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Flukt for livet
Høsten 1942. Fire barn er på vei over grensen til Sverige. For to av dem handler det om liv og død: Sarah og
Daniel er jøder og skal sendes ut av landet. De har lenge gjemt seg i kjelleren til Otto og Klaras familie, men
nå er de oppdaget og foreldrene arrestert.
Otto og Klara bestemmer seg for å hjelpe sine nye venner i sikkerhet, men det er mange skogsmil som skal
tilbakelegges før de er trygge i Sverige. Heldigvis møter de gode hjelpere underveis. Men er den snille kona
som tilbyr dem mat egentlig på deres lag? Og er grenselosen virkelig motstandsmann, eller jobber han også for
NS i det skjulte?
En spenningsfortelling om mot, tillit, vennskap og dødsangst.
Allsang på Grensen. Tusen takk for en fantastisk allsangsesong! Over 30.000 publikummere fikk oppleve
kjente og kjære artister på Fredriksten festning i Halden. KLATREPARKEN I ØSTFOLD KUN FÅ
MINUTTER FRA SVINESUND! Klatring på Grensen er en av Skandinavias største klatreparker.

Vi er en prisbelønnet park der du kan. Se egen side med oversikt over våre PRISER og aktiviteter. Vi har
egene priser for grupper avhengig av antall deltakere og pakke som ønskes. Send oss en mail så. Du kan ta
med deg en avgiftsfri kvote med alkohol- og tobakk når du har vært i utlandet. Mange av de mest populære
rødvinene som selges på polet i Norge er på Bag-in-Box, og vi har ved en tidligere anledning testet de femten
mest solgte. Basal er ledende innen utvikling og produksjon av VA-produkter i betong. Basal har 19
medlemsbedrifter som distribuerer fra 30 steder spredt over hele Norge. Grensen 1 har vært et møtested i
generasjoner, i de 125 år Stortorvets Gjæstgiveri har eksistert. Spis, drikk og kos deg i historiske omgivelser.
Mange i Frp har lenge irritert seg grundig over «småpartienes» innflytelse. I nytt Frp-program foreslås et tiltak
som kan bidra til minimere Venstre og. Boknett.no er hele bokbransjens litteraturside. På Boknett.no finner du
relevant stoff, enten du jobber i bokbransjen eller er interessert i litteratur. I over 100 år har vi jobbet for å
synliggjøre en sterk jordmortjeneste og bedre jordmødrenes arbeidsvilkår.
Våre midler, vårt engasjement og våre ansatte har.

