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Møllehave Jakob Kvist Hent PDF Hvad er et menneske, og hvordan forholder vi os til døden? Hvad er
kærlighed, og hvordan elsker vi? Hvad er sorg, hvad er glæde, hvorfor er mennesker ikke født gode, og hvem

er Johannes Møllehave egentlig?

Johannes Møllehave er forfatter, foredragsholder og litteraturformidler, og desuden er han humorist, grafolog
og tryllekunstner. Men i denne bogs samtaler med Jakob Kvist handler det mest om mennesket Møllehave.
Her fortæller han ærligt og generøst om sit liv - som barn og som ung, som ægtemand og far, som forfatter og

debattør, og ikke mindst som præst.

For Johannes Møllehave er først og fremmest præst. Og hans egen historie blander sig i bogen med historier
om mange af de skæbner og skikkelser, han har truffet på sin vej. Biskopper og statsoverhoveder har nemlig
det til fælles med mordere og tyveknægte, at de først og sidst er mennesker, og det er hvad Møllehave lægger

vægt på.

Derfor fortæller Møllehave om de andre, samtidig med at han fortæller om sig selv, og derfor er bogen om
ham især en bog, om det vi alle er - nemlig mennesker på godt og ondt.
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