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Vinter og jul med Kjell Aukrust er en samling av de tre lydbøkene Ludvigs jul, Gurin med reverompa og Je
og'n Solan.
Ludvigs jul er en samling varme og humoristiske fortellinger fra Kjell Aukrusts forfatterskap.
Gurin med reverompa handler først og fremst om fjøsnissen Gurin og revehalen som vokste ut av
bukselinninga hans fordi han rappa tel seg vel mye julebakst.
Je og'n Solan er Kjell Aukrusts første bok om Solan Gundersen - fuglen som basket seg inn på det norske
bokmarkedet med korte vingestubber, strikkeslips, filttøfler.
Vi inviterer til fine sommerdager på Savalen med mulighet for varierte aktiviteter og opplevelser for hele
familien. • Familiens ukesprogram, uke 28, 29 & 30. Blå himmel over blå klode. Dette skrives da den første
snøen er på vei ned for en ny vinter. TellUs lyser over Arne-stedet, innviet av økosofiens far, Arne. Aktiviteter
& opplevelser. Opplev Savalen – Se høstfjellet på sitt vakreste. Krystallklar luft, isblå himmel og skog og fjell
i et fantastisk fargespill. Side for Alvdal Bibliotek. Historielaget Frederiks gave og Alvdal bibliotek ønsker
velkommen til Alvdal bibliotek tirsdag 1. mars kl. Visste du at 98 prosent av oss krysser anklene i
tannlegestolen når vi skal få bedøvelse? Slik er vårt kroppsspråk Her finner du tips til gode strikkebøker på
norsk. For strikkebøker på andre språk, se strikkebøker på dansk og strikkebøker på engelsk. Hjemmesiden til
Gjøvik Historielag.
Årsmøte i Snertingdalstreff på Lindheim, 31. januar 2017. Leder Per Kristenstuen ønsket velkommen til 21

frammøtte og. Språklige virkemidler En oversikt over virkemidler vi alle bruker både i tale og skrift. Hva
skulle vi gjøre om vi ikke hadde de gode drømmerne blant oss? Det finnes larm som bare kan overvinnes med
stillhet, det finnes teknikk som bare kan gjennomskues.

