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Anbefalinger
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Bogens essays er faglig fordybelse for enhver sjælesørger. Her deler en sjælesørger sine teologiske

refleksioner om væsentlige temaer fra samtalens rum – sårbar og bevidst. I hvert eneste essay er noget på spil
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