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A U T E N T I S K  O G  I N S P I R E R E N D E  F O R E D R A G

Jeg besluttede, jeg ville have mere ud 
af livet ... og det fik jeg.

”I mere end 60 år jagtede jeg succes og anerkendelse for at finde meningen med 
livet. Først da jeg fandt mine oder, begyndte svarene at tikke ind. De fortalte mig om 

mig selv, om livet, om Gud og naturen … ja, om alting”.

Foredraget “Oder om alting” er fortællingen om mig, Carsten Ulendorf ... en ganske alminde-
lig mand, der begyndte at skrive oder, da jeg nåede pensionsalderen, fordi jeg måtte erken-

de, at mit liv indtil da forekom spildt og meningsløst. 

“Oder om alting” er en skattekiste af inspiration til alle, der indimellem føler sig presset af 
dagligdagens forventninger, og som forsøger at finde meningen med livet. Jeg har ikke sva-

rene, men jeg kan fortælle, hvad der skete, da jeg begyndte at søge.

Oplev det autentiske og inspirerende foredrag. Book på 4026 4081.
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                                    ODER OM ALTING
Da jeg havde skrevet 80 oder plus en sjat, 
samlede jeg 30 af dem i denne bog ”Oder om 
alting”. 

Oderne handler om mig selv, om livet, om Gud 
og naturen ... ja, om alting ... til fri inspiration 
til at udforske livet og måske finde lidt mere 
mening med det hele. Ingen ’forgyldte sand-
heder’ ... bare mine egne oplevelser.

Bed om den på biblioteket eller køb den hos 
mig (195 kr. ekskl. fragt).

De fleste menneskers liv er fyldt til randen med arbejde, familie, pligter, hobbies 
og meget andet. Men på et tidspunkt mærker mange et behov for at kende 
meningen med livet. Er der en mission ... en livsopgave ... eller ... skal vi bare 
være her?

Følelsen af tomhed og behovet for at kende min mission meldte sig, da jeg blev 
pensioneret, og jeg begyndte en rejse, der skulle vise mig meningen med mit 
liv. Den rejse og mine oder har givet mange erkendelser, men det endelige svar 
lader vente på sig ... måske får jeg det aldrig? 

Men jeg vil gerne fortælle om mine oder, min rejse og mine erkendelser, og jeg 
elsker at få feedback og høre, hvad andre har oplevet og erfaret ... jeg er sikker 
på, at svaret - hvis der er et - ligger i samtalen mellem mennesker.

”Mange mennesker har brug for at 
vide, hvorfor vi er her ...

SE BØGERNE OG LÆS ELLER LYT TIL ODERNE PÅ ULENDORF.DK
BOOK FOREDRAG PÅ 4026 4081 ELLER VELKOMMEN@ULENDORF.DK

UDVALGTE ODER

OTTE ODESAMLINGER                                               OTTE TEMAER
Hver gang jeg har skrevet ti oder, laver jeg en odesamling. Hver odesamling har 
et tema, som er det emne, mine tanker centrerede sig om i den periode, hvor 
jeg skrev oderne. Odesamlingerne kan lånes på biblioteket eller købes hos mig 
(95 kr. pr. stk. 3 stk. for 200 kr. ekskl. fragt).

Der er følgende odesamlinger:

 - Jeg er jægeren
 - Jeg er frelseren
 - Jeg er krigeren
 - Jeg var vreden
 - Jeg mødte næstekærligheden
 - Jeg er ingenting
 - Tillid til livet
 - Og ud af mørket


