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En ganske almindelig pensioneret sognepræst fra Bornholm?

Helt så almindelig er han nu ikke.

Oprindelig handelsuddannet og ansat som direktionssekretær i Bornholmstrafikken, prædikant i Evangelisk
Luthersk Missionsforening, medlem af Bornholms amtsråd i 12 år, forfatter og oversætter af flere bøger,

forfatter til både salmer og viser, violinspiller, dirigent af strengekor, ejer af en skøn gammel veteranbil, som
han selv passer og plejer, sognepræst i Olsker og Tejn 1975 til 2002 og feltpræst ved Bornholms værn i 17 år.

Nu 78-årig pensionist, men stadig aktiv på både det ene og det andet område.
Og ikke mindst gift med Noomi, som han har fejret guldbryllup med, far til seks herlige børn, et menneske
med humor og livsmod, alt andet end almindelig og for mig en rigtig god ven og kollega gennem mange år.

»Hvem gider læse mine erindringer?« spørger han selv.
Jamen, læs dog bogen og døm selv! Den er bestemt ikke kedelig …

Frede Møller, sognepræst Hinge og Vinderslev
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