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VEOKs Nyhedsmail nr 18

14-apr-05

Programmet Folk og Kirke blev sendt i mandags og genudsendes søndag 17.
april 2005 kl 19.25 på P1.
VEOK er repræsenteret ved Børge Mannov, se nedenfor.

P1 | Mandag kl.
13.00
Genudsendes søndag
kl. 19.25
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De danske katolikker
Sendedato: 11. april 2005 Varighed: 00:59:51
Selv om der kun er omkring 50.000 katolikker i Danmark, er kirkesamfundet et af de
mest sammen-satte herhjemme. Der er både indvandrere og etniske danskere,
konservative og liberale, konvertitter og "gamle" katolikker.
Folk og Kirke tegner et billede af de forskellige traditioner og holdninger, som i dag
er repræsenteret i den katolske kirke i Danmark, og ser på, hvilke forventninger der
herhjemme er til den kommende pave.
Menighedsrådsformand i den katolske domkirke Andreas
Rude fortæller om den katolske kirke historie i Danmark, som
først begynder med Grundloven af 1849.

Den unge præst i Nykøbing Falster Quang Minh Nguyen, der
er kommet til Danmark fra Vietnam, beskriver sin oplevelse
af den danske katolske kultur.

Broder Theodor var over 40, da han besluttede at blive
franciskanermunk - og derfor konverterede til den katolske
kirke.

Sidst i udsendelsen møder vi to konvertitter, som repræsenterer hver sin generation og hver sin fløj i den katolske kirke:
Den 81-årige Børge Mannov er medlem af bevægelsen "Vi er
også kirken", der ønsker en mere moderne, liberal og
demokratisk katolsk kirke.

26-04-2005 13:51

3 of 3

Den 35-årige Iben Thranholm mener derimod, at den katolske
kirke repræsenterer en absolut sandhed, og at den under ingen
omstændigheder skal forsøge at tilpasse sig tidsånden.

Tilrettelæggelse: Kåre Gade
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