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Lise Nørgaard - et portræt Søren Pind Hent PDF I samtale med Søren Pind fortæller Lise Nørgaard om sit blik
på livet gennem knap et århundrede. Hun fortæller om sine oplevelser som mor, ung kvindelig journalist,
kvindesagskvinde, debattør og succesfuld forfatter til Matador og to prisbelønnede erindringsbøger. Med
Søren Pind trækker Lise Nørgaard de lange linjer op fra barndommens Roskilde til et aktivt liv, der bestemt
har hævet sig over normen, og hvor borgerlige dyder som ansvar, pligt og anstændighed altid har været faste

grundpiller, selvom kvinderollen og det omgivende samfund har ændret sig radikalt.

Søren Pind (f. 1969) er en tidligere dansk politiker. Gennem sin politiske karriere har han bestredet flere
ministerposter – han har blandt andet været justitsminister og uddannelses- og forskningsminister – men 1.
maj 2018 meddelte Søren Pind, at han med øjeblikkelig virkning trak sig fra dansk politik. Søren Pind har
desuden skrevet flere bøger og har gennem en årrække medvirket i det populære radioprogram "Mads og

Monopolet".
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gennem knap et århundrede. Hun fortæller om sine oplevelser som

mor, ung kvindelig journalist, kvindesagskvinde, debattør og
succesfuld forfatter til Matador og to prisbelønnede erindringsbøger.

Med Søren Pind trækker Lise Nørgaard de lange linjer op fra
barndommens Roskilde til et aktivt liv, der bestemt har hævet sig
over normen, og hvor borgerlige dyder som ansvar, pligt og

anstændighed altid har været faste grundpiller, selvom kvinderollen
og det omgivende samfund har ændret sig radikalt.

Søren Pind (f. 1969) er en tidligere dansk politiker. Gennem sin
politiske karriere har han bestredet flere ministerposter – han har

blandt andet været justitsminister og uddannelses- og
forskningsminister – men 1. maj 2018 meddelte Søren Pind, at han
med øjeblikkelig virkning trak sig fra dansk politik. Søren Pind har
desuden skrevet flere bøger og har gennem en årrække medvirket i

det populære radioprogram "Mads og Monopolet".
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