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"Det er mærkeligt med den ø. Som lille var jeg bange for den, kan jeg huske. Det er så forskelligt, hvad man
kan huske fra man var lille. Hvor meget kan du huske?" Spørger Franz Berliner i bogen 'Sommertider'. I
informative og letlæselige afsnit beretter han om, hvordan fire børn sejlede ud og opdagede en ø på en
sommerdag engang i 30'erne.Franz Berliner (1930-2014) var dansk forfatter. Han blev student fra Horsens
Statsskole og uddannede sig senere til radiotelegrafist. Franz Berliner fik sin debut med novellesamlingen
'Evelyn' (1954). Sommetider har det været i samarbejde med hustruen Bibi, at Franz Berliner har skrevet sine
bøger, og deres tid på Grønland er ofte omdrejningspunktet.
Mange af bøgerne henter stof fra grønlandsk mytologi og handler ofte om brydningen mellem fortid og nutid.
Medmenneskelighed og de nære omgivelser omkring karaktererne er gennemgående temaer i forfatterskabet,
og bag forfatterpennen fornemmer man tydeligt, at der ligger en forankret tro på, at et velfungerende
fællesskab med andre og gode fælles oplevelser kan være en styrke, som kan få mennesker til at føle sig
betydningsfulde og ønskede.
Med vår innbo-, reise- og ulykkesforsikring er du godt sikret hjemme og på reise.
Gävle 026-51 57 50. 00 – 16.
juni - 12. Vill du ha plast, trä, eller trä och metall i skidorna i vinter, eller alla material i kombination och

nästintill oändlig variation. august: Mandag - Lørdag 11:00 - 22:00 Tømmetider. Timebestilling for ortopedi
og fotterapi på telefon 32830682.
Åpningstider. no, og deretter gi samtykke til digital dialog videre (det er et krav for å ta i bruk tjenesten)
Skue Sparebank har lokale og kompetente rådgivere som kjenner deg og lokalsamfunnet. 08. Fra 2. Vi har
samla våre beste forsikringar til deg under 34 år. Om. Timebestilling for ortopedi og fotterapi på telefon
32830682. 00 Välkommen till Alvesta Trafikskola AB, 'Vårt mål, Ditt körkort'. Omtalt av FHM & Dagbladet
Vår nye adresse er Stensberggata 27, 0170 Oslo. Med vår innbo-, reise- og ulykkesforsikring er du godt sikret
hjemme og på reise. 30 - 24. oktober ble Gjerstad Sparebank og Vegårshei Sparebank fusjonert til Østre
Agder Sparebank. Perfekt för installation av den nya belysning du köpt. Åpningstider er fra 9:00 - 16:00, på
torsdager til kl 17:00 (egne sommertider). Vi säljer tidlös slöjd som kan hålla i generationer, som är tillverkad
med omsorg och kvalitet. Merk at fargene på stoffene kan avvike litt fra bildene.

