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Lagspill og vennskap .
ny serie for de under 10 år Det skal være gatecup i den lille drabantbyen. Alle kan melde seg på, men laget må
ha sju spillere og en reserve. Da er det flaks at nyinnflyttede Ola møter Tim, Limbo, Sebastian, Mette, Viggo
og Thea. Da er de sju, men hva med reserven? Det må bli Rebecca, selv om hun synes fotball er ekkelt og har
brukket et bein etter et fall fra hesten sin. Følg Froskene som må takle alt fra bøllejenter til sin første
treningskamp mot Skogveien Rovers.Bjørn Ingvaldsen er en prisvinnende mester innen situasjonskomikk for
barn.Tøffe og morsomme illustrasjoner av Odd Henning Skyllingstad. Mer å lese
Nye Eiker-borgere Våre nye Eiker-borgere. Opplysningene er gitt av sykehusene i distriktet. Alle kan sende
inn meldinger om nyfødte eikværinger, og gjerne send med. Det er et menneske. Et levende, nakent,
blåfrossent spedbarn. «Ser jeg syner»? tenker Schou Nilsen. «Har jeg blitt gal?» Etter å ha blitt utskrevet fra
sykehus, flytter moren inn på Katarinahjemmet til St. Olavs Kirke, mens gutten hennes fortsatt blir liggende
på barneavdelingen. Rustadmoens Lex (2.5.13- 31.3.17) Kjæreste Lex fikk lov å slippe sine plager den siste
dagen i mars. Fine lille "Ludvig" var en av fire valper i Fridas andre kull. Abonner på Det Nye Det Nye gir
deg de beste kjøpene innenfor mote og makeup, inspirerende artikler om trening og livsstil, og de beste
reportasjene om temaene som. Nå kan Mathis (13) flytte hjem til Drøbak: – Dette året har kostet oss mye

Flåklypa Grand Prix er en film helt i særklasse, og like underholdende for barn som for voksne. Filmens høye
kvalitet, og - for den tiden - meget avanserte teknikk. Karina Pettersen fra Kaiskuri fødte den 13. mai en gutt
på Stolavs Hospital. Faren heter Tomas Berg og gutten anses som en perfekt kombinasjon av. NYE
LOKALER. Landet for undring og fantasi kan invitere inn i et uvanlig flott (om vi må si det sjøl :)
samlingsrom: U9verset - med plass for inntil 80 personer. Blir du med i debatten ? Vi ønsker at Nye Meninger
skal være en plattform for opplyst og engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep.

