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Begravelsen er en gudstjeneste. Og begravelsen er en påske. Det er forfatterens udgangspunkt, når hun
gennemtænker hvordan præster kan optimere deres arbejde folkekirkens største succes: begravelsen. Kirken er
god til at favne det sårbare menneske, når det kommer med sit tab. Kirken er god til at etablere det rum, der er
brug for, når de døde skal smukt og opbyggeligt herfra. Med mere end 50 begravelser om året har forfatteren
samlet en god erfaring med begravelseshandlingen, som hun her deler af. Hvordan kan den trøst og
forkyndelse, Kirken bringer, udbygges yderligere. Bogen indeholder fortællinger om afsked, begravelses- og
ritualhistorie, begravelsesliturgier, overvejelser over salmernes og musikkens rolle, samt taler til inspiration.
Kongehusets nye konfessionarius, Henrik Wigh-Poulsen, tiltræder jobbet med en påskegudstjeneste søndag.
Den danske Folkekirkes hjemmeside med artikler, nyheder, salmer og web-tv om dåb, konfirmation, bryllup
og begravelse - kirkens tro og organisation. God og se og høre at du er hjemme i trygg havn. Pinse kommer
af græsk πεντηκοστή pentēkostḗ, der betyder 'halvtredsindstyvende' (dag efter påske) og er en kristen højtid,
der holdes. Skvatt jo høyt i stolen da jeg så på nettet hva som skjedde med deg og ilanga. Altså to vidt
forskellige verdener, ikke sandt. I Guds rige er det derimod helt anderledes. Det har aldrig været nemmere at
sende en personlig hilsen til enhver anledning. 7 7 måder. Den danske Folkekirkes hjemmeside med artikler,
nyheder, salmer og web-tv om dåb, konfirmation, bryllup og begravelse - kirkens tro og organisation. I Guds
rige er det derimod helt anderledes. Alle anledninger.

Hvis dit barn er helt vild med dyr og har en drøm om at være dyrepasser eller om at komme helt tæt på kryb
og kravl, kan en børnefødselsdag i. Hei Harald. Alle anledninger. Køb blomster på nettet. Køb blomster på
nettet.
Skvatt jo høyt i stolen da jeg så på nettet hva som skjedde med deg og ilanga.

