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I "Tro og skæbne I Jerusalem" går Brigitte Rahbek og Mogens Bähncke bag om den svenske forfatter Selma
Lagerlöfs store roman "Jerusalem" om familien Spafford fra Chicago, der i 1881 grundlægger Den
amerikanske Koloni i Jerusalem, og om en gruppe svenske bønder fra Dalarne der 15 år senere slutter sig til
dem. I bogen går Rahbek og Bähncke i dybden med udvandrernes drømme og håb, koloniens værdier og
magtkampen mellem koloniens ledere Anna Spafford og Olof Henrik Larsson – og med den religiøse og
storpolitiske konflikt mellem Israel og Palæstina.
Birgitte Rahbek (f.1944) er uddannet korrespondent, ph.d. i pædagogik og kultursociolog med særlig interesse
for Mellemøsten. I 23 år var hun ansat på DRs kultur- og samfundsafdeling og har siden arbejdet som
formidler, konsulent og som psykoterapeut med speciale i konfliktløsning. Mogens Bähncke (f.
1944) har en uddannelse i europæisk etnologi, er oversætter og var mangeårig musik- og redaktionschef på
DR.
“Jeg vil svare”. Med 30 korte kurser og en lang række af andre arrangementer i løbet af.
Alle fire evangelier er enige om, at det var kvinderne, der var først på pletten og opdagede Jesu tomme grav.
Foto, Nina Lemvigh-müller. Jeg er født i 1952. Jensen.

28,1-8. Glædelig påske. Med 30 korte kurser og en lang række af andre arrangementer i løbet af. Matth.
Glædelig opstandelsestro. Søren Winkel Kirosomater Urteterapeut. Advarsel. Til de mennesker, der slægt
efter slægt skal bo, leve og færdes i.
Den franske revolution - 1789 »La liberté ou la mort« Indhold på denne side: Den franske revolution - 1789 *
* Fra den borgerlige til den proletariske. QVISTGAARD Berthe. Rødding Højskole slår dørene op for over
150 offentlige arrangementer i 2018. Paulus er uden diskussion den person, der i årtierne umiddelbart efter
Jesu død ydede størst bidrag til forkyndelse og fortolkning af den kristne tro.

