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Når du er ung, prøver dine bedsteforældre at fortælle dig deres historier, men du hører ikke efter, for det
interesserer dig ikke. Senere i livet ønsker du, at du havde skrevet ned, hvad de sagde. Nu har 17 modne herrer
selv skrevet nogle af deres historier. Vi har jo alle historier at fortælle. Denne bogs fortællinger er skrevet af
pensionerede mænd fra alle sociale samfundslag. I anekdotisk form fortæller de om deres liv og arbejde i en
periode, der om nogen kan betegnes som forandringens tidsalder både nationalt og internationalt. Historier fra
Herreværelset indeholder 22 helt vidt forskellige og overraskende historier fra de 17 mænds liv – eller
markante tidspunkter i deres liv – baseret på egne oplevelser og erfaringer fra både Danmark og udlandet.
Derfor er bogen også helt unik, og du kan blandt andet læse om: Skoletid og barndom oplevet forskellige
steder i landet i perioden 1940-1970; at vokse op i små kår og alligevel have et godt liv; at vokse op med rod i
grænsestridigheder i Sønderjylland i mellemkrigsårene. Familiesammenføring ved flugt over Øresund under 2.
Verdenskrig. Hvordan det er at blive modtaget som nordmand i Danmark.
En sømandspræsts arbejde i Portugal før og under nellikerevolutionen i 70erne; oplevelser i det gamle
Sovjetunionen; eventyr i Asien og Australien og et arbejdsliv, der spænder vidt fra større opgaver i den store
verden. Og meget mere.
Mange af historierne er illustreret med billeder fra tiden og er et stykke af Danmarks nyere historie, der rulles

ud.
En periode, hvor Danmark hastigt udviklede sig fra at være et landbrugsland til et højteknologisk samfund.
En periode, hvor der også skete store forandringer i Europa. På den baggrund bliver fortællingerne ikke blot
private beretninger, men personlige vidnesbyrd om den tid, de 17 mænd har levet i, med de glæder, sorger,
sejre og nederlag, som er et fælles vilkår for alle, og som skaber hele mennesker. Det er vores håb og ønske, at
bogen kan være med til at beskrive en tid, der er gået, og give stof til eftertanke. Har du et familiemedlem,
eller kender du nogen, der kunne have gavn og glæde af at læse disse bedstefædres levende historier, er det
den helt rette bog for dem. De yngre generationer vil få et spændende tilbageblik og måske lysten til at lytte til
deres egne bedsteforældre – mens tid er.
april 2018 fra kl. Nyt i bo har et stort udvalg af Danske Designmøbler. Tusind og èn nat. På flugt fra
fortiden. Alt i møbeldesign fra de store danske designere. Alt i møbeldesign fra de store danske designere.
Hun havde været hos ham i 7 år, og var en uundværlig del af husholdningen. Søndag den 8. – og en spinkel
og usikker dreng, som er det oplagte offer for sine fodbold- og klassekammeraters mobning. Gratis Danske
Sexnoveller Læs og hør frække erotiske fantasier fortællinger drømme fiktion fantasi og virkelighed
sexhistorier og guides med sexlege sexoplevelser artikler de grå sider sex forfattere fra Danmark Oplysende
fremstilling af den arabiske verdens historie fra senmiddelalderen til i dag set med arabernes øjne. Hun havde
været hos ham i 7 år, og var en uundværlig del af husholdningen. Mellemøsten er nu som før et højaktivt
brændpunkt i verden, og vil man forsøge at nå et spadestik dybere i forståelsen af de mange religiøse,
sekteriske og nationale konflikter og idelige magtkampe i regionen, må man søge. Sognedagen finder som
altid sted i et samarbejde mellem kirken, biblioteket og KulturStationen, og i år har vi den glæde at byde
velkommen til tidligere sognepræst i Skørping-Fræer og nuværende biskop i Haderslev Stift MARIANNE …
IndretNu har indrettet boliger og erhvervs lokaler i en årrække og som indretningsarkitekter sætter vi altid den
individuelle stil og kvalitet i fokus. Hovedpersonen i Christian Mørks nye roman I gode hænder er den
sekstenårige Gustav, der går i 1. 14: SOGNEDAG i Skørping Nykirke og på KulturStationen. Gratis Danske
Sexnoveller Læs og hør frække erotiske fantasier fortællinger drømme fiktion fantasi og virkelighed
sexhistorier og guides med sexlege sexoplevelser artikler de grå sider sex forfattere fra Danmark Oplysende
fremstilling af den arabiske verdens historie fra senmiddelalderen til i dag set med arabernes øjne. Orig
dekorerede kartonbind illustreretr af Jørgen Wiinblad. Mellemøsten er nu som før et højaktivt brændpunkt i
verden, og vil man forsøge at nå et spadestik dybere i forståelsen af de mange religiøse, sekteriske og
nationale konflikter og idelige magtkampe i regionen, må man søge. Sognedagen finder som altid sted i et
samarbejde mellem kirken, biblioteket og KulturStationen, og i år har vi den glæde at byde velkommen til
tidligere sognepræst i Skørping-Fræer og nuværende biskop i Haderslev Stift MARIANNE … IndretNu har
indrettet boliger og erhvervs lokaler i en årrække og som indretningsarkitekter sætter vi altid den individuelle
stil og kvalitet i fokus. april 2018 fra kl.

