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mening. En poetisk og velkomponeret udviklingssymfoni i 7 satser, hvor hver sats kan fremstå og nydes
alene. Bogen tager dig i hånden og fører dig gennem et landskab, som aftegner det fuldgyldigt levede liv.

Essays følger digte, imens den lilla tråd er tematiske fortællinger. - Bogen favner det hele i en poetisk mosaik:
kærligheden og erotikken, livet og døden, Himlen og Jorden. Den oser af levet liv, af ånd, sjæl og krop.
Forfatteren præsenterer i bogen sit livssyn og sine erfaringer i en smuk helhed. Jørgen Finnemann, Alken.
Iværksætter af Caritas-grupperne. - En dybt personlig og dybt universel bog, som giver en nyttefuld og

nødvendig indsigt og åbner for svar på livets store spørgsmål, skriver Anna Marie Stein, Kolding. Cand. mag.
og psykoterapeut. - Det er en af de smukkeste bøger, jeg har læst. Hver gang jeg har læst to sider, må jeg
stoppe op, fordi jeg bliver så rørt… Denne bog knytter Himmel og Jord sammen. Ann Lund Jensen, Hals. -

Forfatter og direktør.

 

"Med livet i hånden" er en fortælling, der giver livet en højere
mening. En poetisk og velkomponeret udviklingssymfoni i 7 satser,
hvor hver sats kan fremstå og nydes alene. Bogen tager dig i hånden
og fører dig gennem et landskab, som aftegner det fuldgyldigt levede
liv. Essays følger digte, imens den lilla tråd er tematiske fortællinger.

- Bogen favner det hele i en poetisk mosaik: kærligheden og
erotikken, livet og døden, Himlen og Jorden. Den oser af levet liv, af
ånd, sjæl og krop. Forfatteren præsenterer i bogen sit livssyn og sine
erfaringer i en smuk helhed. Jørgen Finnemann, Alken. Iværksætter
af Caritas-grupperne. - En dybt personlig og dybt universel bog, som
giver en nyttefuld og nødvendig indsigt og åbner for svar på livets
store spørgsmål, skriver Anna Marie Stein, Kolding. Cand. mag. og
psykoterapeut. - Det er en af de smukkeste bøger, jeg har læst. Hver
gang jeg har læst to sider, må jeg stoppe op, fordi jeg bliver så rørt…



Denne bog knytter Himmel og Jord sammen. Ann Lund Jensen,
Hals. - Forfatter og direktør.
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