
Månedens profil, oktober 2011 – 
Mikkel Kappel 

   
Navn:  Mikkel Kappel 
Alder:  30 år 
Stilling:  Civilingeniør/it-projektleder 
Ægteskabelig status: Gift med Mette Kappel 
Børn: Aske (2007) og en på vej til december 

2011 
Født og opvokset i: Rold Skov. Min far var skovfoged, så jeg  

boede midt i skoven med min familie.  
 

 

 
   
Hvad har fået dig til at slå dig ned i Øster Hornum?   
Landsbymiljøet og muligheden for at bygge nyt hus. 
 
Hvad synes du er godt ved at bo i Øster Hornum? 
Det er et trygt og dejligt sted for familien, og der er de nødvendige faciliteter. Samtidig er sammenholdet 
rigtig godt. 
 
Hvad synes du ville gøre det bedre at bo i Øster Hornum? 
Flere muligheder for at udnytte naturen omkring byen. Cykelstier på indfaldsvejene, så byen bliver koblet 
på det eksisterende cykelstisystem. 
 
Hvad kunne byrådet gøre for at gøre det bedre at bo i Øster Hornum? 
Byrådet bør have større ambitioner for Øster Hornum, end det er tilfældet nu. Byrådet skal give nuværende 
og fremtidigde borgere tryghed i, at dagpleje, børnehave, skole og Birkehøj bibeholdes og fortsat udvikles 
langt, langt ud i fremtiden.  
 
Hvad kan der gøres for at skabe mere aktivitet i Øster Hornum? 
Fortsætte med at videreudvikle Friluftscenter Katbakken. Desuden ser jeg specielt halprojektet som 
værende meget spændende – det ville være fantastisk med et samlingspunkt for både børn og vokse i 
forbindelse med idræt og foreningsliv. 
 

 

 



Hvad gør du selv for at gøre det bedre at bo i Øster Hornum? 
Jeg har lagt megen energi i at få indfriet ønsket om at få etableret stier omkring Øster Hornum i Byg og bo-
gruppen. Det har været en spændende proces at følge projektet fra idé til begyndende udførelse. Desuden 
har jeg lært rigtig mange flinke mennesker at kende igennem projektet med Kløverstierne, og de er alle 
ildsjæle, som gør et kæmpe stykke arbejde for byen.  
 
Hvad optager dig meget lige nu?  
Mette og jeg har netop holdt et skønt bryllup fra Øster Hornum Kirke, så det har optaget/optager os rigtig 
meget. Og ellers ser vi meget frem til familieforøgelsen før jul. 
Inden da skal mountainbiken luftes til et par løb og til en MTB-tur til Harzen.  
Ved siden af det ser jeg frem mod en forhåbentlig vellykket indvielse af den første færdige Kløversti 
fredagen før efterårsferien og håber, hele byen støtter op om det.  
Det næste projekt, når stierne og søen er fuldt ud etablerede, håber jeg vil være skovrejsning øst for Øster 
Hornum og ellers en børne-MTB-bane. 
 
Hvilken bog har gjort størst indtryk på dig? 
Jeg synes, det er svært at sige, men for tiden er jeg i gang med ”Svinehunde” af Lotte og Søren Hammer, 
og den kan bestemt anbefales. Ellers er Jens Jam Rasmussens ”Heavy Metal - 40 år med hård rock” en 
læsning værd, hvis man er til den genre ☺ 
 
Hvilket musikværk har gjort størst indtryk på dig? 
Metallica: “Ride the Lightning”, Live: “Throwing Copper” og Slayer: “Undisputed attitude” 
 
Hvilken film har gjort størst indtryk på dig? 
The Lord of the Rings. Og så er jeg nødt til at nævne Matador. som jeg nok har set 5-6 gange, og hver gang 
opdager jeg nye sider af serien. 
 
Hvad ønsker du dig mest af din tilværelse?  
At være så meget sammen med min familie som overhovedet muligt, og at vi alle bliver ved med at være 
sunde, raske og glade. 
 
Hvad laver du i fritiden?  
Er sammen med familie og venner. Går ture og nyder naturen sammen. Ordner praktiske ting i hjemmet. 
Cykler mountainbike.  
 
Hvordan holder du dig i form? 
Jeg går, løber og cykler mountianbike og tager indimellem cyklen til arbejde i Aalborg. 
 
Hvad er din livret?  
Det meste mad, der er veltillavet ☺ 
 
Hvad har du lavet i dine ferier?  
Været rigtig meget i sommerhus rundt om i landet og lidt rejseri er det også blevet til. 
 
 
 



Hvad kan gøre dig glad?  
At se mit barn trives og udvikles. At hygge mig med familien, være sammen med mine venner og brødre, 
og når et projekt lykkes på arbejdet.  
 
Hvad kan irritere dig?  
Uretfærdighed! 
Hvem beundrer du mest?  
Mennesker der bibeholder et positivt livssyn på trods af de vanskeligheder, livet har budt dem. 
 
Hvad ville du gøre, hvis du vandt 10 millioner?  
Arbejde mindre og rejse mere. 
 
Hvis du skulle give folk et godt råd, hvad skulle det så være?  
Vær positiv og tro mod dig selv. 
 


