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Månedens profil, maj 2012 
- Diana Skovgaard Larsen 

 
 
Navn: 
 

Diana Skovgaard Larsen 

Alder: 
 

35 år 

Ægteskabelig 
status: 
 

Bor sammen med Thomas 
Skovgaard Larsen 
 

Børn: 
 

Tre drenge: 
* Kristoffer 17 år 
* Oliver 8 år 
* Willads 1 år 
 

Født og opvokset i: 
 

Jeg er født i Frederikshavn og 
opvokset det meste af mit liv i 
Sæby 

 
 
Hvad har fået dig til at slå dig ned i Øster Hornum? 
Vores forrige hus var blevet for småt, og vi ville gerne lidt på landet, og så blev det her lige i 
svinget. 
 
Hvad synes du er godt ved at bo i Øster Hornum? 
Det virker til at være et godt sted for børn at vokse op – her er trygt. Men jeg synes bestemt også, 
her er rart at være som voksen, så jeg er meget glad for vi flyttede hertil for nu et år siden. 
 
Hvad synes du ville gøre det bedre at bo i Øster Hornum? 
Altså jeg synes nu her er rigtig rart at være, så jeg har ikke noget bud på noget, der ville gøre det 
endnu bedre. 
 
Hvad kunne byrådet gøre for at gøre det bedre at bo i  Øster Hornum? 
Nummer et ville da være at vores busforbindelser blev forbedret kraftigt. Det ville kunne give unge 
en større mulighed for at komme frem og tilbage fra uddannelse og ungdomsjob. Men det ville 
måske også gøre byen noget mere attraktiv for familier udefra til at købe hus herude. Jeg vil da også 
sige, at det var en udfordring for os med en dreng på 17, der skulle læse i Nørre Sundby – det var 
næsten så godt som umuligt at få til at hænge sammen med offentlig transport herude fra. Og det er 
ærgerligt, at man ikke bare kan komme til Støvring eller Svenstrup, så man kan benytte tog eller 
busser derfra og videre. 
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Hvad kan der gøres for at skabe mere aktivitet i Øster Hornum? 
Jeg er jo selv trådt ind i FDF, hvor jeg har arbejdet hårdt for at skabe mere aktivitet og fokus på, at 
vi er her. Og det synes jeg, vi har formået nu, lederne og jeg. Vi har et super godt team af ledere, 
hvor der altid er plads til flere. Og vi har stigende børnetal – og der og også plads til flere der. Så er 
man nysgerrig på hvad vi laver, så kom endelig. Og der er vores hjemmeside www.ohfdf.dk meget 
informativ om, hvad der sker og hvornår. 
 
Hvad gør du selv for at gøre det bedre at bo i Øster Hornum? 
Jeg prøver på at gøre mig umage i at lave nogen gode oplevelser i FDF sammen med lederne for 
børnene, så de har nogen gode og sunde oplevelser at gå til. Og gøre sådan at vi fornyer os, så der 
vil være FDF i mange år frem for Øster Hornums børn. Og så deltager jeg også aktivt i at lave 
nogen gode arrangementer, for eksempel fastelavn og Skt. Hans og adventsmarked. 
 
Hvad optager dig meget lige nu? 
En ting er jo FDF, som jeg nyder meget og bruger meget tid på. Så er der jo mit kommende projekt 
– min butik, som jeg glæder mig meget til at jeg skal sætte i stand nu og åbne til vinter. 
 
Hvilken bog har gjort størst indtryk på dig? 
Jeg har haft masser af intentioner om at sætte mig og læse en bog, men det kommer desværre kun 
dertil … men mon ikke en dag, jeg får tiden til at sætte mig og så læse i den også! 
 
Hvilket musikværk har gjort størst indtryk på dig? 
Jeg kan lide næsten alt musik – der er noget, der hører til enhver lejlighed. 
 
Hvilket kunstværk har gjort størst indtryk på dig? 
Jeg kan ikke sige et bestemt kunstværk, men når vi er på ferie, har vi tit besøgt katolske kirker, og 
dem synes jeg er imponerende og flotte og interessante. Det er noget, der gør indtryk på mig. 
 
Hvilken film har gjort størst indtryk på dig? 
Det er ”Dying young” med Julia Roberts og Cambell Scott. 
 
Hvad ønsker du dig mest af din tilværelse? 
At min familie og jeg har det godt. 
 
Hvad laver du i fritiden? 
Jeg bruger meget tid på FDF og de mennesker, der er med deri, og min familie her, og så prøver jeg 
på at presse venner og familie, der bor langt væk, ind i kalenderen. 
 
Hvad har du lavet i dine ferier? 
Vi har rejst sydpå og holdt ferie i Danmark også, men har nu ikke lavet noget helt specielt 
anderledes. Vi nyder bare at være sammen som familie. 
 
Hvad kan gøre dig glad? 
Når jeg hører mine drenges latter, når ting lykkes og samværet med vores venner. 
 
Hvad kan irritere dig? 
Rod – jeg hader rod! 
Og skarpt forfulgt derefter er når folk ikke holder, hvad de lover. 
 
Hvem beundrer du mest? 
Det kunne godt være min partner – for han er da nogen gange noget af en opgave … 
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Hvad ville du gøre, hvis du vandt 10 millioner? 
Jeg spiller ikke, men gjorde jeg det nu … Ja, så ville Thomas helt sikkert blande sig og sige, vi 
skulle være fornuftige. Men jeg er nu sikker på, jeg ville holde den sjoveste fest for hele vores 
omgangskred, for jeg elsker at være omgivet af dem alle. 
 
Hvis du skulle give folk et godt råd, hvad skulle det så være? 
Det ligger vist ikke til mig at give gode råd – men vær positiv og imødekommende. Det tror jeg er 
en meget bedre harmoni. 
 
 


