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Bag om
byrødderne
DAGBLADET indleder i dag en serie med
præsentation af de 21
nye medlemmer af
Ringsted Byråd, der
tiltræder den 1. januar 2014.
Hver dag i december
vil læserne møde en
ny lokalpolitiker og til
sidst to lokale regionsrådspolitikere.
De fleste har talt
masser af politik op
til valget. Vi spørger
i stedet, hvordan de
bruger deres fritid,
når de ikke snakker
politik.
Hils på dit nye byråd.

Byrådsmedlem Timo Jensen er
autoriseret dommer af Danmarks Akvarie Union, så han er
ikke så stolt af det lille akvarium
i huset på Anlægsvej - han har
ikke haft tid til at dyrke sin akvariehobby helt så meget, som han
gerne ville. Der skal jo også være
tid til datteren Katrine.
Foto: Bjørn Armbjørn

Det store akvarium står i garagen
BYRÅDET: Hvis Timo
Jensen havde tid,
ville han dyrke sin
interesse for akvarier. Men i dag nøjes
han med et lille et af
slagsen.
Af David Arnholm
RINGSTED: - Det er giboer.
Nogle af dem er fra Borneo
- nogle venner har haft dem
med hjem.
Timo Jensen sidder på

BLÅ BOG

hug i stuen sammen med
datteren Katrine og kigger
på akvariet. Det er ikke så
stort. Og det er heller ikke
helt i den stand, han kunne
ønske sig.
Som godkendt af Danmarks Akvarie Union til at
dømme ved kreds- og danmarksmesterskaber
ved
han nemlig godt, hvad der
kræves. Han tager hjem
til folk og inspicerer deres
akvarier: Er de gjort rent?
Er der ridser i glasset? Er det
fyldt helt op med vand? Er
planterne sunde? Har fiskene den rette form og farve?
Trives de?
- Det her er ikke et godt eksempel, undskylder han og
nikker til det lille akvarium.

Sammen med familien
 Timo Jensen, 46 år
 Født i Viborg.
 Uddannet it-officer.
Ansat i Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste i Hvidovre.

 Nyvalgt byrådsmedlem for Venstre.

 Gift med Julie, med
hvem han har Ellen på
seks år, Katrine på fi re
og Dagmar på knap tre
måneder.

 Familien flyttede til
Ringsted i 2001.

For selvom han gerne ville,
har Timo Jensen ikke haft
tid til at dyrke sin hobby på
det seneste.
Ud over at have et fuldtidsjob i Hvidovre har han
nemlig også de seneste otte
år repræsenteret Venstre
i regionsrådet. Ved valget
for nylig røg han ud, men
til gengæld blev han valgt
til byrådet. Her ligger møderne på tidspunkter, der
bedre kan kombineres med
arbejdet, så han ikke behøver bruge ferie på at gå til
møder.
Det kan give mere fritid,
håber han, men det er ikke
sikkert, der bliver tid nok
til at finde det store 17 tommers-akvarium frem fra

garagen. Der er nemlig også
andet, der trækker i Timo
Jensen, når han har fri.
- Det meste af fritiden går
sammen med familien. Jeg
forsøger at prioritere at
være sammen med pigerne,
siger han.

3 SKÆVE
Hvad er dit bedste barndomsminde?
En fodboldkamp jeg
så sammen med min
far. Jeg var nok fi re-fem
år, og min storebror,
der er 10 år ældre, spillede på Viborg Stadion. Jeg kan huske, det
var hyggeligt og nyt
og spændende. Jeg
tror, jeg holdt min far i
hånden under det hele
- bortset fra når vi klappede.

Odd Fellow
»Pigerne« er ud over hustruen døtrene Katrine, Ellen og
Dagmar, og de store piger elsker at gå ture - i Anlægget
på den anden side af vejen
eller ude i skovene.
- Men ofte holder vi bare fri
på børnenes præmisser. Vi
spørger, hvad de har lyst til,
og er det muligt, er det det,
vi gør. Som pendler ser man
jo ikke børnene så meget,
som man gerne vil, og nogle
gange vil de bare have lov
at sidde herhjemme og lave
tegninger, indskyder han,
inden Katrine kommer og
spørger, om ikke de skal tegne sammen.

Huset skal ordnes
Det gør de, mens Timo Jensen fortæller, at han også
har et projekt med at sætte
huset i stand. De har fået
håndværkere til at skifte
dørene og vinduerne, men
vil selv stå for finishen. Og
så er han medlem af Odd Fellow-logen.
- Mange er lidt mystificerede over for det. Men det
er bare en velgørende forening, der samler ind, og vi
får noget at spise. Tror man,
det er en meget hemmelig

Timo Jensen er gift med Julie Jensen, der er industrilaborant hos
Novo Nordisk i Måløv. Sammen har de tre døtre - den yngste blev født
10. september.
klub med mystiske ritualer,
bliver man skuffet!

Øl og agurker
Men han har flere fritidsbeskæftigelser. Selvom han
arbejder med it til daglig han har ansvaret for udviklingen af Forsvarets administrative system - hygger
han sig også med computere
i fritiden. Han har nemlig en
hjemmeside, hvor han sælger kosttilskud og parfume.
- Det er en hobby og ikke
noget stort. Det kan betale
for serverleje ude i byen. Jeg
gør det, fordi det er sjovt, siger han og fortæller, at han
også har forsøgt sig med at
brygge øl.

- Øl smager godt, og jeg har
altid syntes, det er sjovt at
bruge hænderne. Men det
skal passes og tappes efter
tre uger, siger han og tilføjer, at han håber at kunne
tage det op igen en dag.
Og når det bliver sommer,
er der også et drivhus at passe. Timo Jensen nyder nemlig at dyrke agurker, tomater, auberginer og så videre.
- Agurker er min favorit.
Jeg ser, hvor store de kan blive og stadig være spiselige,
fortæller han.
Men det ligger ude i fremtiden. Her og nu er der en
tegning, der skal tegnes færdigt.

Hvad er din værste
vane?
Jeg elsker Coca Cola
og drikker for meget - i
hvert fald en halv liter
om dagen. Men det er
nok ligeså svært at holde op med det, som hvis
man skal holde op med
at ryge.
Hvad er dit største ønske for 2014?
Jeg vil ønske, vi får et
rigtig godt byråd med
et godt samarbejde
og en god tone - det vil
være sjovt at være en
del af. Fortidens fnidder og fnadder er overstået, og det er godt, for
det var pinligt at være
vidne til.

