
Månedens profil, februar 2012 
– Erling Jepsen 

   
Navn:  Erling Jepsen 
Alder:  60 
Stilling:  Uddeler 
Ægteskabelig status: Gift med Kirsten 
Børn: 3 drenge 
Født og opvokset i: Overlade ved Løgstør 
 

 

 
   
 
Hvad har fået dig til at slå dig ned i Øster Hornum?   
Fik plads som uddeler i brugsen. 
 
Hvad synes du er godt ved at bo i Øster Hornum? 
En lille hyggelig by, hvor man kender hinanden. Her er de offentlige faciliteter man kan ønske sig af en by 
af denne størrelse og et godt foreningsliv.   
 
Hvad synes du ville gøre det bedre at bo i Øster Hornum? 
Lidt mere udvikling i nybygning og busforbindelse til Godthåb. 
 
Hvad kunne byrådet gøre for at gøre det bedre at bo i Øster Hornum? 
F.eks. se velvillig på en ny børnehave. 
 
Hvad kan der gøres for at skabe mere aktivitet i Øster Hornum? 
Jeg synes der gøres meget, vi skal bakke op. 
 
Hvad gør du selv for at gøre det bedre at bo i Øster Hornum? 
Det jeg gør er nok mere på det vedligeholdende - at holde gang i Brugsen. 
 
Hvilken film har gjort størst indtryk på dig? 
Pretty woman 
 



Hvad ønsker du dig mest af din tilværelse?  
At det går ens familie godt. 
 
Hvad laver du i fritiden?  
Passer have. 
 
Hvordan holder du dig i form? 
Cykler på arbejde … 
 
Hvad er din livret?  
Tournedos. 
 
Hvad har du lavet i dine ferier?  
Leje et sommerhus i Danmark, og se på alt hvad der er i området. 
 
Hvad kan gøre dig glad?  
Når ting lykkes, og det går familie og venner godt. 
 
Hvad kan irritere dig?  
Når det der blev aftalt ikke blev holdt. 
 
Hvem beundrer du mest?  
Dem der ikke er bange for at hjælpe andre. 
 
Hvad ville du gøre, hvis du vandt 10 millioner?  
En god lang ferie og ellers leve som jeg plejer, og dele ud til børnene. 
 
Hvis du skulle give folk et godt råd, hvad skulle det så være?  
Grib muligheden når den er der. 
 


