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Navn: 
 

Stefan Frendrup Sörensen 

Alder: 
 

44 

Stilling: 
 

Senioringeniør ved Energinet.dk og 
selvstændig elinstallatør 
 

Ægteskabelig status: 
 

Gift med Malene 

Børn: 
 

Frederikke Sophia på 7 og Josephine 
Theresa på 10 
 

Født og opvokset i: 
 

Øster Højst i Sønderjylland (mellem 
Løgumkloster og Tønder) 

 
 
 
Hvad har fået dig til at slå dig ned i Øster Hornum? 
Jeg kom til egnen i 1999, og fandt Malene (eller omvendt) på et af mange dansekurser. Vi beslutte-
de os at slå pjalterne sammen, og fandt efter nogen tid den rigtige beliggenhed 2 km ude på landet. 
 
Hvad synes du er godt ved at bo i Øster Hornum? 
God skole og børnehave – Øster Hornum Børneunivers. Alle mennesker kender hinanden, kommer 
hinanden ved, imødekommenhed, sammenhold, samt det initiativrige foreningsliv. 
 
Hvad synes du ville gøre det bedre at bo i Øster Hornum? 
Udvide kultur og ungdomstilbuddet (dans, m.m.), så potentielle indbyggere vil slå sig ned i Øster 
Hornum. Et eller flere dansekurser, både standard og latin, ville ikke gøre skade – mennesker kom-
mer, ved at gøre noget fælles, hinanden meget mere ved (og så er det sjovt). 
 
Hvad kunne byrådet gøre for at gøre det bedre at bo i Øster Hornum? 
Sørge for bedre kollektiv trafik, samt i form af cykelstier at gøre det mere sikkert for vores små at 
færdes i trafikken. 
 
Hvad kan der gøres for at skabe mere aktivitet i Øster Hornum? 
Der sker mange ting og der er masser af aktiviteter i byen. På nogle områder er der meget aktivitet, 
mens der på andre er nogle mangler. Som nævnt, så kunne kultur og ungdomstilbuddet udvides. Vi 
skal dog passe på at vi ikke bliver ”mættet” af aktivitetstilbud, så det føles som en byrde.  
 
Hvad gør du selv for at gøre det bedre at bo i Øster Hornum? 
Jeg er medlem i skolebestyrelsen Øster Hornum Børneunivers, medlem i borgerforeningsbestyrel-
sen og er medplanlægger af julemarkedet i byen.  
 
 



Hvad optager dig meget lige nu? 
Vores hus, Malene og jeg bruger al vores fritid på istandsættelse af vores hus. Vores hus er vores 
hobby. 
 
Hvilken bog har gjort størst indtryk på dig? 
”Flatland – A Romance of Many Dimensions” af Edwin Abbott Abbott 1884, og den efterfølgende 
“Flacherland - Die unglaubliche Reise der Vikki Line durch Raum und Zeit” af Ian Steward 2001. 
Simple noveller, men alligevel lidt fascinerende i 1884 at opbygge samfund i kun to dimensioner. 
 
Hvilket musikværk har gjort størst indtryk på dig? 
Allermest holder jeg af klassisk musik (både symfonier og opera) og Electronica House. Det er 
svært at pille netop det musikværk ud, der har gjort størst indtryk på mig. Så skulle det lige være 
Asturias (Leyenda) fra Isaac Albéniz eller ”Toccata and Fugue in D minor” dedikeret til Johann 
Sebastian Bach – frugal og alligevel fantastisk på få akkorder. 
 
Hvilket kunstværk har gjort størst indtryk på dig? 
Antoni Gaudi der bryder det ”normale” med kurver, former og udsmykning, og surrealistiske Sal-
vador Dali. To blandt mange der med deres gale genialitet skaber noget anderledes. 
 
Hvilken film har gjort størst indtryk på dig? 
Jeg syntes det er svært at pege på en film, men vil hellere sige at al form for dokumentar gør størst 
indryk på mig. Det er også mennesker med en passion - mennesker der nærmest fanatisk brænder 
for at formidle deres viden og indsigt med andre. 
 
Hvad ønsker du dig mest af din tilværelse? 
At min kone og vores børn har det godt, at vi trives og at vi også har overskud til at dele vores liv 
med andre. 
 
Hvordan holder du dig i form? 
Meget kort – bygger på vores hus. 
 
Hvad er din livret? 
Jeg er meget madglad, så mad er min livret. Den bedste mad der dog findes er hvidkålsbyttel med 
masser af reven muskat. 
 
Hvad laver du i fritiden? 
Sammen med familien bygger vi hus og vedligeholder omgangskredsen. Min egen virksomhed, 
samt jagt og fiskeri finder jeg også plads til. Dans er der for tiden ikke ret meget af, men dette kan 
indhentes. 
 
Hvad har du lavet i dine ferier? 
De ting som jeg går og laver til daglig og i fritiden, kalder jeg ferie og afslapning. Ferie i ferien hol-
der jeg sammen med familien, enten på små ture i norden eller på rejser til syden. 
 
Hvad kan gøre dig glad? 
At andre i mine omgivelser er glade. 
 
Hvad kan irritere dig? 
Paragrafryttere og stringente rigide mennesker der hænger sig i petitesser – det giver ingen rum til 
kreativitet. 
 
 



Hvem beundrer du mest? 
Mennesker der ikke bare ytrer sig, men også fører tingene ud i livet. 
 
Hvad ville du gøre, hvis du vandt 10 millioner? 
Forære Malene, børnene og mig selv en fantastisk ”vedligeholdelsesfri” have, indkørsel og gårds-
plads. 
 
Hvis du skulle give folk et godt råd, hvad skulle det så være? 
Gør det du har lyst til, men tænk på og tag hensyn til dine omgivelser. 
 
 


