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Klokt og sjarmerende for barn og voksne av Kari Grossmann Lillesøster er akkurat slik enhver liten to.treåring
er, og nettopp derfor blir bøkene så populære hos de små tilhørerne. Det er viktig å kunne kjenne seg igjen i
hverdagen, og også kunne kjenne seg igjen i de litt forbudte følelsene. Å være med å handle kan være en
hyggelig opplevelse, men det kan også være en opplevelse som utarter til et lite mareritt for både voksne og
barn. Slik også for Lillesøster og pappa. Lenge går det bra, helt til lillesøster finner ut at hun trenger å handle
litt godterier på egenhånd. For de står jo så fint plassert i barnehøyde, det er bare å forsyne seg. Pappa er ikke
like begeistret.
Barn og leker! Velkommen til vår leketøysbutikk! I Shopping4nets mest lekfulle butikk finner du ting som
gjør livet litt morsommere! Jack og hans lillesøster. Søskensjalusi - Søsken skal ikke behandles likt. Å
verdsette og respektere et barn innebærer å lytte til barnet, se barnets behov og egenart. Vel at bladet KK nå
også er kommet i salg i butikken, der står det en artikkel om meg som jeg deltok i som handler om GLEDER I
LIVET. Intervjuet var for lenge. Jeg var også ute og handla, på torsdag, (1. juni). Og da dro jeg, til Storo
storsenter, (som det vel heter), og kjøpte, en billig robotstøvsuger, på. Vi forhandler. I butikken vår har vi
Askeladden båter, gummibåter, Suzuki og Mercury motorer, servicedeler, marinestereo, kartplottere og annet
nødvendig båtutsyr. Gyldendal Norsk Forlag. Kjenner du Brillebjørn fra NRK Super? I denne boka kan du
lese om hva som skjedde da Brillebjørn selv var en liten bjørn. 27.03.2017. OSMARKA VASSVERK SA.
ÅRSMELDING 2016. 2016 har vært et utfordrende år for oss da vår kjære leder brått døde i mai. Det har blitt
mye å sette seg. På lørdag satte vi kurs mot Oslo by. Min snille bror og ungenes onkel hadde overrasket barna
med billetter til Marcus og Martinus konserten. Forsikringsselskaper dekker hjemreise for nordmenn i
London; PST avventer situasjonen – fortsatt sannsynlig med forsøk på terrorangrep i Norge Den 22. september
er det klart for den tiende sesongen av «Farmen», og det er en blanding av mennesker som skal flytte inn på Li
Gård på Tangen i.

