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Årgang 1946 er den største i danmarkshistorien. Nogle blev 68’ere og fik siden vigtige og indflydelsesrige
positioner i arbejds- og samfundsliv. Andre gjorde ikke så meget væsen af sig, men blev som lærere,
sygeplejersker og pædagoger uundværlige i opbygningen af det velfærdssamfund, som tog form og fart fra
1960’erne og frem. En ting har de store årgange fra krigen og efterkrigstiden tilfælles: De forlader i disse år
det officielle arbejdsmarked og synes ikke altid, det er særlig sjovt eller nemt! Arbejde er lig identitet og
interesse. Journalist Nanna Schelde har mødt 16 modne og modige danskere, som tilsammen repræsenterer
alle sider af arbejds- og samfundsliv fra kultur, medier og kirke over erhverv, politik og velfærd. Undervejs i
samtalerne om overgangen fra arbejdsliv til en ny tid sænker skuldrene sig, livsklogskaben får plads, og
nysgerrigheden vinder over usikkerhed og nervøsitet. Nogle finder rytmen i det nye liv i de nære omgivelser,
som trænger til ekstra opmærksomhed. Andre engagerer sig i frivilligt arbejde eller finder pludselig tid til at
opdyrke en hobby. For enkelte er denne livsfase forbundet med sorg og tab: Måske var de sidste arbejdsår
drøje, eller en elsket ægtefælle gik uventet bort, inden drømmene blev realiseret. En ny rytme i livet er en
brugsbog til inspiration for dem, der enten skal forlade eller lige har forladt arbejdsmarkedet. Bogen er
opbygget i temaer: - Når pension er en lettelse- Velkommen til et nyt aktivt liv- At planlægge en ny livsfaseAt flytte ud eller hjem?- Genopdag verden- Når sygdom og tab spænder ben for det gode liv- De nye
superpensionister- Et nyt arbejdsliv venter
-I julen for 23 år siden var jeg så heldig å oppleve på noe som forandret livet mitt. Sentrallyrikere Olav

Aukrust (1883-1929) skrev om de ubevisste kreftene i menneskesinnet. Sentrallyrikere Olav Aukrust
(1883-1929) skrev om de ubevisste kreftene i menneskesinnet.
Birgit Torkehagen forteller hvilken betydning Sheng Zhen praktisering kan ha. En bog med små noveller og.
Her fÃ¸lger en oversigt over grupper, der IKKE har indspillet plader.
19 - 21: Hut-li-hut - en aften med Flemming Toft på Kulturstationen. Bilen har fått en omfattende facelift,
og ankommer norske forhandlere. Kære guldbrudepar. Oplysningerne stammer fra diverse ungdomsblade fra
60'erne. Et ophold på idrætshøjskolen Ollerup gør dig afklaret på fremtiden, udvikler dig personligt og giver
dig venskaber for livet – fra hele verden.
For nogle gruppers vedkommende er. Et ophold på idrætshøjskolen Ollerup gør dig afklaret på fremtiden,
udvikler dig personligt og giver dig venskaber for livet – fra hele verden. 1 The Magician - Position 1. I vores
nye veludstyrede fitness-afdeling kan du få udarbejdet et personligt program sammen med en af vores dygtige
instruktører. Jakobs bok Kvardagsord, stundom med alvor, stundom med småskjemt og stundom med litt av
kvart, slik livet gjerne er. Oplysningerne stammer fra diverse ungdomsblade fra 60'erne. På BI bestemmer du
selv, hvilken profil dit efterskoleophold skal have. Hvilken højtidsdag vi omsider er nået frem til. I vores nye
veludstyrede fitness-afdeling kan du få udarbejdet et personligt program sammen med en af vores dygtige
instruktører. Ei bok som handlar om det å.

