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frivillige. De tre kvinder Magda, Irene og Hanne udgør mandagsholdet. I løbet af året sker der noget, der
bevirker at de må tage deres liv og holdninger op til revision og handle i overensstemmelse med deres

beslutninger. Og spørgsmålene bliver hverken færre eller mindre påtrængende for hvert valg, de træffer. Kan
præstens kone leve med, at hendes mand fastholder en livsanskuelse, der truer familiens sammenhold? Vil
arkitektfruen leve med ydmygelser, så længe hun kan opretholde skinnet af at være en lykkelig hustru og

mor? Og kan man være overbevist om, at indvandrere udnytter danskernes tossegodhed, og alligevel påtage
sig at kæmpe for en flygtning. Også på jorden er en roman om Danmark i dag, der tør tage vores forhold til
'de fremmede' op. Hvor mange hensyn skal man udvise, for at fremmede kan leve på deres egne betingelser?
Hvor langt skal næstekærligheden strækkes? Er det rimeligt at forvente, den enkelte påtager sig et personligt

ansvar for regeringens indvandringspolitik? Handler kristendom om Gud?

 

I den lille fynske landsby Harrested bliver skolens elevcafé drevet af
frivillige. De tre kvinder Magda, Irene og Hanne udgør

mandagsholdet. I løbet af året sker der noget, der bevirker at de må
tage deres liv og holdninger op til revision og handle i

overensstemmelse med deres beslutninger. Og spørgsmålene bliver
hverken færre eller mindre påtrængende for hvert valg, de træffer.

Kan præstens kone leve med, at hendes mand fastholder en
livsanskuelse, der truer familiens sammenhold? Vil arkitektfruen leve
med ydmygelser, så længe hun kan opretholde skinnet af at være en

lykkelig hustru og mor? Og kan man være overbevist om, at
indvandrere udnytter danskernes tossegodhed, og alligevel påtage sig
at kæmpe for en flygtning. Også på jorden er en roman om Danmark
i dag, der tør tage vores forhold til 'de fremmede' op. Hvor mange
hensyn skal man udvise, for at fremmede kan leve på deres egne



betingelser? Hvor langt skal næstekærligheden strækkes? Er det
rimeligt at forvente, den enkelte påtager sig et personligt ansvar for
regeringens indvandringspolitik? Handler kristendom om Gud?
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