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I et tropisk tredjeverdensland arbejder landmåleren Max for at finde steder, der kan anvendes til agerbrug for
den fattige befolkning. Max har ikke bare gode hensigter, han er også dygtig til sit arbejde – og han er dygtig
til at lukke øjnene for, at han er med til at udrydde regnskoven, for at bønderne skal få steder at drive landbrug
…Ole Henrik Laub (f. 1937) er en dansk forfatter, der har udgivet både noveller, romaner, børnebøger,
hørespil og skuespil. Hans forfatterskab er præget af en realistisk stil, og mange af hans værker er blevet
oversat til fremmedsprog. Ole Henrik Laub har modtaget en lang række prestigiøse stipendier og legater
heriblandt Statens Kunstfonds store legat og treårige stipendium.
Gårdens stuehus og avlsbygninger ligger smukt i landskabet omgivet af marker, hav og fjord, levende hegn
og engdrag. 00 Danmarks største skovbrugsfaglige maskinudstilling afholdes på Langesø Skovbrugs
udstillingsarealer – … MOTORSAVE TIL SKOVBRUGERE, GRUNDEJERE OG FOLK PÅ LANDET.
Motorcentrum sikrer, at dine maskiner er optimalt kørende. Fagbladet 3F sætter fokus på dødsulykker på
jobbet, myndighedernes behandling af sagerne samt konsekvenserne for de efterladte. Desktop Velkommen til
Haslundkær Haslundkær er en moderne entreprenørvirksomhed, der gennem mange år har opbygget en række
kompetencer indenfor Entreprenør – Landbrug – Maskinstation - Kloakmester og en afdeling for
regnskabsservice til andre virksomheder, inden for førnævnte virksomhedsområder. Skovarbejde, fuld tid:
Professionelle motorsavsmodeller. Find Jonsered i 'Maskiner og håndværk' | Maskiner & håndværk billigt til
salg. SLS A/S er et skovadministrationsselskab. Her på velkomst siden kan du finde seneste begivenheder og

aktuelle emner for Løvenholm Gods og Løvenholm Fonden. Miljøvenlige og pålidelige motorsave med
stærke motorer, hurtig acceleration og rigeligt drejningsmoment. Området omkring Nordenskov, Varde og
Ølgod er udpræget kvægområde, og vore specialer er derfor også udbringning af husdyrgødning, samt
bjærgning af alle former for grovfoder, herunder græs og majsensilage. Vi er din faghandel som servicerer
alle typer maskiner og dækker stort set alle nødsituationer med mindst mulig ventetid. Kontaktpersoner
Arbejdsfordeler: Kaja Eriksen Administration: Susanne Henriksen Træffetider Kontortid mellem kl. Det
danske grovvaremarked er Danish Agro koncernens historiske udgangspunkt og er hjemmemarked for
moderselskabet Danish Agro a. Fagbladet 3F sætter fokus på dødsulykker på jobbet, myndighedernes
behandling af sagerne samt konsekvenserne for de efterladte. Sælgere over hele Danmark. Her på velkomst
siden kan du finde seneste begivenheder og aktuelle emner for Løvenholm Gods og Løvenholm Fonden.
Desktop Velkommen til Haslundkær Haslundkær er en moderne entreprenørvirksomhed, der gennem mange
år har opbygget en række kompetencer indenfor Entreprenør – Landbrug – Maskinstation - Kloakmester og en
afdeling for regnskabsservice til andre virksomheder, inden for førnævnte virksomhedsområder. Vores største
arbejdsområde består i at betjene de mange mælke og svineproducenter på egnen. Motorcentrum sikrer, at
dine maskiner er optimalt kørende. Torsdag den 17.

