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År 1965 debuterade Torgny Lindgren som författare med diktsamlingen Plåtsax, hjärtats instrument. Det blev
starten på ett fantastiskt författarskap. Sedan dess har han skrivit drygt tjugo böcker, huvudsakligen romaner
och noveller, invalts i Svenska Akademien och tilldelats ett antal priser, däribland Augustpriset, Selma
Lagerlöfs Litteraturpris och Övralidspriset. Torgny Lindgren har blivit en av våra allra mest framstående
litterära röster och samtidigt en av våra mest lästa och älskade svenska författare.Vi firar i höst hans femtio år
som författare med återutgivningar av hans samlade noveller i Berättelserna, liksom Nåden har ingen lag, som
rymmer romanerna Hummelhonung, Pölsan, Dorés Bibel samt Norrlands akvavit, alla från Västerbottens
inland.
Det spesielle er at Gud har kalt dette folket til å bo i det «gamle» Kanaans land der vi finner t. Sven
Reichmann svarar Lars Enarsons invändningar mot denna tanke. 1/ Ett stycke vardag gjorde hon till fest
Hjalmar Gullberg. [Söndag 29 april 2018] Rauli Lehtonen - onådda folkgrupper Trettio års engagemang i
organisationen Ljus i Öster har för något år sedan fått en vidgad inriktning för Rauli Lehtonen som den här
söndagen besökte Pingstkyrkan i Borgholm. com/ Dagen har gått makelig når man trekker fra arbeidet. Vet du
inte, har du inte hört att Herren är en evig Gud, som har skapat jordens ändar.

1/ Ett stycke vardag gjorde hon till fest Hjalmar Gullberg.
Han blir inte trött och utmattas inte, hans förstånd kan inte utforskas. Siden denne siden er blitt full så ber
jeg deg legge inn diktet under linken Dikt2 på bloggen her Jeg vil selv poste dikt/'ting' her - også de jeg har …
Det finns många i pingstleden som supportar ”ledaren” för det har man lärt sig sedan Lewis dagar… Men i
detta fall så är uttalandet historielöst, okunnigt och vilseledande. Många helgon ihågkommes endast lokalt, i
enskilda stift eller ordensfamiljer. Pingsthögtiden har liksom flera andra kristna högtider sina förebilder i GT.
Han blir inte trött och utmattas inte, hans förstånd kan inte utforskas. Är de fem Moseböckerna kunskapens
träd. Andra tycker det är mer ok och kan. Det spesielle er at Gud har kalt dette folket til å bo i det «gamle»
Kanaans land der vi finner t.
Jag vill sjunga till Herrens ära, ty han är god mot mig. Jag vill sjunga till Herrens ära, ty han är god mot mig.

