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Morten Pontoppidan gennemgår i denne erindringsbog minder fra hele sit liv. Han tager læseren med på en
rejse igennem sin opvækst og fortæller om de øjeblikke, som gjorde særligt indtryk på ham. Det er en
personlig fortælling, men samtidig også en bog, der fortæller om det danske samfund og den danske kultur i
slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet.Morten Pontoppidan, (1851-1931), var dansk forfatter,
præst og højskolemand og desuden en ivrig formidler af kristendommen. En formidling, der altid stod i
relation til den på daværende tid givne politiske og kirkepolitiske kontekst. Oprindelig var han grundtvigianer,
men med sin kulturåbenhed og sit syn på personlig og kirkelig frihed gjorde han op med denne fløj og fattede i
stedet stor sympati for den frembrydende liberalteologi. Morten Pontoppidan var bror til forfatteren og
nobelpristageren i litteratur Henrik Pontoppidan.
Nemt og hurtigt Gode oplevelser ⇒ Start her Udlejning.
m. Jeg blev meget glad for denne mail, da jeg selv har læst bogen flere gange og ligeledes set filmen. Til
lands og til vands, i bakker og byer, på små og store øer, sågar under havets overflade. Find de bedste
gavekort oplevelser her. Nolde Museet. Memozz CLASSIC. H&M Gavekort. Ikke overraskende er de fleste
besøg fra Danmark, da hjemmesiden er på dansk, derefter kommer Norge, Californien, Tyskland, Sverige og
ellers lande spredt over hele verden. Rejser siden 1948 Find din næste deal på storbyferie, restaurant eller
wellness hos Sweetdeal.

120 daglige besøg. Du kan skabe din helt egen fotobog med dine bedste minder med venner, familie og
kollegaer. Mode og kvalitet til bedste pris på bæredygtig vis, til hele familien Bestil en personlig fotobog En
personlig fotobog er tilegnet dig, som ønsker at fortælle din livshistorie med billeder. Det er således, at filmen
ligger så tæt på bogens indhold, at det faktisk er 2 identiske oplevelser og vel at mærke af de sjove og positive.
Familievenlig luksuscamping kun en time fra Kbh. september 2016 brændte vores Svinkløv Badehotel. Lav
en sød tavle hvor livets små og store oplevelser og minder gemmes. Mode og kvalitet til bedste pris på
bæredygtig vis, til hele familien Bestil en personlig fotobog En personlig fotobog er tilegnet dig, som ønsker
at fortælle din livshistorie med billeder. Fest, møde, personaleudflugt eller vil du bare gøre andre mennesker
glade. Ferielejr er for de børn og unge, der har et særligt behov for en ferieuge fyldt med gode oplevelser.
Nemt og hurtigt Gode oplevelser ⇒ Start her Udlejning.

