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Det de hade önskat sig allra mest – i nästan 10 000 år – var att alla i hela världen skulle få reda på hur fina
deras fjäll var.
Granarna Rasmus och Tjikko ville förstås också att fjällen skulle skyddas för evigt så att ingen någonsin skulle
kunna förstöra deras och deras vänners fina hem.
En dag för inte så länge sedan kom lämmeln Lill-Birger
springandes uppför Sonfjället till granen Rasmus med
andan i halsen. I ena tassen höll han ett skrynkligt och lite småsvettigt pressmeddelande.
– Vet du, sa Lill-Birger, vet du att du och din bror, granen Tjikko på Fulufjället, är de två äldsta träden i hela
världen?
– Är vi? sa granen Rasmus. Han var väl inte särskilt
förvånad egentligen, men han hade inte heller funderat så mycket över detta.
Det var då granarna Rasmus och Tjikko började kallas Old Rasmus och Old Tjikko eftersom de är så gamla!
Old Rasmus kände hur hela han liksom fylldes av stolthet.
”Tänka sig, jag och min bror granen Tjikko, Old Tjikko, är de
äldsta träden i hela världen. Och det betyder ju att våra fjäll, Sonfjället och Fulufjället, också blir
världsberömda!
Och just precis så blev det! Där lever Old Rasmus och Old Tjikko lyckliga än idag – ända till evigheten.
Boken finns även på engelska.
Ny plate og konsertforestiling I mai blir Rasmus og Verdens Beste Band 10 år gamle, og feirer med
bursdagskonserter og utgivelse av en splitter ny barneplate. Alle Trøndelag Teater forestillinger. Your browser
is too old to view this site properly. You will need to install any modern web browser in order to see this.
Kode 3. Rasmus Meyers allé 7. I KODE 3 viser vi Rasmus Meyers Samlinger , som inkluderer vår store
samling med verk av Edvard Munch. Her kan man se alle Munchs. Program «Markering for en demokratisk
ulveforvaltning» Kl 12.30 oppmøte foran Stortinget. Vi går i samlet flokk til Miljø og klimadepartementet Vil

du være med på en historisk valgkamp som sikrer Miljøpartiet De Grønne i Trøndelag representasjon på
Stortinget? Hei! I dag trakk jeg tema for min muntlige eksamen i Norsk og det ble identitet. Så helt siden jeg
trakk det kortet med tema på i dag tidlig har hodet mitt kvernet. Kode 4. Rasmus Meyers allé 9, 5015 Bergen.
I KODE 4 møter barna sin egen arena, KunstLab. Her kan våre yngste gjester få boltre seg i Norges første
kunstmuseum. Grane Arendal Fotball G2004 Til info: vi tar ferie i uke 28, 29 og 30.
Treningsmuligheter Uke 23: Mandag 5.juni Trening 18:30-20:00 på Skytebanen. Omfattende samling av
myter, bilder, gudefortellinger og kildemateriale I dag stemte Stortinget enstemmig gjennom Venstres forslag
om å få til endringer så det blir enklere å ta opp lærlinger i små håndverksfag!

