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Når Jonas Gahr Støre kommer med sin egen bok er det ikke så lite av en sensasjon. Boken, som har den
talende tittel I bevegelse forteller om Støres egen bevegelse - fra oppvekst og barndom, via studier i Paris og
læretid i politikken fram til han i dag står som vår viktigste samtidspolitiker – prosessen han har kalt
«sosialdemokrat gjennom modning, partimedlem ved beslutning».
Forfatterens hovedtema er likevel fremtiden for den politiske bevegelsen han er satt til å lede. Hva er de
viktigste valg sosialdemokratiet står overfor, hvilke utfordringer må Norge forholde seg til i fremtiden? I et
engasjert språk, og med genuin politisk nysgjerrighet går Støre gjennom de sentrale oppgavene som må løses
for en ny tid.
Boken – som på mange måter er en politisk programerklæring – er skrevet mellom slagene, midt i den rivende
utvikling forfatteren har vært gjennom siste år. Den ble påbegynt av en minister, videreført av en
opposisjonspolitiker og sluttstilt av en partileder.
Deler av teksten er utformet som samtaler og svar på utfordrende spørsmål fra rådgiver i Fellesforbundet
Jonas Bals – det gir teksten en dynamisk, utforskende tone, fjernt fra toppolitikernes vanlige knusktørre stil.

Gjennom en serie kapitler deler Støre sine engasjerte tanker om tidens viktigste emner, forholdet mellom frihet
og styring, klimaprosessene, den nye globale virkeligheten, og en rekke andre sentrale temaer.
I et tenksomt og dypt personlig avslutningskapittel tar han også for seg sosialdemokratiets mørkeste time –
hendelsene på Utøya 22. juli. Hva gjorde det med oss, hvordan vil det prege oss og hvor går veien etter en slik
hendelse?
I bevegelse er høstens viktigste politiske bok.
Munchmuseet i bevegelse - samtidskunst er et program med midlertidige kunstprosjekt av yngre kunstnere i
ulike rom, inne og ute, i Munchmuseets nabolag.
Under bevegelse med konstant akselerasjon kommer vi fram til de tre bevegelseslikningene: Et
undervisningsopplegg hvor dere skal lage ulike gjenstander som beveger seg ved hjelp av luft. Hei. På tide
med en ny hjemmeside.  Den blir nok ferdig til høsten. Takker for tålmodigheten. Ønsker dere en god sommer
så lenge! Tilbud til IKKE medlemmer: VINTERLAGRING av din MC? Old Bikers kan tilby vinterlagring i
tørre oppvarmede, sikrede lokaler, sentralt i Hamar gjennom hele vinteren. Hvorfor trene gangfunksjonen?
Hva er alternativet? Tap av muskelstyrke, stivhet ved lite bevegelse, sitte-/liggesår, dårligere balanse og dårlig
mage-/tarmfunksjon.
Hva er hofteartrose? Hofteartrose er slitasje på leddbrusken i hoften. Leddbrusken er med på å skape en
smidig bevegelse i hoften. Når leddbrusken slites ned.
6 Kraft og bevegelse Anbefalinger. I dette kapittelet trenger du å arbeide mye med oppgaveløsning. Regn alle
eksemplene og alle oppgavene i grunnboka nøye. Har du motoriske vansker kan tilrettelegging og
hjelpemidler gjøre hverdagen enklere. 7 Kraft og bevegelse Anbefalinger. Dette kapittelet handler om
Newtons lover. De lærte du allerede i Fysikk 1, men nå skal du bruke lovene på vektorform.

