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"Denne bog ligner gamle dages venindebog, men vi vil gerne invitere både venner og veninder, både kvinder
og mænd, både børn og voksne til at lytte og spørge og til at være med. Vi mødtes en dag og skiftedes til at
stille spørgsmål - og se, hvilken herlig samtale hvert enkelt spørgsmål åbnede op for. Det var, som om tiden
stod stille, og mødet mellem vores forskellige synspunkter og erfaringer var helt i centrum. Vi fik lyst til at
invitere alle jer derude med ind i det skønne rum, som en god samtale - spørgen og lytten og idéud-veksling -
kan skabe. Hvornår har du sidst prøvet at lægge telefonen væk og sætte dig ned med en ven og tale sammen
om: Hvad optager dig lige nu? Hvad bekymrer dig? Hvad er du glad for og hvorfor? Det giver en dyb glæde

at få lov til at åbne sig for en ven, der lytter."
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