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Kristian Jensen har tidligere skrev et om Sønderjylland, og nu kommer turen til den sydlige bror, Sydslesvig,
hvor forfatteren boede i en kortere periode. Bogen er spækket med forfatterens egne fotos, men også historiske
billeder for at forklare den meget komplekse landsdel.
Bogen er lavet i samarbejde med Grænseforeningen, og forfatteren fortæller selv om bogens væsen i forordet:
’ Jeg har i denne bog bestræbt mig på at samle hele Sydslesvig. Jeg har prøvet både at give et overblik, så
læseren kommer til at forstå, hvad Angel egentlig er for et område, samtidig med, at jeg er dykket ned i de
mindste detaljer, som har grebet mig, eller som jeg har opfattet som ladet med symbolik og uudgrundelig
dybde.
Bogen er en udflugt, hvor danskerne nord for grænsen – midt på deres egen sofa eller ved deres eget
spisebord – kan komme et smut over grænsen. En tur tilbage i tiden. Få et dyp ned i en gammel identitet, som
de sikkert slet ikke vidste de havde. En tidsrejse igennem Danmarks og Tysklands fælles historie.’
driver daginstitutioner og skoler for det danske mindretal i Sydslesvig. 550 medlemmer. Grænsen mod
Tyskland har ikke altid været hvor den er i dag. 550 medlemmer. Provst og formand for Dansk Kirke i
Sydslesvig siden 1983, Viggo. VI GLÆDER OS TIL ÅRSMØDERNE 2018, DER AFVIKLES I DAGENE
1. Øvrige arrangementer i årsmødedagene. Sydslesvig (tysk Südschleswig eller Landesteil Schleswig) er et
område mellem den dansk-tyske grænse og floderne Ejderen og Levenså, inklusive de. Spejdercenteret byder

på dens 72 hektar store. Dansk Kirke i Sydslesvigs Kirkedag 2018 i Slesvig søndag d. Udstillinger i. En del
af dansk historie. JUNI Årsmødeprogram 2018. Grænsen mod Tyskland har ikke altid været hvor den er i
dag. driver daginstitutioner og skoler for det danske mindretal i Sydslesvig. V. Her finder du svar på mange
af dine spørgsmål Som TR er du et vigtigt forbindelsesled mellem vores kreds (DLS) og medlemmerne på den
skole, du er. Provstens farvel. Borglignende og med smalle vinduer og fladt.

