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SPOR nr. 1-2016. Alt har en ende, så også arbeidslivet. Vår kjære redaktør gjennom 25 år, Aud Beverfjord, har nå gått av med
pensjon. Det er på sin plass å takke for en fabelaktig innsats, som har resultert i mange flotte blader, med svært interessant stoff
og debatter.

Vitenskapsmuseet: SPOR - Nytt fra fortiden - NTNU
Etymologi. Det er flere teorier om opprinnelsen til ordet «edda». En teori hevder at det er identisk med det ord som synes å ha
betydningen «oldemor» (se Rig), og denne teorien synes å ha størst anerkjennelse hos norske filologer.Tittelen kan således
referere til at det ofte var gamle kvinner som overleverte tradisjonen fra fortiden.

Edda – Wikipedia
Bronse fra øst av Preben Rønne. 3500 år gammelt neverkar! av Merete Moe Henriksen. Boktips. Ved den ytterste grense? av
Flemming Kaul og Preben Rønne.

Vitenskapsmuseet: Les SPOR her - NTNU
FAKTA: PALESTINSKE FLYKTNINGER. Rundt halvparten av det palestinske folk er flyktninger, som i dag utgjør rundt 5,4
millioner mennesker. Årsaken er hovedsakelig at de palestinerne som ble drevet på flukt under krigen i 1948 og 1967 ikke har
fått lov av Israel til å vende tilbake til sine hjem.

De opplevde al-Nakba i 1948: Tre norsk-palestinere
Anni-Frid «Frida» Lyngstad (født 15. november 1945 i Bjørkåsen, Ballangen i Norge) er en svensk popartist av norsk og tysk
opprinnelse, kjent som et av de fire medlemmene av gruppen ABBA.Gjennom sitt ekteskap med en prins av fyrstehuset Reuss
ble hun i 1992 offisielt kjent som prinsesse Anni-Frid Reuss von Plauen, med tiltaleformen Hennes Høyvelbårenhet.

Anni-Frid Lyngstad – Wikipedia
Utdrag «Menn som hater kvinner» handler om journalisten og medeieren i bladet Millennium, Michael Blomkvist og hans
møte med hackeren Lisbeth Salander, Henrik Vanger og hans familie.

Analyse av Menn som hater kvinner av Stieg Larsson
Vi forteller gode historier som gleder. Vi setter deg alltid først og jobber hver dag for å skape liv til din historie. Uansett hva du
trenger hjelp til – uavhengig av kanal og flate, har vi kunnskap til å hjelpe deg. Godt Sagt er stedet hvor de beste vokser slik at
vi alltid er rustet til å fortelle de beste historiene.

Godt Sagt - Kommunikasjonsbyrå | Drammen og Kongsberg
Dramaet «Gengangere» i tre akter, skrevet av Henrik Ibsen. Den ble utgitt for første gang i 1881 av Gyldendals forlag i
København. Det ble skrevet på en tid da realismen og naturealismen var sentral.

Siljes fagblogg: Analyse av Gengangere
Peer bygger seg en hytte på fjellet. Solveig kommer traskende opp til ham og sier at hun har gitt opp alt sitt for at de kan være
sammen. Plutselig får Peer et gufs fra fortiden og en gammel kvinne med en stygg unge dukker opp. Hun sier at det er Peers
unge, og truer med at hvis han ikke tar ungen til seg, så vil hun dukke opp hver gang han er til sammen med Solveig.

Ørjans norskfaglige blogg: Analyse av Peer Gynt
Kalmarkrigen 1611-1613. Dette var en krig mellom Danmark-Norge og Sverige - den fikk navn etter striden om Kalmar slott
og festning på den svenske østkysten.

Slaget i Kringen og Kalmarkrigen
Snakket med en birøkter og han forteller at bie bestanden har blitt halvert på noen få år. Han kan ikke fatte at bier bare kan dø
ut på så kort tid.
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Hvorfor i all verden sprayer de? – Nyhetsspeilet
18. april - Kampala - Fort Portal. Grytidlig har vi avgang, nå forlater vi Kampala og setter kursen mot Fort Portal. Nå venter
ytterligere bevis på at Uganda har et mektig landskap og en variasjon i natur som bare det.

Uganda og Rwanda med gorillasafari - carpe-diem.no
Seminar sundag 27. november kl. 16.00-18.30 – Nord-Sel kyrkje: Magnus Berg - den gløymde kunstnaren frå gruvesamfunnet
i Sel : 28. november i år er det 350 år sidan Magnus Berg (1666-1739) vart truleg fødd i Sel, der han voks opp i eit ungt
gruvesamfunn.

Sel Historielag - aktiviteter - publikasjoner - organisasjon
På årsmøtet hadde vi et par tilføyelser til handlingsplanen. En av dem var månedlige medlemsturer. Den andre var å prøve å få
inn nok email-adresser til at det meste av kommunikasjonen med medlemmer kan gå på mail.

Alnaelvas Venner
I begynnelsen av februar delte jeg entusiastisk med mine følgere på Min historie på Instagram at jeg var på vei til en privat
klinikk for full sjekk av føflekker. Lite viste jeg at det skulle være så viktig! Jeg kan jo få andre sykdommer og!

Magevennlig mat
«The guy who loves playing «The Most Dangerous Game» is the grand inquisitor. How quaint: Short story about the most
exciting form of hunting…HUNTING HUMAN BEINGS.

Rosetorne – Nyhetsspeilet
Fredag 15. mars. Tema: Malign hypertension-et gufs fra fortiden? Resymé: Hvem er disse mennene og hvorfor er de med på
fredagsmøte? Kom og få forklaringen på det og en hel del andet om din pasient med meget høyt blodtrykk.
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