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Pejlemærker for Danske Kirkedage 
Danske Kirkedage vil  

 skabe rum og fællesskab for mennesker, der spørger efter kristen tro.  

 samle kristne og styrke dem i troen. 
 opmuntre til, at de som kirke tager ansvar,  

 dygtiggøre til vidnesbyrd og engagement i samfundet  
 bidrage til fællesskab med kristne fra hele verden  

 

Med dette formål for øje afholdes Himmelske Dage og andre åbne fora, hvor mennesker med vidt forskellige 
virke, kirketraditioner og -bekendelse, teologi og udtryksformer, på tværs af generationer, kulturer og 
etnicitet, kommer sammen og hvor tanker og meninger mødes og brydes. Her fejrer de gudstjeneste med 
hinanden, søger dybere forståelse af troen, bevidstgøres om ansvar i og for samfundet nær og fjernt, samt 
forpligtiger sig på kirkens enhed og økumeniske bredde lokalt og globalt. Her opmuntres til fornyelse af kirken 
og fornyelsesinitiativer fremmes. 

Pejlemærke Indsatsområder 

1.Tro, kirke, samfund 
og økumeni  
 
 
 
 

 Himmelske Dage vil have en profil, hvor kristen tro, kirkens mission, engagement i 
samfund samt det økumeniske sættes tydeligt på dagsordenen. 

 Den ovennævnte profil skal fremmes i såvel planlægning (sammensætningen af 
arbejdsudvalg) som i afvikling af Himmelske Dage. 

 Vi vil insistere på dialog og diapraksis på tværs – også når det er udfordrende. 

 Kirker eller organisationer kan arrangere egne events under Himmelske Dage, men 
der skal være åbenhed for det fælles. 

 I det internationale skal der arbejdes på tværs af forskellige kirketraditioner. 
 

2. Himmelske Dage i 
bevægelse 

 Himmelske Dage vil være samlingssted for dansk kirkeliv. 

 Himmelske Dage skal skabe processer og udvikling i dansk kirkeliv. 

 Himmelske Dage skal være event for europæisk/nordisk netværk – til inspiration for 
kirkelivet i Danmark såvel som Europa.  

 Migrantmenigheder skal inddrages i Himmelske Dage. 
 Arbejdsudvalg under DKR skal inddrages i arbejdet med Himmelske Dage. 

 

3. Bedre og bredere 
kontakt til baglandet 

 Himmelske Dage vil intensivere kontakt til og samarbejde med hele det kirkelige 
bagland og til alle aktører. 

 Der satses specifikt på kontakt til folkekirkelige menighedsråd med tilbud om spor 
for medarbejdere og råd på Himmelske Dage. 

 Det overvejes, om der skal arrangeres et procesfremmende ”midtvejs ”-event for 
Himmelske Dage.  
 

4. Unge på Himmelske 
Dage  
 

 Der skal være særlige tilbud til unge på Himmelske Dage. 

 Der laves erfaringsopsamling på ungeevents og aktiviteter. 
 Det skal overvejes, om der bør oprettes en landskomité /landsråd for unge på 

Himmelske Dage. 
 

5. 
Organisationsarbejde 

 Der skal findes en god arbejdsmodel for krydsfeltet mellem lokalkomité og 
landssekretariat. 

 Der arbejdes løbende med at engagere frivillige (både til aktuelle Himmelske Dage 
og generelt). 

 Der skal arbejdes med langsigtet økonomisk udvikling og bæredygtighed for 
Himmelske Dage. 

 Der skal løbende være en opdatering af kirkedagsmanualen. 

Disse pejlemærker er udarbejdet på baggrund af visionsmødet 16. september 2020, hvor Landskomitéen for Danske Kirkedage 

og Lokalkomitéen for Himmelske Dage i Roskilde deltog.  


