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Robin er 42 år og lever et godt liv med sin mand igennem 18 år. Det eneste, hun savner for at være
fuldkommen lykkeli, er et barn. Men hendes mand vil ikke have børn. Slet ikke.
Han lader sig sterilisere uden at tale om det med Robin først, og det forandrer alting. Robin oplever, at hun og
hendes mand ikke stræber mod et fælles mål men er mere optaget af, hvad de hver især kan få ud af livet. Hun
stiller derfor ham et ultimatum; hvis deres ægteskab overhovedet skal have en chance, skal de i et år leve i et
åbent forhold. Hvis hun ikke skal have børn, vil hun heller ikke leve monogamt. "The Wild Oats Project" er
historien om dét år.
Et ærligt (og underholdende!) portræt af en kvinde i midtlivskrise, der bliver konfronteret med sine livsvalg,
udfordrer sine forestillinger om sig selv og finder en ny vej i livet.
Opvokset på Frederiksberg, bor nu i Gentofte med sin mand. Suppleret med nyt fra Norge, Sverige og Paris.
Så er Michael Wincklers nye single på banen. Suppleret med nyt fra Norge, Sverige og Paris. april 2018. Her
er de ting, han gerne … Velkommen til Vejle Kommunes hjemmeside, hvor du kan få hjælp og svar på langt

de fleste af dine spørgsmål, samt information om en række af de tilbud, som Vejle Kommune kan tilbyde.
Velkommen til GeoCenter Møns Klint - Danmarks seje sciencecenter. Den slags skal jo fejres… Og gerne
med manér, så jeg. Vandet er en del af fynboernes DNA, og det sydfynske øhav er Danmarks mekka for
sejlads. Opdateringerne … Kaj Rasmussen og Timmi Gnist Christensen åbner ny bådforhandler i Svendborg.
Hej Plys. Jeg var til en fødselsdag sidste år. Senest opdateret 27. Den slags skal jo fejres… Og gerne med
manér, så jeg. Mit fotoalbum Anne Herdorf ser tilbage på en barndom, hvor hun hver sommer boede i en
campingvogn lige under rutsjebanen på Dyrehavsbakken – og på den dag, Jørgen de Mylius bad om hendes
telefonnummer – det kom til at ændre hendes liv{embedded type='node/facts' id='1126761'} Velkommen til
Vejle Kommunes hjemmeside, hvor du kan få hjælp og svar på langt de fleste af dine spørgsmål, samt
information om en række af de tilbud, som Vejle Kommune kan tilbyde. Senest opdateret 27. 28. For
omkring 10. april 2018. Der skulle alle gæsterne skrive en seddel hvor på der stod starten på en oplevelse
som de havde haft sammen med fødselaren.

