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Medvirkende bl.a.:
Margrete Auken (SF) • Søren Gade (V)
Joy Mogensen (S) • Jørgen Skov Sørensen

Seminar:



Invitation - seminar:

I Danmark og i Europa er vi 
ved at gennemgå en række 
markante forandringer og 
kriser. Hvilke roller spiller kir-
ken i denne sammenhæng? 
Kom og deltag i debatten om 
kirke, kristendom og politik i 
en krisetid sammen med en 
række politikere.

Seminaret er arrangeret af 
Folkekirkens mellemkirkelige 
Råd, der til dagligt varetager 
relationerne til andre kirker i 
ind- og udland, repræsente-
rer folkekirken internationalt 
og formidler viden og erfarin-
ger fra internationalt kirke-
liv. Det mellemkirkelige Råd 
bygger desuden bro mellem 
folkekirken og migrantkristne 
i Danmark. Læs mere om os 
på vores hjemmeside: www.
interchurch.dk. 

Vores samfund står midt i en 
rækker kriser og gennem-
gribende forandringer, hvad  
angår bl.a. klima, sundhed og 
migration. Hvad har kristen-
dommen at sige ind i den tid 
vi står midt i, og hvad stil-
ler vi op som kirke med de  
udfordringer, vi står over for? 
Kom og deltag i debatten sam-
men med bl.a. kirkeminister 
Joy Mogensen samt EU-parla-
mentarikerne Margrete Auken 
og Søren Gade.

Kristendom og politik 
i krisetider

» Seminaret henvender sig bredt til alle 
kirkeligt interesserede og foregår lørdag 
6. februar kl. 10.00 - 15.30 i Vor Frelsers 
Kirke, Strandgade 2A, 7100 Vejle.

Lørdag 6. februar kl. 10.00 – 15.30  
i Vor Frelsers Kirke, Kirkehuset,  

Strandgade 2A, 7100 Vejle



Lørdag d. 6. februar

SEMINAR: 
Kristendom og politik  
i krisetider

Deltagelse  
i lørdagens  

program 
er gratis. 

» Der er i disse år en fornyet inte-
resse i at grave dybere i sammen-
hængen mellem kristendom, kirke,  
samfund og politik. Både nye tænke-
tanke – fx Eksistensen og ReSam – og 
nye bogudgivelser vidner om denne 
interesse. Også medier kommunikerer 
i stigende grad om krydsfeltet mellem 
religion og samfund. Samtiden og  
vores samfund er præget af foran-
dringer og kriser, som blandt andet 
har at gøre med migration, klima, 
sundhed og økonomi. Historisk har 
der været en tæt forbindelse mellem 
folk og kirke i Danmark – men kan 
denne forbindelse vare ved i nutidens 
åbne, pluralistiske og foranderlige 
samfund? Har folkekirken en særlig 
rolle i offentligheden, og hvilken rol-
le spiler den i forhold til de danskere, 
som ikke er medlemmer og i forhold 
til migranter fra en anden kristen bag-
grund eller anden religiøs tradition?

Program for dagen:

10.00-10.10: 
» Velkomst og andagt  

10.10-10.30: 
» Indledningsforedrag:  
Biskop, Peter Skov Jakobsen:
Oplæg om folkekirkens 
rolle i nutidens  
samfundsforandringer- 
og kriser. 

Indledninger og paneldebat 

10.30: 
» Politiske perspektiver:
Hvad er folkekirkens  
rolle i forhold til de  
forandringer og kriser,  
vi som samfund står  
midt i anno 2020?
Kristendom og politik i 
en krisetid: Politiske  
perspektiver 

Joy Mogensen (Kirkemini-
ster, Socialdemokratiet)  
Margrete Auken (medlem 
af Europa-Parlamentet, 
Socialistisk Folkeparti)
Søren Gade (medlem af 
Europa-Parlamentet,  
Venstre)
Ordstyrer: Sognepræst  
Kaj Bollmann

11.10-12.20: 
» Panelet tager imod 
spørgsmål og kommentarer 
fra deltagerne.

12.30:
» Frokost  

 13.20–13.40: 
» Europa: Jørgen Skov  
Sørensen, generalsekretær  
i Konferencen for  
Europæiske Kirker: 
Kirker i Europa har en lang 
og solid tradition for freds- 
og forsoningsarbejde og 
brobygning. Hvilke histo-
riske kriser har kirkerne 
været med til at løse, og 
kan kirkerne være en del 
af krisehåndteringen i 
nutidens Europa?   

13:40–14:40: 
» Politisk debat om  
kristendom og politik i et 
Europa under forandring 

14.40–15.00: 
» Kaffepause 

15.00-15.30:
» Opsamling og afrunding. 
Hvad tager vi med hjem 
herfra, og hvordan kan 
debatten tages op i lokale 
kirkelige sammenhænge?



Information

» Deltagelse i seminaret er gratis. 

» Tilmelding sker ved at udfylde 
dette tilmeldings-link.

» Ved tvivlsspørgsmål kan man også 
kontakte os via mail: interchurch@
interchurch.dk eller pr. telefon 
+45 33114488 / +45 29911324. 

» Af hensyn til eventuelle begræns-
ninger ift. deltagerantal vil vi gerne 
modtage tilmeldinger senest  
mandag 21. december 2020.
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