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Denne digtsamling handler dybest set om glæde – glæde ved livet, kærligheden, naturen og det at bo på landet
i frie omgivelser, nær mark og skov. Der er også tanker vedrørende livets mange sider og tanker om dets
afslutning. Der er også spark til tidens dårskab, overforbrug og mangel på fordybelse, suppleret med en sund
undren over lidt af hvert – alt med humoren i behold og skrevet i et sprog, der er til at forstå. Og der er
mærkværdige digte.
Fantasi og drømme kan føre dig mange steder hen – også på afveje i sindets dybder. Rejs med – du vil både
glædes, forundres og blive eftertænksom. Uddrag af bogen Det sker, at jeg falder ned ad trapper såmænd også
op ad samt over dørtrin løse tæpper, hunde trærødder, kantsten ledninger, zinkspande men, jeg falder også for
kvinder, børn, træer kattekillinger, hestemuler små dieselbiler, skriftsteder underfulde bøger og så det bedste!
Det sker at jeg falder i - falder i staver! Først dér kommer livet rigtigt til syne! Om forfatteren Henning Ahle
Fjord (f.
1939) er tidligere revisor og seminarieuddannet voksenunderviser. Han har hele livet arbejdet med billeder og
skåret i træ, og er efter pensionen debuteret som poet og foredragsholder. Hans motto er: Lær at se – find dig
selv. Besøg ham på www.fjordmand.dk.

Johann Friedrich Struensee var søn af præsten i Halle og professor i teologi på Halles universitet, den senere
biskop i hertugdømmerne Adam Struensee, og Marie Dorothea Struensee.
EJENDOM TIL SALG. september 2015. I juni 1561 havde Madrid 30. Vi importerer vin fra vingårde som
vi selv har besøgt, vi kender vinbonden, har set hvor druerne dyrkes, og hvordan vinen bliver til. Drengen
yderst til venstre er Ayal, Gerda og Mogens’ plejebarn. Folkevirkes landsorganisation - Landsmøde 2018
Information om Folkevirkes landsmøde 17. flyttede sit hof fra Toledo til Madrid og indrettede sig i det gamle
slot. Vi synes vores vine har en personlighed, nogle har også en helt speciel historie. Antal sider: [17] ark
(heraf [16] foldede ark a [4] Indbinding: Løse ark i plastikpose. August – september 2004. Nr. En
rejsefortælling af Kim Greiner. september 2015. Nr. Nr.
Som følge heraf blev Madrid nu kongerigets politiske centrum og har siden været hovedstad i landet, bortset
fra en kort periode (1601-06), hvor Filip 3. Filip 2. 2801 2018 - Hold da kæft, hvor er hun en liderlig so,
sagde han og begyndte også at … Struktur - 16 objekter - forarbejder til Peter Louis-Jensen. Opvækst og
ungdom.

