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Børnene dernedefra Kirstin Deckert Hent PDF Krysta, Pjuske, Knotte og de andre lever i Sydslesvig

umiddelbart efter 2. verdenskrig, og der sker de mærkeligste ting omkring dem, som de må forholde sig til.
"Børnene dernedefra" er 12 mosaikker om, hvordan dansk-tyske børn havde det efter 2. verdenskrig. Hvordan
deres vilkår og sammenhold var. De talte begge sprog, boede i Tyskland, men følte sig stærkt knyttede til
Danmark og gik i dansk skole. Forfatter Kirstin Deckert er selv "dernedefra", og det meste af det børnene
kommer ud for i bogens fortællinger, har hun, hendes søster eller deres kammerater selv oplevet. Bagerst i
bogen er der en række spørgsmål som oplæg til samtale og debat mellem børn og deres voksne samt lette
researchopgaver til børn. Kirstin Deckert, født i 1939 i Hamborg, senere bosat i Danmark, er pensioneret

musikpædagog forfatter. Hun har skrevet, essays, eventyr, digte og oversat pilgrimssalmer og morgensalmer
og skrevet fastelavnssalmer for børn. Hun er desuden dansk-tysk oversætter af noveller og fortællinger af den

flamske forfatter Felix Timmermanns Tryptikon.
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som de må forholde sig til. "Børnene dernedefra" er 12 mosaikker
om, hvordan dansk-tyske børn havde det efter 2. verdenskrig.
Hvordan deres vilkår og sammenhold var. De talte begge sprog,

boede i Tyskland, men følte sig stærkt knyttede til Danmark og gik i
dansk skole. Forfatter Kirstin Deckert er selv "dernedefra", og det
meste af det børnene kommer ud for i bogens fortællinger, har hun,
hendes søster eller deres kammerater selv oplevet. Bagerst i bogen er
der en række spørgsmål som oplæg til samtale og debat mellem børn
og deres voksne samt lette researchopgaver til børn. Kirstin Deckert,

født i 1939 i Hamborg, senere bosat i Danmark, er pensioneret
musikpædagog forfatter. Hun har skrevet, essays, eventyr, digte og
oversat pilgrimssalmer og morgensalmer og skrevet fastelavnssalmer

for børn. Hun er desuden dansk-tysk oversætter af noveller og



fortællinger af den flamske forfatter Felix Timmermanns Tryptikon.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Børnene dernedefra&s=dkbooks

