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BENT LUMHOLTS SIDSTE FORTÆLLING Præst, visesanger, grønlandsfarer og humorist fortæller sine
erindringer på falderebet Bent Lumholt (1930–2009) var en af de præster, der gjorde indtryk på folk. Både
som prædikant og som fortæller og visesanger. Han har haft sit virke i Klim i Nordjylland, i Todbjerg,
Thorsager, Tøstrup og Grenaa på Djursland, i Fiskenæsset, Godthåb, Sukkertoppen (Maniitsoq), Thule
(Qaanaaq) og Holsteinsborg i Grønland og en periode i Yokohama i Japan som sømandspræst. De sidste ti år
af sit liv havde han kræft. Da lægerne fortalte ham, at han nok kun havde et halvt år tilbage at leve i, begyndte
han at skrive sine erindringer, men under arbejdet begyndte sygdommen at bide til og han var ikke i stand til at
skrive sit værk færdigt. Derfor tog hans datter Karen til Hospice Djursland, så hun kunne optage de sidste
mange kapitler af hans historie. Det er hende, der har gjort bogen færdig og udgivet den. Det er blevet en både
morsom, medrivende og dramatisk beretning. Bent Lumholt fortæller både om de lette og underholdende
episoder, om selvhøjtidelige kirkefolk, om kampe med menighederne rundt omkring, om sit venskab med
Prins Knud, om sin store kærlighed til Thule – og til Pauline, som han fik seks børn med. Men også om de
svære ting. Om at miste sit første barn, om skilsmissen fra hans første hustru og om perioder med for meget
alkohol. Bent Lumholt var et sammensat menneske. Han var ikke meget for offentlig opmærksomhed, men
han elskede at optræde. I de sidste mange år udfoldede Bent Lumholt sit talent som fortæller og visesanger.
Han var en populær gæst i menigheder, forsamlingshuse og foredragssale rundt om i landet, hvor han optrådte
med sin guitar og sine viser om kvinder og mænd og med sin enmands-forestilling om Grundtvig. Det blev

også til tv-transmitterede gudstjenester, visesamlinger, prædikensamlinger og CD’er med Tøsealfabetet,
Mandealfabetet og Dyrealfabetet. Tilknytningen til Grønland fyldte meget. Han indspillede en samling
julesalmer på grønlandsk sammen med sin hustru Pauline Motzfeldt Lumholt og de seks børn. Da Bent
Lumholt blev bisat fra Grenaa Kirke, var kirken propfuld. Omkring 500 mennesker var mødt op for at sige
farvel. Og mange flere husker ham for hans intense prædikener, satiriske kommentarer til tidsånden og
krabasken, som han svang med kærlighed til mennesket, men med had til magtfuldkomne systemer, eliter og
alle slags selvgode farisæere.
Hur är läget med er. Khalil mejlade mig i mitten på augusti och skrev att han arbetat med ensamkommande
flyktingbarn i över åtta år. Et lite, kort og rødt blink i bare en brøkdel av ett sekund. Ja och tyvärr så grundas
en del av betyget på att du kan prata och diskutera i klassen. 18.
Men nok til at du får det med deg. Så då blir det sämre betyg även. Sophie Engberg Sonne og Katrine
Sommer Boysen, forfattere til bogen. Hvad er metakognitiv terapi – og hvorfor hjælper det så effektivt. Så då
blir det sämre betyg även. AMAGER PÅ FILM ons. Det passar inte för alla. Gamle Danske Sange: Det var
en aften på Tivoli. Några. 2018 års budgetvinnare är pensionärer, låginkomsttagare och barnfamiljer, och
majoriteten av skattereformerna har röstats igenom av riksdagen. I før-kristen tid blev han også dyrket i det
øvrige germanske område; han var fx kendt som Woden i det angelsaksiske England og Wodan på.
AMAGER PÅ FILM ons. 18. SUPER EVENTS I DET VAR ZITTANS I APRIL.

