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Johannes Jørgensen var stærkt optaget af Italien, og hans første rejse dertil blev hurtigt fulgt op af flere. Han
var fascineret af den hellige Frans af Assisi og dennes tanker om fattigdom og fromhed - noget han også stødte
på i den fattige italienske bondebefolkning, hvor fromheden var en integreret del af en simpel livsførelse. "I
det Høje" (1908) er et resultat af en sådan rejse og blev en populær rejseskildring. Forfatteren Johannes
Jørgensen (1866-1956) blev født i Svendborg. Han flyttede til København og senere til udlandet, men vendte
hjem til fødebyen som kendt forfatter af store rejseberetninger, digte og særligt helgenbiografier. Johannes
Jørgensen konverterede til katolicismen og er især i Italien kendt for sin biografi om Frans af Assisi. I sin
samtid var Jørgensen anerkendt som digter og symbolist ligesom forfatterne Viggo Stuckenberg og Sophus
Claussen. Det kom til store offentlige konfrontationer mellem Claussen og Jørgensen i diskussionen af, hvad
symbolismen er og rummer. Jørgensens religiøse etos kom på tværs af Claussens poetik. Et hovedtema i den
katolske Jørgensens omfattende forfatterskab er menneskets splittelse mellem kønsdriften og higen efter Gud
og evigheden.
Bordkalender. Vi er månedens virksomhedsprofil november 2017 i kommunens Erhvervsråd. a. Poppi
dyrecenter østerbro er en dyrehandel som ligger midt på østerbro ved triandlen med et stort udvalg i levende
dyr og akvarie fisk Vi har flere tilbud end dem du ser her. På Høje-Taastrup Gymnasium bliver du en del af et
stort fagligt fællesskab, som du selv kan præge. Velkommen til Newton-rommene i Norge. Med
abonnementsordningen får du hurtigt, nemt og billigt nyt fjernvarmeanlæg. Kalender. 24. Du betaler hver
måned skat ud fra oplysningerne på din forskudsopgørelse. 24. Brochure/Folder. Vægkalender. Hæfter med

2. Hæfter med 2.
Sierra Nevada - A Wonderful Paradox. Review rooms and location map and make online. 24. Læs mere
her. Funktionelle og fleksible underskabe, der passer sammen med de fleste køkkenlåger og hvidevarer.
Forhåbentligt holder det smukke sensommervejr, for d. 26-04-2018 Høje-Taastrup Kommunale Musikskole
fylder 40 år. Toftlund Mc har Nordens mest tilfredse kunder.

