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"Er du på hat med dine kontor-naboer?", "Har du været hjemme hos din chef?", "Hvornår ryddede du sidst op
på dit kontor?" …I "Bliv dus med din chef" stiller Willy Breinholst 19 spørgsmål fra en kontor-kollega og
følger dem op med morsomme anekdoter fra hverdagen. "Bliv dus med din chef" er en sjov bog, man kan
stresse af med i arbejdstiden – eller måske i frokostpausen.Den danske forfatter Willy Breinholst (1918-2009)
har skrevet en lang række humoristiske bøger og står desuden bag to af filmmanuskripterne til "Mig og min
lillebror" fra sidst i 1960‘erne. Willy Breinholsts bøger er udgivet i 100 lande, oversat til utallige sprog og
solgt i over 70 millioner eksemplarer.
2801 2018. Sikre veje ved Hedelyskolen og Krogårdskolen; Nye toiletfaciliteter ved Mosede Fort; Elever i
Greve skal dyrke motion tre gange dagligt; Børn med autisme får … Udgivet 18/3 2018 – opdateret 20/3 med
information om bisættelsen. 2801 2018. Vi har desværre modtaget besked om, at vores ældste medlem af
Vejle Fodbolddommerklub Kaj Sørensen er gået bort. Dumme penge, del 3. Forfatter: Navn på novellen: M
eller K bestemmer: Dato: Uddrag af novellen: Ham Dér. M over K. Dumme penge, del 3. Vi har desværre
modtaget besked om, at vores ældste medlem af Vejle Fodbolddommerklub Kaj Sørensen er gået bort. 2801
2018 - Hold da kæft, hvor er hun en liderlig so, sagde han og begyndte også at ….
2801 2018 - Hold da kæft, hvor er hun en liderlig so, sagde han og begyndte også at … Aars Boligforening er
i kraftig fremgang og søger derfor en ejendomsinspektør til at varetage Boligforeningens arbejde vedrørende
igangværende og kommende byggerier, samt vedligeholdelse af eksisterende bygninger og anlæg i samarbejde

med direktøren. Dumme penge, del 3. 2801 2018 - Hold da kæft, hvor er hun en liderlig so, sagde han og
begyndte også at … Aars Boligforening er i kraftig fremgang og søger derfor en ejendomsinspektør til at
varetage Boligforeningens arbejde vedrørende igangværende og kommende byggerier, samt vedligeholdelse af
eksisterende bygninger og anlæg i samarbejde med direktøren. Vi afværgede det totale kollaps.
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Greve skal dyrke motion tre gange dagligt; Børn med autisme får … Udgivet 18/3 2018 – opdateret 20/3 med
information om bisættelsen. Vi har desværre modtaget besked om, at vores ældste medlem af Vejle
Fodbolddommerklub Kaj Sørensen er gået bort.

