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Navn: 
 

Niels Larsen 

 

Alder: 
 

39 år 

Stilling: 
 

Salgsassistent i Bilka Skalborg 

Ægteskabelig status: 
 

Gift med Bitten siden 2005 

Børn: 
 

Marie 9 år 
Maya 6 år 

Født og opvokset i: 
 

De førte år i Fløe og senere lige 
udenfor Støvring 

 
 
Hvad har fået dig til at slå dig ned i Øster Hornum? 
Egentlig er svaret ikke særligt opfindsomt. Da vi skulle finde et sted at bo så fandt vi huset, og det 
lå så tilfældigvis i Øster Hornum.  
 
Hvad synes du er godt ved at bo i Øster Hornum? 
Det er uden tvivl sammenholdet og den åbenhed man møder, når man kommer ude fra. 
 
Hvad synes du ville gøre det bedre at bo i Øster Hornum? 
Man kan vel altid ønsker om noget nyt og måske bedre. Men i virkeligheden tror jeg bare, at vi skal 
kæmpe for at bevare alt det vi har. Her tænker jeg helt håndgribeligt på vores foreningsliv, 
børneuniverset, hallen, Brugsen og alt det derimellem. 
 
Hvad kunne byrådet gøre for at gøre det bedre at bo i Øster Hornum? 
Jeg er utrolig dårlig til at sætte mig ind i politik, så jeg undlader at rode mig ud i et svar. 
 
Hvad kan der gøres for at skabe mere aktivitet i Øster Hornum? 
Jeg synes vi skal værne om de aktiviteter vi har. Selvom der er mange aktive Øster Hornum folk, så 
er der vist ingen tvivl om, at der er nogle ildsjæle imellem, som må have flere timer i døgnet end de 
fleste. Det er også disse mennesker som lige tager en bestyrelsespost eller træder til som 
leder/instruktør og hvad byen ellers har brug for. Og nu til pointen. Vi skal passe på disse ildsjæle, 
da de tager initiativ og holder liv i det vi allerede har.  
 
Hvad gør du selv for at gøre det bedre at bo i Øster Hornum? 
Jeg forsøger ikke at involvere mig i for meget, da det ofte stiger mig over hovedet, og så kan jeg 
ikke magte det.  
 
 



Hvad optager dig meget lige nu? 
Lige nu er havørredsæsonen i fuld gang, så jeg bruger nogle timer ved Lindenborg Å. 
 
Hvilken bog har gjort størst indtryk på dig? 
Jeg læser meget nødigt og kan derfor ikke huske hvilken bog, jeg har læst sidst. Egentlig tror jeg 
aldrig, at jeg har læst en bog til ende nogensinde. Men undtagelse af pixi bøger ☺ 
 
Hvilket musikværk har gjort størst indtryk på dig? 
Hvis jeg skal fremhæve et enkelt album, så bliver det uden tvivl Appetite for Destruction med Guns 
N’ Roses fra 1987. Skal jeg vælge et band, er svaret uden sidestykke D-A-D.  
 
Hvilket kunstværk har gjort størst indtryk på dig? 
Jeg har altid væres fascineret af Monets evne til at fange lyset i sine malerier. 
 
Hvilken film har gjort størst indtryk på dig? 
Der er så mange men decideret indtryk, så skal vi over i Clintens film som ”Million Dollar Baby” 
og ”Gran Torino”. 
 
Hvad ønsker du dig mest af din tilværelse? 
At se mine børn vokse op og få et godt liv. 
 
Hvordan holder du dig i form? 
Kage og kaffe. 
 
Hvad er din livret? 
Kartoffelpizza. 
 
Hvad laver du i fritiden? 
Jeg har fisket i mange år og så fotograferer jeg en del. Især har jeg kastet min interesse på 
sommerfugle, som jeg prøver at fotografere. 
 
Hvad har du lavet i dine ferier? 
I de sidste par år har vi været på Fyn. Men jeg holder helst ”fri” når jeg har ferie. Gider ikke en 
masse planlagte aktiviteter. 
 
Hvad kan gøre dig glad? 
Musik og fange fisk. Se mine børn blive glade. 
 
Hvad kan irritere dig? 
Folk som ødelægger andres drømme og arbejde.  
 
Hvem beundrer du mest? 
Jesper Binzer fra D-A-D. 
 
Hvad ville du gøre, hvis du vandt 10 millioner? 
Hyre D-A-D til UDTRYK 2018 ☺ 
 
Hvis du skulle give folk et godt råd, hvad skulle det så være? 
Værdsæt det du har, i stedet for at ærgre dig over alt det du ikke har. 
 
 


