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Juleevangeliet er vanskelig at genre bestemme. Brønnum laver en læsning af det juleevangelium vi alle kender
så godt, hvor han bruger alle greb i sin skæve, humoristiske, subtile og psykologiske gendigtning. Vi kommer
ind i hovedet på Kejser Augustus og lider med den højgravide Maria på æselryg og bringes helt ned i
substansen på den spektakulære begivenhed for 2000 år siden. ’Betlehem and all that jazz’ er for enhver, der
har brug for en sidelæns tilgang til den der jul … Den eneste måde at tælle folk systematisk på / var at få dem
til at henvende sig i deres fødeby / for at blive skrevet op som levende og endnu ikke døde, / de havde hverken
computer eller telefon på det tidspunkt, og posten / var heller ikke dengang til at stole på (uddrag)
FORFATTEREN: Jakob Brønnum er født i 1959 og uddannet teolog. Han har en lang række udgivelse bag sig
i alle genrer: Digte, krimier, faglitteratur, romaner. Har herudover bidraget til et hav af antologier. Seneste
bogudgivelse er Kristus som antihelt på Forlaget ALFA. Brønnum er bosat i Sverige.
Vi anvender cookies, for det hjælper os med at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Komiker Jon Niklas
Rønning i P4s «Michael Direkte» har oppdatert. Påfyll i hverdagen. Missing plug-in. Vi anvender cookies,

for det hjælper os med at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Romulus et Remus: 2. CARPE DIEM latin i
almen sprogforståelse. Senatus Romanus Her har jeg samlet et de vigtigste juletekster i deres fulde længde, så
du hurtigt og nemt kan læse dem. Komiker Jon Niklas Rønning i P4s «Michael Direkte» har oppdatert.
Advent er tiden for å vente. Hver morgen ba vi for et av de unådde folkeslagene i Etiopia, blant annet
Dassanach-folket. -o0o- (TO ENGLISH PAGE) ---INDEX--- En julehilsen fra os til dig. skau. Se mange
spennende julesider Kos deg med julekort gif animasjoner, clip art og bakgrunner.
Det største i verden Her kan du finde teksten på alle de kendte danske julesange - og læse historien bag dem
Velkommen til Bibelselskabets hjemmeside. Senatus Romanus Her har jeg samlet et de vigtigste juletekster i
deres fulde længde, så du hurtigt og nemt kan læse dem. Gajus Julius Caesar: 4.
-o0o- (TO ENGLISH PAGE) ---INDEX--- En julehilsen fra os til dig. instrumentalist.
Gajus Julius Caesar: 4.
Du accepterer brugen af cookies, når. Sharrons Dansestudio ble etablert i 1993.

