
Månedens profil, september 2011 
– Michael Ræbild Lund 

   
Navn:  Michael Ræbild Lund 
Alder:  42 år 
Stilling:  Tømrermester 
Ægteskabelig status:  Gift med Lisbeth på 19. år 
Børn:  Steffen, Linette og Marikka 
Født og opvokset i: Øster Hornum 
 

 

 
 
Hvad har fået dig til at slå dig ned i Øster Hornum?   
Jeg kender ikke til andet. 
 
Hvad synes du er godt ved at bo i Øster Hornum? 
Jeg kan godt lide og bo et sted hvor de fleste kende hinanden og deres børn. 
 
Hvad synes du ville gøre det bedre at bo i Øster Hornum? 
Jeg syndes i forvejen det er et fantastisk sted, med mange ildsjæle. Men det ville være rart med lidt større 
opbakning til fælles arrangementer, det ville være noget sjovere med 3-400 til festmiddag under Byfesten i 
stedet for 1-200. 
 
Hvad kunne byrådet gøre for at gøre det bedre at bo i Øster Hornum? 
Lave en fast busforbindelse til Godthåb. Der kørte Godthåb-Volstrup-Molbjerg-Øster Hornum-Gulbæk-
Godthåb. Det ville skabe en fantastisk forbindelse til Aalborg og det øvrige Danmark, på ingen tid. 
 
Hvad kan der gøres for at skabe mere aktivitet i Øster Hornum? 
Jeg synes at de mange ildsjæle laver så mange ting, at vi andre har nok i og følge med. 
 
Hvad gør du selv for at gøre det bedre at bo i Øster Hornum? 
Jeg har gennem de sidste 15 år siddet i Børnehavens og Skolens Bestyrelse, samt i Tennis og 
Løbeudvalgene under ØHI. De sidste 8 år har jeg været formand for Tennisudvalget og dermed medlem af 
ØHIs Bestyrelse, som er en vigtig brik i Fællesprojektet, Byfest, Julemarked m.m. 
Derudover støtte mit firma gerne de forskellige gøremål i byen i form af sponsorrater m.m. 
 
 



Hvad optager dig meget lige nu?  
Jeg har 14 dages ferie med min familie om 2 dage. Jeg glæder mig helt vildt til og være sammen med dem, 
jeg holder alle mest af. Og så 14 dage uden it og telefon. 
 
Hvilken bog har gjort størst indtryk på dig? 
Hr. Møller 
 
Hvilket musikværk har gjort størst indtryk på dig? 
Poul Krebs: Mesterværk. 
 
Hvilket kunstværk har gjort størst indtryk på dig? 
Min kone. 
 
Hvilken film har gjort størst indtryk på dig? 
Far til fire på Bornholm. ☺ 
 
Hvad ønsker du dig mest af din tilværelse?  
At mine nærmeste har det godt. 
 
Hvad laver du i fritiden?  
Ud over sport, jagt og skiløb, elsker jeg og være sammen med familie og venner. 
 
Hvordan holder du dig i form? 
Tennis, løb og lange gåture. 
 
Hvad er din livret?  
Alt mad. Selv det jeg selv laver. 
 
Hvad har du lavet i dine ferier?  
Ski om vinteren. Camping i Danmark om sommeren, da Lisbeth og jeg synes at det er vigtigt at vores børn 
lærer deres fædreland og kende. Badeferie i uge 42. (Selvfølgelig altid i børnenes skoleferie).  
 
Hvad kan gøre dig glad?  
Folk med masser af initiativ og som er ærlige. 
 
Hvad kan irritere dig?  
Folk der omgås sandheden. 
 
Hvem beundrer du mest?  
Min kone, sikke nogle børn hun har givet mig. 
 
Hvad ville du gøre, hvis du vandt 10 millioner?  
Jeg spiller ikke. Men hvis jeg vandt, ville jeg holde en stor fest, betale lidt gæld af, og så se om jeg kunne 



få lidt mere tid til og rejse noget mere. For som man siger: Rejse er at leve. Og når man rejser bliver man 
altid bekræftet i, hvor fantastisk Øster Hornum og omegn er. 
 
Hvis du skulle give folk et godt råd, hvad skulle det så være?  
Vær dig selv. 
 


