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DET STORE FØLGE - OG ANDRE EVENTYR Torben Kragh Jensen Hent PDF Udvalgte historier for børn,

illustreret af forfatteren. Eventyr af den gode gamle slags, men først for nylig udvundet af fortidens
tørvebrune mørke. De har deres klangbund i efterladte noter fra en gammel landsbydegn, der for halvandet
hundrede år siden var en ivrig gæst rundt om i sognets små stuer. I de lange, mørke vinteraftner, når gårdens
folk samledes om petroleumslampens flakkende skær, da blev der fortalt historier. Der blev fortalt myter,
saftige fortællinger, sladder og eventyr, og degnen skrev det hele ned i nogle små kladdehæfter, han siden

gemte på den gamle skoles loft. Her har forfatteren fundet dem, og med en sprudlende fortælleglæde har han
digtet videre, og man bliver lokket med ind i en fantastisk verden, fyldt af de underligste skabninger og de

mærkeligste begivenheder. Her kan man møde alfer, nisser, drager, åfolk og ikke mindst en kongelig mus. Om
forfatteren Torben Kragh Jensen (f. 1950) bor i Vindinge Gamle Skole på Fyn. Foruden at være
foredragsholder, forfatter og kirkesanger er han flygtningevært og involveret i det kommunale

integrationsarbejde. Han har tidligere arbejdet med psykisk syge og handicappede bl.a. i Mozambique. Han
har været kommunalpolitiker på Samsø i en del år og har arbejdet med egns- og børneteater.

 

Udvalgte historier for børn, illustreret af forfatteren. Eventyr af den
gode gamle slags, men først for nylig udvundet af fortidens

tørvebrune mørke. De har deres klangbund i efterladte noter fra en
gammel landsbydegn, der for halvandet hundrede år siden var en

ivrig gæst rundt om i sognets små stuer. I de lange, mørke
vinteraftner, når gårdens folk samledes om petroleumslampens

flakkende skær, da blev der fortalt historier. Der blev fortalt myter,
saftige fortællinger, sladder og eventyr, og degnen skrev det hele ned
i nogle små kladdehæfter, han siden gemte på den gamle skoles loft.
Her har forfatteren fundet dem, og med en sprudlende fortælleglæde
har han digtet videre, og man bliver lokket med ind i en fantastisk
verden, fyldt af de underligste skabninger og de mærkeligste

begivenheder. Her kan man møde alfer, nisser, drager, åfolk og ikke
mindst en kongelig mus. Om forfatteren Torben Kragh Jensen (f.
1950) bor i Vindinge Gamle Skole på Fyn. Foruden at være



foredragsholder, forfatter og kirkesanger er han flygtningevært og
involveret i det kommunale integrationsarbejde. Han har tidligere

arbejdet med psykisk syge og handicappede bl.a. i Mozambique. Han
har været kommunalpolitiker på Samsø i en del år og har arbejdet

med egns- og børneteater.
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