
Månedens profil, februar 2011 
   
Navn:  Sune Engholm Bendsen 
Alder:  37 
Stilling:  Organist og musikskolelærer 
Ægteskabelig status:  Gift med Lena Engholm Bendsen 
Børn: 2 piger (6 og 3) + en ny på vej ... 
Født og opvokset i: Født i København og opvokset i 

Vendsyssel (Østervrå) 
 

 

 
   
Hvad har fået dig til at slå dig ned i Øster Hornum?   
Primært af praktiske årsager, da både Lena og jeg er ansat ved Øster Hornum Kirke, og musikskole-
undervisningen foregår tæt på Øster Hornum i Nibe. Så det er begrænset transporttid, vi har. Udover det bor 
både svigerforældre og svigerinde + familie i byen. Det var også et plus! 
 
Hvad synes du er godt ved at bo i Øster Hornum?  
Udover de indlysende gode ting som en velfungerende skole, idrætsforening, FDF, dagligbrugs, lægehus, 
plejehjem osv., synes jeg der et godt sammenhold og en god ånd i byen. Der er mange som lægger kræfter i 
at gøre byen attraktiv, tryg og spændende at bo i. Fællesprojektet på Katbakken og Børneuniverset er gode 
eksempler … 
 
Hvad synes du ville gøre det bedre at bo i Øster Hornum?  
Det må være sådan noget som at få syvende-klassen tilbage, (eller endnu bedre ...hele overbygningen) og i 
det hele taget få styrket skolen. Den er vigtig for Øster Hornum! Og så synes jeg da det kunne være rart for 
de ældre på vores plejehjem, hvis de kunne få maden fra eget køkken ... det hører vel til et ”hjem”. Og så til 
sidst - bedre offentlig transport! 
 
Hvad kunne byrådet gøre for at gøre det bedre at bo i Øster Hornum?  
Det som jeg har skrevet ovenfor. 
 
Hvad kan der gøres for at skabe mere aktivitet i Øster Hornum?  
Jeg synes der er meget aktivitet i Øster Hornum, og savner ikke som sådan, at der sker mere. 
 
Hvad gør du selv for at gøre det bedre at bo i Øster Hornum?  
Nok ikke så meget mere end at passe mit arbejde i kirken, og prøve at gøre en forskel der ... og så at være 
behjælpelig rundt omkring, hvis der er behov for en spillemand. 
 
 
 



Hvad optager dig meget lige nu? 
En musical, jeg i samarbejde med min lillesøster er ved at skrive til børne- og ungdomskoret i kirken. Det er 
meget spændende, og første gang jeg prøver sådan noget. 
 
Hvilken bog har gjort størst indtryk på dig?  
Jeg læser egentlig ikke ret meget. Men jeg tog mig sammen og læste en bog om Martin Luther i 
sommerferien - mest fordi jeg synes det var lidt pinligt jeg ikke vidste mere om ham. Den viste sig at være 
utrolig spændende, og har givet mig et bedre indblik i hvad vores kirke bygger på, og hvor vigtig hans kamp 
egentlig var mod pave-kirken og dens magtmisbrug. Han stod klippefast på det centrale kristne budskab, og 
at det var for alle! - Ikke kun en præstestand. 
 
Hvilket musikværk har gjort størst indtryk på dig?  
Beethovens niende symfoni kan jeg huske gjorde stort indtryk da jeg hørte den første gang i gymnasiet. 
Måske fordi sidste-satsen slutter af med et flot kor-værk. 
 
Hvilket kunstværk har gjort størst indtryk på dig?  
Jeg går ikke så meget op i kunst. Men jeg har en flot "Pisach" hængende i spisestuen - det er et rigtig flot 
maleri. 
 
Hvilken film har gjort størst indtryk på dig?  
"Livet er smukt". Jeg kan huske jeg så den sammen med to kammerater, og vi sad fuldstændig opslugt alle 
tre og snakkede ikke sammen, før filmen var slut. 
 
Hvad ønsker du dig mest af din tilværelse?  
At min familie har det godt og trives, og at jeg kan fortsætte med at arbejde med det som jeg holder af. 
 
Hvad laver du i fritiden?  
I mit fag har arbejde og fritid det med at smelte lidt sammen, så min fritid handler også en del om musik. 
Ellers kan jeg godt lide at være ude og arbejde i haven, kløve noget brænde, eller eksperimentere lidt med 
gør-det-selv projekter på huset. 
 
Hvordan holder du dig i form?  
Form? - Jeg er vist mest i ”kage-form”.  Men jeg har da en intention om at komme i gang med at løbe i 2011 
- ellers kan jeg godt lide at gå tur i skoven med familien. 
 
Hvad er din livret?  
En rød bøf med en god salat og et godt glas rødvin. 
 
Hvad har du lavet i dine ferier?   
Vi tager på camping - gerne til Italien. Tre gange har vi camperet nede på Lidoen, tæt ved Venedig. Det er 
ferie på børnenes præmisser, men vi nyder også at der ikke sker så meget andet end at vi nyder solen og 
vandet og den gode italienske mad. 
 
Hvad kan gøre dig glad?  
Mange ting!! Min familie først og fremmest! – For eksemplel når mine piger synger og danser for mig - det 
kan man kun blive glad af! Det gør mig også glad når jeg hører noget godt musik, eller når noget lykkes ... 
f.eks når det går godt på klaveret eller orglet eller koret synger så hårene rejser sig, eller når klaver-eleven 
har øvet sig! 
 
Hvad kan irritere dig?  
Jeg bliver mest irriteret når jeg har glemt at spise og mit blodsukker er lavt. 
Ellers kan en computer virkelig få mig op i det røde felt, eller et stykke musik der ikke vi "makke ret"... 
Eller en gipsplade der ikke vil som jeg vil! (... en frisk erindring!) 



Hvem beundrer du mest?   
Min hustru! - der skal noget særligt til for at holde så distræt en mand ud .... 
 
Hvad ville du gøre, hvis du vandt 10 millioner?  
Købe et hus i naturskønne omgivelser i nærheden af Øster Hornum. 
Men jeg spiller ikke, så .... 
 
Hvis du skulle give folk et godt råd, hvad skulle det så være?  
Jeg synes det er svært at give et godt råd, som vil være et godt råd for alle! ... I hvert fald kan jeg ikke lige 
komme i tanke om noget. 
 
 


