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Lina Sandell har skrevet noen av våre mest kjente og kjære salmer, som Blott en dag, Ingen er så trygg i fare
og Bred dina vida vingar. Hvem var denne kvinnen som skrev slik om troen at vi fortsatt . mer enn 100 år
senere . elsker disse salmene og gjerne synger dem igjen? Per Harling skriver personlig og nært om Lina
Sandell og hennes sanger, med utgangspunkt i noen av hennes salmetekster. Han har også satt melodi til 15 av
hennes mindre kjente tekster, og disse utgjør en egen liten sangbok bakerst i boken. Vidar Kristensen har
skrevet forord.
Hva betyr ordet? Her finner du gamle ord og uttrykk. Kanskje var det noe besteforeldrene dine sa. Kanskje er
det noe du husker fra dine yngre dager? Gamle ord og uttrykk. Komplett ordliste over alle ord og uttrykk på
Saga Blott. Siste frist for å kunne bli delegat til NRLs landsmøte! Onsdag, 10.
mai 2017: Alle som er registrert som medlem innen fristens utløp kl. 24.00 i dag kan bli. Musikkforslag. Det å
velge musikk ved gravferd kan være vanskelig.
Nå kan du i ro og mak lytte deg gjennom de ulike musikkforslagene. Hvert spor innoholder nok. Nattkino:
Noah's Ark (1928) med David Briggs på orgel. Billett. 30 jul Ibsenprisvinner Heiner Goebbels åpner
Ultima-festivalen med en konsertversjon av Eislermaterial. Når man mister en av sine kjære trenger man hjelp
og veiledning med de praktiske gjøremålene rundt gravferden.
Vi i Skulleruds Begravelsesbyrå gjør vårt. Konserter, møter, skuespill, kirkemusikk og historisk marked på
Olavsfestdagene i Trondheim I over 100 år har Kongefamilien tatt i mot barnetoget i Oslo fra Slottsbalkongen.

Dette ble innstiftet som tradisjon av Kong Haakon i 1906. I dag er 17. mai og. Tidligere måtte en golfer
gjennom mange timer teori og praktiske prøver – dette er en saga blott i dag. Nå er det innført en ny ordning
hvor du i praksis.

