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Jeg er landmandDen sidste nye bog om professioner i serien “Jeg er ...” handler om landmandens arbejde og
hverdag.Fra tidlig morgen til sen aften har landmanden travlt. Han malker køerne, med en malkemaskine går
det nemt. Køerne skal også fodres, og stalden skal gøres rent. Landmanden kører gødningen ud på marken, så
planterne vokser, og når de er store nok, skal de høstes.Landmanden har mange maskiner og redskaber på sin

gård til at hjælpe med det hårde arbejde, og han bruger også en computer til at holde styr på alle sine
dyr.Mælkjen fra køerne og planterne på marken bliver til mad, som vi kan købe i butikken.En sød og

informativ billedbog om landmandens arbejde. Bogen sætter også fokus på, hvor maden kommer fra, og
bagerst i bogen er der en infoside, der fortæller om mælkens vej til butikken, og hvilke planter landmanden
dyrker.Serien om proffesioner er tegnet og fortalt af Liesbet Slegers, der også står bag bøgerne om Nanna og

Noa.

JEG ER LANDMAND TRAET FAERDIG. Jeg har altid interesseret mig for dyr og landbrug og tanken om at
have lidt sit eget gjorde at jeg skulle være landmand siger Marten van Ittersum.

Landmand

Landmand søger kærlighed 30årig landmand åbner op om sin store sorg og hvad den har gjort ved ham. Det
er fedt at uddanne sig til EUXlandmand fordi jeg får den praktiske forståelse på Bygholm og får sat den i en
større. Siden jeg var barn har jeg gået op i hvordan dyrene på middagsbordet har haft det. Landmand Det er
de her fire afgrøder jeg tjener penge på Jens Ellegaard fra Højstrupgård på Sjælland er ikke i tvivl om hvor

han tjener pengene henne på sin planteavl. Jeg er landmand. Andre fagretninger der er rettet mod
landbrugsuddannelsen . Mads har datet Merle Karen og Anna i Landmand søger kærlighed. LÆS OGSÅ

Landmand Claus ramt af corona Mister millioner Vi skriver stadig sammen som venner og jeg mener stadig
han er supersød siger 44årige Nanett der efter sin medvirken i datingprogrammet har lært at det ikke er nok at
ligge hjemme på sofaen hvis man vil have en kæreste. Landmanden arbejder på sin gård hvor han passer

dyrene og.
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