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Undervejs Kirsten Gr\u00f8nlund Hent PDF Vi følger Ditte gennem et år, hvor hun, sammen med vennen
Mas, kæmper for at kunne beholde et elsket føl. Kampen fylder meget af deres tid og tanker og bringer dem
blandt andet ud på en spændende, men forbudt tur. Undervejs gennemgår Ditte voldsomme følelser af tristhed
og modløshed og af håb og begejstring. Samtidig fylder følelserne for Mas også meget, men hvad føler han?
Gennem året lever Ditte også sit almindelige liv med familie og venner og med skole og fritid. Her lærer Ditte

om meget forskelligt. Blandt andet om, hvorfor vi holder vores fester, hvordan folkestyret fungerer, om
naturen og kulturen og om gamle dage. Læs den som en god fortælling, og læs den, fordi det er sjovt at få ny
viden. Uddrag af bogen Hun skrev om den morgen, de startede turen, hvor de kørte lidt nervøse ud af byen.
Og hun skrev om, hvordan det var, da de pludselig kom til bugten med de flotte bakketoppe bagved, toppene
strakte sig så grønne op mod himlen. Og vandet som lå blankt og blåt langs den kystvej, som de kørte af et
stykke tid. Lige der havde hun tænkt på, at det var lige nu, at den store forskel kom. Her skiftede det mellem
den daglige dag, hvor de opførte sig som de fleste andre børn. Og så til det nye. Til springet ud i deres egen
plan, forbudt og hemmelig. Derude over vandet var der spil og flimmer og solglimt i små bølgetoppe. Et par
både var derude, og hun havde tænkt, at de, som sejlede der, de skulle nok helt almindeligt hjem i aften. Og
de andre, der kørte på vejen, og dem inde i haverne og på gårdene rundt om, de gik helt almindeligt der og
lavede nok ikke noget, der var hemmeligt og urovækkende. Om forfatteren Kirsten Grønlund (f. 1945) har

beskæftiget sig med meget forskelligt. Hun har blandt andet læst dansk med fokus på børns
bevidsthedsdannelse og har siden arbejdet freelance med opgaver med tilknytning til området.

 

Vi følger Ditte gennem et år, hvor hun, sammen med vennen Mas,
kæmper for at kunne beholde et elsket føl. Kampen fylder meget af
deres tid og tanker og bringer dem blandt andet ud på en spændende,
men forbudt tur. Undervejs gennemgår Ditte voldsomme følelser af
tristhed og modløshed og af håb og begejstring. Samtidig fylder
følelserne for Mas også meget, men hvad føler han? Gennem året
lever Ditte også sit almindelige liv med familie og venner og med
skole og fritid. Her lærer Ditte om meget forskelligt. Blandt andet
om, hvorfor vi holder vores fester, hvordan folkestyret fungerer, om



naturen og kulturen og om gamle dage. Læs den som en god
fortælling, og læs den, fordi det er sjovt at få ny viden. Uddrag af
bogen Hun skrev om den morgen, de startede turen, hvor de kørte
lidt nervøse ud af byen. Og hun skrev om, hvordan det var, da de
pludselig kom til bugten med de flotte bakketoppe bagved, toppene
strakte sig så grønne op mod himlen. Og vandet som lå blankt og blåt
langs den kystvej, som de kørte af et stykke tid. Lige der havde hun
tænkt på, at det var lige nu, at den store forskel kom. Her skiftede det
mellem den daglige dag, hvor de opførte sig som de fleste andre

børn. Og så til det nye. Til springet ud i deres egen plan, forbudt og
hemmelig. Derude over vandet var der spil og flimmer og solglimt i
små bølgetoppe. Et par både var derude, og hun havde tænkt, at de,
som sejlede der, de skulle nok helt almindeligt hjem i aften. Og de
andre, der kørte på vejen, og dem inde i haverne og på gårdene rundt
om, de gik helt almindeligt der og lavede nok ikke noget, der var
hemmeligt og urovækkende. Om forfatteren Kirsten Grønlund (f.
1945) har beskæftiget sig med meget forskelligt. Hun har blandt
andet læst dansk med fokus på børns bevidsthedsdannelse og har
siden arbejdet freelance med opgaver med tilknytning til området.
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