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En bog om Roskilde by og 10 personligheders tilknytning til domkirken, fjorden og til hinanden. De fortæller
om det værste og det bedste ved Roskilde og kommer med deres visioner for byens fremtid.
De fortæller om nulevende og afdøde roskildensere, som de beundrer. Sidst, men ikke mindst, fortæller de
også om deres karriere og liv, som kun kan afføde stor respekt. De 10 medvirkende er: Anna Skov Hansen,
Dan Hacke, ´Fuzzy´, Ib Michael, Jan Lindhardt, Jens Winther, Lis M. Frederiksen, Lise Nørgaard, Lotte
Fang-Borup og Uffe Kornerup. »Forhåbentlig vil bogen give dit Roskilde endnu flere nuancer, for byen er så
rig på fantastiske historier og personligheder«, forfatter Brian Christensen. Læs mere på www.mitroskilde.dk
Ib Michael Rasmussen (født 17. Antikvariatet er på 450 m² og har et stort udvalg på over 150. Han
beskæftiger sig fortrinsvis med emner, der geografisk ligger uden for Danmark eller Europa, typisk i Oceanien
eller Sydamerika. Mandag den 30. er et storstilet dokumentarisk kunstprojekt, der løbende frem til 2020
opbygges til 300 portrætter, 300 interviews og 300 stemmer tilhørende 300 statistisk udvalgte borgere, der er
kommet til Danmark som flygtninge siden 1956. Så syng da, Danmark – og syng dig glad. Nørgaard er født
og opvokset i Roskilde.
januar 1945) er dansk skønlitterær forfatter. Oktober: Jeg har lavet interview med P4 morgen om ”Den lilla
Møghætte og Pulven” på Holbæk Teater, samt til Dagbladene Køge/Ringsted/Roskilde, Nordvestnyt
Holbæk/Odsherred og Sjællandske.
Der også et stort udvalg i tysk, engelsk, norsk, svensk og … Hej mit navn er Cecilie, jeg er 16 år og kommer
fra Fyn. Skrevet af Svend Feldberg den 25 August 2013 i Kerteminde. Jeg søger en god ven/veninde, der

gerne vil skrive, så man kan få lidt andre at skrive med end dem man er sammen med hver dag.
januar 1945) er dansk skønlitterær forfatter. Se en liste over alle de kurser der er blevet afholdt. 000 af
bøgerne er danske. Faren var grosserer og moren havde en butik med navnet Paris. Mindst 75. Mød
Højskolesangbogens sange og historier, forfattere og komponister ”Så syng da, Danmark, lad hjertet tale,
Seniorhøjskolens historie siden 1994. Skrevet af Svend Feldberg den 25 August 2013 i Kerteminde.

