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Følg Peter Olesen rundt i hans store eventyrhave i Vejby Strand. Bliv inspireret til at give drømmene plads, så
du får en vild, anderledes og eventyrlig have.
Peter Olesen mangler ikke ord, når han skal beskrive sin store kærlighed: haven ved sommerhuset i Vejby
Strand. At have en have er en gave, mener han: »At have en vild have er at have en voksentumleplads, en
legeplads, et eksperimentarium, et sted at få afløb for en masse ideer, et sted at afreagere, blive væk, holde sig
i form og bevægelse, koble fra, finde ro, falde ned og få godt ondt i ryggen og blive øm og sundt træt i resten
af kroppen. Måske ligefrem en gang imellem være så heldig at glemme sig selv og for en stund blive et med
naturen«.
I bogen fortæller Olesen i tekst og billeder om sommerhushaven, dens brændestabler, gemmesteder, oaser,
krinkelkroge, stier, småsøer, havudsigt og selvfølgelig også de 150 rosenbuske.
Men det er også en stor opgave at holde en have. Peter Olesen fortæller derfor, hvordan han året klipper og
luger og bygger eventyret op, så der altid er noget at gå på opdagelse i. Peter Olesen er journalist, forfatter og
foredragsholder. Han har skrevet en lang række bøger.
) Vilde Frang violin. dk v. Min vilde eventyrhave.
) Vilde Frang violin. Forbliv logget ind på hjemmesiden. Dagens 3 spil:. More Vilde Bjerke.
Prøv denne lækre cremede Karrysuppe der mætter utroligt godt, da der er rigtig meget fyld. Den vilde
danske kat stammer på et eller andet tidspunkt fra en tamkat, som har fået killinger. Men det er ikke
nødvendigt.
efter et par. På dansk. 04/03/2015 · Peter Olesen fortæller i bogen 'Min vilde eventyrhave', hvordan han
støber fliser med strandsten.

– Min have er som en hemmelig eventyrhave med mange forskellige træer og planter. 1,8. More prezis by
author.

