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En måned etter at hun hadde møtt mannen i sitt liv, fikk Anniken den utenkelige beskjeden: Hun hadde fått
lymfekreft. Hun ble livredd. Ikke for kreften, men for at hun skulle dø fra Erlend, mannen hun var så forelsket
i. Mannen som aldri vurderte å la henne kjempe kampen mot kreften alene.
Mens hun har kjempet for livet og ventet på beskjed om hun skal få leve eller dø, har hun likevel klart å leve. I
2013 fikk hun og Erlend Kreftforeningens hederspris for sin åpenhet - om å leve med kreft, og om å leve med
en som er syk.
For det handler ikke bare om redsel og kreftceller. Det handler om å leve. Om å gå videre. Om å innfinne seg
med livet slik det er nå.
Anniken og Erlend har vært å se i dokumentarserien Kampen for livet på TV 2. Flere hundre tusen seere har
fulgt dette paret med stor interesse hver uke og lært dem å kjenne som to helt spesiell unge mennesker.
Ledige plasser: Kurs 31464 - Dermatologisk fototerapiSted: Oslo Kurs 31131 - MiljømedisinSted: Tromsø
Om kurs Nettkurs Om kursutdanning. Nyheter fra Kristiansand, Agder, Norge og verden. Berit Vildalen er

stylist for "Hver gang vi møtes" på TV 2, og har deltatt flere ganger i NM i blomsterdekorasjon. Politikere og
media har feilet stort, nå er det kunstnerne som er igjen, og som må opp på barrikadene og forsvare siste
skanse! Den tøffeste kampen. Anne Gine Hestetun skulle samle Vestlandet. Til slutt sa kroppen stopp.
Aftenposten Live. er bygget på nytt fra bunnen av for å bli raskere og mer stabil. Vi jobber fortløpende med å
utvikle nye funksjoner. Samfunnet har gjennom flere tiår blitt mer og mer fokusert på ungdommelighet,
vitalitet og trendbevissthet. Det er det å være ung og trendy som er viktig for å. Nofima leder nytt
internasjonalt stipendiatprogram som skal finne nye måter å løse problemene med overvekt.
Oppmerksomheten rettes mot å få barn til å velge. Livet etter Utøya. Først nå har angsten sluppet taket hos
Christin og sønnene. Manchester Uniteds tidligere klubbprofiler Paul Ince, Roy Keane og Rio Ferdinand gir
José Mourinho det glatte lag.
Han kom hjem fra profflivet med masse penger, feit BMW og dyre dresser. Alt ble blåst bort.
Nå er han lykkelig som postbud og sauebonde.

