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Velkommen
I Danmark er vi så heldige, at man kan følge årstidernes gang.
Fra foråret, der viser sit ansigt, hvor alt det nye liv pibler frem. 
Fuglene, der kvidrer, solen, der lyser gennem træernes toppe, 

og lysegrønne knopper, der kommer til syne. 
Sommeren, der giver os varme dage, solskin fra en skyfri himmel, 

bare tæer i sandaler og picnic.  
Efteråret med de smukkeste farver, bladene, der risler gennem skoven. 

Svampe, der kan plukkes, og kogler, der samles.
Vinteren, der viser sin glans med istapper fra grenene,

og sne, der ligger tungt over træerne.
Årstidernes skiften betyder noget for os.

Derfor blev denne bog delt ind i de fire årstider.
En anden ting, der også betyder noget for os, er hverdagen.

Vi er vilde med hverdagen og hvad dertil medfølger som familielivet, 
vores venner, god madlavning, interiør, havelivet, naturen omkring os, 

kreative idéer, og hvad der ellers rører sig omkring os. 
Det er i hverdagen, der leves.

Vi kan begge lide at blive inspireret og at inspirere andre. 
Alle disse ting ønskede vi at forene, og det blev der denne fine bog ud af. 

Det gode liv.
Sæt dig godt til rette i din gode stol og lad os invitere dig ind i vores verden.

Vi håber at bogen vil give dig god inspiration og glæde.
God læselyst. 
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Forår




