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Sommerrefleksioner Anne Mette Børsting Hent PDF Forlaget skriver: Anne er taget i sommerhus helt alene,
væk fra dagligdagen med dens gøremål, familie og venner, for at få sin hverdag lidt på afstand, betragte den
udefra om muligt og i ro finde ud af, hvad hun skal bruge resten af sit liv til. Ferien forløber helt anderledes
end tiltænkt, og efter endt ferie tager hun hjem uden en konkret ide om sit liv fremover, men med en erfaring
om, hvor vigtigt det er at være opmærksom på sine omgivelser, hvad der sker omkring en, og hvor vigtigt det

er at kunne give og tage imod.       

Uddrag af bogen 
”Du nævnte i eftermiddag, at du tog i sommerhus for at se dit liv lidt i perspektiv og alene og i ro finde ud af,
hvordan du skulle komme videre, hvordan du skulle leve dit tredje livsafsnit, men at du var kommet frem til
noget andet.” Anne svarede ikke straks. ”Måske vil du ikke fortælle mig om det, jeg skal heller ikke vide alt
– om dig,” tilføjede Niels, ”det har jeg ingen ret til.” ”Du må gerne spørge, men jeg har svært ved at give dig
et konkret svar, det slog mig, at jeg ikke med min forstand kan finde ud af, hvordan jeg kommer videre, men i
stedet bør jeg være opmærksom på, hvad der sker omkring mig, og så bruge mine muligheder, evner, om du
vil, på den bedste måde. Man kan have sine ønsker, de bør også prioriteres, men det er ikke altid, de kan

opfyldes.” Anne tav et øjeblik og tilføjede: ”Tag det ikke så tungt, jeg har sagt, det er ikke færdiggjort, det er
som et regnestykke, hvor facit ikke er nået.”       

Om forfatteren 
Anne Mette Børsting (f. 1933) er opvokset i et landsbymiljø på Djursland. Hendes kontakt med sin

barndomsby resulterede i 2012 i et samarbejde om Fausingbogen, personlige fortællinger om et landsogns
udvikling i det 20. århundrede. I 2014 udgav hun Den sidste degn i den stråtækte skole, en fortælling om

lærer Chr. Jensens virke i Fausing 1916-1960.

 

Forlaget skriver: Anne er taget i sommerhus helt alene, væk fra
dagligdagen med dens gøremål, familie og venner, for at få sin

hverdag lidt på afstand, betragte den udefra om muligt og i ro finde
ud af, hvad hun skal bruge resten af sit liv til. Ferien forløber helt
anderledes end tiltænkt, og efter endt ferie tager hun hjem uden en
konkret ide om sit liv fremover, men med en erfaring om, hvor

vigtigt det er at være opmærksom på sine omgivelser, hvad der sker
omkring en, og hvor vigtigt det er at kunne give og tage imod.       

Uddrag af bogen 
”Du nævnte i eftermiddag, at du tog i sommerhus for at se dit liv lidt
i perspektiv og alene og i ro finde ud af, hvordan du skulle komme
videre, hvordan du skulle leve dit tredje livsafsnit, men at du var

kommet frem til noget andet.” Anne svarede ikke straks. ”Måske vil
du ikke fortælle mig om det, jeg skal heller ikke vide alt – om dig,”
tilføjede Niels, ”det har jeg ingen ret til.” ”Du må gerne spørge, men
jeg har svært ved at give dig et konkret svar, det slog mig, at jeg ikke
med min forstand kan finde ud af, hvordan jeg kommer videre, men i
stedet bør jeg være opmærksom på, hvad der sker omkring mig, og
så bruge mine muligheder, evner, om du vil, på den bedste måde.
Man kan have sine ønsker, de bør også prioriteres, men det er ikke



altid, de kan opfyldes.” Anne tav et øjeblik og tilføjede: ”Tag det
ikke så tungt, jeg har sagt, det er ikke færdiggjort, det er som et

regnestykke, hvor facit ikke er nået.”       

Om forfatteren 
Anne Mette Børsting (f. 1933) er opvokset i et landsbymiljø på

Djursland. Hendes kontakt med sin barndomsby resulterede i 2012 i
et samarbejde om Fausingbogen, personlige fortællinger om et
landsogns udvikling i det 20. århundrede. I 2014 udgav hun Den

sidste degn i den stråtækte skole, en fortælling om lærer Chr. Jensens
virke i Fausing 1916-1960.
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