
Månedens profil, april 2012 
– Jørgen Boel Hansen 

   
Navn:  Jørgen Boel Hansen 
Alder:  49 
Stilling:  Landmand 
Ægteskabelig status: Gift med Susanne 
Børn: Maja 20  Signe 18  Ditte 15  Jakob 10 
Født og opvokset i: Bramming 
 

 

 
   
Hvad har fået dig til at slå dig ned i Øster Hornum?   
Ejendommen vi etablerede os på i 1989, levede op til det vi søgte. 
 
Hvad synes du er godt ved at bo i Øster Hornum? 
Rigtig mange er villige til at lægge energi i byens puls. Den omkring liggende natur. 
 
Hvad synes du ville gøre det bedre at bo i Øster Hornum? 
Jeg har flere ønsker, som jeg tror, bliver indfriet over tid. 
 
Hvad kunne byrådet gøre for at gøre det bedre at bo i Øster Hornum? 
Tænke i helhed når Øster Hornum er på dagsordenen. (Fra vugge til grav ). 
 
Hvad kan der gøres for at skabe mere aktivitet i Øster Hornum? 
Det bliver nok svært på erhvervs siden et skabe mere aktivitet. I forenings og friluftslivet skal vi føle 
stemningen for, om der er grundlag for nye aktiviteter. 
 
Hvad gør du selv for at gøre det bedre at bo i Øster Hornum? 
Min kæphest lige pt. er at give folk mulighed for at gå/løbe i den skønne natur vi er så heldige at have 
omkring Øster Hornum. Er kasserer i støtteforeningen til Katbakken.  
 
 
 



Hvad optager dig meget lige nu?  
Miljø, klimaændringer. 
 
Hvilken bog har gjort størst indtryk på dig? 
Læser kun faglitteratur. 
 
Hvilket musikværk har gjort størst indtryk på dig? 
En LP med Roger Hodgson. 
 
Hvilket kunstværk har gjort størst indtryk på dig?  
Sydøen på New Zealand. 
 
Hvad ønsker du dig mest af din tilværelse?  
Stort spørgsmål! Med årene, at kunne  se tilbage på et indholdsrigt liv, og at folk bliver mere bevidste om 
ordene, etik og moral. 
 
Hvad laver du i fritiden?  
Går/løber tur, synger i sangkor, besøger familie og venner, laver Kløver stier. 
 
Hvordan holder du dig i form? 
Løber, cykler. 
 
Hvad er din livret?  
Stegt lever. 
 
Hvad har du lavet i dine ferier?  
Rejser – sommerhus – familiehygge. 
 
Hvad kan gøre dig glad?  
At se ting lykkes. Natur oplevelse med familien ude i verden. Ærlige mennesker. 
 
Hvad kan irritere dig?  
At nogle bliver ledt ud i økonomisk eller helbredsmæssig  uføre, af ”professionelle” der udnytter  deres 
position.                 
 
Hvem beundrer du mest?  
Folk der sætter sig op imod et system, velvidende at de risikerer at blive tortureret, eller at det kan koste 
dem livet. 
 
Hvad ville du gøre, hvis du vandt 10 millioner?  
Lave en investeringsplan. 
 
Hvis du skulle give folk et godt råd, hvad skulle det så være?  
Mit ordsprog er: Det er HÅRDT at være BLØD, så tag dig sammen. 


