
Månedens profil, marts 2010 
– Tage Ditlev Jensen 

   
Navn:  Tage Ditlev Jensen 
Alder:  58 
Stilling:  Halinspektør. 
Ægteskabelig status:  Godt gift med Ingelise. 
Børn:  2 døtre. 
Født og opvokset i: Ravnkilde. 
 

 

 
 
Hvad har fået dig til at slå dig ned i Øster Hornum?   
En tilfældighed. Men der var de ting man skulle bruge. De er siden forsvundet, og kun Brugsen er tilbage. 
 

Hvad synes du er godt ved at bo i Øster Hornum?  
At det er et lille samfund, hvor man kender hinanden. At det er tæt på Aalborg. Man er god til at stå 
sammen om nogen ting, når der skal laves noget. 
 

Hvad synes du ville gøre det bedre at bo i Øster Hornum?  
At der sker udvikling i stedet for afvikling. 
 

Hvad kunne byrådet gøre for at gøre det bedre at bo i Øster Hornum?  
Være parate til at støtte op om lokalsamfundet, også økonomisk. 
 

Hvad kan der gøres for at skabe mere aktivitet i Øster Hornum? 
En ny tilbygning til hallen. Samarbejde mellem forsamlingshuset og hallen. 
 

Hvad gør du selv for at gøre det bedre at bo i Øster Hornum? 
Være med til at skabe nogen ting, f. eks. Katbakken. 
 

Hvad optager dig meget lige nu? 
Udbygning af hallen blandt andet. 
 

Hvilken bog har gjort størst indtryk på dig? 
Gulag og glemsel, om Ruslands tragedie og Vestens hukommelsestab i det 20. århundrede. 
 



Hvilket musikværk har gjort størst indtryk på dig?   
Jeg har ikke nogen favoritter men lytter gerne til Runrig, og masser af andet musik. 
 

Hvilken film har gjort størst indtryk på dig?  
Schindlers liste. 
 

Hvad ønsker du dig mest af din tilværelse?   
For stort et spørgsmål til mig. 
 

Hvad laver du i fritiden?  
Holder meget af at tage rundt og se forskellige ”åbne haver”. At passe min egen nyanlagte have. Gå på 
udstillinger. Nyder en god Single malt. 
 

Hvordan holder du dig i form?  
Løber og cykler. 
 

Hvad er din livret?  
Al god mad, undtagen rosenkål. 
 

Hvad har du lavet i dine ferier?  
Været ude at rejse med familien, mest i Grækenland. Sidste år i Italien. Været på cykelferie i Toscana. 
 

Hvad kan gøre dig glad?  
At der er et nyt barnebarn på vej. At få lov at vågne hver morgen. At have et arbejde. At bo i Danmark i 
forhold til mange andre steder. Og 1000 andre ting. 
 

Hvad kan irritere dig?  
At danskerne er blevet ” egoer”. 
 

Hvem beundrer du mest?   
Folk der er ærlige. 
 

Hvad ville du gøre, hvis du vandt 10 millioner?   
Låne hallen de 5 millioner  til en ny tilbygning. 
 

Hvis du skulle give folk et godt råd, hvad skulle det så være?  
Vær mod andre som du ønsker de skal være mod dig. 
 


