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"Det er merkelig at du finnes, men at du ikke vet noen ting om hvordan verden ser ut. Det er merkelig at det
finnes en første gang man ser himmelen, en første gang man ser solen, en første gang man kjenner luften mot
huden. Det er merkelig at det finnes en første gang man ser et ansikt, et tre, en lampe, en pyjamas, en sko. I
mitt liv hender det nesten aldri lenger. Men snart gjør det det. Om bare noen måneder vil jeg se deg for første
gang."
"Om vinteren" er andre bind av fire i en personlig encyklopedi om den nære virkeligheten, skrevet av en far til
et barn som snart skal bli født.
Lanzareiser kan tilby tilrettelagt ferie for alle som ønsker seg korte turer eller langtidsopphold på Lanzarote.
Kombiner din ferie, helse og velvære på Lanzarote.
Her er et par tips til utebursdag på vinteren: Et bål er både et fint sosialt samlingspunkt og bra til kalde
kropper. Ha gjerne med ved hjemmefra, så går det. Vi skriver 23. april i kalenderen, men det er langt fra
varme vårtemperaturer i luften. Over store deler av landet er det fortsatt kjølig vær som. Mandag 9. januar

møtes spillerne for å ta fatt på en ny sesong. Benny Christensen er Brooms bilekspert. I "Spør
Benny"-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre. Her er et av spørsmålene fra.
Bakhjulsdrift på vinteren?(bmw) - posted in Generell diskusjon: Hvordan er det å ha en bmw med
bakhjulsdrift på vinteren, kommer man seg noen vei? bor i Nord-Norge I dette kapitlet har du lært om. hvor de
første bondefamiliene levde; hvordan de dyrket jorda; hvordan de oppdaget metall; hvordan bøndene fikk
husdyr Flaggermusene flakser rundt om sommeren, men forskerne vet ikke hvor de blir av om vinteren. Bli
med vår nye ungdomsreporter Ida Frøyland på jakt etter svar. Learn2ski arrangerer langrennskurs for voksne
og barn.
Ulike skikurs på alle nivåer. Klassisk og skøyting. Små grupper på 4-7 deltagere. Skikurs nær deg. Barnas
Sommercamp. Sol, sommer, nye venner, gode venner og masse morsomme aktiviteter! Sommeren 2017 er det
på nytt klart for fire aktive uker med Barnas sommercamp.

