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Dette er en bok både for mennesker med utviklingshemning og deres venner og hjelpere i skole, bolig, fritid,
dagsenter og arbeid. Boken kan leses alene, eller sammen med andre for å snakke sammen om det forfatterne
skriver om. Målet er å motivere til å investere i vennskap som varer.
Boken er skrevet med enkel tekst.
Flere med utviklingshemning mangler gode venner. De kan være avhengig av skiftende hjelpere for å delta i et
sosialt liv. Venner er viktige for oss fordi de deler livet vårt. En god venn er ikke bare en å gjøre aktiviteter
med, men også litt av vår livshukommelse og en bekreftelse på hvem vi er.
Venner er viktige.
Venner er en del av livet.
Venner gjør ting sammen.
Venner deler minner.
Venner forteller deg hvem du er.
Venner er kjærlighet.
Toril Heia har Downs syndrom og hun deler egne erfaringer.
Hun og Britt-Evy Westergård skriver om:
- Venn eller kjæreste
- Personalet som venner

- Venner i idrett og politikk
- Venner som blir syke og dør
- Hvordan holde på vennskap
- Opplevelsen av egen funksjonshemning
- Vår måte å skrive sammen på
Boken er skrevet med enkel tekst.
Forfatterne har laget spørsmål som kan brukes for å snakke om bokens tema. Disse ligger på
universitetsforlaget.no.
Venner Restaurant & Bar holder til i koselige omgivelser midt i Smalgangen på Grønlands Torg, et steinkast
fra Radisson Blu Plaza Hotell, Oslo City og Oslo. NRK Super er det største norske nettstedet for barn! Hos oss
får du TV, spill, radio og nyheter. Har du problemer med nett-TV? Gå inn på tv.nrk.no/hjelp Svensk
dramaserie for barn om hverdagsproblemer mange barn kjenner til.
I dag får vi møte Ida som blir frosset ut. Allerede i middelalderen var Svenner en viktig uthavn for lokale
fiskere. Da seilskutefarten økte i omfang, måtte leia sikres med sjømerker, og et losvesen ble.
Oslo-Filharmoniens Venner har som formål å yte økonomisk støtte til orkesteret, og å øke forståelsen for
orkesterets kulturelle betydning.
Vi velger å lage en egen hovedtråd for alle som søker venner. I dag ligger venneforespørsler over alt og det er
vanskelig å holde oversikten. Svensk dramaserie for barn om hverdagsproblemer mange barn kjenner til. Elliot
er ny i klassen. Venner er viktige, ikke minst i alderdommen. Det mener i hvert fall forskerne som har trålet
igjennom data fra the Australian Longitudinal Study of Aging, som. Venner Restaurant & Bar AS.
Lunchmeny.
Cowboytallerken Egg, bacon, tomatbønner og poteter. Serveres med salat og brød. Tett samarbeid med Norsk
Trenerforening. Mysa's venner i Norge har det siste året hatt et svært godt samarbeid med Teddy Moen og
Norsk Fotballtrenerforening.

