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I "De nye millionærer" spørger tidligere udenrigsminister for Venstre Uffe Ellemann-Jensen, hvordan det
overhovedet kan være muligt at bygge en millionærformue op fra bunden i et land som Danmark, hvor
skattetrykket er et af de højeste i verden. Uffe Ellemann-Jensen giver en række eksempler på ganske
almindelige danskere, der har skabt sig en formue på baggrund af en god idé og en masse gåpåmod, heriblandt
Simon Spies, Ib og Søs Drasbek, Kaj Nielsen og Christian Vanggaard. Uffe Ellemann-Jensen (f. 1941) har i en
lang periode været medlem af Folketinget for Venstre og udenrigsminister i årene 1982-1993 under Poul
Schlüters regering. Efter Uffe Ellemann-Jensen i 2001 trådte ud af Folketinget, har han blandt andet været
formand for Dansk Center for Internationale Studier og professor ved Copenhagen Business School. Uffe
Ellemann-Jensen har desuden været flittig debattør i både aviser og på TV 2 News og som forfatter til 16
bøger.
Du kan hjælpe ved at angive kilder til de påstande som fremføres i artiklen.
I går var det duket for årets siste SuperLotto, og 41 funklende nye lottomillionærer kunne juble over en
tidlige julegave. Våren 2019 får Oslo en ny indre bomring, og nå foreligger et forslag om hvor de nye.
Vinnernes reaksjoner kan du.
Filmene er rendyrkede komedier, noe valg av skuespillere bygger opp under. På Nickelodeons officielle

hjemmeside finder du alle de bedste TV-programmer for børn, sjove spil og børnespil med alle dine elskede
yndlingfigurer. I 2019 blir det langt dyrere og kjøre i Oslo. Det er skrevet meget om russiske kvinder og
mange vestlige mænd tror, at russiske og ukrainske kvinder er de samme. Lotto-tallene den siste lørdagen i
februar 2018 ga fire personer sju rette og milliongevinst. Jensen. I 2019 blir det langt dyrere og kjøre i Oslo.
De fire heldige vant alle 3. De sidste Smil, de hendøende Rester. Det er skrevet meget om russiske kvinder og
mange vestlige mænd tror, at russiske og ukrainske kvinder er de samme. Det er skrevet meget om russiske
kvinder og mange vestlige mænd tror, at russiske og ukrainske kvinder er de samme. Mennesker i ung alder.
Få overblik over de komplicerede ferieregler, særregler og retten til betalt ferie for time- og månedslønnede.
215 kroner. Delvist, det er sandt, men i sin helhed, ikke just. I går var det duket for årets siste SuperLotto, og
41 funklende nye lottomillionærer kunne juble over en tidlige julegave.

