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I "Sydslesvig på kryds og tværs" kommer man på tur til det smukke og spændende Sydslesvig. Guiden er
historiker og sønderjyde Henning Dehn-Nielsen, der med passion og interesse fortæller om et område, der har
oplevet mangt og meget. I over 1000 år hørte Sydslesvig til Danmarks rige, men er efterfølgende blevet en del
af den tyske forbundsrepublik. De danske forbindelser findes dog i høj grad stadig væk, og Henning
Dehn-Nielsen besøger blandt andet det danske kongehus' stamslot Lyksborg (Glücksburg). Kom med på en
guidet rundtur til dette spændende område syd for grænsen.Henning Dehn-Nielsen (f.1940) er en dansk
forfatter, redaktør og kulturhistoriker. Henning Dehn-Nielsen er oprindeligt uddannet cand.phil. i historie og
arkæologi fra Københavns Universitet, og underviste i mange år inden han helligede sig forfatterskabet.
Henning Dehn-Nielsen har udgivet i omegnen af 50-60 bøger, hvoraf en stor del omhandler danmarks historie
og konger, arkitektur og arkæologi, lokalhistorie og topografi, foruden en stor mængde artikler til tidsskrifter,
leksika og lignende.
Dagligdagen I mit tilfælde er det min jernbanehobby eller snarere. Dagligdagen I mit tilfælde er det min
jernbanehobby eller snarere. I kildehenvisninger til tekststeder i Bibelen anvendes forkortelser fra listen
nedenfor. Færøerne på kryds og tværs med lokal guide - Juni til september Formentlig fejres jul og nytår som
sædvanligt. Seniorhøjskolens historie siden 1994. Udover de forkortede navne på Bibelens bøger og skrifter
indeholder. Søg Alle årgange Facebook BUPL. Vi udsender hver uge en øvelse, der kan bringe bevægelse
ind i din undervisning. Færøerne på kryds og tværs med lokal guide - Juni til september Formentlig fejres jul

og nytår som sædvanligt.
Seniorhøjskolens historie siden 1994. Vikingetiden (793-1066) begynder med vikingernes plyndring af
Lindisfarne kloster og slutter med Slaget ved Hastings. dk: Her findes historier fra Børn&Unge sorteret efter
årgang og nummer - klik på årstal, nummer og rubrik for at læse historien. Færøerne på kryds og tværs med
lokal guide - Juni til september Formentlig fejres jul og nytår som sædvanligt. I kildehenvisninger til
tekststeder i Bibelen anvendes forkortelser fra listen nedenfor. Søg Alle årgange Facebook BUPL. Søg Alle
årgange Facebook BUPL.
Find det, du er god til - tag på højskole. dk: Her findes historier fra Børn&Unge sorteret efter årgang og
nummer - klik på årstal, nummer og rubrik for at læse historien. Med 30 korte kurser og en lang række af
andre arrangementer i løbet af året er.

