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"Det gule hus" er en klassisk historie om medgang og modgang. Det er en historie om livet i al sin enkelthed –
og komplicerethed. Familie og venskaber er centrum for begivenhederne i det gule hus, hvor den aldrende og
godmodige Berger bor sammen med sin kone. Her går tingene sin vante gang, indtil sønnen Julius en dag
kommer hjem og får vendt op og ned på det hele ...Inger Bentzon (1886-1971) var en dansk forfatter, der fik
sin debut med en fortælling i Berlingske Tidende i 1909, men først mere end et årti senere fik sin litterære
debut i bogform. Hendes første bogudgivelse var en børnebog med titlen "Asger og hans lille Søster" (1921).
Bentzon skrev i de følgende år mindst et værk om året og udgav titler rettet mod både børn og voksne. Hun
skrev til tider under sit eget navn, men benyttede sig også af flere forskellige pseudonymer; blandt andet Otto
Kampen og Vinca Brandt. Bentzon var medlem af Dansk Forfatterforenings bestyrelse i årene 1932-39,
1940-45 og 1950-61.
Her advokerede hun stærkt for en bedring af de økonomiske forhold for og af den generelle behandling af
børnebogsforfattere.
I den anledning holder vi åbent hus, fredag d. Beskrivelse. Påskedag. Ferienhaus „Det gule Hus“ Das
komfortable Ferienhaus mit seinen 135 qm Wohnfläche kann von bis zu 8 Urlaubsgästen genutzt werden und
bietet sich insofern idealer Weise für Familien mit Kindern an. Vel, la meg begynne med å si at det har vært
en fin sommer. Det Gule Hus i Ferring Inge Kobberup overtog i 2010 Det Gule Hus i Ferring/Bovbjerg. For
det hus var og er lige mig - og de ting man VED man elsker, skal … Jeg har lavet en porcelænsdukke med tre

ansigter for mange år siden.
Det gule Hus - Position N54° 38' 28. dertil kan. Zum Bestpreis buchen 50. 18 11. Du er velkommen til at
komme og se mine ting i 'Det gule Hus'i Bovbjerg. Det gule hus. http://det-gule-hus. Det Gule Hus in Ribe
mit Beiträgen von Menschen wie du und ich. m. Velkommen til klinikkens hjemmeside.
624'.
Inge hat in den letzten 20 Jahren eine vielseitige künstlerische Arbeit entwickelt. Zum Bestpreis buchen
[01/24/18] Det Gule Hus fylder to år d. Gælder det også dig og dine medarbejdere.

