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Gard og Jonas har besøkt kameraten Asgeir. Han vinker dem av gårde fra perrongen. Men så legger en skygge
hendene rundt halsen til Asgeir han forsvinner i mørket.
Kameratene stirrer sjokkerte ut vinduet mens toget forlater stasjonen. Hva skjedde egentlig?
På Min side ser du hva du har gitt til kampen for de forfulgte og hva du er med på. Og du kan melde til
innsats.
Les mer om Vi lanserer Min side – du får full. På Min side ser du hva du har gitt til kampen for de forfulgte
og hva du er med på. Og du kan melde til innsats. Les mer om Vi lanserer Min side – du får full.
FORFULGTE KRISTNE 215 millioner kristne forfølges hardt for sin tro, og antallet øker. Mest går det opp i
Sør- og Sørøst-Asia, melder Åpne Dører. Møt menneskene som flyktet i krigens største redningsaksjon
vinteren 1942–43. Carl Fredriksens Transport reddet mer enn 1000 forfulgte mennesker, halvparten.
Velkommen til vår nye nettavis. Denne versjonen av idag.

no ble lansert tirsdag 25. oktober 2016. Alt innhold fra den forrige nettavisen er fortsatt tilgjengelig her.
Velkommen til Det Kvindelige Læseselskab. Det Kvindelige Læseselskab henvender seg til leseglade damer i
alle aldre som ønsker å møte og høre kjente og ukjente. Fra og med 27.
november 2011 gikk Den norske kirke over til tre tekstrekker, og samtidig ble også navnet til en del dager
endret og tekstutvalget er forandret. Det kom inn svært mange gode søknader til Den norske
UNESCO-kommisjonens tilskuddsordning i 2017 – langt flere enn det kommisjonen […] » Les mer Filadelfia
er utleid til en russisk menighet som har gudstjeneste. Nærmere informasjon kan fås hos Valeri Triantafyllidis
på tlf 98645643. Etter marxistisk teori kom en verdensomspennende revolusjon til å starte i et utviklet
industriland med stor arbeiderklasse. Men i Vesten ble revolusjonslysten.

