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"Jeg er troende, men ikke religiøs" Lars Buch Viftrup Hent PDF Forlaget skriver: Jeg er troende, men ikke
religiøs - folkekirkens udfordring giver et øjebliksbillede af danskernes tro, og denne tros udfordring til

folkekirken.

Bogen bygger på en ph.d.-afhandling med en række interviews om danskernes tro, og derudover giver bogen
en lang række bud på, hvordan folkekirken kan møde den almindelige danskers tro. Der er bl.a. mere end 20
forskellige ideer og øvelser til, hvordan man i den lokale kirke kan komme i dialog med den store gruppe af

danskere, der er medlem af folkekirken, men som måske ikke bruger den så ofte.

Kapitlerne i bogen er skrevet af ph.d., relgionssociolog Ina Rosen, sognepræst Lars Buch Viftrup og
generalsekretær i Kirkefondet Morten Skrubbeltrang.

Bogen henvender sig til medlemmer af menighedsråd, frivillige og ansatte samt andre, der er interesserede i
tro og kirke og mødet mellem disse.
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