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Ein klok og humoristisk introduksjon til vaksenlivet!
«Eg har søkt på så mykje på nettet i mitt liv, barnefødslar, føflekker, tannutvikling hjå spedbarn. Før eg gjekk
ut med søppelet, var eg langt nede i det djupe nettet for å finne ut korleis Leah Isadora Behn såg ut akkurat no.
Likevel har eg aldri søkt på dette, korleis leve livet. Eg har berre gjort det som verkar rett, det alle andre gjer.
Det er dristig, tenkjer eg og stirer på det vesle rekkjehuset vårt. Dei som søv i andre etasje, er mine menneske.
Så dristig, nesten sjukt å investere så mykje pengar, så mykje tid, så mykje krefter utan å undersøke
ordentleg.»
På kort tid har Anne Gunn Halvorsen (32) fått to barn, mann og rekkjehus. Ho har pådrege seg gjeld, ansvar
og eit heilt ordinært vaksenliv. Ein kveld ho surfar på nettet, går det opp for henne at ho har brukt meir tid på å
søkje opp kjendisar og trenings-tights enn sjølve livet. For korleis skal ein som vaksen unngå å bli skild, sur,
utbrend og gjeldsslave? Kva bør du ete, kvar bør du bu, og kva kan du gjere for å unngå å døy?
I eitt år set Halvorsen alt anna på vent for å finne svar på dei store spørsmåla. Ho dreg med lesaren på
finanskonferanse og samlivskurs, inn i forskingsrapportar, oljesmell og politisk historie. Ho reiser frå Gjøvik
til Høvik, til Stavanger, Sandnes, Sandeid, Etne og Keyserløkka. Alt for å skrive ei bok som kan gjere deg

klokare - og få deg til å senke skuldrene, litt.
Å trikke og tenke Man tenker så mye. Hvor burde man tenke? Burde man i det hele tatt tenke? Jeg tenker for
mye, ingen andre gjør det. Men jeg har jo bare vært meg. Bootcamp anbefales! Ekte fellesskap som tar tak i
hjerta og korleis det preger livet som eg lever. - Bjarne, deltaker 2017 I dette hovedområdet skal vi se på
hvordan funksjon, adferd, vekst og formering hos både planter og dyr har tilpasset seg ulike levevilkår og
utviklet seg gjennom. 2 dager til juleferien Har opplevd litt av hvert i livet på godt og vondt, og har etter
mange år med rus og psykiatri endelig begynt å komme med til hektene igjen. I ren begeistring over kvaliteten
på det nordiske kjøkkenet bestemte Arne Brimi seg for å innby til en gastronomisk reise i Jotunheimen.
Sammen med et utvalg av. Finn kjente sitater og ordtak som har temaet Reise Bjørn Landøy (59) - Eg har gjort
det godt i livet, men det kunne like gjerne gått heller dårleg. På ungdomsskulen sat eg i eit uroleg hjørne i
klassen. Den åndelige og kulturelle siden handler om hvordan vi ser på livet og på oss selv. De åndelige og
kulturelle behovene har med meningen med livet å gjøre.
Selv befant Robert seg nå klistret foran pc-skjermen og gjorde ikke annet enn å stirre på den for en langvarig
stund. Stundom tenkte han på hvordan livet i. Det jeg mener er at følelsene våre er så sterke, vi går inn i alt
med livet som innsats.

