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Uten vannet er vi ingenting. I vannet finnes samholdet og ensomheten, fortiden og fremtiden, livet og døden,
smerten og gleden. I VANNSIKT blander havet seg med blodet, hverdagen med myten. Tre søstres liv skrives
frem, deres livs overganger, bevegelsen fra barn til voksen og fra en samlet til en splittet familie. Mor, far og
tre søstre. Deretter mor. Far. Tre søstre. Hvor er overgangen fra en identitet til en annen, fra land til vann?
Raavand skildrer en familie som oppløses, overgangene og randsonen. Kanskje er vannet nettopp overgangen
mellom slekten og verden.
Micke Kjellanders siste dag hos NVWF I dag er det Mickes siste arbeidsdag hos NVWF. Det ble i den
anledning et veldig spesielt styremøte på. Bergen Vannscooter Utleie AS Grimstadvegen 93 5252
Søreidgrend. Org. nr: 816928222. Tlf: Rudi: 97668408, Eivind: 45050345, André: 45232261. E-post: Post. Vi
3 våre medlemmer, men har plass til fler, Vi. 3 vannski. Bli medlem Gi bidrag.
Adresse: Murstads sjøleir reddet - Budstikka 2014 (1373 Treff) Sekundstrid for å sikre drømmeplass på
sommerleir - Budstikka 2013 (558 Treff) På Vannski etter. Paralympics Rio 2016. Her finner du faglig
informasjon knyttet til de paralympiske leker, den norske troppen, nyheter, resultater og annen relevant
informasjon. Kapp Aluminium Tretun Offshore as - Dimensjoner: Loa: 4,25m Bredde: 1,55m Totalvekt:95 kg.
4manns SUP bestill nå - få den våren 2017.
Kr27 999,00. RedPaddle - 8’10 Whip 8’2’ X 29’ (Inntil 90Kg) 150. Alufish 435 Landstedsbåt med meget
gode ro- og fartsegenskaper. Lett, robust stødig og usenkelig båt som passer perfekt til sportsfiske og
rekreasjon. FLAK AS er Norges ledende grossist innen seil- og båtutstyr, med over 12.000 utvalgte produkter
til båten. Besøk en av våre mange og gode forhandlere, de vil. BMI-kalkulator Regn ut din BMI (Body Mass

Index) Kalkuler. Kalorikalkulator Regn ut antall kalorier du trenger pr. dag for å gå ned i vekt, vedlikeholde
vekt eller.

