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Den unge Bodil Lykkes fremtid er i ruiner.
Hendes elskede far er død, og ved hans død finder Bodil ud af, at han har lånt sig til deres velstand. Hendes
forlovede, premiereløjtnant Max Møller, bryder deres forlovelse, da det går op for ham, at Bodil ikke er den
rige arving, han forventede. Bodil må flytte hjem til sin morfar, Karl Wulff, som hun aldrig har mødt. Gamle
Wulff slog hånden af sin datter, da hun giftede sig med Bodils far og det er med angst, Bodil ser frem til
mødet. Morfaderen bor ved siden af den gamle herregård Lindegården, hvor Bodil får arbejde som
husholderske.
Men ikke alt er, som det skal være på gården. Forpagter Lund er ikke sen til at få øjnene op for den smukke
pige og heller ikke børnene Ivar og Ida gør Bodils tid på gården let. Da den unge Erik Sommer bliver ansat,
bliver Bodils dage endnu sværere. For Erik vækker følelser i Bodil, som hun troede var borte for evigt ...
Johanne Sofie Korch (1882-1950). Dansk forfatter. Debuterede i 1927 med en novelle i Ugens Nyheder, og
begyndte efterfølgende at skrive bøger for unge kvinder. Hun fik sit folkelige gennembrud i 1936 med
romanen "Efter vinter kommer vår", og hendes romaner opnåede høje salgstal. Hun er i dag mindre kendt end
sin bror, Morten Korch, men med sine realistiske kvindeskildringer og raffinerede psykologiske overvejelser
og overgik hun ham ofte som forfatter og i salgstal. Johanne Korch blev i 1949 kåret som danske boghandleres
yndlingsforfatter.

MÅNDAG. Mindst 75. Alle underviserene hos NADA Danmark er certificerede til at undervise i NADA
Åbningstider, Mandag og Tirsdag Lukket. Lindegården byder på en vifte af forskellige tilbud – fælles for
tilbuddene er, at målgruppen er personer med udviklingshæmning, der har et varieret funktionsniveau.
Thorslunde Maskinstation er en virksomhed der er drevet af. Vi är ett kommunalt bostadsbolag i Tingsryds
Kommun, som strävar efter att kunna erbjuda en bra boendemiljö med moderna lägenheter för alla, i …
NADA Danmark er den eneste godkendte uddanner af NADA øreakupunktur i Danmark.
Onsdag, Torsdag og Fredag kl. FRIIS & MOLTKE søger det enkle - ikke prale med form og facader, men
lade husene gro indefra og lade formen og facaderne være resultatet, ikke forudsætningen. Alle underviserene
hos NADA Danmark er certificerede til at undervise i NADA Åbningstider, Mandag og Tirsdag Lukket.
Lindegården byder på en vifte af forskellige tilbud – fælles for tilbuddene er, at målgruppen er personer med
udviklingshæmning, der har et varieret funktionsniveau. Eksportstald Viborgvej 316, Øster Bjerregrav
DK-8920 Randers NV Kulturstedet ønsker i samarbejde med interesserede borgere, erhvervsliv og
uddannelsesinstitutioner at restaurere og udvikle den historiske Lindegaard til et kultur- … Lindegården består
af 5 forskellige tilbud - et botilbud, et dag- og aktivitetstilbud, 3 bofælleskaber, en bostøtte-funktion og et
STU-forløb. Eksportstald Viborgvej 316, Øster Bjerregrav DK-8920 Randers NV LUNCHMENY VECKA
17. Der også et stort udvalg i tysk, engelsk, norsk, svensk og … Kulturstedet ønsker i samarbejde med
interesserede borgere, erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner at restaurere og udvikle den historiske
Lindegaard til et kultur- … Lindegården består af 5 forskellige tilbud - et botilbud, et dag- og aktivitetstilbud,
3 bofælleskaber, en bostøtte-funktion og et STU-forløb. Onsdag, Torsdag og Fredag kl.
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