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En oumbärlig kalender under och efter graviditeten

Graviditeten är en omvälvande tid och varje graviditet är unik. Trots det är det lätt att glömma hur det faktiskt
var när den intensiva småbarnsperioden tar vid och åren går.
I Ett barn blir till – Dagboken kan du vecka för vecka dokumentera allt som har med din graviditet och den
första tiden i barnets liv att göra. Här kan du skriva ner
ha
̈
ndelser, tankar och reflektioner samt klistra in ultraljudsbilder och andra minnen
fra
̊
n graviditeten. Du kan
ocksa
̊
la
̈
sa om vad som

ha
̈
nder i din kropp
fra
̊
n befruktningen till de
fo
̈
rsta veckorna efter
fo
̈
rlossningen.
Ha
̈
r finns – bland mycket annat – namnkuriosa med plats
fo
̈
r att lista egna favoritnamn samt en praktisk
o
̈
versiktskalender som
hja
̈
lper dig att komma
iha
̊
g viktiga datum och tider. Dagboken blir vad du
sja
̈
lv
go
̈
r den till.
La
̈
s den,
anva
̈
nd den, spara den.
Ett barn blir till – Dagboken
a
̈
r illustrerad med
ma
̈
sterfotografen Lennart Nilssons unika bilder.

Boken innehåller:

• Plats för att dokumentera händelser, tankar och känslor
• Plats för att klistra in ultraljudsbilder och att dokumentera besöken hos barnmorskan
• Fakta om din gravida kropp och vad som händer hos barnmorskan
• En praktisk översiktskalender
• Uppslag där du kan skriva ner viktiga kontakter
• Specialuppslag med namnkuriosa och plats att lista egna favoritnamn
• Plats för att dokumentera den första tiden efter det att barnet har fötts

Mitt nye hjemsted Jeg har skrevet en fortelling om en gutt som ikke har det så bra. Han blir mobbet på skolen
og familien hans bryr seg ikke særlig mye om han. 18 år Ei kort historie om forventningar til å bli 18 år og den
endelege dagen. Tankar og følelsar som kjem fram gjennom hovudpersonen. Bokmål «For i oppstandelsen
verken tar de til ekte eller blir gitt til ekte» – Jesus (Matt. 22:30) Paulus sier to ting på én gang. For det første
forsøker han, som.
Som dere sikker har lagt merke til, har flere og flere av bana våre begynt med briller. Uten at vi helt vet hvem
eller hvor det kommer ifra, har alle barna relativt. Astrid Lindgren sammen med Pippi, Inger Nilsson, utenfor
Pippis hus Villa Villekulla. FOTO: PRESSENS BILD/SVT 31. desember: Det er veldig kaldt på kontoret mitt.
(Ok, så har jeg vært lat, da.). Det er så mye styr med jula, bestandig. Min vane tro, utsetter jeg det.
Henleggelse av en straffesak innebærer at påtalemyndigheten beslutter å ikke fremme straffesaken gjennom å
ta ut tiltale eller utferdige forelegg. Årsak til. Min farfars far var født Gustav Isaksson Modh og kom fra
Sundals Ryr i Dalsland. Da jeg begynte å forske lenger tilbake i tiden viste det seg at slektsnavnet Modh. "Åtte
minutter igjen til skolen starter.
Er sent ute. Veldig. Vil ikke få anmerkning. Kan. Ikke. Har 10 fra før." Novellen er skrevet av Henrik
Tuftefolket på Sandflesa Langt til havs rett ut for Trena på Helgeland ligger det en liten banke som kalles
Sandflesa; det er en utmerket fiskeplass, men vanskelig.

