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Retsteologi Kristine Garde Hent PDF Denne bog redegør for begrebet retsteologi, der betegner den teologi,
der anvendes i retlige og kirkelige sammenhænge. I praksis har retsteologien en vigtig funktion, eftersom den
skal befordre, at de teologiske normer inddrages i kirkejuraen i respekt for en folkekirkeordning, der er båret

af et evangelisk-luthersk kirkesyn, nemlig forståelsen af kirken som menighedernes fællesskab.

Den danske folkekirke er rent administrativt i de enkelte sogn opdelt mellem præsten og et meninghedsråd,
og herover bispen, og her sker det ikke sjældent at der opstår tvister i mellem de to førstnævnte instanser.

Denne bog muliggør at være på forkant med en række konflikter.

Men i betragtning af, at der er hen ved 2.200 tjenestegørende præster i folkekirken, er der talmæssigt set få
præstesager, der ender med de strengeste sanktioner som forflyttelse eller afskedigelse. Som gennemgangen af

udvalgte sager viser, bestræber tilsynsmyndigheden sig allerede i den tidligste fase sig på at få bilagt
konflikter og uoverensstemmelser, så præst og menighedsråd/menighed kan begynde på en frisk.
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