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Fra plov over disk og kateder til prædikestol Cristen Mikkelsen Hent PDF Forlaget skriver: Christen
Mikkelsen blev født i 1920, blot to år efter 1. verdenskrigs afslutning. Han har overlevet tredivernes krise,
den tyske besættelse, oplevet 1960´ernes højkonjunktur, velfærdsstatens opbygning og har i dag børnebørn,
der rejser verden rundt. Hans liv er således et mikroperspektiv på Danmarks udvikling de sidste hundrede år. 
Denne selvbiografi beretter på meget lun og ærlig vis om et langt og muntert arbejdsliv. Christen blev født på
landet i en stor familie, og kom som mange andre børn fra små kår ud at tjene hos fremmede som 10-årig.
Efter nogle år i landbruget blev han butiksuddannet, senere KFUM-sekretær i Silkeborg, folkeskolelærer i

Hatting og endelig præst i Videbæk. 
Som bogens titel også antyder, har Christen Mikkelsen således haft et spændende og omskifteligt arbejdsliv,
og det er dette, som han i denne bog fortæller om. Derudover indeholder bogen også en række prædikener fra

tiden som præst i Videbæk.  Privat var Christen lykkeligt gift med Martha i 57 år, inden han i 2010 blev
enkemand. Benene og hjertet har det ikke længere helt godt, men dog heller ikke værre, end at han stadig

inviterer hele familien til stegt flæsk og persillesovs, når han fylder år. Christen er på bogens
udgivelsestidspunkt 96 år gammel og bor i Kjellerup. Han har tre børn, 10 børnebørn, 5 oldebørn samt 2 mere

på vej.
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tyske besættelse, oplevet 1960´ernes højkonjunktur, velfærdsstatens
opbygning og har i dag børnebørn, der rejser verden rundt. Hans liv
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