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"Det var en gang en enkemann han hadde en husholderske som hette Giske, og hun ville gjerne ha ham, og
overhengte ham støtt og stendig om at han skulle gifte seg med henne. Men til sist ble mannen så kei av det at
han ikke visste hva han skulle gjøre for å bli kvitt henne.
Så var det mellom slåtten og skuren, da hampen var moden, de skulle til å ryske hamp. Giske mente nå støtt
hun var så vakker, og så ferm og flink, og så rysket hun hamp til hun ble ør i hodet av den sterke lukten og
stupte over ende og ble liggende og sove i hampeåkeren. Mens hun sov, kom mannen med en saks og klippet
stakken av henne, og siden smurte han henne inn, først med talg og så med pipesot, så hun ble seendes ut verre
enn fanden."
Elever i 10. klasse og deres foresatte oppfordres til å sette av kvelden den 20. juni. Det blir da fest for årets
avgangselever ved Giske med tilhørende utdeling. Nyhet The Main Level tilbake på Giske. Nyhet Kristian
Kristensen til Sommerfesten. Nyhet Ina Wroldsen klar for Sommerfesten Øygardshallen ønsker å tilby eventog selskapsarrangører en stor grad av fleksibilitet. Nyhet Bli med på Ålesund Live Afterparty med Get Dancy!
Velkommen til Borgund Dyreklinikk. Våre åpningstider er mandag - torsdag 07.30 - 18.00 fredag 08.00 10.00 time utover dette kan avtales på telefon. Konsernsjef Arne Giske forventer at Veidekke-skuta vil holde
høy fart gjennom hele 2017.
Send GISKE + fødselsdato, ditt navn og grad av hast til 2097. For eksempel: GISKE 030562 Kari Normann
Treng time for konsultasjon Kr. 6,- per motteke melding. Vi i Alfa Begravelsesbyrå ønsker å skape trygghet
for at dere skal få en verdig avskjed for den dere er glad i. Kontakt oss for bistand i en vanskelig tid Vi sørger
vi for at alle barn blir sett og inkludert så de lærer og utvikler seg ut fra egne forutsetninger. Lek og læring
hånd i hånd hos Gnist Barnehager.

