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Ind i lyset¤April, maj, juni Hans Jørn Østerby Hent PDF Forlaget skriver: Hans Jørn Østerby er trubadur og
musiker. Siden 1998 har han levet af at være sanger og sangskriver. Han giver koncerter og optræder i ind- og

udland for både børn og voksne.

Ind i lyset 2 er tekster til alle ugens dage i andet kvartal: april, maj, juni.
Det er jordnære betragtninger med afsæt i det himmelske univers. Hans Jørn Østerby kalder på smil og

serverer stof til eftertanke. Han bringer sit eget liv i spil, når han med stille lune og velvalgte ord leverer det
budskab, han har på hjerte.

»Det klinger som et ekko af apostlens ord om åndsåbenbarelse til fælles gavn. Ingen selvbevidst – og absolut
ingen selvglad – guru-visdom her. Derimod den ydmyghed, som er en vigtig del af enhver nådegave og et

vidnesbyrd om gavens ægthed.
Og det er ikke bare gaven, men giveren, Hans Jørn vil dele med os andre.«

- Poul Hoffmann
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