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– Takk for en deilig dag, sa hun.
– Og takk for ringen, jeg skal bære den så ofte jeg kan. Ingen har gitt meg en så fin gave før. Takk. Hun
strakte seg på tærne, kikket seg fort rundt for å se om noen la merke til dem, så ga hun ham et lett kyss på
munnen.
Plutselig hørtes musikk. Et par spillemenn hadde stilt seg opp i den smale gaten.
– Vil du danse? spurte Øystein.
– Ja, nikket hun.
Med ett sto Torger foran dem.
– Denne dansen er min, sa han.
Han sendte Øystein et advarende blikk før han strakte frem hånden og bukket.
Atlanterhavsveien. Atlanterhavsveien er en veiforbindelse mellom kommunene Averøy og Eide på Nordmøre i

Møre og Romsdal. En fantastisk veistrekning på åtte. Jomfruland: Ytterst i Kragerøskjærgården ligger
rullesteinsøya Jomfruland som er skapt av en isbremorene og siden slipt til av havet.
– Å pusse opp gamle møbler er dessuten blitt en artig hobby for oss, forklarer Roger. Egentlig skulle de ha en
typehytte, men fant ikke akkurat det de. 1951 i Forbinelse med Odin Bavda og Emil Corneliussens
konfirmasjon. Fra venstre. Ellen Bertha Bavda, Tora Kristiansen, Ellen Berit Nilsen (kanskje hun da ikke var.
Facebook. Mange er aktive på Facebook og noen er skeptiske, men for dem som vil ta del i en egen side for
Rasdalen, som ble opprettet for. Handlekurv. Handlekurven din er tom. Om Epla. Eplabloggen; Om butikken;
Kontakt oss; EplaHagen.
FAQ; Forum; Eplabloggen Sandnes Garn. Kvernelandsvegen 126. Foss-Eikeland. 4323 Sandnes. Klikk her
for å se kart.
Organisasjonsnummer: 877 050 262. tlf: 51 60 86 00. post@sandnesgarn.
no Saganett - lokalhistorie fra Myken. 1935: "Roald Amundsen" med brygga "Storhurraen" til venstre. Foto:
Ukjent

