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John Erik Olsen, opvokset i Ø-gadekvarteret, tager læseren med på en nostalgisk rejse igennem 50ernes og
60ernes Aalborg, set med hans øjne. I 1968 rykkede han teltpælene op, men kærligheden til Aalborg har han
bevaret., hvilket tydeligt skinner igennem i hans erindringer. Vi får indsigt i de glade staunder i kolonihaverne
på Th. Sauersvej, legene i Østre Anlæg, besøgene i idylliske Blegkilde, afdansningsballerne i
Håndværkerforeningen med Vera Jensens danseskole, starten i skolen på ´Østermarken´, børnehjælpsdagene
på Budolfi Plads, sidste søndag for jul i Borgporten, det ugentlige bad i Løkkegade, ´skrive U og P-bilnumre´,
amatørkonkurrencerne i Karolinelund, musikken fra ´Inge Aasted til Cliff Richard´, det dejlige kammeratskab
på Vejgaard Østre Skole, dukkerterne i ´Friluften´, Radio Luxembourg under hovedpuden, pigtrådens
indmarch i Aalborg, skøjtebanen med vafler og glaserede æbler, byens biografer med ´Far til fire´ i Palads og
Morten Korch i Palæ, glæden over besøgene ved havnen, samebillederne fra Richs, Danmark og Foska,
besøgene af gårdmusikanter, københavnerbådene, læretiden som typograf og meget meget mere.Bogen
indeholder ca. 300 billeder, hvoraf mange er i farver.
I behandlingen får du afrensning af huden, eksfoliering, damp og dybderens. Vil du opleve eventyret. Så
kom til Venedig. Hos SKØN vil du altid være i centrum og få den. Japansk Cosmo Lifting – en eksklusiv
skønhedsbehandling Japansk Cosmo Lifting er en naturlig ansigtsbehandling, hvor ansigtet strammes op og
rynkerne reduceres. Lej din egen ferielejlighed med køkken, skøn sydvendt terrasse og brug alle centrets
faciliteter. En af de måder, som vi får flest kalorier af, er ved de hurtige snacks. Først har jeg skoldet

valnøddekernerne, skyllet dem grundigt og gnubbet dem lidt, for at få det meste af den lidt bitre hinde af.
Velkommen. Det sker på den måde, at parterne formulerer konkrete. I forbindelse med indlæggelse og
behandling opstår mange spørgsmål. Så kom til Venedig.
Du fortjener det bedste.
Så kom jeg det hele i en gryde. The common VAT system in the EU sets rules applicable to all EU
countries.
Du fortjener det bedste. Rør creme fraiche, mayo, salt, peber og citronsaft med en dl finthakket dild. I
behandlingen får du afrensning af huden, eksfoliering, damp og dybderens. Tid til ro - Danmarks bedste
rejsearrangør, #1 på Trustpilot i 15 og 16. På Kähler Villa Dining i Aarhus-forstaden Risskov giver vi dig en
komplet helaftensoplevelse hvor der er sørget for alt - fra start til slut. Se efter 100% Autotjek-mærket, så får
du et trygt bilkøb og en 12 måneders Autotjek-Garanti.

