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Kan menneskeskjebner være flettet sammen på andre måter enn vi tror? Er det mulig å velge hvem vi vil være
i slekt med?
Agnes legger ut på en pilegrimsreise. Rita samtaler med Fridtjof Nansen i tårnet på Polhøgda. Maud seiler på
en flåte nedover Kongofloden. Bjørg skriver dikt på Gaustad sykehus. Laila er lugarpike på MS Bergensfjord.
Ingri blir den yngste ministeren i regjeringen.
I Villa Bohre på Lysaker har seks generasjoner levd og elsket og slåss gjennom det 20. århundret.
I sentrum står Rita Bohre og et livsverk kalt "Femina erecta". Det handler om at kvinner må stå oppreist.
Alltid oppreist. Samtidig er det et oppgjør med menns krokodillementalitet.
"Slekters gang" er ikke bare en slektsroman, det er også fortellingen om en liten, merkelig nasjon som gikk
under navnet Norge.
Tittel: Jeg så deg komme.

120cm x 60cm. HOVEDSIDE; ÅPNINGSTIDER; NETTBUTIKK; GRAFIKK; FIGURATIV MALERI;
LANDSKAP; GAVEKORT Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å dekke behovet for statistikk
om det norske samfunnet. Midt i dette skreifatet har Myre Fiskemottak etablert seg som en profesjonell og
ydmyk forvalter av landsdelens unike fiskeressurser. Med verdighet og respekt for. Bardu Menighet Postboks
85, 9365 Bardu Telefon 77 18 52 60. Mobil Kirkeverge; 971 23 382. Vakttelefon prest kveld/helg; 970 68
032. Telefaks 77 18 52 69 Deilig er jorden Tekst: B. S. Ingemann Melodi: trad. fra Breslau. Deilig er jorden,
prektig er Guds himmel, skjønn er sjelenes pilgrimsgang! Gjennom de fagre riker. Bardu Menighet Postboks
85, 9365 Bardu Telefon 77 18 52 60. Mobil Kirkeverge; 971 23 382. Vakttelefon prest kveld/helg; 970 68
032. Telefaks 77 18 52 69 Tider skal komme, tider skal henrulle, slekt skal følge slekters gang. Aldri
forstummer: tonen fra himlen: i sjelens glade pilgrimssang.
Tider skal komme, tider skal henrulle, slekt skal følge slekters gang; aldri forstummer tonen fra himlen i
sjelens glade pilgrimssang. Englene sang den først for. Vi gir deg de beste bøkene fra 2016 her. Årets bok,
årets roman, årets boksalgsuksess eller årets krimbok, les mer om bøkene på denne siden. Se her for beste.
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