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Islam er ikke mere ha de fuld
end kri sten dom
 

Jens Gals chi øts ær in de er at for tæl le, at re li gio ner ne ikke har noget at lade hin an den høre, når det dre jer sig
om at være onde, diskri mi ne ren de og ha de ful de, mener Asger C. Høj sted. Scan pix Dan mark

Kunstneren Jens Galschiøt har en god pointe, når
han peger på, at den ene tro er lige så god som den
anden, mener Asger C. Højsted

MERETE BØYE, der sammen med fire andre skribenter skriver klum
men ”Kirkeligt set”, har i Kristeligt Dagblad fået sin debut. 

Emnet var Jens Galschiøts meget store skulptur, som i denne tid kan ses på
kunstcentret Silkeborg Bad.

Skulpturen og forudsætningen for den er i skriftligt materiale beskrevet
indgående. Jens Galschiøts ærinde er ikke at genere nogen som helst, men
bare fortælle, at religionerne ikke har noget at lade hinanden høre, når det
drejer sig om at være onde, diskriminerende og hadefulde. Det er doku
menteret i et hæfte, som kan downloades herfra.

http://www.kristeligt-dagblad.dk/debat/fundamenter.galschioets-kunst-er-tandloes-til-provokere-selv-den-argeste-islamist
http://fundamentalism.dk/en/wp-content/uploads/Koncepts/DK_koncept_farve_240614.pdf
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forsiden lige nu

Kir ke lig kri -
tik af Sau di-
Ara bi en
Det er vigtigt,
at man er klar i
mælet over for
diktaturstater
som Saudi
Arabien, mener
kirkefolk  1

For sam -
lings hu se er
i bed ring 
Samlingspunkt
er helt afgøren
de for små
byers overlevel
se



Debat om
kri sten dom
øn skes på
DR i på sken

DR viser mas
ser af genud
sendelser i på
sken. Men flere
kirkelige stem
mer er glade,
selvom de sav
ner...



En hær af
kul turskat te
ind ta ger
Mo es gaard

Ni soldater og
en hest fra kej
ser Qin Shi Hu
angdis 2000 år
gamle terrakot
tahær rykker
ind på...



Et brev til
Dem, kære
læser
liv&litteratur
Det er sæson
for vintergæk
ker  som
egentlig burde
hedder som
mergækker,
som også H.C.
Andersen...

Jel ved: Kir -
ke-stat-for -
hol det vil
ikke ændre
sig 
Selvom 4 ud af
10 folketings
medlemmer
mener, at kirke
og stat skal ad
skilles, tror kir
keminister...



Fængsels -
be tjen te øn -
sker tæt te re
sam ar bej de
med ima -
mer
Netop et styr
ket samarbejde
med fængselsi
mamer er ikke
en del af rege
ringens planer
for...

Frank rig:
Valg te ster
Front Na tio -
nals lo ka le
for ank ring
Søndag vil det
vise sig, om det
indvandrerkri
tiske parti for
alvor gør sit
indtog i
fransk...
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