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Længe leve folkekirken - folkets kirke Bo Rasmussen Hent PDF Forlaget skriver: Bo Rasmussens lille
stridsskrift er en hyldest til en folkekirke, der både er rummelig og mangfoldig, fordi den som folkets kirke er

et lokalt og demokratisk værested omkring statens og Guds kirke.

Bogen er en advarsel imod både kristelig og politisk managementstyring, der vil gøre folkekirken til et mere
kontrolleret og trist sted at være for både biskopper, præster, lokale menighedsråd og alle de almindelige
sognebørn, der er en del af det almindelige præstedømme i en kristendom, der er evangelisk-luthersk.

Det lille skrift har desuden fokus på et ægte møde mellem den kristne forkyndelse i kirkens ritualer og det
levede menneskeliv til hverdag og fest.

Bo Rasmussen har i mange år undervist i religion og filosofi på læreruddannelsen i Århus og har tidligere
udgivet bl.a. Kolonihavefilosofi – jordiske og kosmiske banaliteter i hverdagslivet (JCVU/Klim 2007) og
Hjemstavn og verdensborgerskab – tanker om at være i verden med både rødder og vinger (Forlaget Ådalen

2012).
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