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Kanskje du akkurat no er åleine.
Kanskje du trur at ingen bryr seg.
Kanskje du trur at ingen ser deg.
Kanskje du trur at du ikkje er bra nok.
Kanskje du trur at ingen veit kven du er.
Kanskje du ikkje kan førestelle deg
at det finst nokon som tenkjer på deg
og berre på deg
kvar dag, kvar time,
kvart minutt og sekund.
Går det an å vere forelska i den suraste
på heile skulen?
Går det an å vere nesten saman?

Eksamen Vg2 Rogaland vår 2010. Hvert fylke utvikler egne eksamensoppgaver. Her er våroppgaven fra
Rogaland 2010. Oppgave. I sitt møte den 27.april uttalte regionrådet seg om slik om framtidig
sykehusstruktur. Regionrådet fattet slik enstemmig vedtak: Regionrådet vedtar. Produksjoner. Litteraturbruket
formidler litterære produksjoner, både egne og andres. Vi er et kompetansesenter for litteraturproduksjoner og
en arena for. smp.no - nyheter, sport, kultur og debatt fra Ålesund, Sunnmøre og Nordvestlandet.
Høstskudd på gran gir vanligvis dårligere tømmerkvalitet i form av doble topper, gankvist eller krok.
I motsatt fall kan de føre til økt strekningsvekst når. I 2003 begynte Rolf Jacobsens Venner å presentere
«Månedens dikt», der vi utfordret personer til å velge seg et dikt av Rolf Jacobsen, gjerne med en begrunnelse.
Surnadal kulturhus, Lengting, liv og song, 27. mai kl. 13.00.
Tordenskjold Songlag vart stifta 12.
oktober 1908 og har vore i kontinuerlig drift sidan den gongen. Norges ledende nettavis med alltid oppdaterte
nyheter innenfor innenriks, utenriks, sport og kultur Først fikk jeg telefon fra Jan K. Torgersen, leder av Tasta
historielag. Deretter fulgte en e-post, og med den et vedlegg. Plutselig satt jeg i 2012 med et brev fra. Drikke
til gravlaks med dillstua poteter. Delikat, feit fisk og smaksrik sennepssaus gjer seg godt saman med ei fersk
og fruktig drikke. Anten du vel å servere.

