Islam
Sprak:

Bokmål

Kategori:

Debatt og samfunn

Forfatter:

Hege Storhaug

Antall sider:

335

ISBN/EAN:

9788230013458

Utgivelsesar:

2015

Forlag:

Kolofon Forlag

Islam.pdf
Islam.epub

Europa ulmer. Er vår tid forbi?
Høsten 2015 opplever Norge og Europa en dramatisk høy folkevandring fra Midtøsten, Afrika og Asia.
Vår frihetsorienterte kultur er under stadig sterkere press fra islam. Islam er i kamp med kvinner, jøder,
homofile, frihetsorienterte muslimer og enhver som ikke underkaster seg dens doktriner.
Folk er med rette bekymret for fremtiden. Vårt politiske lederskap både tier og lyver om islams motstand mot
frihet.
I denne engasjerende boken er Hege Storhaugs budskap at Norge og Europa nå beveger seg inn i en ukultivert
og udemokratisk tidsepoke. For å bevare vår livsform trenger vi at folket tar til motmæle og bruker det Arnulf
Øverland kalte Den første menneskeretten: Ytringsfriheten.
Hege Storhaug er folkets utrettelige røst mot godhetsfeberen i politikken, akademia og mediene.
- Vi må verne friheten. Det haster.

Hvert år når ramadan nærmer seg begynner en og samme diskusjonen igjen, kan vi satse på beregninger eller
må vi vente på en reall observasjon? Islam Net sin visjon er å gjøre informasjon om islam tilgjengelig for
storsamfunnet. Vi jobber for å tilby en riktig forståelse av islam gjennom dawah. Islam. Muhammads
himmelfart ifølge antydninger i Koranen. Profeten, som rir på Burak, et mulesel med menneskeansikt, blir
ledet inn i paradiset av erkeengelen Gabriel. Utskriftsvennlig versjon (hele tabellen på en side) For tabell for
hele året klikk her. Disse tidene er beregnet ut etter Imamkomiteen i Islamsk Råds metode. Norge endres raskt,
og endringene er ikke til det bedre, tvert om. Vi gjennomgår en åpen islamisering i hele vårt langstrakte land.
Moskeer popper kontinuerlig opp. Islam og ramadan. Islam er den yngste av de store religionene, og regnes
som verdens nest største religion. Anslag viser at det finnes rundt 1,5. I islam er det fem plikter. Vi kaller dem
søyler, og navnet forteller hvor viktige de er: Trosbekjennelsen «Det er ingen gud uten Gud, og Muhammad er
hans profet.» Artikler om islam. Aktiviteter 2016. 14 mai 2017. Under finner du noen av våre aktiviteter for
året 2016: 27.02.16:. Salafisme viser til en moderne puritansk og reformistisk tilnærming til islam som legger
avgjørende vekt på å vende tilbake til en bokstavelig tolkning av de. Har du spørsmål om islam? Her finner du
svarene fra anerkjente islamske kilder.

