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Den
norske
sprÃ¥kstriden
eller
mÃ¥lstriden har i hovudsak
knytt seg til striden om
skrivemÃ¥ten av det norske
sprÃ¥ket.
Striden
har
opphav i at Noreg mista
norsk
som
offisielt
skriftsprÃ¥k i dansketida,
da det berre vart skrive
dansk i offisiell samanheng
her i landet. Sat, 19 Jan
2019 14:48:00 GMT Den
norske sprÃ¥kstriden â€“
Wikipedia - Danmark er eit
land i Nord-Europa. Det er
det sÃ¸rlegaste av dei
nordiske og skandinaviske
landa, og ligg sÃ¸rvest for
Sverige og sÃ¸r for Noreg.
Fri, 18 Jan 2019 20:47:00
GMT
Danmark
â€“
Wikipedia - Norges ledende
nettavis
med
alltid
oppdaterte nyheter innenfor
innenriks, utenriks, sport og
kultur Sun, 20 Jan 2019
16:55:00 GMT Kultur Aftenposten - Beskrivelse
Nyhet! Klimafilm er nÃ¥
tilgjengelig
med
stÃ¸ttesprÃ¥k. Filmer og
oppgaver er tilgjengelig
pÃ¥
engelsk,
sorani,
kurmanji,
arabisk
og
somali, samt oppgaver
ogsÃ¥ pÃ¥ nynorsk. Wed,
16 Jan 2019 23:27:00 GMT
Klimafilm - Kunnskapsfilm
- League of Legends
(forkortet LoL) er et gratis
Multiplayer Online Battle
Arena (MOBA) spil, som er
udviklet og publiceret af
Riot Games til Microsoft
Windows og Mac. Wed, 16
Jan 2019 15:20:00 GMT
League of Legends Wikipedia,
den
frie

encyklopÃ¦di
1
Eidsvolleden anno 1814:
Enige og tro til Dovre
faller. 2 Norsk og samisk er
offisielt likestilte sprÃ¥k i
Norge.
BokmÃ¥l
og
nynorsk
er
likestilte
mÃ¥lformer av norsk. Sat,
19 Jan 2019 09:11:00 GMT
Norge â€“ Wikipedia Bobby Darin (born Walden
Robert Cassotto; May 14,
1936 â€“ December 20,
1973) was an American
singer,
songwriter,
multi-instrumentalist, and
actor in film and television.
Wed, 16 Jan 2019 21:46:00
GMT Bobby Darin Wikipedia - Flere artikler.
Hvordan ser hodelus ut og
hvordan lever den? Hodelus
(Pediculus capitis) suger
blod i hodebunnen og
bittene kan gi klÃ¸e. De er
smÃ¥, bare 2-3 mm lange
og gjennomskinnelige. Sun,
20 Jan 2019 02:01:00 GMT
Informasjonsmateriell om
hodelus til bruk for skoler
og ... - Hordalands natur er
variert og storslÃ¥tt, med
mange smÃ¥ og store Ã¸yer
og innsjÃ¸er, breer, fjorder,
fosser, fjell og vidder, og et
rikt kulturlandskap med
Ã¸ysamfunn og fiskevÃ¦r,
frodige
jordbruksbygder,
industristeder og en rekke
kulturuminner. Fri, 18 Jan
2019
10:53:00
GMT
Hordaland â€“ Wikipedia www.vigo.no er et nettsted
som eies og driftes av Vigo
IKS Sun, 20 Jan 2019
05:14:00 GMT VIGO - 2
dager til juleferien Har
opplevd litt av hvert i livet
pÃ¥ godt og vondt, og har
etter mange Ã¥r med rus og
psykiatri endelig begynt Ã¥

komme med til hektene
igjen. Fri, 18 Jan 2019
17:41:00 GMT Stiler pÃ¥
bokmÃ¥l - Daria.no - Lytt
til Â«BibelbÃ¸lgerÂ» pÃ¥
din smarttelefon! Hvordan
oversetter man Bibelen fra
antikke manuskripter til
moderne norsk? Hvordan
arbeidet man med Bibel
2011-oversettelsen,
og
hvordan kan vi stole pÃ¥ at
moderne
oversettelser
gjengir bibeltekstene presist
og troverdig?
Bibel bibel.no - Nikolaj Frederik
Severin Grundtvig (Danish
pronunciation:
[ËˆneÉ¡olajË€
ËˆfÊ•Ã¦Ë•Ë€Ã°Ê•Ã¦É¡
ËˆsÉ›vÉ™Ê•in
ËˆÉ¡Ê•É”ndvi];
8
September 1783 â€“ 2
September 1872), most
often referred to as N. F. S.
Grundtvig, was a Danish
pastor,
author,
poet,
philosopher,
historian,
teacher and politician. N.
F. S. Grundtvig - Wikipedia
-
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