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Den legendariske lappmarksprästen Bo Lundmark skriver här om sitt liv som nomadpräst, från den
jämtländska fjällvärlden i söder till Jukkasjärvi i norr. Han skildrar möten med fjällens färgstarka profiler, om
gruvarbetarstrejken i Kiruna, om kampen för att rädda Vindelälven från utbyggnad, men också om möten med
björn och märkliga nappatag med ädla fiskar. Boken är rikt illustrerad. Såvitt jag minns utkom första gången
2014 och har sedan dess tryckts i flera olika upplagor. Denna utgåva är i mjukband,men i övrigt med samma
innehåll. Bo Lundmark har tidigare givit ut ett flertal böcker och han är även känd som en av landets främsta,
muntliga berättare. "Det är sannerligen ett ovanligt prästliv Bo Lundmark levt. Berättandet är glesbygdens
universitet försöker jag ibland påstå det finns en mycket starkare berättartradition där det är glest mellan
människor. Predikovandringar är förstås tradition i väglöst land men också inom laestadianismen. Äventyren
är många men mest imponerar hans alldeles obrutna intresse för människorna. Alla får beröm, jag kan inte
påminna mig en kritisk kommentar från besöken i fjällvisten och stugor. Mängder av fotografier presenterar
familjer och små församlingar, just det året, just den stunden det begav sig." TOMAS LÖTHMAN
Jag har fått Metamina för ett par veckor sedan och vi försöker hitta rätt dos. Att jag började fundera om
daggmaskar, menar jag. Det ser ut som att den har varit ute/hemlös i många år. På sistone har allt fler börjat
hävda att Sverige numera står helt utan civilt försvar. Tyvärr var inte problemen med IP-telefonin och

webservandet slut i och med lösningen jag skrev om i förra blogginlägget där jag kopplade SIP-boxen (Eltek
R7121-L1) efter routern och gjorde port forwarding på en massa portar. I husförhörslängden finns en
marginalanteckning som antyder att de blir nybyggare, men jag kan inte uttyda var. Så jag gick till min
husläkare och fick en remiss utan problem. Det är helt klart en lockande hypotes, men såvitt jag vet så finns
det inte särskilt mycket vetenskap som stödjer det i nuläget. För mig så går Metamina ur kroppen efter ca 3-3.
Däremot är variering av träningsvolymen på detta vis helt klart vanligt förekommande inom många kulturer
av träningsmetoder för både tyngd- och styrkelyftare, och om jag får gissa så tror jag. 2016-03-21 Den här
katten har börjat strosa runt här i mitt område och min gård i Stenhagen,Uppsala. Hejsan. En liknande sida för
Elitettan kommer nog först framåt årsskiftet. Min släktforskning på min fars och farmors sida: Släkten
Andersson Viltok. Hej, Har en og9-3 aero, och sista tiden när jag startar den, kall, så kan den efter en minut
eller två bara dö när man står stilla vid rött ljus bland annat. Jag har en son som fått diagnosen ADD vilket
gjorde att jag insåg att jag också har det. Det är helt klart en lockande hypotes, men såvitt jag vet så finns det
inte särskilt mycket vetenskap som stödjer det i nuläget. En recension från Patrik som valde att prova
metoden på en av våra workshops ”Jag bestämde mig för att ta en workshop i daygame. Det är en stor
överdrift.
Så jag gick till min husläkare och fick en remiss utan problem. 5 timmar.

