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Følger læreplan av 2002
Enklere språk, stoffmengden redusert. Sammendrag
Av nytt stoff:
- Evangelienes presentasjon av Jesus
- Bibelen som inspirasjonskilde for bildekunst og skulptur
- Sikhismen
- Descartes
- Kunnskap og etisk bevissthet om emner som sosialt ansvar, vold, konfliktløsing og likeverd
Nettsted med hjelp til oppgaveløsning http://ush.cappelen.no
Det gamle testamentet på lulesamisk. I november 2016 startet arbeidet med å oversette Det gamle testamentet
til lulesamisk. Det nye testamentet ble publisert i 2003. 270614Fine forhold for turvirksomhet i fjellet.Vinden
har sluttet fra nord, slik at det er blitt sommer. Nå er det fine muligheter for fjellturer igjen. Saksøk de samme
for NOK 50 millioner (anslått nåverdi) for ødelagt merkevare (mest sannsynlig for lavt), tilsammen et mildt
krav på NOK 150 millioner. Jeg trodde bakkene var over, men rett der framme så jeg et par gående menn på
vei mot Suleskard. Bare en liten nedoverbakke og ei kort slette, en ny bakke og så. Følgende "nyheter"
refereres fra årsmøtet: 1. I årsberetningene går det fram at laget har 144 medlemmer. Det er 24 betalende
medlemmer under 24 år. 11 av. Gå får 2009-modellen (altså dagens utgave). Den blir som "Rune" sier her en

helt annen verden, ihenold til både kjøreegenskaper,plass osv. uten at den gjør. Ny profetiskole og
helbredelsesskole vekker oppsikt. I april fikk ACTA to nye studietilbud godkjent av Utdanningsdirektoratet.
Nå kan man få stipend/lån for å be. Skjønnlitteratur A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
U V W X Y Z Æ Ø Å Annet Prosti Sogn/menigheter Medlemmer Innbyggere; Totalt 198877 251040;
Bergen domprosti: Domkirken (omfatter også Mariakirken, Johanneskirken og Nykirken) 17 753 08.01.2013:
Bidrag løypekjøring: Er du en fornøyd bruker av løypenettet vårt eller av skileikanlegget på Kjellmyra? Da har
du mulighet til å være med på.

