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Hvad er meningen? Eiler Jensen Hent PDF Elevbogen tager udgangspunkt i de spørgsmål, enhver ung i det
moderne samfund stiller sig selv: Hvem er jeg? Hvad er ’liv’? Hvorfor lever jeg? Hvad er skæbne? Hvad er

tro? Hvad er viden? Hvad er meningen med mit liv? Osv. Sproget er enkelt og fritaget for teoretiske udtryk og
årstal, og bogen er rigt illustreret med vedkommende fotos. "Hele vejen igennem indsprøjtes små stikpiller af
mening, og jeg tager mig selv i at sidde og kigge ud ad vinduet og tænke over meningen med mit eget liv –
hvilket man jo må sige er en cadeau i forhold til formålet med hele materialet. ’Hvad er meningen?’ anbefales
varmt herfra. Det er netop et materiale som dette, der kan få os til at trække i håndbremsen i vores moderne,
fortravlede verden og lige spørge os selv og hinanden om, hvad der egentlig er meningen?" – Folkeskolen
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Hvorfor lever jeg? Hvad er skæbne? Hvad er tro? Hvad er viden?
Hvad er meningen med mit liv? Osv. Sproget er enkelt og fritaget for
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af mening, og jeg tager mig selv i at sidde og kigge ud ad vinduet og
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cadeau i forhold til formålet med hele materialet. ’Hvad er
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