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Ola Friholt, född 1937 och uppvuxen i fiskeläget Stocken på Orust. Efter studier och några år som språklärare
arbetade han som volontär i ett slumområde i Madras/Chennai och i en by i Indien och en tid i en by i
Bangladesh.
Hemma har han resten av livet frilansat som aktivist, skribent och föreläsare om fred, konflikter och
solidaritet, mestadels tillsammans med sin fru Erni. Åter på sin födelseort är han fortsatt aktiv i Fredsrörelsen
på Orust och i solidaritetsarbetet i Indien med Jagriti Viharas Vänner.
Med Erni drev han i 21 år hemma på bryggan ett solidariskt sommarcafé byggt på rättvis handel och lokala
råvaror under devisen ?Tänk globalt ? handla lokalt?. Han följer också Gandhis tes: ?Det finns ingen väg till
fred. Fred är vägen.?
I sin sjöbod ställer han ut sina oljemålningar varje sommar. Dit hör också omslagsbilden. På prosa har han bl
a medverkat i antologier om utveckling och med Erni skrivit boken ?Med ansiktet mot vinden. Om kamp för
livet i Indien och Sverige?.

Ett livslångt lyrikintresse har lett till eget diktande i form av samhällskritik ofta framförd på de klassiska
versmåtten femfotad blankvers och hexameter.
Pinnsvinhjelpen er en frivillig og veldedig organisasjon som har som formål og bidra til å øke
pinnsvinbestanden. Vi hjelper enkeltindivider som er skadet/syke. Prøv å hoppe over 260 meter i dette
flunkende nye skihoppspillet! Spill det i fullskjerm på www.onlineskijumping.com. Jeg har alltid synes at det
er vanskeligst å få kontroll på alle annonseplasser og deres fordel. Når man snakker med selgere så stemmer
ikke det med virkeligheten. Skiflyging med svev opp mot 240 meter! Har du det som kreves? Vestlandets
største regionavis med alltid oppdaterte nyheter innenfor innenriks, utenriks, sport og kultur. Et vanlig
spørsmål fra kunder er om toget er gått før jul for å finne de beste skiparene. Milsluker’ns testvurdering av
Fischer ski Foto: Madshus. Milsluker’ns vurdering av Madshus Madshus er sammen med Fischer
dominerende i markedsandelen for nordiske racingski. Med sitt norske opphav og. OTRA IL ARRANGERER
BDO IDRETTSKOLE 7.-10. august 2017 Et sunt aktivitetstilbud for barna i sommerferien! Mens barna synes
skoleferien er i korteste laget, kan det. 08.01.2013: Bidrag løypekjøring: Er du en fornøyd bruker av
løypenettet vårt eller av skileikanlegget på Kjellmyra? Da har du mulighet til å være med på. Hei. Jeg har også
vært plaget med tørr, sår tunge, munn og svelg i flere år nå. Jeg synes riktignok ikke at det "brenner", men
behagelig er det ikke!

