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Til odel og eieer femte kriminalroman med Knut Moen i hovedrollen. Moen blir sendt ut for å etterforske
omstendighetene rundt et selvmord i hans barndoms bygd på Hadeland. I løpet av etterforskningen rammes
bygda av ytterligere to selvmord. Er det en selvmordsepidemi på gang, eller er det andre årsaker til tragedien
som rammer et lite bygdesamfunn? Hva med odelsretten, som mange mener er gammel urett?«Høstens beste
krim. Finnes det en godt bevart hemmelighet blant norske krimforfattere, må det være Jørgen Gunnerud.»Kurt
Hanssen, Dagbladet
Oppussingskonkurransen finner sted i Solvang Kolonihage i Oslo. – Etter ti uker med inspirerende
utfordringer, harde arbeidsøkter og spennende. Vårkarusell 2. Her ligger resultater. Les mer om Vårkarusell 2.
Mærefelten. Resultater ligger her og på Mitt DFS Les mer om Mærefelten. Finaleresultater. 1. Beskrivelse; 2.
Adferd; 3. Livssyklus; 4. Økologi; 5. Utbredelse i Norge; 6. Utbredelse i verden; 7.
Historikk; 8. Tilstand; 9. Lenker; 10. Kilder 1. Beskrivelse klargjØring av anlegget til nnm ingen skyting
mandager, onsdager og fredager Nå roper en verden: Vi trenger ditt hjerte, din evne, ditt brennende sinn! Og
fikk du din ungdom til odel og eie, så bruk den! Sett kreftene inn! Ansvarlig for tildeling av banetider i Skeid

er S imen Røed. Ta kontakt med ham for endringer i banetid, både når du ønsker å booke ledig banetid, og
ikke minst.
Grande skole grunnskole i Gjøvik. Forskerfabrikkens sommerskole ”Glitrende krystaller, skjelettforskning og
ville eksplosjoner” er klar for påmelding! Fjell-løypene blir ikke kjørt denne helga da værmeldingen er så pass
dårlig.
Lysløypa blir derimot kjørt lørdag morgen, og er et godt alternativ ! Velkommen til Sandefjord videregående
skole. Vi er Norges største videregående skole med over 2000 elever og 370 ansatte.
Vi kan tilby mange forskjellige. Demo for skytterlag nnn. Mesterskap. Klasse 2-5, V55 og EJ: 1. Ole Agnar
Moen, Bjugn 30/10, 2. Magnus Riiber Denstad, Rissa 29/16, 3.

