
Månedens profil, august 2020  
Lisa Christa Jacobsen 

   

Navn: Lisa Christa Jacobsen  

 

  

Alder: 62 
 

 

Stilling: Ældrecenterleder, Birkehøj 
 

 

Bopæl: Randers Midtby /Sommerhus i Hals 
 

 

Ægteskabelig status: Gift med Rene i 35 år 
 

 

Børn: 3 voksne børn, 5 snart 6 børnebørn 
 

 

Født og opvokset i: Århus  
 

 

 
 

 

Hvad har fået dig til at søge arbejde i Øster Hornum?   

Det var faktisk lidt af en tilfældighed, jeg blev ansat i 2011 som assisterende leder på Støvring Ældrecenter 
og i forbindelse med en leder- omorganisering fik vi mulighed for at ønske hvilket center vi gerne ville 
arbejde på, jeg har det meste af min tid inden for ældreplejen arbejdet på temmelig store ældrecentre, så jeg 
ville gerne afslutte mit virke som ældrecenter leder på et lille hyggeligt center. I skrivende stund sidder jeg 
og tænker, hvorfor i alverden ventede jeg så længe med det. Øster Hornum Ældrecenter er et 
FANTASTISK sted at få lov at arbejde.                               
 

Hvad synes du er godt ved at arbejde i Øster Hornum? 

Det er nærmiljøet, alle (næsten) alle kender hinanden, altid er der go’ tone i og uden for huset. Der er et 
utrolig godt frivilligt værk, som vores ældre medborgere er superglade for, altid nyder vi godt af 
samarbejdet med frivillige, venner og brugere af huset og beboernes pårørende.  
Det er for mig helt specielt og glædeligt at opleve de tætte relationer, som der har været tradition for i 
mange, mange år.  
 

Hvad kunne byrådet gøre for at gøre det bedre at være borger i Øster Hornum? 

Jeg tænker den offentlig transport halter, det giver lidt problemer når vi f.eks. har elever uden kørekort og 
egen bil. 
 

Hvad kan der gøres for at skabe mere aktivitet i Øster Hornum? 

Min fornemmelse er at der allerede er et godt afvekslende tilbud om aktiviteter, dog hører jeg de unge 
mødre tale om at der mangler en svømmehal i byen. 
 

Hvad gør du selv for at gøre det bedre at være borger i Øster Hornum? 

Mit primære fokus går på at gøre det bedste jeg kan, for borgerne på ældrecenteret. 
 



Hvad optager dig meget lige nu?  

At vi ikke får Corona virus i huset. 
 

Hvilken bog har gjort størst indtryk på dig? 

Læser mange bøger, svært at udnævne én bestemt. 
 

Hvilket musikværk har gjort størst indtryk på dig? 

Jeg elsker klaverkoncerter generelt.  Hayden og Mozart fx., men så sandelig også gerne dansk popmusik.  
 

Hvilket kunstværk har gjort størst indtryk på dig? 

Edvard Muncks ”Skriget” lidt uhyggeligt. 
 

Hvad ønsker du dig mest af din tilværelse?  

Glæde og sundhed. 
 

Hvad laver du i fritiden?  

Cykler, studerer fugle, læser bøger og er sammen med børn og børnebørn. 
 

Hvordan holder du dig i form? 

Cykler efter arbejde hver dag, ud i luften og naturen. 
Jeg kunne nu godt ønske mig medvind på cykelstierne i disse dage   
 

Hvad er din livret?  

En god bøf og et godt glas vin i weekenderne ellers almindelig hverdagsmad. 
 

Hvad har du lavet i dine ferier?  

Nyder udeliv, tager gerne på oplevelses ture i ind- og udland. 
 

Hvad kan gøre dig glad?  

At se lyset og glæden i øjnene på vores ældre medborgere, når de har skønne oplevelser i hverdagen. 
 

Hvad kan irritere dig?  

Snæversynethed.   
 

Hvem beundrer du mest?  

Kronprins Frederik. 
 

Hvad ville du gøre, hvis du vandt 10 millioner?  

Købe Øster Hornum Ældrecenter og sørge for at det blev ved med at være et unikt sted for ældre 
mennesker, at der altid ville være højt til loftet, glæde og altid en snaps til lørdagssilden og Baileys til 
damernes aftenkaffe.  
 

Hvis du skulle give folk et godt råd, hvad skulle det så være?  

Find, skab og lev et glad liv. 
 

Er der noget, du gerne vil fortælle, er der frit slag her! 

Jeg vil gerne takke alle jer frivillige fordi i gør en forskel, en forskel der giver mening, i er uundværlige i 
Øster Hornum bys lokale liv. 
Venlig hilsen Lisa. 
 


