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- Lone Jul Pedersen 

 
 
Navn: 
 

Lone Jul Pedersen 

 

Alder: 
 

46 

Stilling: 
 

Kommunal Dagplejer 

Ægteskabelig status: 
 

Gift med Carsten 

Børn: 
 

Maja, Katrine, Laura og Karoline 

Født og opvokset i: 
 

Født i Aalborg, opvokset i Svenstrup 

 
 
Hvad har fået dig til at slå dig ned i Øster Hornum? 
Lidt en tilfældighed, vi faldt for huset. Jeg var faktisk ikke vild med tanken om at bo i en lille by 
som Øster Hornum ☺, men kunne i dag ikke forestille mig et bedre sted at bo. 
 
Hvad synes du er godt ved at bo i Øster Hornum? 
Det nære miljø, fællesskabet og de mange engagerede folk i byen.  
Og ikke mindst naturen omkring vores dejlig by. 
 
Hvad synes du ville gøre det bedre at bo i Øster Hornum? 
En overbygning 7-9 klasse i BørneUniverset, og bedre offentlig transport, så vores unge og ældre 
fortsat synes det er fedt at bo i byen. 
 
Hvad kunne byrådet gøre for at gøre det bedre at bo i Øster Hornum? 
Støtte op om alle de gode initiativer i vores by og være med til at udvikle.  
Se de muligheder der er og ikke lade sig begrænse af at ensrette områder/byer i kommunen. 
 
Hvad kan der gøres for at skabe mere aktivitet i Øster Hornum? 
Der er mange gode aktiviteter i gang i Øster Hornum, men altid plads til flere ☺  
En overbygning i BørneUniverset vil helt sikkert skabe grobund for flere aktiviteter for 
aldersgruppen. 
 
Hvad gør du selv for at gøre det bedre at bo i Øster Hornum? 
Deltager i byens aktiviteter og det frivillige arbejde.  
 



Hvad optager dig meget lige nu? 
At forene alle de ting vi gerne vil, med den ikke så meget tid vi har at gøre det i. 
 
Hvilken bog har gjort størst indtryk på dig? 
Bliver altid tryllebundet til en god krimi, forfattere som Stieg Larsson, Jussi Adler-olsen, Camilla 
Läckberg.  
Har for nylig læst ”En mand der hedder Ove” af Frederik Backman, en på samme tider morsom og 
tankevækkende bog. 
 
Hvilket musikværk har gjort størst indtryk på dig? 
Lytter til det der flyder ud af radioen.  
Egentlig kan jeg li’ meget forskelligt.  
Indtrykket af musikken ligger for mig mere i oplevelsen, der knytter sig til hvor/hvornår jeg har 
lyttet til det. 
 
Hvilket kunstværk har gjort størst indtryk på dig? 
Loftet i det Sixtinske Kapel malet af Michael Angelo er et fantastisk værk.  
Men de største værker for mig er de mange flotte tegninger/billeder mine piger har lavet! 
 
Hvilken film har gjort størst indtryk på dig? 
Den skal godt nok være spændende, ellers sover jeg hellere ☺  
Så film der sætter tankerne i gang som Inception og Passengers.  
Og en god tøsefilm/tegnefilm sammen med pigerne er altid godt. 
 
Hvad ønsker du dig mest af din tilværelse? 
At passe godt på min familie og mit arbejde. 
 
Hvordan holder du dig i form? 
Spinning og gåture. 
 
Hvad er din livret? 
Fyldt mørbrad er altid godt og kan varieres i det uendelige.  
Og så er italienske oste, specialiteter og rødvin altid godt. 
 
Hvad laver du i fritiden? 
Hygger med familien.  
Små kreative ting, som at samle og male på sten. 
 
Hvad har du lavet i dine ferier? 
Nydt campinglivet med familien i telt/campingvogn og skiture med vennerne 
 
Hvad kan gøre dig glad? 
Min mand og børn, et smil, en anerkendende kommentar eller et kram af en lille ven.  
Ofte er det små ting i hverdagen, som kan virke ubetydelige i øjeblikket, men som sætter sine spor. 
 
Hvad kan irritere dig? 
Uærlighed og grådighed. 
 
Hvem beundrer du mest? 
Folk der er ærlige overfor sig selv og andre. 
 
 



Hvad ville du gøre, hvis du vandt 10 millioner? 
Købe et lille ”Casa” i Toscana og holde lidt mere ferie.  
Anlægge en frugtplantage i udkanten af Øster Hornum og forære byen en bus. 
 
Hvis du skulle give folk et godt råd, hvad skulle det så være? 
Vær dig selv, respekter hinandens holdninger og forskelligheder. 
 
 


