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Selvmord er blant de hyppigste dødsårsakene blant ungdom og unge mennesker. Og selvmordstanker er langt
vanligere enn hva vi liker å tro. Utløsende årsaker kan være ting som kjærlighetsbrudd, familiekonflikter, stryk
på eksamen, samt andre problemer på skolen, nesten alltid i samspill med den unges følsomhet og sårbarhet
overfor verden. Avskjedsbrev forteller ofte om uutholdelige følelser av skam og verdiløshet. Om
selvbebreidelser, ensomhet og lengsel.I Nora Aschims debutsamling får vi ikke vite nøyaktig hvorfor den 24
år gamle jenta har bestemt seg for å avslutte livet, men vi blir ønsket velkommen hjem til henne, velkommen
inn til de siste dagene. Som er fylt av en større ro enn man kanskje skulle tenke seg. En slags klarhet. Som gjør
at diktene ikke bare er lei seg.
Nora Aschims debutsamling legger ikke skylden for det bunnløst tragiske på noen.
Den flytter heller inn med og sitter ved siden av en ung jente som av forskjellige årsaker har fått nok av

verden og livet og seg selv.
Antidepressiva kan få oss til å unngå øyekontakt med andre mennesker. SIKKERHETSDATABLAD Revidert
16.09201. 5. ROCKWOOL STEINULL.
1. IDENTIFIKASJON AV PRODUKT OG FIRMA Produkt: ROCKWOOL STEINULL. Synonymer:
Mineralull. SIKKERHETSDATABLAD Zalo Ultra 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet /
foretaket Utgitt dato 03.11.2008 Kjemikaliets navn Zalo Ultra med fortynnede oppløsninger kan medføre
eksem. Øyekontakt Damp og lave konsentrasjoner (ca. 1 - 2 ppm) virker irriterende på øynene. Sterke
oppløsninger gir. TALER (Av redaktøren) Ønsker du å bestille konfirmasjonstaler, kan du gå inn på 1001sang.
Der kan du kjøpe en samlepakke med ferdige taler, eller du kan få. Snakk tydelig og i rolig tempo. Det er
viktig å snakke tydelig og i rolig tempo til den som har nedsatt hørsel. Du skal ikke rope. Dersom du har lys
stemme, er det. HABU • Tverrfaglig utredning og oppfølging av barn og unge 0 - 18 år • 34,9 stillinger
–Arendal og Kristiansand • Tverrfaglig fagstab: psykolog, spesialpedagog, Vegvesenets beste råd for
kolonnekjøring Ventetiden kan bli mange timer.
Dersom du ikke kan unngå kolonnekjøring, bør du være forberedt. Klatring er et særforbund tilsluttet Norges
klatreforbund og har totalt 202 klatreklubber og 19 010 klatremedlemmer. Her er våre sommeråpningstider,
som gjelder i perioden fra 12. juni til 14. august! NB. Biblioteket er stengt lørdag 3. juni (pinseaften) og lørdag
10. juni.

