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Thomas Kristensen (f. 1948) er opvokset i den lille landsby Hemmet ikke langt fra Ringkøbing Fjord. Han er
oprindeligt uddannet købmand og har i mange år arbejdet som sognepræst i henholdsvis Herning, Nørre Snede
samt Hvide Sande. I dag bor han i Hvide Sande. I en snes år har Thomas Kristensen været passioneret
ravsamler. I denne bog tager han læseren med på sin rute til sine yndlingssteder i barndommens område ved
Ringkøbing Fjord og Skjern Enge.
Steder som det måske vil være nyt for mange, at der kan findes rav, da de fleste formodentlig forbinder rav
med havet. Thomas Kristensen deler både sin rute, sine metoder og ikke mindst sin glæde ved ravjagten. Ravterritorier er nemlig ikke udtømmelige kilder som for eksempel guldminer, men genopfyldelige lagre af
gyldne skatte, som kan komme næste jæger til gode. Ravjagten giver forfatteren en spænding og en fryd, som
man ikke kan lade være med at blive smittet af, når man læser de medrivende beskrivelser af eftersøgningen i
rørskovens gemmer og glæden ved at spotte et gyldent glimt i dyndet. Søgen efter rav en hel dag på vandring i
naturen i den bidende blæst er godt for både krop og sjæl. Således lader Thomas Kristensen sine tanker og
forundringer flyve frit på turen. Alene, langs fjorden er der plads til betragtninger. Tanker om barndommens
landskab, udviklingen i dag, vandkants – eller med forfatterens egne ord Ravkantsdanmark deles med læseren.
Den nu pensionerede præst tænker livet og troen sammen, hvorfor områdets og barndommens kirker får en
tanke med på vejen. Forfatteren ser desuden en lighed mellem ravets honninggyldne perler og biblens omtale
af den kostbareste perle af alle. Han filosoferer levende over sammenhængen mellem disse naturens ravgule

perler og kristendommens åndelige kostbarhed. Som forfatteren skriver: Når jeg ser rav glimte som perler i
strandkanten, så kan det få mig til at tænke på den kostbareste perle af alle. Skønhed kan give tanker om
hellighed. Naturen har sit eget sprog, som hilser os fra alt det smukkes Skaber. Ja, hilser os fra alle gode
gavers Giver.
Og især rav taler til mig på dette sprog.
Læs mere her. Ektepar ville ta vare på slektshuset frå 1870-tallet, men bu på ein annan stad. Grandes preços,
sem custos reserva Reserve em Det Lille Hotel, Odense. a. Hus på 53 tonn og 100 kvadratmeter flytta på
Vestnes. Bjørn Wiinblads hjem, Det Blå Hus, står urørt efter hans død i 2006. Det norske oljeselskap ASA,
eller bare Det norske (dagligtale), var et norsk selskap som konsentrerte seg om leting og utbygging av
petroleumsressursene på norsk sokkel. Jeg har efterhånden frigjort mig fra alt det bestyrelsesarbejde, jeg
havde fået rodet mig ind i, så det nu (Januar 2012) er indskrænket til, at jeg er kasserer i. For at ugen på
skiskole bliver en god og sjov oplevelse for alle, er det vigtigt, at dit barn kommer på det. De er gode at klatre
i og skønne at sidde under en varm sommerdag.
fra 1 til 46 eller 55 til 64 Bruken av team i arbeidslivet har økt sterkt siden begynnelsen av 1980-tallet
(Mohrman, Cohen & Mohrman, 1995; Nadler, Spencer & Associates, 1998), og det publiseres. Demokratene
i Norge hadde. Hvordan finder jeg det rigtige niveau for mit barn. DIY / Gør Det selv projekter for hus &
have – og lidt til maven Det Store Plastleksikon er et online opslagsværk over forskellige plasttyper,
produktionsprocesser og plast-fagord. Demokratene i Norge hadde. For at ugen på skiskole bliver en god og
sjov oplevelse for alle, er det vigtigt, at dit barn kommer på det. Et nasjonalt folkeparti. Hus på 53 tonn og
100 kvadratmeter flytta på Vestnes. På veg til ny adresse. De kan bruges umalede som du ser det store K her
– eller de kan males i den farve du synes passer. Læs mere her. Demokratenes stortingsvalgprogram for
2017–2021 presenterer vår politikk for å bygge det Norge vi er glad i.

