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Agnete Odgaard-Jensen blev blind i 1975 og har været gennem mange store livskriser. I sin nye bog
Medvind i modgang deler hun ud af sine erfaringer i at omfavne og komme gennem kriserne.

Bogen, som er hendes tredje, er hun blevet opfordret til at skrive utallige gange gennem de 30 år, hvor hun
har holdt foredrag som informatør for Dansk Blindesamfund, blandt andet om at bevare livsmodet.

»Jeg har beskrevet negative tanker, følelser og de ting, der svækker vort immunforsvar, men de positive
tanker og følelser har jeg heller ikke forbigået. Det, som jeg har beskrevet, har jeg i de fleste tilfælde selv

oplevet, men noget af bogens indhold beskriver også hændelser, som jeg har erfaret gennem andre mennesker,
der står mig nær. For mig har der altid været et lys for enden af tunnelen, som jeg altid har været god til at få

øje på«, fortæller Agnete Odgaard-Jensen.

Hun har skrevet bogen, så den kan læses i sin fulde længde, men den kan også bruges som opslagsbog. Der er
i hvert kapitel gode ideer, som beskriver, hvordan man kan overvinde modgang, når man bliver udsat for det,

så bogen vil være en kærkommen værtinde- eller julegave.

Kunstner-omslag:
Et gennemgående tema i bogen er, at mennesker ikke kan hindre sorgens fugle i at flyve hen over hovedet på

dem, men at de selv kan vælge enten at vinke dem bort eller gribe ud efter dem. Dette tema har
billedkunstneren Kristine Frøkjær fra Hurup malet på bogens for- og bagside.
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