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Der er så meget vi ikke er nødt til Tomas Sjödin Hent PDF Forlaget skriver: Tomas Sjödins tekster tager ofte
udgangspunkt i hverdagshændelser, og på en underlig måde sidder man altid tilbage med en oplevelse af at
være blevet klogere på livet. Eller som en læser skrev: ”En god klumme beskriver noget, man allerede vidste,

men ikke har tænkt på.” Måske er det derfor, Sjödin er blevet en højt værdsat skribent.

Denne samling af klummer fra Göteborgs-Posten indeholder 77 refleksioner, hvor det særligt er tre temaer, der
går igen som grundakkorder: Tiden, troen og kærligheden.

Tomas Sjödin tager til genmæle mod præstationssamfundet og alt-vi-skal-nå-før-vi-dør-jaget. Der er så meget,
vi ikke er nødt til… Han viser, hvordan troen er et bærende fundament og har at gøre med alle dele af vores
liv. Og han beskriver det, han kalder kærlighedens gode krav: de små ting i hverdagen – nærvær, ord og

handlinger – der udspringer af og nærer kærligheden.
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