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Karensminde Iben Mondrup Hent PDF Det er sommer, Bjørk er hos sine forældre, Karen og Jens, som lige er
flyttet fra Grønland til Danmark for at være mere sammen med deres tre børn og børnebørnene. På Møn er de

i gang med de sidste forberedelser, inden deres drøm om at skabe et hjem med bed & breakfast på den
nedlagte gård ”Karensminde” er realiseret. Engang stod Bjørk og hendes storebror Knut hinanden nær, men
nu har han hænderne fulde i sin nye familie med kone og tvillinger. Den ældste søster Hilde vil ikke længere

vise sig på gården. Efter mange års adskillelse dukker gemte og glemte, men også helt nye følelser op i
familien, og genforeningen bliver i stedet en bumlet tur ind i familiens dyb. Midt i det hele falder Jens ned fra
stigen. Karensminde er en fortælling om den levende organisme, som en familie er. Om de bånd, der knytter

mennesker sammen over tid og sted. Og om små og store begivenheder, der mærker dem for livet.
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