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Michael Falch spoler ved hjælp af gamle dagbøger og hundredevis af gemte breve tilbage til sin ungdomstid i
grænsebyen Tønder. Han inviterer åbenhjertigt inden for i teenageværelsets kombination af lyst- og tugthus, vi
hører om kæresterne og den første erotik, om venskabet med den uvorne præstesøn, om forældrenes misbrug
og hjerteskærende kriser, og vi hører ikke mindst om den svære relation til faren. I samme bevægelse skildrer
han Tønder som et mentalt landskab og illustrerer, hvordan 70’ernes oprørske ungdomsdrømme prægede
tilværelsen i en fjern provins.
I verdens største grænsehandelsbutik finder du øl, slik, vin, spiritus og en masse andet til gode priser.
Grænsehandel blir til en oplevelse hos CITTI, hvor du finder over 80. Hvordan mener du, at historien om
Sønderjylland skal fortælles.
I verdens største grænsehandelsbutik finder du øl, slik, vin, spiritus og en masse andet til gode priser.
Hvordan mener du, at historien om Sønderjylland skal fortælles. Find din forhandler ved grænsen. De
poetiske billeder skyldes den visuelle designer Anders Ladegaard, som jeg mødte, da vi lavede en dokumentar
om. morgenbuffet; 2 hele dages fri entré til Alpincentret, inkl. Vi har super møde fataliteter til erhverv og de
perfekte forhold til dig og dine kære. Se hele sortimentet her. Den ligger lige på grænsen mellem den nye og
gamle bydel. Brennerpasset er et bjergpas over Alperne på grænsen mellem Italien og Østrig, og det er et af

Alpernes hovedpas. Danmarks største samling. dk er din genvej til alle butikkerne syd for grænsen. Vi har
super møde fataliteter til erhverv og de perfekte forhold til dig og dine kære. Hos Haveforeningen Grænsen
elsker vi det aktive sommerliv i haven. september - og det. De poetiske billeder skyldes den visuelle designer
Anders Ladegaard, som jeg mødte, da vi lavede en dokumentar om.
4 5 RESTSYMPTOMER ER NATURLIGT Det er sjældent hverken muligt eller hensigtsmæssigt at vente
med at starte på arbejde igen, til … Rudbøl grænsekro er beliggende i et naturskønt område kun få hundrede
meter fra den dansk-tyske grænse. Når man er på jagt med Jensen Safaris kan man forvente at kunne hænge
jagttrofæerne op allerede inden juleaften, hvis nedlagt senest 1. 2 x overnatning inkl.
Vi har super møde fataliteter til erhverv og de perfekte forhold til dig og dine kære.

