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Nini tør næsten ikke kigge på sit karakterblad. Hvis hun har fået en god karakter, må hun komme på
sommerferie på landet. Nini er by-barn, og det er Ninis højeste ønske at holde ferie på en gård.
Hun kigger på sin karakterer. De er ikke så god, som hun troede, de ville være. Nini mærker skuffelsen og
hører slet ikke efter lærerinden. Så puffer hendes veninde til hende.
Lærerinden har lige læst Ninis navn op ... Nini skal på sommerferie på landet.
Nu venter 6 ugers eventyr. I 'Lykken er ... 6 uger på landet' følger vi pigen Ninis sommerferie på en stor gård
ved Skelskør. En ferie der bliver meget dejligere end Nini nogensinde kunne have forestillet sig.Hjørdis
Varmer (f. 1936) er en dansk forfatter og foredragsholder, som debuterede i 1971 med børnebogen "Per og
Torben pjækker den". Hun har skrevet over 100 romaner, novellesamlinger og biografier med særligt fokus på
historiske børnebøger. Hjørdis Varmer vandt Danmarks Skolebibliotekarers Børnebogspris i 1987, Martin
Andersen Nexø Legatet i 1997 og Lise Louise Laura Volst Pris i 2000.
Nordamerika er et fantastisk kontinent, hvor der kun er få skridt fra civilisation til den vildeste natur. Ár
2013. Den proces hvorigennem samfund forbindes med hinanden på en sådan måde at begivenheder og
tilstande i én del af verden i stigende grad har konsekvenser for befolkninger og samfund langt borte. Enya
har sære øjne. Ár 2013. : 1. Enya 1–6. FOKUS: Dele af debatten om Grønland i den danske offentlighed

trækker på et billedsprog, der er beslægtet med gamle forestillinger om grønlændernes manglende kulturelle
kompetence. Havtorn kaldes også for Nordens passionsfrugt.
Skolerne har haft sidste skoledag og sendt deres elever på ferie, Biblo. -nov. Vi kigger nærmere på
brombærret. Havtorn kaldes også for Nordens passionsfrugt. Med 30 korte kurser og en lang række af andre
arrangementer i løbet af året er det et overflødighedshorn af foredragsholdere, musikere, kunstnere, politikere
og samfundsdebattører, der indtager talerstol og scene på Rødding Højskole. De er noget så vidunderlige at
lave syltetøj af, men pokkers besværlige at have i en have. Den proces hvorigennem samfund forbindes med
hinanden på en sådan måde at begivenheder og tilstande i én del af verden i stigende grad har konsekvenser
for befolkninger og samfund langt borte. 7 spændende kærlighedsromaner, sælges for 50 - 100 kr. Nogen
siger endda, at hun er en troldtøs. Både guitaristen Jens Lysdal og violinisten Bjarke Falgren bliver ofte nævnt
som nogle af de fremmeste på … Selvom jeg har arbejdet med marketing på nettet i mange år, må jeg tage
hatten af for et velskrevet artikel. Hvor regnbuen ender, af Cecelia Ahern, Forlaget Bazar, 2007, 483 sider,
fuldstændig ny og ubrugt. Michael Falch har en hovedrolle i 'Rolling Stones Teaterkoncert', der er på tour okt.
-nov.
Senditíð 19:00 - 19:45 Bólkur documentary Partur 1:5.

