
Overgange
Hent bøger PDF

Sven Erik Henningsen

Overgange Sven Erik Henningsen Hent PDF Forlaget skriver: Efter at være blevet hjerteopereret omkring
kranpulsårerne anbefalede lægerne forfatteren at trappe ned for arbejdet og ændre livsstil. Det gjorde han så

…
Efter en periode på halv tid gik Sven Erik Henningsen som 63-årig på pension, forlod et spændende arbejde
som underviser og forsker, først ved Ribe Statsseminarium, der efter en hårdhændet centralisering  blev

nedlagt, siden som underviser og forsker i Esbjerg, i universitetsregi.
 Efter pensioneringen faldt Henningsen ned i et af de berømte tomrum. Det var det, der fik ham i gang med
ræsonnere over, hvad der sker, når man forlader arbejdsmarkedet for at gå på pension, kun delvis frivilligt.

Hvert kapitel behandler de typiske forandringer, der finder sted i forbindelse med dette livsstilsskifte. Udover
at trække på egne erfaringer refererer Henningsen relevante forskningsresultater og undersøgelser. Og for at
give forandringerne og beskrivelsen ”kød og blod” henviser han desuden til en række pensionsfortællinger,

der alle viser, hvilke forandringer personerne har oplevet. Kent Ib Andersen har illustreret bogen.

 

 

Forlaget skriver: Efter at være blevet hjerteopereret omkring
kranpulsårerne anbefalede lægerne forfatteren at trappe ned for

arbejdet og ændre livsstil. Det gjorde han så …
Efter en periode på halv tid gik Sven Erik Henningsen som 63-årig
på pension, forlod et spændende arbejde som underviser og forsker,

først ved Ribe Statsseminarium, der efter en hårdhændet
centralisering  blev nedlagt, siden som underviser og forsker i

Esbjerg, i universitetsregi.
 Efter pensioneringen faldt Henningsen ned i et af de berømte

tomrum. Det var det, der fik ham i gang med ræsonnere over, hvad
der sker, når man forlader arbejdsmarkedet for at gå på pension, kun

delvis frivilligt.
Hvert kapitel behandler de typiske forandringer, der finder sted i
forbindelse med dette livsstilsskifte. Udover at trække på egne
erfaringer refererer Henningsen relevante forskningsresultater og

undersøgelser. Og for at give forandringerne og beskrivelsen ”kød og
blod” henviser han desuden til en række pensionsfortællinger, der
alle viser, hvilke forandringer personerne har oplevet. Kent Ib

Andersen har illustreret bogen.

 

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Overgange&s=dkbooks


Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode


