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Historien om lille Mis Christen Kold Hent PDF Selvom det er dejligt at være hjemme hos mor med de andre
killinger, er det på tide, at lille Mis går på opdagelse i den store verden på egen hånd. De andre dyr forsøger

ihærdigt at skræmme lille Mis til at blive hjemme, men det lykkes ikke. Lille Mis er nemlig en meget
nysgerrig kat... Christen Mikkelsen Kold (1816-1870) var en dansk forfatter og lærer, der var en af
hovedkræfterne bag den danske højskole- og friskolebevægelse. Han var i høj grad påvirket af N.F.S.

Grundtvig og brugte dennes tanker i praksis i læregerningen. I 1842 rejste Christen Kold til Smyrna i Tyrkiet
sammen med pastor Ludvig Daniel Hass, som han kæmpede en fælles kamp sammen med imod den
gammeldags tilgang til religionsundervisning i skolen. I Smyrna var han missionær for Det Danske

Missionsselskab og slog sig senere ned som bogbinder.
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