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Først er alting, som det plejer at være op til jul i den lille by højt mod Nord, hvor julemændene bor. Gaverne
er pakket ind, og slæderne er pudset til den store rejse. Men pludselig har alle de store julemænd røde pletter i
ansigterne. De har fået julefeber, konstaterer deres læge. Ingen af de store julemænd kan tage ud med gaver til
alle de søde børn. Men så får den lille julemand en fremragende ide, og snart rejser han verden rundt. I denne
lille julehistorie kommer I rundt i hele verden. Paris, London og Venedig får besøg.
For der bor jo børn i hvert et land, der skal have besøg af julemanden.
Enestående busrejse til Nordkap. Marias hjerte. over livets tilsnigelser og til dine og min e forundringer.
Skriv dine bidrag til mig i brevkassen. over livets tilsnigelser og til dine og min e forundringer. Gustav
Winckler er også med som en biperson i kraft af hans samarbejde med Bent Werther. Enestående busrejse til
Nordkap. We also use cookies to remember your settings and gather web statistics.
… Som barn identificerer vi os uden tvivl mest med den af forældrene, vi selv ligner mest i sind eller gerne
vil ligne, og jeg ønskede at være klog … Etape 5 - Løgstør - Aars. Året, der gik, er en fast rubrik på
nyhedssiden.
21-22. En varm og rørende bog om Maria, der gerne vil klare sig selv. En varm og rørende bog om Maria,

der gerne vil klare sig selv. Sonet. dk søger mere end 1. Læs mere. Diskografi: Efter perioden hos Tono
indspillede Gustav i 1960 - 1977 fortrinsvis for Sonet, som han også producerede en lang række plader for.

