
Månedens profil, juni 2011  
– Lene Kristensen 

   
Navn:  Lene Bøjlund Kristensen 
Alder:  47 år 
Stilling:  Montrice, Necas Støvring 
Ægteskabelig status:  Gift med Thomas i 22 år 
Børn: Jeanet på 25 og René på 22 
Født og opvokset i:  Født i Sulsted og opvokset i Lundbæk  

ved Nibe 
 

 

 
   
Hvad har fået dig til at slå dig ned i Øster Hornum?   
Øster Hornum er en god lille børneby. 
 
Hvad synes du er godt ved at bo i Øster Hornum? 
Næsten alle kender hinanden og her er rart at bo. 
 
Hvad synes du ville gøre det bedre at bo i Øster Hornum? 
At flere af byens borgere vil deltage i fællesskabet. 
 
Hvad kunne byrådet gøre for at gøre det bedre at bo i Øster Hornum? 
Blandt andet sørge for at vi beholder vores skole, børnehave og ældrecenter. 
 
Hvad kan der gøres for at skabe mere aktivitet i Øster Hornum? 
Jeg synes at Øster Hornum er en meget aktiv by, og der bliver lavet noget nyt hele tiden med borgernes 
hjælp. 
 
Hvad gør du selv for at gøre det bedre at bo i Øster Hornum? 
Støtter op om de projekter, der er i gang. 
 
Hvad optager dig meget lige nu?  
Det gør Byfesten, som skal afholdes i uge 33. Der er mange ting, der skal på plads inden sommerferien. 
 
Hvilken bog har gjort størst indtryk på dig? 
”Jordens Søjler” af Ken Follett. 



 
Hvilken film har gjort størst indtryk på dig? 
”Ikke uden min datter”. 
 
Hvad ønsker du dig mest af din tilværelse?  
At min familie og omgangskreds har det godt. 
 
Hvad laver du i fritiden?  
Passer hus, have og Borgerforeningen. 
 
Hvordan holder du dig i form? 
Passer min have om sommeren og zumba om vinteren. 
 
Hvad har du lavet i dine ferier?  
Nogle gange en tur til udlandet, andre gange her hjemme. 
 
Hvad kan gøre dig glad?  
Når tingene lykkes, og alle har det godt. 
 
Hvad kan irritere dig?  
Hvis folk ikke er ærlige, og ikke overholder deres aftaler. 
 
Hvem beundrer du mest?  
Jeg tror det er min far – han tager tingene så roligt. 
 
Hvad ville du gøre, hvis du vandt 10 millioner?  
Så skulle mine børn have lidt penge, og så tror jeg, jeg vi skulle have nye byporte! ☺☺☺ 
 
Hvis du skulle give folk et godt råd, hvad skulle det så være?  
Lad være med at begynde at ryge, det er så svært at holde op! ☺ 
 


