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Du är aldrig för liten för hans kärlek!
Känner du ibland att du är för liten eller för vanlig? Det är så Mini och Pytte känner. När dessa två charmiga
små möss får höra att en kung ska komma till Betlehem springer de för att leta efter honom. Men de kan inte
hitta kungen, och de andra djuren är inte till någon hjälp. Försök inte ens, säger de. Kungen bryr sig inte om
sådana som är så små som vi. Mini och Pytte är precis på väg att ge upp när någonting fantastiskt händer.
I den här underbara julboken för hela familjen får vi tillsammans med mussyskonen Mini och Pytte lära oss att
Gud älskar oss alla och att det inte spelar någon roll hur stora eller små vi är.

Med charmiga illustrationer och med ett språk som även de allra minsta kan ta till sig berättar Max Lucado på
ett tänkvärt och varmt sätt om julens evangelium.
Slå er ner tillsammans och låt En jul för alla bli till en favorit i juletid!
Skiferie eller sommerferie? Vi har aktiviteter både sommer og vinter! Velkommen til fjells! Trollingfiske blog
med en Beason 630 WA med Suzuki 175 hk , Litt om marin elektronikk og div fiskeustyr er intensjonen med
bloggen her. Oskar Lybekk Svar 26.12.2016 12.35. Hei fortsatt god jul. Dere har jo ikke lagt ut dansekvelder
for 2017. Mvh. Oskar VELKOMMEN TIL OSS! Strategisk plassert mellom kjente turistmål som Lofoten og
Nordkapp finner du Andenes og Hvalsafari AS. Vårt selskap er den første, største og. Fremgangsmåte: Ha
smør, sirup, melis og kremfløte i en kjele.

La blandingen småkoke i ca 5-10 minutter, til massen blir gyldenhvit og seig (sirupsaktig) i. Spennende
tilleggsutdanning i Sverige. Denne e-posten har Hest og Helse mottatt: Hej alla Här är kursannonsen för vår
nya utbildning Tilläggsutbildning i. Har du gravet laks og litt rugbrød i huset er du godt på vei til en liten
forrett/apetittvekker som passer fint før romjulsmiddagene.
Finn frem: Det er ei snau uke til norgesmesterskapet i trolling og det er mange utpå for å finne godplassen. En
som har funnet godfølelsen er Raymarine-ambassadør Espen Knai.
Angående «Dette ønsker kjendisene seg til jul» så tror jeg den er lagt ved mer for å provosere enn å hylle
norske kjendiser. Vi nordmenn har mer enn hva vi.
IHK Sparta Sarpsborg jakter flere samarbeidspartnere 05.12.2016 Gjennom det siste året har IHK Sparta
Sarpsborg jobbet hardt med på få på plass nye.

