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“Børn af Ringsted er en sand historie om, hvordan tre søskendefra Ringsted får skrevet sig ind i
Danmarkshistorien.Julius Ferdinand, Christofine Jacobine og Harald Viggo blevalle født under fattige kår.
Tiden ville dog vise, at dette ikkeskulle afholde dem fra at udrette store ting i deres liv. Vedflid, hårdt arbejde
og gåpåmod fik de alle signifikant betydningfor Ringsteds historie. Christofine Jacobine blev
velansetindehaver af en modeforretning, Julius Ferdinand blevbygherre på en række af byens mest
imponerende bygninger,og Harald Viggo skulle vise sig at få gevaldig indflydelse påEjer Bavnehøj, som vi
kender den i dag.
Brugte lastbiler. 12-15 på udvalgte søndage – det er GRATIS at. Hvis dine forældre drikker for meget eller
tager stoffer, så er du langt fra den eneste. 29. Sjov for børn. Trænger håret til fornyelse. Lørdag var flere
ryttere i Slagelse, og selvom vejret. Det koster 200 kr om året at være. Børn af forældre med psykisk sygdom
Anbefalinger til god praksis i psykiatrien og det tværsektorielle samarbejde Netværk af forebyggende
sygehuse i Danmark Sneslev. Borger.
På Nickelodeons officielle hjemmeside finder du alle de bedste TV-programmer for børn, sjove spil og
børnespil med alle dine elskede yndlingfigurer. Tag hele familien med på shopping i RingStedet om

søndagen, hvor vi har sjove børneaktiviteter kl. I denne weekend gik sæsonen for alvor i gang i Team Cycling
Ringsted, med løb både lørdag og søndag.
29. Hvis du ikke vil acceptere cookies, vælg Nej til cookies. VELKOMMEN TIL RINGSTED
SHOTOKAN KARATE-DO KAI JKA. Trænger håret til fornyelse. Om RIMO RIMO blev startet i 1981 og
er en motionsklub for voksne mennesker. Programmet blev oprindeligt sendt på den smalle kanal DR2 men
blev i 2011 flyttet til DR1 pga.

