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Livet er i det mindste en historie værd Erik Lindsø Hent PDF Forlaget skriver: Enhver livshistorie er et
tilbageblik, som rummer beretninger om tro, håb og kærlighed - om det største, der findes. Når vi fortæller

livet, fortæller vi om det, vi gerne vil holde liv i, og vi sætter det sammen, som er gået i stykker. I fortællinger
og historier finder tilværelsen nemlig form, og når noget finder form, mister det kaotiske sin trussel.

Når vi deler livshistorier med hinanden - når vi fortæller vores liv for hinanden - deler vi også vores skæbne
med hinanden, og skæbnefællesskaberne er de stærkeste fællesskaber, der findes. Du kan forlade mig, og jeg

ser dig måske aldrig igen, men den historie, du fortalte mig, bliver altid stående tilbage.

Erik Lindsø deler rundhåndet ud af de sørgmuntre, morsomme, bevægende og livsnære historier, han har
samlet op i litteratur og hverdagsliv. Han fortæller dem med humorens bid og den livsbegejstring, han er
kendt for at formidle, når han som fortæller og foredragsholder pakker historier ud rundt om i landet.

Livet er i det mindste en historie værd er en bog, som får ørerne til at vifte - den oser af en fortælleglæde, der
smitter læseren med fortællelyst.

Erik Lindsø er kendt fra radio og utallige foredrag landet over. Han har tidligere udgivet bogen Der er nu
noget ved livet, man ikke finder andre steder.

 

Forlaget skriver: Enhver livshistorie er et tilbageblik, som rummer
beretninger om tro, håb og kærlighed - om det største, der findes.
Når vi fortæller livet, fortæller vi om det, vi gerne vil holde liv i, og

vi sætter det sammen, som er gået i stykker. I fortællinger og
historier finder tilværelsen nemlig form, og når noget finder form,

mister det kaotiske sin trussel.

Når vi deler livshistorier med hinanden - når vi fortæller vores liv for
hinanden - deler vi også vores skæbne med hinanden, og

skæbnefællesskaberne er de stærkeste fællesskaber, der findes. Du
kan forlade mig, og jeg ser dig måske aldrig igen, men den historie,

du fortalte mig, bliver altid stående tilbage.

Erik Lindsø deler rundhåndet ud af de sørgmuntre, morsomme,
bevægende og livsnære historier, han har samlet op i litteratur og

hverdagsliv. Han fortæller dem med humorens bid og den
livsbegejstring, han er kendt for at formidle, når han som fortæller

og foredragsholder pakker historier ud rundt om i landet.

Livet er i det mindste en historie værd er en bog, som får ørerne til at
vifte - den oser af en fortælleglæde, der smitter læseren med

fortællelyst.

Erik Lindsø er kendt fra radio og utallige foredrag landet over. Han



har tidligere udgivet bogen Der er nu noget ved livet, man ikke finder
andre steder.
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