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Livets Fortællinger Vibeke Sølling Hent PDF Forlaget skriver: Alle livets oplevelser kan ses som beskrevne
blade på ´Livets træ´. Nogle er måske mere vigtige end andre – men i bund og grund, udgør de løvet på træet
som en samlet enhed. Og livshistorien skrives, mens vi lever – uanset, hvad vi gør ved det. Når vi forlader

livet – er den færdigskrevet og ikke til at ændre.

I dag er det meget populært at skrive sin livshistorie, men det kan være svært at komme i gang. I september
2011 afholdt bibliotekar Vibeke Sølling den første af tre workshops i livshistorieskrivning under titlen ´Skriv

din livshistorie´. Workshoppen var en del af et kultur- og sundhedsprojekt ´Et bedre liv med kultur?
Biblioteket som brobygger mellem kultur og sundhed´, som kørte på Fuglebjerg Bibliotek under Næstved

Bibliotek & Borgerservice. fra april 2011 til sommeren 2012.
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