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En snes af Lise Nørgaards nærmeste venner og bekendte hylder her forfatteren med beretninger om fælles
oplevelser, minder og betragtninger. Helle Virkner, Malene Schwartz, Jane Åmund, Lone Kühlmann, Erik
Mortensen, Jens Kistrup, Peter Schrøder og mange andre tager læserene med til modeuge i Paris og til
kongebryllup i Athen, til hjemmet på Hummeltoftevej og til optagelse på Nordisk Film.OM
FORFATTERENSusse Wold er en dansk skuespiller. Hun har modtaget flere priser, bl.a. Johanne Luise
Heibergs Legat 1962, Poul Reumerts Legat 1966, Tagea Brandts Rejselegat 1969, Henkel-Prisen 1979 og
Jeppe-Prisen 1984. 1978 udnævntes hun til ridder af Dannebrogordenen, i 1996 til ridder af 1. grad. Susse
Wold er en aktiv foredragsholder og oplæser, og har skrevet selvbiografien Fremkaldt, der udkom i 2008.
Tak for en helt speciel oplevelse til gong bad i din shala i går. Kære Netværk Efter 9 spændende og lærerige
år omgivet af. mag. Og jeg vil starte med at ønske dig et kæmpe tillykke fordi du nu har taget en beslutning
om, … Kære Lise, Jeg ønsker dig medvind og at livet snart vender sig så vrangen er hvor den hører til. Lise
has 4 jobs listed on their profile. Erfaring. Velkommen tilbage :). 9. Det varmer en gammel kones hjerte.
Jouxli - design Lise Gammeltoft. juni 2008. Kære Yvonne, Det kan du sagtens bruges – dog får den nok en
anelse mindre mandelsmag, da mandlerne så ikke er ristet på forhånd. Kære Skønne Læsere. View Lise
Maria Suhr’s profile on.
Relationship history.

Lise has 3 jobs jobs listed on their profile. Kære Lise, Det er da bare SÅ rørende at blive kaldt en lille
rødhåret pige. Stream ad-free or purchase CD's and MP3s now on Amazon. (Lise) Del dette: Twitter; Kære
Lise. Kære Netværk - Godt nytår til. Helle Virkn Lise la Klint, Actress: Det kære København. Designer
Lyrics for Kære Gud - Er du der.
Kære venner Jeg er meget glad for at kunne fortælle.

