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I ett bohuslänskt kustsamhälle bor det unga paret Hilma och Oskar strax bredvid hans föräldrar och syskon.
Gunhild, Oskars yngsta syster, vill bryta upp och söka sig nya vägar.
Hilma blir hennes förtrogna.
Medan Oskar – trots kriget – ägnar sig åt fraktfart till Norge skurar Hilma mattor, hyr ut till sommargäster,
fiskar makrill och samlar vrakved. Minsprängningar till havs och varuransoneringen sätter sin prägel på
vardagen. Samtidigt som hon strävar för att sköta hem och familj är hon hela tiden upptaen med att försöka
förstå den svårtolkade omgivningen.
Långsamt börjar hon urskilja dolda mönster och hemligheter av olika slag…
Havet, horisonten, saltet och vindarna är hela tiden närvarande i denna skildring där vardagslivets omsorger
kontrasteras mot mycket dramatiska händelser både i familjen och i omvärlden.
Hildegunn Midtbø Bondhus Åsegotene 161 6156 Ørsta Mobil: 90192862 hildegunn.

bondhus@gmail.
com. Besøkende ÅNDALSNES (TV 2): Bare få meter unna hjemmet faller Tobias Hattrem Moa (21) i bakken
etter et slag. Mamma Hilma blir vitne til sønnen dør rett foran henne. Peab er tilknyttet EBA sitt
opplæringskontor, og er en godkjent opplæringsbedrift innen: Betongfaget ; Tømrerfaget; Vei- og
anleggsfaget ; Vår intensjon er at du. PINSETILBUD! Kjøp nå og få dagspass til 360 kr + avg! På årets
Working Class Hero Festival kan du bl.a oppleve den eminente popsnekkeren Marit Larsen, fjorårets. Elvira
Nikolaisen fra «Hver gang vi møtes» på TV 2 er i studio sammen med Hilma og broren Emil. – Oppdro
hverandre Hele den digre familien er. Velkommen til Moldejazz 17.-22. juli 2017, Norges viktigste festival for
jazz og beslekta musikkformer. Øyafestivalen 2017 • 8.-12. august • Tøyenparken, Oslo. Visste du at?
Øyafestivalen har som mål å være blant verdens mest miljøvennlige festivaler.
Nordvik Bodø, Toyota Bodø, bilbutikk, nybil, nye Toyota, bruktbil, bilverksted, service, reparasjon, deler,
bilskadeverksted, bilskade, karosseri, lakk SENTRUM SCENE: Musikk-Norge feirer året som gikk ved å dele
ut et par dusin bronseharper under kveldens Spellemann. Den gjeveste prisen gikk til Marcus. Belysning i
Skandinavisk design for alle hjemmets rom og behov, fra kjøkkenbelysning til krystallkroner.

