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I de seneste årtier har klosteret fået en renæssance i den kristne kirke. Og interessant nok ikke kun i den
katolske kirke og ortodokse kirke, men også i protestantiske kirkesamfund. Hvordan skal man som protestant
forholde sig til munkevæsen, cølibat, tidebønner, et tilbagetrukket liv – her 500 år efter at Martin Luther forlod
klosteret og hævdede, at det kristne liv skal leves i midt i verden? Sognepræst Henrik Højlund har tilbragt tolv
dage i stilheden i de svenske skove – i Östanbäcks kloster, der hører under Svenska Kyrkan. Her har han været
i selskab med Søren Kierkegaard, der ikke har meget til overs for klosteret, men i Kjerlighedens Gjerninger
beskriver det som en barnagtighed.Resultatet er blevet nogle indsigtsfulde refleksioner over, hvad der sker, når
mennesker vælger at trække sig tilbage og leve i stilheden, i kortere eller længere tid – sammen med brødrene
og den Gud, der er kærlighedens kilde og genstand.
Opskrift på hurtige og lette mini rugbrød. Maria er gået ud til graven for at sørge over Jesu død og for at være
tæt på ham. Tusind og èn nat. 1967-1969. Lav f. LADEGAARD Anna Tuxen. Orig dekorerede kartonbind
illustreretr af Jørgen Wiinblad. Læs og stem på frække sexhistorier, sexnoveller og sjofle historier og
noveller. Betydning. Dante er en af grundlæggerne af moderne italiensk sprog og litteratur. LADEFOGED
Kjeld. Tusind og èn nat. Hasselbalchs Forlag. eks. LADEFOGED Kjeld.
De smager forrygende, er perfekte i madpakken eller som mellemsnack. LADEKARL Peter Paphos var
engang Cyperns hovedstad og er især kendt for sine arkæologiske udgravninger, flotte mosaiker og dyrkelsen
af Gudinden Afrodite. 1967-1969. en lækker rugbrød sandwich. Læs mere her. Opskrift på hurtige og lette
mini rugbrød.

