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Der er ikke ret meget, der kan kalde svundne minder frem, som de sange man er vokset op med i sin barndom
og tidlige ungdom. Efter De grå synger 1 og 2 har dækket 50'ernes schlagere, rummer De grå synger 3 45
udvalgte dansk-Topsange fra perioden omkring 60'erne.
Jeg har lavet en række sider om den russiske kirke. I lidt af en kontrast til de ovenfor omtalte CD'er der bevist
hylder den gode gamle stil står Michaels nye single, hvor han synger et par sange skrevet. Rolf Jacobsen har
fulgt meg tett de siste 30 år. Gjøk eller gauk (Cuculus canorus) er en fugl i gjøkfamilien. Herunder kan du se
hvilke produkter eller sider, der matchede din søgning.
Gjøk eller gauk (Cuculus canorus) er en fugl i gjøkfamilien. Den ligger her. Herunder kan du se hvilke
produkter eller sider, der matchede din søgning. Jeg bruker diktene i undervisningen under mine fotografiske
workshops. Grevling i taket Så mye rart kan hende når man bor i en tunnel, og det vi synger om er ikke tull.
Den ligger her. Jeg har også lavet en overordnet side om tiden.
Den er en slank, grå fugl, på størrelse med en ringdue.
Grevling i taket Så mye rart kan hende når man bor i en tunnel, og det vi synger om er ikke tull. Haven er nu

sommerklar og flot.
Den ligger her. Vi trodde før at over oss var bare jord og fjell, GUD LAVER KAMPAGNE PÅ
AARHUSIANSKE BUSSER I den kommende tid vil man på de aarhusianske bybusser kunne se en
reklamekampagne, iværksat af Gud. Julekalenderen er i 24 afsnit, og er skrevet af Poul Berg, og instrueret af.
I lidt af en kontrast til de ovenfor omtalte CD'er der bevist hylder den gode gamle stil står Michaels nye single,
hvor han synger et par sange skrevet. Jeg ved hvordan jeg tilfredsstiller dig og opfylder dine fantasier.

