
Kristendom og 
politik i krisetider
Kom og deltag i debatten om kirke, kri-
stendom og politik i en krisetid sammen 
med bl.a. folketingsmedlem Marie Kra-
rup og EU parlamentarikerne Margrete 
Auken og Pernille Weiss.

Seminaret henvender sig bredt til alle 
kirkeligt interesserede og foregår: 

Lørdag 5. februar kl. 10.00 - 15.30 i Vor Frelsers Kirke, 
Strandgade 2A, 7100 Vejle. 

SEMINAR: 
Kristendom og politik 
i krisetider
Historisk set har kirker og kristendom været vigti-
ge byggesten i europæiske samfund. Kritikken af 
magthaveres undertrykkelse og uretfærdige ud-
bytning kender vi fra den katolske kirkes historie, 
og den enkeltes værdi og lighed i fællesskab har 
rødder i protestantisk kristendom. Migrationskrise, 
klimakrise og senest sundhedskrisen udfordrer 
økonomi og politik og kalder på værdimæssige 
navigationspunkter.

Hvilken rolle spiller kirker i nutidens samfundsde-
bat, og kan kristendommen i dag bidrage til det 
fælles bedste i en tid fuld af kriser? Har kirkerne 
overhovedet noget værdifuldt at tilbyde i de mo-
derne europæiske samfund? Hvordan kan de gøre 
det i åbne, sekulære og pluralistiske samfund?

Deltagelse i seminaret er gratis



Program:
10.00 – 10.10:  Velkomst og andagt

10.10 – 10.30:  Indledningsforedrag: Biskop, Peter Skov Jakobsen: 
Oplæg om folkekirkens rolle i nutidens samfunds-

   forandringer og -kriser.

Indledninger og paneldebat 

10.30: Politiske perspektiver:
Har kristendommen en rolle at spille i forhold til de 
forandringer og kriser, vi står midt i i Danmark og i Europa? 

Marie Krarup (MF, Dansk Folkeparti)
Margrete Auken (medlem af Europa-Parlamentet, SF) 
Pernille Weiss (medlem af Europa-Parlamentet, Konservative) 
Ordstyrer: Sognepræst Kaj Bollmann

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

12.30: Frokost

13.20 – 13.40:  Jørgen Skov Sørensen, 
generalsekretær i Konferencen 
for Europæiske Kirker:
Europas kirker var gennem det 20.  
århundrede stærke brobyggere  
med fred blandt nationer og 
forsoning mellem m ennesker so m  
mål. Men i en tid, hvor kristendom  
marginaliseres i Europa, er der så  
overhovedet nogen, der lytter til kirkerne længere?

13:40 – 14:40:  Spørgsmål fra salen - 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 via dette link eller via denne hjemmeside  
www.interchurch.dk/aktuelt/seminar

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

Af hensyn til eventuelle begrænsninger ift. deltagerantal vil vi gerne modtage 
tilmeldinger senest mandag 20. december 2021

Seminaret er arrangeret af Folkekirkens mellemkirkelige Råd, der til dagligt 
varetager relationerne til andre kirker i ind- og udland, repræsenterer folke-
kirken internationalt og formidler viden og erfaringer fra internationalt kirkeliv. 
Det mellemkirkelige Råd bygger desuden bro mellem folkekirken og migrant-
kristne i Danmark. 

Læs mere om os på vores hjemmeside: www.interchurch.dk.

https://forms.office.com/r/Bh9PyTK0i6
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=Gl7umDp4nUGT8d1M-lc2XHv63spsCIRMmuxOdGVUKxhUNEYyNUc1TUhPUEtSMTVKTFI3UlZOQTVWUi4u



