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I sin bok om moren vier Klaus Hagerup stor plass til hennes diktning, og han viser nettopp hvor kort veien var
mellom liv og verk hos Inger Hagerup. Men i første rekke er dette en dypt personlig bok, skrevet med stor
kjærlighet av en sønn som heller ikke kvier seg for å komme inn på de mindre lyse sidene ved morens liv.
Med den sterke ærligheten som også var et av Inger Hagerups kjennetegn, gjør Klaus Hagerup både seg selv
og moren levende for oss, og gir oss en ny og klarere innsikt i "dette som var Inger".
Alt er så nær meg Alt er så nær meg denne velsignede dag. Svaberget ligger åpent med rolige drag. Havbrisen
vugger vennlig den duftende tang. Etter én og en halv sesong i Groningen drar Alexander Sørloth til Danmark
for nye utfordringer. Tiden hans i Nederland ble ikke slik det 21 år gamle. I badekaret. Sladret om den 9 mars
av Afrodite. Lagret under Sex og sånn. Jeg følte meg sliten i ettermiddag, etter at jeg. 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. Aud Astrid Aase (77 pr.i dag) - Eg har køyrt moped i førti år. Det har alltid
gått godt, med nokre få unntak. Ein gong pressa ein trailer seg forbi meg på ein. - Jeg så aldri på min far som
en drapsmann - for meg var han bare pappa. Lises far var alkoholiker, ble drapsmann og moren tok sitt eget

liv. Da hun var 16 år fikk. – Jeg tror ikke et menneske har hatt det så godt som meg på Dalen på 60-tallet. Jeg
hadde 50 meter til skolen, 50 meter til bilverkstedet der far jobbet, mor var. Søkelys får av og til inn meldinger
fra ulike personer som frembringer spesielle budskap, og budskapet jeg skal videreformidle her er et kjent
budskap blant mange.
Sameblod er en film som virkelig treffer meg i magen. Dette er en gripende historie som fortelles med et
naturvakkert og stemningsfullt filmatisk uttrykk og som har. Vi er Lekent og seriøst par som har lyst til å bli
kjent med ei hyggelig jente eller ett par der hun er bi og han hetr (som oss). Vi bor i Oslo, så det er fint om.

