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Af banen Lars Holmgaard Jørgensen Hent PDF Det skal nok blive sjov og ballade, selvom Ivans
klassekammerater er noget skeptiske til at starte med. Årsagen til det hele er en uges lejrskole, som Ivan og
hans klasse er på vej til. Men den foregår i Jylland, og der er en flok københavnerbørn altså kommet lidt på
udebane – nogle af dem har aldrig nogensinde været i Jylland før nu. Ivan besøger hver sommer sin onkel,
som bor i Jylland, så han har glædet sig. Men pludselig savner han også sin onkel noget så frygteligt.

Lars Holmgaard Jørgensens bogserie for børn handler om drengen Ivan, der bor i København sammen med
sin familie. Men hver sommer besøger Ivan sin onkel, der bor i Jylland. De hygger sig altid, og nogle gange

besøger de kollektivet, der ligger lige overfor onklens hjem.

Den danske forfatter Lars Holmgaard Jørgensen (f. 1952) fik sin litterære forfatterdebut med bogen "Næste
sommer" 1982. Han er oprindeligt uddannet skolelærer, men har efter sin debut udgivet adskillige bøger for

både børn og voksne; heriblandt "Ulve i oktober" (1988) og "Af banen!" (1983).

 

Det skal nok blive sjov og ballade, selvom Ivans klassekammerater
er noget skeptiske til at starte med. Årsagen til det hele er en uges
lejrskole, som Ivan og hans klasse er på vej til. Men den foregår i
Jylland, og der er en flok københavnerbørn altså kommet lidt på

udebane – nogle af dem har aldrig nogensinde været i Jylland før nu.
Ivan besøger hver sommer sin onkel, som bor i Jylland, så han har
glædet sig. Men pludselig savner han også sin onkel noget så

frygteligt.

Lars Holmgaard Jørgensens bogserie for børn handler om drengen
Ivan, der bor i København sammen med sin familie. Men hver
sommer besøger Ivan sin onkel, der bor i Jylland. De hygger sig

altid, og nogle gange besøger de kollektivet, der ligger lige overfor
onklens hjem.

Den danske forfatter Lars Holmgaard Jørgensen (f. 1952) fik sin
litterære forfatterdebut med bogen "Næste sommer" 1982. Han er
oprindeligt uddannet skolelærer, men har efter sin debut udgivet
adskillige bøger for både børn og voksne; heriblandt "Ulve i

oktober" (1988) og "Af banen!" (1983).
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