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Mit Liv og Kirken Helge Pahus Hent PDF Helge Pahus fortæller i sin biografi 'Mit Liv og Kirken' om sit liv
og virke som præst i Karlslunde Strandkirke.

Helge Pahus er født 1943 og vokset op i Sønderjylland. Fra 1971 til 2007 var han sognepræst ved Karlslunde
Strandkirke syd for København. Han blev grebet af den Helligåndsfornyelse, der i 1970erne kom til Danmark,
og det fik stor betydning både for ham selv og for menigheden. Kirsten og Helge har været gift siden 1966,

og de har fire børn og ti børnebørn.

"Helge Pahus har de sidste 40 år været en betydelig skikkelse i dansk kirkeliv. Hvis blot halvdelen af dem,
han som præst har betydet noget afgørende for, køber denne bog, bliver det en bestseller. Han er en person,

der på den gode måde er uden for normal pædagogisk rækkevidde. Denne bog hjælper os til at forstå
hvorfor."

- BIRGER NYGAARD. Teolog, Folkekirkens Mellemkirkelige Råd

"Helge Pahus blæste på den anerkendelse, han nemt kunne have opnået i de teologiske kredse, og brugte i
stedet sit liv på at fortælle mennesker enkelt og ægte om Jesus. Den levende kirke, der derved opstod i en

moderne københavnsk forstad, er et strålende eksempel på, at evangeliet altid er relevant. Helligånden virker,
når vi er ydmyge nok til at lade Gud komme til."

- HENRI NISSEN. Redaktør, Udfordringen
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