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"Der er guldkorn i Kathrine Lilleørs nye bog." - politikenHVAD ER KÆRLIGHED? I sine egne
kærlighedsforhold har præsten og forfatteren Kathrine Lilleør oplevet både vrede, mistillid, svigt og jalousi. I
denne bog prøver hun at forstå, hvordan det hænger sammen med kærligheden. Vejen fører uundgåeligt
gennem de største temaer i livet: tro, tvivl, ondskab, valg, sorg og glæde. Undervejs søger hun indsigt og
visdom i den klogeste litteratur, hun kender.Først og fremmest er det evangeliernes fortællinger, der fletter
fingre med hendes egne erindringer og historier.
Men hun henter også hjælp hos H.C. Andersen, Strindberg og Kierkegaard til at tolke sit personlige liv i en
kæde af kapitler, der tilsammen illustrerer, hvad kærlighed er.
Kærlighed er - Fortællinger fra mit liv er en efterfølger til Kathrine Lilleørs første selvbiografiske bog,
Kvinde, hvorfor græder du, som er solgt i 45.000 eksemplarer.LEKTØRUDTALELSE"Til de læsere som er
interesserede i Kathrine Lilleørs tanker om kærlighed i videste forstand kombineret med evangeliernes kristne
budskab og til de mange, som har læst forgængeren Kvinde, hvorfor græder du fra 2009. Jeg synes, det
fungerer godt med kombinationen af personlige beskrivelser fra Lilleørs liv og mennesker hun har mødt,
blandt andet hendes mænd, og evangelierne og deres budskaber, og for tænksomme læsere med interesse i
kristendom er her meget at hente." - Lektør: Anne Grete Jacobsen PRESSEN SKREV:"Tro, håb og kærlighed.

Præsten Kathrine Lilleør har skrevet en bog om kærlighed, sorg, svigt og om at bære sin grundsorg som »en
pæl i kødet«.
Og om hvordan man langsomt kan vriste den fri." - Berlingske"Der er guldkorn i Kathrine Lilleørs nye bog."
- politiken
Folkevirkes Litteraturkreds i København. Og det var en fantastisk oplevelse. Desertørerne 3 er afsluttende
bind i Kim Blæsbjergs store samtidsroman om en families livtag med virkeligheden. Mit Liv GRATIS .
De mange datalæringsinitiativer og Keld Skovmands vigtige ph. Folkevirkes Litteraturkreds i København.
August mellem 11 til 12 og 14 til 16. Relationslæringspædagogik. Cecilie har altså en vis erfaring med at
være på, og det er noget, som passer hende ganske godt. Det kan en bog ikke klare. Søg Alle årgange
Facebook BUPL. 14: SOGNEDAG i Skørping Nykirke og på KulturStationen.
Og det var en fantastisk oplevelse. Mødestedet er Folkevirke, Niels Hemmingsens Gade 10, Emma Gads.
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