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De fem på Lotte Lone Holm Hent PDF Livsbekræftende fortællinger fra plejehjemmet Lotte er en hjertevarm

og livsglad fortælling om fem ældre mennesker i alderen 74 til 101 år. I en skøn blanding af lige dele
hverdagsliv og livshistorie fortæller de om livet på godt og ondt. Og om det der venter. Måske lige om lidt.
Døden. Men også om barndommen, glæden ved at rejse, familien og kærligheden til livet. Vi følger dem i de
store fortællinger gennem livet blandt andet på cykeltur ned gennem Europa i 1930’erne, om hverdagslivet

under Anden Verdenskrig, om kærligheden til den eneste ene, men også i de små fortællinger fra
hverdagslivet på plejehjemmet Lotte, hvor de alle fem har valgt at bo på deres gamle dage. Hvis du har læst
bøgerne ’Ellen – 100 år med lyst til livet’ og ’Thyra Frank – Livsglæde og stjernestunder’ vil du elske denne.

 

Livsbekræftende fortællinger fra plejehjemmet Lotte er en
hjertevarm og livsglad fortælling om fem ældre mennesker i alderen

74 til 101 år. I en skøn blanding af lige dele hverdagsliv og
livshistorie fortæller de om livet på godt og ondt. Og om det der
venter. Måske lige om lidt. Døden. Men også om barndommen,

glæden ved at rejse, familien og kærligheden til livet. Vi følger dem i
de store fortællinger gennem livet blandt andet på cykeltur ned
gennem Europa i 1930’erne, om hverdagslivet under Anden

Verdenskrig, om kærligheden til den eneste ene, men også i de små
fortællinger fra hverdagslivet på plejehjemmet Lotte, hvor de alle
fem har valgt at bo på deres gamle dage. Hvis du har læst bøgerne
’Ellen – 100 år med lyst til livet’ og ’Thyra Frank – Livsglæde og

stjernestunder’ vil du elske denne.
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