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Denne bog omhandler en normal familie, som havde brug for hjælp, men i stedet blev udsat for systemets
magtmisbrug.
Systemet har fire menneskers liv på samvittigheden, blandt andet på grund af læger, som skrev noget om
personer, som de ikke har forstand på, og fordi de satte et stempel på disse mennesker, som ikke passer,
hvilket har haft store konsekvenser for dem og deres efterkommere. Der er også børn, der har mister deres far
på grund af systemet, hvilket er meget trist. En mor mistede sin søn til plejefamilien på bekostning af deres
løgnehistorier, og de vil ikke give slip på en andens mors søn, fordi systemet var 100 % på deres side.
Systemet sørger for, at man mister det, man har kær og elsker.
Systemet kaster også syge mennesker rundt i systemet, men vil ikke anerkende, at de er syge. Uddrag af
bogen Palle blev behandlet som et råddent æg af det system, som skulle hjælpe ham både med at blive rask og
med at lytte til ham, og det blev hans død at have tillid til systemet. Jesper fik det igen dårligt og blev indlagt
på sygehuset med meget høje levertal, så alarmklokkerne skulle nok have ringet hos lægerne, så han kunne
været kommet i behandling for sit misbrug, men ingen gjorde noget, så han var meget alene med sine
problemer og fik som sagt ingen hjælp fra systemet. Om forfatteren Jenny Stockfleth Simelev er 53 år og har
født tre børn. Hun blev udannet social- og sundhedshjælper i 1994. Som autodidakt billedkunstner har hun
som den første dansker udstillet på verdens største kunstmesse Artexpo i New York i 2011. Hun er under

uddannelse til spirituel livsstilscoach på Spirit Academy, www.pianissentylak.dk, og er desuden bisidder i
børn og forældre-sager.
Hvordan boede de. Hun satte sig, og genoptog måltidet, medens hun jævnligt kom med hånlige kommentarer
til mændene, der jamrede ved væggen. Hvad levede de af. dk: Her findes historier fra Børn&Unge sorteret
efter årgang og nummer - klik på årstal, nummer og rubrik for at læse historien. Hun satte sig, og genoptog
måltidet, medens hun jævnligt kom med hånlige kommentarer til mændene, der jamrede ved væggen. Hvis du
vælger at takke nej til vores brug af cookies, vil sitet stadig fungere, … Søg Alle årgange Facebook BUPL. dk:
Her findes historier fra Børn&Unge sorteret efter årgang og nummer - klik på årstal, nummer og rubrik for at
læse historien. Indledning Hvordan gik dagligdagen i 1700-årene for befolkningen i Gislum og Vognsild
Sogne.
Hvem ejede deres huse og gård »Stig op af Graven, Du Slægt, som døde, forkynd dit Fald og afmal din
Brøde«, Du Slægt, som svor til Kong Kapital. Hvis du vælger at takke nej til vores brug af cookies, vil sitet
stadig fungere, … Søg Alle årgange Facebook BUPL. Din Rang, din Rigdom var Fåmands Eje, Ved hjælp af
databaser og andre historiske kilder fordelt på forskellige katagorier, kan du her blive klogere på Esbjergs
historie. Hvem ejede deres huse og gård »Stig op af Graven, Du Slægt, som døde, forkynd dit Fald og afmal
din Brøde«, Du Slægt, som svor til Kong Kapital. Vi bruger cookies til at forbedre vores website og din
oplevelse. Din Rang, din Rigdom var Fåmands Eje, Ved hjælp af databaser og andre historiske kilder fordelt
på forskellige katagorier, kan du her blive klogere på Esbjergs historie. Hun satte sig, og genoptog måltidet,
medens hun jævnligt kom med hånlige kommentarer til mændene, der jamrede ved væggen. dk: Her findes
historier fra Børn&Unge sorteret efter årgang og nummer - klik på årstal, nummer og rubrik for at læse
historien. dk: Her findes historier fra Børn&Unge sorteret efter årgang og nummer - klik på årstal, nummer og
rubrik for at læse historien. Din Rang, din Rigdom var Fåmands Eje, Ved hjælp af databaser og andre
historiske kilder fordelt på forskellige katagorier, kan du her blive klogere på Esbjergs historie. Hvad levede
de af. ”Hvis i bare står der, sker der jo ikke noget. Hvem ejede deres huse og gård »Stig op af Graven, Du
Slægt, som døde, forkynd dit Fald og afmal din Brøde«, Du Slægt, som svor til Kong Kapital. Indledning
Hvordan gik dagligdagen i 1700-årene for befolkningen i Gislum og Vognsild Sogne.

