
Månedens profil, november 2011 
– Birgit Niss 

   
Navn:  Birgit Jensen Niss 
Alder:  44 
Stilling:  Pædagog 
Ægteskabelig status: Gift med Kurt i 23 år 
Børn: Camilla på 23 og Christian på 26 år 
Født og opvokset i: Født i Vejle, opvokset i Nordjylland 
 

 

 
   
Hvad har fået dig til at slå dig ned i Øster Hornum?   
Et tilfælde. Det var her vi fandt den helt rigtige byggegrund til den helt rigtige pris. 
 
Hvad synes du er godt ved at bo i Øster Hornum? 
Gode naboer. Naturskønne omgivelser. Lille men aktiv by med kort vej til Aalborg. Sammenholdet og den 
gode stemning i byen og idrætsforening. 
 
Hvad synes du ville gøre det bedre at bo i Øster Hornum? 
At der kommer bedre busforbindelser herfra og til Godthåb/Svenstrup. Flere naturstier i området. 
 
Hvad kunne byrådet gøre for at gøre det bedre at bo i Øster Hornum? 
Den kunne begynde at se udover Støvring bys grænser. Som lokalsamfund har vi brug for byrådets 
opbakning til at videreudvikle vores lille by. De kunne jo starte med at se muligheder frem for 
begrænsninger.  
 
Hvad kan der gøres for at skabe mere aktivitet i Øster Hornum? 
Jeg er ikke sikker på, der kan gøres så meget mere, for byen er meget livlig og har mange aktiviteter og 
arrangementer i løbet af året.   
 
Hvad gør du selv for at gøre det bedre at bo i Øster Hornum? 
Jeg har igennem de 25 år, jeg har boet her i byen, både været FDF/FPF leder og siddet i diverse bestyrelser 
i de institutioner mine børn har gået i. Jeg er aktiv i idrætsforeningen, hvor jeg både har været 
gymnastikinstruktør, tidligere medlem af ØHI´s forretningsudvalg/hovedbestyrelse og nu på 2. år som 
formand for vores gymnastikafdeling og derfor nu igen, også en del af ØHI´s hovedbestyrelse.  
 



Hvad optager dig meget lige nu?  
Opstarten på vores gymnastiksæson. 
 
Hvilken bog har gjort størst indtryk på dig? 
Englen fra Groznyj af Åsne Seirstad. Den måde hun fortæller om krigen i Tjetjenien er så hårrejsende og 
uvirkeligt, at man skulle tro det var en opdigtet historie. Men det er det ikke, det er den barske sandhed og 
en kamp for livet der kæmpes, ikke bare for de voksne, men også for børnene, der må gå tiggergang på 
gaden for at overleve. Det er så rystende en fortælling. 
 
Hvilket musikværk har gjort størst indtryk på dig? 
Another day in paradise med Phil Collins 
 
Hvilket kunstværk har gjort størst indtryk på dig? 
Ikke et kunstværk, men en bygning, Mariekirken i Lübeck, er måske ikke noget særligt set udefra, men når 
man kommer ind, så taber man pusten, den er utrolig flot og kæmpe stor. 
 
Hvilken film har gjort størst indtryk på dig? 
Drømmen 
 
Hvad ønsker du dig mest af din tilværelse?  
At det må gå mine børn og svigerbørn godt. 
 
Hvad laver du i fritiden?  
Læser bunkevis af krimier og helst af danske og svenske forfattere, men kikker man i min reol, findes der 
alt fra krimier, selvbiografier, kærlighedsromaner, fortællinger fra virkelighedens verden til diverse 
faglitteratur. Jeg nyder samværet med familie og gode venner, udflugter rundt i Danmark, biografture, går 
til koncerter og en sjælden gang i teateret.  
 
Hvordan holder du dig i form? 
Gå-/ cykelture og fitness 
 
Hvad er din livret?  
Alt god og veltilberedt mad kunne jeg sige, men en ret jeg ofte er vendt tilbage til gennem årene er: 
Lasagne i fad med kylling. 
 
Hvad har du lavet i dine ferier?  
Vi har camperet rundt i Danmark, specielt mens børnene var små. Senere, da børnene blev større, er det 
blevet til camping i Holland, Østrig, Sverige og Tyskland. Vi tager stadig på camping, men kun i hytter og 
som alderen og mageligheden er blevet større, bliver det efterhånden mere til et af kommunens 
sommerhuse rundt på de danske øer, eller en storbyferie på et 4 stjernet hotel både i og uden for Danmark. 
 
Hvad kan gøre dig glad?  
Når jeg ganske uventet kommer hjem til friskbrygget kaffe og friskbagte boller, efterfulgt af et kæmpe 
kram af min dejlige mand. Eller når børnene kommer hjem med deres søde kærester. 
 
 



 
Hvad kan irritere dig?  
Når folk ikke overholder aftaler. 
 
Hvem beundrer du mest?  
Min mand, for han har holdt mig ud i 29 år og der skal noget til. 
 
Hvad ville du gøre, hvis du vandt 10 millioner?  
Blive skør i bolden!! Nej, det ved jeg ikke, hvad skulle jeg dog også bruge så mange penge til? 
 
Hvis du skulle give folk et godt råd, hvad skulle det så være?  
Vær mod andre som du ønsker, de skal være mod dig. 
 


