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Vejen til Betlehem. En moderne pilgrimsfærd Arne Falk-R\u00f8nne Hent PDF "... en pilgrimsrejse kan give
faste holdepunkter i den slingrekurs, rejsen gennem livet er. Sindet lades op, ny strøm sættes til batteriet.

Hvad der i barndommen forekom så indlysende, når det gjaldt Jesu færden på jorden, men som senere havde
en tendens til at tåge ud, får atter konturer og melder sig til debat i sindet for den, som færdes på stier, hvor
vor barnetros skikkelser havde deres gang. Så følg mig, kære læser, på "På vejen til Betlehem"." I "Vejen til
Betlehem" tager Arne Falk-Rønne os med på en pilgrimsfærd ud over det sædvanlige. Det foregår ikke til
fods som på Jesu tid, men i en campingvogn pakket med de nyeste arkæologiske undersøgelser, der sætter
hans personlige oplevelser på de bibelske steder i et historisk lys. Vi kommer med ud til beduinerne i

ørkenen, er gæster ved et syrisk bryllup, overnatter i de fattige hyrders stenhytter, og i Jerusalem bor vi på
"Forargelsens bjerg". Arne Falk-Rønne (1920-1992) dansk forfatter, journalist, rejseleder og eventyrer. Han
har udgivet både rejsehåndbøger og rejsebeskrivelser, og slog for alvor igennem internationalt med en række
værker, hvor han følger i flere bibelske personers fodspor. Heraf kan nævnes "Abrahams vej til Kanaáns land"
(1971), "Moses' vej gennem ørkenen (1973) og "Du er Peter - en rejse i apostelen Peters fodspor" (1976).

 

"... en pilgrimsrejse kan give faste holdepunkter i den slingrekurs,
rejsen gennem livet er. Sindet lades op, ny strøm sættes til batteriet.
Hvad der i barndommen forekom så indlysende, når det gjaldt Jesu
færden på jorden, men som senere havde en tendens til at tåge ud, får
atter konturer og melder sig til debat i sindet for den, som færdes på
stier, hvor vor barnetros skikkelser havde deres gang. Så følg mig,
kære læser, på "På vejen til Betlehem"." I "Vejen til Betlehem" tager
Arne Falk-Rønne os med på en pilgrimsfærd ud over det sædvanlige.
Det foregår ikke til fods som på Jesu tid, men i en campingvogn
pakket med de nyeste arkæologiske undersøgelser, der sætter hans
personlige oplevelser på de bibelske steder i et historisk lys. Vi
kommer med ud til beduinerne i ørkenen, er gæster ved et syrisk

bryllup, overnatter i de fattige hyrders stenhytter, og i Jerusalem bor
vi på "Forargelsens bjerg". Arne Falk-Rønne (1920-1992) dansk



forfatter, journalist, rejseleder og eventyrer. Han har udgivet både
rejsehåndbøger og rejsebeskrivelser, og slog for alvor igennem

internationalt med en række værker, hvor han følger i flere bibelske
personers fodspor. Heraf kan nævnes "Abrahams vej til Kanaáns

land" (1971), "Moses' vej gennem ørkenen (1973) og "Du er Peter -
en rejse i apostelen Peters fodspor" (1976).
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