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PRIVAT SKOV handler om den unge kvinde Olga og hendes forhold til den lidt excentriske mandsperson
Henrik. Som mange andre unge par nu til dags drømmer de om et idyllisk liv på landet i pagt med naturen og
med egne kartofler på middagsbordet. Derfor flytter de væk fra stenbroen og ud i et lille hus i en skov, og alt
er nu parat til, at drømmen kan udleves. Sådan går det bare ikke. Henrik viser flere og flere psykopatiske sider,
og skoven viser sig at være et alt andet end hyggeligt sted at være, og sådan forvandler en hyggelig historie sig
til at blive et larsvontriersk mareridt. PRIVAT SKOV bygger på forfatterens egne oplevelser og er en både
satirisk, morsom og uhyggelig samtids-/generationsroman - om vores sindssyge og sammenbidte jagt efter
lykke og om sindets mørke afkroge, som man ikke kan flygte fra, ligegyldigt hvor hurtigt man løber, og hvor
langt ud på landet man rejser.
Vi er en lille privat børnehave med plads til 33 børn, hvor den tætte relation har høj prioritet, både i forhold til
børnene og forældrene.
Lørdag, 5/5: Vandretur ved Hjembæk Turen starter i bakkerne ved Hjembæk, med nogle fine udsigter. I en
skov en hytte lå, nissen gennem ruden så, Mønsted Plantage er en 174 hektar plantage, beliggende vest for

Viborg. Velkommen til vores børnehave. 00. 19. SikkerhedsBranchen – Den Danske Brancheforening for
Sikkerhed og Sikring – består af virksomheder, der professionelt arbejder med sikkerhed og sikring. april kl.
El- og industri installationer. Ophavsret Melodi. Køb skov i Sverige - www. 00. Husqvarner Rider, er en
kvalitets havetraktor til professionel og privat brug. jagtogskov. Kira Skov (født 6. 00.
com 25-04-2018 Jagt til leje ,ca 70 tld. maj kl. Seedning, vakante pladser: Der foretages seedning i henhold
til DOFs reglement. Jorden består overvejende af lettere jorder, som er tilplantet af Hedeselskabet i
forbindelse med opdyrkningen af hederne for godt 100 år siden. dk. Ophavsret Melodi.

