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Krokskogen. Der Olav den hellige møtte huldra, uten å la seg friste.
Der en liten norsk styrke stoppet hæren til Karl XII, ved hjelp av kvinnelist.
Fjellsetra på Krokskogen, der jegeren og vandreren Bernhard Herre besøkte seterjenta Ragnhild. Skogen hvor
eventyrsamleren Peter Christen Asbjørnsen gikk seg vill som 14-åring, og senere skrev uforglemmelig om det.
Jeg kom til koiene på Fjellsetra første gang for mer enn tjue år siden, og har siden vært der så ofte jeg har
kunnet. Til jeg bestemte meg for å være der sammenhengende i et år, fra midtsommer til midtsommer.
Året på Krokskogen.
Et stykke unna setra ligger et kast. Det er mange kast i marka, steder der det en gang har skjedd en ulykke.
Tradisjonen er å kaste noe på når man passerer. De fleste kastene er glemt og usynlige, men Ingjerdkastet
holdes i hevd. Her legger vandreren fortsatt på kvist og kongler, for å minnes en gammel tragedie.
Eller man benytter anledningen til å minnes sine egne.

Jaget bort ulv med kongler Da et samboerpar som gikk tur i skogen med hunden sin oppdaget en ulv på stien
bak dem, kastet de kongler for å jage den bort. Hagepraten. Det norske hageselskaps offisielle
diskusjonsforum for alle hageinteresserte i alle aldre og på alle kunnskapsnivå Lenge har jeg sydd klær for
salg men har bare vist frem gjennom facebooksiden min eller instagram og tatt bestillinger derfra. Noen
ganger er det også veldig gøy. MSN med innlogging til din Outlook og Hotmail.com e-post konto. Last ned og
chat gratis med Skype. Nyheter og underholdning fra de beste nyhetskildene. Det blir litt av hvert med på
planteloppemarkedet i år også, nå står de klare for å fraktes i morgen ettermiddag. Navnelapper får de vel også
få. Frøkena har virkelig vist progresjon, og det er ikke lenger tvil om at jeg går mot en bedre versjon av meg
selv. Det merkes, og det synes. Det gleder, og det skuffer. Neimen god kveld kjære blogglandia. Dette var
jammen meg lenge siden.
Altfor lenge ser jeg. Men slik går no dagane. Et nytt år er godt i gang, og jeg sitter da.

