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Navn:  Per E. Lyngberg-Andersen 
Alder:  62 år 
Stilling:  Skolelærer/leder 
Ægteskabelig status:  Gift 
Børn:  4 stk. 
Født og opvokset i: Aalborg 
 

 

 
   
Hvad har fået dig til at slå dig ned i Øster Hornum?   
Job som lærer ved skolen. 
 
Hvad synes du er godt ved at bo i Øster Hornum?  
Et lille overskueligt samfund med mange faciliteter for børn og voksne. 
 
Hvad synes du ville gøre det bedre at bo i Øster Hornum?  
At Øster Hornum fortsat udvikler sig i tiden og med tiden; dvs. at Øster Hornum bliver større over tid og 
derfor udvikler sig med tidssvarende faciliteter, som da vi kom. 
 
Hvad kunne byrådet gøre for at gøre det bedre at bo i Øster Hornum?  
Anerkende førnævnte mantra og derfor arbejde med på udviklingen. Se mulighederne og lade initiativer få 
plads. 
 
Hvad kan der gøres for at skabe mere aktivitet i Øster Hornum?  
Jeg synes allerede der gøres meget i Øster Hornum (således som det vist altid har været). 
 
Hvad gør du selv for at gøre det bedre at bo i Øster Hornum?  
Jeg er gået ind i byens foreningsarbejde og deltaget i flere af Øster Hornum foreninger 
 
Hvad optager dig meget lige nu?  
De tanker nogle beboere har givet udtryk for til udvidelse af faciliteter for foreningslivet, til forskønnelse 
af Øster Hornum og til sikring af beboernes færden rundt i Øster Hornum. 



Hvilken bog har gjort størst indtryk på dig?  
Bibelen, en fantastisk bog som rigtig mange og forskellige forfattere har bidraget til. 
 

Hvilket musikværk har gjort størst indtryk på dig?  
Jeg har en bred musiksmag. Jeg kan ikke fremhæve et bestemt værk. 
 

Hvilket kunstværk har gjort størst indtryk på dig? 
Domkirken i Trondheim, fantastisk bygningsværk, når man tænker på vilkårene den er blevet laver under. 
 

Hvilken film har gjort størst indtryk på dig?  
Windjammer, en film om skole- og sejlskibe, som jeg så på et meget stort (sådan husker jeg det) lærred i 
den daværende Aalborghal. 
 

Hvad ønsker du dig mest af din tilværelse?  
At mine børn må lykkes med det de gerne vil på en ordentlig måde. 
 

Hvad laver du i fritiden?  
Læser, spille på PC, deltager i byens foreningsliv både som udøvende og i styrelsessammenhæng. 
 

Hvordan holder du dig i form?  
Dyrker lidt sport hele året rundt af forskellig slags. Tænker lidt over hvad jeg spiser og drikker - og hvor 
meget. 
 

Hvad er din livret?  
Jeg kan næsten lide al slags mad, men jeg spiser meget nødigt ”boller i karry”. 
 

Hvad har du lavet i dine ferier? 
Aktive ferier såsom ski og cykelture.  
 

Hvad kan gøre dig glad?  
Hverdagen. 
 

Hvad kan irritere dig? 
Min kone. 
 

Hvem beundrer du mest?  
Min kone og børn. 
 

Hvad ville du gøre, hvis du vandt 10 millioner?  
Give mine børn en million hver og gemme resten. Så de kan få en mere om ti år (hvad de ikke ved før om 
ti år!). 
 

Hvis du skulle give folk et godt råd, hvad skulle det så være?  
Der vil være tale om et råd. Da det må være op til modtageren at vurdere om det er godt. Derfor vil jeg nok 
afstå fra at give ”gode råd”. Det jeg har erfaret var og er godt for mig er ikke nødvendigvis godt for folk! 


