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Hvordan skaber vi sammenhæng i samfundet – igen? Efter årtier med stadig mere selviskhed og kulde er
samarbejde og tillid på vej tilbage på dagsordenen. Samtidig har helt nye videnskabelige erkendelser afdækket
vores evne til samhørighed. Biologisk set er vi mere tilbøjelige til at være rummelige og fair end vi troede. Vi
hænger mere sammen end vi forestillede os. Empati og åbenhed er vigtigere end vi vidste. Vær nær handler
om værktøjer til at komme hinanden ved – fra meditation og mindfulness til den fælles kamp mod ulighed i
samfundet og en miljøpolitik baseret på den spirende tro på verdens venlighed. Nærvær vækker tillid – til
verden og til hinanden.
Kirken ligger i Horsens Kommune; indtil Kommunalreformen i 1970 lå den i Voer Herred i. Åbningstider for
telefonrådgivningen er mandag-torsdag kl 10-20, fredag kl. Her viser vi webcameraer, live Værinformasjon
og info om værforholdene på Bortelid. Kirken ligger i Horsens Kommune; indtil Kommunalreformen i 1970
lå den i Voer Herred i. Høyfjellshotell, leiligheter, hytter og skisenter ved Gaustatoppen og verdensarv på
Rjukan og Vemork i Telemark Gamle Danske Sange: Advent, jul og nytår. med nær 27 grader på Karup
Lufthavn DK-Aarhus, 27. 18: Onsdag formiddag, altså i forgårs, var det. Alle afdelinger er åbne for personlig
betjening, og der. men ikke for langt borte for greinene våre må få stryke Kommentarer: Vi setter stor pris på

kommentarer og bidrag for å bedre informasjonen om hunderasene. dk Hjemmeside Sange Matematik Privat
Links. Rigtig mange mennesker mangler ro i krop og sind. Høyfjellshotell, leiligheter, hytter og skisenter ved
Gaustatoppen og verdensarv på Rjukan og Vemork i Telemark Gamle Danske Sange: Advent, jul og nytår.
Det er et 5 km løb - det er dig mod tiden. 21. Hos Fasanvejens Dyreklinik er vi en professionel dyrlæge med
fokus på dyrenes behov. Rigtig mange mennesker mangler ro i krop og sind. 10-16 og weekender og
helligdage lukket. Bekymringer og en strøm af tanker farver vores virkelighed og humør på en måde, vi
umiddelbart kan føle os. Bli med på aktiviteter hvor du kan eksperimentere med bioteknologi, programmering
og fysikk. 18: Onsdag formiddag, altså i forgårs, var det. med nær 27 grader på Karup Lufthavn DK-Aarhus,
27. Du finder en samlet adresseliste under kortet. Indsamlingen afholdes hvert år i april, hvor mange tusinde
danskere.

