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Åbne døre - Erindringer om mennesker jeg har mødt Kjeld Holm Hent PDF Mejeribestyrerens søn havde det
ikke altid lige nemt. Når ostebedømmelsen gik faderen imod, rullede tunge skyer ind over barndomshjemmet.
Når mobningen var hårdest, trak de mørke skyer sammen i barnesindet. Men når lærerinden læste højt, eller
når fodbolden røg i mål, var der glæde i både hjem og sind. Siden fulgte studieårene i Århus med endeløse
fester og studentikose diskussioner, som lagde grundstenen til livslange venskaber – og livslang kærlighed. I
disse år formedes de holdninger, der har båret siden: Om betydningen af at møde sin næste med åbent sind.
Om forhåbningen til Guds forsyn. Og om, at de to – Gud og næsten – aldrig kan skilles ad. Der er varme og
ømhed, livsindsigt og glæde i biskop Kjeld Holms møder med mennesker, der åbnede deres døre for ham –

fra landsbylæreren, fasteren og den udkårne til professoren, sognebarnet og politikeren. Og så er Åbne døre et
billede af Danmark fra efterkrigstiden til i dag. Denne erindringsbog henvender sig meget bredt. Stilles bogen
frem vil de fleste biografilæsere tage den, men der er så mange refleksioner i den, at også essaylæsere skal
præsenteres for den. ... Der er ikke blot tale om sjove anekdoter. Det, han har oplevet, har sat spor i ham og
har været med til at forme ham, som det menneske han er. Bogen bliver også en kollage med dele af den

danske historie i de sidste 60 år. En god biografi, der ikke kun handler om personens liv, men om livet i det
hele taget. Flemming Faarup, lektør.

 

Mejeribestyrerens søn havde det ikke altid lige nemt. Når
ostebedømmelsen gik faderen imod, rullede tunge skyer ind over

barndomshjemmet. Når mobningen var hårdest, trak de mørke skyer
sammen i barnesindet. Men når lærerinden læste højt, eller når

fodbolden røg i mål, var der glæde i både hjem og sind. Siden fulgte
studieårene i Århus med endeløse fester og studentikose

diskussioner, som lagde grundstenen til livslange venskaber – og
livslang kærlighed. I disse år formedes de holdninger, der har båret
siden: Om betydningen af at møde sin næste med åbent sind. Om
forhåbningen til Guds forsyn. Og om, at de to – Gud og næsten –
aldrig kan skilles ad. Der er varme og ømhed, livsindsigt og glæde i
biskop Kjeld Holms møder med mennesker, der åbnede deres døre

for ham – fra landsbylæreren, fasteren og den udkårne til
professoren, sognebarnet og politikeren. Og så er Åbne døre et

billede af Danmark fra efterkrigstiden til i dag. Denne erindringsbog
henvender sig meget bredt. Stilles bogen frem vil de fleste

biografilæsere tage den, men der er så mange refleksioner i den, at
også essaylæsere skal præsenteres for den. ... Der er ikke blot tale om
sjove anekdoter. Det, han har oplevet, har sat spor i ham og har været
med til at forme ham, som det menneske han er. Bogen bliver også
en kollage med dele af den danske historie i de sidste 60 år. En god
biografi, der ikke kun handler om personens liv, men om livet i det

hele taget. Flemming Faarup, lektør.
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