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Fem voksne børn mødes over deres mors dødsleje. Den mor, som alle bragte dem ind i livet. Et liv, der til
gengæld har vist sig at blive umådeligt forskelligt for dem alle. Læs også del 1 "Paradishuset" Hans Lyngby
Jepsen (1920-2001) var en dansk skønlitterær forfatter. Hans Lyngby Jepsen blev født på en fattiggård i
Aalborg, hvor hans far var forstander. Han flyttede fra byen efter studentereksamen for at studere på
Polyteknisk Læreanstalt i København. Hans Lyngby Jepsen debuterede i 1943 med en novelle i Politiken, i
1945 udkom hans første novellesamling og i 1946 debuterede han som romanforfatter.
I perioden 1964-88 boede han på Sicilien. Øen, dens folk og landskaber blev en stor inspirationskilde for
forfatteren, der med kærlig humor og den fremmedes distance skildrede dette særegne folkefærd. Efter 1988
boede Hans Lyngby Jepsen henholdsvis i København, på Frederiksberg og i Nordjylland. Hans Lyngby Jepsen
bestred indflydelsesrige poster i både Dansk Forfatterforening og Danske Skønlitterære Forfattere, og var i det
hele taget en kendt og anerkendt skikkelse i det litterære landskab.
', s Velkommen til Dyssegaardens Gårdbutik I vores gårdbutik kan du finde kød fra dyr der har haft det go
Udvalgte kvalitetsstammer fra de nordsvenske skove, hvor træerne vokser langsommere – og opnår større
hårdhed. Kontaktoplysninger Telefon 86 65 12 88 Adresse Bjerringholmvej 14, 8830 Tjele E-mail 'Kom på
banen' Laver du træerne til familiens modeljernbane. Er du interesseret i modeljernbane og har dit eget anlæg.
Vi håber, at du har kunnet li at surfe.

Få oversigt over artiklerne om Tårnet og Camp Adventure Park her.
Kære kunde Vi gentager sidste års succes og skiller igen produktion og salgssæson ad. Blomsten er træets
specialiserede formeringsorgan. Bygger du husene til jeres flotte modelbaneanlæg. Pladsen er et
familie-foretagende, og vi prøver at sætte vores gæster i centrum så alle, der besøger pladsen, kan se tilbage på
en god oplevelse. Vi sælger diverse udstyr. Her slutter internettet : Du er nu kommet til den allersidste side
på internettet. Pladsen er et familie-foretagende, og vi prøver at sætte vores gæster i centrum så alle, der
besøger pladsen, kan se tilbage på en god oplevelse. Kære kunde Vi gentager sidste års succes og skiller igen
produktion og salgssæson ad. Vi håber, at du har kunnet li at surfe. Kære Grethe… …vi er nu ved at være
klar til at ombygge fodgænger- og cyklistkrydsningen på Hørsholm Kongevej, hvorfor jeg sender dig
vedhæftede information om arbejdet, som du er meget velkommen til at … Velkommen til Blomstergårdens
Pomet Jyllands største Pomet. Vi sælger diverse udstyr. Tårn-projektet Camp Adventure Park har haft en del
omtale i pressen. Jeg bager dem og serverer for gæster. Her slutter internettet : Du er nu kommet til den
allersidste side på internettet.

