
flemming baatz kristensen

På pilgrimsrejse i kirkeåret I
Fra første søndag i advent til langfredag
At gå regelmæssigt til gudstjeneste er som at foretage 
en rejse. Og hver søn- og helligdag kan betragtes som 
en station på denne rejse. Alle er velkomne til at være 
med, og der stilles ingen krav til deltagerne om særlige 
forkundskaber. Mange rejsende har imidlertid erfaret 
værdien af at have forberedt sig hjemmefra og have en 
god guidebog ved hånden.

På pilgrimsrejse i kirkeåret er en sådan guidebog. Dette 
bind dækker første del af kirkeåret fra første søndag i 
advent til langfredag. Forfatteren, sognepræst Flem-
ming Baatz Kristensen, er en erfaren og passioneret 
rejseleder i kirkeåret, og bogen er en guldgrube, fyldt 
med både livsnære og dybtborende teologiske reflek-
sioner. 

Oplagt læsning for enhver, der gerne vil forberede sig 
på den kommende søndags gudstjeneste og spores ind 
på de temaer og bibeltekster, som knytter sig til dagen – 
uanset om man er ny kirkegænger eller stamgæst.



Forudbestil bind II til halv pris
Til marts udkommer bind II i serien, som følger tekst-
rækkerne fra påskedag til sidste søndag i kirkeåret.

Hvis du bestiller bind II sammen med bind I, kan du få 
bind II til halv pris. Tilbuddet gælder til og med den 30. 
november. 

Bestil på lohse.dk/samkoeb-paa-pilgrimsrejse

pris - mængderabat
299,95 kr. 

Forudbestil bind II sammen med bind I senest den 30. no-
vember og få den til halv pris (149,95 kr.)

Bestil på lohse.dk/samkoeb-paa-pilgrimsrejse

fakta
416 sider, 17 x 23 cm, indbundet, Lohse

udgivelsesdato
Den 24. oktober 2019 – bind II udkommer til marts 2020.
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FLEMMING BAATZ KRISTENSEN

Født 14. september 1953 i Hirtshals. Blev student 1973 
fra Hjørring Gymnasium. Cand. theol. Århus Univer-
sitet 1981. Ordineret Københavns Domkirke 2. maj 1982. 
Sognepræst ved Vigerslev Kirke, København 1. maj 1982-
31. august 1989. Sognepræst (k/b) Sct. Pauls Kirke, Aarhus 
1. september 1989.


