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Julen 2018 

 

 

Bente 77 år – november  

Kære familie og venner! 

Juletid – sidste år tilbragte Bente juleaften på langs på sofaen, nu ses hun på billedet siddende i 

selvsamme sofa og har det meget bedre. Parykken ligger i skabet, for hun har fundet en anden og 

mere personlig måde at fremtræde med ”turban” og pandehår, mens det rigtige hår gror nedenunder. 

Vi troede dengang det var galdesten hun havde, og Solveig insisterede lillejuleaften på, at hun 

skulle på sygehuset i Rønne at få det undersøgt. De kunne ikke se hvad det var, men hun blev 

indkaldt til skanning 15. marts, og den viste en tumor i tarmen og en ”ært” på den ene nyre. Og så 

gik det slag i slag med undersøgelser på Bispebjerg og Rigshospitalet. Tumoren blev frikendt for at 

være kræft, men der var til gengæld en kræftknude i venstre bryst. Det var held i uheld, at den blev 

opdaget. Og nu gik det løs med en brystbevarende operation 7. maj og efterfølgende kemo- og 

strålebehandlinger lige til nu. Bente er erklæret kræftfri, men har jo stadig et program at følge. En 

skanning 15. nov. af maven og nyren faldt heldigt ud. Vi fik besked d. 4. dec. Og vi behøver ikke at 

bekymre os. Så ja, vi er glade. Det har været et drøjt år med mange rejser, angst og al slags ubehag. 

Men vi har fået megen kærlig støtte og gode ord fra jer undervejs. Tak for det – og tak for det 

danske sundhedsvæsen!  

Og så er vi stoppet med guideriet, så nu er vi fuldtids pensionister. 
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22. jan. fyldte Bentes storebror, Peer, 80. Vi var til en storslået fest i Lægeforeningens imponerende 

bygning, Domus Medica, i det Plessenske Palæ på Østerbro. Det sidst opførte adelspalæ i 

København fra 1901. 

2018 var også det år Solveig fik indregistreret sit psykoterapeutfirma, ”Ariadnes kompas”. Hun har 

ellers travlt på Salaam, og der er kommet økonomisk tilsagn fra et par fonde bl.a. DANIDA. Og så 

arbejder hun desuden sammen med lederen af CKI (The Danish Centre for Arts and Interculture), 

Niels Righolt, som Salaam deler kontor med. Mindre end tre jobs kan ikke gøre det. Alba går i 9. 

klasse. Hun er blevet halvsøster til Jorges og Maries Silas som blev født 15. februar.  21. april blev 

hun fejret med en stor og meget vellykket senioritafest i Husets fine lokale på Vandkunsten. En 

dejlig pige og en stor dag! 

 

Hjørdis og Nicolais Arthur er 9 og Kjartan 5 år. Det har været et årelangt og sejt træk for Hjørdis at 

komme ind i sin nye rolle som Brand Experience Director på ”1508” og integrere processerne omkring 

hendes særlige tilgang til arbejdet med kundernes identitet og fortælling. Men nu føler hun sig igen 

værdsat og er glad for sit arbejde." 

 

Arthur, Alba og Kjartan – marts 



3 
 

 

3. november var vi til Højskolens 125-års jubilæum. Forstander Bente Larsen og formand Knud 

Andersen talte. De lød enige om skolens linje med vægt på samfundsengagement og 

bæredygtighed. Knud Andersen omtalte det voldsomme underskud i 2017 og forudså også et 

mindre, men betydeligt underskud her i 2018. I 2019 regnede han med sorte tal på bundlinjen.  

12. nov. var Bente Larsen og jeg inviteret i Bornholm TV2’s halvtimes program ”Mellem os”. 

Trods stor tvivl tænkte jeg, at der ikke var andet for end at tale skolen op. Der skal jo være en 

højskole på Bornholm. Men 4. dec. kom det som en bombe: Bestyrelsen har fyret forstanderen med 

øjeblikkelig virkning. Det er det bedste der kunne ske, men det havde vi ikke turdet håbe på. Det 

bliver dyrt, men hatten af for bestyrelsen! Forstanderparret havde gentaget katastrofekursen fra 

vores umiddelbare efterfølgere i 2005-07 ved ikke at forstå, at sommerskolen med de korte kurser 

ikke alene er ”rigtig højskole”, men også en økonomisk livsbetingelse for en højskole på Bornholm.  

 

 

Efterårsstemning i skovbrynet – frit efter J.Th.Lundbye 

Årets jul bliver smal og spredt. Juleaften bliver med Solveig og en af hendes veninder. Håkan skal 

som sædvanlig holde jul med sin eks. og deres voksne børn i København, så Solveig indtager hans 

lejlighed i juledagene og er hos os juleaften. Alba skal med Jorge og hans nye familie til den 

spanske ø, Lanzarote, en af De kanariske øer. Hjørdisfamilien holder jul hjemme. 

Vi ønsker jer alle en god jul og et glædeligt nytår! Tak for det gamle.  

Jeres Bente og Karsten 


