
Välkommen	  till	  dagsresa	  in	  i	  Danska	  folkkyrkan,	  	  
lördagen	  7	  maj	  2022!	  
	  

Hur	  leva	  biblisk	  kristendom	  i	  danska	  folkkyrkan	  av	  idag?	  
	  
En	  grupp	  ur	  Synodrådet	  inbjuder	  intresserade	  att	  följa	  med	  till	  Århus	  där	  kyrkoherde	  
Flemming	  Baatz	  Kristensen	  och	  sogneprästen	  Lasse	  Holmgaard	  Iversen	  möter	  oss	  
tillsammans	  med	  församlingsbor.	  Det	  finns	  en	  plats	  kvar	  i	  bilen	  som	  går	  hem	  lördag	  kväll,	  
ring	  Lars	  Gustafsson	  070	  376	  04	  11,	  och	  en	  plats	  hem	  söndag	  eftermiddag,	  ring	  Jonas	  Nilsson	  
072	  931	  83	  42,	  alt	  info@synoden.se.	  
	  
Samling	  i	  Århus,	  Sct.	  Pauls	  Sognehus,	  Sct	  Pauls	  kirkeplads	  1,	  Aarhus	  C.	  
	  

Kl	  10.	  
”Hur	  leva	  biblisk	  kristendom	  i	  danska	  folkkyrkan	  av	  idag?”	  
Danskarna	  svarar	  på	  frågan.	  
(Huvudtexten	  är	  Flemmings	  redogörelse	  i	  Sy	  Info	  2	  -‐20,	  se	  www.	  synoden.se	  Sy	  Info)	  
	  

Framåt:	  Vilka	  danska	  förbindelser	  finns	  med	  Svenska	  kyrkan?	  	  
	  

Middagsbön	  11.45	  (JN)	  Lunch	  kl	  12-‐13.	  
	  

Kl	  13-‐15.	  
”Hur	  leva	  biblisk	  kristendom	  i	  dagens	  engelska	  och	  nordiska	  folkkyrkor”	  
v.ordföranden	  Lars	  Gustafsson	  (Halland)	  och	  ersättaren	  Marie	  Persson	  (Göteborg)	  om	  
förutsättningar	  på	  svensk	  västkust.	  
	  

Ordf	  Jonas	  Nilsson	  sammanfattar	  intryck	  av	  Norska,	  Finska	  och	  Engelska	  kyrkan.	  	  
(Huvudtext:	  Ole	  Fredrik	  Kullerud	  redogörelse	  i	  Sy	  Info	  1	  -‐20,	  liksom	  Brita	  Jern	  i	  Sy	  Info	  1	  -‐22.)	  
	  

Framåt:	  Vilka	  svenska	  förbindelser	  finns	  med	  Danska	  kyrkan?	  	  
	  	  
Sammanfattning	  ca	  kl	  15.	  	  
	  
Välkomna!	  	  
	  
Svenska	  kyrkans	  Fria	  Synod,	  Synodrådet,	  www.synoden.se	  	  
Resan	  är	  självfinansierad	  av	  respektive	  deltagare.	  	  
	  
Flemming	  Baatz	  Kristensen	  om	  situationen	  i	  Danska	  kyrkan	  (ur	  Sy	  Info	  2	  2020):	  	  
”Generelt er det sådan at vi har et respektfuldt forhold til hinanden, hvad enten man 
har valgt at gå ud i frimenigheder eller valgmenigheder eller at blive i sognekirkerne. 
Præsterne har et par netkonventer hvor vi drøfter forholdene og hjælper hinanden. ”	  
	  
Ole	  Fredrik	  Kullered	  om	  dagens	  norska	  kyrkoliv	  (ur	  Sy	  Info	  1	  2020):	  	  
”I praksis vil rommet imidlertid mange steder være trangt dersom man flagger motstand mot 
kvinnelige prester; det gjelder også om man ikke vil vie likekjønnede som Dnk gjør siden 
2017, men biskoper har også i praksis forsvart prester som her bruker sin rett. Dnk har vedtatt 
å ha «to syn» på dette spørsmålet. Kanskje er Norge mindre preget av formalitet enn enkelte 
naboland, på godt og vondt, og dette gjør nok at mange hos oss ser med en viss undring på de 
hardere tak i kirkelivet i Sverige og Finland.” 


