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BESKRIVNING

Med Bibeln som grund söker författaren vägleda och svara på frågor som många unga ställer sig idag:
Varför är det viktigt att gifta sig? Varför ska man dejta? Hur får man sällskap? Finns det bara en som är
rätt för mig? Hur kan vi veta att vi passar ihop? Hur ser Gud på sex och preventivmedel? Johnny
Folgander är teolog och bibellärare med mångårig erfarenhet, både i Sverige och stora delar av världen.
Hans undervisning är ofta uppskattad för sin klarhet och skärpa. Johnny är gift med Åsa sedan 1979, de har
tre barn tillsammans och vid utgivningen av denna bok fyra barnbarn. Johanny är även författare till
böckerna "Rättfärdighet - träldom eller frihet?" samt "Andens frukter och gåvor" (tillsammans med Daniel
Alm).



2

VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Gift dig rätt - Johnny Foglander - böcker (9789188430205) | Adlibris ...

februari 2017 Gift dig rätt av Johnny Foglander livet har sina vackra drömmar. Vissa av dem är
förmodligen ouppnåeliga och kanske mer utgör en verklighetsflykt.

Därför ska du gifta dig - Icakuriren - hemtrevligt.se

Du kan gifta dig inför en svensk myndighet i utlandet ... Ett äktenskapscertifikat är en individuell handling
som visar att du har rätt att gifta dig.

Händelser i livet som kan påverka pensionen | Pensionsmyndigheten

Menar du att ha rätt till en extra semesterdag för att du ska gifta dig? Det har jag inte hört talas om, men är
ju fullt möjligt eftersom vi i vårt avtal har ...
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GIFT DIG RÄTT

https://www.bo-fi.club/?p=GIFT%20DIG%20R%C3%84TT&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=GIFT%20DIG%20R%C3%84TT&ln=se
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