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Med frygt, tro og håb Gitte Michaela Sommerbirk Hent PDF Her møder du mennesket bag flygtningetitlen og
inviteres med ind i de oplevelser, tanker og følelser, der udspiller sig i et hverdagsliv som muslimsk flygtning

her i Danmark for en mor til to børn, der integreres i en mindre by i Vestjylland.
Et liv, hvor frygten altid lurer i baghovedet, men hvor tro og håb er det bærende element. I en verden, hvor
flygtninge er uønskede mange steder, og hvor flugten har sat sine spor. Med mand og familie efterladt i

Syrien. Og med en tung bagage.
En barsk og rørende fortælling, der er baseret på faktuelle begivenheder og autentiske flygtningeskæbner med

lettilgængelige informationer om det syriske oprør, krigen, flygtninges vilkår, undertrykkelse og terror.
Med temaer omkring religion og fundamentalisme, og hvor samfundsvilkår, medmenneskelige værdier og
udvikling vendes i ganske almindelige dagligdags situationer krydret med filosofiske indgangsvinkler.

Uddrag af bogen
Både Masoud og Asiya glæder sig. Vi skal bade i Vesterhavet. ”Kun ud til navlen, ” som Christina har sagt.
Vesterhavet skal man have respekt for. Det har taget mange. Især tyske turister, som ikke er vant til havet. Vi

passer selvfølgelig på, og så vil vi sole os på stranden, spise madpakker og lege i sandet.
Lige inden vi skal afsted, ringer Halima. Abdul-Hakam har kontaktet hende for at få vores adresse. Halima

har sagt, at hun ikke kender den. Abdul-Hakam tror hende ikke. Han har sagt, at han vil komme igen. Han har
fået langt skæg, fortæller Halima. Og er også begyndt at gå med kjortel. Hun fortæller, at han næsten altid er i

moskéen, hvor han studerer koranen og de hellige skrifter.
Bare jeg snart hører fra Udlændingestyrelsen, så Khalid kan komme til Danmark.

Nu kalder børnene. Cykelturen. Til glemslens verden.

Om forfatteren
Gitte Michaela Sommerbirk har udover at være mor for 5 børn arbejdet med sagsbehandling, coaching og
undervisning. Er uddannet NLP-Master Practitioner i kommunikation og formidling, coach og lærer.

Interesserer sig for mennesker og livet såvel i praksis som i lyset af filosofi og åndsvidenskab. Med stor
nysgerrighed efter at forstå, hvordan vi kan skabe bedre vilkår for mennesker og verden.
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