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oplevelser med dansk litteratur; LÆSEHEST MED VERSEFØDDER - om gode oplevelser med poesien; og
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Johannes Møllehave (f. 1937) har siden debuten i 1975 med PÅ MYRENS FODSTI udgivet over 60 bøger:
erindringer, romaner, prædikensamlinger, børnebøger, læsninger med meget mere.

"Johannes Møllehaves iagttagelser og tolkninger er engagerede og lydhøre, modtagelige - og netop også
givende. Hans metode er enkel: han tager imod indtryk, han samler ind, han kombinerer og søger

sammenhæng ud fra grundopfattelse at læseren griber hvad forfatteren skrev i en vekselvirkning med sit eget
livs erfaringer ... Møllehaves læsestykker er inspirerende og kloge. Lys der varmer." Bettina Heltberg,

Politiken"

Johannes Møllehave er en lise af veloplagthed og belæsthed, når han får lov til at tage på sine lystvandringer
i litteraturens spraglede univers ... En meget varm, venlig og inspirerende bog ... skrevet af en elsker med

udsyn og vid." - Henrik Oldenburg, Aalborg Stiftstidende
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