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Julekalender for voksne Jens Rosendal Hent PDF Julekalender for voksne er en lille refleksion, fortælling,
digt eller andet til hver dag i december måned. En mulighed for at skabe sig et øjebliks eftertanke dagligt, i
den måned, hvor mange af os er ved at kvæles i frosne æbleskiver fra Bilka og lunken gløgg fra karton.

Adventstiden er så meget mere. En tid hvor vi stopper op og venter og glæder os til det der skal komme. Og
det kræver fokus og nærvær - også selvom vi har travlt med julegaver og julepynt. Jens Rosendal er en mester
i at stille skarpt på det væsentlige, han er underfundig og er en dygtig fortæller og formidler. Jens Rosendal er
læreruddannet og har været skoleinspektør og højskolelærer. Og dertil en skattet foredragsholder. Han har

udgivet en lang række bøger, sang- og salmesamlinger og optræder både i Salmebogen og
Højskolesangbogen, mest kendt for den populære bryllupssang Du kom med alt det der var dig.
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