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Jula er årets lengste høytid, spekket med forventninger om en jul slik den skal være, slik som i fjor og som
barndommens jul. Jula er førjulsfest og romjulsmoro, forberedelser og brente kakemenn, men i gamle dager
kunne jula være skummel - for der ute i vintermørket var det fritt frem for troll og andre onde makter.
Hvordan feirer vi jul i Norge? Våre juletradisjoner er formet av impulser fra utlandet og er i stadig endring. Vi
har også ulike skikker om vi er oppvokst i øst eller vest.
Et hyppig samtaleemne i desember er «Hva spiser dere til jul - ribbe eller pinnekjøtt?»
Jul i Norge er boka om norsk julefeiring. Vi får vite om juletrær, nisser, adventskalendere, gaver og alt det
andre som hører jula til. Boka er illustrert med flotte bilder fra Norsk Folkemuseums bildesamling.
Norsk jul - Norges største juleside. Ideer til julegaver, de beste julesangene. Alt om jul. Julegodter, julekaker.
Mobile helseklinikker redder liv.
Når du støtter CAREs nødhjelpsarbeid i Øst-Afrika, styrker du blant annet mobile helseklinikker. Disse
redder livet blant annet. bahai.no er det offisielle nettstedet til Bahá'í-samfunnet i Norge. Cortina'nnr. 1- 2017
er nå på tur ut til alle våre medlemmer! Takk til alle som har bidatt med stoff denne gangen også! Styret takker
spesielt Jonas Wilhelmesen. Julekort gratis. I dag kan man sende julekort gratis fra PCen hjemme istedet for å
gå den lange veien til postkontoret som man måtte gjøre før i tiden. HOBBYKUNST Norge er en bitte liten
unik hobbybutikk i Lørenskog, rett bak det som nå heter Lørenskog Storsenter (Triaden Storsenter). Her finner
du en tettpakket. Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2
AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www. Julekalenderen for i år er nå avsluttet.
Takk for at du deltok! fredagskalenderen Vi ønsker deg en fortsatt god jul! :) www.viivilla.no Værvarsel for
9,3 millioner steder i verden!. Detaljert langtidsvarsel; Dato Tid Varsel Temp.

Nedbør Vind; Onsdag 07.06.2017: kl 0–6 Vi tilbyr kurs for fagforeninger og grupper ved forespørsel. Ta
kontakt med oss på medisan@medisan.no

