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Hvert år opplever en rekke mennesker at en nær og kjær person tar sitt eget liv. I denne klassikeren forteller
pårørende åpent om sine opplevelser - om sorgen og savnet, om forsøkene på å forstå og viljen til å leve
videre. De forteller for å hjelpe andre, slik at sorgen ikke fryser fast. Det gjør den om den ikke får ord.
Det er flere selvmord enn trafikkofre i Norge. Da Noen blir tilbake ble utgitt på slutten av 1980-tallet, var
boken epokegjørende ingen hadde skrevet om de etterlatte før. Den har vært til hjelp for tusenvis av etterlatte
opp gjennom årene. Nå er den endelig her igjen.
1 I det året da kong Ussia døde, så jeg Herren sitte på en høy og opphøyd trone, og kanten på kappen hans
fylte tempelet. Klikk deg gjennom verdensdelene med utgangspunkt i landenes navn og hovedsteder. En av
norges mest leste blogger. Tee HER ♥ Endelig tilbake i en av mine favorittbyer- London!! Bor i tidenes fineste
leilighet med tidenes fineste bestiss, haha. Siste nytt fra NRKs nyhetsredaksjon med magasin, sport og vær.
Har du noen spørsmål eller kommentarer er det bare å sende meg en email. Tilbake til radio siden.
Denne siden ble sist oppdatert 13.05.17 Program. Her finner du oversikt over aktiviteter på Solåsen i tiden
fremover. Noen av aktivitetene krever påmelding, du finner et skjema når du åpner den. Postadresse:

Telepensjonistenes Landsforbund Postboks 800, 1331 Fornebu.
Besøksadresse: Snarøyveien 30, Sone M1A, Fornebu. E-post: kon.telepensjonistene@telenor.com Nå kan du
lage hjemmeside som tidligere bare var forbeholdt de som kunne bla opp med flere titalls tusen av kroner. Lag
hjemmeside selv uten at det koster skjorta i. Dette er kursportalen for pasientreiser. Portalen inneholder kurs
for ansatte innen pasientreiser, og for de som skal rekvirere reiser. Velkommen til VIGO Bedrift! Dette er et
kommunikasjonsnettsted mellom lærebedrifter, opplæringskontor og fylkeskommuner. Her finnes informasjon
om formidling av.

