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Astrid Lindgrens bøker om Lotta fra Bråkmakergata, Marikken, Pippi Langstrømpe og Emil fra Lønneberget
er kjent for de fleste og lever videre fra generasjon til generasjon. I denne lydboka får dere et knippe
sommerlige historier og sanger fra Astrids eventyrlige verden!
1.
Sommerdag på Junibakken (fra Marikken)
2. Pilutta-sangen (sang)
3. Vi drar på tur (fra Barna fra Bråkmakergata)
4. Pippi får fint besøk (fra Pippi går om bord)
5. Her kommer Pippi Langstrømp' (sang)
6. Da Ida også ville i snekkerbua (fra Ida og Emil i Lønneberget)
7. Du kjære lille snekkerbu' (sang)
De beste Mammut-kjøpene: Astrid x 3 Tre nye bøker om Astrid Lindgrens liv - og 22 andre gode tips til
morgendagens Mammutsalg Tro det eller ei, men jeg løp Holmenkollstafetten igår! For de som har fulgt meg
tett den siste tiden virker det kanskje rart, i og med at jeg fortsatt er litt. Det var en av disse dagene i mars, når
solen skinner varmt og vinden blåser kaldt - når det er sommer i lyset, og vinter i skyggen. (Charles Dickens)
En quiz-blogg med spørsmål og svar.
Perfekt når du ikke har quizboka tilgjengelig eller bare trenger quiz spørsmål til din egen quiz. Trenger du et
godt sitat? På Siterte sitater finner du sitater og ordtak om vinter og mer enn 1150 andre emner. Astrid skal få
en lillebror. Det er ikke akkurat det som står øverst på ønskelisten til en trettenåring. Da er det bedre med den
nye bestevennen, Matt.

Venn1 er et helsefremmende og forebyggende grunnkurs i psykisk helse for unge. På kurset får elevene
grunnleggende kunnskap og verktøyer om psykisk helse. Barnas verden (T. Magnum) Astrid Lindgren
potpurri (A. Lindgren/G. Riedel, B. Hallberg, B. Isfâlt, A. Berglund/T. Rangsträm) Dyrene i Afrika (T.
Egner/A. Stentoft) Kor Arti' er en digital plattform for å lære sang og musikk med fokus på elevaktivitet. Vi
tilbyr et rikt utvalg sanger i forskjellige tema som skal kunne tilby. Til lykke med en kjempefin portal.
Jeg føyer meg til i rekken av personer som trenger hjelp med slektshistorie. Min mor hadde en tante og onkel
bosatt på Ytterøy.

