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Magrittes sten Marianne Olsen Hent PDF Magrittes sten er en essaysamling hvor forfatteren, Marianne Olsen,
ønsker at lægge op til dialog om livets store spørgsmål. I hvert essay er Marianne Olsens tekst således i dialog
med en fotocollage af Karen Margrethe Høskuldsson. “Det er væsentligt at skelne mellem at vide at man tror
og at tro at man ved. Det gælder alle forhold. Med min bog vil jeg gerne være med til at tydeliggøre denne
skelnen. Ligesom billedet af stenen der svæver, ikke er en sten der svæver, men et rigtigt billede af en sten
der svæver, således kan den enkeltes tro på livets mening være ægte tro. Troen, ligegyldigt hvilken tro det er,
er nemlig på samme måde et billede. Vi taler om billedsprog. Nærmere kan vi ikke komme den sandhed som
livsholdning bygger på. Tror jeg altså.” Marianne Olsen, lektor i religion og fransk på Herlufsholm Skole.

 

Magrittes sten er en essaysamling hvor forfatteren, Marianne Olsen,
ønsker at lægge op til dialog om livets store spørgsmål. I hvert essay
er Marianne Olsens tekst således i dialog med en fotocollage af

Karen Margrethe Høskuldsson. “Det er væsentligt at skelne mellem
at vide at man tror og at tro at man ved. Det gælder alle forhold. Med
min bog vil jeg gerne være med til at tydeliggøre denne skelnen.
Ligesom billedet af stenen der svæver, ikke er en sten der svæver,
men et rigtigt billede af en sten der svæver, således kan den enkeltes
tro på livets mening være ægte tro. Troen, ligegyldigt hvilken tro det
er, er nemlig på samme måde et billede. Vi taler om billedsprog.

Nærmere kan vi ikke komme den sandhed som livsholdning bygger
på. Tror jeg altså.” Marianne Olsen, lektor i religion og fransk på

Herlufsholm Skole.



Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Magrittes sten&s=dkbooks

