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Fortæl dit liv Henning Kirk Hent PDF Skriv ikke alt, hvad du kan huske, men det, du ikke kan glemme. Det
er et af Marie Østergaard Knudsens gode råd i bogen Fortæl dit liv – sådan skriver du dine erindringer. Det
er en enkel håndbog, der hjælper dig i gang med at skrive de historier fra dit liv, som du ikke kan glemme.
Historier, som dine omgivelser gerne vil læse og som dine børn, børnebørn og nære kan have til eftertiden.

Bogen er bygget op af tre dele:

- Sådan gør du.

- Øvelser.

-Eksempler på erindringshistorier.

Fortæl dit liv beskriver, hvordan du kan gribe dine erindringer an, giver dig gode eksempler og praktiske
skriveøvelser, som både styrker dit sprog og din fortælleglæde. Bogen rummer også flere længere eksempler
på erindringer i forskellige genrer, som er hentet fra Marie Østergaard Knudsens praksis. Hun har i en årrække

afholdt kurser i kunsten at skrive sine erindringer.
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