
Anette  Wilhjem  Jahn  har  optrådt  fuldtids  som  historiefortæller  siden  
2004.  I  2008  vandt  hun  Danmarksmesterskabet  i  historiefortælling.  
Hun  arbejder  som  huskunstner  under  Statens  Kunstråd  og  har  fået  
teaterrefusion  på  2  forestillinger  af  Statens  Teaterråd.  Endelig  var  
hun  finalist  til  Den  Fynske  Kulturpris  2012. 
Som  daglig  leder  af  Måle  Fortælleteater  har  Anette  Jahn  sammen  
med  andre  kunstnere  skabt  flere  større  fortælleprojekter  for  skoler.  
Derud  over  har  hun  udgivet  bogen,  ”Himmelsmilet.  Sorgens  dagbog”  
i  2008  samt  cd´erne:  ”Musikfortælling  af  H.  C.  Andersens  eventyr”  i  
2004,  ”Broder  min”  i  2008,  og  ”Ravperlen”  i  2011.   

Anna-Marie  Helfer  fortæller  helst  historier,  der  fremmer  håbet  –  hos  
hende  selv  og  tilhørere  fra  3  til  117  år  -  håbet  om,  at  alt  vil  ende        
rimeligt  godt.   
”Jeg  har  i  30  år  fortalt  bl.a.  nordiske  eventyr,  gerne  danske  og  helst  
jyske.  Jeg  fortæller  eventyr  fra  1001  nat,  Lagerlöff,  Lindgren,  H.  C.  
Andersen  og  hvem  der  ellerser  god  for  en  historie,  der  ligger  godt  i  
munden.” 
På  årets  festival  vil  Anna-Marie  bidrage  med  fortællinger  fra  den  
nordiske  mytologi  –  krydret  til  lejligheden  med  skarp  sovs. 

Annelise  Nielsen  har  arbejdet  med  fortælling  i  mange  år  som  frisko-
lelærer  og  i  de senere  år  som aktiv  i  Limfjordsteaterets  Fortælle-
kreds.   
”Som  fortæller  er  jeg  på  vej  og  glæder  mig  over  at  fortælle for  børn  
og  voksne  i  skole,  ved café  arrangementer,  på  museer,  på  Nørre  Vos-
borg.  Livsfortællinger  og  improvisationer  optager  mig,  og  jeg  er  ved  
at  få  øje  på  mit  eget  livs  fortællegrundstof.” 
Annelise  fortæller  blandt  andet  store  fortællinger  af  Selma  Lagerløf  
eller  Karen  Blixen,  men  også  småhistorier  med  en  finurlig  pointe 

Anne  M.  Nielsen  er  født  i  et  brunkulsleje  og  opvokset  på  heden  i  det  
midtjyske.  Anne  fortæller  gerne  på  dialekt  eller  ”rigsjysk”  -  livsfor-
tællinger  blandt  andet  ”Med  kærlig  hilsen  fra  Fjelstervang  og  om-
kringliggende  grusgrave”,  Anton  Berntsen  og  Jeppe  Aakjær,  men  
også  gerne  eventyr  om  troldfolk  og  hekse  fra  det  store  udland  eller  
den  jyske  hede. 
Anne  har  deltaget  i  fortællefestivalen  på  Nørre  Vosborg  siden  dennes  
opstart,  hun  er  med  i  bestyrelsen  bag  festivalen  og  er  desuden  aktiv  
blandt  Vestjyllands  Fortællere.   

Kontakt: 
www.målefortælleteater.dk 

Kontakt: 
www.annamariehel er.dk 

Kontakt: 
nielsen3@lic-mail.dk 

Kontakt: 
anne.nielsen38@gmail.com 



Aske  Ebbesen  er  fortæller  og  skuespiller. 
 
Han  har  en  god  scenisk  fornemmelse,  et  skarpt  blik  for  detaljen,  og  
en  befriende  selvironi. 
Derfor  er  hans  historier  altid  energifyldte,  vedkommende  og  stærkt  
underholdende.  Moderne  og  skarpe  historier. 
 
Aske  er  at  finde  både  i  Fangekælderen  og  i  Jomfruburet. 

Bent  Hansen  fortæller  på  gader  og  stræder,  i  kirker  og  fangekældre.  
Han  er  ekspert  i  fantastiske  fortællinger,  hvor  tilhøreren  glemmer  tid  
og  sted og bliver  taget  med  på  rejser  i  den  tætte  jungle  ned  i  de  mør-
ke  gange  under  slotte  eller  op  på  høje  bjergtinder,  hvor  Yetien,  det  
afskyelige  snemenneske  regerer.  
 
Bents  historier  balancerer  hele  tiden  på  kanten  af  det  forklarlige  og  
utrolige.  
 
Bent  er  i  år  at  finde  i  Fangekælderen…. 

Birte  Mølgaards  liv  har  altid  været  fyldt  med  billeder:  ”Lige  fra  min  
tidligste  erindring  om  at  kigge  ud  i  det  reneste  ingenting,  rammet  ind  
af  barnevognens  mørkeblå  kaleche.  Et  SÅ  tomt  og  blegt  felt  måtte  
kunne  fyldes  ud  med  noget  sjovere! 
Nogle  oplevelser  bliver  til  malerier.  Andre  bliver  til  fortællinger  i  
ord.” 
Birte  fortæller  med  et  ønske  om  at  kalde  de  billeder  frem,  som  alle  
tilhørere  ejer  evnen  til  at  danne  i  deres  indre. 
 

Brita  Haugen  har  lige  siden  barndommen  været    fascineret  af                
fortællingen.   
”Jeg  dansede,  legede  og  dramatiserede  altid  de  historier,  jeg  hørte,  
ligesom  de  fleste  børn  vist  gør.  Men  jeg  blev  ved  og  ved  .  .  .Det  gør  
jeg  også  nu,  efter  et  voldsomt  trafikuheld,  der  heldigvis  ikke  kostede  
mig  livet,  men  mange  måneders  hvile  og  genoptræning,  som  jeg  -  det  
lyder  måske  underligt  -  i  dag,  ikke  ville  have  undværet.” 
Mød  Brita  i  Jomfruburet  og  hør  hendes  personlige  beretning. 

Kontakt: 
www.fabulatoriet.dk 

Kontakt: 
askeebbesen.dk 

Kontakt: 
www.birtemoelgaard.dk 

Kontakt: 
www.britahaugen.dk 



Camilla  B.  Mathiasen  er  trods  sin  unge  alder  historiefortæller  med  
erfaring  eksempelvis  indenfor  fabulering  med  publikum.   
 
Camilla  er  uddannet  pædagogisk  assistent,  og  derfor  også  med  natur-
lig  interesse  for  fortællinger  i  børnehøjde.  Hun  er  endvidere  denne  
sommer  blevet  færdig  på  Dansk  Talent  Akademis  forfatterlinje  med  
forkærlighed  for  den  mundtlige  fortælle  form.  
 
Camilla  har  tidligere  fortalt  på  Fortællefestival  Vestjylland,  og  i  år  er  
det  med  ”Gys  i  mørket” 

Carl  Erik  Lundgaard,  fortæller,  musiker  og  komponist. 
 
”Mine  fortællinger  tager  udgangspunkt  i  virkeligheden,  men  i  stedet  
for  kronologi  og  facts  er  det  følelser,  ideer,  personer,  billeder  etc.  
som  har  betydning.  Nye  sammenhænge  og  opdagelser  opstår,  ja  vir-
keligheden  kan  pludselig  blive  en  anden  på  vej  væk  fra  fra  det  rent  
faktuelle  og  tættere  på  sandheden.  Livets  underside  bliver  mere  og  
mere  tydelig  og  oversiden  bliver  mere  og  mere  ligegyldig.  Min  mu-
sik  og  sange  er  en  total  integreret  del  af  dette  univers.” 
    

Else  Christensen  bor  i  Skive,  men  stammer  fra  Nørlem  ved  Lemvig.      
Else  har  fortalt  gennem  flere  år  blandt  andet  på  Fortællefestival  
Vestjylland,  Fanø  Fortællefestival  og  ved  adskillige  andre  arrange-
menter  rundt  i  landet.  Else  er  desuden  med  i  fortællegruppen  Vestjyl-
lands  Fortællere  ved  Fortælle  Galleriet  i  Holstebro  og  fortæller  både  
for  børn  og  voksne,  bl.a.  folkeeventyr,  skrøner  og  barndomserindrin-
ger  -  gerne  på  jysk. 
Else  fortæller  i  år  sammen  med  Inger  Brauner  og  er  at  finde  både  i  
Karnapstuen  og  i  Børneværelset 

Dr.phil.  Erik  A.  Nielsen  er  tidligere  professor  i  dansk  litteratur  ved  
Københavns  Universitet,  og  er  forfatter  til  en  lang  række  bøger  –  heri  
blandt  om  Kingo,  Brorson  og  Kristendommens  retorik.   
 
Han  kan  med  sin  fortælleevne  om  nogen  få  kristendommens  historier  
til  at  blomster  og  blive  nærværende.   
 
Erik  har  en  eminent  evne  til  at  hente  fortidens  tekster  frem,  børste  
støvet  af  dem  og  gøre  dem  vedkommende  for  mennesker  i  dag.   
 

Kontakt: 
Camilla_Mathiasen@hotmail.com 

Kontakt: 
www.carleriklundgaard.dk 

Kontakt: 
elseogbruno@gmail.com 

Kontakt: 
erikan@hum.ku.dk 



Gunnar  Madsen  er  vokset  op  i  den  vestjyske  blæst  med  Vesterhavet  
rullende  ude  bag  horisonten.    
Han  fortæller  især  historier  fra  kysten,  hvor  mennesket  møder  havets  
kræfter.  Både  finurlige  eventyr  og  barske  fortællinger  om  skibbrud  
og  forlis.  Han  har  boet  i  Litauen  og  har  derfor  også  østeuropæiske  
eventyr  og  myter  på  repertoiret.  Gunnar  er  bestyrelsesmedlem  i  Vest-
jyske  Fortællespor  og  er  derudover  tovholder  på  'Fortællinger  i  det  
fri'. 
Mød  Gunnar  og  Katja  i  Spisestuen  og  hør  havets  brusen... 

Henrik  Kjærgaard  er  mangeårigt  medlem  af  Randers  Fortællerne  og  
har  fortalt  for  børn  og  voksne  i  utallige  sammenhænge.  Han  er  en  
erfaren  og  frygtløs  fortæller. 
I  sine  historier  tager  han  ofte  udgangspunkt  i  egne  oplevelser,  men  så  
finder  han  pludselig  ”hullet”  ind  til  eventyrets  verden  og  tager  sit  
publikum  med.  Hvad  har  han  f.  eks.  gang  i,  når  han  flyder  rundt  på  
ryggen  ude  midt  på  det  Indiske  Ocean  og  støder  ind  i  et  gammelt  
krydstogtskib?  Kan  man  stole  på  den  mand?  Kan  det  virkelig  passe,  
at  han  har  mødt  troldene?   

Inger  Brauner  er  opvokset  i  Aalborg,  men  flyttede  i  1971  til  Skive.   
Inger  er  uddannet  pædagog  og  har  været  børnehaveleder.   
”I  mit  arbejde  med  børnene,  har  jeg  gerne  fortalt.  Ofte  har  børnene  
spurgt:  Vil  du  læse  en  historie  uden  bog?  Jeg  har  i  min  fritid  været  
medlem  af  FDF,  her  har  jeg  ved  mange  lejrbål  fortalt  bibelhistorie.  
Der  har  også  været  plads  til  muntre  stunder  med  fortælling  og  rigtig  
mange  godnathistorier.” 
  
Inger  er  med  blandt  Vestjyllands  Fortællere  og  fortæller  f.eks.  i  sko-
ler,  børnehaver  og  ved  ældremøder. 

Inger  Mougaard er  pensioneret  pædagog,  født  og  opvokset  i  Rogen-
strup,  6  km  NV  for  Viborg,  men  har  siden  1970  været  bosat  i  Holste-
bro.   
Siden  sidst  i  70erne  har Inger  fortalt  fortrinsvis  jyske  folkeeventyr  
optegnet  af  Evald  Tang  Kristensen  for  både  børn  og  voksne.  Helst  på  
dialekt  for  voksne.   
Inger  er  aktiv  i  Vestjyllands  Fortællere,  i  Fortælle  Galleriet,  Holste-
bro  og  ellers  lige  der,  hvor  der  er  brug  for  en  god  fortælling. 
 

Kontakt: 
madsenlt@gmail.com 

Kontakt: 
hkjaergaardjensen@gmail.com 

Kontakt: 
inger.brauner@privat.dk 

Kontakt: 
inger.mougaard@hotmail.dk 



Jan  Blake  er  en  fortæller  i  verdensklasse.  Hun  har  optrådt  over  hele  
verden  i  mere  end  25  år  med sit  speciale  i  historier  fra  Afrika,  Caribi-
en  og  Arabiske  lande.   
Jan  Blake  er  kendt  for  en  dynamisk  fortællestil  med  en  enorm  musi-
kalitet.  Hendes  fortællinger  er  dybe,  og  hun  skaber  en  levende  dialog  
med  sine  lyttere  gennem  et  meget  klart  kropssprog.  Hun  arbejder  
ubesværet  med  musik  og  er  i  det  hele  taget  en  stor  oplevelse  på  en  
scene.  Det  er  første  gang  Jan  Blake  er  i Vestjylland -  tag  vel  imod  
hende  og  forsøg  at  finde  plads  til  at  høre  hende en  af  de  gange,  hun  
optræder  på  festivalen  -  du  vil  ikke  fortryde  det. 

Jens  Peter  Madsen  står  for  hyggelige  og  gribende  mundtlige  fortæl-
linger  som  i  gamle  dage. 
Nutidigt  og  udfordrende  for  dig,  som  gerne  vil  i  kontakt  med  dine  
egne  personlige  historier,  og  som  kender  glæden  ved  at  kunne  fortæl-
le  så  andre  lytter. 
Jens  Peter  har  personlige  historier,  som  passer  til  enhver  anledning  
og  sammenhæng,  hvor  der  er  brug  for  et  professionelt  indslag  som  
underholder  og  sætter  gang  i  publikum. 
Godt  til  fest,  foredragsaften,  højskole,  seniorklub  og  andre  steder  
hvor  der  er  plads  til  god  fortællekunst,  morskab  og  inspiration. 

Katja  Langes  fantasivenner  ligner  ofte  din  nabo,  din  ven  eller  din  
kæreste,  og  de  stilles  alle  overfor  nogle  af  livets  mange  dilemmaer.  
Men  bliv  ikke  forbavset,  hvis  de  suppleres  af  en talende  opvaskema-
skine  eller  et  hjemsøgt  fritidshjem.  

Historierne  kan  være  humoristiske,  barske,  rørende  eller  det  hele  på  
én  gang,  og  kan  handle  om  alt  fra  parforhold  til  historiske  begivenhe-
der. 
 
Se  også fortælleskabet.dk 

Knud  Tarpgaard  er  født  og  opvokset  i  Vedersø  tæt  ved  Vesterhavet,  
og  han  har  tidligere  været  efterskolelærer.   
 
Nu  er  Knud  rejseleder,  foredragsholder  og  fortæller.  Han  viser  blandt  
andet  rundt  og  fortæller  i  Vedersø  kirke  og  ligeledes  i  Kaj  Munks  
gamle  Præstegaard. 
 
I  år  er  det  netop  i  den  gamle  digterpræsts  ”Den  blå  anemone”,  at  
Knuds  fortælling  har  sit  udspring. Kontakt: 

aktarpgaard@al boxmail.dk 

Kontakt: 
katjalan@gmail.com 

Kontakt: 
www.jenspeterrmadsen.dk 

Kontakt: 



Kurt  Thinggaard  er  medlem  af  Limfjordsteatrets  fortællekreds.   
”Jeg  har  eksperimenteret  med  at  gøre  historierne  til  mine  egne  ople-
velser,  har  fortalt  dem  i  jeg-form.  Jeg  kan  godt  lide  at  give  historier-
ne  lokal  forankring,  så  jeg  lyver  i  høj  grad  for  at  gøre  historierne    
bedre.” 
Hvis  Kurt  slipper  ud  af  Fangekælderen,  kan  han  også  opleves  i  Spi-
sestuen  sammen  med  Jens  Peter  Madsen  og  Henrik  Kjærgaard-
Jensen  til  ”Flere  karlekammerhistorier” 

Lise  Marie  Nedergaard  har  optrådt  som  fortæller  rundt  om  i  hele  lan-
det  og  har  udgivet  flere  eventyrsamlinger.    

”Jeg  har  været  omgivet  af  mundtlig  fortælling  altid.  Min  mormor  
Anna  Sophie  Seidelin  turnerede  landet  tyndt  fra  1940’erne  til  1980’-
erne  med  genfortællinger  af  store  romaner.  I  1981  begyndte  min  mor  
Sophie  Seidelin  at  lave  kurser  i  fortælling  med  udgangspunkt  i  Evald  
Tang  Kristensens  folkeeventyr.  Her  fik  jeg  lov  at  opleve  vidt  forskel-
lige  mennesker  tage  deres  første  skridt  ud  på  fortællingens  gyngende  
grund.” 

Maher  Mahmoud  er  oudspiller,  pianist  og  komponist.   

Maher  har  syrisk  baggrund,  har  udgivet  album  i  eget  navn  og  har  i  
øvrigt  en  stor  koncertvirksomhed  bag  sig  i  både  Mellemøsten  og  de  
nordiske  lande.  Han  er  uddannet  ved  konservatoriet  i  Damaskus,  
hvor  han  også  har  undervist  og  nu  er  bosiddende. 

Maher  spiller  ved  årets  fortællefestival  til  Mette  Maries  fremstilling  
af  ”Freja  og  Brisingegamen” 

Margit  Larsen  har  gennem  sit  arbejde  som  lærer  fået  mulighed  for  at  
fortælle.  Hun  fortæller  for  både  voksne  og  børn,  sagn,  myter,  gamle  
og  nye  historier.   
 
Margit  er  blandt  andet  optaget  af  det  rum  fortællinger  skaber  mellem  
mennesker,  og  hun  forstår  med  en  stille  og  dog  gribende  fortællestil  
at  føre  lytteren  ud  i  et  univers,  hvor  ord  bliver  til  billeder. 
 
Margit  er  endvidere  formand  for  foreningen  Vestjyske  Fortællespor,  
der  står  bag  Fortællefestival  Vestjylland. 

Kontakt: 
imned@odense.dk 

Kontakt: 
kur hinggaard@gmail.com 

Kontakt: 
margitgammelbyvej@gmail.com 

Kontakt: 
 



Margrethe Højlund flyttede  til  Frankrig  i  1985  med  en  skuespillerer-
faring  og  uddannelse  indenfor  det  fysisk  orienterede  teater.  Modsat  
sine  egne  forventninger,  blev  det  ordet  og  dets  brug,  der  blev  hendes  
udfordring  og  kunstneriske  udtryksmiddel  de  følgende  25  år. 
Hun  arbejdede  sig  langsomt  ind  som  en  del  af  det  franske  fortæller-
miljø,  der  voksede  op  gennem  80erne  og  gjorde  fortællekunsten  til  
en  scenekunst  med  en  egen  status  og  stor  bevågenhed. 
Hun  er  nu  siden  2010  bosat  i  Thy  og  efter  en  pause  som  aktiv  på  for-
tællescenen,  byder  hun  ind  med  en  ny  forestilling:  "Fra  ham  til  hin-
de   -  en  beretning  om  mand  og  kvinde” 

Mariane  Josefsen  er  fortællefestivalens  kunstneriske  leder  på  andet  
år.  Mariane  har  været  historiefortæller  siden  1999.  Hun  fortæller  og  
underviser  for  både  voksne  og  børn  i  hele  landet. 
Mariane  er  en  dreven  fortæller,  som   går  i  folk  med  træsko  på.  Hun  
evner  et  stærkt  nærvær,  og  man  mærker  både  hendes  tilbagelænede  
vendelbostil  og  den  københavnske  frækhed,  når  hun  fortæller.  Reper-
toiret  er  alsidigt;;  her  er  både  plads  til  alvor,  dybde,  spidsfindighed  og  
humor.   
I  år  bider   Mariane  skeer  med  den  klassiske  Hjortens  Flugt   af  Chri-
stian  Winther  -  og  det  er  en  meget  spændende  fortælling. 

Mette  Marie  Ørnstrup  er  uddannet  sanger  og  percussionist  fra  Det  
Jyske  Musikkonservatorium  med  speciale  i  verdensmusik. 
 
Mette  Marie  har  rejst  verden  rundt  med  sin  musik,  og  de  sidste  to  år  
har  hun  studeret  klassisk  ottomansk/tyrkisk  sang  ved  konservatoriet  
for  traditionel  musik  i  Istanbul. 

Udover  musikken  arbejder  Mette  Marie  også  som  fortæller,  og  un-
derviser  sammen  med  Brita  Haugen  på  hendes  fortælleuddannelse. 

Nina  Stenshøj  tilbyder  en  bred  vifte  af  fortællinger.  Nordiske  myter  
og  sagn.  Traditionelle  og  moderne  eventyr.  Gammel  og  ny  litteratur. 
 
Nina  har  arbejdet  terapeutisk  med  fortællinger  og  fortæller  livshisto-
rier.  Fortællinger  med  følelser;;  tro  håb  og  kærlighed  samt  de  7  døds-
synder.  Fortællinger  der  får  os  til  at  le  og  græde.  Fortællinger  til      
eftertanke. 
 
Nina  er  en    levende,  engageret  og  overbevisende  fortæller,  som  ved  
”Hvad  vil  kvinder?” 

Kontakt: 
nina.stenshojgmail.com 

Kontakt: 
www.me emarie.io 

Kontakt: 
www.historiedamen.dk 

Kontakt: 
hojlundmgmail.com 



Pernille  Stockfleth  er  en  sprudlende  fortæller,  som  både  mestrer  det  
ur-komiske  og  det  meget  alvorlige.  Hun  fortæller  gerne  egne  histori-
er  eller  historier  om  store  skæbner  -  her  på  festivallen  om  modstands-
kvinden  Ellen  Nielsen.  Her  fortæller  hun  med  stort  engagement,  ro  
og  indlevelse. 
Pernille  er  en  meget  erfaren  fortæller,  der  har  fortalt  historier  i  en  
årrække  for  tusindvis  af  børn  og  voksne  på  Besttellers,  på  Teateret  
ved  Sorte  Hest,  Lystløgner  i  Huset  KBH,  ved  Fortællerangreb  på  
skoler  og  på  en  lang  række  fortællefestivaler  rundt  om  i  hele  Dan-
mark. 

Ruth  Dein  er  født  og  opvokset  på  Skive-egnen,  og  bærer  landskabet  
og  menneskes  liv  i  sig.  Det  mærkes  tydeligt,  når  hun  fortæller  såvel  
egne  erindringer  som  livshistorier  om  mennesker,  hun  har  mødt.   
 
Eventyr,  sagn  og  myter  samt  fra  bl.a.  H.C.  Andersens,  Jeppe  Aakjærs  
og  St.  Stensen  Blichers  forfatterskab  fortælles  med  nerve  og  nærvær.  
Skæbner  bliver  levende,  alt  mens  den  stille  og  varme  humor  ligger  
som  en  undertone.   
Ruth,  som  også  fortæller  på  dialekt  fra  sin  fødeegn,  er  en  eftertragtet  
fortæller,  der  kommer  over  det  ganske  land. 

Sophie  Seidelin:   
”Jeg  er  en  gammel  glemsom  kone  på  72  år  med  gamle  historier  i  for-
klæde-eller  skørtelommen.  Når  jeg  ikke  kan  huske,  at  alle  de  tal  hed-
der  et  nøglekort,  og  når  jeg  ikke  kan  læse  tallene  eller  finde  kortet  
eller  forstå,  hvad  det  skal  bruges  til,  så  stikker  jeg  en  hånd  i  lommen  
og  haler erindringens nøglekort  frem  til  spillende liv på  alle  tangen-
ter.” 
 
Sophie  ved  noget  ”Om  brudeskørter”,  og  det  fortæller  hun  muntert  
om  i  Riddersalen. 

Ulla  Skovsbøl  er  fortæller  og  journalist. 

Derudover  er  Ulla  aktivt  medlem  af  Ry  Fortællekreds  siden  2003  og  
af  Fortællepatruljen  i  Aarhus,  som  er  specialiseret  i  fortællinger  i  
skolen.    

Hun  fortæller  eventyr,  litterære  historier  –  især  Blicher  
f.eks. Hosekræmmeren,  Præsten  i  Vejlby, Skytten  på  Aunsbjerg,  En  
landsbydegns  dagbog  mm  –  og  fortællinger  fra  sin  egen  og  sin  sære  
slægts  historie-skattekiste.  

Kontakt: 
skovsbol@hotmail.com 

Kontakt: 
sophieseidelin@gmail.com 

Kontakt: 
ruthdein@gmail.com 

Kontakt: 
www.levendefortaellinger.dk 


