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Fin fortælling om at få en ny ven og om at give slip Amalie sidder i strandkanten og dypper tæerne i bølgerne.
Havet lugter salt og fremmed. Amalie er lidt bange for det. Pludselig bliver hun nappet i storetåen.
Det er en lille fisk, og den vil lege. Amalie og fisken leger hele dagen i vandkanten og Amalie er slet ikke
bange længere. Åh, hvis jeg dog bare kunne beholde den for evigt, tænker hun længselsfuldt.
Amalie er så glad for den lille fisk, at hun fanger den i et syltetøjsglas. Men fisken kan ikke lide at være
fanget, og den hænger med finnerne. Amalie får en underlig fornemmelse i maven. Hvis Amalie vil beholde
sin ven, må hun sætte den fri … En sød historie med en vigtig pointe – om barnets oplevelse af egen vilje
overfor erkendelsen af, at man nogle gange bliver nødt til at give slip. Forfatteren Helga Bansch står også bag
de meget smukke og stemningsfulde illustrationer i bløde pastelfarver, der skitserer Amalies oplevelser på
stranden. Illustrationerne er collagelignende med en blanding af silkepapir, landkort, avispapir og detaljerede
blyantstegninger.
Selv om Skrødstrup Mølle er ude af familiens hænder tidligt, bevarer man brugen af Møller-navnet - sikkert
med det formål, at familiens drenge så ikke kunne tvinges ind i militæret, da møllersønner var fritaget fra
denne dont i modsætning. Bergen ligger på Bergenshalvøen i Midthordland, som sammen med Nordhordland
utgjør regionen Bergen og omland i Hordaland fylke.
Hordaland er et fylke på Vestlandet i Norge, som grenser til Rogaland i sør, Sogn og Fjordane i nord,
Buskerud og Telemark i øst og Nordsjøen i vest. Tilsæt smeltet smør og mel, rør dejen sammen og bred den
ud i en smurt, raspdrysset tærteform (26 cm i diameter). Gunnebo är öppet varje dag under hela året.
Gunnebo är öppet varje dag under hela året. Kaffehus och Krog: kl 11-16. SLEKTSTREFF

ETTERKOMMERE AV LYDIA OG JENS RASMUSSEN I INDRE HOTTI lørdag 11. I mandags havde vi
besøg af tre dygtige ingeniører, der fortalte om deres arbejde og om deres vej dertil. De unge havde en masse
gode spørgsmål og drømmen om at uddanne sig som ingeniører blev tændt hos flere. 'Å være ung er for
jævlig' Den sterke og glimrende boka ”Å være ung er for jævlig” er basert på en sann historie om Christiane F
som i tidlig alder begynner med narkotika og blir avhengig, og dette leder til at hun selger kroppen sin.
ÖPPETTIDER. 'Å være ung er for jævlig' Den sterke og glimrende boka ”Å være ung er for jævlig” er basert
på en sann historie om Christiane F som i tidlig alder begynner med narkotika og blir avhengig, og dette leder
til at hun selger kroppen sin. Butiken: kl 11-16. Finder du dit livs store kærlighed i dag. Tilsæt smeltet smør
og mel, rør dejen sammen og bred den ud i en smurt, raspdrysset tærteform (26 cm i diameter). Starter, (Jeg)
giver et emne, som den næste skal freestyle hen over - og giver det næste emne, som den næste i tråden skal
freestyle over osv. Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet.

