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I denne historien ser vi hvordan en families tap nedarves i generasjoner og skaper savn og sorg.
Monica Csango er en av 1500 jøder i Norge.
I hennes barndom ble det jødiske knapt nevnt. Som voksen begynte hun å undersøke sin egen families
bakgrunn. Det hun fant var en dramatisk og tung historie. I denne gripende og personlige beretningen
beskriver Csango sin barndom og forholdet til faren.
Vi møter hennes ungarsk-jødiske farfar, som forsvinner på mystisk vis under andre verdenskrig og farmoren
som sitter knust tilbake. Jo mer Csango dykket ned i sin families historie, desto flere følelser ble vekket til
live. Hun viser hvordan mennesker bærer historien med seg i sine liv, og hvordan jøder som lever i dag
bearbeider den. Det fikk henne til å forstå sorgen hun selv hadde båret på i mange år: En sorg over alle de hun
hadde mistet.

Vi ønsker publikum velkommen til å besøke Stiftelsen Arkivet. Før nytt bygg står klart i januar 2018 vil
framkommelighet for bevegelseshemmede og. Velkommen til BmOnline Politiske Forum. We Will Make
Norway Great Again! Yess we do, yess we do- do you want to join? Vasallstaten står for fall! Organisasjonen
Med Israel for fred (MIFF) gir daglige nyheter og over 20.000 bakgrunnsartikler om Israel og Midtøsten. To
ansatte i en bedrift sa opp sine stillinger og deltok i stiftelse av konkurrerende selskap. Bedriften ble tilkjent
kr. 600.000 i erstatning. Maria bebudelsesdag. Myten om den lydige, underdanige og aseksuelle jomfru Maria
har hindret likestilling i kirken og også i samfunnet. Mange av de mest kjente. Nyhetsspeilet lanserte sin første
TABU-oversikt for norske redaktører og journalister for et år siden. I denne tiden har ikke én norsk journalist
stått frem og.

