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Himmelgrus Bo Nygaard Larsen Hent PDF Forlaget skriver: En hel generation af nulevende digtere har siden
1970erne beriget Danmark med moderne salmer. Journalisten Bo Nygaard Larsen leverer i denne bog en
række personlige interview med ti af disse salmedigtere. Fælles for dem er, at de har levet brogede liv og

oplevet skiftende tider. På hver sin måde har de gennem salmerne sat livet og hverdagen i evangeliets lys for
dermed at hente et stykke af himmelen ned på jorden. Derfor hedder bogen Himmelgrus.

De ti salmedigtere er: Lars Busk Sørensen, Hans Anker Jørgensen, Lisbeth Smedegaard Andersen, Leif
Rasmussen, Sten Kaalø, Jens Rosendal, Johannes Johansen, Inge Hertz Aarestrup, Johannes Møllehave og

Holger Lissner.

Bogen er illustreret med foto af Martin Munch.

»Journalist Bo Nygaard giver et samlet billede af en hel generation af salmedigtere i en ny og spændende
portrætbog.«

- Menighedsrådenes Blad

»Det er åndelig føde, når det er bedst.«
- Helle Poulsen, Stiftsbladet, Roskilde

»Journalist Bo Nygaard Larsen har opsøgt ti moderne danske salmedigtere, og det er der kommet en
veloplagt bog ud af.«

- Nils Gunder Hansen, Berlingske Tidende

»Det er en bog at blive klogere af, både på salmer, mennesker, livet og evangeliet.«
- Ulla Toft, Folkekirken i København

»Bo Nygaard evner at møde og gengive forskellige mennesker på en medrivende måde. Beskrivelserne,
dialogen og de små detaljer i reportagen gør de ti digtere nærværende ... Det er blevet en meget lækker

udgivelse.«
- Hans Gregersen, Nordjyske
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