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Navn:  Nina Krogh 
Alder:  74 år 
Stilling:  Pensionist 
Ægteskabelig status:  Bor sammen med Børge 
Børn: Else – Erik  
Født og opvokset i: Tostrup 
 

 

 
 
Hvad har fået dig til at slå dig ned i Øster Hornum?   
Kom til Øster Hornum 1. nov. 1953 som ung pige i huset hos Anders Øland. Som ny i byen blev jeg straks 
trukket med ind i fællesskabet via servering i forsamlingshuset og gymnastikken. Fandt senere min 
tilkommende mand Niels Krogh, Hornumgaard. 
 

Hvad synes du er godt ved at bo i Øster Hornum? 
Det at borgere i Øster Hornum er gode til at stå sammen, når der skal laves noget nyt. At byen ikke er 
større, når man færdes i byen møder man kendte mennesker og kommer i samtale med. 
 

Hvad synes du ville gøre det bedre at bo i Øster Hornum? 
At foreningerne bliver bedre til at samarbejde, så arrangementer i byen ikke falder på samme dag. 
Busforbindelserne blev bedre, gerne at ruten gik til Aalborg. 
 

Hvad kunne byrådet gøre for at gøre det bedre at bo i Øster Hornum? 
At de folkevalgte her i Byen står sammen omkring nogle ting som kunne forbedres, f.eks. en 
fodgængerovergang ved Brugsen. 
 

Hvad kan der gøres for at skabe mere aktivitet i Øster Hornum? 
Der er mange gode tilbud i dag. 
 

Hvad gør du selv for at gøre det bedre at bo i Øster Hornum? 
Prøver på være med til at lave arrangementer, som ældre borgere har lyst til at deltage i og at være 
koordinator for Ældre hjælper Ældre. 
 

Hvad optager dig meget lige nu?  
At det må lykkes for os i Ældrerådet at få den varme mad lavet ude på vores Ældrecentre. 
 



Hvilken bog har gjort størst indtryk på dig? 
Birthe Kirks bog om at bo i Afrika ” Hvor tør du ”. 
 

Hvilket musikværk har gjort størst indtryk på dig? 
Poul Dissing og Benny Andersen ”Den Russiske Bjørn”. 
 

Hvilket kunstværk har gjort størst indtryk på dig? 
Naturens egen, f.eks. Sandskulpturer. 
 

Hvilken film har gjort størst indtryk på dig? 
En af de første film jeg så ” De pokkers Unger” med Ib Schønberg. 
 

Hvad ønsker du dig mest af din tilværelse?  
Et fortsat godt helbred, og se mine dejlige børnebørn vokse op og få en god uddannelse. 
 

Hvad laver du i fritiden?  
Håndarbejde – Knipling – Lave kort. 
 

Hvordan holder du dig i form?  
Motion gerne i Gnisten. Deltage aktivt i foreningsarbejdet. 
 

Hvad er din livret?  
Alt mad som er tilberedt og lavet fra bunden gerne med grøntsager. 
 

Hvad har du lavet i dine ferier?  
Ture med familien og rejser. 
 

Hvad kan gøre dig glad?  
Når tingene jeg arbejder med lykkes  
 

Hvad kan irritere dig?  
Er et stærk ord, men bliver skuffet, hvis folk ikke holder, hvad de lover. 
 

Hvem beundrer du mest?  
Min Mor, som under krigen formåede trods små kår at give vi 5 børn en god barndom at bygge videre på. 
 

Hvad ville du gøre, hvis du vandt 10 millioner?  
Tror aldrig det sker, men jeg ville give noget til at forskønne byen. Og en rejse med familien. 
 

Hvis du skulle give folk et godt råd, hvad skulle det så være?  
Vær mod andre, som du ønsker de skal være mod dig. 

 


