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for venlig deltagelse ved

Agnethe Nielsens
bisættelse

Tak for blomster og kranse

Anni

Bibelburger Vi begynder i kirken med en kort andagt, hvor 
børneklubben vil optræde med et drama.
Derefter er der dejlige burgere til alle.
Kom med dine forældre eller bedsteforældre.
 
Tilmelding nødvendig seneste 18. maj på:
Tlf:  4731 1043
Mail: hean@km.dk
SMS: 2036 3484

i Oppe Sundby kirke 
d. 22. maj kl. 17.30

Bedemandsforretningen
Jægerspris

Hovedgaden 32 C

 47 52 34 00
Døgnvagt

www.bedemand.nu

Michael og Jazmin T. Jensen Eksaminerede Bedemænd

Frederikssund
Østergade 30 N

Servicegaden

47 31 00 12
Døgnvagt

Personlig rådgivning når de
svære beslutninger skal tages.

Vi kommer gerne og taler 
med Dem i Deres hjem.

Vor kære

Poul Pedersen
* 23. december 1916

† 30. april 2012

Familien

Bisættelsen
har fundet sted

Min elskede hustru

Karen Sørensen
* 29. juli 1938    † 2. maj 2012

Elsket og savnet

Familien

Bisættelsen har fundet sted i stilhed
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FREDERIKSSUND  Forvandlings-
poesi for hjerte og sjæl. Sådan 

beskriver Michael von Bülow 
indholdet af sin nye bog, der 
har titlen Sjælefrø.

”Jeg håber, at nogle af frø-
ene vil spire i andres hjer-
ter, ligesom de har gjort i 

mit. Kan bogen række ud og 
røre bare ét andet menneskes 
hjerte, har den haft en beret-
tigelse,” siger den 50-årige 
forfatterdebutant.

Efter 17-18 år som journa-
list kvittede Michael von Bülow 
i 2003 sin faste ansættelse på et 
københavnsk dagblad og blev 
freelancer. Samtidig tog en 
indre rejse, som var begyndt 

nogle år i forvejen, for alvor 
fart, og Sjælefrø er den forelø-
bige kulmination.

Sjælelig trosbekendelse
”Man kan vel sige, at bogen 
rummer essensen af, hvad jeg 
selv rummer og tror på. En 
slags sjælelig trosbekendelse, 
der opsummerer mine åndeli-
ge erfaringer indtil nu. Egent-

lig har jeg bare tømt mit eget 
hjerte for noget, der ville ud,” 
siger Michael, der udover at 
skrive også oversætter på free-
lancebasis og desuden funge-
rer som spirituel vejleder og 
behandler.

De 150 sjælefrø, der har 
henholdsvis sjælen, Jorden 
og engleriget som afsendere, 
manifesterede sig over nogle 
måneder sidste år. Men i før-
ste omgang vidste Michael 
ikke, hvad han skulle stille op 
med dem.

”Jeg kunne mærke, at de 
sammen og hver for sig rum-
mede en kraft og føltes san-
de. Jeg ville gerne dele dem 
med andre, men der mang-
lede noget, som kunne sæt-
te de små, korte budskaber i 
perspektiv.”

Kort efter årsskiftet fik 
Michael den idé at illustrere 
hvert enkelt sjælefrø med et 
lille digt.

”Først undersøgte jeg, om 
der var nogle af mine eksiste-
rende digte, der kunne bruges, 
men de havde for uensartet 
længde og stil. Derfor beslut-
tede jeg mig for at begynde fra 
en ende af og skrive nye digte 
til alle frøene,” siger Michael.

Intens proces
Det blev en intens, næsten 
meditativ proces, og på under 
en måned lå der 150 dugfriske 
digte. Tilbage var der kun at 
redigere materialet og samle 
det til en bog.

Mens han arbejdede med 
den grafi ske opsætning, invite-
rede Michael et panel af prøve-
læsere til at give deres mening 
om bogen til kende. Det fi k stor 
indfl ydelse på bogens endelige 
udformning.

”Jeg endte med at skrælle 
forord, introduktion og forfat-
terportræt væk, så der kun var 
kernen tilbage,” siger han.

Målgruppen er i første 
omgang spirituelt interesse-
rede og åndeligt nysgerrige 
mennesker. Men holder man 
af poesi med dybde, eller har 
man bare brug for at slå op på 
en positiv tanke en gang imel-
lem, vil man også kunne få 
glæde af sjælefrøene, mener 
Michael, som desuden håber, 
at nogle vil se en gavemulig-
hed i bogen og glæde andre 
med en ”gave fra hjertet”.

”Bogen vil forhåbentlig 
kunne bruges og opleves på 
mange måder. På et dybere 
plan vil nogle måske opleve, at 
dens åndelige verdensbillede 
rokker lidt ved vante religiøse 
forestillinger,” siger Michael.

Han er allerede i gang med 
sit næste bogprojekt, en sam-
ling natur- og sjælsinspirerede 
digte, der er blevet til over en 
periode på fem år.

Fredag den 18. maj kl. 16 og 
en times tid frem præsenteres 
Sjælefrø i Bog & idé i Sillebro-
en. Her kan man møde forfat-
teren og eventuelt købe et sig-
neret eksemplar af bogen.

Udgiver bog 
med ro 

og næring 
til sjælen

Fjordlandets natur er til stor inspiration for den nyudsprungne 
 forfatter. For halvandet år siden fl yttede Michael von Bülow til-
bage til Frederikssund efter en længere årrække i København. 

Foto: Peter Rahbek

Tidligere journalist 
bogdebuterer med 
 åndelig poesi

Tjek nyhederne på lokalavisen.dk/frederikssund

Døgnet rundt




