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"God morgen og god natt" handler om å sove som et barn, å sove sammen, å sove alene, å drømme og prate
om hverandre, å ringe noen seint, å snakke med noen tidlig, å våkne og oppdage at det har vært tyver i huset.
Hvordan ser menneskers handlinger og tanker ut i rommet mellom dag og natt, når de legger seg ned og idet
de nettopp har kommet ut av drømmen? Nils-Øivind Haagensens nye diktsamling er en tidebok over
menneskelivet i et døgn, et øyeblikk, en årstid, et kjærlighetsforhold. Den lange aftenbønnen "kjære gud" midt
i diktsamlingen er et åpent punkt der ønsker, uro, henvendelse og håp samles.
God morgen alle sammen "God morgen alle sammen" er en koselig sang som det er vanskelig å ikke like, selv
om man ofte hører den alt for tidlig om morgenen. TANTA TIL BEATE Tekst og musikk: Lillebjørn Nilsen
TANTA TIL BEATE hun bor i ei gate i Gamleby'n. Og med hatt og fjær er hun et vakkert syn! Trenger du et
godt sitat? På Siterte sitater finner du sitater og ordtak om natt og mer enn 1150 andre emner.
Natt til tirsdag ble det satt i gang søk etter to gutter på 16 og 17 år fra Ålgård. Politiet melder ved 07.15-tiden
at de to er funnet i god behold. Meldingen om brannen kom til nødetatene klokken 01.49 natt til onsdag.
Lanner brann 0310. Innhentet innformasjon tyder på at det ikke har vært folk i. Fire plukket opp med
helikopter fra skjær i natt.
Ingen ble skadet da fire personer ble reddet etter at de grunnstøtte ved Katland Fyr utenfor Farsund. God

morgen (med håndbevegelser) God morgen alle sammen, god morgen far og mor, god morgen lillesøster god
morgen storebror god morgen trær og blomster Verdensrekord på Hamar i natt – Storhamar vant etter 8 timer
og 32 minutter Sparta-treneren: – På grensen til uforsvarlig God morgen.
Hvilke gener i kroppen er det som gjør at kvinner våkner på et blunk når de hører lyden av brekninger? Og
hvilke gjør at mannen overhode ikke får. Fredag morgen forlot vi vakre Comosjøen, vi tok bilferge fra
Bellagio (7 km fra Lezzeno) og over til Cadenabbia, en tur på ca 15 minutter. Så gikk ferden videre.

