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Min tro Else Marie Nygaard Hent PDF I MIN TRO deler 17 markante personligheder deres historier,
erfaringer og tanker om troens væsen. Hvad enten den interviewede er kristen, jøde, muslim eller buddhist, er
fællesnævneren en situation eller begivenhed, som kom til at præge vedkommendes tro eller tvivl på sin gud
på afgørende vis: alvorlig sygdom, ufrivillig abort eller bare vanens magt – der er mange grunde til, at man

som moderne menneske kan føle sig draget mod det religiøse.

Med fortællinger af:
Skuespiller ELLEN HILLINGSØ • udlandsredaktør ANNA LIBAK • virksomhedsleder LARS JUHL •

skuespiller SOLBJØRG HØJFELT • minister SØREN PIND • billedkunstner MAJA LISA ENGELHARDT •
professor STEEN HILDEBRANDT • religionssociolog INA ROSEN • slotsejer og landmand SVEND
BRODERSEN • forfatter LEONORA CHRISTINA SKOV • tidl. borgmester og minister THORKILD

SIMONSEN • debattør ÖZLEM CEKIC • musiker JONAS H. PETERSEN • generalsekretær JANN SJURSEN
• diætist ANNE W. RAVN • kreativ direktør JAKOB KVIST • tidl. amtsborgmester ERLING TIEDEMANN.

De medvirkende i bogen er blevet interviewet om deres liv og tro af journalist ved Kristeligt Dagblad Else
Marie Nygaard. Hun har efterfølgende gennemskrevet hver samtale, så den enkeltes stemme står tilbage som

en personlig fortælling i jeg-form.

 

I MIN TRO deler 17 markante personligheder deres historier,
erfaringer og tanker om troens væsen. Hvad enten den interviewede

er kristen, jøde, muslim eller buddhist, er fællesnævneren en
situation eller begivenhed, som kom til at præge vedkommendes tro
eller tvivl på sin gud på afgørende vis: alvorlig sygdom, ufrivillig
abort eller bare vanens magt – der er mange grunde til, at man som

moderne menneske kan føle sig draget mod det religiøse.

Med fortællinger af:
Skuespiller ELLEN HILLINGSØ • udlandsredaktør ANNA LIBAK •
virksomhedsleder LARS JUHL • skuespiller SOLBJØRG HØJFELT

• minister SØREN PIND • billedkunstner MAJA LISA
ENGELHARDT • professor STEEN HILDEBRANDT •

religionssociolog INA ROSEN • slotsejer og landmand SVEND
BRODERSEN • forfatter LEONORA CHRISTINA SKOV • tidl.

borgmester og minister THORKILD SIMONSEN • debattør ÖZLEM
CEKIC • musiker JONAS H. PETERSEN • generalsekretær JANN
SJURSEN • diætist ANNE W. RAVN • kreativ direktør JAKOB

KVIST • tidl. amtsborgmester ERLING TIEDEMANN.

De medvirkende i bogen er blevet interviewet om deres liv og tro af
journalist ved Kristeligt Dagblad Else Marie Nygaard. Hun har

efterfølgende gennemskrevet hver samtale, så den enkeltes stemme
står tilbage som en personlig fortælling i jeg-form.
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