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At leve med Kierkegaard Sørine Gotfredsen Hent PDF Vi kan fare vild i vore egne simple forestillinger
om lykke og intenst nærvær, og vi kan knække halsen, når drømmene ikke går i opfyldelse på netop den
måde, vi havde satset på. I flere år ønskede jeg at følges med en bestemt mand, men han ønskede ikke at
følges med mig, og endnu et ordinært kapitel blev skrevet i for- tællingen om kærligheden, glæden,

skuffelsen og troen.

Hver eneste af os står midt i fortællingen, og som dagene går, må de fleste af os erkende, at vi ikke altid ved,
hvad vi skal mene om den. Derfor kan man få brug for en stemme helt tæt på, der sætter ord på alt det, man
ikke alene kan forstå. Jeg kan umuligt være den eneste, der kender til den følelse og den længsel efter at blive
tiltalt og forstået. Og jeg er med sikkerhed ikke den eneste, der kan komme til at opleve, at livet forandrer sig

i følgeskab med Søren Kierkegaard.
Søren Kierkegaards stemme bliver ved med at minde én om, at hvis man blot bliver stående på det samme
sted, kan man ende som en levende død, der ikke vil erkende, at meningen er, at man skal elske mere, leve

mere, glædes mere, adlyde mere og tro mere.

Sørine Gotfredsen (f. 1967) er journalist, præst, debattør og forfatter, bl.a. til den roste roman Regine (2005)
om Søren Kierkegaards forlovede.

OM BOGEN
... det kan være svært at finde en ny indfaldsvinkel til Kierkegaards tænkning? Men det har Sørine Gotfredsen
gjort, velskrevet, vidende og dybt originalt. ... Sørine Gotfredsen bevæger sig igennem det kierkegaardske

univers som en parallelfortælling til hendes egen historie. Ikke kun i forholdet til tænkeren Kierkegaard, men
også i forholdet til hans liv og ikke mindst hans forlovelseshistorie med Regine. ... På den måde lykkes det

hende på forbavsende få sider at få formidlet hele det vældige forfatterskab. ... bogen er i enhver henseende et
flot værk og en fortælling om et venskab mellem hende og Kierkegaard - Politiken

 

Vi kan fare vild i vore egne simple forestillinger
om lykke og intenst nærvær, og vi kan knække halsen, når

drømmene ikke går i opfyldelse på netop den måde, vi havde satset
på. I flere år ønskede jeg at følges med en bestemt mand, men han
ønskede ikke at følges med mig, og endnu et ordinært kapitel blev

skrevet i for- tællingen om kærligheden, glæden, skuffelsen og troen.

Hver eneste af os står midt i fortællingen, og som dagene går, må de
fleste af os erkende, at vi ikke altid ved, hvad vi skal mene om den.
Derfor kan man få brug for en stemme helt tæt på, der sætter ord på
alt det, man ikke alene kan forstå. Jeg kan umuligt være den eneste,
der kender til den følelse og den længsel efter at blive tiltalt og

forstået. Og jeg er med sikkerhed ikke den eneste, der kan komme til
at opleve, at livet forandrer sig i følgeskab med Søren Kierkegaard.
Søren Kierkegaards stemme bliver ved med at minde én om, at hvis
man blot bliver stående på det samme sted, kan man ende som en
levende død, der ikke vil erkende, at meningen er, at man skal elske

mere, leve mere, glædes mere, adlyde mere og tro mere.

Sørine Gotfredsen (f. 1967) er journalist, præst, debattør og forfatter,



bl.a. til den roste roman Regine (2005) om Søren Kierkegaards
forlovede.

OM BOGEN
... det kan være svært at finde en ny indfaldsvinkel til Kierkegaards
tænkning? Men det har Sørine Gotfredsen gjort, velskrevet, vidende
og dybt originalt. ... Sørine Gotfredsen bevæger sig igennem det
kierkegaardske univers som en parallelfortælling til hendes egen
historie. Ikke kun i forholdet til tænkeren Kierkegaard, men også i
forholdet til hans liv og ikke mindst hans forlovelseshistorie med
Regine. ... På den måde lykkes det hende på forbavsende få sider at
få formidlet hele det vældige forfatterskab. ... bogen er i enhver

henseende et flot værk og en fortælling om et venskab mellem hende
og Kierkegaard - Politiken
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