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»Det er ved at blive forstået og ikke bebrejdet, at vi kan vokse og komme over vores vanskeligheder. Vi
bliver også elsket frem af Gud, uanset om vi tror på ham eller ej.«

- Emma Martensen, Sankt Joseph søster

Søster Emma deler ud af sine menneskelige erfaringer som ordenssøster, psykolog, leder og som kvinde. Vi
følger hendes udvikling fra en barndom præget af sygdom og mindreværd, men også fuld af kærlighed frem

til, at hun som ung kvinde føler sig forelsket i og kaldet af Gud.

En barsk og lærerig uddannelse som Sankt Joseph søster i Frankrig gør hende ivrig efter at udvikle sin orden i
Danmark. Det gør hun både som leder for Sankt Joseph søstrene i Danmark og senere som rådgiver i ordenens

råd i Rom.

Søster Emmas dybe forankring i sin kristne tro og psykologien gør hende til en spændende kvinde med et
nuanceret menneskesyn - som hun siger: ´Jeg tror jo, Gud er i begge dele.´
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