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fortællingen om dit eget liv. Kun du kan fortælle netop den historie: du er eksperten og bærer historien i dig.
Ved at fortælle den knytter du fortid, nutid og fremtid sammen i et meningsfuldt hele, og du bliver klogere på

dig selv og din tid.

"Livshistorien. En erindringshåndbog" giver dig på en letforståelig måde inspiration og konkrete ideer til,
hvordan du kan fortælle din historie. Du får redskaber til at lukke fortiden op med og gode råd om, hvordan
du kan sætte gang i erindringsprocessen. Hvad enten du foretrækker at fortælle selv eller arbejde sammen

med andre, f.eks. i fortælleværksteder, er bogen en praktisk hjælp til at komme i gang.

Den danske forfatter Bente Schwartz (f. 1946) står bag en lang række bøger og artikler om køn, ligestilling,
familie og kulturmøde. Bente Schwartz er oprindeligt uddannet skolelærer, og en del af hendes bøger kan

bruges i undervisning på forskellige niveauer.

 

Den største gave, du kan give andre, er fortællingen om dit eget liv.
Kun du kan fortælle netop den historie: du er eksperten og bærer

historien i dig. Ved at fortælle den knytter du fortid, nutid og fremtid
sammen i et meningsfuldt hele, og du bliver klogere på dig selv og

din tid.

"Livshistorien. En erindringshåndbog" giver dig på en letforståelig
måde inspiration og konkrete ideer til, hvordan du kan fortælle din
historie. Du får redskaber til at lukke fortiden op med og gode råd

om, hvordan du kan sætte gang i erindringsprocessen. Hvad enten du
foretrækker at fortælle selv eller arbejde sammen med andre, f.eks. i
fortælleværksteder, er bogen en praktisk hjælp til at komme i gang.

Den danske forfatter Bente Schwartz (f. 1946) står bag en lang række
bøger og artikler om køn, ligestilling, familie og kulturmøde. Bente
Schwartz er oprindeligt uddannet skolelærer, og en del af hendes

bøger kan bruges i undervisning på forskellige niveauer.
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