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Hvad nytter det, at kirken kimer med klimaklokken?
Hvem skal bibringe vores børn forståelse for historie og religion?

Prædiker præsterne partipolitik?
Eller er det politikerne, som slæber religionen med i folketingssalen?

Ny debatbog, som ikke underlægger sig den danske nationalsport, konsensussøgende fedtspilleri, men i
frisindets ånd siger tingene ligeud. Humoristisk og sarkastisk - og hele tiden velargumenteret.

Pernille Vigsø Bagge er teolog og medlem af Folketinget for SF, grundtvigianer og socialist.

Bo Nygaard Larsen er samfundsdebattør, journalist og forfatter, grundtvig-tidehvervsk og konservativ.

»Her er endelig en debatbog, hvor fraserne ikke yngler ved knopskydning, men som virkeligt stemmer til
eftertanke.«

 - Kristian Østergaard, Dagbladet/Sjællandske medier

»Tonen er forfriskende og igangsættende – anmelderen måtte tage sig i indimellem at prøve at få et ord
indført.«

 - Hans Gregersen, Nordjyske
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