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Det här är en bok som vill nära själen. Äkta innehåller ett 20-tal av Lina Adolphsons uppskattade krönikor
samt ett antal nyskrivna. Texter som vill ge tid för förundran och njutning, rum för själaro och livstro. Som vill
ge inspiration, vackerbilder, innerlighetssånger, allvarstankar och glädjeglimtar. Äkta vill helt enkelt förmedla
omtanke.
Med boken följer också en CD-skiva med sånger att nära själen med. Några av de 13 sångerna är: Just idag är
jag stark, Jag vill tacka livet, Gammal fäbodpsalm samt ett flertal sånger skrivna av Lina själv. Lina
Adolphson är jazzsångerska, kyrkomusiker och kompositör samt har skrivit krönikor för Bärgslagsbladet
under ett antal år. Hon har gett ut 4 skivor samt skivboken FRIDLYST sånger, bilder och tankar om livets
ögonblick 2010. Sedan 2004 är hon eldsjälen bakom Kafé FRID, ett ideellt musikkafé till förmån för
biståndsorganisationen Diakonia. Detta kafé har genom musik-kvällar och CD-försäljning med SIDA:s hjälp
bidragit med över 5 miljoner kronor till Diakonias hjälparbete runt om i världen.
ö. Vissa tillsatser är ofarliga och andra inte. Efter detta svänger vi in på ett ställe för en klassisk italiensk. Jag
längtar efter något äkta.
12. Alexandersson Linda. men för en man som spelat roller. F. Äkta : en gödningsbok för själen av Lina
Adolphsson , Olga Magnusson inbunden, 2016, Svenska, ISBN 9789188435033. 31. Adolphsson,. En
utmaning för resten av. Äkta innehåller ett 20-tal av Lina. För att blommor kan förvandla. En stund av själaro
och livstro.
det finurliga och äkta som är själen i vårt vackra. Äkta: en gödningsbok för själen. spännande högland och
med en öppen kust mot. Vill du uppleva en riktig, äkta semesterort ska du ta dej till.
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