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Det er ved at blive forstået og ikke bebrejdet, at vi kan vokse og komme over vores vanskeligheder. Vi bliver
også elsket frem af Gud, uanset om vi tror på ham eller ej. Emma Martensen, Sankt Joseph søster Søster
Emma deler ud af sine menneskelige erfaringer som ordenssøster, psykolog, leder og som kvinde.
Vi følger hendes udvikling fra en barndom præget af sygdom og mindreværd, men også fuld af kærlighed
frem til, at hun som ung kvinde føler sig forelsket i og kaldet af Gud. En barsk og lærerig uddannelse som
Sankt Joseph søster i Frankrig gør hende ivrig efter at udvikle sin orden i Danmark.
Det gør hun både som leder for Sankt Joseph søstrene i Danmark og senere som rådgiver i ordenens råd i
Rom. Søster Emmas dybe forankring i sin kristne tro og psykologien gør hende til en spændende kvinde med
et nuanceret menneskesyn – som hun siger: „Jeg tror jo, Gud er i begge dele.“
Den danske vikinge konge Knud den Store blev konge af England, Danmark og Norge.
Linn Ullmanns De urolige er en fantastisk bog. Agaperetræte er et tilbud til alle som søger stilhed og
fordybelse. Meningen med en kvindes liv er på dette tidspunkt at finde en mage og blive gift. Hun kommer
tilbage, det er rigtig fint, Ditte mener guldkæden. Som ganske ung mistede han en hel hær i England i

forbindelse med sin faders Svend Tveskægs pludselige død. Der står roman på forsiden, men den er en
forunderlig hybrid mellem en roman og en biografi, for alle læsere ved jo, at den handler om unge Linn og
hendes berømte forældre, Liv Ullmann og … Det problem der belyses ved hjælp af disse forskelle, er
kvindens rolle i samfundet. Da Agape hviler på kristne værdier, har retræterne et kristent fokus. Gratis
erotiske historier, noveller og tekster. Agaperetræte er et tilbud til alle som søger stilhed og fordybelse. Der
står roman på forsiden, men den er en forunderlig hybrid mellem en roman og en biografi, for alle læsere ved
jo, at den handler om unge Linn og hendes berømte forældre, Liv Ullmann og … Det problem der belyses ved
hjælp af disse forskelle, er kvindens rolle i samfundet.
Da Agape hviler på kristne værdier, har retræterne et kristent fokus. Dette stod skrevet i innledningen til
hundeboken Hunden og Vi fra 1950. :) Nu er det jo lidt over to uger siden jeg hentede Otto i lufthavnen, og
han er faldet så godt til. Og deres Hvad kendetegner retræterne.
Da Agape hviler på kristne værdier, har retræterne et kristent fokus. Den danske vikinge konge Knud den
Store blev konge af England, Danmark og Norge. Jeg synes det var så bra skrevet, at jeg vil gjengi det her på
siden Valper til salgs Om hundene kunne organisere seg, ville de bli enige om dette opprop til menneskene:
Ivar Edvin Olsen : Olderdalen : 169: Senere Anton Dahl, far : 258: Bertha Olsen 1917 - 1999 : Jakob
Mortenssen 1782- 1852 Et mesterværk.

