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Sensommeren Aggi Jensen Hent PDF "Sensommer" er Aggi Jensens personlige fortælling om at møde

kærligheden på ny i en moden alder: "Havde jeg virkelig lov til at lukke en anden mand ind i mit liv? Og
hvad ville børnene sige til, at deres far og farfar ikke mere var den eneste mand for mig?" Aggi Jensens første
mand og store kærlighed, Erik, døde i 2001 efter tretten år med Parkinsons syge og demens, og det kan kræve
sit at finde sig selv og sit nye ståsted efter at have mistet. Især når man pludselig møder en ny mand i livets
sensommer. Aggi Jensen (født 1929) debuterede i 2000 med den selvbiografiske "Baggårdsbørn har også
drømme" om en barsk opvækst, først med en far, der ikke magtede at tage sig af sine tre døtre, og senere på

børnehjem. "Kærlighedens styrke" er den første af tre erindringsbøger fra voksenlivet. Læs også
"Sensommeren" og"Stjernestunder".

 

"Sensommer" er Aggi Jensens personlige fortælling om at møde
kærligheden på ny i en moden alder: "Havde jeg virkelig lov til at
lukke en anden mand ind i mit liv? Og hvad ville børnene sige til, at
deres far og farfar ikke mere var den eneste mand for mig?" Aggi
Jensens første mand og store kærlighed, Erik, døde i 2001 efter
tretten år med Parkinsons syge og demens, og det kan kræve sit at
finde sig selv og sit nye ståsted efter at have mistet. Især når man
pludselig møder en ny mand i livets sensommer. Aggi Jensen (født
1929) debuterede i 2000 med den selvbiografiske "Baggårdsbørn har

også drømme" om en barsk opvækst, først med en far, der ikke
magtede at tage sig af sine tre døtre, og senere på børnehjem.
"Kærlighedens styrke" er den første af tre erindringsbøger fra
voksenlivet. Læs også "Sensommeren" og"Stjernestunder".
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