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FARFAR – minder og gemmer er en unik scrapbog til enhver farfar, der ønsker at give minder, erfaringer,
tanker og holdninger videre til sit barnebarn. Bogen er delt ind i 7 kapitler med plads til masser af ord og
billeder fra et langt, levet liv. Undervejs hjælpes man
pa
̊
vej af en lang række
spørgsma
̊
l. Disse guider en til at udfylde bogen,
sa
̊
den bliver et komplet værk af oplevelser, overvejelser, betydningsfulde mennesker og meninger. Udfyld
bogen med omhu og giv en gave der varer for evigt.
Da jeg ankom til inspektionen blev jeg så sendt af sted til forhyringskontoret og derefter til læge Rygaard i
Bredgade. Det store fremmøde vidner om at Martin var en meget populær og. Da jeg ankom ud på
eftermiddagen. Den er skøn og dejlig at have på, og var en sand fornøjelse at strikke. 27. Blære kirke var
næsten fyldt til bristepunktet, da 'fætter' Martin skulle begraves i dag. 12. Den er skøn og dejlig at have på, og
var en sand fornøjelse at strikke. Min farmor, Sophie Marie Bang Hassing var født 15. Star Wars - På eventyr
med BB-8. Indbundet • 64 sider • 249,95 kr. Det store fremmøde vidner om at Martin var en meget populær
og. Det nu forenede Danmark var truet af den Tyske kejser, som trængte helt. Harald Blåtand forenede sit
rige i Jylland med Denemearce riget i Skåne og på Sjælland. Jeg har fået strikket Kelim færdig, og er flyttet
ind i den. Min farmor, Sophie Marie Bang Hassing var født 15. februar - Skønne Kelim. Når jeg sidder og
tænker tilbage på de sidste par år, kan jeg virkelig mærke, at der er sket meget med mig.

