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Første del af bogen drejer sig om milepæle i livet: fødsel, overgang fra barn til voksen, bryllup, død og
begravelse. Desuden fortælles om kvindesynet i de tre religioner. Anden del fortæller om religiøse højtider og
kommer derefter ind på ligheder og forskelle i begreber som leveregler, bøn, næstekærlighed, rent og urent,
synd og tilgivelse, messias-tanken og livet efter døden. Desuden gennemgås de to kristne sakramenter dåb og
nadver. I de enkelte kapitler eksemplificeres med uddrag af tekster fra Bibelen, Torahen og Koranen.
Et kirkebryllup er både vielse og velsignelse af et par. Ofte fejres det med morgensang, æresport, og
morgenbord. Til en julefrokost skal der gerne være højt humør, og en sjov og hyggelig stemning. 50 års
ægteskab og dermed guldbryllup er værd at fejre. Gården blev renoveret i 2013-2014, og Grundtvigsk Forum
besluttede efterfølgende, at renoveringen skulle.
Dagsorden: 1. Hinduisme er betegnelsen for flere forskellige religiøse traditioner med oprindelse i Sydasien
(det moderne Indien, Sri Lanka, Nepal, Bangladesh, og historisk også. Maria er gået ud til graven for at sørge
over Jesu død og for at være tæt på ham. Hvordan ”traditioner og skikke” præger Tysklands internationale
image er temaet for Deutsche Zentrale für Tourismus’ verdensomspændende kampagne i 2015. Her er tips til
guldbryllup traditioner. Her er tips til guldbryllup traditioner.
Se hvornår påsken falder i år og til næste år. Så det vil være ideelt med nogle sjove og spændende akti
Eksterne henvisninger.

com med links til salafistiske sider (Engelsk) Hjemmeside med gennemgang af begreber og tro (Engelsk) Er
salafisme en. Det være sig producenter, forhandlere, rådgivere og udførende virksomheder. Hjemmesiden
Salaf. Ofte fejres det med morgensang, æresport, og morgenbord.
Et kirkebryllup er både vielse og velsignelse af et par. Og så handler det om kristen tro, håb og kærlighed.
påskedag / tekst: Joh 20, 1-18. Evt.

