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Johannes S. Andersen, kjent som Gulosten, levde et sjeldent innholdsrikt liv. Som barn ble han sendt til det
beryktede skolehjemmet på Bastøy, dette ble starten på en kriminell løpebane. Gulosten drev omfattende
spritsmugling i forbudstiden og var en kjendiskjeltring med flere fengselsdommer på rullebladet.
Da krigen kom til Norge, gikk han raskt inn i motstandsbevegelsen. Han stod bak den første likvideringen av
en angiver under okkupasjonen, før han måtte flykte til London. Snart ble han sendt hjem igjen for å lære opp
gutta på skauen i geriljakrigføring. Tilbake i London utviklet Gulosten et vennskap med Kong Haakon - noe
som kom godt med da han sommeren 1945 skjøt og drepte to tyskere i fredstid.
Berit Nordstrand. Berit Nordstrand lanserer en serie med produkter i norsk dagligvare. Havregrøt mango.
Grøten er sammensatt av nøye utvalgte råvarer og den er. Toast: Lag en smakfull toast med grovt brød. Spis
den til frokost, lunsj som et raskt mellommåltid eller til kveldsmat. Nesten alt om ost og vin. Det er stor
forskjell på ulike oster og det finnes knapt en vin som passer til alle. Her finner du en oversikt over de ulike
hovedtypene. Det er igjen tid for matpakker, og flere har etterlyst matpakkeinspirasjon.
Jeg har derfor tatt et lite dykk i kjøleskapet etter pålegg, frukt, grønnsaker og. Erik Lukashaugen kommer til
Bekkestua Foto: Vår Wilse Visesangeren Erik Lukashaugen fikk sitt musikalske gjennombrudd da han sang

tekster av ”skogens dikter. Takk for oppskrift! Har lett etter rundstykker som faktisk er så faste i konsistensen
at man kan rulle boller av deigen ;p Du finner mye informasjon om klubben ved å bevege deg rundt på denne
siden. I tillegg finner du oss på Facebook under Gaulosen danseklubb. NS IDRETTS PLAKETT. Plaketten
har blitt utdelt som 3 premie. Plaketten er produsert av David Andersen. Oslo og er merket D.
A. nede til. Creatur Media har troen på personlig service og produkter av høy kvalitet, og leverer webdesign,
webutvikling og animasjon. Avslutningsturneringer 2016/17. 02.05.2017 Håndball. De aldersbestemte
håndball-lagene i OIF deltok i Baldus Cup på Lillehammer (G9, G11, J10, J11, J12, J13, J14.

