OPLEV FOR EKSEMPEL:
GUDSTJENESTER

Når du køber et
armbånd til Himmelske
Dage får du adgang til fire
dages kirkefestival, du støtter
de frivilliges arbejde og de
kristne kirker i Danmark

Byparken
TORSDAG D. 26. MAJ 14:00: 
Åbningsgudstjeneste - og byens bedste kirkekaffe

INTERNATIONALE GÆSTER

...

Roskilde Domkirke
FREDAG D. 27. MAJ 17:00:
Koncert med Drengekoret og Tårnblæserne

Byparken
26., 27. & 28. MAJ 20:00:
Oh Land,
KOPS & Hymns From Nineveh

Alle dage:
Du kan opleve foredrag og
debatter om teologi, diakoni,
politik, klima m.m.
Læs mere på
himmelskedage.dk

Roskilde Gymnasium
TORSDAG D. 26. MAJ 17:00: 
Samtale med Svend Brinkman og Hartmut Rosa

FOR BØRN, FOR UNGE, FOR HELE FAMILIEN
Særlige
programmer for børn,
børnefamilier og unge!
Mød fx Sigurd Barret i
Byparken eller andre unge
15-25 år fra hele verden
i Musicon

Roskilde Gymnasium
FREDAG D. 27. MAJ 15:30: 
“Vores tænkemåde og værdier”
- med forfatter Tom Holland og journalist Anna Libak
Roskilde Gymnasium
FREDAG D. 27. MAJ 17:00: 
Ærkebiskop og klimaambassadør Thabo Makgoba

MUSIK OG KONCERTER

Palægården
TORSDAG D. 26. MAJ 17:00:
Fællessang m. Dreamers’ Circus og Roskilde Synger

Roskilde Domkirke
LØRDAG D. 28. MAJ 14:00:
Alsang: “Håb og handling” med kor, salmer og sange
Roskilde Domkirke
FREDAG D. 27. MAJ 20:00: 
Forbønsgudstjeneste og fakkeloptog for
den forfulgte kirke m. Asia Bibi

‘

Det meste foregår i
Roskilde centrum og er i
behagelig gåafstand.
Lad bilen stå og spar
parkeringsafgiften!

Det Kreative Hus for Børn, Algade 31
HVER DAG TIL KL. 17.30:
Besøg ”Himmelrummet” for børn og familier
Musicon
 ØRDAG D. 28. MAJ 15:00:
L
“Giv os i dag vort daglige bøvl” - Live satireshow
Efterskolen Lindenborg
HVER DAG:
Familielejr for familier i telt eller campingvogn
Gode faciliteter og let adgang
Bestil på efterskolen.dk/booking

Hvad er Himmelske Dage?
Det er de danske kirkedage, der hvert tredje år finder sted rundt omkring i
landet. En traditionsrig begivenhed, hvor Folkekirken, frikirker og Den Katolske Katolske Kirke samt næsten alle de kirkelige organisationer mødes om at
sætte tro og kirke på dagsordenen.
Temaet er Grib Fremtiden! Hvordan møder vi fremtiden med håb og hvordan
spiller kristentro og kirke en rolle, når vi skal møde klimaforandringer, global
ulighed, nye måder at indrette samfundet på, nye menneskesyn?

HIMMELSKE
DAGE
Kirkefestival i Roskilde

26. - 29. maj 2022

Himmelske Dage er også også en hyggelig anledning til at mødes om en kop
kaffe og hyggeligt samvær i en festlig og inspirerende atmosfære.
Himmelske Dage byder velkommen torsdag d. 26. maj kl. 14
med en stor og festlig åbningsgudstjeneste i Byparken. Herefter tager vi
hul på noget der ligner 300 arrangementer rundt omkring i Roskilde by
– og pladsen omkring Domkirken bliver fyldt med liv og aktiviteter, når
Mulighedernes Marked tilbyder et virvar af oplæg, workshops og events!

e

Hold dig opdateret om programmet, find mere information og køb billetter på
Himmelske Dages hjemmeside: www.himmelskedage.dk
og følg med på Facebook og Instagram.
I april er festival-app’en klar. Find den på www.tinyurl.com/himmelskedage

