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Trofast venskab Kirsten Mølvang Hent PDF Forlaget skriver: Johanna er 15 år og barn i en sammenbragt
familie. Både far og mor har tidligere været gift med andre, og hun har halvsøskende til begge sider. Juleaften

er traditionernes fest, og børn og unge vil gerne være sammen med deres forældre, hvilket giver både
praktiske og følelsesmæssige problemer i en moderne familie. Hvordan lykkes det at bevare julens

glædesbudskab i en sådan situation? Victorias asiatiske udseende får fejlagtigt hendes kammerater til at tro, at
hun er adoptivbarn. Men hun er resultatet af en kærlighed, der forenede to mennesker fra hver sin verdensdel
i ægteskab. Kærligheden overvinder alt, siger man. Men hvordan mødes to trosretninger i et kristent bryllup i

vor tid? Hvilke vilkår byder Danmark et sammenført par?
Johanna og Victoria er to af de unge mennesker, vi møder i bogen, der handler om livet i vores moderne

samfund. I Danmark er størstedelen af befolkningen medlemmer af folkekirken, men kirken besøges oftest i
forbindelse med store begivenheder i menneskelivet eller ved højtider. Bogen sætter fokus på nogle af

kirkeårets og menneskelivets højtidelige stunder og kan anvendes til undervisning i dansk og kristendom.
Alle teksterne lægger op til diskussion og debat. Teksterne har åbne slutninger, og historierne er forsynet med

arbejdsspørgsmål.. Målgruppe: Fra 13 år
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