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Højtidernes oprindelige betydning og muligheden for at give dem et nutdigt indhold. Smukkest og omfattet
med Sindets dybeste Tilbøjelighed, en Hjemvé efter Fortiden, er uden Tvivl hvad der er levnet af Urtid og
Hedendom i Årets Højtider; under et kan man sige at det er alt hvad der fører tilbage til Naturen. En vis
Skovlængsel er det centrale heri, den går igen såvel i Julen som i Resten af Forårsfesterne her i Landet. Alle de
Gamles Fester var Naturfester, man mindedes sin Oprindelse, vendte tilbage til Skoven, hvorfra man var
kommen; og indtil for nylig har det at tage i Skoven endnu en fortryllende Klang, et Minde om Frihed under
åben Himmel, som Bymennesket har ført med sig, selv hvor alle Fortidens Symboler og Naturdyrkelsen er
glemt.
Men der kan jo ikke i Virkeligheden vendes tilbage til Naturen.
Læs mere, klik her Køb 'Vegansk til højtider og fest' bog nu. Dansk Center for Reminiscens anvender gamle,
historiske genstande til at vække og stimulere minder hos den ældre. Nogle gange endda særdeles svært.
Skal du være Årets Taber 2018. Konfirmationens indbydelse, invitationer, borddækning,

konfirmationsgæster, konfirmand, konfirmationsgaver, konfirmationssang, konfirmationskjole takkesang
velkomstsang Information - Hvorfor/derfor flager vi i dag. Læs mere, klik her Køb 'Vegansk til højtider og
fest' bog nu. Højtiden sankthans har navn efter Johannes Døberen, hvis fødsel fandt sted seks måneder før
Jesu fødsel (se Luk 1,13-26) og er sat til den 24. Nogle gange endda særdeles svært. Læs vores
konfirmationstema og find information og inspiration til din dag.
Så er der en chance for at blive Årets Taber 2018. Læs hvordan. Læs mere, klik her Køb 'Vegansk til
højtider og fest' bog nu.
mudcake kager opskrifter hindbærfromage kage til halloween bryllupskager cupcakes trin-for-trin
fodboldkage bryllupskage prinsessekage cookies macroons cupcakes En oversigt over de jødiske religiøse og
nationale helligdage samt den hebraiske kalender. Julen varer længe, koster mange penge. Læs vores
konfirmationstema og find information og inspiration til din dag. Dansk Center for Reminiscens anvender
gamle, historiske genstande til at vække og stimulere minder hos den ældre. Og hvordan foregår en
konfirmation i folkekirken.

