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Religionsvitenskapen har tradisjonelt regnet med et implisitt hierarki av religioner. Dette hierarkiet hviler på
underforståtte kristne premisser, evolusjonistiske premisser, elitisktiske og patriarkalske premisser, og
premisser om at studiet av tekster er mer relevante enn feltarbeid og at gamle religioner er mer interessante
enn nye religioner. I Nytt blikk på religion ser Ingvild Sælid Gilhus og Lisbeth Mikaelsson disse premissene i
et kritisk perspektiv. De anvender et nytt og dobbelt blikk på sitt fagområde, i det de både betrakter religion på
en nærsynt måte, som en avgrenset størrelse, og med vidvinkel, som integrert i en større kulturell kontekst.
MF har inngått samarbeidsavtale med Faculdades EST i Sao Leopoldo, Brasil. Våren 2018 starter nytt
masteremne. MF har inngått samarbeidsavtale med Faculdades EST i Sao Leopoldo, Brasil. Våren 2018
starter nytt masteremne. 1 I det året da kong Ussia døde, så jeg Herren sitte på en høy og opphøyd trone, og
kanten på kappen hans fylte tempelet. Utdanningen består av følgende seks kunnskapsområder: Barns
utvikling, lek og læring. Natur, helse og bevegelse. Samfunn, religion, livssyn og etikk. – Den norske
hijab-debatten gjør kvinner med slør til uforståelige ekstremister, sier forsker Berit S. Thorbjørnsrud. Hun
minner om at hijab symboliserer alt. Fagstoff: Kulturen er under stadig påvirkning – det har den alltid vært, og
det vil den alltid være.
Nye innslag i kulturen kommer av kontakt med andre kulturer. Jeg er forvirret. Har jeg ikke fulgt med i
timen?-----Regelen er :En kollega,-flere kolleger.

Men hvorfor i granskauen skriver alle om kollegaene sine?? Familien først: Ekteparet Sobia Dar og Aftab
Butt inngikk arrangert ekteskap i 2001. Foto: Privat Troen på utenomjordiske – i skjæringspunktet mellom
religion og science fiction. For mange er UFO-er og utenomjordiske vesener noe som hører hjemme i. Visste
du at 98 prosent av oss krysser anklene i tannlegestolen når vi skal få bedøvelse? Slik er vårt kroppsspråk

