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I denne boken utforsker forfatterne sin egen tro på og fascinasjon for litteratur. En grunnleggende tanke er at
skjønnlitteraturen evner å uttrykke sjikt av den menneskelige tilværelse som vårt hverdagsspråk ikke rommer.
Forfatterne hevder at litteraturen står i et indirekte spenneingsforhold til det religiøse og teologiske. Gjennom
lesninger av middelalderdikteren Dante Alighieri og den norske samtidsforfatteren Jon Fosse, viser Drude von
der Fehr hvordan det skjønnlitterære språket, uavhengig av tid, iscenesetter eksistensielle og
religionsfilosofiske spørsmål.
Litteraturen er religiøs uten å være dogmatisk, skråsikker eller bekjennende. Heri ligger også et av dens
sentrale bidrag i en tid der det religiøse i stor grad er overtatt av fundamentalisme, politikk og new age.
Bibelsk Tro er et tidskrift gitt ut av stiftelsen På Bibelens grunn. Her kan du lese artikler fra bladet, bestille
abonnement, bestille kassetter og litteratur, osv. trosbyggende bøker kristen litteratur hudpleieprodukter
Agape Forlag AStrosbyggende bøker kristen litteratur hudpleieprodukter Agape Forlag AS Vår side har
flyttet! For BCCs offisielle hjemmeside, besøk: bcc.no. For å lese mer om vår tro og lære, besøk:
aktivkristendom.no. Du vil bli overført til bcc.

Nobelprisvinner i litteratur, Bob Dylan, har levert et taleopptak av Nobelforedraget sitt, og får dermed utbetalt
prispengene på 8 millioner svenske kroner. Tro ikke mørket når lyset går ned i skumringens fang. Alltid er det
på jorden et sted soloppgang. (André Bjerke) Jon Fosse. Med Hermann Sabado, Hanne Skille Reitan, Duc
Mai-The, Ågot Sendstad, Andrea Bræin Hovig, Nils Golberg Mulvik.
Regi: Anne-Karen Hytten. Scene. Lunde Forlag AS er et mellomstort norsk forlag som særlig produserer
kristen litteratur, men har også en del allmenne produkter. Lunde utgir bøker i mange. Slektshistoriewiki er
Norsk Slektshistorisk Forenings egen wiki for slektsforskere. Vær med og utvikle Slektshistoriewiki til en
uuttømmelig kilde for slektsforskere. Informativ tekst om norrøn litteratur. Karakter: 5/6 (3. klasse,
videregående) Jon Michelet bor og arbeider i en gammel skipperstue på Larkollen. Der har han samlet et stort
stoff om krigens glemte helter - de norske sjøfolkene på Nortraship.

