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Haldis Terøy: Gardbrukarkone frå Litle Høydal.
85 år. Mor til 4 born. Oppteken av husmor og gardsarbeid. Har alltid likt å skrive. Helst prosa, fortellinger og
prologar. Litt poesi. Deltok i yngre år på nokre skrivekurs. Har publisert litt i ymse blad og aviser. Er enke og
bur på omsorgssenter.
Leif Oddvar Karlsen Født i Aurland i 1944. Konfirmert der i 1958 og flytte til Høydalen like etter i lag med
resten av familien. Me tok over barndomsheimen til far min, der eg fortsatt bur og driv med litt sauer. Har
alltid likt meg ute i naturen, då helst i fjellet. Har alltid likt å stella med dyr og dei små ting. Og trivast helst
blant kvardagsfolk. Har alltid likt å skriva, og helst på rim. Er no pensjonist.
Magrethe Hatleset: 55 år. Gift og har to born og tre barnebarn. Har gitt ut diktsamlinger tidligere «Det er slik
det er» «Videre alltid videre» og «Syng for meg jomfru Maria». I det daglege er det natur og små born som
står mitt hjerte nært.
Olaug I. Høydal: Stavangerjente, bosatt i Litle Høydal. Gift, to døtre og barnebarn. Elsker naturen og alt den
har å by på. Livets gleder og utfordringer har lært meg mye.

Jobbet innen en rekke yrker, og for tiden i helse og omsorg. Tidligere gitt ut en diktsamling «Naturens gaver
og Englers tale».
Grete T. Apalseth: Født og oppvokst i Høydalen. 46 år. Gift og har to døtre. Oppteken av born og eldre skal
bli høyrd og vere deltakande i samfunnet. Jobber som sjukepleier i det daglege. Men også noe frivillig arbeid.
Har alltid likt å skrive, mest i dei seinere år. Kjenner meg stolt av å få lov å bu nær steinalderbuplassen
Ausevik fordi dette set våre liv inn i et spesielt perspektiv.
Gjenklang, dss. resonans av lyd.. sitér denne artikkelen. Vil du sitere denne artikkelen? Kopier denne teksten
og lim den inn i litteraturlisten din: Gjenklang. Stillhet AS leverer støydempende materialer til tak, vegg, gulv
i boliger, barnehager, industri m.m.
Gjenklang og støy i rom (Reverberens, Ekko) er et fenomen som har med tid å gjøre. Les mer. Musikkrom. Et
musikkstudio eller rom til trening og spilling, kino m.m. Antall funnet 35Start 0. Ant Ord Lengde Ord Id; 1: 3:
gny: 88445: Synonym : 1: 3: lyd: 2544: Synonym : 1: 4: ekko: 5639: Synonym : 1 "Gjenklang" av Danielle
Steel - Se omtaler, sitater og terningkast. Se hva andre mener om denne boka, og fortell. Norsk Bokforlag A/S
+47 32 16 15 50 ordre@norskbokforlag.no. Telefon ordrekontor: mandag – torsdag kl. 09.00 – 16.00, fredag
kl. 09.00 – 13.30. Jeg har en /'gjenklang/' i venstre øret, spesielt når jeg hører høyfrekvente lyder. Denne
kommer ca et halvt sekund etterpå. Har hatt en slik. synonym til gjenklang. Antall funnet 35. Ant Ord Ant
bokst Ord Bruker Id Ant Ord Ant bokst Ord Bruker Id; 1: 3: gny: 2: 1: 8: dragning: 2: 1: 3: lyd: 5: 1: 8.
PROSJEKT GJENKLANG Heidi Mitchell Avdelingsleder, Ternevig Omsorgssenter avd A, Omsorgssentre
Vest HELSE OG SOSIAL AVDELING Søkeresultater for Gjenklang - Haugenbok.no. Gå ikke glipp av
nyheter og gode tilbud.
Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert!

