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Alle stiller vi oss de samme eksistensielle spørsmålene, sier livsveileder Tosha Silver: Hvorfor er jeg så
utrygg, hvorfor føler jeg meg så alene, og hvem er jeg egentlig?
Ved hjelp av humor og hverdagshistorier vi kjenner oss igjen i, oppfordrer hun oss til å legge fra oss fryktens
tunge bør og la det guddommelige lede an vår streben etter å gjøre det rette til riktig tid - slik at vi kan bruke
tiden på å glede oss over den storartede sceneforestillingen som er vårt liv!
«En høyst tiltrengt medisin for sjelen!»
Lissa Rankin, lege og forfatter av bestselgeren Sinnet styrer din sunnhet
Åpen svømming Østfold Åpen svømming for kursdeltagere under 5 år (Forbehold om mulige endringer) Hver
søndag fra kl. 13.00 til kl.
14.30 har vi åpen bading. Åpen Kirkegruppe tar sommerferie - men ikke helt. Regnbuemessen under Oslo
Pride blir nemlig et høydepunkt i sommer! Åpen kirke gir rom for stillhet midt i et hektisk bybilde. Godhet
Riska arrangeres også i år fra 12-16 juni. Du kan melde deg på enten om du Trenger Hjelp eller Du vil hjelpe.

KLikk på linken over. Vi kjenner alle til den gode stemningen av å sitte foran en åpen peis, samtidig kjenner
vi til iskalde hytter på morgenen fordi spjeldet på gruepeisen har stått. Pris: 179,-Talen er på 1033 ord og
fremføringen tar ca. 5 minutter og 43 sekunder Informasjon om talen: Mors "lille" jente får noen flott
velvalgte ord på den. For de som var på NM i fluekasting, ble det informert om at Norges Castingforbund
ønsker at sine utøvere skal gjennom "Ren utøver" registreringen. Nettbutikk med kosttilskudd spesielt for
candida-problemer. Alt av engelsk fotball i en pakke. Livet som ung går opp og ned. Det er ikke sykt – det er
helt normalt. Sykt normalt. – Vi har sørget for flere. Balkonger. Balco tilbyr komfortable , stilige og
finansielle balkong løsninger som forbedrer både indre og ytre miljø. Innglassede balkonger. Vårt komplette.

