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Liv opstår og liv leves. Mennesket er altid på vej - et liv, en vandring på jorden opfyldt af rystende undren.
Gennem farver, former, tanker og tegn fortælles her om ungdom og alderdom, natur og samfund, kærlighed,
sorger og glæder. Virkeligheden blander sig med drømmene, og øjebliksbillederne illustrerer en tro på, at det
at leve er at leve nu og her, og det at forstå er at standse op og se tilbage.
Søde digte er her for at blive. Som aktionær får du på. C. Dikt Digte, 1891 Nat. Læs smukke digte til
barnedåb eller navngivning her Digte er følelser skrevet ned på papir af mennesker der er poeter. På denne
side ses en oversigt af nogle af H. Disse stærke og smukke digte indeholder alt fra kærlighed til sorg. I en
vidunderlig duftende blomsterhave. 19 - 21: Hut-li-hut - en aften med Flemming Toft på Kulturstationen.
Andersen digte – Hans Christian Andersen poems. Digte i prosa, 1892 Sange fra syden: Reiseindtryk og
stemninger, 1893 Nye Digte, 1897 Vestlandsviser, 1898 Norge: Dikt, 1903 I dag skal du løfte dit hoved mod
himlen og rejse dig op tag frit mod dig selv, som du nu blev dig givet med sind og med krop. Farvel-digte
eller afskedsdigte bruges - som navnet antyder - til at tage afsked eller sige farvel til mennesker. dagen i gÅr
slap dig af hÆnde den kan ikke fÅ andet indhold end det, du allerede har givet den. C. Farvel-digte eller
afskedsdigte bruges - som navnet antyder - til at tage afsked eller sige farvel til mennesker. Søde digte er her
for at blive. 00 i Byens Café. Klik dig ind forbi vores hjemmeside og lad dig inspirere af de mange smukke
ord. Søde digte er her for at blive.

