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Kristina Aamand er et omvandrende kultursammenstød: dansk mor, palæstinensisk far, kristent døbt og
muslimsk opdraget. Hun er gift med en mand med pakistanske rødder og sammen har de fem børn. Det er et
succesfuldt interkulturelt ægteskab.
Parret udgiver en bog sammen, debatterer og holder foredrag om integration, bor i designtegnet bofællesskab
og har VIP-venner. Men da Kristina Aamand fylder fyrre, får hun en nagende tvivl. For passer hun
overhovedet ind i en pakistansk svigerfamilie? Og er det muligt at leve sammen på tværs af kulturer uden at
miste sig selv? Når frie danske normer møder svigermors traditioner, er det så ikke dynamit dømt til at
eksplodere? Det er nogle af de spørgsmål, hun stiller og besvarer i sin nye erindrings- og debatbog, På tværs.
Kunsten at overleve en pakistansk svigermor.
Cirkus Tværs laver cirkusworkshops på bestilling. Få de seneste nyheder direkte i din indbakke. Her kan du
finde spil omkring krydsord / kryds og tværs og ordspil mv. Kirkerne på Mols og Helgenæs. Denne
hjemmeside er lukket. CORO er et laboratorium for innovation. Stort bibliotek med tekster til udskolingen.
april 2018 inviterede Finderup Efterskole til generalprøve på resultatet af en hektisk dramauge for de 52

elever. Få de seneste nyheder direkte i din indbakke. Stort bibliotek med tekster til udskolingen. Det kemiske
stof kuldioxid, CO 2 (også carbondioxid (Kemisk Ordbog) eller, i henhold til Ørsteds dansksprogede
nomenklatur, kultveilte) består af molekyler, der. Mangler du information om ruter eller køreplaner hos
Midttrafik, NT eller Sydtrafik, så klik på logoet for at besøge dit. Hvad kan jeg lære. Altid god atmosfære og
høj kvalitet til lave priser. 1969 Årsager til, at forrude ikke kan godkendes ved syn: Hvis skader på forruden
er større end beskrevet nedenfor, kan forruden ikke godkendes: Vandrehistorien om den halve hue. Masser af
online undervisningsforløb til danskundervisningen. Jeg er sprogmand og har arbejdet hele mit liv med
udformning af tekster (som journalist) og med fremmedsprog. Lån en udvalgsformand på biblioteket.
Abonnement på nyheder. Masser af online undervisningsforløb til danskundervisningen. Få de seneste
nyheder direkte i din indbakke.

