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Anna Britt opplever at mora brenner inne i skogshuset den lille familien bor i. Faren er på arbeid i skogen, han
kjører tømmer. De fortvilte, tause skrikene fra det vettskremte barnet fanges opp av ei hulder som holder til et
par mil lenger vest.
Huldra forstår at det er hun som må ta ansvaret for å berge jenta gjennom den lange vinteren, og at det etter
hvert blir hennes oppgave å hjelpe vesla til å finne igjen gleden hun så brått mistet.
Dette blir starten på en lang, strabasiøs og opplevelsesrik reise på kryss og tvers i Lierne. Underveis møter de
både utfordringer, nye venner, gode hjelpere og onde krefter. Historien utfolder seg i skjæringspunktet mellom
fantasi, virkelighet, gamle myter og overtro. Lillian Bergljot Fredriksen (f.1961) er oppvokst i Sør-Trøndelag,
men bor nå i Lierne. Hun har to voksne døtre og fire barnebarn. "Huldra og LitjKari" er hennes debut som
barnebokforfatter.
Jeg er ganske ny til alt dette med jakt, men interessen har alltid vært der. jeg sparer penger til å ta småvilt
prøven.

selv om jeg alltid har hatt interesse for. Gleden er stor hos hund og eier ved sporslutt. Jakt- og Fiskesenteret
gir tilbud om grunnleggende dressur, jakttrening for stående fuglehunder. Ett gavekort fra Jakt- og
Fiskesenteret tar liten plass i boden, men gleden er desto større!. Velkommen til Jakt- og Fiskesenteret. Døden
er kommet nærmere livene våre. Men samtidig vet vi å nyte øyeblikkene. Eller troen på det overjordiske. Jakt
er en helhetsopplevelse som starter med at man får en lyst. Deretter selve reisen og endelig gleden ved å tenke
tilbake på gode minner når du ser dine. Jakt har derfor vært en naturlig del av Bjørn. – Jakta og gleden av å gå
på jakt ligger for meg mest i det å planlegge sammen med jaktkamerater og. Jakt of Fjellsport - Om oss og. Vi
verdsetter det høyt og vil spre den gleden vi opplever ved å være i villmarken. Vi byr gjerne på en kaffe når du
kommer innom. På jakt etter gleden (Innbundet) av forfatter Lillian Bergljot Fredriksen. Barnebøker. Pris kr
248.
Se flere bøker fra Lillian Bergljot Fredriksen. Ved å koble sykehjemsbeboere med lokalforeningene, kan de få
muligheten til å gjenoppleve gleden med natur, jakt og fiske.
Forbundet ønsker å være med å.
Sandefjord JFF har gleden av å invitere på felles jakttur til Skåne i Sverige på Villsvin. Pris for jakt må
innbetales til konto 2480.09.05520.

