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Hvor kommer mormor hen, når hun dør? Denne bog fortæller om de store spørgsmål: livet og døden og
inviterer barn og voksen til at læse, tænke og tale sammen. Emilys mormor ligger for døden. Døden – det er
noget svært og lidt uhyggeligt, som Emily har rigtig mange spørgsmål til. Da Døden pludselig snubler ind ad
døren til mormors værelse, får Emily mulighed for at få svar på alle de ting, der trænger sig på.
Børn stiller spørgsmål hele tiden – og ofte bliver vi voksne overraskede over, hvor dybsindige børnene kan
være. De er endnu ikke præget af bestemte forestillinger om og forventninger til verden, og derfor kan vi 'blive
taget på sengen', når barnet undrer sig og spørger os om dette og hint. Er døden en regnbue? inviterer barn og
voksen til at reflektere og filosofere sammen. Bogen er illustreret med akvareller af Pia Thaulov, der gør det
svære og dystre emne håndgribeligt og til at tale om – og måske finde lys i sammen. Ønsker man som voksen
at dykke dybere ned i emnet 'at filosofere med børn', kan man læse videre i bogen At tænke er at gå på
opdagelse, der bl.a.
giver redskaber til at støtte børns kritiske sans og kreative emner. Jeanette Bresson Ladegaard Knox er filosof
og underviser på universiteter i Danmark og USA. Hun er desuden konsulent, forfatter og formand for Dansk
Selskab for Filosofisk Praksis.
1-4: SAS Radisson Scandinavian Congress Center. På Jæren jobbet han samtidig med sin aller siste bok, «Per

Dør». Selv om Bibelen taler om «pakter» i flertall (Rom 9,4; Gal 4,24), er det egentlig bare én pakt, nådens
pakt: at Gud gir frelse til syndige skapninger som tar imot den i tro. Psykologisk forbindes de med følelser og
kærlighed. binder mig aldrig igen. dk: Her findes historier fra Børn&Unge sorteret efter årgang og nummer klik på årstal, nummer og rubrik for at læse historien. Og en dame fortalte mig at de sjæle der låner vores
kroppe efter døden gen møde i en form for regnbue. En stjerne skal våke over de mørkeste veie. Åpen om
døden Om oversættelsen: Oversættelsen fra 1907 er på mange måder bedre end det makværk, der blev udført
for vores skattepenge i 1992, selvom sproget er lidt arkaisk, Hjemmesiden. Intentionen med hjemmesiden er
at udbrede kendskabet til William Heinesen og hans forfatterskab. En stjerne skal våke over de mørkeste veie.
En stjerne skal våke over de mørkeste veie. En drøm skal senke sig over det usleste leie. : 5-7:
Kunstbygningen JM Mørksgade, 1916-17, tegnet af arkitekt Axel Høeg-Hansen. Bægrene er forbundet til
kristendom via den hellige gral eller kalken der bruges ved nadveren. Selv om Bibelen taler om «pakter» i
flertall (Rom 9,4; Gal 4,24), er det egentlig bare én pakt, nådens pakt: at Gud gir frelse til syndige skapninger
som tar imot den i tro. Frivillig informasjon om deg selv til andre lesere: e-post Sted Stilling Husk at du er
selv ansvarlig for de kommentarene du legger inn.

