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Samtaler i den blå sofa Susanne Fischer Hent PDF Forlaget skriver: Sognepræst Annette Molin Brautsch og
sognebarn Susanne Fischer lukker os med ind i et fortroligt rum gennem en samtale, der udfolder sig over en

årrække, hvor de sammen stille og roligt får lappet et sårbart, svigtet og skuffet liv sammen.

Hvad sker der, når et menneske med ondt i livet ringer på hos folkekirken? Et menneske, der aldrig før havde
tænkt den tanke, at den institution kunne bruges til noget fornuftigt. Hvad sker der, når man åbner sit hjerte

med al den længsel, kaos, vrede, sorg og tvivl, det rummer, og placerer det hele i favnen på en
præst? Ja, hvad sker der, når to mennesker sætter sig ned og skaber plads til at livet kan vokse og hele?

Undervejs i samtalen spejles det levede liv i kristendommen, og troen og de gamle tekster bliver udfoldet som
relevante pejlemærker.

Bogen er samtidig en indføring i nogle aspekter af folkekirken og kristendommen med eksempler på, hvordan
et tros- og kirkeliv kan se ud for det moderne menneske.
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