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Jonas Ottesen betragter det som et under, at han er i live. Endnu mere urimeligt er det mirakel, at han fortsat
får lov at fungere som præst.
Der er nemlig et problem: han drikker, ofte mere end systemet og sognet har godt af. I "Døden kom til nytår"
sker den tredje højtidshenrettelse, og Jonas Ottesen kommer på kur! Psykiatri og antabus i en frygtindgydende
cocktail. Helbredelsen får alvorlige følger for hans arbejde. Hvad værre er: Den ledsages af en lyksalig
forelskelse, som fører ham dybt ind i de schweiziske alper – og en konsekvent eksekution. Jørgen Thorgaard
(1939-1992) var forfatter, teolog, foredragsholder og TV-vært. Fra 1965 til 1979 var han sognepræst ved
Osted Kirke, men han måtte ofte tage orlov for også at passe sit job i Danmarks Radio. Som forfatter har
Jørgen Thorgaard især skrevet romaner og krimier, men han har også bidraget til bøger om religion og dansk
politik.
ANNETTE EDEL har hele sit liv haft kontakt med den åndelige verden. 100% FREMMED. Bertel
Langthjem 'brandede' sine ure med kunstner-navnet, som bestod af hans fornavn og navnet på gården, hvor
urene blev håndlavet - næsten fra bunden af. Dette afsnit indeholder anerne til familien Jørgensen, som
oprindeligt stammer fra Voldby sogn ved Hammel på den direkte mandlige linje med en gren til byen Røgen.
Døren til dem kan åbnes her. Ved ikke rigtig om det bliver for sejt for mig at trykke ud, men jeg kan da prøve.
Newyorkerbyheart. Glæder mig til at høre om lammekøllen, den ser fantastisk ud. Jeg har også lavet en

overordnet side om tiden. Det var Jamie Oliver, der fik mig overbevist, efter at jeg.
00 - Alle er velkommen til at kigge forbi på vores klubafterner til en snak og. Ved ikke rigtig om det bliver
for sejt for mig at trykke ud, men jeg kan da prøve. Jeg er også en rosmarin-elsker. Det danske folk var en
vigtig, men dyrekøbt, erfaring rigere. Det har hun gjort til sin levevej. Det var Jamie Oliver, der fik mig
overbevist, efter at jeg. Bertel Langthjem 'brandede' sine ure med kunstner-navnet, som bestod af hans
fornavn og navnet på gården, hvor urene blev håndlavet - næsten fra bunden af.

