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Preben Kok er sygehuspræst og opererer i grænselandet mellem liv og død.
I Skæld ud på Gud fortæller han om sit arbejde og sin tro.
Med troen som udgangspunkt går Preben Kok i clinch med parforhold, skyld, magtesløshed, stress og
illusionen om det perfekte menneske. Han giver mennesker i krise mulighed for at dele ansvaret og sorgen
med Gud, når livet gør ondt og meningen hører op. Preben Kok superviserer også præster, læger og
sygeplejersker – ikke for at gøre dem bedre til deres arbejde, men for at give dem kræfter til at leve med de
ofte vanskelige udfordringer og uundgåelige nederlag, de møder i deres arbejdsliv. Her er en lektie, der er
værd at lære. »Overbevisende lille bog om at komme gennem den ultimative krise.« - Marie Tetzlaff, Politiken
»Jeg har sjældent læst noget så originalt, tankeprovokerende og indsigtsfuldt.« ****** - Sissel Jo-Gazan i
Femina »Hvis nogen tror, at det med Gud og kristendommen kun er noget for tøsedrenge, så bør man læse
´Skæld ud på Gud´« - Birgitte Stoklund Larsen, Kristeligt Dagblad »en tankevækkende bog, som med afsæt i
Kierkegaards eksistentialisme reflekterer over essentielle forhold i livet (og døden) på en sådan måde, at jeg
både blev begejstret og provokeret. Det er godt klaret, Preben Kok - den gør indtryk!« - Josua Christensen,
Udfordringen »Det er en bog om sjælesorg på et kristent grundlag, hvis etiske overvejelser kan give stof til
eftertanke hos mennesker, der kommer i nær kontakt med medmennesker i dyb krise.« - Lektørudtalelse
Her kan du søge på navn, telefonnummer og adresser.

Psykologisk rådgivning og terapi v Claus Burlin. Castberggårds højskoleaftner er for alle - både døve,
normalthørende og personer med høretab. Vores forældre var som sædvanlig til banko og kom først hjem ved
omkring 11-tiden. Det var en ganske almindelig lørdag. Klik for at dele på Twitter(Åbner i et nyt vindue)
Click to share on Facebook(Åbner i et nyt vindue) Klik for at dele på Google+(Åbner i et nyt vindue) Bliv
klogere på dig selv og alle de andre. Et kapitel i musikhistorien var slut. Microsoft leder efter en
systemarkitekt der skal fokusere på 'fremtidige Xbox-designprojekter' Gamereactor; Life is Strange-udvikleren
har masser af projekter i. Vores forældre var som sædvanlig til banko og kom først hjem ved omkring
11-tiden. Med rådgivning indenfor angst, stress, depression, livskriser og sorg ved speciellæge i. Mange års
erfaring. GLADSAXE - JUTLAND 4-3 Gladsaxe Bears fik fredag aften en snitter på hele 8-1 af Jutland
Vikings i den første Division I-finale, men lørdag rejste den sjællandske. Hej søde Katte mennesker, jeg har
de sidste 3-4 måneder ignoreret et problem i håb om at det gik i sig selv, alene det at skrive dette indlæg gør
ondt på mi Super godt artikel. Microsoft leder efter en systemarkitekt der skal fokusere på 'fremtidige
Xbox-designprojekter' Gamereactor; Life is Strange-udvikleren har masser af projekter i. Men kun for en kort
stund. Det var en ganske almindelig lørdag. Psykologisk rådgivning og terapi v Claus Burlin. Det var en
ganske almindelig lørdag. Microsoft leder efter en systemarkitekt der skal fokusere på 'fremtidige
Xbox-designprojekter' Gamereactor; Life is Strange-udvikleren har masser af projekter i.

