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Hvad har fået dig til at slå dig ned i Øster Hornum?   
Det var vel nærmest lidt tilfældigt – en kombination af at vi fandt det rette hus, og at byen lå tæt ved  
motorvejen, så det imødekom vores behov for både at køre nord og syd på.  
 
Hvad synes du er godt ved at bo i Øster Hornum? 
At byen skaber en tryg ramme for vores børns opvækst. Den er overskuelig, de bliver hurtigt selvkørende 
og de kender mange på tværs af aldre. Jeg kan godt lide, at Øster Hornum er sådan lidt ”Alle-vi-børn-i- 
Bulderby-agtig”. 
 
Hvad synes du ville gøre det bedre at bo i Øster Hornum? 
Vi har allerede stor fornøjelse af Katbakken, Nihøje og ”Fyrrebakke-skoven”, men flere muligheder for at 
tage ud i naturen, ville gøre det endnu mere attraktivt at bo i byen. Derfor ser jeg også meget frem til, at 
de nye Kløverstier bliver etableret.   
 
Hvad kunne byrådet gøre for at gøre det bedre at bo i Øster Hornum? 
Ha, ha. Sende flere penge! Og være modige! Især det sidste. Her tænker jeg især på alle de ambitiøse tan-
ker, der pt. tænkes om Øster Hornum Børneunivers. Her håber jeg virkelig, at Byrådet tør bakke op om  
initiativet. Det er da en helt unik tanke på den måde at skabe et pædagogisk helhedstilbud, så vi sikrer 
trygge og glidende overgange i børnenes institutionsliv, og dermed understøtter deres udvikling og trivsel 
bedst mulig.  



Hvad kan der gøres for at skabe mere aktivitet i Øster Hornum? 
Synes faktisk at der sker ganske meget allerede... 
 
Hvad gør du selv for at gøre det bedre at bo i Øster Hornum? 
Som Formand for bestyrelsen bag Øster Hornum Børneunivers har jeg engageret mig i børnehavens, sko-
lens og SFO’ens virke. Sammen med de øvrige i bestyrelsen, arbejder vi aktivt for fortsat at skabe de bed-
ste vilkår for byens børn.  
 
Hvad optager dig meget lige nu?  
Vores nye tilbygning, som vi netop er ved at indrette i disse dage... 
 
Hvilken bog har gjort størst indtryk på dig? 
Det er svært blot at nævne én! Jeg er ret forslugen og ganske alsidig, når det kommer til skønlitteratur,  
forstået på den måde, at jeg læser meget og jeg læser mange forskellige genrer. De sidste par år har jeg 
mest hørt bøger dog; som pendler (ØH-Århus t/r) har jeg mere eller mindre konstant gang i en lydbog.  
Senest har jeg hørt Anne B. Ragdes trilogi om den norske slægt Neshov: ”Berlinerpoplerne”,  
”Eremitkrebsene” samt ”Ligge i grønne enge”. De kan bestemt anbefales. 
 
Hvilket musikværk har gjort størst indtryk på dig? 
Halleluja – både i den engelske originalversion med Leonard Cohen, men også i den danske oversættelse  
sunget af Tina Dickow. Lige i tiden lytter jeg mest til Philharmonics med Ages Obel. 
 
Hvilket kunstværk har gjort størst indtryk på dig? 
Michelangelos loftsmaleri i Det Sixtinske Kapel i Rom. 
 
Hvilken film har gjort størst indtryk på dig? 
Den italienske film ”Livet er smukt” fra 1997 gjorde stort indtryk på mig, kan jeg huske. Den handler om 
jødisk overlevelse under 2. Verdenskrig, og selvom det er et alvorligt tema, er det samtidig en meget un-
derholdende, nærmest morsom, film. Ellers har jeg en svaghed for dokumentarfilm og kan fx  på det var-
meste anbefale ”Dykkerklokken og sommerfuglen” af Julian Schnabel.  
 
Hvad laver du i fritiden?  
Slapper af, besøger venner, render i haven og forsøger at holde vasketøjet og nullermændene nede på et  
anstændigt niveau! 
 
Hvordan holder du dig i form? 
Jeg løber. 
 
Hvad er din livret?  
Jeg ved ikke, om man kan tale om, at jeg har en decideret livret. Jeg kan vist generelt bare godt lide  
alle typer veltilberedt mad. 
 
Hvad har du lavet i dine ferier?  
Langt de flest af vores ferier tilbringes på et stort gammelt familieejet træsejlsskib.  
 
 



Hvad kan gøre dig glad?  
Langt det meste, faktisk. Børnehumor, kærlighedserklæringer, impulsivitet, lange lyse sommernætter,  
dansemusik, kanelsnegle, nyfalden sne, sæbebobler, at grine uden nogen som helst grund... 
 
Hvad kan irritere dig?  
Mennesker uden humor. Illoyalitet, påståelighed og inkompetence. Uforudsete regninger, mad der bræn-
der på, skuffer der binder og lange bilkøer på motorvejen mandag-fredag! 
 
Hvem beundrer du mest?  
Jeg beundrer mange på forskellige måder og af forskellige grunde; kan ikke pege på en bestemt person.  
 
Hvad ville du gøre, hvis du vandt 10 millioner?  
Jeg spiller ikke lotto, så det sker nok ikke. Meeen vandt jeg en stor sum penge, ville jeg holde en stor  
fest, donere et beløb til venner, familie og velgørenhed samt rejse en hel masse mere. 
 
Hvis du skulle give folk et godt råd, hvad skulle det så være?  
Vær tro mod dig selv og dine værdier. 
 


