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I Det siste du skal se er et ansikt av kjærlighet beskrives nesten et helt samfunn. Til og med gulvet i en gymsal
får sitt eget, lille kapittel.
I hovedsak følger vi en familie, med faren Roy og sønnen Aksel som hovedkarakterene, og Kjersti som jobber
som primærkontakt for den handikappede skoleeleven Siri. Vi følger deres dagligliv og hvordan det utspiller
sin lavmælte dramatikk i en kommune avfødt av det nyrike Norge.
Familiefaren Roy sliter med selvbildet han er eldre enn sin kone, og vi får se ham i ulike situasjoner hvor han
forsøker å finne en bekreftelse på at han fremdeles eksisterer, er verdig og viktig. Dette også overfor sine to
barn som han heller ikke når, verken følelsesmessig eller sosialt.
Kjerstis liv med den krevende spesialklassen utgjør også en stor del av handlingen, ved siden av hennes
forsøk på å innlede en slags romanse med taxisjåføren Morgan.
Det handler om drømmene man har på et sted hvor alt virker langt unna. Det handler om alle menneskenes

forhåpninger om at livet skal romme noe mer.
Men som nevnt handler dette også om et samfunn, åpne nye rom i det, se bak fasader, gå dit man vanligvis
ikke går for å finne nye mønstre og strukturer.
Nesten alle kommer til syne og får beskrevet biter av sitt liv, bussjåføren, kjørelæreren, sykepleiere, rektoren,
elevene, kultursjefen, og til og med kronprinsen idet han besøker byens ungdomsskole for å holde et
klimaforedrag. Det er et ambulerende blikk som snitter inn i et stykke norsk virkelighet. Fortellerblikket
sveiper over tettstedet som en lyskaster i et dårlig opplyst landskap.
I det hele tatt gjøres det skarpe sosiale og samfunnsmessige riss. Eivind Hofstad Evjemo våger noe som ikke
mange i hans generasjon gjør, å skrive om et samfunn og utforske det sosiale hierarkiet. Og han gjør det i et
ladd og sanselig språk.
Les mer om boken her.
Min profetiske ånd hviler over dette landet. Jeg sender mitt ord over Norge, og det skal skape hva det nevner
på et hvert sted, der det proklameres. I dag, på Norges nasjonaldag, så synes jeg vi skal la en kanadier tale. I
denne videoen så forteller Kim Wilson fra youtube kanalen "KimwilsonTV" om hva som skjer. Men Jesus
svarte og sa til dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner Skriftene og heller ikke Guds kraft. Matteus 22:29.
16 Hele Skriften er innåndet av Gud og.
When it's dark outside Dette er en sang jeg skrev til en gutt som jeg elsker, men han vet knapt hvem jeg er.
Jeg trengte å få ting ut, men jeg greier det ikke uten.
August. August er det mykeste myke jeg kjenner, denne skjelvende streng mellom sommer og høst, denne
dugg av avskjed i mine hender. Dette hemmelig milde innover jorden, Det gamle testamentet på lulesamisk. I
november 2016 startet arbeidet med å oversette Det gamle testamentet til lulesamisk. Det nye testamentet ble
publisert i 2003. Tord Gustavsen, klaver Berit Opheim, sang Gjermund Larsen, fele Ensemble Energico, dir.
Tore Erik Mohn Hva skjer om Bach betraktes som en av tidenes største. I sommer skal vi bygge en ny dome.
Den skal stå i hagen, nært naturhuset, og fungere som en event-dome for yoga, meditasjon og samlingssted for
våre retreater og. Ikke ta sorgen på forskudd, da må du lide under den to ganger. Aldri har så mange hatt så få
å takke for så mye. Det er ikke noe vi er så takknemlige for som. For et par dager siden fikk jeg det plutselig
for meg at jeg skulle pusse opp rommet mitt. Solfrid var på besøk en morgen og viste meg et nytt nattbord hun
hadde.

