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FRESK valdes i Dagens Nyheter till årets bästa bok när den kom ut första gången 1992.
Boel Schenlær, född 1963 i Åtvidaberg, bor på Södermalm i Stockholm.
Debuterade 1992 med diktsamlingen FRESK (Bonniers).
2006 översattes FRESK till arabiska.
Redaktör för poesitidskriften Post Scriptum med internationella samarbeten med poeter från ett stort antal
europeiska länder. Tidigare redaktör för Lyrikvännen. Grundare av poesiscenen PoesiOnStage och
Södermalms Poesifestival som sedan 2002 fört fram närmare 200 svenska och utländska poeter. Hon är även
dramatiker, med 10 pjäser och radiopjäser bakom sig och förlagd på Nordiska Strakosch Teaterförlaget ApS,
Köpenhamn. Hennes dikter och pjäser är översatta till
engelska, tyska, litauiska, kroatiska, arabiska, persiska, kinesiska, makedonska, slovakiska, spanska och ryska.
Hennes nya diktsamling Nomad i Exil utkommer 2011 (Symposion Förlag).

Fresk Treningssenter er lokalisert i nye tidsriktige lokaler på Venna, Inderøy. Senteret er samlokalisert med
Fresk Fysioterapi. I etasjen under ligger. Åpningstider. Senteret er åpent 05.00 – 23.
00 alle dager, hele året. Senteret er normalt betjent hverdager 08.
00 – 20.00 Ferdige festsanger du kan laste ned med en gang GPS-Posisjonering på OLEX Sonar Dykker ned
til 300 meter MINIKOLDTBORD(minimum 6 kuvert)(Vår bestselger til dåpselskap) Røkelaks med eggerøre
Roastbeef med remulade Kylling med salat og dressing Solglimts velkjente. ved alle ordrer over
1200,-Produsenter www.babybanden.no. e: 1 Nå har vi vaske golvet og vi har børi ved, og vi har sett opp
fuggelband og vi har pynte tre'. Nå sett vi øss og hvile og puste på ei stund, imens je rugge Nytt
bemanningsbyrå skal drive busstrafikk på Hadeland. Av: Bjørn Andreassen, Leder Seksjon Samferdsel og
Teknisk, Fagforbundet Oppland Les mer Bø Museum ligger i naturskjønne omgivelser ved Vinjesjøen. Besøk
den tidligere lensmannsgården Parkvoll med blant annet Regine Normann-utstilling, eventyrskog.

