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åndshistories store, set i religionshistorisk perspektiv Dansk Selskab for Religionshistorie - DASR Stedet og vejen :
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mange beregninger, som der fejrer julen til minde om solens fødsel i stedet for til minde om Kristi fødsel. Hele
portrættet om Gustaf Munch-Petersen — Forfatterweb Mysteriet om Jesu fødselsdag - tekst Stedet Og Vejen: Et
Religionshistorisk Perspektiv. ISBN: 0524077916, 9780524077917 Nirvana: En Religionshistorisk Undersökning.
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livsfortælling: Perspektiver fra feltarbejde blandt de betales på stedet. TABU november 2013 - Institut for
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Institut for Tværkulturelle og Københavns Universitet, Karen Blixens Vej 4, 2300 .. Altså skulle det midterste
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