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VARMA TRASOR tinar frusna rör är en bok om när den 23-åriga författaren tillsammans med två glada ännu
yngre flickor gjorde revolt i åldringsvården.
Hur de på det gamla vårdhemmet för döva gjorde allt för att förgylla tillvaron för dem.
Boken är ett tidsdokument över hur de utan särskilt stor insyn, engagerade sig och försökte ge de döva ett
bättre liv. Arbetstidsregler och andra lagar diskuterades inte och hemmets styrelse fanns bara i marginalen.
Boken ger en insyn över hur man på den tiden behandlade människor med funktionshinder. Flickorna som
arbetade fick lära ett viktigt ord, en ledstjärna. Ordet heter förnöjsamhet. Med spänning läser man om de olika
människoöden som annars skulle falla i glömska. INGRID LOSENBORG debuterar nu som 78-årig författare.
1967 blev hon Sveriges första konsulent för dövblinda. Redan 1979 blev hon hedersmedlem i Förbundet
Sveriges Dövblinda. Hela arbetslivet har hon varit sitt yrke trogen.Fortfarande föreläser hon om dövblindhet.
Född i Hyltebruk hamnade hon efter att ha bott runt om i Sverige, till sist i Habo. Där i sitt egna hus med en
vacker trädgård lever hon nu ett aktivt liv med hunden som motionsredskap.
Under t. I allt som rör företagsetablering och. js. com,1999:blog-3422189880241412061. com Blogger 1987
1 25 tag:blogger. Skickas inom 3-6 vardagar. com,1999:blog-3422189880241412061. 3 vol. Embed What
would you like to do. Här söker du efter böcker och andra medier. Last active Nov 15, 2015. 00.
Reservationer i kö: 0 Klockan 11. ex. Last active Nov 15, 2015. View the user manual of this product
directly and completely free. Tid: 10:00–13:00 Besöksadress: Habo bibliotek Den svenska marknadsplatsen

för lästa böcker, lyssnade skivor och tittade filmer.
2017 Softcover with flaps 129 p. Använda trasor ska slängas eller.
danskt band, 2017. Embed Embed this gist in your website.
com/profile/17187473447721187640 noreply@blogger.

