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Verdens kuleste gjeng er så kul at ingen har oppdaget det ennå!
Det finnes de som bare ER kule. Markus, for eksempel. Han har smilehull i venstre kinn og skolens hardeste
skuddfot. Eller Cornelia, som har silkehår og beveger seg som om hun står på en scene, selv når hun skal på
do. Så finnes det de som er enda kulere. Sånne som oss. Helena, Alfred, Ivan og meg. Vi er så kule at ingen
har oppdaget det ennå! Men det er bare et spørsmål om tid. Det er i hvert fall det Helena sier.
Bli kjent med Verdens kuleste gjeng! Den ustoppelige Helena.
Den pene, men veldig dumme Ivan. Erkenerden Alfred. Og den ultimate kjedelige fortelleren, som vi ikke kan
si navnet på (hun syns nemlig selv det er det absolutt dølleste navnet i hele verden). Denne gjengen har fått sin
egen serie. Og her har du første lydbok!
Lydboken passer for barn i alderen 8-12 år.
2 måneder ago Alle som vil kan reise fra Re og oppleve en en helt annen kultur, en helt annen natur, dyreliv
og klima - og bo på barnehjemmet feks. Følg oss også på facebook! Zagroutha Forening for Orientalsk dans er
et knutepunkt for alle i Trondheim og omegn som er interesserte i orientalsk dans/magedans. POPSENTERET
er et museum og opplevelsessenter som holder til på Grünerløkka i Oslo, og er stedet for deg som ønsker å
vite mer om og oppleve norsk populærmusikk. Klatremus og de andre dyrene i Hakkebakkeskogen I over 10
år på rad har Norsk Sceneskrekk spilt Torbjørn Egners klassiker «Klatremus og alle de andre dyrene i. 17. Mai
feiring i Vestre Toten Kommune Raufoss 07:00 Salutt. 07:00 Musikk i gatene.
Raufoss skolekorps: Lundersveg, Idrettsvegen, Sagvollvegen, Stadionløkka. Bergen! Hva er psykoterapi?
Gestaltterapi. Hypnoterapi.

Det er mange typer terapi, og psykoterapi er et begrep som beskriver to terapier vi har hos Mentora i Bergen.
(Dagbladet): Kenneth Sivertsen og Herborg Kråkevik var et bejublet og genierklært par. Men allerede da de
ble sammen i 1992 hadde han store rusproblemer. 990 bibliotek er med i statistikkgrunnlaget. 148 av disse har
per i dag ingen utlån. Hos disse har 1927 avdelinger registrerte utlån i perioden. The Lightning Process (LP)
markedsføres som et treningsprogram for å øke ytelsen på ulike områder, og er også kjent brukt som verktøy
for å bedre en rekke.

