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Tid til alting Lise Søelund Hent PDF Vi ved, at alting har en tid, at man skal gøre hver ting til sin tid, og
kommer tid, kommer råd. Alligevel er vi konstant i tidsnød, føler, at tiden render fra os, og at vi er bagud med
alting. Vi vil gerne lære af fortiden og tillige være forudseende, men faren ved det er, at vi glemmer at leve i
nuet eller gør nærvær til fravær. Vi kan lære en del af Prædikerens Bog i Det Gamle Testamente, for det er

ham, der anfører, at alting har en tid, og det mener han alvorligt.

Lise Søelund tager også denne tidsopfattelse alvorligt. I Tid til alting digter hun med udgangspunkt i
Prædikerens kloge ord om tidens gang og livets forskellige faser. Det gør hun i haikuform, for haikuet er altid

i nutid, hvilket understreger vigtigheden af, at det eneste vi har, er det nærvær og den fylde, vi skaber i
fællesskab.

Uddrag af bogen
Himmelen er blå

Tiden er for altid nu
En fugl synger blidt

***
Den gamle mindes

Gråden bryder igennem
Solnedgang i vest

***
Våde sten samles

Ruller i barnets hænder
Et samleobjekt

Om forfatteren
Lise Søelund er cand.mag. i idéhistorie og ansat på Silkeborg Bibliotek som filosof, fortæller og

foredragsholder. Lise Søelund har gjort det til sin livsopgave at formidle eksistentielle tanker såvel mundtligt
som skriftligt.
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