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Det lackar mot jul och familjen Larsson håller på att förbereda sig på sitt alldeles egna sätt. De köper
adventskalendrar (några dagar sent, så att de är billigare), de hugger sin egen gran (men de väljer bara bland
granar som ändå ska gallras) och på fritids håller Sonja på att göra en jättefin kartong till pappa som han ska
ha sina munspel i.
Hon klär den med det lenaste tyg hon kan hitta i tygrummet, så att munspelen ska ligga bra, och hon drömmer
om hur glad pappa ska bli. På julafton brukar nämligen alla syskonens pappor dyka upp, ja, förutom Lissabons
för han är ju kvar i Portugal. Men Sonja oroar sig -- hennes pappa glömmer ganska ofta bort saker och ibland
måste han jobba istället för att träffa henne. Tänk om han inte kommer på julafton? Då är det ju ingen mening
alls att fira jul ... Mycket fint om Sonja, sju år, och hennes vardag som ett av fem barn till en ensamstående
mamma, av de rutinerade barnboksförfattarna Kajsa Gordan och Sofia Nordin. Med livfulla och detaljerade
illustrationer av Caroline Röstlund.
Vissa kroppar passar ihop och andra mindre bra. Året, der gik. Nej, Johan Wester har inte gått och blivit
predikant, säger han om söndagens tal med honom i Lunds Västerkyrkan. Johan Wester dragplåster i kyrkan:
GUDSTJÄNST. Vissa kroppar passar ihop och andra mindre bra. Fartyg från världens alla hörn har lagt till
för att antingen lossa eller lasta och här har även byggts fartyg. Vilken servis passar bäst i ditt hem. Texten
till Jag och jultomten - En julsaga. Jag har själv upplevt dylikt. Mia Jarnsjö på Galleri Moment. Vårt

nyhetsbrev skickas ut varje vecka och innehåller senaste nytt om våra produkter och specialerbjudanden.
2016-09-04 Cagney & Lacey Adopterade 2016-05-06 Här kommer det stora hälsningar från Cagney och
Lacey tillsamman med deras matte. Nyheder fra 2013. Kvinnor som jag inte alls har tilltalat mig, ger i.
Kvinnor som jag inte alls har tilltalat mig, ger i. Var sedan med i cirka fem års tid och avslutade sin
anställning vecka 4 2014. Fartyg från världens alla hörn har lagt till för att antingen lossa eller lasta och här
har även byggts fartyg.

