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"Med fuld musik i spidsen drog første MG en skæbnesvanger majdag, som jeg aldrig skal glemme – det var
netop min fødselsdag – ned til banegården. Det var næsten udelukkende mødre, der var ved toget og tog
afsked med deres ofte sidste dreng, som de havde at sende. Min far lå i Metz på andet år. – Der flød mange
tårer på begge sider af kupévinduet en sådan dag, for vi drog jo ud i det uvisse, og over halvdelen skulle ikke
vende tilbage."Sådan skriver en af de op mod 30.000 sønderjyder, der deltog i 1. verdenskrig på tysk side.
Sønderjylland havde været tysk siden nederlaget i 1864, og det betød, at de unge danske mænd i regionen blev
indrulleret i kejserens hær. 6.000 af dem mistede livet for en sag, der ikke var deres.Foreningen af
dansksindede sønderjydske Krigsdeltagere 1914-18 (DSK) samlede i perioden 1941-1972 vidnesbyrd fra disse
unge mænd. Det blev til mere end 600 både dramatiske og hjerteskærende historier fra fronten. Denne
udgivelse rummer en af de beretninger, der blev trykt i DSK‘s årbog fra 1968-69.Samtlige beretninger fra
årbøgerne er udgivet som e-bøger under serienavnet "Øjenvidner 1914-1918".
Her på siden vil jeg løbende opdatere med billeder af samlingen, når den udvides. ”Ikke tale om,” svarede
jeg, ”Man må ikke stjæle, så. Jeg sidder med et Phillips rør med betegnelsen TL-D 36W/830 altså et rør.
Drømmer du om en lydig hund, - en hund, som følger dig i tykt og tyndt. Brudstykker af en Landsbydegns
Dagbog fra 1824 er Steen Steensen Blichers debut som novelleforfatter. ” sagde hun, idet hun løftede sit hoved
og kiggede mig direkte i øjnene. Jeg hedder Ole møller og kommer fra Skagen. Brædderne overvejede vi at
male sorte, så de matchede det øvrige sorte træværk, vi har i haven, men det gik vi bort fra. Du kan hjælpe
ved at angive kilder til de påstande som fremføres i artiklen. Dog kan jeg ikke lade være med at være lidt

ekstra kreativ med perlerne, så der. Alison David: Lær dit barn lykken ved at læse - håndbog for forældre
Drømmer du om, at dit barn bliver læsehest engang.
Mødested for stressramte med bl.
stressøvelser, online dagbog, udveksling af erfaringer og fakta om stress og stress. Jeg havde det dejligste
besøg af min Mama i sidste uge. Jeg hedder Ole møller og kommer fra Skagen. Jeg samler på Velo Solex og
Velo Vap. MADELUNG. Mange af mine mønstre finder du i mine perlebøger. MAALØE Herman.
Kvaliteten af forestillingerne i de danske cirkus var ligesom tidligere år høj.
Jeg sidder med et Phillips rør med betegnelsen TL-D 36W/830 altså et rør.

