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Hvad har fået dig til at slå dig ned i Øster Hornum?   
Nyt job i Nordjylland. Det rigtige hus i en mindre by med gode pasningsmuligheder og skole indenfor 
gåafstand. 
 
Hvad synes du er godt ved at bo i Øster Hornum?  
Byens beliggenhed tæt ved Aalborg, midt mellem Nibe og Støvring. Den flotte himmerlandske natur lige 
uden for døren. Lad mig bare nævne Nihøje og Hornum Sø. Vi har de nødvendige offentlige og private 
faciliteter, som også gør det praktisk at bo i byen. Det er også vigtigt for mig at beboerne er aktive i 
foreningslivet og når der skal tages fælles initiativer. 
 
Hvad synes du ville gøre det bedre at bo i Øster Hornum?  
Øget indbyggertal vil gøre det endnu bedre at bo i byen. Dels vil det være med til at vi kan bevare de 
faciliteter, som vi allerede har, men også være med til at udbygge og udvikle nye ting. 
 
Hvad kunne byrådet gøre for at gøre det bedre at bo i Øster Hornum?  
Helst så jeg, at byrådet blander sig så lidt som muligt. Jeg synes erfaringerne er dårlige. Dagsordenen er 
mest afvikling og centralisering i de større byer. Men ellers kunne de starte med at gøre den offentlige 
transport til og fra Øster Hornum gratis. 
 
Hvad kan der gøres for at skabe mere aktivitet i Øster Hornum?  
Med gratis offentlig transport er et psykologisk problem for at tiltrække flere tilflyttere borte. Mange, som 
ikke har tilknytning til Øster Hornum, synes det er besværligt at komme til og fra byen. Os, som bor her, 
ved at det ikke er et stort problem. De fleste familier har i forvejen 1 bil og mange har 2. 
 

 



Hvad gør du selv for at gøre det bedre at bo i Øster Hornum?  
Jeg har al den tid jeg har boet i Øster Hornum været aktiv i diverse bestyrelser. Først i børnehaven og 
skolen. I dag er jeg i bestyrelsen for Brugsen, Varmeværket, hjælper lidt til med at opdater Øster Hornum 
Portalen og er er med i arbejdsgruppen ”Byg og Bo” i Borgerforeningen. 
 
Hvad optager dig meget lige nu?  
På mit arbejde glæder jeg mig til nye opgaver i et projekt, som løber af stablen i 2011. Her i Øster Hornum 
ser jeg frem til at vi får realiseret vore planer om byforskønnelse og etablering af sø og stiforløb. 
 
Hvilken bog har gjort størst indtryk på dig?  
”Hulebjørnens Klan” af Jean M. Auel. 
 

Hvilket musikværk har gjort størst indtryk på dig?  
Johnny Madsen og Daltons. John Mogensen kan jeg også lide at høre en gang imellem. 
 

Hvilket kunstværk har gjort størst indtryk på dig? 
Jeg er meget imponeret over Skagens-malerne, men en kunstner som Erik Heide fra min fødeø Mors laver 
også imponerende kunst. 
 

Hvilken film har gjort størst indtryk på dig?  
”Bænken” af Per Fly. 
 

Hvad ønsker du dig mest af din tilværelse?  
At det går min familie godt, og at vi alle er sunde og raske. 
 

Hvad laver du i fritiden?  
Foreningsarbejde, venner og familie. Passe hus og have. Naturoplevelser. 
 

Hvordan holder du dig i form?  
Gå og cykelture. 
 

Hvad er din livret?  
Gule ærter. 
 

Hvad har du lavet i dine ferier? 
De fleste ferier har vi holdt i Danmark. Vi har lejet sommerhus og boet på campingplads. Norge og Sverige 
har vi også besøgt. Vi har været på charterrejse til sydens varme og sol. 
 

Hvad kan gøre dig glad?  
Når det går mine venner, børn og svigerbørn godt. Når jeg er sammen med dygtige mennesker, der brænder 
for deres sag. 
 

Hvad kan irritere dig? 
Når jeg oplever at mennesker, som har magt over andre, ikke respekterer dem, de har magt over. 
 



Hvem beundrer du mest?  
Jeg synes der er mange at se op til, men skal jeg nævne en, så er det min kone, som nu har holdt mig ud i 
30 år, og som har født vore 2 børn. 
 
Hvad ville du gøre, hvis du vandt 10 millioner?  
Fortsætte med at leve som hidtil, give nogle til mine børn og oprette en ny ”Peter Kvist Fond” til gavn for 
byens foreninger. 
 

Hvis du skulle give folk et godt råd, hvad skulle det så være?  
Gør det der gør dig glad – udsæt det ikke til i morgen, men gør det i dag. 
 


