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De fire barna i familien Bird har en spesiell, men lykkelig barndom. De vokser opp i et sjarmerende gammelt
steinhus i en idyllisk landsby, med lange kvelder i et varmt og koselig kjøkken og med late, solfylte
sommerdager i den blomstrende hagen. Moren deres er en vakker og eksentrisk hippie som elsker å gjøre de
mest hverdagslige sysler til glitrende øyeblikk i barnas liv.
Under en påskemiddag skjer det en tragedie som er så grufull at den river familien i stykker i årene som følger.
Barna blir store, flytter ut og skaper sine egne liv. Snart føles det som de aldri var en familie i det hele tatt.
Men en dag må alle reise tilbake til barndomshjemmet – og konfronteres med det som skjedde den
påskekvelden da de var små.
Last ned ekstra lange sanger og slett alle versene som ikke passer. Vi skriver også bryllupssanger på bestilling.
Finn eksempler, tips og råd. Hervik saft, syltetøy og juice. I sjøkanten, rett ved Ryfylkes vakre natur ligger den
vesle fabrikken vår. Den ble plassert her fordi det var her de beste bærene. Tore Halvorsen. Født: 13.10.49 i

Rendalen; Sivilstand: Gift med Pia og bor på Løten. Tore har 2 barn: Ronny og Tina Mari. Litt om Tore: Han
blir av mange kalt "Sir. Konfirmasjonsanger til gutt - Fra søsken. En konfirmant har ofte søsken, som også
kunne tenke seg å si noe til sin bror.
Det er alltid hyggelig, men også morsomt. KJØPE BOLIG Spennende eller litt skummelt? Det er en
spennende prosess å kjøpe ny bolig. Mange synes det nesten er litt skummelt, fordi de beveger seg inn i
ukjent. mel.: La oss leve for hverandre refr.: La oss barndomshjemmet takke og ta vare på dem som vi har. For
den dagen vi blir blakke, går vi gjerne til vår mor og far. Alle hverdager: 09:30 - 16:00. TLF: 63 85 70 70.
Hemnes holder åpent: tirsdag, onsdag og fredag. Setskog holder åpent: mandag og torsdag Husmannsplassen
Prøysen hørte til garden Hjelmstad og ligger langs Prestvegen. Prøysen var som andre husmannsplasser,
omtrent 15 mål jord, hvorav 5-6 fulldyrket. Med våren kommer sommeråpningstid i banken. Fra 15. mai til 31.
august har vi åpent fra kl 09.00 - 15.30 på alle avdelinger, alle dager. Aurskog har åpent til kl. Spleis er en
norsk folkefinanseringstjeneste.
Vi gjør det lekende lett å samle inn penger til gode idéer og fine formål.

