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I "Kildevældet" tager A.J. Gejlager os med tilbage til provisorietiden mellem 1875 og 1894, hvor Danmark
regeres mod rigsdagens flertal. Men i den landsby, hvor handlingen udspiller sig, nægter de radikale
venstremænd at betale den ekstra skat, der opkræves for at udbygge Københavns fæstningsanlæg. Bøndernes
modstand skaber uro hele vejen til Christiansborg, der svarer igen med hård hånd.Bogen er skrevet i og med
samtidens sprog og retskrivning.Anton Jacobsen Gejlager (1878-1955) blev født i Seest ved Kolding og
flyttede sidenhen til landsbyen Stensballe ved Horsens, hvor han ernærede sig som skolelærer.
Det var landsbymiljøet og de smukke bakker ved Horsens fjord, der inspirerede A.J.
Gejlager til at blive forfatter, og mange af hans historiske romaner handler om landbrugsreformer, industriens
fremkomst og andelsbevægelsens opståen.
En helt unik beliggenhed midt i en frodig og grøn oase, og på en og samme tid i kort afstand til byen og alt
hvad dertil. 350 familie,- ungdoms- og seniorboliger fordelt.
Kontakt vores mægler. Informationer om Gladsaxe Kommunes styre og administration. 350 familie,ungdoms- og seniorboliger fordelt. 350 familie,- ungdoms- og seniorboliger fordelt. Alle familier kan få en
socialrådgiver i Familieafdelingen, hvis de har behov for råd og vejledning eller støtte.

Enghusene på Kildevældet i Aalborg. Andkærvej 24, 7100 Vejle. Andkærvej 24, 7100 Vejle. Bolig:
Beliggenhed: Rum: M2: Husleje: A/c forbrug: Antenne: Depositum/Indskud: Ledig fra Aktieprojekt baseret på
indtjeningen fra et nyopført boligprojekt i Aalborg med 65 nye to- tre- og fireværelseslejligheder. Kildevældet
En helt unik beliggenhed midt i en frodig og grøn oase, og på en og samme tid i kort afstand til byen og alt
hvad dertil hører af kunst, kultur og.
STB Håndværk. Bolig: Beliggenhed: Rum: M2: Husleje: A/c forbrug: Antenne: Depositum/Indskud: Ledig
fra Aktieprojekt baseret på indtjeningen fra et nyopført boligprojekt i Aalborg med 65 nye to- tre- og
fireværelseslejligheder. Beliggenheden er ideel med kun 1,5 km. Juelsmindehalvøens Almene Boligselskab
af 1946 er en almennyttig boligforening, som har ca.
Kontakt vores mægler. Kildevældet En helt unik beliggenhed midt i en frodig og grøn oase, og på en og
samme tid i kort afstand til byen og alt hvad dertil hører af kunst, kultur og. Læs nyheder fra hele
organisationen, og benyt muligheden for at betjene dig selv digitalt på mange.
Hvis du har forelsket dig i Kildevældet og gerne vil vide mere om de forskellige typer boliger, er du meget
velkommen til at kontakte EDC. 700 boliger. Beliggenheden er ideel med kun 1,5 km.

