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I "Bøgen og egen" er vi helt tilbage til tiden, før menneskene overtog naturen med deres byer og marker.
Egetræerne hersker over landet som en stor familie, der danner rammen om dyrene og de få menneskers liv.
Da en stor, tyk bjørn en dag lægger sig for foden af et egetræ og fortæller, at den har været i et land mod syd,
hvor der voksede høje, slanke træer ved navn bøgetræer med helt tætte kroner, vækkes egetræernes
nysgerrighed med det samme.Forfatteren og journalisten Carl Ewald (1856-1908) havde en omfangsrig
produktion, der strakte sig fra ironiske artikler i Politiken over debatterende samtidsromaner og historiske
romaner til eventyr.
Carl Ewald er også kendt for sin oversættelse af brødrene Grimms eventyr.
Hvis man ikke er til badning, er her også store muligheder for at finde rav. 26.
Frø og … YouSee skriver ud til alle, der har YouSee kabel-tv, her i starten af januar 2018. 27. Velduftende
og meget holdbar i buketter. 10:13 Fra St. Almindelig bøg (Fagus sylvatica) eller blot bøg er et op til 35 m
højt, løvfældende træ med en tæt krone, som er bredt hvælvet. Det er en tung og hård træart. C. Ask er
naturligt forkommende i Danmark og er et almindeligt skovtræ. 02. a. 03.
Hvis man ikke er til badning, er her også store muligheder for at finde rav. Toårig plante med kraftig vækst
og rig blomstring i juni-august. 2018 overgår vi til en ny affaldsordning, og Roskilde Kommune har derfor

også en ny prissætning for afhentning af affald. 50-60 cm høj. Benyttelse af skoven. Filmen er et drama om
to udstødte og deres forhold til den konventionelle omverden.

