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BESØG

SAGT OM VENSKAB
1. Enhver ven repræsenterer en verden inde i os, en 

verden, som ikke er til, før de kommer, og det er kun 
gennem dette møde, at en ny verden bliver født. 
- Anais Nin (fransk forfatter, 1903-1977)

2. En trofast ven er et stærkt værn; finder man en, har 
man fundet en skat. 
- Siraks Bog i de apokryfe skrifter 6, 14

3. Større kærlighed har ingen end den at sætte sit liv til 
for sine venner. I er mine venner, hvis I gør, hvad jeg 
påbyder jer. Jeg kalder jer ikke længere tjenere, for 
tjeneren ved ikke, hvad hans herre gør; jeg kalder jer 
venner, for alt, hvad jeg har hørt af min fader, har jeg 
gjort kendt for jer. 
- Jesus i Johannesevangeliet 15, 13-15

4. Gå ikke foran mig. Måske vil jeg ikke følge dig. Gå ikke 
bagved mig. Måske vil jeg ikke føre an. Gå ved siden 
af mig og vær blot min ven. 
- Albert Camus (fransk forfatter, 1913-1960)

5. En falsk og ond ven er farligere end et vildt dyr; et 
vildt dyr kan skade din krop, men en ond ven vil skade 
dit sind. 

- Buddha (563-483 f. Kr.)

6. Kærlighed er den eneste kraft, der er i stand til at 
forvandle en fjende til en ven. 
- Martin Luther King, Jr. (amerikansk præst og bor-

gerrettighedsforkæmper, 1929-1968)

7. Den eneste måde at finde ud af om en person er til at 
stole på, er at stole på ham. 
- Ernest Hemingway (amerikansk forfatter, 1899-

1961)

8. ”Gode venner kan lave alting sammen - men kun de 
bedste venner er i stand til at lave ingenting sam-
men.” 
- Peter Plys (hovedperson i bøger af A. A. Milne, 

engelsk forfatter, 1882-1956)

9. En vens hug er velmente, en fjendes kys er falske. 
- Ordsprogenes bog 27, 6

10. Hvis to venner beder dig om at afgøre en uover-
ensstemmelse, så sig nej, for du vil miste en ven; på 
den anden side, hvis to fremmede beder dig om det 
samme, så sig ja, for du vil vinde en ven. 
- Augustin (teolog og kirkefader, 354-430)
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