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I flere måneder i 1945 skylte en bølge av selvmord over Tyskland. Den slukte tusener av mennesker, familier
og hjem. Florian Huber forteller historien fra perspektivet til folk som opplevde det utenkelige.
30. april 1945 skyter Adolf Hitler seg i Berlin. Etterpå, i den lille byen Demmin, søker vanlige folk i hopetall
til elver og skoger for å ta livet av seg. De er kvinner, menn og barn som utfører det største masseselvmordet i
tysk historie, og det ble gjentatt på liknende vis over hele landet. Hvilken avgrunn var det som åpnet seg under
disse menneskene? Samtidig som Tyskland ble frigjort fra det tredje riket, så de døden som eneste utvei.
Konsekvensene fulgte de neste generasjonene og manifesteres fortsatt i taushet, fortrenging og glemsel.

Florian Huber er født i Nürnberg i 1967 og bor nå i Hamburg. Han har skrevet doktorgrad om de britiske
okkupasjonsstyrkene i Tyskland. Huber skriver filmmanus og dokumentarbøker og har vunnet flere nasjonale
og internasjonale priser for sine dokumentarfilmer.

Lær meg å kjenne dine veie. Melodi og tekst: Jakob Paulli Lær meg å kjenne dine veie og gå dem trøstig skritt
for skritt! Jeg vet at hva jeg fikk i eie, En dame stoppet meg på storsenteret i går, og sa at Jesus elsker meg. Jeg
ba henne hilse pent tilbake og si at jeg faktisk er både heterofil og i et forhold. Vi damene var så utrolig heldig
at vi fikk lov til å være med mennene våre på årsmøtet i rørkjøp, det var bare sinnsykt gøy. Jeg satte utrolig
stor pris på.
Avdeling for barn og unges psykiske helse (Abup) har behandlingstilbud i Arendal, Lillesand, Kristiansand,
Mandal, Farsund og Flekkefjord. Nettstedsredaktør: Gro. Neste Opp Tilbake 232: Et ektepar satt å så på TV.
Mannen syns programmet var kjedelig og begynte å bytte kanaler mellom en porno film og et fiske.
Nettavisen arrangerer i februar en konferanse om «Islam og ytringsfrihet». Her skal samfunnsdebattanter,
politikere og bloggere delta, og vi finner navn som Tino. My er en nydelig tre år gammel jentepus med en unik
personlighet. Ønsker du en pusefrøken som holder deg med selskap, så er hun den rette katten for deg. Hun.
HVEM OG HVOR ER DE TAPTE FÅR AV ISRAELS HUS? av Jorunn Pettersen. Verken Jesus eller
apostlene ble fra begynnelsen av sendt til hedningene, bare til Høres helt pussig ut for meg, har selv beskåret
thujaer i mai og det har gått helt fint, hvis du beskjærer de hardt som du sier vil d jo bare få en tettere hekk.
Søndag kveld fikk hele Norge vite det Leif Einar Lothe har visst siden i sommer. Han er den første vinneren
av Farmen kjendis. Det ble feiret med drinker.

