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- Kirsten Stokholm Jørgensen 

 
 
Navn: 
 

Kirsten Stokholm Jørgensen 

Alder: 
 

40 

Stilling: 
 

Indehaver af Kirkebillen – den 
mobile sognemedhjælper  
 

Ægteskabelig status: 
 

Gift 

Børn: 
 

Tilde, Lærke og Maja 

Født og opvokset i: 
 

På Thyholm 

 
 
Hvad har fået dig til at slå dig ned i Øster Hornum? 
Dels et trygt miljø for børn at vokse op i, tæt på Aalborg, motorvej og indkøbsmuligheder, og med 
mulighed for hurtigt internet ☺ 
Og dels at vi forelskede os i huset. 
 
Hvad synes du er godt ved at bo i Øster Hornum? 
Det er dejligt at vi har dagpleje, børnehave, skole og indkøbsmuligheder inden for gå-afstand. 
Desuden er der jo masser af tilbud til børnenes fritidsaktiviteter, også inden for byskiltene. 
Og så er der masser af frisk luft og natur lige i baghaven, det er skønt. 
 
Hvad synes du ville gøre det bedre at bo i Øster Hornum? 
Jeg synes det ville være rart med (bedre) mulighed for offentlig transport, cykelstier til Støvring, 
Nibe mv. 
Og selvfølgelig at børnene havde mulighed for at blive på Øster Hornum skole, hele deres 
folkeskoletid. 
 
Hvad kunne byrådet gøre for at gøre det bedre at bo i  Øster Hornum? 
Se ovenstående. 
 
Hvad kan der gøres for at skabe mere aktivitet i Øster Hornum? 
Det ved jeg ikke, jeg synes faktisk der er mange aktiviteter i Øster Hornum. For mig er handler det 
måske mere om, at vi får støttet op om det vi rent faktisk har. 
 
 



Hvad gør du selv for at gøre det bedre at bo i Øster Hornum? 
For tiden er det ikke meget. Det meste af min tid bruger jeg på at få min virksomhed op at køre, 
men jeg håber, at jeg med tiden vil få mere tid til at være en del af foreningslivet. 
 
Hvad optager dig meget lige nu? 
At få livet som iværksætter og selvstændig til at gå op i en højere enhed med familielivet. 
 
Hvilken bog har gjort størst indtryk på dig? 
Jeg synes rigtigt godt om forfattere som Svend Aage Madsen, Peter Seeberg, Peter Høeg og Ib 
Michael, og en bog som ”Jagten på et menneske” af Svend Aage Madsen husker jeg som rigtigt 
god. 
 
Hvilket musikværk har gjort størst indtryk på dig? 
Alle Puccini-opera’er – særligt Tosca. 
 
Hvilket kunstværk har gjort størst indtryk på dig? 
Picasso’s ”On the beach” som jeg så for mange år siden på Guggenheim museet i Venedig 
Eller Magritte’s ”Empire of light”, som hænger samme sted. 
 
Hvilken film har gjort størst indtryk på dig? 
”Europa” af Lars von Trier og Thomas Vinterbergs ”Festen” har begge efterladt indtryk. 
 
Hvad ønsker du dig mest af din tilværelse? 
Harmoni imellem arbejds-, familie- og fritidsliv. 
 
Hvordan holder du dig i form? 
Jeg løber 2-3 gange om ugen (helst). 
 
Hvad er din livret? 
Lammekølle – som min mor laver den. 
 
Hvad laver du i fritiden? 
Er sammen med familie og venner, strikker, løber, læser. 
 
Hvad har du lavet i dine ferier? 
Oplevet natur og kultur i fx Italien (Toscana). 
 
Hvad kan gøre dig glad? 
Solskin i september, mine børn når de griner sammen, samvær med gode mennesker. 
 
Hvad kan irritere dig? 
Kassetænkning og bureaukrati. Når bøvl-faktoren bliver så stor, at den skygger for glæden. Når man 
ikke kan se hinanden som mennesker, men kun som forhindringer. 
 
Hvem beundrer du mest? 
Mother Theresa, Desmond Tutu – eller min storebror ☺ 
 
Hvad ville du gøre, hvis du vandt 10 millioner? 
Se noget mere af verden sammen med min familie. 
 
Hvis du skulle give folk et godt råd, hvad skulle det så være? 
Smil lidt mere. 
 


