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- Peer Herbsleb 

 
 
Navn: 
 

Peer Herbsleb 

Alder: 
 

66 

Stilling: 
 

Direktør, pensionist 

Ægteskabelig status: 
 

Enkemand 

Børn: 
 

3 

Født og opvokset i: 
 

København 

 
 
 
Hvad har fået dig til at slå dig ned i Øster Hornum? 
Tilflyttet november 2011. Gode venner, megen aktivitet lokalt, tæt på Limfjorden – skov - byer. 
 
Hvad synes du er godt ved at bo i Øster Hornum? 
Fantastiske mennesker, Gnisten, Firkløver-stierne, naturen, kirken. 
 
Hvad synes du ville gøre det bedre at bo i Øster Hornum? 
Bedre offentlige trafik – når jeg får brug for det.  
Få lavet naturområdet, når rensningsanlægget nedlægges. 
 
Hvad kunne byrådet gøre for at gøre det bedre at bo i Øster Hornum? 
Føre cykelstierne igennem til Støvring og Nibe, bedre offentlige trafikmidler. 
 
Hvad kan der gøres for at skabe mere aktivitet i Øster Hornum? 
Det er aktive mennesker der skaber aktivitet og dem har vi i Øster Hornum 
 
Hvad gør du selv for at gøre det bedre at bo i Øster Hornum? 
Deltager i menighedsrådsarbejdet, hjulpet lidt til med Firkløverstierne, deltager i diverse 
arrangementer.  
 
Hvad optager dig meget lige nu? 
Menighedsrådsarbejdet, mit eget firma, bestyrelses arbejde i produktionsskolen ”Sandagergård”, 
sejlads i Syd-Grønland. 
 
Hvilken bog har gjort størst indtryk på dig? 
Tor Nørretranders: ”Det generøse menneske” og ”Det udelelige”. 
 
Hvilket musikværk har gjort størst indtryk på dig? 
Alt efter tidspunktet meget forskelligt, men mest nok Carl Nielsen: ” Helios”. 



Hvilket kunstværk har gjort størst indtryk på dig? 
Stine v. Winsberg ”Den lyserøde djævel”, Inge-Lise Westman ”Vinterblomster”. 
 
Hvilken film har gjort størst indtryk på dig? 
Der er mange. 
 
Hvad ønsker du dig mest af din tilværelse? 
At jeg kan bidrage en lille smule til at udsatte mennesker kan få det bedre. 
 
Hvordan holder du dig i form? 
Fysisk: Gnisten, gåture, sejlads, alpin-skiløb, vandreture i Grønland, jagt i Lapland. 
Intellektuelt: Mine børn og børnebørn, musik, diskussion med mine venner. 
 
Hvad er din livret? 
Flæskesteg - m. fl.  
 
Hvad laver du i fritiden? 
Gnisten, sejlads, gåture, menighedsarbejde, modelflyvning, jagtture. 
 
Hvad har du lavet i dine ferier? 
Vandreture i Grønland, sejlads i ”Cirkeline” en grinde, alpin-skiløb i Østrig gerne sammen med 
mine børnebørn, jagt i Lapland. 
 
Hvad kan gøre dig glad? 
Når jeg gør noget der har en betydning for mine medmennesker. En stjerneklar nattehimmel hvor 
man kan lade tankerne gå på langtur. At møde engagerede mennesker.  
 
Hvad kan irritere dig? 
Egoisme, ufuldstændige sandheder som vore medier er proppet med for det meste.  
 
Hvem beundrer du mest? 
Niels Bohr – for hans holdninger og dybe indsigt i vores natur. 
 
Hvad ville du gøre, hvis du vandt 10 millioner? 
Det ville være usandsynligt da jeg aldrig spiller. 
 
Hvis du skulle give folk et godt råd, hvad skulle det så være? 
Gøre noget der har betydning for dine medmennesker. 
 
 


