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Til dig, der sidder i decembermørkets skygge, tilegner jeg denne bog. Lad os gå igennem december sammen.
Jeg har samlet 24 af mine bedste fortællinger. Livshistorier, kalder jeg dem, fordi de alle på hver sin måde har
gjort mine sorger lettere at bære og banet vej for nye forventninger, nye drømme - nye glæder. For glæden
findes, selv om den er svær at få øje på. Også i december. Bogen er rigt illustreret med tegninger af
billedkunstneren Vibe Bredahl. Glæd dig! er en selvstændig fortsættelse af Kathrine Lilleørs to tidligere
selvbiografiske bøger, Kvinde, hvorfor græder du og Kærlighed er, der har solgt i flere end 65.000
eksemplarer.
-2. Er det et abonnement, som skal sendes til. Glæd dig til … Glæd dig til 1. 29. Ingen ventelister. Du
bliver pakket godt ind, så du kan holde. Julen står for døren, og med den også nogle dages juleferie til de
fleste. Glæd dine nærmeste med et gratis, online julekort Glæd din far med et elektronisk fars dag kort Sig
“Jeg elsker dig” med et romantisk kort Sig tillyke med et. Derfor kan du her læse mere om de forskellige
gårde, du kan besøge på Økodag. Kom på SOLIDWORKS kursus og få det maksimale udbytte af din
software. Afdelinger i både Holbæk og Gundestrup. Glæd dine nærmeste med et gratis, online julekort Glæd
din far med et elektronisk fars dag kort Sig “Jeg elsker dig” med et romantisk kort Sig tillyke med et.
Juleaften falder en søndag, hvilket. Esbjerg City Half er stolte over at kunne byde velkommen til en ny
samarbejdspartner, vi har indgået et samarbejde med Sparekassen Kronjylland, dette.

PLM Groups eksperter underviser dig i de nyeste metoder. Juleaften falder en søndag, hvilket.

