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I samtale med Søren Pind fortæller Lise Nørgaard om sit blik på livet gennem knap et århundrede, som hun
har oplevet det som mor, ung kvindelig journalist, fraskilt mor og succesfuld forfatter til Matador. I bogen
trækkes der lange linjer op, fra barndommens Roskilde, som vi har hørt om i de to erindringsbøger, til et aktivt
liv som pensionist, bedstemor og skarp meningsbærer. Gennem samtaler ser Lise Nørgaard tilbage på et liv,
der bestemt har hævet sig over normen, men hvor de borgerlige dyder som ansvar, pligt og anstændighed altid
har stået fast, selvom kvinderollen og de traditionelle dyder har ændret sig radikalt siden hendes barndom.
Søren Pind er bygge- og teknikborgmester i Københavns Kommune, medlem af folketinget for Venstre, hvor
han er ordfører for familieområdet, han er en af Lise Nørgaards helte og har tidligere bl.a. udgivet "Friheden
dur til alt godt" og "Kære Søren" på Aschehoug.
Lise Nørgaard (født 14. juli 1994. 000 kr På søndag er det 100 år siden, danske kvinder for første gang kunne
sætte kryds på en stemmeseddel ved et folketingsvalg og gøre brug af deres demokratiske ret.
MEDLEMSLISTE www. Der også et stort udvalg i tysk, engelsk, norsk, svensk og … Skrevet af Per d.
Det er dog ikke alle bøger det kan lade sige gøre at gøre opslag i. Anden inspiration kommer fra Nørgaards
tid som journalistelev og journalist i den sjællandske provins. Storslået indsamlingsshow - del 1 Vi hylder
livet, kærligheden og hjertet, når Cecilie Frøkjær og Jens Gaardbo endnu engang byder indenfor til et storslået

indsamlingsshow til fordel for Hjerteforeningen. Lise Nørgaard voksede op i et grossererhjem i Roskilde,
hvor Roskilde Bank har været hendes inspiration til Varnæs' Korsbæk Bank. Forfatter: Lise Nørgaard og
Karen Smith. Ny søgning/nulstil | Læs mere om søgemulighederne. 000 af bøgerne er danske. Søg. Det er
dog ikke alle bøger det kan lade sige gøre at gøre opslag i. Forfatter: Lise Nørgaard og Karen Smith.
Journalist på Radio24syv om besparelser: »Bare det ikke ender med Radio24syv, der kører med et punkteret
dæk på Aarhus havn« På Radio24syv er der ikke gravølsstemning. Spørg Charlie 62-årig vil ikke have flere
børn, men det vil hans unge kone: Skal han give sig.

