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Svend Erik Larsen 

 
Navn: 
 

Svend Erik Larsen 

 

Alder: 
 

72 år 

Stilling: 
 

Pensionist 

Ægteskabelig status: 
 

Ugift – enkemand 

Børn: 
 

4 døtre 

Født og opvokset i: 
 

Hjardemål Klit 

 
 
Hvad har fået dig til at slå dig ned i Øster Hornum? 
Efter mange års arbejde på Sjælland ville jeg tilbage til Himmerland for at være nærmere mine 
børn. Ved at vælge Øster Hornum kunne jeg bo sådan cirka midt imellem dem. Øster Hornum var i 
forvejen ikke fremmed for mig fra min tid i Kirketerp. 
 
Hvad synes du er godt ved at bo i Øster Hornum? 
Byens størrelse, følelsen af samhørighed, muligheden for at finde og være med i den aktivitet, der 
passer til ens alder og interesse. Positivt overrasket over den imødekommenhed fra flere sider, jeg 
er blevet mødt med. 
 
Hvad synes du ville gøre det bedre at bo i Øster Hornum? 
Jeg har svært ved at nævne noget, da jeg har boet her så kort tid, men tænker at man skal passe godt 
på det, der er i gang. 
 
Hvad kunne byrådet gøre for at gøre det bedre at bo i Øster Hornum? 
Når man planlægger udvikling i Rebild Kommune skal man huske på byer som Øster Hornum. 
 
Hvad kan der gøres for at skabe mere aktivitet i Øster Hornum? 
Er der behov for mere aktivitet? Brug de tilbud, der er og gør opmærksom på, hvis man synes der 
mangler noget! 
 
Hvad gør du selv for at gøre det bedre at bo i Øster Hornum? 
Lukker min dør op og går ud for at møde andre. Være med hvor jeg måske kan gøre en forskel. 
 



Hvad optager dig meget lige nu? 
Som medlem af menighedsrådet, som ny i byen, prøver jeg at finde ud af, hvad der foregår i og om-
kring kirken, om noget kan gøres bedre eller på en anden måde. 
 
Hvilken bog har gjort størst indtryk på dig? 
Jeg har som gave fået fire bind med titlen ”Herregårdene”, som beskriver mennesker, samfund, 
landskab og bygninger i Danmark. Emner, der har min store interesse. 
 
Hvilket musikværk har gjort størst indtryk på dig? 
Klassisk musik, ikke for tungt eller alvorligt, men noget, der får en til at stoppe op og finde ro. 
 
Hvilket kunstværk har gjort størst indtryk på dig? 
Maja Elise Engelhardts kirkekunst. Hun er født og opvokset i Raklev ved Kalundborg, hvor hun 
naturligt nok har sat sit præg på udsmykningen af kirken. 
 
Hvilken film har gjort størst indtryk på dig? 
Jeg kommer kun i biografen sammen med de yngste af mine børnebørn. De vælger filmene, og jeg 
prøver at holde ud til filmen er forbi. 
 
Hvad ønsker du dig mest af din tilværelse? 
Leve i fred og fordragelighed med mine omgivelser. 
 
Hvordan holder du dig i form? 
Jeg går i fitnesscenter og begynder på gymnastikhold efter nytår. Ellers en god lang tur i skoven. 
 
Hvad er din livret? 
Gode gamle retter, gerne danske egnsretter. 
 
Hvad laver du i fritiden? 
Når man ikke er på arbejdsmarkedet mere, hvornår har man så fritid? 
 
Hvad har du lavet i dine ferier? 
Ferierejser, nej. Men alligevel skal jeg til Norge, når det bliver sommer med et sluttet selskab. 
 
Hvad kan gøre dig glad? 
At solen skinner på min familie og høre, at de har det godt. 
 
Hvad kan irritere dig? 
Hvis jeg har planlagt noget, og så det ikke går som det skulle efter planen. 
 
Hvem beundrer du mest? 
Min mor. Hun kunne med de meget små midler, hun havde til rådighed, få det bedste ud af lidt for 
os børn. 
 
Hvad ville du gøre, hvis du vandt 10 millioner? 
Sige at lottokuponen ikke var min, men købt til mine børn. 
 
Hvis du skulle give folk et godt råd, hvad skulle det så være? 
Vis imødekommenhed, og du får det samme igen! 
 
 


