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Gustaf Henriksson (teol kand) arbetar sedan 2011 som pastor och föreståndare för Västkustkyrkan. Han är
passionerad för evangeliets framgång i norra Bohuslän. Gustaf har varit aktiv som förkunnar i Pingströrelsen
sedan övre tonåren, parallellt med studier, arbeten inom servicesektorn och i detaljhandeln. Han har tidigare
skrivit boken "Det profetiska ordet: när texten blir tilltal" (Gospel Media, 2009). Gustaf bor i Strömstad med
sin hustru Maria och deras fyra barn.
Emmanuel Hyllerud är entreprenör och uppskattad föreläsare runt om i landet. Emmanuel äger och driver
företaget Älska Försäljning som jobbar med att hjälpa såväl större och etablerade företag som mindre,
nystartade företag att öka sin omsättning och vinst. Han sitter även med i ledningen för den internationella
kristna företagsskolan Focus Business School. Tillsammans med sin Alexandra driver Emmanuel också
skivbolaget Barnskivor.se. Emmanuel och Alexandra bor i Floda tillsammans med sina tre barn.

Kjære Kong Harald og Dronning Sonja. Gratulerer så mye med 25 års jubileet som kongepar. Dere gjør en
helt fantastisk jobb for fedrelandet vårt. Gratis klipparkiv for bruk i undervisningen. Organisert etter
læreplanene. KVINNEDAGEN 8. MARS: Vi ba et knippe menn fra ulike ståsted om å skrive sin hyllest til
kvinnen. Her er deres bidrag. Oppslagstavle Har ledig bolig. Dersom du har en bolig ledig eller om du har et
rom ledig i kollektivet ditt, legger du inn et oppslag om det her. Heii! I dag har jeg vært på kurs i forbindelse
med jobb. Denne gangen var det et balayage-kurs med Lotte Myrseth. Vi lærte forskjellige teknikker innenfor
balayage. Norske sexnoveller og erotiske historier sortert etter kategori For det gjør man helst ikke i Norge,
sier høyt at man er intelligent. I P3 Dokumentar denne uka møter du fire unge personer som er medlem i
Mensa. Kulturformidling Hei! Har hatt hytte på ytterøy i mange mange år, og lurer på om det er noen
muligheter for leirdueskyting på øya noen plass? Har søkt litt rundt, men finner. Etter å ha etterlatt huset til
min kjære blei eg møtt med noen rufsne brune blomster, Så da gikk turen i dag bort for å finne noen flotte fine
blomster.

