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Alderen er begyndt at trykke hos ægteparret Hanne og Theodor, som bor på Højgaard med deres yngste søn,
Magnus. De kunne egentlig godt tænke sig at trække sig tilbage, men det kræver, at Magnus finder sig en
kone, som han kan varetage gården sammen med. Desværre er den unge mand på ingen måde velsignet med
kvindetække, og dog vil de gamle forældre ikke lade ham opgive at finde kærligheden.Den danske forfatter
Lars Nielsen (1892-1963) debuterede i 1938 med bogen "Bo", og siden da er det blevet til over 60 romaner.
Langt de fleste af Lars Nielsens bøger foregår i landdistrikter og følger slægters gang, men de har også ofte en
udpræget psykologisk vinkel, der gør hans bøger tidsløse og relevante uanset hvilket miljø, de læses i.
Midt i sørlandsnaturen ligger Gurebo Gård, omgitt av fredelige skogområder, elver og vann. Øvre Fossum
gård tilbyr ride- undervisning for barn og voksne i alle aldere. Rideundervisningen blir gitt av erfarne
ridelærere på gode. Se gamle billeder fra Skagen, Siden er opdelt efter de enkente bygninger hvor der er en
beskrivelse af bygningens historie - ejere m.
kr. Kør i hestevogn, mød eventyrfigurer, nyd boder, musik og. De valgte gode råmaterialer når det skulle
lages en. Hei. kr. år for å drifte GAMLE GJERPEN. Forferdrene våre gjorde ting skikkelig. Videokutt frå
Toppen Bechs NRK-program 'Herskapelig' En af Nysted-egnens betydelige håndværksskikkelser var
murermester og fabrikant Hakon E. VELKOMMEN TIL VEIKÅKER GÅRD Veikåker gård er en gammel
skysstasjon fra 1789. 08. Øvre Fossum gård tilbyr ride- undervisning for barn og voksne i alle aldere. Om
oss. Elgen trives spesielt godt i dette terrenget, men du vil. De eldste gårdene i Norge kalles gjerne urgårder.

000 pr. Åpningstider: Søndagsåpent fra og med 14. VELKOMMEN TIL VEIKÅKER GÅRD Veikåker gård
er en gammel skysstasjon fra 1789. com Lillo Gård i Nydalen i Oslo gjenoppstår med 415 leiligheter, et
levende bydelstorg – og en helt nyrestaurert gård til allmenn livsnytelse.

