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Koret øver på "Nordnorsk julesalme".
Jeg blir værende, ikke bare i sentimentaliteten, men også i restene av et slags eksistensielt lynnedslag der
mormor stadig dukker opp mellom verselinjene. - Ta dæ sammen, sier mormor. - Har du tænkt å skjæm oss
ut?
Med utgangspunkt i den fem år gamle Lauritz Olsen fra Ekkerøy utenfor Vadsø, veves Kirkenes og
Sør-Varangers historie inn i en familiehistorie som begynner på midten av 1800-tallet og går fram til i dag.
Nordnorsk julesalme handler om mennesker i en landsdel som ofte har blitt sentrum for storpolitikk, men først
og fremst er det historien om Sigrid Olsen. En liten, arbeidsom dame i plommerøde sko som drev kiosk i
Kirkenes gjennom nødsår, krigsår og gjenreisingstid. En kvinne som ikke hadde tid til sentimentalitet og tårer,
men som møtte livets utfordringer med humoristisk sans og praktisk handling.
Hild Haaheim (f. 1955) er bosatt i Fredrikstad. Hun har tidligere utgitt diktsamlingen Opprydding på kryss og
vers og vært medredaktør for boka Kvinner på kartet - en kulturhistorisk byvandring i Fredrikstad. Hild
Haaheim arbeider ved Høgskolen i Østfold. Nordnorsk julesalme er hennes debut som romanforfatter.

Kurs juni - september Kurssted står bak kurstittel (hvis annen enn Sømna) Klikk på ønsket kurs for å se
kursbeskrivelse. 07. - 10.06. Skjærgårdscruise langs Velkommen til Litteraturnett Nord-Norge! Her finner du
informasjon om forfattere fra nord. Les mer Myriam Bjerkli har tidligere gitt ut ungdomsromanene Cyprianus
(2007), Mickel i mål (2009), diktboken Rock’n roll, Baby (2010) og fotoboken The Gambia (2014). Her finner
du tekst og grep på mange av de mest kjente sangene med norsk tekst. Improvisering med akkordtoner. Leter
du etter jazzfølelsen når du improviserer på en jazzlåt? Sannsynligvis finner du en del av svaret ved å bruke
akkordtoner. Vi jobber stadig med å legge til flere sanger i Kor Arti'. Har du noen spesielle ønsker, send oss en
epost da vel:) Barnas verden (T. Magnum) Astrid Lindgren potpurri (A. Lindgren/G. Riedel, B. Hallberg, B.
Isfâlt, A. Berglund/T. Rangsträm) Dyrene i Afrika (T. Egner/A. Stentoft) Hva slags nettsted er dette? Eros
Chat er et nettsted for kvinner, menn og par. Her diskuterer alt mellom himmel og jord. Vi har mange rom
som gjenspeiler geografiske. Nord Norsk Dekkimport AS ble stiftet i desember 1979 og første driftsår var
omsetningen 6,0 mill. Vi er i dag landsdelens største grossist og er siden desember. På notebutikken.no finner
du alle utgivelser fra Norsk Noteservice AS samt en rekke andre noter fra mange forlag. Her kan du også
kjøpe og skrive ut digitale noter.

