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vi hul på dagen og begynder forfra. Vi står op, går i gang, tager fat på livet på ny. Nogle morgener bliver

optakt til almindelige hverdage, og nogle bliver til højtid og fest. Nogle dage bliver fyldt med sang, og nogle
dage giver anledning til sorg og klage. Sygehuspræst Lotte Lyngby har skrevet en bog om den slags

morgener. Med afsæt i ord som hverdag, højtid, tro, eksistens, katastrofe og klagesang dykker hun ned i
tilværelsens mange facetter og trækker linjer mellem livet, som vi lever det, og livet, som Bibelen fortæller
om det. Hun spejler vores tilværelse i velkendte beretninger fra Bibelen og føjer ord og perspektiver til, så
nye meninger og indsigter opstår. Bogens godt 30 afsnit er inspireret af søndagens prædikentekster og er

forsynet med sort/hvid fotos. Lotte Lyngby, forfatter og sygehuspræst i Aalborg, har tidligere udgivet bogen
Kære Martha (Unitas Forlag, 2013).

 

Morgenen er begyndelsen på noget nyt. Hver morgen tager vi hul på
dagen og begynder forfra. Vi står op, går i gang, tager fat på livet på
ny. Nogle morgener bliver optakt til almindelige hverdage, og nogle
bliver til højtid og fest. Nogle dage bliver fyldt med sang, og nogle
dage giver anledning til sorg og klage. Sygehuspræst Lotte Lyngby
har skrevet en bog om den slags morgener. Med afsæt i ord som
hverdag, højtid, tro, eksistens, katastrofe og klagesang dykker hun
ned i tilværelsens mange facetter og trækker linjer mellem livet, som
vi lever det, og livet, som Bibelen fortæller om det. Hun spejler

vores tilværelse i velkendte beretninger fra Bibelen og føjer ord og
perspektiver til, så nye meninger og indsigter opstår. Bogens godt 30
afsnit er inspireret af søndagens prædikentekster og er forsynet med
sort/hvid fotos. Lotte Lyngby, forfatter og sygehuspræst i Aalborg,
har tidligere udgivet bogen Kære Martha (Unitas Forlag, 2013).



Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=En af den slags morgener&s=dkbooks

