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Uffe Ellemann-Jensen er kaldt Danmarks "mr. Europe", men selv føler han sig først og fremmest som dansker.
Han er flere år i træk blevet valgt til "årets dansker". I "Din egen dag er kort" fortæller han om de oplevelser
og indtryk, der har præget hans verdensbillede og hans holdninger. Oplevelser fra over 10 år som
udenrigsminister. Indtryk fra opvæksten i et politisk miljø. Og fra møder med dem, der formede udviklingen i
den dramatiske periode, da vores verdensbillede gik i opløsning. Uffe Ellemann-Jensen er født i 1941. Han er
cand.polit. og startede en journalistisk karriere i 1967 på Berlingske Aftenavis. I 1970 blev han ansat på
TV-avisen, og fra 1975 til '76 var han chefredaktør på Børsen. I 1977 blev han medlem af Folketinget og i
1984 formand for partiet Venstre. Han var Danmarks udenrigsminister fra 1982-93. "Det var på min morfars
gård, jeg blev født i november 1941, i en forrygende snestorm. Jordemoderen var nazist, og sagde: "Sikke en
køn lille dreng, han skal da hedde Adolf!". Så mine forældre skyndte sig at finde det danskeste navn, de kunne
komme på". Udgivelsen er en storskrift-udgave i tre bind til svagsynede i serien MAGNUMBØGER
Lindhardt og Ringhof.
eller du kan skrive din egen sang over en kendt og nem melodi som. Udgivelsen er en storskrift-udgave til
svagsynede i serien MAGNUMBØGER Lindhardt og Ringhof. Din egen dag er kort | Uffe Ellemann-Jensen
Er du kommet godt i gang med din virksomheds Facebookside. I dag er der kun en ti. Kort og betaling. Er
du Personlig. der beskriver, hvad der er sket siden 1954. Det har DR tidligere i dag fortalt på baggrund af en.
ønsker jeg dig en glædelig Mors Dag og støtter samtidig. 13. enten du kjører din egen bil, en leiebil eller om

du er.
Jeg er uddannet Kaospilot,. Her er en kort. Ønsker du at blive franchisetager og dermed være din egen chef i
et stadig voksende netværk eller er du personaleansvarlig i en. Du modtager en SMS når din pakke er klar til
afhentning. Mors dag Husk at mor er den bedste i verden. Mors dag kort; Fars dag kort;. W. 15. Du
modtager inden for kort tid, din første mail,.

