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Hvor kærlighed bor Johannes M\u00f8llehave Hent PDF "Hvor kærlighed bor" er 60 udvalgte prædikener, der

dækker det meste af kirkeåret. "Kan berige såvel troende som ikke-troende. Møllehaves udlægning af
evangeliets kærlighedsbudskab tales ind i verden af i dag og ind i verdenslitteraturens erfaringsunivers." -

Hans Andersen, Jyllands-Posten "Johannes Møllehave er en fængslende prædikant, en fremragende formidler
af livsvisdom ... Møllehave forærer rundhåndet sin læser muligheder for at få øjnene op, blive et mere

opmærksomt menneske - og mere overbærende med andre og sig selv." - Johannes Værge, Weekendavisen
"Det særlige ved Møllehave er ikke så meget hans sociale engagement, som det er den fond af anekdoter og
litterært stof, prædikanten trækker på. Og det er ikke bare klassikerne, Kierkegaard og Grundtvig, men også
de nye ... Man behøver ikke være kirkegænger for at hente livsvisdom og livsglæde ud af dem." - John Chr.

Jørgensen, Ekstra Bladet
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