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Søg

> folkekirken.dk

Aktuelt
Gudstjeneste

Sandelig siger jeg jer: Alt,
hvad I har gjort mod en af
disse mine mindste brødre,
det har I gjort mod mig.

Livets begivenheder
Højtider og traditioner
Tro og liv

Matthæusevangeliet 25,40

Blogs
Folkekirkens arbejde
Om folkekirken
Kontakt

Tilmeld dig nyhedsbrevet
og deltag hver uge i
lodtrækning om præmier.
Læs om konkurrencen.
Navn:
Email:

Søndagsrubrikken:
Vær velkommen >>>
Ugens salme:
Det første lys >>>

De har navnet, troen og jobbet
til fælles. Global kristendom i
Skanderborg >>>

Biskop Karsten Nissen har
skrevet klummen Om at bygge
kirke. Læs den her >>>

Tilmeld

Er du allerede tilmeldt og
ønsker at ændre din profil,
så klik her.

Design af fælles visuel
identitet til folkekirken
Kirker spiller dansk
Der synges og spilles dansk i kirkerne hver søndag.
Men man savnede kirkerne i den årlige Spil Dansk
Dags program. En særlig kirkekonkurrence skulle få
kirkerne på banen og nu kan to kirker glæde sig til gratis koncert
med kendte bands.

At sidde i mørket og savne
Find tekst og node til salmen
her >>>

folkekirken.dk på

Se Morgenandagten i fjernsynet

Facebook

Tirsdag forsvinder Morgenandagten fra FM-båndet
og de fleste radioer. Men den lever videre på
internet, telefoner og fjernsyn, nu også med
billeder. Målet er flere lyttere.

Synes godt om
Bekræft

Flere nyheder

712 personer synes godt om
folkekirken.dk.711 personer
synes godt om folkekirken.dk.

Jarek

Allehelgen

Pas på med at adskille kirke
og stat

Ib

Annette

Lea Schøler

Svend

Næppe DDR værre

Ny Testamente på CD

Kan man blive døbt påskedag?
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Kan man blive gift i en kirke,
hvis man ikke er blevet
konfirmeret?

Kan døbte børn blive
konfirmeret, hvis forældrene
ikke er medlemmer af kirken?
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