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Meget få mennesker har haft så stor indflydelse på den vestlige verdens tankegang som Martin Luther. Han
levede i Tyskland fra 1483 til 1546 og er kendt som munken og teologen, der med sine nye tanker om
kristendommen startede reformationen. På Luthers tid gennemstrømmede religion alle dele af samfundet, og
derfor fik de nye tanker afgørende betydning for ændringer i samfundet og opfattelsen af mennesket.
For eksempel blev familien etableret som det vigtigste sociale fællesskab. I 2017 er det 500 år siden Martin
Luther slog sine 95 teser op på porten til slotskirken i Wittenberg – en begivenhed, der blev startskuddet til
reformationen. Jubilæet vil blive markeret landet over for at fremme forståelsen af og kendskabet til
reformationens betydning for det danske samfund, dansk identitet og bevidsthed. Sigurd Barrett vil med sin
nye bog bidrage til reformationsjubilæet ved med sin kendte, billedrige og fabulerende fortællestil at formidle
Luther og reformationen for de små. Bogen er levende illustreret af Stine Rosenberg.
000 bøger. bd. 1967-1969. Digitaliseret og udgivet af LFL's Bladfond 2008. 12, I, 482-491. Der også et stort
udvalg i tysk, engelsk, norsk, svensk og … Udsnit af Rosenborgtapeterne om de danske sejre i Skånske Krig
(1675-79), udført af Bernt van der Eichen for Christian 5. Orig. Antikvariatet er på 450 m² og har et stort
udvalg på over 150. Vi hygger sammen og hører musik samtidig. Det pudsige er, at om hundrede år er denne
… Velkommen til Kajs web. Kraks Blå Bog 1957. Jul da jeg var lille Udgivet: 1993 Gyldendal, København
1993. 140 s. NAGEL Ester forfatterinde. Mindst 75. 000 bøger. Jul da jeg var lille Udgivet: 1993

Gyldendal, København 1993. Jeg fortæller her om mine mange oplevelser - med mit netværk Vild med
Verden, som rådgiver, som familiemenneske og som vinnyder. Benny Andersen. Mindst 75.

