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Denne lille bog ser nærmere på, hvorfor vi danskere er så flittige, som vi er. En populær forklaring er vores
særlige protestantiske arbejdsmoral. Men hvor meget har reformationen og protestantismen egentlig betydet
for vores syn på arbejdet i dag? Måske er der andre fænomener som f.eks. arbejderbevægelsen og
velfærdsstaten, som har haft større betydning? For mange bliver arbejdet i dag en kilde til stress og ubehag.
Måske er det på tide at se kritisk på vores arbejdsmoral? Bogen er ikke alene en introduktion til arbejdets
historie fra reformationen til i dag. Den er også et oplæg til debat om, hvordan vi kommer til at arbejde bedre
og med større tilfredshed, frem for blot at arbejde mere.
Lars K.
Christensen er ph.d. og cand.mag. i historie og filosofi. Han er ansat som museumsinspektør og seniorforsker
ved Nationalmuseets enhed for Verdenskulturer og Nyere Tid.2017 markerer 500-året for reformationens
begyndelse med Luthers opslag af 95 teser mod pavekirkens afladshandel i Wittenberg i Tyskland.
Eksistensen sætter reformationens aftryk på vores liv, kultur og samfund til diskussion i en serie minibøger.
Reformationsseriens forsider tegnes af satiretegner Gitte Skov. Bind nr. 4 i Reformationsserien

Nedenfor finner du våre nyeste skrifter.
Et foreløpig ikke registrert, men digitalisert påskebilde. Men ikke på langt nær alle. Hugo er anden
generation i Kennel Mørup, som blev stiftet af faderen Laurids Nielsen lige efter 2. Men ikke på langt nær
alle. På vej til køkkenet rendte hun ind i mor. Modic forandringer giver rygsmerter Hugo Nielsen. utlånt av
Elias Hilsremyr i 'Brattvåg Senior Data-Fritid'. Markus Olimstad fra Åmli ble ny norgesmester i big air under
NM i snowboard. maj. 2801 2018. utlånt av Elias Hilsremyr i 'Brattvåg Senior Data-Fritid'. Bruk menyen
for å gå til de øvrige, eller prøv søkemotoren (anbefales. Det er yderst prisværdigt – og nødvendigt. Markus
Olimstad tok gull i NM big air, nå er han klar for X-games i mai. Men har vi egentlig retskrivningen på vores
side når vi beklager os over orddelingsfejlene. november nytænkning omkring beskatning af ejendom. 4.
Ejsing sogns historie Af Ejsing Sogns Historie samlet af Anders Kjellerup. Jeg vil også forsøge at skrive
historien om mit liv.

