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Beskrivelse:
Boken inneholder omtale av 3500 manns- og kvinnenavn, hvorav mange er nye i Norge. For de aller fleste
navnene er betydning og opprinnelse oppgitt. Tilleggstoffet omfatter en rekke oversikter, bl.a. de mest
populære navnene i vår tid og opp gjennom historien, også dobbeltnavn. Tabeller over navnedager, oversikter
over navn med beslektet betydning samt den gjeldende Navneloven er med.
Boken er den perfekte gave til alle som skal ha barn og til alle nybakte foreldre, og er også en nyttig
oppslagsbok for alle som er interessert i navn.
Torgeir og Åshild fra Nissedal klapper hesten hjemme på gården, før de skal reise med fly til Oslo. Den turen
lagde Billedbladet NÅ en reportasje om på 1960-tallet. Tips til vellykket eventyrstund: Jo mer man øver
lettere blir det. Man må være engasjert. Les eventyret en gang først så du kjenner til det du skal fortelle.
Forslag som "Nord-Hålogaland" eller "Hålogaland" har han ikke så stor sans for. LES OGSÅ
LØRDAGSKÅSERIET: Hva skal barnet hete? Troms svært begrenset P3 Dokumentar på TV:
Dokumentarserie i fem deler. Historier om ung, norsk virkelighet. Ny dokumentar hver uke: 27.09: Langt til

bloggtoppen. 03.10: Skyldig, jeg? Hva skal til for at lederteam i organisasjoner fungerer effektivt? Her
presenteres en modell som baserer seg på en gjennomgang av de siste 30 års forskning på. Ukens tanke: Skal
vi virkelig begynne å sole oss med choker? Det var forrige ukes store, dype tankespinn. Ukens opptur: Jeg ble
ferdig med eksamen, og jeg fikk. Om Gruble.net Denne siden inneholder interaktive oppgaver for deg som
liker å trimme hjernen. Velg mellom blant annet grubliser, puggeoppgaver og quizer. Salma Dahman (28) Drømmen min er blitt virkelighet. Jeg har åpnet min egen Rema 1000 på Nordnes. Jeg var bare seksten år da
jeg fikk jobb som pantejente på. Bibelvers / Hva kan føre til at man må vente på bønnesvar? Hva skal du bli?
Ta utdanningstesten! Lyst til å finne et realfaglig yrke som kan passe til deg?

