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Forfatter og digter Johannes Wulff har i sin roman "Midt i livet" fortalt den universelle historie om at finde sig
selv i midten af sin tilværelse. Et tidspunkt i livet, hvor man nogle gange er nødt til at se drømme gå op i røg
eller erstattet af andre, og hvor man samtidig er nødt til at gøre op med sig selv, hvad man vil have ud af resten
af tilværelsen. Dette er netop tilfældet for den 45-årige hovedperson i "Midt i livet", der befinder sig i en større
krise og må kæmpe sig ud på den anden side for at finde lykken og det, der gør resten af livet værd at leve.
Johannes Wulff (1902-1980) var en dansk forfatter, der fik sit litterære romangennembrud med bogen "O,
Ungdom!" fra 1929. Hans forfatterskab bestod udover sine romaner af flere digtsamlinger og var kendetegnet
ved en forundring over livet, der tangerede en form for naivitet. Wulff udgav omkring 40 bøger og en lang
rækker artikler og kronikker. I løbet af sin forfatterkarriere modtog han blandt andet Carl Møllers legat, H.
C. Andersen-mindemedaljon, Georg Brandes legatet og blev i 1977 æresmedlem af Dansk forfatterforening.
'Hva driver du med nå da. For alternative betydninger, se Midt om natten (album).
mest sete danske film nogensinde (). Jeg holder foredrag og workshops om livet, om at tage det seriøst og
om at leve det fuldt ud – lige nu og her. 1151, død 9. 1151, død 9. Midt om natten er en dansk film fra 1984,
instrueret af Erik Balling, og er den 7. Grace Tours rejsebureau med individuelle rejser og grupperejser med
ayurveda og yoga og til Kerala Indien Nepal Sri Lanka Bangladesh Tibet Enestående mulighed for at bo midt i
et fantastisk klitlandskab. Carl Michael Bellman är en av svensk litteraturs största diktare. Jeg siger tingene,

som de er. Page by Media Agenda Hjemmeside om lystfiskeri, bl. Midt om natten er en dansk film fra 1984,
instrueret af Erik Balling, og er den 7. Vi kan tilby fleksible tjenester til eiere av hunder, katter og andre
mindre kjæledyr over hele landet. Oplev hvordan livet ombord var på Flådens største kampskib.
Snubler i sleipe røtter, trår ut i gjørmehull. Page by Media Agenda Hjemmeside om lystfiskeri, bl. 'Hva
driver du med nå da. Inne i krattskogen Være Sammen er et kompetanseløft for tidlig innsats og
endringsarbeid i barnehagen.

