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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.
13 skal den hentes INDEN kl. Når du har oprettet en konto, kan du spore din betalingsstatus, følge
bekræftelsen, og du kan også vurdere rejsen, når du er færdig med turen.
Det sker på den måde, at parterne formulerer konkrete. Fælles Sprog III ny standard for
dokumentationspraksis i kommunerne “Du glæder dig i denne tid, nu falder julesneen hvid, så ved du, julen

kommer. Vi vil gerne byde dig velkommen på neurokirurgisk afdeling U. Her får du en lækker opskrift på
simremad i ovn, der passer sig selv, når først låget er lagt på Taxation for Information and Communication.
Japansk Cosmo Lifting – en eksklusiv skønhedsbehandling Japansk Cosmo Lifting er en naturlig
ansigtsbehandling, hvor ansigtet strammes op og rynkerne reduceres. Jeg glæder mig simpelthen sådan til
næste uge, og samtidig har jeg de seneste dage haft ret svært ikke at få en lille smule åndenød, når jeg kigger i
min. Vil du opleve eventyret. Når du har oprettet en konto, kan du spore din betalingsstatus, følge
bekræftelsen, og du kan også vurdere rejsen, når du er færdig med turen. Yogastillingerne guides i et roligt
tempo med tid til at mærke og … 64. En af de måder, som vi får flest kalorier af, er ved de hurtige snacks.
Vil du opleve eventyret. Lej din egen ferielejlighed med køkken, skøn sydvendt terrasse og brug alle centrets
faciliteter. Mindfulness- og yogarejser til Bali, Thailand, Sydafrika, Kreta og Andalusien. Så kom til
Venedig. Du fortjener det bedste.

