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Farvel Flemming Kjær Hent PDF Flemming Kjær er dansker, familiefar og ægtefælle med en
læreruddannelse. Den første del af sit voksenliv har Flemming været lærer for børn, unge og voksne i

Danmark og udlandet. Den anden del vovede Flemming sig ud på sit livs ganske ualmindelige eventyr, bl.a. i
Colombia. Den tredje og nuværende livsfase fortsætter som lærer, som globalarbejder, som

virksomhedsindehaver og som forfatter og taler.

FARVEL er en samling af personlige indtryk af hårrejsende og usædvanlig karakter, hvor tid, evighed, liv,
død og andre basale livselementer passerer læserens indre blik. Ofte som en actionfilm. Undertiden

nervepirrende, og ind imellem hjerteknusende med de mange skæbner, der vandrer lige ind i hjertet på selv de
mest forstenede af os.

Bogens konklusion er ikke et Johannes V. Jensens ”Nåede de færgen?” motiv, men bogens beretninger har
som en rød tråd et tema, der bringer et godt ”We can do it!” budskab til alle.

En bog, der vanskeligt lader sig forklare, men må læses. Vi tror ikke du vil blive skuffet!
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