
Husk at tænde et lys i mørket
Hent bøger PDF

Eva Bundgaard Jochimsen
Husk at tænde et lys i mørket Eva Bundgaard Jochimsen Hent PDF Eva Bundgaard Jochimsen har skrevet en
bog, hvor hun beskriver glæder og sorger gennem de første 46 år af sit liv. Med gribende ærlighed fortæller
hun om mobning og isolation i sin folkeskole samt om det smertelige tab af sit livs kærlighed, ægtemanden
Hans, som efter fire års kamp mod kræften døde fra Eva og deres tre børn i juni 2007. -Jeg håber, at bogen
kan give andre i en tilsvarende situation et håb om, at livet kan gå videre og blive godt igen på trods, siger
den nybagte forfatter. Forløbet med at skrive bogen er virkeliggørelsen af et stærkt ønske og samtidig har det
også været en form for terapi for Eva Andersen. -Hver gang jeg har fortalt om forløbet, har jeg været i den
pågældende situation igen. Hver gang jeg har læst korrektur på manuskriptet, har jeg gennemlevet sorgen,
smerten, glæden og tabet igen. Det har været hårdt, men jeg kan mærke, at det også har været en god proces
for mig, fortæller hun. Bogen udkom første gang i juni 2011. Det, at skrive bogen, har ført flere ting med sig
for Eva, blandt andet har hun gennem årene holdt flere foredrag om mobning samt om sin egen og familiens

sorgproces.
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