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40 000 nordmenn har gjort tjeneste i krigsområder.
Konene deres - eller mennene, barna, foreldrene - sitter igjen hjemme, uten mulighet til å ringe sine kjære og
uten å vite hva de egentlig driver med. Forsvaret sendte Irene Soleims mann til et krigsområde i Afghanistan.
Her er hennes fortelling: om frykten for at han skal dø, om savnet - men også om å bygge sitt eget liv og å
takle hverdagens små og store utfordringer på egenhånd. Når han kommer hjem, oppdager hun at
utfordringene langt fra er over.
Kjøp 'Oppdrag hjemmefront, de norske soldatenes usynlige støtteapparat' av Irene Ulstein Soleim fra Norges
raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater. Oppdrag hjemmefront (Innbundet) av forfatter Irene Ulstein
Soleim. Pris kr 262 (spar kr 37).
Vår pris 272,-.
70 000 nordmenn har gjort tjeneste i krigsområder. Konene deres - eller samboerne, mennene, barna,
foreldrene - sitter igjen hjemme.

Forfatterens mann. Oppdrag hjemmefront (Innbundet) av forfatter Irene Ulstein Soleim. Pris kr 299. Et
Oppdrag For Adam Dalgliesh - Den Komplette Serien (norsk tekst) Vear. 22. mai 2017. Irene Ulstein Soleim :
Oppdrag hjemmefront. 100,-Stavanger. 8. mai 2017. Oppdrag hjemmefront kr. 299,-Litt om boken. Den første
boken som forteller historien om de som bærer den største byrden når Norge sender soldater til. Forsvarets ni
oppdrag; Uniformer, medaljer og heraldikk. Militære grader; Uniformer; Medaljer; heraldikk;.
http://forsvaret.no/media/PubImages/Hjemmefront_2121.jpg: Oppdrag hjemmefront - Irene Ulstein Soleim De
norske soldatenes usynlige støtteapparat: 15/6/2017 21:48: 70,-NOK. HENRY KRISTIAN JENSÅS:
Distriktskommando Trøndelag. Hun har skrevet boken Oppdrag hjemmefront som omhandler hennes
opplevelse av tiden her hjemme mens hennes mann tjenestegjør i Afghanistan. Oppdrag hjemmefront: de
norske soldatenes usynlige støtteapparat. Oslo: Stenersen.
Publisert 6. oktober 2014 12:44. Sist oppdatert 28.
juni 2016 11:05.

