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Glade jul, hellige jul, Fete Frank daler ned i skjul.

Det skal arrangeres juleskuespill på skolen. Ruben har fått rollen som jomfru Maria, mens Kent spiller
jesusbarnet. Rektor har kapret rollen som Gud.
Ute laver snøen ned, og da Fete Frank som erkeengelen Gabriel skal heises oppunder taket i gymsalen, skjer
det som må skje: Vekten av snøen på taket og Fete Frank i vaier får hele taket til å kollapse. Skuespillerne er
fanget, og sammen med et esel faren til Kent har vunnet på pubquiz må de tilbringe julen i krybben. Når rektor
truer med undervisning for å få tiden til å gå, og eselet begynner å bli dårlig i magen, er det duket for verdens
verste jul.
Viktig at bakebollen er helt ren og fri for fett, gni den evt. med litt sitron. Pisk eggehvitene stive, tilsett sukker
litt etter litt. Pisk kraftig i 15. MELISGLASUR. 500 g melis, siktet; 2 eggehviter; ca. 2 ss sitronsaft; Mål opp
alle ingrediensene, slik at du har alt klart før du setter i gang. Ha sukker og sirup i. Jeg har lest en hel masse
om bollebakst – og prøvd utallige oppskrifter og forskjellige fremgangsmåter. Kokebokforfattere, bakere,

matjournalister, matbloggere og. Ukens anbefalte Topp 10 live låter! I Denne nye spennende serien vil vi her
på Rockman hver uke fremover gi deg vår anbefalte spilleliste over ukens topp 10 live. Jeg liker PC. Elsker
fotball. Men jeg har ikke ord dette er det verste spille jeg noen sinne har spilt. Dette spille har gjort PC drit
dårlig. Når den kommer, smyger de seg opp på brettet og glir elegant bortover vannet. Lidun beskriver tomten
hun bygger på som verdens vakreste. Hun måtte. HENRIK TOLLEFSEN TAR MED SEG POKAL OG
NORGESMESTER-TITTEL HJEM TIL JUL. Da ViMenn Poker intervjuet Henrik i middagspausen ble det
fleipet med at de like gjerne kunne. I 94 land er CARE til stede. 80 millioner mennesker fikk hjelp av oss i
2016. 91 prosent av alle innsamlede midler går. Visste du at 98 prosent av oss krysser anklene i tannlegestolen
når vi skal få bedøvelse? Slik er vårt kroppsspråk Norges ledende nettavis med alltid oppdaterte nyheter
innenfor innenriks, utenriks, sport og kultur

