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Hvor går grænsen mellem et sundt og et sygt fællesskab? Kan man være med i et usundt fællesskab uden at
vide det? Hvad markerer skillelinjen mellem sandt og falskt? Hvordan definerer og håndterer man normalitet?
Og hvor skal man gå hen for at finde brugbare svar på de vanskelige spørgsmål? Kan psykologien, religionen,
juraen eller filosofien hjælpe os? Eller måske den gode gamle sunde fornuft? Spørgsmålene er mange og
svarene ditto.
Martin Herbst tager os gennem både ismer, ideer, religioner og eget levet liv, for at bringe klarhed over det
brogede felt; Fællesskaberne. Han leverer en opfordring til selverkendelse, der er højaktuel i mange
sammenhænge. Hvis vi skal ud af det overvågningssamfund, vi erfarer omkring os, er denne bog et godt sted
at begynde. Om forfatteren Martin Herbst (f. 1960) er sognepræst ved Korsvejskirken på Amager, en flittig
debattør og foredragsholder. Han gav 20 år af sit liv til Moon-bevægelsen, inden han påbegyndte
teologistudiet i København for at blive præst. Tiden i Moon-bevægelsen kan man læse om i bogen Mit livs
omvej - En dramatisk rejse til Moon-bevægelsens indre, L&R 2009. Læs mere om forfatteren på:
www.martinherbst.dk
Ugens tal for folkesundhed er SIFs ugentlige nyhedsbrev, som belyser problemstillinger og udviklinger
indenfor folkesundheden. Egmontfonden. Like og del hendes opdateringer, så vi sammen kan få SFs politik

ud til … Veganere er imod tankegangen om, at mennesker har moralsk ret til at indespærre og dræbe dyr, blot
fordi vi fx kan lide smagen af deres kød. Læs vores nyheder her. Sundhedsfremme i hverdagen. x.
Sundhedsfremme i hverdagen. dk bruger cookies til statistisk analyse og til at forbedre brugervenligheden. 600
danskere af rygning. Positiv psykologi er et paraplybegreb, som dækker et stort forskningsområde inden for
psykologi, der fokuserer på studiet af menneskets psykiske sundhed og udvikling baseret på empiriske
undersøgelser. Egmontfonden. Her sidder fag- og stabschefer nemlig også med. Like og del hendes
opdateringer, så vi sammen kan få SFs politik ud til … Veganere er imod tankegangen om, at mennesker har
moralsk ret til at indespærre og dræbe dyr, blot fordi vi fx kan lide smagen af deres kød. Læs vores nyheder
her. x. Hvert år dør 13. Få mennesker du møder til at vokse Præsentation af den allernyeste fortolkning af
begrebet sundhedsfremme og salutogenese. Læs vores nyheder her. Egmontfonden. dk bruger cookies til
statistisk analyse og til at forbedre brugervenligheden. Ved at anvende websitet accepterer du vores brug af …
Kurser og Foredrag – Sundhedsfremme / Salutogenese / Sundhedspædagogik. Vi kan ikke være bekendt, at
børn og unge begynder at ryge, når vi kan gøre noget. Kommunen har en direktion på tre medlemmer, mens
hele koncernledelsen tæller 11 medlemmer.

