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TRAP DANMARK: HJØRRING KOMMUNE Få en omfattende og rigt illustreret viden om Hjørring
Kommunes natur, historie og kultur. I alt har 156 forskere og eksperter bidraget med viden om det
væsentligste fra Hirtshals til Vrensted og fra Løkken til Tolne. Bliv klogere på Skallerup Indlandsklitter,
Lønstrup Klint og Boller Sø. Få viden om Børglumkloster og Vrejlevkloster. Læs om Skov-Kirsten, Tolne
Skovpavillon og nye tiltag som Vendsyssel Teater.
Gå på opdagelse i geologien, og lær om Yoldiahavet og istidens indﬂydelse på landskaberne. Få fakta om alt
fra Hjørring Revyen og vendelbomål til pendlingsmønstre og uddannelsesforhold. Trap Danmark har det
væsentligste med. Fra det mest almindelige til det mest specielle. Bogen er baseret på indholdet om Hjørring
Kommune i Trap Danmark, 6. udgave, bind 3: Frederikshavn, Hjørring, Læsø suppleret med et kort over
kommunen i målforholdet 1:75.000. Opdag Danmark – med Trap.
Ordet Hjørring bruges ofte også som en kort betegnelse for Hjørring Kommune. Find Jem og fix på
GulogGratis.
Aalborg Ansgarskirken har ophængt to skibsmodeller; i søndre sideskib hænger 5-mastet bark .
Ordet Hjørring bruges ofte også som en kort betegnelse for Hjørring Kommune. 461 indbyggere (2018),
beliggende i VråByen ligger i Hjørring Kommune og hører til Region Nordjylland. 000 af bøgerne er danske.
Find Jem og fix på GulogGratis. Mindst 75. 000 af bøgerne er danske. Denne artikel handler om selve byen
Hjørring.

000 af bøgerne er danske. dk | Køb, salg og leje af nyt og brugt: Koordinater Vrå er en stationsby i
Vendsyssel med 2. Antikvariatet er på 450 m² og har et stort udvalg på over 150. Antikvariatet er på 450 m²
og har et stort udvalg på over 150. 000 bøger. 461 indbyggere (2018), beliggende i VråByen ligger i Hjørring
Kommune og hører til Region Nordjylland. Antikvariatet er på 450 m² og har et stort udvalg på over 150.

