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Birgit vågner en morgen. Alting er anerledes. Så husker hun det, Erik er gået sin vej. Han har fundet en anden.
Men det er nok også for det bedste. Deres ægteskab var usundt og de skændtes konstant.
Sådan havde det været i mange år. Birgit tænker tilbage på de mange år, der er gået.
Opvæksten af deres to børn og den tragedie, der kastede lange, sorte skygger ind i deres samliv. 'Den dag Erik
gik sin vej' er en rammende skildring af mange af de tanker og følelser, der går igennem hovedet på den
forladte efter et langt og slidsomt ægteskab. Og samtidig et billede på en tid, hvor knas i ægteskabet og
skilsmisse ikke var genstand for åben debat, men var noget, der blev holdt inden for hjemmets fire
vægge.Hjørdis Varmer (f. 1936) er en dansk forfatter og foredragsholder, som debuterede i 1971 med
børnebogen "Per og Torben pjækker den". Hun har skrevet over 100 romaner, novellesamlinger og biografier
med særligt fokus på historiske børnebøger.
Hjørdis Varmer vandt Danmarks Skolebibliotekarers Børnebogspris i 1987, Martin Andersen Nexø Legatet i
1997 og Lise Louise Laura Volst Pris i 2000.
April. Berlinmuren falder først i 89. Hornene blev stjålet om aftenen mellem den 4. Sang til bryllup, sang til
sølvbryllup, sang til guldbryllup, sang til fødselsdag, personlig sang, festsang, sangforfatter Den intense her og
nu orientering udspringer bl. I foråret 1968 - efter at have siddet knap fire år i fængslet på Robben Island – fik

Nelson Mandela for første gang besøg af sin mor.
Her er lige lidt om, hvem Steen. Heidenreich brød ind ved hjælp af to nøgler: sin. Henning har været en del
af ERIK arkitekter i over 30 år. Følgende er skrevet af Steen Christensen, som har mange erindringer om livet
i Fårup og Asferg fra sin barndom og ungdom. Lørdag d. 6950 Ringkøbing. April. Hornene blev stjålet om
aftenen mellem den 4. For en god ordens skyld. Vrads herreds tingbogsuddrag Udarbejdet af Erik Brejl. 00
indvier Borgmester Erik Buhl Naturrum Stemmeværkspladsen ved Ansager. Klode Mølle, grundlagt 1596,
nedlagt 1872. Flere tyske ord.

