er stor del af hverdagen, men ellers bruger vi en del tid på at
planlægge og tegne på vores kommende nybyggeri i Ølandsparken.
Hvilken bog har gjort størst indtryk på dig?
Jeg nyder at læse krimier af forskellige slags (mest i ferierne) og så læser jeg også gerne højt i
alverdens sjove og gode børnebøger for Leander. Men jeg kan ikke lige sige, hvad der er gjort størst
indtryk på mig.
Hvilket musikværk har gjort størst indtryk på dig?
Lytter til alt fra AC/DC - Nephew – Rasmus Seeback til Andrea Bocelli og hvad har gjort størst
indtryk?? - Måske en blanding af mange forskellige fantastiske koncertoplevelser – kan specielt
huske en på torvet i Milano, hvor Andrea Bocelli (uventet for os) lige pludselig træder op på en
scene og synger ”time to say godbay”, den går vist aldrig i glemmebogen.
Hvilket kunstværk har gjort størst indtryk på dig?
Igen kan jeg lide meget forskelligt, og har svært ved at sætte fingeren på noget bestemt, medmindre
Colosseum kan gå ind under kunstværker? Og ja, i det hele taget langt de fleste bygningsværker i
Rom!
Hvilken film har gjort størst indtryk på dig?
Tja… de danske film gør det rigtig godt efterhånden, og har hver især gjort indtryk på forskellige
måder. Både de sjove og de mere ”dybe” film.
Hvad ønsker du dig mest af din tilværelse?
Forsat at kunne være et glad, positivt og lykkeligt menneske.
Hvordan holder du dig i form?
Løb har været øverst på motionslisten i flere år, men efter 4 halvmaraton, så er lysten ved at være
sluppet op, så nu skal mountainbiken have et forsøg. Ellers bliver det også til lidt Zumba og andet
fitness.
Hvad er din livret?
Sushi og hvad der ellers hører sig til.
Hvad laver du i fritiden?
Hygger med familien og venner, dyrker sport og forsøger at nyde livet.
Hvad har du lavet i dine ferier?
Alt fra Safari i Kenya - Dykning på Bali - Charter i Egypten til ø ferie i Sverige. Er netop
hjemvendt fra en fantastisk tur i det Skotske højland (mit ”andet hjemland” - er halv skotsk), hvor vi
har vandret i og oplevet den fantastiske storslåede natur.
Hvad kan gøre dig glad?
Alt fra et smil, en sjov kommentar, til en god melodi. Og så selvfølgelig at se min familie, venner
og andre har det godt og er glade.
Hvad kan irritere dig?
Sure og forudindtagede mennesker.

Hvem beundrer du mest?
Mange forskellige mennesker - alle under den kategori at de forsøger at gør en forskel (for sig selv,
for andre, for naturen for verden osv.…) og dem der udlever sine drømme i livet.
Hvad ville du gøre, hvis du vandt 10 millioner?
Trække stikket ud og rejse verden rundt med familien.
Hvis du skulle give folk et godt råd, hvad skulle det så være?
Smil til verden og tænk positivt - så bliver livet lidt skønnere. :o)

