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God gammeldags nissefortelling om en grinete norsk husnisse som ingen tror på lenger.
Nissen på Breistad var både sint og lei seg. Ingen husket at det er god, gammel skikk å sette ut mat til Nissen
før jul.
De på Breistad tenkte visst ikke på hvilke ulykker det kunne føre med seg om Nissen ble skikkelig sint! Den
eneste som trodde på Nissen var husmannsgutten, Marius, og en kveld fylte han grøtbollen sin for å gi til
Nissefar. Marius trengte hjelp for faren var mistenkt for å ha stjålet penger, og husbonden truet med å kaste
hele familien på dør. Litt motvillig lovet Nissen å hjelpe, men hjelpen ble ikke helt som Marius hadde tenkt
seg.
Knut Faldbakken:NISSEN PÅ BREISTADIllustrert av Rune JohanAnderssonCappelenKnut
Faldbakkensbarnebokdebut er en gammeldags nissefortelling med en original vri.
Tyskland og julemarkeder er en like naturlig kombinasjon som nissen og julaften. Fra slutten av november
spres duften av gløgg og brente mandler med vinden. Oppdatert 17 jan. 2017 09:56:32 fra Anne; 32 903
personer. Denne siden er laget med John Cardinal's Second Site v6.2.
6. Based on a design by growldesign Nyheter, sport, kultur og debatt fra Hamar, Ringsaker, Stange og Løten.
Visste du at 98 prosent av oss krysser anklene i tannlegestolen når vi skal få bedøvelse? Slik er vårt
kroppsspråk Fornavn Etternavn Bosted; Erlend: Sars-Olsen: Algarheim - Akershus: Jan Frode: Rygg:

Algarheim - Akershus: Svein Erik: Olsen: Årnes - Akershus: Ole: Tønsberg. Godkjente spesialister i
allmennmedisin. Sist oppdatert 30.
5. 2017 med 3 412 godkjenninger gitt tom. 24.5. 2017 (listen kan inneholde godkjenninger som er utløpt.
http://www.p4.no/programmer/misjonen/ no P4 Gruppen En podcast fra P4 Gruppen P4 Gruppen Bli med til
Johan Golden og Atle Antonsens verden. Bli med til Johan Golden. Tusen takk for at du har skrevet under. Til
nå er det 5 467 som har skrevet under: Studentkravet.
no - hovedsiden

