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Barn sover. Voksne sover. Dyr sover. Og årstidene sover, de også. Når vinteren er våken, da sover de tre
andre. Og når vinteren skal få sove, da står våren opp fra drømmene sine. Etter våren våkner sommeren, og
etter sommeren kommer høsten, og så er det vinter igjen.

Søstrene Haddy Njie og Lisa Aisato har lenge hatt lyst til å lage en bildebok sammen. En nattabok om
årstidene, som sover og våkner til liv. En nattabok til å lese på sengekanten, året rundt, for liten og stor.
Nå er det snart 1 år siden jeg skrev et langt opplysende innlegg om Plantar Fascitt og 2 år siden smertene
begynte så smått.
Responsen har vært stor – på en.
I fremtiden skal folk kunne danne sine egne «lokale energisamfunn», mener EU. Det betyr i praksis at folk gå
sammen om lokale kraftnett og selge strøm. om du tar utgangspunkt i det gylden forholdet 1 : 1.618. Hele
tomten kan endog deles i et gyldent rektangel som deles inn i mindre gyldne rektangler og spiraler. Rannveig
Heitmann - en annerledes mammablogg. Hei og velkommen til min blogg! På denne bloggen kan du lese om
min hverdag som hjemmeværende ung trebarnsmor til.
Hjemkomst til havet Som den fortapte sønn. vender jeg tilbake til deg, hav. Du som skremmer idyllene langt
inn.

i lunkne fjordbotner, viker og poller Bedre søvn. Psykolog Atle Dyregrov intervjuet av Gudrun Vinsrygg. Vi
bruker nærmere en tredjedel av livet til å sove – eller forsøke å sove. Om 30 minutter sitter jeg å bilen på vei
til Lillesand. Aleris Kristiansand åpnet/flyttet til nye, større lokaler i Lillesand sentrum i går. Praktfull
bildebok! Barn sover. Voksne sover. Dyr sover. Og årstidene sover, de også. Når vinteren er våken, sover de
tre andre.
Og når vinteren skal få sove. I 2003 begynte Rolf Jacobsens Venner å presentere «Månedens dikt», der vi
utfordret personer til å velge seg et dikt av Rolf Jacobsen, gjerne med en begrunnelse. Apomorfinpumpe og
cannabis. Hei. Jeg har hatt sykdommen i snart 10 år og har etter hvert fått større og større problemer med
nattesøvnen. Dette går både på.

