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Lysblomster er en invitation til at vælge lys og glæde, der er alles inderste sandhed. Normalt ved vi det bare
ikke, fordi vi har så travlt med at være optagede af vores egne forestillinger, bekymringer og problemer, at vi
slet ikke ser det, der er lige foran os. Men der er virkelig en verden af ubekymrethed og glæde. Når man selv
kan være stille og åben, er man lige midt i den.
At vælge lyset gør noget ved én, der kan være svært at beskrive med ord - se på billederne i stedet. De
formidler det lys, der er altings inderste væsen og gør det muligt at opleve nu'et. Se flere billeder og læs mere
om selvudvikling på www.stilhedensmirakel.com.
17:00 - 24:00 (hvis du har booket med overnatning kan arrangementet forlænges) Velkomst drink Snacks.
Stort udvalg af brugskunst og andet lækkert til hjemmet.
Søndag ble han minnet med et 850 meter stort menneskeskapt hjerte på Harstadsjøen. Teltudlejning fra
professionel leverandør. Vi er godt kjent på de aller fleste menighetshus eller egnede steder, og på flere steder
disponerer vi egne nøkler, slik at vi kan låse opp, dekke, servere, vaske. Ved køb af brunch buffet eller
frokost. m. Menú Forslag: Velg bransje for å finne kontaktinformasjon til butikkene.
20 kuverter til brunch eller frokost buffet. Klær & tilbehør. Selskaber. 9732 1599 Prisen på arrangementet
inkluderer: borddækning, duge og stofservietter, lys, blomster, Brunch på kroen (10:00-15:30) Undgå alt
besværet i hjemmet med ommøblering samt leje af borde, stole, bestik, glas, service, duge, servietter, lys,
blomster m. VELLING FORSAMLINGSHUS Gerda og Palle Jacobsen Tlf. Kongsvinger er i sorg etter
dødsfallet til 20 år gamle Adrian Lillebekk Ovlien. 12. Elegante & certificerede telte leveres med halvt
vinduer og halvt faste sider samt minimum 2 indgange. Tlf.

