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Søsters huskerier Inger H\u00f8jmark Hent PDF "Du er god til at skrive, du skulle ta‘ og fortsætte med det!" –
er der flere, der har sagt til mig – så det gør jeg så! Jeg har stort set skrevet hele mit liv: dagbøger, artikler,
læserbreve, et foredrag og bøger. Thit Jensen skriver: "Jeg skriver blot for at skrive. Jeg elsker at skrive!"
Præcis sådan har jeg det også. Så godt som alle mennesker har en historie at fortælle, og som ofte er det
spændende læsning for andre. Jeg har så nu skrevet en bog, som jeg håber, kan interessere nogle andre

mennesker! Min mor sagde flere gange, at hun da godt kunne tænke sig at skrive om sit liv, og det var der
med garanti kommet noget godt ud af, for hun var god til at skrive. Men nu gør jeg det altså!

 

"Du er god til at skrive, du skulle ta‘ og fortsætte med det!" – er der
flere, der har sagt til mig – så det gør jeg så! Jeg har stort set skrevet
hele mit liv: dagbøger, artikler, læserbreve, et foredrag og bøger. Thit
Jensen skriver: "Jeg skriver blot for at skrive. Jeg elsker at skrive!"
Præcis sådan har jeg det også. Så godt som alle mennesker har en
historie at fortælle, og som ofte er det spændende læsning for andre.
Jeg har så nu skrevet en bog, som jeg håber, kan interessere nogle
andre mennesker! Min mor sagde flere gange, at hun da godt kunne
tænke sig at skrive om sit liv, og det var der med garanti kommet
noget godt ud af, for hun var god til at skrive. Men nu gør jeg det

altså!
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