Pressemeddelelse
Hvad er must sees for børnefamilier,
hvis man vil opleve Danmark?
Hvorfor valfarter vi verden rundt for at give vores børn kultur
oplevelser, når Danmark har det hele i overflod? Det fik journa
list Else Marie Lehman at undre sig, og derfor har hun nu lavet
en guidebog til familier, der vil opleve Danmarks kulturhisto
riske og geografiske perler.
Danmarksmissionen giver forældre og bedsteforældre inspiration til, hvordan man kan
opleve det bedste og vigtigste i Danmark med børn og børnebørn. Det er både klimavenlig
ferie og god dannelse på en og samme tid. Forfatteren Else Marie Lehman siger om bogen:

»

Man kan diskutere længe – både med andre og med sig selv – hvad der er essensen af
Danmark og danskhed. Hvad er de vigtigste steder, dem, som ungerne ’skal’ se og kende?
Man kan også sagtens vælge bare at tage afsted på opdagelse i Møgeltønder og Middelfart,
på Mors, Møn og i Maribo, danne sig en mening – og justere den igen – undervejs. Der er
mange svar og ingen facitliste. Men fordi der er så meget at opleve, kan det være rart med
lidt hjælp til, hvor man kan begynde. Derfor har jeg skrevet Danmarksmissionen.«
Bogen giver 70 forslag til steder, hvor geografi, geologi og historie har spillet en væsentlig
rolle for det Danmark, vi kender i dag. Stå på toppen af Danmark, gå ind i verdens største
kalkgruber, besøg kongegravene i Roskilde og tag en tur forbi det, der for 65 millioner
år siden var bunden af et hajfyldt hav. Med Danmarksmissionen har man som familie
grundlaget for at skabe en både spændende, sjov og lærerig dannelsesrejse i det danske
land og skabe sin egen ’danmarksmission’.
Else Marie Lehman er forfatter til flere guidebøger, blandt andet 111 steder på Fyn som du
skal se. Hun er mor til to døtre på 11 og 13 år, som hun lægger stor vægt på at vise landets
væsentlige steder og sjove afkroge efter samme devise, som hendes egne forældre fulgte:
Opalsøen på Bornholm er mindst lige så vigtig at kende som Gardasøen i Italien.
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