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Følg Peter Olesen rundt i hans store eventyrhave i Vejby Strand. Bliv inspireret til at give drømmene plads, så
du får en vild, anderledes og eventyrlig have. Peter Olesen mangler ikke ord, når han skal beskrive sin store
kærlighed: haven ved sommerhuset i Vejby Strand. At have en have er en gave, mener han: »At have en vild
have er at have en voksentumleplads, en legeplads, et eksperimentarium, et sted at få afløb for en masse ideer,
et sted at afreagere, blive væk, holde sig i form og bevægelse, koble fra, finde ro, falde ned og få godt ondt i
ryggen og blive øm og sundt træt i resten af kroppen. Måske ligefrem en gang imellem være så heldig at
glemme sig selv og for en stund blive et med naturen«. I bogen fortæller Olesen i tekst og billeder om
sommerhushaven, dens brændestabler, gemmesteder, oaser, krinkelkroge, stier, småsøer, havudsigt og
selvfølgelig også de 150 rosenbuske. Men det er også en stor opgave at holde en have. Peter Olesen fortæller
derfor, hvordan han året klipper og luger og bygger eventyret op, så der altid er noget at gå på opdagelse i.
Peter Olesen er journalist, forfatter og foredragsholder.
Han har skrevet en lang række bøger.
The latest Tweets from Vilde B Hansen (@vilde_hansen). Omstridt topfigur i fagbevægelsen: Se fotos fra
min vilde fortid.
1. 03/05/2017 · The soloist is Vilde Frang,.
Oslo, Norge Det er temaet på denne lille eksotiske opdatering fra haven. Felix Mendelssohn. Læs om Min
vilde eventyrhave ved sommerhuset i vejby strand i kategorien Have/drivhus/stueplanter med ISBN nr. - Der
er en del, der går rundt for at se på husene, der jo ser helt vilde ud, men der er ingen hjemme. Title: Min vilde
periode 4, Author: Gallerimarken. – Min have er som en hemmelig eventyrhave med mange forskellige træer
og planter. Læs om Min vilde eventyrhave ved sommerhuset i vejby strand i kategorien
Have/drivhus/stueplanter med ISBN nr. ) Vilde Frang violin. Bor du i byen og er du i en længere periode
blevet generet af en. Udkommet på Thaning & Appel i 2006 og på Frydenlund i 2016 Fotos af Peter Olesen
og Hanne Skyum Grafisk tilrettelagt af Gitte Kristiansen Læs videre Min vilde eventyrhave. Bor du i byen og
er du i en længere periode blevet generet af en. Min vilde eventyrhave. ) Vilde Frang violin. 1,8.

