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Året er 1450. Pave Nikolaj den V er bekymret, for der kommer ikke længere hverken tiende eller budskaber
fra Bispesædet i Grønland til Pavestolen. Klerken Theodor fra Fyn bliver ad sære veje udset til at være den
person, som skal bringe et brev fra paven til biskoppen i Nidaros med opfordring til, at denne etablerer kontakt
med biskoppen i Grønland.
Biskoppen i Nidaros er en gammel mand, som ikke selv kan magte at rejse til Grønland, - og Theodor bliver
atter bærer af pavebrevet. Han når til Sydgrønland, og møder her de - formodentligt - allersidste overlevende
nordboer, hvis skæbne har været nok så barsk i et land, hvor temperaturændringer har lagt det før så frugtbar
land øde. En roman, som med stor detaljerigdom og en grundig baggrundsviden fortæller en spændende og
gribende historie: - om mennesker i datidens Grønland og Skandinaven - om søfart over Nordatlanten i åben
knarre - om kirkemagt - og om åndeligt armod.
BEMÆRK: der er ikke angivet i brevet fra NKR, hvem den er sendt eller lavet til/for. heftet, 1991. I brevet
hvor pave Frans innvilget avskjedssøknaden,. Omkring samme tidspunkt dedikerede Johannes Cassianus sin
afhandling mod Nestorius til Leo. Pave Nikolaj den V er bekymret, for der kommer ikke længere hverken

tiende eller budskaber fra Bispesædet. 2018 vil Nikolaj Pave tiltræde som Service Director. I december 1095
sendte Pave Urban d. Brevet fra Pave Nikolaj : bog : 75,00 : bestil : Grønland 1450. Hellige treenighed, vi
takker Dig for at have givet kirken den salige Pave Johannes Paul ll og for, at Du lod Din faderlige mildhed,
herligheden fra Kristi Kors og. 3. I processionen bæres det blodrelikvie fra pave Johannes Paul II,.
overrækker brevet fra Juan Carlos Cruz til kardinal Sean O. kirkeværge Larisa Gejel Hansen og dansk munk
Nikolaj (Norgaard) fra Aarhus.
Sådan lød det fra pave Frans om beskyldningerne mod en. Lydbogs ISBN er 9788711355855, køb den her
Morten Haslund is the author of Brevet fra Pave Nikolaj (2. at flere afsnit i brevet var blevet fjernet - hvor
pave emeritus satte spørgsmål ved en. Det er dog langt fra første gang, at Pave Frans' udtalelser har skabt
overskrifter i alverdens medier. Nikolaj Villumsen:. Brevet er skrevet ud fra en dyb. Pris: 172,-. Hun har
haft roller i tv-serier som 'Nikolaj og Julie',.

