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Det er også det, vi håber alle deltagere på Himmelske 
Dage vil opleve: Tro, musik, sprudlende foreningsliv 
– og indtryk fra den store verden.

Vi har gjort os umage med at arrangere den næste 
udgave af Himmelske Dage i en flot række af 18 kir-
kedage siden den første tilbage i 1968.

Frivillige udvalg har arbejdet med programpunkter-
ne, og både danske og udenlandske gæster er blevet 
inviteret. Vores netværk og venskaber i kristne kirker 
og organisationer er bragt i spil og er blevet bedt om 
at være med til at skabe endnu en forrygende festival 
og fejring af mangfoldigheden i vores kristne tro.

Vi har bestræbt os på at leve op til ambitionen om 
at skabe den bredest mulige platform for det øku-
meniske arbejde, åben meningsudveksling og for at 
samle mennesker om kristen forkyndelse. Vi håber, 
at de frivilliges store indsats, vores samarbejdspart-
neres velvillige bidrag og Roskildes smukke rammer 
skinner igennem og skænker os alle sammen nogle 
himmelske dage sammen i Kristi himmelfartsferien.

af Elsebeth Garde Kjær,  
på vegne af lokalkomitéen

Hjerteligt velkommen til 
Roskilde! En by kendt for 
sin domkirke, sin  store 
musikfestival og for 
 Vikingeskibsmuseet� Tre 
institutioner karakterise
ret ved tro, ved musik, 
kunst og foreningsliv 
– og ved et historisk 
 vingesus fra mødet med 
en verden langt væk� 

Velkommen!
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debatter og talks s. 6-23
Himmelske Dage byder på en lang række debatter 
og talks, der sætter fokus på nogle af de mest pres-
serende udfordringer for verden og mennesket i dag. 
De, der interesserer sig for det store udland, skal tit 
på besøg på Roskilde Museum. Samfundsdebatter og 
diakoniske emner finder som oftest sted på Roskilde 
Gymnasium. Teologi-nørderne skal holde ekstra øje 
med Sankt Josefs Skole.

andagter  
og gudstjenester s. 24-29
Himmelske Dage åbnes og afrundes med en gudstje-
neste. Deltag også i morgenandagter og aftengudstje-
nester med særlige temaer, musikgenrer og liturger og 
præster fra ind- og udland. Mangfoldigheden af den 
kristne kirke i Danmark er repræsenteret og alle er 
velkomne uanset tilhørsforhold. De fleste andagter og 
gudstjenester foregår i kirker eller i Sankt Hans Have.
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musik og koncerter s. 30-34
Du får musik i lange baner på Himmelske Dage 2022 
i Roskilde. Byen og byens kirker bliver fyldt med kor, 
orkestre og musikere. Fællessangen vil løfte sig op 
til skyerne i de – stensikkert – lune forårsdage i maj, 
og de smukke danske salmer vil funkle til de mange 
andagter og gudstjenester rundt omkring i byen. Hver 
dag afrundes med en koncert i Byparken.

kunst og teater s. 35-37
Roskilde by er i sig selv en stor kunstoplevelse. Tu-
sind års Danmarks- og kulturhistorie venter på os 
rundt om hvert eneste gadehjørne. Og med lysin-
stallationer, monologer, filmvisninger, særudstillinger 
på Roskilde Museum og poesi i Palæfløjen i Palæ-
gården, er der mange muligheder for at blive endnu 
mere kunstnerisk beriget.



børn s. 44-47
Alle børn og familier er velkommen på Himmelske 
Dage 2022. Der er aktiviteter for små børn (3-8 år) og 
juniorer (9-13 år), for den stille og den aktive, for den 
tænkende og den snakkende, for dem, der vil lime og 
klippe og for dem, der vil hænge fra træer eller springe 
i hoppeborg. Vi skal have det sjovt og gå på opdagelse; 
vi skal undre os sammen og stille en masse spørgsmål; 
vi skal bruge tid på at opdage det hellige i hverdagen.

unge s. 48-50
I Musicon har vi tilrettelagt et særligt program for de 
unge. Musicon er Roskildes kreative bydel, hvor der 
er plads til det skæve, eksperimenterne og kreativi-
tet! De fleste events finder sted i Roskilde Festival 
Højskoles lokaler i Musicon – og her er alle velkomne. 
Også dem, der er født i det forrige årtusinde.
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ånd og natur s. 38-41
Arrangementer under ”Ånd og natur” beskæftiger 
sig med troens spirituelle, kropslige og sanselige 
udtryk og med den natur, som vi også har et an-
svar for at forvalte med respekt og til alles bedste. 
Arrangemen ter i denne kategori finder oftest sted i 
Pil grimslandsbyen i Sankt Hans Have og i Den Grøn-
ne Samtalesalon i Byens Hus.

tro på tværs s. 42-43
Tro på tværs-arrangementer skaber en platform for 
inter-religiøs dialog og samvær. Hvad enten der er 
tale om fællesspisning, debatter eller pilgrimsvan-
dringer, så får du mulighed for at lære nyt og dele 
din egen tro og egne tanker med andre, der er helt 
forskellige – eller kun lidt.
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Afskaf fattigdom,  
Global økonomisk ulighed 
27. maj, 12:30-14:00 · Konventhuset 
Hvad gør fattigdom ved os? Hvordan bekæmper vi 
den? I samarbejde med unge. Lederne af ACT-Allian-
cen og af Folkekirkens Nødhjælp om Verdensmål 1.

Afsløring af et samfund i krise
26. maj, 18:30-20:00 · Roskilde Museum
Finn Skårderud har længe argumenteret for, at vi 
med den samfundsudvikling, vi har indrettet os med, 
producerer flere og flere psykisk syge mennesker. 
Herunder en kraftig vækst i antallet af ikke mindst 
psykisk syge unge piger med angstneuroser, spise-
forstyrrelser, selvskade mv. Lyt med og deltag i sam-
talen mellem den norske psykiater Finn Skårderud 
og højskolelærer Christian Hjortkjær. Michael Bach 
Henriksen leder samtalen.

AnneCathrine Riebnitzsky og Paula 
Larrain: Troen som fyrtårn i mit liv
28. maj, 10:00-11:00 · Palægården
Hør forfatteren Anne-Cathrine Riebnitzsky og jour-
nalist Paula Larrain fortælle om troens betydning i 
deres liv.

At skabe kirke i nye boligområder
28. maj, 16:30-18:00 · Byens Hus
Oplæg og workshop ved Kirkefondets generalse-
kretær Henrik Bundgaard Nielsen. En husbådskirke, 
en kirkesal i en tidligere butik, en mobil kirke i en 
ombygget bogbus – eller kirkeaktiviteter udendørs 
rundt omkring i de nye boligområder ved fastelavn, 
Skt. Hans, juletræstænding mm. Den lokale kirke 
kan være til stede på mange forskellige måder, og 
Kirkefondet giver inspiration til det ud fra erfaringer 
fra København, Aarhus, Aalborg og Holland.

At skabe rum for resonans –   
udvikling af kirkelige praksisser
28. maj, 13:00-14:30 · Byens Hus, Verdensrummet
Foredrag og drøftelse ved udviklingskonsulent i Kir-
kefondet Dorte Kappelgaard. Foredraget tager afsæt 
i Hartmut Rosas resonansbegreb og kaster lys på 
det at orientere sig i den uforudsigelige proces, det 
ofte er at arbejde med udvikling i den lokale kirke. 
Hvordan kan der skabes et fælles afsæt, når man 
inddrager nye frivillige med begrænset kendskab til 
kirken? Hvad kan man gøre, når det, man håbede 
på, ikke ser ud til at lykkes? Der gives metodiske og 
praktiske perspektiver på udvikling i den lokale kirke 
med afsæt i ph.d.-afhandling fra 2021.
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Fik du mod på 
mere? Se også side 
14 og læs om andre 
spændende debat-

arrangementer om og 
med Hartmut Rosa og 

resonansbegrebet�
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Bidrager de danske samfundsinstituti
oner til demokratisk dannelse?
28. maj, 10:00-12:00 · Roskilde 
Gymnasium, Klasseværelse 2
Man bliver ikke demokrat af blot at få lov til at 
stemme til folketing, region og kommunalbesty-
relse. Demokrati skal læres og kræver dannelse og 
modenhed. Er der brug for et demokratisk eftersyn 
på danske samfundsinstitutioner? Paneldebat med 
Tidl. MF for Enhedslisten Pelle Dragsted. Biskop i 
Aalborg Thomas Reinholdt Rasmussen. Forstander 
på Krogerup Højskole, Rasmus Meyer. Ordstyrer: 
Leder af Grundtvig Akademiet Ingrid Ank.

Broder Theodor: fra dansk bager i 
Horsens til franciskansk munk i Assisi
27. maj, 14:00-16:00
28. maj, 10:00-12:00 · Sankt Hans Have, Glashaven
I drivhuset Glashaven vil Broder Theodor fortælle 
om sit liv. Han fortæller også om den franciskanske 
spiritualitet og introducere os til den italienske mid-
delaldermunk Frans af Assisis tanker og livsgrundlag. 
Samtalen vil tage udgangspunkt i bogen fra 2021: 
”Broder Theodor – vejen til et liv som munk i Assisi”.

C�S� Lewis og affortryllelsens 
virkelighed
27. maj, 15:00-16:00 · Sankt Josefs Skole, Lille sal
I en samtale mellem Henrik Højlund, Torben Bram-
ming og Bent Bjerring-Nielsen diskuteres det, hvorfor 
den engelske forfatter C.S. Lewis er mere relevant i 
dag end nogensinde før.

Charlotte Rørth
27. maj, 15:00-16:30 · Roskilde Gymasium, Multisalen
Charlotte Rørth er en garvet journalist, foredragshol-
der og markant forfatter til bl.a. ”Jeg mødte Jesus”. 
Charlotte Rørths nyeste bog ”Med Rank Ryg” er en 
gribende, og barsk fortælling om moderskab, tro 
og kvindeliv.

Debat mellem bispekandidaterne  
i Roskilde Stift
28. maj, 13:00-14:00 · Palægården
Debatmøde mellem de to kandidater, der opnåede 
flest stemmer ved afstemningen 11. maj. Skulle en 
kandidat opnå over halvdelen af stemmerne den 11. 
maj, aflyses debatmødet. De fem menighedsråds-
foreninger i Roskilde Stift koordinerer og afholder 
debatten. 

Debat om sang, fællessang, 
 salmesang og gudstjeneste
27. maj, 10:00-12:00 · Kirkemusikskolen
Samtale og debat om det at synge og betydningen 
af fællessang såvel i som uden for kirken og guds-
tjenesten. Hvad betyder fællessang i og uden for 
kirken og gudstjenesten?

Demokrati, kultur og dannelse 
28. maj, 10:00-12:00 · Roskilde Gymnasium, Aulaen 
I serien om demokratiets fremtid diskuterer Ove 
Korsgaard, Christian Axboe Nielsen og Kenneth Mta-
ta forholdet mellem kulturel dannelse og demokrati.
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Demokratiets institutioner
28. maj, 13:00-14:30 · Byens Hus
Hvordan ser fremtiden ud for vores demokrati? Un-
dersøgelser viser, at vores demokrati er udfordret 
pga. politikerlede, fake news og cancel-culture. Men 
samtidig har vi som nyt fx borgerforslag. Vi rejser 
spørgsmålet om demokratiet skal og kan fornyes? 
Og spiller kirken en rolle ift. demokratisk dannelse? 
Panel med Jens Rohde, MF for Kristendemokraterne,  
Lisbeth Knudsen, direktør for Altinget & Mandag 
Morgen og Thomas P. Boje, professor ved RUC. 

Den danske stat – en kristen stat?
27. maj, 15:00-16:30 · Byens Hus
I hvilken forstand har kristendommen været med til 
at forme den danske statsdannelse? Er der kristne 
træk i den danske stats historie, som skal fastholdes 
eller udvikles i fremtiden? Ove Kaj Pedersen, Lisbet 
Christoffersen og Jørn Henrik Petersen diskuterer den 
danske stats historiske identitet og værdigrundlag.

Den farlige frihed –  
Er åndsfriheden under pres?
27. maj, 13:00-14:30 · Roskilde 
Gymnasium, Multisalen
Frihed for Loke såvel som for Thor. Er åndsfriheden 
under pres? Handler frihed om at kunne leve i fred 
fra andres indblanding, eller er frihed tværtimod en 
frihed til at komme hinanden ved. Findes der en ret 
til ikke at føle sig krænket og skal vi forsvare friheden 
til at gå over hinandens grænser? Debat med: Ph.d-
stud. og aktiv i LGBT-bevægelsen Malte Breiding Han-
sen, Formand for Indre Mission i Danmark Hans-Ole 
Bækgaard. MF for Enhedslisten Rosa Lund, musiker, 
komponist, forfatter og debattør Henrik Marstal. Ord-
styrer: Leder af Grundtvig Akademiet og redaktør af 
Grundtvigsk Tidende Ingrid Ank.

Den gode død – der er håb  
for hver dag!
28. maj, 13:00-14:30 · Roskilde 
Gymnasium, Multisalen
Med udgangspunkt i hverdagen på Hospice Diako-
nissen føres en samtale om den gode død. Panelde-
bat: Leder af Hospice Diakonissen, Hanne Monberg, 
lektor og sygeplejerske, Ph.d Vibeke Østergaard 
Steenfeldt, hospicepræst Charlotte Clante, Diako-
nissestiftelsen. Ordstyrer: Tidl. korshærschef Helle 
Christiansen.

Den Hellige Birgittas betydning for 
Margrethe I
27. maj, 14:30-16:00 · Sankt Laurentii Kirke
Hør om grundlæggeren af Birgittinerordenen ”Den 
Hellige Birgitta”, som blev født i Vadstena i Sverige i 
1303 og den danske dronning Margrethe I’s særlige 
forbindelse.

Den journalistiske dækning  
af Israel/Palæstinakonflikten 
27. maj, 17:00-18:30 · Roskilde Museum
Presselogen – hvorfor tegner medierne ikke et mere 
sandfærdigt billede af konflikten mellem Israel og 
Palæstina? Debat med deltagelse af Erik Bjergager, 
tidl. Kristeligt Dagblad; Anders Jerichow, Politiken; 
Mitri Raheb, Dar al Kalima University College of Arts 
and Culture (DAK), Betlehem. Vært: Steen Nørskov, 
DR Deadline.

Den kontemplative bøn
27. maj, 11:00-12:00 · Sankt Josefs Skole, Store sal
Mødet med Gud i den kontemplative bøn. Den sven-
ske kardinal Anders Arborelius fortæller om den 
komplementative bøn, som dybest set er at lade 
Guds kærlighed strømme ind over os.

Den åndelige verden og helbredelse
27. maj, 12:00-14:00 · Byens Hus, 
Den Gamle Byrådssal
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Der er så meget vi ikke er nødt til
27. maj, 13:30-15:00 · Sankt Josefs Skole, Store sal
Den svenske præst og forfatter Tomas Sjödin tager 
os med ind i hvilens verden og udforsker den ur-
gamle rytme, der er lagt ned i mennesket: Arbejde 
og hvile med udgangspunkt i den jødiske sabbat. 
Og han skriver om den livsvisdom, det kan være så 
svært at leve efter: At tingene ofte først lykkes, når 
vi holder op med at anstrenge os. Når vi giver slip. 
Når vi lader livet komme til os. 

Det søgende sekulariserede menneske
26. maj, 19:00-20:00 · Sankt Josefs Skole, Lille sal
Hvad sker med sekulariserede danskere i mødet 
med kristne dogmer? Sociolog Thomas Willer og 
teolog Henrik Holmgaard inviterer en række dags-
aktuelle gæster på besøg til en samtale om troens 
udvikling i Danmark.

Det sårbare liv
27. maj, 10:00-12:00 · Byens Hus
En refleksion om, hvad vi stiller op, når vi bliver ramt 
af krise/møder sårbarheden i andres liv – og i vort 
eget! Og hvad skal vi gøre som ”samaritanere” (kirke, 
naboer, medmennesker)?

Diakonien i kirken og  
kirken i diakonien 

27. maj, 10:00-12:00 · Byens Hus
Uden diakoni, ingen kirke, uden kirke, ingen diakoni. 
Holder den tese – og holder kirkerne sig til den i 
praksis? Hvad er holdningerne i samfundet og po-
litisk til, at kirker og kirkelige organisationer løser 
velfærdsopgaver og forholder sig politisk til dem? 
Efter oplægget fra Jeanette Bauer er Louise Schack 
Elholm, MF (V) respondent og indleder debatten.

Diakoni på nye måder – en workshop 
om kultur og fællesskaber
27. maj, 13:00-14:00 · Roskilde 
Gymnasium, Klasseværelse 1
Meningsfulde fællesskaber er afgørende for vores 
trivsel. Diakonissestiftelsen har udviklet ”Sammen 
om kultur”, hvor kulturaktiviteter bruges til at ska-
be frirum og fællesskab for socialt isolerede eller 
sårbare medmennesker. Udgangspunktet er, at god 
diakoni opstår, når vi gør noget sammen med an-
dre og ikke bare noget for andre. Medvirkende: Cilia 
Espeland Almdal, projektleder ”Sammen om kultur”, 
Diakonissestiftelsen, Jan Nilsson, præst og leder af 
Kirke og diakoni, Diakonissestiftelsen, Marija Krogh 
Hjertholm, præst, Diakonissestiftelsen

Diakoniens betydning for  
velfærdsstaten før og nu
27. maj, 13:00-14:30 · Roskilde 
Gymnasium, Klasseværelse 2
Det kirkelige sociale arbejde, som vi også kalder 
diakonien, har haft en stor betydning for velfærds-
statens betydning, men har diakonien fortsat en 
betydning? Det skal vi diskutere i dette panel, der 
alene består af det stærke køn.

Du 
kan også 

opleve  Tomas 
Sjödin til  andre 
 arrangementer�  
Se side 19, 28  

og 40
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Diakoniens fremtid: Samskabelse
27. maj, 17:00-18:30 · Roskilde 
Gymnasium, Multisalen
I denne paneldebat skal vi drøfte fordele og ulemper 
ved samskabelse, og drøfte konkrete projekter. Vi 
håber, at vi gennem debatten kan blive klogere på, 
hvilke fordele og ulemper, der er ved samskabelse, 
samt blik på, hvilke projekter, der giver mening at 
samskabe omkring.

Differentieret vedligeholdelse og 
brug af kirkebygninger
27. maj, 11:00-12:00 · Byens Hus, 
Den Gamle Byrådssal
Alle er enige om, at gamle kirker er vigtig kulturarv, 
der skal bevares for eftertiden. Men hvordan gør 
man det på en måde, der giver mening i nutiden?

Disse mine mindste
28. maj, 14:00-15:30 · Konventhuset
Oplæg om kirkeligt hjælpearbejde blandt de mest 
udsatte uledsagede mindreårige som lever under 
kummerlige forhold i flygtningelejre. Dokumenta-
rist og filmskaber Michael Graversen har besøgt 
Moria lejren igennem flere år og vil fortælle om 
indtryk og vidnesbyrd fra lejren. På storskærm vil 
vi se kortfilmen ”Ghosts of Moria” (25 min.) om to 
unge syriske mænds venskab mens de forsøger at 
overleve i ruinerne af Morialejren. Desuden er der 
mulighed for at købe Moria in memoriam, en bog 
hvor Michael Graversen fortæller i ord og billeder 
om de menneskeskæbner der har krydset hans vej 
i Morialejren.

Dåb af konfirmander – hvad gør vi?
28. maj, 14:00-16:00 · Byens Hus, Forsamlingen
Fremlæggelse og workshop ved udviklingskonsulent 
i Kirkefondet Berit Weigand Berg og projektmedar-
bejder hos FUV Anders Damtoft Kaufmann. Antallet 
af unge, der bliver døbt i forbindelse med deres kon-
firmation stiger. Men hvad er det for en fortælling, 
de kommer til folkekirken med? Og hvordan oplever 
de det at blive døbt? Som noget unikt eller som no-
get, der bare skal overstås? Det har tre grupper af 
præster arbejdet på at bliver klogere på igennem 
det sidste 1½ år. På workshoppen vil vi fremlægge, 
hvad de har lært, og hvordan de har omsat det til nyt 
undervisningsmateriale og tilpassede dåbsliturgier.

En bøn for Europa: Krig i Ukraine
27. maj, 19:00-20:00 · Roskilde Gymnasium, Aulaen
Der er igen krig i Europa. Bomber falder i Ukraine, 
og mange er på flugt. Hvad er vores rolle som kirker 
i en tid med krigsstemning og øget militarisering, 
og hvordan kan vi bidrage til at skabe håb og stifte 
fred? Det vil vi belyse gennem vidnesbyrd fra ukra-
inere og gennem oplæg, sang og bøn. Ordstyrer: Jør-
gen Skov Sørensen, generalsekretær i Konferencen 
for Europæiske Kirker.

En ny verdensorden 
28. maj, 15:30-17:00 · Roskilde Museum
Med Ruslands invasion af Ukraine er den gamle li-
berale verdensorden er død. Er det muligt at skabe 
en ny, fremgangsrig og stabil verdensorden? Michael 
Ignatieff, professor, forfatter og tidl. politiker, har 
russiske rødder og stor viden om politiske affærer. 
Han medvirker via videolink.

En skole præget af ånd og ligeværd
28. maj, 15:00-16:30 · Roskilde 
Gymnasium, Klasseværelse 1
Der er og har altid været debat om den danske 
skole. Alle er enige om det grundlæggende, at 
skolen skal være præget af åndsfrihed, ligeværd 
og demokrati, men hvordan sikres retten til fri-
hed og forskellighed rundt i landet. Hvordan sik-
res en skole med fælles retning, men med plads 
til forskellighed? Paneldebat: Valgmenigheds-
præst Morten Kvist, Herning, Forstander på Den 
frie Lærerskole, Rasmus Kolby Rahbek, Ollerup, 
Skoleleder på Trekronerskolen i Roskilde, Jon Lis-
sner, Formand for Børn og Skole i Holbæk Kom-
mune, Jarl Falk Sabroe. Ingrid Ank er ordstyrer. 

Er der plads til andre?
27. maj, 11:00-12:00 · Sankt Josefs Skole, Lille sal
Hvad betyder det at give plads? Fysisk, politisk, ån-
deligt. De tre religiøse traditioner jødedom, kristen-
dom og islam har som fælles ideal at være generøse 
og gæstfrie. At give plads til andre er et ideal. Men 
det er ikke altid let at være generøs eller gæstfri og 
vurdere andres behov og ønsker.
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Er vi blinde for racisme? Med kirke
leder Kenneth Mtata fra Zimbabwe 
27. maj, 14:00-15:30 · Konventhuset 
De-kolonisering og ’Black Lives Matter’. Er strukturel 
racisme det næste område, hvor det går op for os at 
We Too har været blinde? Verdensmål 10.

Fattigdom og ulighed i sundhed
27. maj, 10:00-12:00 · Frelsens Hær
”Det er bedre at være rask og rig, end syg og fattig!”, 
lyder et ironisk udtryk, og det passer desværre alt for 
godt, også i dagens Danmark. ¨Kan de diakonale so-
ciale og sundhedsmæssige organisationer afhjælpe 
uligheden? Deltagere i debatten: Lektor, PhD Chri-
stian Wejse Aarhus Universitet, Liselott Blixt (MF), 
konsulent Olu Robbin-Coke og professor Dorthe 
Nielsen, Indvandrermedicinsk klinik, Odense.
 

 

Folkekirkemødet (1): Den næste 
 generation – i kirken og i samfundet
27. maj, 10:00-12:30 · Prindsen, Algade 13
Hvad er de unges forventninger og potentialer i for-
hold til at videreføre folkekirken? Med oplæg og sam-
tale sætter vi fokus på unge, tro og fællesskaber. De 
tre oplægsholdere: Rasmus Bro Henriksen – forstan-
der Aarhus Efterskole, Søren Østergaard – Center for 
Ungdomsstudier og Berit Weigand Berg – Kirkefondet 
giver deres bud på, hvad der kendetegner unge og 
samfundet, hvordan diakonale traditioner kan bidrage 
til øget trivsel, og hvordan man indleder en samta-
le med de unge om kristendommen. Berit Weigand 
Berg faciliterer efterfølgende en samtale om og med 
unge. Her deltager: Anna Kiel Rughave Gymnasie- og 
studentersekretær KFS, Sarah Høegh Lodberg, Getse-
mane kirke, Nynne Grauslund Kristiansen, frivillig fra 
Ukirke, Anna Berg, HB-medlem, FDF.

Folkekirkemødet (2): Mennesker på 
kanten – diakoni i fremtiden
27. maj, 13:00-15:00 · Prindsen, Algade 13
Ifølge befolkningen er den vigtigste aktivitet for fol-
kekirken at hjælpe syge, gamle og socialt udsatte. 
Hvordan kan det være tilfældet i et meget udbyg-
get velfærdssamfund, og hvordan kan folkekirken i 
fremtiden imødekomme denne forventning? Oplev 
oplægsholderne professor Jørn Henrik Petersen fra 
Center for Velfærdsstatsforskning på Syddansk Uni-
versitet, diakonikonsulent Thyge Enevoldsen ved Hel-
singør Stift og Mette Møberg Madsen, generalsekre-
tær i Samvirkende Menighedsplejer. De fortæller om 
folkekirken og velfærdsstaten og om, hvordan man 
sætter diakoni på dagsordenen. Temaet afrundes 
med mulighed for spørgsmål og debat om diakoni.
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Folkekirkemødet (3): Folkekirken  
som værdibærer
27. maj, 15:30-16:45 · Prindsen, Algade 13
Folkekirken er værdibærer i samfundet og værdiska-
ber for størstedelen af danskerne. Men i debatten 
om, hvordan samfundet skal udvikle sig, er folkekir-
kens stemme mindre tydelig. Oplæggene fokuserer 
på det dilemma og kommer med bud på, hvordan 
kirken kan og skal bidrage til samfundets udvikling. 
Oplægsholderne er Marianne Christiansen, biskop 
Haderslev Stift og Morten Thomsen Højsgaard, 
 direktør for ROMU.

 

Fred og retfærdighed i Ukraine 
28. maj, 10:00-11:00 · Byparken
Vi markerer vores støtte til Ukraine med musik, taler 
og håb for fred.

Global kristendom i 
det 21� århundrede 
27. maj, 17:00-18:30 · Konventhuset
I det 21. århundrede har kristendommens center ryk-
ket sig fra Europa og sydpå. Kristendommen vokser 
stadig i Afrika samtidig med at billedet af kristendom-
men skifter på alle kontinenter.  Globale stemmer fra 
den protestantiske kirke, den katolske kirke og frikir-
kerne giver et bud på tendenser i dag. Med Miroslav 
Volf, USA, Mimii Brown, Tanzania, Kardinal Christobal 
Romero, Marokko. Moderator: Nik Bredholt.

Grundtvig på arabisk
26. maj, 17:00-18:00 · Roskilde 
Gymnasium, Multisalen
Hvad hedder livsoplysning på arabisk? Og hvordan 
oversætter man ord som åndsfrihed, vekselvirkning 
eller folkelighed til det arabiske sprog? Forfatter Ah-
med Akkari har kastet sig ud i at ’oversætte Grundtvig’ 
til arabisk – eller i første omgang en introduktion til 
Grundtvig – og giver i samtale med lektor ved Køben-
havns Universitet Anders Holm en række eksempler 
på både sproglige og kulturelle udfordringer og på 
indsigter, som netop viser sig gennem oversættelsen.

Gud skabte ungdommen,  
og kirken syntes, det var svært
26. maj, 18:00-19:00 · Sankt Josefs Skole, Lille sal
Mange kirker vil på den ene side oprigtigt gerne gøre 
noget for og med de unge. Men på den anden side 
er de ofte noget forbeholdne overfor de erfaringer, 
som ungdomskirkerne gør sig. En samtale mellem 
tre præster og teologer om ungdommens teologiske 
udfordring til kirken.

Du kan 
også opleve 

Kenneth Mtata i 
mange andre debat-

arrangementer om bl�a� 
tro og demokrati samt en 

morgenandagt under 
 Himmelske Dage� Læs 

mere på side 8, 15-
17 og 27
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Guds betingelsesløse  
kærlighed og helbredelse
28. maj, 10:00-12:00 · Byens Hus, 
Den Gamle Byrådssal
 
Hartmut Rosa: Behovet for resonans i 
en ukontrollerbar verden 
27. maj, 10:00-11:30 · Roskilde Gymnasium, Aulaen
I dette foredrag af Hartmut Rosa præsenterer han 
sit resonansbegreb og hvordan det optræder og ud-
vikles, når vi engagerer os med noget ukendt, måske 
noget ligefrem irriterende, der ligger uden for vores 
rækkevidde.

Hartmut Rosa: Tro og resonans 
27. maj, 12:00-13:00 · Roskilde Gymnasium, Aulaen 
Professor i sociologi Hartmut Rosa i samtale med 
adjunkt i praktisk teologi Mikkel Gabriel Christoffer-
sen om forholdet mellem tro og resonanserfaringer. 
Ifølge Rosa er religion et løfte om, at Gud stadig taler 
(eller synger) til os, når alle resonansakser er for-
stummet for os. Hvad betyder denne trosopfattelse 
for det kristne liv i samtale med Gud, med andre og 
med sig selv?

 

Hvad tæller i tilværelsen? –  
Eksistenssamtale med Svend 
 Brinkmann og Hartmut Rosa 
26. maj, 17:00-18:00 · Roskilde Gymnasium, Aulaen 
Mød Svend Brinkman som er psykolog, professor, 
forfatter og kendt fra P1-programmet Brinkmanns 
Briks, og mød sociolog Hartmut Rosa til en debat om 
hvad der tæller i tilværelsen – om den nødvendige 
åbenhed over for alt det i tilværelsen, vi ikke kan 
kontrollere og forudberegne. I stedet må vi forholde 

os resonante – lyttende! Ordstyrer: Bjørg Tulinius, 
Kristeligt Dagblad.

Homo Sapiens 2�0
26. maj, 17:00-18:00 · Sankt Josefs Skole, Store sal
En bioetisk diskussion fra teologisk, filosofisk og 
miljøetisk vinkel med Mickey Gjerris, Jacob Dahl 
Rendtorff og Jeppe Hedaa.

Homoseksualitet og kirken
26. maj, 18:00-19:00 · Sankt Josefs Skole, Store sal
Hør om de samtaler, som FrikirkeNet og LGBT+ over 
en længere periode har ført i et forsøg på bedre at 
kunne forstå hinanden samt italesætte uenigheder 
på en ikke-truende måde

Hvad er det gode liv? Fremmed
gørelse og resonans i teologisk  
og sociologisk perspektiv 
28. maj, 14:00-15:30 · Sankt Josefs Skole, Store sal 
Fremmedgørelse og resonans er hovedbegreber i 
den tyske sociolog Hartmut Rosas sociologiske teori 
om det gode liv. Den kroatisk-amerikanske teolog 
Miroslav Volf har i en række bøger arbejdet med, 
hvordan teologi gør en forskel for den enkeltes triv-
sel og for det fælles samfund i udfoldelsen af sin 
vision om en ’public theology’, en offentlighedsteo-
logi. Ordstyrer: Mikkel Gabriel Christoffersen

Hvilken teknologi har billet  
til fremtiden?
27. maj, 15:00-17:00 · Byens Hus, 
Den Gamle Byrådssal
Vi har vænnet os til, at fremtiden ankommer i skikkel-
se af ny teknologi. Fremtiden gribes, når vi bruger nye 
tekniske produkter. Men set fra en etisk betragtning 
må det gøres anderledes. Etik rummer en vision om 
det gode liv, og det etiske spørgsmål er, hvilken tekno-
logi vi ønsker skal høre med til fremtiden, og hvilken 
vi ikke vil have med. En samtale om etik og teknologi 
mellem filosof Martin Mose Bentzen og universitets-
præst Jørgen Bo Christensen, der begge har undervist 
i teknologi-etik på Danmarks Tekniske Universitet.

Hvor kommer velfærdssamfundets 
værdier fra?
28. maj, 10:00-12:00 · Roskilde 
Gymnasium, Multisalen
Forfatter Peder Frederik Jensen, Sekretariatsleder 
i Grundtvigs Forum, Lise Korsgaard og redaktør på 
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Hus Forbi, Poul Struve Nielsen diskuterer værdierne 
bag velfærdsstaten. Er kristendommen sandheden 
– eller en del af sandheden? Hvem har magten/
herredømmet i fortællingen? Hvor findes ”den gode 
fortælling udenfor kirken” Gælder ”noget for noget” 
eller” nåde for ingenting”?

Hvordan beriger den økumeniske 
samtale kirkerne?
27. maj, 10:00-11:00 · Sankt Josefs Skole, Lille sal
Økumenisk samtale mellem Metodistkirken, Den 
Katolske Kirke og Folkekirken.

Hvordan formidler man de største 
fortælling til de mindste?
28. maj, 14:00-15:00 · Byens Hus
Den lille bibel er en helt ny genfortælling for små 
børn. Journalistparret Joan og Daniel Ørhstrøm har 
skrevet den illustrerede bog. Generalsekretær i Bi-
belselskabet, Johannes Baun interviewer parret om 
arbejdet med bogen.

Hvordan griber kirkerne
fremtiden? 
28. maj, 17:00-18:30 · Roskilde Museum
Kristendommen er global, og vi står over for glo-
bale udfordringer. Fremtrædende kirkeledere fra 
både Syd, Nord, Øst og Vest vil give deres bud på 
fremtidens udfordringer, og hvordan vi skal gribe 
dem. Deltagere: Ærkebiskop Thabo Makgoba, 
Sydafrika, generalsekretær Kenneth Mtata Zim-
babwe, biskop Humphrey Peters, Pakistan, biskop 
Olav Fykse Tveit, Norge, pastor Peter Halldorf, 
Sverige. Vært er professor Peter Lodberg.

Hvordan indgår plejehjem i bære
dygtige byer og lokalsamfund?
28. maj, 13:00-14:30 · Roskilde 
Gymnasium, Klasseværelse 1
Hvordan kan plejehjem indgå som en del af bære-
dygtige byer og lokalsamfund? I Danmark siger 58% 
at de ikke kender deres nabo og antallet af ensomme 
er fordoblet med 300% efter Coronakrisen. Derfor 
er det vigtigt, at de kommunale og selvejende in-
stitutioner ikke lukker sig om sig selv, men bliver 
katalysatorer for fællesskab og sameksistens. Pa-
nel med formand for Dansk Diakonhjem Flemming 
Christiansen, forstander på Fælledgården Hannah 
Hjorth og konsulent Lise Holm Rasmussen. Ordsty-
rer: Mette M. Madsen.

Hvordan ser fremtiden ud  
for Nordens kirker?
27. maj, 11:00-12:30 · Konventhuset
I Norden kæmper kirkerne med faldende medlems-
tal og med en kirkepolitik der ofte søger at kontrol-
lere og regulere fremfor at understøtte kirke- og 
troslivet. På hvilken måde kan kirkerne bidrage til 
samfundsudviklingen fremover, og på hvilke måder 
kan kirkelige stemmer være med til at præge det 
offentlige liv og samtale? Medvirkende: Agnes Si-
gurdardottir, biskop, Island, Olav Fykse Tveit, biskop, 
Norge, Anders Arborelius, kardinal, Sverige og Jørgen 
Skov Sørensen, generalsekretær, Konferencen for 
Europæiske Kirker og Peter Fischer-Møller, biskop. 

Der er  gratis 
adgang med et 

 Himmelske Dage-armbånd 
til alle fire dage til Roskilde 

Museum� Ud over debatter og 
talks kan du opleve forskel-

lige udstillinger og rund-
visninger� Læs mere på 

side 35-37�
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Israel/Palæstina: Retfærdighed  
før forsoning 
27. maj, 12:30-14:00 · Roskilde Museum
Kan der tales om forsoning uafhængigt af spørgsmå-
let om politisk og social retfærdighed? Mød Mitri Ra-
heb, Jair Melchior, Bodil Skjøtt og Peter Skov-Jakobsen 
og Steen Nørskov, DR Deadline som vært.

Israel/Palæstina:  
Rundbordssamtale 
28. maj, 12:30-14:00 · Roskilde Museum
Rundbordssamtale – Hvor er EU i debatten om Pa-
læstinas fremtid? Mød Mitri Raheb, Margrethe Auken 
og Marianne Christiansen og Henrik Stubkjær. Peter 
Lodberg er vært.  

Jesus og retfærdighed
27. maj, 10:00-11:00 · Konventhuset
Jesus og retfærdighed er en anden måde at tænke 
kirke på. En teologisk baseret hverdagsskildring om 
forvandlede liv, som resultat af at vi som kirke tænker 
ud af boksen. Mødestedet er der, hvor folk bor, ud-
gangspunktet er lokalsamfundets og familiens egne 
ressourcer, der skabes håb og forandring og Gud er 
med i hele processen. Hannelise Tvedt er i dag leder 
af Frelsens Hærs arbejdet i Holland. Hun har i mange 
år arbejdet med emnet social retfærdighed ud fra en 
både bibelsk og praktisk vinkel. Hun har været driv-
kraft i at udvikle arbejdet blandt vanskeligt stillede og 
marginaliserede familier. Seminaret foregår på dansk.

 
 
 
 

Johannes af Korset: en vejviser for en 
tid på troens vej
28. maj, 15:00-16:00 · Sankt Laurentii Kirke
Cand. teol. og forfatter Eva Maria Nielsen fortæller om 
Johannes af korset. Johannes af Korset (1542-1591) var 
en digter, mystiker og teolog i 1500-tallets Spanien. 

Kairos Palestine
28. maj, 14:30-15:15 · Gråbrødre Kapel 
Kairos Palestine er et opråb fra de kristne palæsti-
nensere til verdens kirker om at bedrive ordentlig 
teologi omkring staten Israel. Kairos Palestine er på 
10 år blevet en hel verdensbevægelse.

Kapitalisme, ulighed og demokrati
27. maj, 10:00-12:00 · Roskilde 
Gymnasium, Multisalen
Overalt i verden betyder økonomisk vækst i dag større 
ulighed. Kan demokratiet og sammenhængskraften 
holde til det? Kan vi bruge Thomas Pikettys forskning 
i økonomisk ulighed i Danmark og på verdensplan, så 
demokratiet kan få bedre vilkår? Med udgangspunkt 
i verdensmål 1 og 10 vil forholdet mellem ulighed 
og demokrati blive diskuteret. Deltagere: Panel med 
professor emeritus Ove Kaj Pedersen, CBS, profes-
sor Peter Lodberg, Teologi, AAU, politisk redaktør på 
Altinget Esben Schjørring og sekretær for interreligi-
øse anliggender, Richard Sudworth, Ærkebiskoppens 
kontor, Canterbury. Ordstyrer: Hans Raun Iversen.
 
Kenneth Mtata 
om demokratisk ulighed 
28. maj, 12:30-14:00 · Konventhuset 
Demokratiet og det civile råderum indskrænkes man-
ge steder verden over. Mennesker har ulige adgang 
til deltage i beslutninger, der former deres liv. Hvad 
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begrænser den demokratiske samtale i Myanmar? Og 
hvad begrænser den ordentlige og frimodige samtale 
om det Danmark, vi vil have? Hør Kenneth Mtata i 
samtale om dette med biskop Peter Skov-Jakobsen. 
Thomas Ravn-Pedersen, chefredaktør i Verdens Bed-
ste Nyheder, leder samtalen.

Kirkerummet og biografen
27. maj, 16:00-17:00 · Palægården
En debat mellem to films-entusiaster, Peter Aalbæk 
Jensen, Zentropa, og sognepræst Mia Lund Rao, 
formand for Kirke og Film, om det interessante i, at 
mange mennesker gerne søger biografmørket i ef-
termiddags- og aftentimerne, men ikke så gerne de 
lyse kirkerum søndag formiddag, når der er etik og 
tro på plakaten – og om der er lighedstræk mellem 
gudstjenesten og oplevelser i biografen.

 

Klimadebat med Clement Kjersgaard
26. maj, 16:00-17:00 · Palægården
”Grib fremtiden” lyder det på Himmelske Dage 2022 
– men fremtiden er i den grad præget af klimafor-
andringernes konsekvenser for vores liv på Jorden. 
Clement Kjersgaard er ordstyrer for en debat om kli-
maet, fremtiden og menneskets indsats. Det er vores 
fremtid, der er på spil. Intet mindre. Derfor spørger vi: 
”Hvem redder verden”?

Klimakrise og dommedag
27. maj, 17:00-18:00 · Sankt Josefs Skole, Store sal
Lyt med på en samtale om hvorvidt det kristne håb har 
en saglig røst ind i en samfundsdebat, der i høj grad 
er præget af dystopiske advarsler og et til tider uhånd-
gribeligt fremtidsscenarie, der kalder på handling nu. 
Paneldebat med: Christine Svinth Værge Pöder, lektor. 

Steen Skovsgaard, teolog og tidligere biskop. Tonny 
Jacobsen, præst i Bykirken i Vejle. Keld Balmer Hansen, 
provst og formand for Grøn Kirke i Danmark.

Korset og hockeystaven
28. maj, 13:00-14:00 · Sankt Josefs Skole, Store sal
Klima i teologisk perspektiv. Paneldebatten identifice-
rer, hvad kirkernes og teologiens rolle er i at adressere 
klimaforandringer, og hvordan kirker og teologi kan 
være med til at skabe inspiration og håb for at ændre 
adfærd og politik på området. Deltagere: Martin Ishøy, 
Ulrik Nissen og Nik Bredholt.

Kristendom og samfund: Hvordan 
 påvirker tro vores fælles samfund? 
27. maj, 18:30-20:00 · Sankt Josefs Skole, Store sal
Historisk har kristendommen været både individuel tro 
og samfundsskabende kraft i Europa. Påvirker kristen-
dommen stadig vores fælles liv? Hvordan skal vi forstå 
kulturelle impulser som de antiautoritære, antiraci-
stiske og antimaterialistiske strømninger, som vi ser i 
disse år. Er det et opgør med kristendommen eller en 
fortsættelse af kristendommen i et sekulært samfund? 
Hvordan former tro eller mangel på tro vores fælles 
samfund? Samtale mellem Miroslav Volf, Tom Holland 
og Bo Kristian Holm. Ordstyrer: Mogens S. Mogensen.

 

Kristendommens plads i en  
rådvild tid m� Marilynne Robinson 
28. maj, 14:00-15:30 · Roskilde Museum
Marilynne Robinson og Kristeligt Dagblads kulturre-
daktør, Michael Bach Henriksen, vil tale sammen om 
om tro og litteratur ud fra Robinsons Gilead-bøger. 
Marilynne Robinson medvirker via videolink.
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Kristendommens bidrag til  
det Danmark, vi ønsker
27. maj, 13:00-14:00 · Palægården
Historisk har kristendommen haft stor betydning for 
det danske samfundsliv, og kristendommen er dybt 
indlejret i vores kultur – så dybt, at vi ofte ikke selv ser 
det. Vi er som fisk, der svømmer i kristendommens 
vand – uden at vide det. Men hvilken rolle spiller kri-
stendommen i det Danmark, vi ønsker os? Søren Pape 
Poulsen (K), Pia Olsen Dyhr (SF) og Alex Vanopslagh 
(LA) debatterer, hvad kristendommen kan bidrage 
med i udviklingen af det Danmark, de ønsker.

 

Kroppen og ånden
27. maj, 16:00-17:00 · Sankt Josefs Skole, Store sal
Den svenske præst og forfatter Peter Halldorf fortæl-
ler om kroppens vigtighed i den kristne tro – at den 
ikke skal fornægtes, men omfavnes. Den kan tilmed 
være en ’vej’ til Gud.

Krop, køn, seksualitet og identitet
26. maj, 19:00-20:00 · Sankt Josefs Skole, Store sal 
I en respektfuld og gensidigt berigende samtale skal vi 
sammen lægge et fundament for en mere balanceret 
dialog om krop, køn, seksualitet og identitet. Hvad 
fortæller kroppen om min identitet? Hvordan kan vi 
fremover bygge broer på tværs af synsvinkler?

Kvindernes Domkirkeby – 
 skæbnefortællinger fra Roskilde
27. maj, 13:00-14:30 og 15:00-16:30
Roskilde Museum
En byvandring fra et kvindeperspektiv. Roskilde er 
grundlagt af en mand og dens historie er formet af 
mænd. Men hvad med kvinderne? Kom med rundt i 
kongebyen – nej – dronningebyen og besøg kendte 
og ukendte kvindeskæbner, der har præget Roskildes 
og Danmarks historie fra middelalderen til i dag.

Kvinder i kirken – gør det noget?
27. maj, 13:30-15:00 · Sankt Josefs Skole, Lille sal
Kan det mærkes på kristendommen anno 2022, at der 
er flere kvindelige præster end mandlige? Og skal det 
kunne mærkes? Er der en særlig kvindelig tilgang til 
kristendommen? Skal og kan mandlige og kvindelige 
præster søge at fremstille den samme kristendom?

Kønsroller og ligestilling til forhand
ling i den katolske kirke
27. maj, 10:30-12:00 · Roskilde Museum
Et oplæg om den katolske kirkes moderne historie i 
Danmark i et kønshistorisk perspektiv, der trækker trå-
de fra fortid til nutid. Hvordan har den katolske kirke 
har udviklet sit syn på kønsroller i moderne tid? Hvor-
dan forholder kirken sig til nye udviklinger indenfor 
kønsroller og kønsidentitet? Oplægget vil vise kirkens 
hvordan den katolske kirke historisk har formuleret 
sit syn på køn, men også hvordan lægbevægelser har 
kritiseret og udfordret synet på køn indenfor kirken. 
Oplægget er baseret på aktuel religionssociologisk 
forskning om den katolske kirke i Danmark.

Lidelse som livsvilkår
28. maj, 12:00-13:00 · Sankt Josefs Skole, Store sal
Hvor kommer det onde fra, og hvad stiller vi op med 
det? Hvordan håndterer det moderne menneske lidel-
sen? Er lidelsen et eksistensvilkår, eller skal vi arbejde 
på at fjerne den? En samtale mellem Caspar Wenzel 
Tornøe, Leif Andersen og Ole Hartling.
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Lyden af stilhed
27. maj, 10:00-11:00 · Sankt Josefs Skole, Store sal
Den svenske præst, forfatter og klummeskribent 
Tomas Sjödin sætter spot på kroppen som en nøgle 
til det indre, åndelige liv

 

Martin Luther King, udskamning  
og profetisk diakoni
27. maj, 13:00-14:30 · Roskilde Gymnasium, Aulaen
En diskussion med udgangspunkt i Martin Luthers 
Kings forståelse af udskamningen af afroamerika-
nerne og hans brug af profetisk diakoni i kampen 
for ligestilling. Dernæst diskuteres udskamning og 
politisk indsats i forhold til moderne bevægelser 
som Black Lifes Matters og MeToo og erfaringerne 
fra kirkens diakonale arbejde.

Mellem tradition og fremmedhed
28. maj, 16:00-17:30 · Byens Hus, Verdensrummet
Foredrag og workshop ved udviklingskonsulent i 
Kirkefondet Dorte Kappelgaard. Praksisforankrede 
perspektiver på udvikling i den lokale kirke. Hvor-
dan kan lokal kirkelig tradition danne afsæt for at 
gå nye veje i mødet mennesker, som man oplever 
sig fremmed over for? Der vil både blive give prakti-
ske og teoretiske perspektiver på temaet. Der bliver 
mulighed for at reflektere individuelt og i grupper 
undervejs. Foredraget rummer perspektiver fra Dor-
tes ph.d.-afhandling i Praktisk teologi fra 2021.
 

Menneske, kend din værdighed
28. maj, 13:00-14:00 · Sankt Josefs Skole, Lille sal
Et flammende forsvar for menneskets værdighed, 
relationer og engagement. Jonas Norgaard Morten-
sen afdækker personalismen som en tænkning, der 
sætter relationer i centrum.
 

Mission og mødet med 
muslimer i Danmark
28. maj, 11:00-12:30 · Roskilde Museum
Hvad er opgaven i den danske kirkes mødes med 
muslimske migranter og medborgere, når opgaven 
er at gøre Danmark til et bedre sted? En samtale 
mellem danske kirkeledere og internationale gæ-
ster om den lokale kirkes opgave som brobygger i 
integration. Medvirkende: Clement Dachet, partner-
koordinator Mission Afrika og konsulent i Folkekir-
kens Migrantsamarbejde. Naser Rezaeih, leder af 
Immanuel-menigheden i Christianskirken, Aarhus 
og konsulent i Folkekirkens Migrantsamarbejde. 
Niels Hviid, sognepræst i Gellerup Kirke. Sebastian 
Olesen, missionær, Vinyard Vollsmose. Moderator: 
Søren Dalsgaard, Folkekirkens Migrantsamarbejde.
 

Mission og mødet med  
muslimske migranter i Europa 
27. maj, 14:00-15:30 · Roskilde Museum 
Hvad er kirkens rolle i mødet med muslimske mi-
granter, der kommer til Europa, når opgaven er at 
gøre verden til et bedre sted? Medvirkende: Richard 
Sudworth, interreligiøs rådgiver for Ærkebiskoppen 
i Canterbury, Arash Iranparasti, missionær blandt 
persisktalende konvertitter i Europa. Moderator: 
Kenneth Kûhn, Elam Ministries, Europe

Mission og mødet med 
verdens muslimer 
26. maj, 17:00-18:30 · Roskilde Museum
Internationale gæster fortæller personlige historier 
om, hvordan kristen mission har gjort en forskel i 
deres liv og nation. Hvad er kristen mission i mødet 
med verdens muslimer, når opgaven er at gøre verden 
til et bedre sted? Mød Joseph Kassab, Generalsekre-
tær i Den Nationale Evangeliske Synode, Syrien og 
Libanon, Joy Wandabwa, Freds-og forsoningsbevæ-
gelsen Procmura, Kenya, Ladan Nouri, Missionær, 
Iran, Christobal Lopez Romero, Kardinal og Ærkebi-
skop i Rabat, Marokko og Rudelmar Bueno de Faria, 
generalsekretær i Act Alliance, Schweiz. Moderator: 
Anne Mie Skak Johannesen, dr.theol.
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Mødet med C�S� Lewis
27. maj, 17:00-18:00 · Sankt Josefs Skole, Lille sal
Torben Bramming og Thomas Østergaard Aallmann,  
fortæller om deres møde med Lewis og gør det 20. 
århundredes mest betydningsfulde økumeniske for-
fatter tilgængelig for publikum.

Nattergalens sang – 
Kristen flygtning fra Eritrea   
28. maj, 14:00-15:00 · Roskilde Gymnasium, Aulaen
Helen Berhane ofrtæller den barske historie om, 
hvordan hun i mere end to år sad fængslet i en con-
tainer i sit hjemland Eritrea. Hendes forbrydelse var 
at dele sin tro på Jesus gennem forkyndelse og sang, 
og at hun nægtede at give afkald på sin tro. 

Naturen som en vej til Gud
27. maj, 15:00-17:00 · Sankt Hans Have
Hvad ligger bag tanken om naturen som en vej til 
Gudserfaring? Hvad lærer vi gennem naturen? Om 
Gud? Om os selv? Emnet udforskes gennem panel-
debat og efterfølgende skovkirkesamling.

 

Nu eller aldrig! Thabo  
Makgoba om klimaulighed 
27. maj, 17:00-18:30 · Roskilde Gymnasium, Aulaen
Skal vi gøre, som det globale nord siger? Eller som 
de gør (Matt. 23, 3)? Mød Thabo Makgoba, FN Klima 
Ambassadør og ærkebiskop for Sydafrika og det syd-
lige Afrika i Den anglikanske Kirke – i samtale med 
Peter Fischer-Møller, biskop over Roskilde Stift og 
kendt for sit klima-engagement. Hvordan er det at 
leve i et af de lande, der historisk har bidraget mindst 
til klimakrisen, men som lider mest under den? Og 

omvendt? Thomas Ravn-Pedersen, chefredaktør i 
Verdens Bedste Nyheder, leder samtalen.

Når dit barn har særlige behov 
27. maj, 19:30-21:00 · Sankt Josefs Skole, Lille sal
En aften for forældre til børn med autisme eller andre 
særlige behov. Psykolog og familieterapeut, Annette 
Due Madsen fortæller om, Sorgen, tabet og det hårde 
arbejde, man som forælder kan erfare, når man får 
et barn med særlige og vedvarende behov – Skylden 
og skammen man som forældre kan opleve på sit 
barns vegne – Søskende; Hvordan tager man vare 
på dem? Efter foredraget vil der være mulighed for 
at tale sammen i mindre grupper

Paneldebat: Kirkens sprog  
og den grønne omstilling
27. maj, 15:00-16:00 · Sankt Josefs Skole, Store sal
Ligger kirkens opgave og rolle i den grønne omstil-
ling også i kirkens sprog og selvforståelse? Peter 
Birch, biskop i Helsingør Stift, Martin Ishøy, sogne-
præst i Skt. Jørgensbjerg Kirke, Ulla Morre Bidstrup, 
uddannelsesleder ved Folkekirkens Uddannelses- og 
Videnscenter og Bodil Højbak Møller, præst i Kors-
kirken diskuterer.

 
 

Paulus – en stemme i tiden
26. maj, 17:00-18:00 · Sankt Josefs Skole, Lille sal
Ingen anden teolog har haft så stor betydning for 
vores kristendomsforståelse som Paulus, der både 
er frihedstænker og idealist, og én man kan slå sig 
på. Hvilken stemme taler til os i dag?
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Peter Madsens tegneserier
27. maj, 15:00-16:00 · Roskilde Gymnasium, Aulaen
Peter Madsen fortæller om sin nye udgivelse, ”Ur-
historien”, der gendigter de første elleve kapitler i 
Bibelens i ord og billeder

Roll up your sleeves! 
28. maj, 16:00-17:00 · Konventhuset
”How your faith can shape your action in public life”. 
John Clifton arbejder til hverdag i Blackpool, England, 
hvor han leder Frelsens Hærs lokale arbejde. Han 
har førstehånds erfaring med at arbejde med social 
retfærdighed i hverdagen.

Rummet, ritualet og revitaliseringen
28. maj, 11:00-12:00 · Sankt Josefs Skole, Lille sal
Gudstjenesten er de seneste år blev vendt og drejet, 
omskrevet og genskrevet. Bærer rummet og ritualet 
i sig selv indgange til gudserfaringer eller transpor-
terer de blot mening? I en samtale med den filosofi-
ske og teologiske superstjerne Dorthe Jørgensen, vil 
Rasmus Nøjgaard undersøge rummets og ritualets 
betydning i gudstjenesten og drøfte, om der de se-
neste år har fundet en revitalisering sted, fordi vi 
har genopdaget den religiøse erfaring i æstetikken.

Samskabelsesprojekt for skole, kirke 
og musikskole i lokalsamfund
27. maj, 14:00-14:45 · Kirkemusikskolen
Projektleder for ”Alle kan synge”, organist Anne Kari 
Ferenczi, introducerer samskabelsesprojekt

 
 

Samtale om klimaretfærdig 
hed, skabelsesteologi og  
holistisk menneskesyn 
28. maj, 14:00-15:00 · Sankt Hans Have
Personlig og samfundsmæssig transformation i en 
uretfærdig verden. Mød den egyptiske biskop Thomas 
fra den koptiske kirke i samtale med Anders Laugesen.

Samtale om tro mellem Søren Pape 
Poulsen og Joy Mogensen
27. maj, 14:30-15:30 · Palægården
Mød formand for Det Konservative Folkeparti, Søren 
Pape Poulsen og tidligere kirke- og kulturminister 
m.m., Joy Mogensen, til en debat om troens betyd-
ning. Ordstyrer er generalsekretær i Bibelselskabet, 
Johannes Baun.

 
Du kan 

også orientere 
dig i  programmet på 
 himmelskedage�dk  
og i vores app, som  

du kan hente her
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Situationen i Betlehem/ 
Palæstina – og betydningen  
af ’Creative resistance’ 
26. maj, 19:00-21:00 · Konventhuset
Mitri Raheb: ”Often I meet people and donors who 
think that art in this context is a luxury we Palestini-
ans cannot and should not afford. For these donors, 
relief is what the Palestinians need under occupation. 
They need bread to eat, to fill their stomach so that 
they can think. [...] But people “shall not live by bread 
alone”. Art is one of the most important elements for 
people’s survival. In contexts of conflicts, people are 
concentrating mainly on those who “kill the body” but 
often they forget about those who “kill the soul”, i.e. 
the dignity, creativity and vision of a people.” 

 

Søren Pape Poulsen og Vlado Lentz: 
Troen som fyrtårn i mit liv
27. maj, 10:00-11:00 · Palægården
Hør den konservative formand, Søren Pape Poulsen, 
og hele Danmarks færdselsbetjent Vlado Lentz fra 
Kanal 5’s ”Politijagt” fortælle om troens betydning 
i deres liv.

Tiny Church
28. maj, 10:00-12:00 · Byens Hus, Verdensrummet
Workshop og udstilling: Præsentation af Tiny Church- 
tanken ved udviklingskonsulent Berit Weigand Berg 
og Hans Egede Sogn/Nordhavn i København. Hvordan 
ser en Tiny Church ud? Tiny Church er ikke kun en 
lille kirke. Det handler også om at bygge bæredygtigt. 
Hvordan bygger vi med bæredygtige materialer, hvor 
placerer vi kirken så den indgår på en bæredygtig 
måde i sine opgivelser og hvordan sikrer vi, at den 
kan drives på en bæredygtig måde, når den er færdig?

Tro og helbred
28. maj, 13:00-14:30 · Roskilde 
Gymnasium, Klasseværelse 2
Gennem de seneste 15 år er der sket store ændrin-
ger i især sygehusenes praksis omkring tro og livs-
holdning i forhold til helbred og evne til at modstå 
sygdom. Hvor er vi på vej hen – og hvad bør de nye 
indsigter betyde fx i ældreplejen? Panel med lektor 
Tove E. Kruse, RUC, professor Niels Christian Hvidt, 
SDU, præst Tonny Jacobsen, Bykirken i Vejle og ho-
spitalspræst Lotte Blicher Mørch, Rigshospitalet. 
Ordstyrer: Sygehuspræst Thomas Gudbergsen.

Tro vs� videnskab
27. maj, 13:00-14:00 · Sankt Laurentii Kirke
Hvor finder vi i dag de vigtige diskussionspunkter i 
forholdet mellem tro og videnskab? Hvad er det, tro 
og videnskab er enige om, og hvad er de uenige om? 
Debat med Mickey Gjerris (lektor, teolog, bioetiker 
på LifeScience, KU) og Thomas Plough (professor, 
filosofi og ledelse, Aalborg Universitet).

Du kan også op-
leve Mickey  Gjerris 

i et andet debat-
arrangement  under 

Himmelske Dage� Se 
side 14
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Udviklingshjælp – er 
det næstekærlighed?
28. maj, 11:00-12:00 · Sankt Josefs Skole, Store sal
Paula Larrain leder debatten når ledere fra forskellige 
kirkelige organisationer taler om formålet med kirke-
lig udviklingshjælp. Medvirkende: Birgitte Qvist-Søren-
sen, Folkekirkens Nødhjælp, Jørgen Skov Sørensen, 
Council of European Churches og tidligere generalse-
kretær i Danmission, Maria Hammershøy, Caritas, den 
katolske kirkes nødhjælpsorganisation, Stine Munch, 
sognepræst i Vor Frue Kirke i København, feltpræst 
og udsendt i internationale operationer.
 
Ungdomslivet under pres
27. maj, 15:00-16:30 · Roskilde 
Gymnasium, Klasseværelse 2
I serien Diakoniens fremtid diskuterer Søren Øster-
gaard, unge fra Svogerslev og unge fra Diakonhøj-
skolen, hvordan de unge er under pres, og hvad 
kirken kan gøre sammen med og for de unge.

Viggo Mortensen om fællesskaber
28. maj, 10:00-11:00 · Sankt Josefs Skole, Lille sal
Mennesker lever i fællesskaber. Der er de naturgro-
ede fællesskaber, de stedbundne fællesskaber og 
de midlertidige fællesskaber. Foredraget inviterer 
til i fællesskab at reflektere over de fællesskaber, 
som vort liv udfolder sig igennem. I foredraget vil de 
forskellige fællesskaber blive belyst gennem en bio-
grafisk fortælling, som den vokser ud af bogen ”På 
Jorden under himlen”, skrevet af Viggo Mortensen.

Mødet med Jesus
28. maj, 13:00-14:00 · Roskilde Gymnasium, Aulaen
Vlado Lentz fortæller om sin opvækst og om sin krist-
ne tro, som for ham er en relation til Jesus.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vores tænkemåde og værdier –  
Tom Holland og Anna Libak 
27. maj, 15:30-17:00 · Roskilde Museum
Stjernehistorikeren Tom Holland, som står bag den 
anmelderroste bog ”Herredømmet” om kristendom-
mens indflydelse på vestlig kultur, taler med udlands-
redaktør på Weekendavisen, Anna Libak, om de euro-
pæiske værdier. Michael Bach Henriksen er vært.



ANDAGTER
OG GUDS- 

TJENESTER

A
N

D
A

G
T

ER
 O

G
 G

U
D

ST
JE

N
ES

T
ER

24



25
A

N
D

A
G

T
ER

 O
G

 G
U

D
STJEN

EST
ER

Afskedsceremoni
29. maj, 11:15-12:00 · Roskilde Domkirke
Tak for i år. Vi ses i Aarhus 2025!

Afslutningsgudstjeneste
29. maj, 10:00-11:00 · Roskilde Domkirke
Himmelske Dage i Roskilde afsluttes med en fest-
gudstjeneste.

Aftengudstjeneste –  
“Håb og himmelfart”
26. maj, 22:30-23:00 · Roskilde Domkirke
Meditativ gudstjeneste med sange fra Taizé ved mu-
siker Rune Funch. Marianne Pedersen og Marianne 
Juul Maagaard står for refleksioner.

Aftengudstjeneste –  
”Mange stemmer i musik og ord”
27. maj, 22:30-23:00 · Roskilde Domkirke
Biskop Thomas, Biskop Peters og Mimi Brown står 
for refleksioner.

Aftengudstjeneste lørdag – 
”Jazzgudstjeneste”
28. maj, 22:30-23:30 · Roskilde Domkirke
Anne-Sophie Olander Christiansen leder andagten. 
Musikken leveres af Johannes Konstantin Neergaard, 
Hans Ulrik, Søren Baun og Esben Eyermann.

Besøg Klosterkirken og  
oplev ”centrerende bøn”
28. maj, 13:30-15:00 og 16:00-17:30 
Roskilde Kloster
Centrerende bøn en genfunden meditativ praksis 
som har dybe rødder i den kontemplative kristne 
tradition. Centrerende bøn er en ordløs form for bøn, 
som baserer sig på en gammel kristen tradition, der 
i nyere tid har fået en opblomstring. Leo Elmbirg in-
troducerer bønnen og du får en oplevelse af hvordan 
den fungerer i den praksis i Roskilde.

Bikergudstjeneste
26. maj, 16:30-17:30 · Byparken
Gudstjeneste for bikere og deres bikes.

Completorium – en forberedelse  
til nattens søvn og hvile
26. maj, 22:00-22:30
27. maj, 22:00-22:30
28. maj, 22:00-22:30 · Sankt Hans Have
Completorium er den klassiske tidebøns nattebøn, der 
bedes inden sengetid. Completorium på Himmelske 
Dage vil i øvrigt variere lidt fra dag til dag, med indslag 
af forskellige kontemplative praksisser, og vil bære 
præg af den, der leder bønnen.

Himmelske 
Dage indledes 

naturligvis også af 
en åbningsgudstje
neste, som foregår i 
 Byparken� Læs mere 

på side 29
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Dansegudstjeneste: Forberedelse
27. maj, 18:30-20:00 · Jakobskirken
Vær med til at øve dansene, der indgår i danseguds-
tjenesten kl. 20 i Jakobskirken. Alle, der har lyst til at 
bevæge sig til musik, er velkomne. Medbring bløde 
sko og tøj egnet til bevægelse. Mellem forberedelser-
ne og selve gudstjenesten vil der være en lille pause 
med forfriskninger.

Dansegudstjeneste: ”Fredens punkt”
27. maj, 20:00-21:00 · Jakobskirken
”Fredens punkt” er en messe af seks cirkeldanse til 
klassisk musik. Dansene er koreograferet af præst 
og danseleder Anja Worsøe Reiff. Dansegudstjene-
stens form er bygget op omkring er enkle cirkel- og 
kædedanse. Enten rolige og meditative eller mere 
livlige. Vi danser til levende musik, som vi plejer at 
høre den i kirken. Trinkombinationerne er enkle og 
alle kan være med. Inden gudstjenesten instrueres 
alle i de danse, der indgår (se ovenfor).

Diakonikirken på Hestetorvet
Åben alle dage · Hestetorvet
I trækirken kan forbipasserende standse op og nyde 
en kop kaffe, få en snak, skrifte, få en fodvask – eller 
bare hænge lidt ud. Trækirken er et diakonalt tilbud 
til enhver, der lige kommer forbi. 

Forbønsgudstjeneste for fred  
og retfærdighed i Palæstina
27. maj, 16:00-17:00 · Gammel Vor Frue Kirke
En gudstjeneste med fokus på retfærdighed og fred 
i Palæstina. Gudstjenesten vil foregå på dansk, men 
prædiken vil være på engelsk. Siden 1967 har palæ-
stinenserne levet under en besættelse, som bliver 
mere og mere undertrykkende og voldelig. Det kal-
der på både bøn og handling. Denne gudstjeneste 
skaber rum for det første, i håb om at inspirere til 
det sidste. Sammen vil vi bede, synge og samles om 
retfærdighedens og fredens Gud.

Forbønsgudstjeneste og fakkel 
optog for den forfulgte kirke 
27. maj, 20:00-23:15 · Roskilde Domkirke
 20:00: Forbønsgudstjeneste i Domkirken 
 21:45-23:15: Fakkeltog gennem Roskilde 
Vi har som kirke i den frie verden er særli g forplig-
telse til både at være fortaler for de forfulgte kristne 
og bede for dem – også på Himmelske Dage i Ros-
kilde Ud over indslagene fra de seks kirkesamfund 
(katolsk, ortodoks, anglikansk, eritreansk, luthersk 
og pentekostal) vil der være forskellige musikindslag, 
talere fra både Danmark og udlandet og forbøns-
gudstjenesten afsluttes med en procession som leder 
ud til fakkeltoget gennem Roskilde by.

Gadegudstjeneste –  
Gudstjeneste for sårbarhed
28. maj, 15:30-17:00 · Stændertorvet
Susanne Kolby Rahbek leder gadegudstjenesten. 
Susanne Kolby Rahbek er præst og udviklingskon-
sulent i KFUM’s Sociale Arbejde. Alle er velkomne.
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Laudes – kontemplativ morgenbøn
27. maj, 09:00-09:30
28. maj, 09:00-09:30
29. maj, 08:30-09:00 · Sankt Hans Have, 
Areopagoskatedralen
Lars Mollerup-Degn, seniorrådgiver i Areopagos, 
leder en morgenmeditation, præget af stilhed og 
kontemplation. Kort introduktion til den ortodokse 
hjertebøn, som hjælp til at finde fokus og hvile i stil-
heden. Og med et lille sanseligt strejf af østens spiri-
tuelle praksis, for at få kroppen med. Den klassiske 
tidebønstraditions morgenbøn, Laudes, ligger ved 
solopgang. Laudes er, sammen med aftenbønnen, 
den ene af de to vigtigste tidebønner og afholdtes 
traditionelt i kirken. Ringning med kirkeklokken ved 
solopgang er en rest af denne tradition.

Middagsbøn – Bøn i Bevægelse
27. maj, 12:00-12:30
28. maj, 12:00-12:30 · Sankt Hans Have
Bøn i Bevægelse er en meditationsform, hvor vi kan 
erfare, hvordan kroppen kan være en naturlig del af 
vores trosliv, og hvordan kirkens bønnepositioner 
og langsomme bevægelser, sammen med få ord, 
kan hjælpe os med at være hjemme hos os selv og 
hjemme hos Gud. Vi er skabt til at være hele menne-
sker, og du inviteres til at komme til Gud med hele 
dig; krop, sjæl og ånd i smuk forening. Der kræves 
ingen forudsætninger for at deltage.

Morgenandagt v/ Domprovst 
 AnneSophie Olander
27. maj, 09:00-09:30 · Kirkemusikskolen
Dagen begynder på Kirkemusikskolen med dom-
provst, Anne-Sophie Olander. ”Morgendagens salmer”.

Morgenandagt v/ Kardinal  
Anders Arborelius
27. maj, 09:00-09:30 · Sankt Laurentii Kirke
Dagen begynder i byens katolske kirke med denne 
økomeniske morgenandagt. Her medvirker Kardinal 
Anders Arborelius fra Sverige.  

Morgenandagt v/Eric Andersson
28. maj, 09:00-09:30 · Gammel Vor Frue Kirke
Dagen begynder i Gammel Vor Frue Kirke. Med Eric 
Andersson fra Kirken i Kulturcenteret i København. 

Morgenandagt v/Hanne  
Vesth og Mitri Raheb 
28. maj, 09:00-09:30 · Roskilde Domkirke
Dagen begynder i Roskilde Domkirke med Hanne 
Vesth, sognepræst i Sankt Bendts Kirke i Ringsted og 
Mitri Raheb. Mitri Ra heb er luthersk palestinenser og 
grundlægger og leder af blandt andet Dar al-Kalima 
College of Arts and Culture i Betlehem, der har fokus 
på at give unge håb for fremtiden. 

Morgenandagt v/Ida Kongsbak  
og Kenneth Mtata 
27. maj, 09:00-09:30 · Roskilde Domkirke
Dagen begynder i Domkirken. Vi får be søg af Ken-
neth Mtata, generalsekretær i Zimbabwes Kirkers 
Råd. Han taler, vi synger klassiske danske salmer 
oversat til engelsk. Kenneth Mtata er kendt for sit 
store engagement og kamp for, at kirken spiller en 
aktiv rolle i samfundsudviklingen.  
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Morgenandagt v/Kardinal  
Christobal Romero 
28. maj, 09:00-09:30 · Sankt Laurentii Kirke
Dagen begynder i byens katolske kirke med denne 
økomeniske morgenandagt. Her medvirker Kardinal 
Christobal Romero fra Rabat. 

Morgenandagt v/Maria Harms
28. maj, 09:00-09:30 · Kirkemusikskolen
Dagen begynder på Kirkemusikskolen med sogne-
præst Maria Harms. ”Morgendagens salmer”.

Morgenandagt v/Peter Halldorf
27. maj, 09:00-09:30 · Roskilde Baptistkirke
Dagen begynder i Roskilde Baptistkirke. Med Peter 
Halldorf. Temaet er ”Kristi himmelfart og Helligån-
dens nærvær”. Joh. 14, 25-27. 

Morgenandagt v/Ravi Chandran 
29. maj, 08:30-09:00 · Gammel Vor Frue Kirke 
Dagen begynder i Gammel Vor Frue Kirke. Med Ravi 
Chandran fra International Christian Community præ-
diker denne søndag.

Morgenandagt v/Smitha Prasadam 
27. maj, 09:00-09:30 · Gammel Vor Frue Kirke 
Dagen begynder i Gammel Vor Frue Kirke. Smitha Pra-
sadam fra den anglikanske kirke i København gæster 
denne morgen kirken.

Morgenandagt v/Thomas Sjödin
28. maj, 09:00-09:30 · Roskilde Baptistkirke
Dagen begynder. Temaet er ”Kristi himmelfart og 
kirkens tjeneste”. Joh. 17, 18-21. Thomas Sjödin.

Musikmeditationer ved  
aftenstide (Vesper)
27. maj, 17:00-17:45
28. maj, 17:00-17:45 · Sankt Hans Have
Torsten Borbye Nielsen, missionspræst i Areopagos/ 
I Mesterens Lys og konservatorieuddannet guitarist, 
inviterer dig ind i et meditativt, musikalsk rum, hvor 
du kan finde hvile for krop, sjæl og ånd. Et sted, 
hvor du kan åbne dig for Guds fred og lægedom. 
Musikmeditationen rummer guidet meditation, in-
strumental musik og små meditative sange.

Natkirke med Janne Mark 

28. maj, 20:00-21:00 · Musicon, ”Foyeren”
Janne Mark er en dansk sangskriver som gennem 
mange år har spillet og sunget sig ind i danskernes 
hjerter. I aften har hun den fabelagtige Søren Gem-
mer med sig på klaver.

Oplev også 
Kardinal  Christobal 

 Romero fra Marokko i 
to debat arrangementer 
 under Himmelske Dage�  

Se side 13 og 19
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Ord og brød – gudstjeneste i Vineyard
27. maj, 11:00-13:00
28. maj, 11:00-13:00 · Musicon, Roskilde Vineyard
Formiddagsgudstjeneste i Roskilde Vineyard. Fri-
kirkerne i Roskilde indbyder til lovsang og morgen-
kaffe. Her er der højt til loftet- men ikke langt ud til 
sidemanden. Kom og vær med!

Queenfællessangsgudstjeneste
26. maj, 19:00-20:00 · Musicon, ”Foyeren”
Gitte Degn og Kasper Daugaard har lavet mange 
popsange-gudstjenester – også i Roskilde Domkirke. 
Og de formår at få alle til at synge med! Denne aften 
skal vi synge Queen. We will rock you!

Taizé under the stars 
27. maj, 21:00-22:00 · Musicon, ”Søjlepladsen”  
28. maj, 21:00-22:00 · Musicon, ”Søjlepladsen” 
Broder Steven leder andagten, hvor den meditative 
sang og de levende lys fylder andagtsrummet op.

Vesper v/ Biskop Czeslaw Kozan
27. maj, 16:00-17:00
28. maj, 16:00-17:00 · Sankt Laurentii Kirke
Deltag i salmesang, læsninger og gregoriansk sang
 
Økumenisk festgudstjeneste  
”100 år med håb og handling”
28. maj, 15:30-16:15 · Roskilde Domkirke
Gudstjenesten markerer Folkekirkens Nødhjælps 
jubilæum, som fejres med flot musik, salmer og ju-
bilæumssang i et mangfoldigt kirkeligt fællesskab. 
Efterfølges af åben reception i Folkekirkens Nød-
hjælps telt.

Åben kirke i Danmarks ældste kirke
27. maj, 10:00-16:00 · Sankt Jørgensbjerg Kirke
Læg vejen forbi en af Danmarks ældste kirker – hvis 
ikke den ældste. Sankt Jørgensbjerg Kirke er en 1000 
år gammel landsbykirke i ægte romansk stil.   Du kan 
nyde det lyse, enkle kirkerum, få information om 
kirkens historie, og du kan også søge kirken som rum 
for en personlig andagt. Et besøg kan tilfredsstille 
din historiske nysgerrighed, men det intime kirkerum 
inviterer også til ro og stilhed.

Åbningsgudstjeneste
26. maj, 14:00-15:30 · Byparken
Himmelske Dage i Roskilde byder alle velkommen 
med en stor og festlig gudstjeneste i Byparken. 
Gudstjenesten byder på internationale gæster, mu-
sik, kor, salmesang og strålende solskin!
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100 års fællessang
28. maj, 18:30-20:00 · Palægården   
Kom og syng med på nye og gamle sange fra højsko-
lesangbogen og vær med til at fejre fællessangens 
100 års-jubilæum!

Aftensang med Roskilde Domkirkes 
Drengekor og Tårnblæsere
27. maj, 17:00-18:00 · Roskilde Domkirke 
I Roskilde Domkirke er der normalt aftensang to 
gange om måneden med skiftevis kirkens drengekor 
og pigekor. Til Himmelske Dage kan man opleve en 
særlig festlig og udvidet aftensang med drengekoret, 
hvor også Domkirkens faste messingblæserkvartet, 
Tårnblæserne, medvirker. Det bliver en storslået guds-
tjeneste med fuld kor-, orgel- og blæserklang til mo-
tetter, responsorier, bibelske salmer, Mariæ lovsang 
og fællessalmer.

Alsang ”Håb og handling”
28. maj, 14:00-15:00 · Roskilde Domkirke   
Biskop Peter Fischer-Møller byder velkommen til et 
Alsangs-arrangement, hvor vi fylder Domkirken med 
sangglade mennesker på tværs af generationer. Sam-
men vil vi synge kendte og mindre kendte sange, 
særligt fra Højskolesangbogen.

Byg et orgel
27. maj, 15:00-15:45 · Kirkemusikskolen
Kom og oplev en hollandsk miniaturemodel, som viser 
alle orglets funktioner

Børnekor – afslutningskoncert 
28. maj, 14:30-16:00 · Trekroner Kirke  
Afslutning på Himmelske Dages korstævne: Korbørn 
fra hele landet har arbejdet i to dage med Clara Sme-
degaard som instruktør. Koncert med Himmelske 
Dages børnekor akkompagneret af et mindre jazz-
orkester.

Børnekorakademiet:  
Om børn og korsang
28. maj, 10:00-10:45 · Kirkemusikskolen  
Oplæg af chefdirigent og kunstnerisk leder af Børne-
akadamiet Pia Boysen.

CONF3SSIONS
28. maj, 11:30-12:00 · Palægården  
Den nye dansk gospel-gruppe fra dette års Melodi 
Grand Prix. CONF3SSIONS består af søskendeparret 
Sara (25) og Tobias (22), samt deres bedste veninde 
Laura (21). Alle har de dybe rødder i gospel-miljøet, 
og nu tager de deres musik – inklusiv hittet ”Hallelu-
jah” – med til Himmelske Dage 2022.

Dobbelt jubilæumskoncert – Værker 
af Cesar Frank og Per Nørgård
26. maj, 16:00-17:30 · Sankt Jørgensbjerg Kirke  
Koncert med accordionist Bjarke Mogensen samt pia-
nist og organist David Lau Magnussen, der sammen 
og hver for sig vil fremføre værker af årets to store 
jubilanter: Cesar Frank og Per Nørgårds henholdsvis 
200 og 90 års fødselsdag.
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Frelsens Hær i Valbys  
hornmusikkorps
28. maj, 14:00-15:00 · Palægården   
Valby Hornmusikkorps er et brass band med cirka 20 
medlemmer. De spiller en times koncert i Palægården 
lørdag eftermiddag.

Fællessang med Dreamers’ Circus
26. maj, 17:15-18:15 · Palægården 
Folkemusiktrioen Dreamers’ Circus’ optræder sam-
men med Roskilde Synger v/ Jacob Heide med sang 
og fællessang i Palægården

Gospelworkshop
28. maj, 14:00-16:00 · Roskilde Baptistkirke 
Kom og syng gospel med en af Danmarks bedste go-
spelinstruktører, Anders Butenko, som til daglig er kor-
leder for tre af landets største gospelkor, med mere 
end 500 sangere i alt. På denne gospel workshop kan 
ALLE være med, uanset sangerfaring. Vi synger uden 
noder, og det er nemt og sjovt. Vi skal både synge 
noget uptempo gospel og nogle stille ballader.

Gospelkoncert med 
Roskilde Gospel Choir
27. maj, 19:00-20:15 · Roskilde Baptistkirke
Anders Butenko leder 200 gospelsangere og publi-
kum gennem en anderledes, spændende, akustisk 
gospelkoncert med det store Roskilde Gospel Choir.

Húsakòrið – det færøske kor
28. maj, 18:00-18:30 · Palægården  
Húsakòrið, der holder til i København, synger salmer 
og færøske korsatser om det bølgende hav, stille støv-
regn i sommernatten og den smukke, men barske 
natur på de stormrige øer i Atlanterhavet.

Hymns of Nineveh
28. maj, 20:00-21:00 · Byparken  
Hymns from Nineveh har udgivet flere albums – 
senest Julekassen sidste år. Jonas H. Petersen er 
frontfiguren  og den selvbetitlede debutplade blev 
af musikbladet Gaffa kåret til ”årets album” i 2011. 
Siden har Hymns from Nineveh turneret flittigt og 
udsendt flere roste albums. 

Introduktion og samtale om  
Sveriges aktionsplan for orgel
27. maj, 19:00-20:30 · Kirkemusikskolen  
Oplæg og debat med Hans Davidsson

Kirkesangbogen – ny musik i kirken 
28. maj, 17:00-18:00 · Konventhuset
I 2017 udkom Kirkesangbogen på Det Kgl. Vajsenshus’ 
Forlag. Bogen rummer ikke blot salmer, men også 
åndelige sange. Henimod en tredjedel af dens numre 
er skabt direkte til bogen af navne som Dy Plambeck, 
Katrine Muff Enevoldsen, Sys Bjerre, Teitur og Jonas 
H. Petersen, mens Anne Linnet bidrog med fire hidtil 
ukendte salmer. Mød en del af redaktionen: Rasmus 
Nøjgaard, Henrik Marstal og Inge Marstal. Undervejs vil 
vi i fællesskab synge nogle af bogens salmer og sange, 
og desuden vil en af bogens bidragsydere optræde.
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KOPS
27. maj, 20:00-21:00 · Byparken
Oskar Kops Kronback er manden bag KOPS. Han er 
inspireret af gammel hiphop både fra USAs Østkyst og 
Vestkyst – men også house, pop og funk. ”Jeg bruger 
oftest enten en dag eller et helt år på en sang. Jeg 
elsker at bruge ordspil og at bruge en infantil måde at 
fortælle om kærlighed døden, depression, astronomi 
og religion. Jeg tager meget inspiration fra salmer, da 
jeg synes, de er noget af det smukkeste i hele verden. 
”Hil dig, Frelser og Forsoner” er en kæmpe banger.”

Le Chemin de la Croix
26. maj, 21:00-22:30 · Jakobskirken 
Nyd den franske komponist Marcel Duprés storslåe-
de komposition for orgel fra 1932. ”Le Chemin de la 
Croix” beskriver Jesu vej til Golgata. Nyd ved denne 
lejlighed også malerier af den dansk/franske kunstner 
Anne Karin Court-Payens. Oplæsning: Dorte Futtrup, 
Orgel: Henrik Bjørnum.

Laub med krop og hoved
26. maj, 19:00-20:00 · Roskilde Gymnasium, Aulaen
I 1922 skete der tre ting: Komponisten Thomas Laub 
fyldte 70, ’Samfundet Dansk Kirkesang’ blev stiftet 
og firkløveret Thomas Laub, Carl Nielsen, Thorvald 
Aagaard og Oluf Ring udgav ’Folkehøjskolens Melo-
dibog’. Det markerer vi med et oplæg om Laub, kor- 
og fællessang v. Morten Schuldt-Jensen, dirigent for 
Sokkelund Sangkor og professor på konservatoriet i 
Freiburg samt sangere fra Sokkelund Sangkor. Deltag 
i et møde med Laub, hvor vi både lytter os frem til 
hans musikalske tænkning og synger med, så fælles-
sangen får krop.

Meditationskoncert
28. maj, 19:00-19:45 · Sankt Hans Have, 
Areopagoskatedralen
Med Torsten Borbye Nielsen. Koncerten er båret af 
den klassiske guitars univers. I dette musikalske rum 
er der plads til at finde hvile og åbne hjertet for Guds 
kærlige nærvær.

Minikoncert med Gråbrødre Gospel
27. maj, 19:00-19:45 · Sankt Hans Have  
Gråbrødre Gospel startede i Gråbrødre kapel i Roskil-
de og hedder sådan, fordi vi som gråbrødre-munkene 
også er på vej med det glade budskab. Koret ledes 
af Nina Leinum Nørgaard

Oh Land
26. maj, 20:00-21:00 · Byparken
På Himmelske Dage i Roskilde deler Oh Land ud af 
sin vilde kreative energi, når hun og hendes legesyge 
musik sætter festen i gang på Himmelske Dage 2022.

Der er naturlig-
vis også   musikalske 
indslag til andagter 

og gudstjenester under 
Himmelske Dage� Oplev 
fx Janne Mark eller tag 
til Queenfællessangs 

gudstjeneste! 
Se side 24-29



Orgelguf
27. maj, 12:00-12:20 og 12:30-12:50
28. maj, 12:00-12:20 og 12:30-12:50
Roskilde Domkirke
Orgelguf – hør Domkirkens verdensberømte orgel og 
hør organisten fortælle om instrumenternes dron-
ning! Domkirkens organister Michael Min Knudsen 
og Bine Bryndorf spiller. 

Orgelpædagogik
28. maj, 15:00-15:45 · Kirkemusikskolen  
Præsentation af ”Orgelklubben” som, gennem ti år, 
har stået centralt i arbejdet med udvikling af orgel-
pædagogik med henblik på undervising af børn og 
unge.

Orgelundervisning for børn og unge
26. maj, 16:30-17:15 · Kirkemusikskolen  
Overvær undervisning af børn i orgelspil på Kirkemu-
sikskolen.

Præsentation af Folkekirkens  
Ungdomskor, FUK
28. maj, 11:00-11:45 · Kirkemusikskolen  
FUK giver indblik i arbejdet med børnekor for og kor-
sang for alle børn i alle aldre.

Satiregruppen MAGT
27. maj, 16:30-18:00 · Byparken  
Satiregruppen MAGT har eksisteret i 7 år og leverer 
altid nærværende, gennemmusikalsk underholdning, 
der er kendetegnet ved kreative tekster, smukke har-
monier og charmerende levering. Med inspiration fra 
revyhistoriens skarpeste penne, og med den traditi-
onelle danske humor i højsædet, er de garant for en 
knivskarp og underholdende optræden. 

Upkoret
28. maj, 15:00-16:00 · Palægården 
Up-koret er et kor for psykisk sårbare. Koret består af 
ca. 12 sangere, hvoraf nogle har en psykiatrisk diag-
nose og andre er frivillige. De skriver egne sange og 
er ellers glade for Kim Larsen og gospel.  

Uropførelser med Roskilde Domkir
kes børne, junior og pigekor
27. maj, 15:00-16:00 · Roskilde Domkirke  
Sammen uropfører alle tre kor ”Når hvidtjørnen blom-
strer ved nat” – et værk bestilt til lejligheden med mu-
sik af Stefan Arason, herboende islandsk komponist, 
og med tekster af Lisbeth Smedegaard Andersen og 
Davids salme 148. Pigekoret uropfører en Missa Brevis 
af Bo Grønbech. Grønbech er komponist og gennem 
en lang årrække domorganist ved Helsingør Domkirke. 
Derudover vil korene synge danske sommersange.

Åben skole på Kirkemusikskolen
26. maj, 16:00-17:45
27. maj, 16:00-17:15 
28. maj, 16:00-17:45 · Kirkemusikskolen  
Mød studerende og medarbejdere på kirkemusiksko-
len til en samtale om uddannelse af kirkemusikere.
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Det nye bud: I skal elske hinanden
26. maj, 18:00-19:00 · Palægården, i Palæfløjen 
Skuespiller Lone Hertz læser fra Det Ny Testamente. 
Det handler om glæden, smerten, håbet og lunet – om 
troen på livet og den aktive medleven.

Bæredygtig mode
27. maj, 13:00-15:00 · Musicon   
Bæredygtig mode, modeshow og tricks til bæredygtig 
mode.

Det etiske i Thomas Vinterbergs film
28. maj, 16:00-17:00 · Palægården   
Alle kender Thomas Vinterbergs film – og mange 
har set flere af hans film mere end én gang. Også på 
Himmelske Dage bliver der mulighed for et gensyn 
med hans stærke film ”Jagten” (2013), som tager et 
væld af etiske problemstillinger op. Journalist Anders 
Laugesen, kendt fra DR’s kirkelige programmer i radio 
og tv, møder Helene Reingaard Neumann til en sam-
tale om det etiske i Thomas Vinterbergs film. Helene 
Reingaard Neumann har spillet med i flere af filmene, 
i dag er hun sognepræst og gift med instruktøren.

Filmvisning: ”Jagten” af  
Thomas Vinterberg
27. maj, 17:00-19:00 · Palægården   
Den danske mesterinstruktør Thomas Vinterbergs 
film er dels en fremragende film, og rejser dels en 
række etiske problemstillinger. Hvorfor får frygten 
os mennesker til at reagere, som vi gør? – hvem har 
ret til at kaste den første sten? – og er der jagter, der 
aldrig får ende?

Filmvisning: ”The Great Green Wall”
28. maj, 18:00-19:30 · Byens Hus, 
Den Grønne Samtalesalon  
Folk i Sahel lever på frontlinjen af klimaforandrin-
gerne. En gigantisk mur af grønt skal dæmme op for 
tørke, sult og de konflikter, der følger. Filmen følger 
den maliske musiker og aktivist Inna Modja på et 
8.000 kilometer langt roadtrip langs den grønne mur.

Filmvisning: ”The Great Green Wall” + 
debat med ærkebiskop  
Thabo Makgoba 
27. maj, 19:00-21:30 · Palægården
Filmvisning og efterfølgende debat med ærkebiskop 
Thabo Makgoba og tidl. udviklingsminister og ge-
neralsekretær for Dansk Flygtningehjælp, Christian 
Friis Bach.

Gustav Wied og Herrens venner 
 kommer på Himmelske dage
27. maj, 17:00-18:00 · Palægården, i Palæfløjen
Hykleriet og dobbeltmoralen får én over frakken, når 
journalist og forfatter Bo Nygaard Larsen denne ef-
termiddag gæster Himmelske Dage. Gustav Wied var 
tidens mest skarpslebne satiriker, der blandt andet 
med sine små skuespil, de såkaldte satyrspil, spiddede 
det pæne borgerskab. 

Hvad er det?
27. maj, 16:00-17:00 · Musicon, Rabalderstræde 
Om undren og om at holde øjnene åbne hele livet 
Ved koreograf og kunstnerisk leder af Aaben Dans, 
Thomas Eisenhardt.



37
K

U
N

ST
 O

G
 T

EAT
ER

Jeg så engang et billede af det evige
28. maj, 17:00-18:15 · Palægården, i Palæfløjen 
En blanding af oplæsning, foredrag, og skuespil. 
Grundtvig fortalt og fortolket af skuespiller Thure 
Lindhardt og med Søren Gemmer som pianist
 
Knirkerevyen
26. maj, 21:00-23:00
27. maj, 21:00-23:00
28. maj, 21:00-23:00 · Biografen under Danske Bank 
Folkekirken ristes endnu engang over satirens flam-
mer, når Knirkerevyen vender tilbage med stor opstan-
delse og skyder med skarpt. Arrangør: Folkekirkens 
Nødhjælp i anledning af 100 års jubilæum.

Kære Gud
26. maj, 15:30-22:00
27. maj, 10:00-22:00
28. maj, 10:00-22:00 · Sankt Ibs Kirkeruin  
Et lyd- og lysværk om bøn som ritual og personlig 
praksis. NB! Oplev værket alle fire dage! Hvordan be-
der danskerne i dag?  Hvordan og hvornår retter vi os 
egentlig mod det hinsidige? Gennem samtaler med en 
lang række danskere undersøger lydkunstner Bobby 
Salomon Hess og tegner Jakob Fälling danskernes for-
hold til bøn. Resultatet bliver projiceret op på væggene 
i Skt. Ibs Kirkeruin, ledsaget af lydkunst, baseret på 
interviews og andre optagelser. Lys- og værkdesign 
af Ole Samsøe.

Monologer i ruiner
28. maj, 14:00-15:00, 16:00-17:00 og 18:00-19:00
Sankt Ibs Kirkeruin   
Tre nyskrevne monologer om religionsmøder i dag, får 
lov at runge og gå i samklang med hinanden i kirkeru-
inen.  Forestillingen varer 1 time og opføres flere om-

gange i løbet af dagen. kl. 14 kl. 16 kl. 18 Ruinen byder 
på ståpladser. Det er muligt at medbringe siddepude 
eller underlag. Oplev den prisvindende schweiziske 
tekstforfatter Katja Brunner, som for første gang over-
sættes til dansk, den prisbelønnede danske dramatiker 
Julie Maj Jakobsen og Sophie Zinckernagel der modtog 
Danske Dramatikeres Talentpris i 2019. Projektet ku-
rateres af dramaturg af Mille Maria Dalsgaard.

Roskilde bys og Stifts dåbsattest – 
rundvisning på Roskilde Museum
28. maj, 13:00-14:00, 14:00-15:00 og 15:00-16:00 
Roskilde Museum
I 2022 fylder Roskilde Stift og bynavnet Roskilde 1000 
år – og vi har det på skrift! Kom helt tæt på den hånd-
skrevne Ely-bog fra 1100-tallet på Roskilde Museum 
og hør fortællinger fra middelalderens Roskilde. Ros-
kilde Museum har lånt Ely-bogen af Trinity College på 
Cambridge University. Det er første gang den udstilles 
i Danmark. Bynavnet står skrevet i et afsnit i bogen, 
som er en afskrift af et ældre håndskrift fra 1022. Her 
bliver en biskop af Roskilde nævnt. Bogen er en vigtig 
kilde til viden om Roskilde og bispesædets historie. Tag 
med på en rundvisning og hør fortællinger om Knud 
den Stores planer, biskop Gerbrands tilfangetagelse 
og kirkens betydning for udviklingen i middelalderen.

Roskildes pilgrimme gennem 1000 år
27. maj, 10:00-16:00
28. maj, 10:00-16:00
29. maj, 10:00-16:00 · Roskilde Museum  
Bedekranse og pilgrimsmærker. En lille udstilling om 
et nærvende emne. Vandring til et helligt sted ale-
ne sammen med andre. Sådan så pilgrimsfærd ud i 
middelalderen og sådan ser den også ud i dag, hvad 
enten man går af spirituelle grunde eller ej. Udstillin-
gen undersøger forskelle og ligheder på pilgrimsfærd i 
middelalderen og i dag blandt katolikker og muslimer.

Aaben dans
27. maj, 10:00-10:30 og 11:30-12:00
Musicon, Rabalderstræde   
Nysgerrigheden er den største drivkraft, når det lille 
barn skal lære verden at kende.  En drift, der kan vare 
hele livet.  Med bevægelse og dans udforsker dan-
serne både kroppen og rummet uden at tage noget 
for givet.
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Aftenrundvisning på  
Gråbrødre Kirkegård 
26. maj, 22.00-23.00 · Gråbrødre Kapel
Kirkegårdsleder Rasmus Christoffersen viser rundt 
på Gråbrødre Kirkegård – hvor sorg, trøst, arbejds-
plads, religiøsitet, kultur og uhygge mødes! Kirke-
gården er omgærdet med både mystik, tabuer og 
en god portion uhygge, når den besøges om natten. 
På rundvisningen vil vi tage udgangspunkt i de for-
skellige roller, som kirkegården spiller for os besø-
gende – begravelsespladsen, sorgbearbejdningen, 
arbejdspladsen, naturværdierne samt de historiske 
og kulturelle værdier. Rundvisningen starter ved ka-
pellet og varer ca. en times tid.

Bøn i Bevægelse – 
workshop v� Øyvind Borgsø 
27. maj, 13:00-14:30 · Sankt Hans Have
Bøn i Bevægelse er en meditationsform, hvor vi kan 
erfare, hvordan kroppen kan være en naturlig del af 
vores trosliv, og hvordan kirkens bønnepositioner og 

langsomme bevægelser, sammen med få ord, kan 
hjælpe os med at være hjemme hos os selv og hjem-
me hos Gud. Vi er skabt til at være hele mennesker, 
og du inviteres til at komme til Gud med hele dig; 
krop, sjæl og ånd i smuk forening. Der kræves ingen 
forudsætninger for at deltage.

Dejlig er jorden –  
det kristne forvalterskab af Jorden
27. maj, 20:00-21:00 · Sankt Hans Have, 
Areopagoskatedralen
Hvordan skal kristne forholde sig til, at klimaet for-
andrer sig og jorden lider? Peter Halldorf ser på kli-
matruslen med de bibelske profeters visionære blik 
og søger os et sprog for håbet. Han viser, hvordan 
troen på Kristus giver håb, også i mødet med dagens 
klimatrussel. Peter Halldorf er præst i den svenske 
pinsekirke og forfatter til en lang række bøger. 

Den Grønne Samtalesalon 

26. maj, 17:00-20:00
27. maj, 10:00-20:00
28. maj, 10:00-20:00 · Byens Hus, 
Den Grønne Samtalesalon
Den Grønne Samtalesalon i Byens Hus er en lille grøn 
oase, hvor man kan komme og læne sig tilbage og 
deltage i samtaler om klima og naturen.

Det kristne hjerte 
27. maj, 11:00-12:30 · Sankt Hans Have  
Workshoppen i Glashaven fortæller om det kristne 
hjertes historie fra oldkirken til i dag - og introducerer 
en indre praksis, som leder mod hjertets inderste. 
Hjertet – eller brystrummet – er base for den kristne 
relation til Gud. Derfor har kristne til alle tider øvet at 
fordybe kontakten til hjertets inderste. Peter Ruge er 
præst og åndelig vejleder.

Det mindste græs jeg undrer på – 
Sofasamtale/workshop 
26. maj, 18:30-19:15 · Byens Hus, 
Den Grønne Samtalesalon
Naturen byder på oplevelser for store til ord. I hvert 
fald naturvidenskabelige ord. Samtalen vil kredse 
om undren som et ”sted” for dybe, bevægende er-
kendelser – den slags erkendelser der skal til, hvis 
den grønne omstilling skal lykkes åndeligt. V/ Martin 
Ishøy, sognepræst.
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Det sker, når du hviler v/  
Tomas Sjödin 
28. maj, 20:00-21:00 · Sankt Hans Have, 
Areopagoskatedralen  
Mange længes efter hvile. Og vi har brug for den 
livsvisdom, som hvilen kan give os – at tingene 
ofte først lykkes, når vi holder op med at anstrenge 
os. Når vi giver slip. Når vi lader livet komme til os. 
Tomas Sjödin skrev i 2013 bogen, ’Det sker når du 
hviler’. Her undersøger han hvilen som den urgamle 
rytme, der er lagt i mennesket: arbejde og hvile – 
med udgangspunkt i den jødiske sabbat. 

Find dit pilgrimsnøgleord 
27. maj, 16:00-17:00 · Sankt Hans Have
Som pilgrim kan man gå med en række nøgleord på 
vandringen. Ordene kan virke som nøgler til dit liv 
og eftertanke. Leder af workshoppen: Pilgrimspræst 
Christian Kjær Bjerre, Viborg Stift.

Kirkeyoga
27. maj, 10:00-11:00
28. maj, 10:00-11:00 · Musicon, ”Søjlepladsen” 
En god start på dagen. Tag afslappet tøj på, og oplev 
Kirkeyoga med yogainstruktør Rie Frilund Skårhøj.
 
Klimasorggruppe 
26. maj, 17:30-18:30 · Byens Hus, 
Den Grønne Samtalesalon  

Sarah Strunge Albertsen har startet en klimasorg-
grupe på Nørrebro i København. Hun og sognepræst 
ved Sankt Jørgensbjerg Kirke, Ulla Britt Sørensen, 
taler med Sarah om, hvordan man starter en klima-
sorggruppe.

Kropsbøn 

27. maj, 16:30-17:30 · Sankt Hans Have, 
Areopagoskatedralen
En enkel praksis med kropsbøn bygget op over tyve 
universelle bønsstillinger ved Elisabeth Staal Jensen, 
som har beskæftiget sig med og undervist i spirituelle 
praksisformer gennem mange år. Forløbet er lang-
somt/meditativt og foregår i Areopagoskatedralen.

Labyrint
27. maj, 09:30-10:30, 10:00-11:00 og 15:30-16:30 
Sankt Hans Have, Areopagoskatedralen
Labyrinter kan inspirere til fornyelse af kristne praksis-
former. Mærk samspillet mellem natur, rum, krop og 
ånd i den midlertidige labyrint i den stemningsfulde 
Sankt Hans Have. Tag en stillevandring på egen hånd 
eller deltag i morgenvandring, workshops og fælles 
samtale. Med introduktion af Lisa Bremer.

Pilgrimsspor i Biblen
27. maj, 10:00-11:00 · Sankt Hans Have  
Bibelen set med nye briller og som inspiration til pil-
grimsvandring. Oplægsholder: Pilgrimspræst Christian 
Kjær Bjerre, Viborg Stift. Efter workshoppen er der 
mulighed for at gå med på en gående bibelmeditation. 
Deltagelse i vandringen er selvfølgelig frivillig.

Rundvisning på Gråbrødre Kirkegård           

27. maj, 14.00-15.00 · Gråbrødre Kapel
Rundvisning på kirkegården ved tidligere kirkegårds-
leder Henning Lektonen – med fokus på kirkegårdens 
historie. Gennem 30 år har Henning Lektonen været 
kirkegårdsleder for Roskilde Kirkegårde, og han vil 
tage os med på en rundvisning på en af de ældste kir-
kegårde i Roskilde, hvor fokus vil være på de  historiske 
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gravsten, de mennesker, der ligger begravet her og 
kirkegårdens betydning som begravelsesplads kontra 
de historiske og kulturelle værdier.

 

Rundvisning på Østre Kirkegård                     
27. maj, 16.00-17.00 · Østre Kirkegård                                           

Rundvisning på Østre Kirkegård ved kirkegårdsleder 
Rasmus Christoffersen – med fokus på kirkegårdens 
rolle som både begravelsesplads og grønt åndehul i 
byen. På rundvisningen vil vi fokusere på kirkegårdens 
mange roller – som begravelsesplads, som rekreativt 
område og som et naturligt åndehul i byen. Der vil 
især være fokus på bæredygtighed, nye naturnære 
gravstedsformer og den grønne omstilling, som kir-
kegården indgår i. Vi mødes ved springvandet.

Sakral dans
28. maj, 13:00-14:00 · Sankt Hans Have, 
Areopagoskatedralen
Lær om og deltag i sakral dans v/ Morten Pedersen 
(Morten Musicus) som er freelancemusiker og uddan-
net i sakral dans fra Tyskland (Wosien-traditionen).

Samtale om pilgrimsvandring 

26. maj, 19:15-20:30 · Byens Hus,
Den Grønne Samtalesalon   
Karin Sønderbo Førslev er formand for Pilgrimsfor-
eningen i Roskilde og fortæller om pilgrimsvandring.

Sansevandring:  
Se det største i det mindste 

27. maj, 10:00-12:00 · Sankt Hans Have
Kan du høre træer hviske? Kan du dufte jordens liv-
givende kraft? Kan du gå dig til ro og nærvær? Kom 
med på en pilgrimsvandring i Boserup Skoven med 
hvilesteder under udsøgte træer, inspireret af den 
keltiske trækreds, træers hemmelige sprog, sagn 
og tro, med korte meditationer og strækninger med 
vandring i stilhed.

Sophia – den kvindelige visdom
28. maj, 13:00-14:30 · Sankt Hans Have, Glashaven
Den kristne visdomsskikkelse Sophia, som Bibelen gi-
ver stemme, siger om sig selv, at hun er til før tidernes 
begyndelse, at hun gennemstrømmer alt det skabte, 
og at hun har taget bolig i menneskesindet inderste. 
Workshop med Peter Ruge, som vil præsentere So-
phias tekster og indbyde til visdomstale. 

Spirituel naturvandring med fløjtenist 

27. maj, 10:00-12:00
28. maj, 16:00-18:00 · Roskilde Domkirke 

Tag med på naturvandring med musikals akkompag-
nement. Mødested: Roskilde Domkirke ved Konge-
porten. 

Valentinsvandring – en  
pilgrimsvandring for kærestepar 

28. maj, 15:00-17:00 · Sankt Hans Have  
Vi går en pilgrimsvandring på ca. 8-10 kilometer i. Un-
dervejs er der mulighed for at tale med ens kæreste/
ægtefælle om store og små spørgsmål i forhold til 
livet, kærligheden og alt det andet, som man ikke når 
i hverdagen. Turleder: Pilgrimspræst Christian Kjær 
Bjerre, Viborg Stift.

Velkomstdans v/ Eli Lykke 
26. maj, 19:00-19:45 · Sankt Hans Have, 
Areopagoskatedralen
Eli Lykke er instruktør i cirkeldans og har danset og 
undervist i 10 år. Dansene kan have forskellige te-
maer, som kan beskrives med ord eller billeder. Eli 
Lykke arbejder med cirkeldans og kædedans, helende 
dans og meditativ dans. Der danses til moderne eller 
klassisk musik, eller man synger. 
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Besøg Ayasofyamoskéen
26. maj, 19:00-20:00
27. maj, 14:00-15:00
28. maj, 17:00-18:00 · Ayasofya Moskeen, 
Allehelgensgade 11B
Ayasofya er en tyrkisk moske midt i Roskilde. Vi sam-
les i gården hvorefter vi få en rundvisning i moskeen.
 

Gæstfrihed
26. maj, 18:00-20:00 · Roskilde 
Gymnasium, Multisalen
Vi lever i en global tid, hvor fremtiden vil byde på 
mange muligheder for at møde nye mennesker med 
anden etnisk baggrund end dansk. Sammen med 
Niels vil Nargiz Galib Andersen være med og fortælle 
om hendes arbejde med at illustrere Niels Nymann 
Eriksens bog. Asylkoret Omid fra Avnstrup åbner ar-
rangementet med nogle sange.

Ligeværds betydning for  
fremtidens mænd og kvinder
28. maj, 19:30-20:30, Byens Hus, 
Den Grønne Samtalesalon
Samtale mellem biskop for Roskilde Stift Peter Fischer 
Møller og spirituel lærer og forfatter Anne Sophie Jør-
gensen, leder af Tigerens Rede, Taktsang Denmark. 
Hvad kan det religiøse og spirituelle perspektiv tilføre 
samfundsdebatten i relation til ligeværd og ligestilling 
– og i relation til bæredygtighed?
 

 

Pilgrimsvandring med Kristent 
Muslimsk Samtaleforum
28. maj, 11.00-12.30 · Byens Hus
Pilgrimsvandring langs Roskildes kilder. Her tilbydes 
kristne og muslimer mulighed for at tale sammen 
under temaet ”kilder til inspiration”. Vandringen og 
samtalen vil foregå to og to, ledsaget af samtalekort. 
Vandringen begynder ved Byens Hus. Vi indleder med 
en introduktion til Kristent-Muslimsk Samtaleforum, 
ruten og kildens teologiske betydning i Kristendom og 
Islam. Ruten er på 5 km og ledes af Gerrit Marseille.
 
Samtalemiddag 
Hvad tror du egentlig på?
27. maj, 17:00-19:00 · Byens Hus, 
Restaurant Grundsmag
Agapemåltid med forfatter og debattør Karsten Møller 
Hansen. Pris for arrangementet, middag og en valgfri 
drikkevare: 275 kr.

Samtalemiddag – Mellem  
grønlandske myter og kristendom
27. maj, 19:00-21:00
28. maj, 19:00-21:00, Byens Hus, 
Den Gamle Byrådssal
Samtalemiddag om grønlandske myter i samklang 
med kristendom. Der serveres en skøn grønlandsk/
nordisk buffet. Værterne er Povl Göt ke og Marianne 
Lynge Krog. Bestil plads på himmelskedage.dk.

Samtalemiddag –  
Ung i Det Hellige Land
27. maj, 18:00-19:00, Musicon, ”Søjlepladsen”
Fællesspisning med oplæg af unge palæstinensere og 
efter maden filmfremvisning og traditionel dans. Pris:  
50 kr. for måltid og oplevelse. INSP leverer maden.
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Børnetjenesten
26. maj, 16:00-17:00
27. maj, 10:00-11:00
28. maj, 11:00-12:00 · Gammel Vor Frue Kirke
For børn i 5-6-års alderen og deres voksne: Få en 
smagsprøve på børnetjenesten. Bliv klogere på, hvad 
pinsen går ud på. Filosofér over ånd, fællesskab og 
venskab. Deltag i en kreativ aktivitet med fokus på 
musik og at skabe. Lig helt stille i kirkerummet og 
lyt til musik.

Daniel, den skøre ku(g)le 

27. maj, 11:00-12:00 · Gråbrødre Kapel  
Kirketeateret opfører historien om Daniel i løvekulen. 
En medrivende forestilling om tro og magt, hvor te-
ater, rap, fortælling og forestillingens musik smelter 
sammen med humor og alvor for børn og voksne 
– alt sammen udført af bare én person!

Den lille prins 
27. maj, 16:30-17:30 · Trekroner Kirke  
Stine Michel har gennem de seneste mange år tryl-
lebundet børn og voksne med sine forunderlige mu-
sikalske universer, hvor hun i et mix af musik, sang 
og fortælling har skabt en række uforglemmelige 
koncertproduktioner i skiftende samarbejder med 
en række fremragende musikere. I denne produkti-
on bringer hun Antoine de Saint-Exupéry’s magiske 
historie om den lille prins til live i en koncert, der i 
en medrivende musikalsk ramme folder historien ud 
i fortælling, musik og en stak helt nyskrevne sange. 

Den Store Tidsrejse 
27. maj, 10:00-16:00 · Sankt Ibs Kirkeruin  
Kom forbi Sankt Ibs Kirkeruin og hør den utrolige 
fortælling om lynet der slår ned i kirken og sender 
børnene afsted på rejse igennem kirkens historie. 
Live rollespil og tegneserie i eet!
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Engle 

28. maj, 13:00-14:00 · Biografen 
under Danske Bank  
Sjov, smuk og stemningsfuld musikfortælling v/ TRIO-
Fabula. Om de engle, der er og har været. Om det, der 
er blevet sagt om engle og det, vi siger nu.

Heino fikser Himmelske Dage 

27. maj, 14:30-15:30 · Byparken  
Show for børn, børnefamiler og barnlige sjæle. Heino 
har besluttet sig for at bygge en sol, der skal skinne 
dag og nat, så vi fremover ikke skal være i mørke, og 
vi ikke skal være isolerede og alene. I kender Heino 
fra Sprinter Galore, Heino Fikser Alt, Heino og Vild-
marksholdet –og utallige Ramasjangudsendelser, 
hvor Heino er vært eller med som komisk indspark.

Himmelrummet – for børn og familier
26. maj, 15:30-17:30
27. maj, 09:00-17:30 
28. maj, 09:00-17:30 · Det Kreative Hus, Algade 31
Kom og vær kreativ, masser af aktiviteter, konkurren-
cer og leg - og et lille pusterum for de voksne, der kan 
drikke en kop kaffe, mens børnene leger. Alle børn 
og deres voksne er velkommen i  Himmelrummet.

Morgenandagt for børn og voksne
27. og 28. maj, 09:00-09:30 · Palægården  
Det er en god start på dagens program, og Palægår-
den ligger lige midt i Roskilde – tæt på alt det som 
sker på Himmelske Dage.

Quest 
26. maj, 15:30-17:30 · Det Kreative Hus, Algade 31
Oplev Roskildes historie i børnehøjde, mens I følger 
spor på et kort, der leder hen til spændende opgaver 
for store og små - opgaver om tro og håb, himmel og 
jord, fællesskab og Guds kærlighed. Tag afsted på 
en rejse, post for post, der spænder fra vikingetiden 
og helt til i dag, og giv et bud på, hvordan vi griber 
fremtiden. Hent et kort i Himmelrummet eller gå selv 
på opdagelse efter posterne i byrummet. Questen 
udløser en præmie der vokser ind i fremtiden.

 

Sigurd Barrett 
28. maj, 15:00-16:00 · Byparken  
Alle kender Sigurd! Og alle ved, hvor sjovt og festligt, 
det kan blive, når Sigurd fortæller historier, spiller 
musik og underholder børn og voksne - hele familien!
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Splejsen og kæmpen 
27. maj, 13:00-14:00 · Gråbrødre Kapel
Kirketeateret opfører historien om David og Goliat 
sammen med både børn fra publikum og den frække 
bugtalerdukke David, som ingen – måske lige med 
undtagelse af kæmpen Goliat – kan lade være med 
at holde af. David har sin egen ide om forestillingen 
og gør sjældent helt, hvad der forventes af ham.

Sådan har du aldrig set dit skrald –
tag på affaldsudstilling
26. maj, 10:00-16:00
27. maj, 10:00-16:00
28. maj, 10:00-16:00
29. maj, 10:00-16:00 · Roskilde Museum 

Træd ind i et skattekammer med op mod 400 sylte-
tøjsglas med affald og over 100 ting fra oldtiden til i 
dag. Find det affald, du synes ser allermest spænden-
de ud og dyk ned i affaldsfortællingerne. 

Oplev, hvordan fortællinger om fortidens skrald kan 
inspirere og kaste nyt lys på de udfordringer om-
kring klima, forbrug og bæredygtighed, vi møder 
i dag. Udstillingen er spændende for voksne såvel 
som børn i alle aldre. Gratis adgang med Himmelske 
Dage-armbånd.

Torben Østermark tryller
28. maj, 13:00-14:00 · Stændertorvet 
Hyggeligt og sjovt trylleshow for hele familien.

Ulvetime for børn 

26. maj, 17:30-18:00
27. maj, 17:30-18:00
28. maj, 17:30-18:00 · Gammel Vor Frue Kirke 
Ulvetime er en sjov og tænksom afslutning på da-
gens børneprogram.

Æblet 
28. maj, 10:00-11:00 · Biografen  
under Danske Bank
Smuk og gribende dansefortælling v/ TRIOFabula. 
Med udgangspunkt i Biblens skabelsesberetning for-
tælles om skaberglæde, ensomhed og fællesskabets 
tilblivelse. Undervejs møder vi bl.a. Vorherre, solen 
og månen, vandet, bjergene, fisk og fugle, Adam og 
Eva og – ikke mindst – Æblet!
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Dragworkshop
28. maj, 13:30-15:00 · Musicon, ”Orange rum”
Drag-workshop. Vi tager den store udklædningskasse 
med. På med sminken, fjerboaen og stiletterne!

 

Film: Walled Citizen 
27. maj, 19:00-20:30 · Musicon, ”Foyeren”  
En palæstinensisk ung dokumentarist fortæller om 
livet i det besatte område. Kom og se med.

Fællesklang
28. maj, 14:30-15:15 · Musicon, ”Foyeren”  
Fællessang! KFUM og KFUKs sangtradition bliver 
bragt til live. Det er både nye og gamle sange – og 
du kan også synge med!

Giv os i dag vort daglige bøvl – 
Højskolebladet LIVE
28. maj, 15:15-17:00 · Musicon, ”Foyeren”  
Med det journalistiske sceneshow ”Giv os i dag vort 
daglige bøvl” spidder Højskolebladet tidsånden og 
sætter den alternative dagsorden sammen med pub-
likum. Ansvarshavende redaktør og tidligere højsko-
lelærer Sofie Buch Hoyer inviterer undervejs dygtige 
højskolefolk og spændende kulturpersoner på scenen 
til samtale, debat og sang om tidens store temaer – 
herunder klimasorg, digital kærlighed og kulturen 
som sammenhængskraft.

Klimasorggruppe – workshop
27. maj, 11:30-13:00 · Musicon, ”Foyeren”  
Klima-sorggruppen er oprettet som en respons på 
de mange følelser, der naturligt opstår når vi mister 
noget, vi er knyttet til. For vores omverden og alt det, 
den består af, er ved at ændres og sågar forsvinde. 
I sommer kom den seneste udgave af IPCC-rappor-
ten, der med dens alarmerende tal om at klimakrisen 
og temperaturstigninger var som en mavepuster til 
alle os, der i forvejen bekymrer sig om klima og mil-
jø. Reaktionen blandt klimaaktivister, klimabevidste 
og klima berørte var, at enten kunne vi gå på gaden 
med vrede eller gå hjem og lægge os med en følel-
se af afmagt. Her manglede en fælles samtale om, 
hvordan vi kan være i det svære uden at ødelægge 
os selv. Klimakrisen kan ikke og skal ikke være den 
enkeltes ansvar, bekymring og tab. Den individuali-
serede ansvarspålæggelse skaber snarere følelser 
af skam og skyld i stedet for modet til at handle. I 
klima-sorggruppen kan vi kan mødes i fællesskab. 
Her gives der er plads til meningsløsheden og tvivlen. 

Lejrbål
28. maj, 20:30-22:00 · Musicon, ”Søjlepladsen”
KFUM-spejderne inviterer på lejrbål og skumfiduser

Meet American students 
26. maj, 19:00-20:00 · Musicon, ”Orange rum”
20 American students visit Himmelske Dage. Come 
and meet them, ask them questions and answer 
theirs.

Modeshow – Genbrug er god brug
27. maj, 16:30-17:00 · Musicon, ”Foyeren”  
Lindenborg Efterskoles elever viser genbrugs mode 
som du ikke har set det før!

Opråb! Om situationen i Belarus 
26. maj, 16:30-18:00 · Musicon, ”Orange rum” 
Two guests from Belarus will tell us about the chu-
rch’s response as the citizens of Belarus face per-
secution and violence enacted by their so-called pre-
sident. Natallia and Yauhenyia are from Belarus, but 
they both live in Germany. They are closely connec-
ted to the ecumenial Christian Student Movement in 
Belarus and also with the Christian Vision network, 
that seeks to monitor and speak out about persecu-
tion of Belarusian citizens on religious grounds. The 
Christian Vision network is a part of the Belarusian 
democratic movement.
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Palestine: Life under occupation 
27. maj, 13:00-14:30 · Musicon, ”Orange rum” 
Two young Palestinians will help us understand the 
facts on the ground in Palestine: Oppression, apart-
heid and daily violations of both civil and human 
rights. This workshop will be a mix of real life ex-
amples, debate and short spoken introductions to 
the situation in Palestine. Though the topic may be 
harsh, the workshop will also focus on hopeful action 
instead of apathy. 

 

Queerteologi –  
Gender perspectives 
28. maj, 12:30-13:30 · Musicon, ”Orange rum”
Renewal from the Margins: How can the church and 
world be challenged by the marginalised. Meet Louise 
Dover: Currently living in York and has a degree in 
French and Spanish. She works in communications 
for a village church, and is a trustee for the United 
Kingdom Student Christian Movement as their LG-
BTQ+ student rep. She’s an Anglican and a member 
of the Queer-cummunity. She’s passionate about how 
marginalised people can use their voices and experi-
ences to change the Church and the world.

Shariamanifestet – religionsdialog
28. maj, 17:00-18:00 · Musicon, ”Orange rum”
Naveed Baig og Kasper Mathiesen har arbejdet med, 
hvad det vil sige at være en dansk muslim. Det har 
de skrevet om i Shariamanifestet – og i dag gør de os 
klogere på hvad det vil sige at være muslim i Danmark.

Theology and Human Rights 
27. maj, 17:00-18:00 · Musicon, ”Orange rum” 
Organised religious structures are often regarded as 
threats to human rights. This is one of the most fre-
quently and widely debated subjects in Europe and 
elsewhere. Natia will highlight how religion plays a 
fundamental role in shaping societies and analyse 
how religious youth leaders can challenge social and 
cultural norms and advance human rights promotion 
and protection.

Theology of belonging 
28. maj, 18:00-19:00 · Musicon, ”Orange rum” 
The Kingdom of God is a guiding principle for Chri-
stianity and the Church. It is a vision of equality and 
fellowship in the graceful presence of God. But reality 
is much harder than visions. Reality is where the work 
really begins. Augustine Tanner-Ihm is an Afro-Ameri-
can theologian, pastor and missiologist based in the 
United Kingdom. Growing up in Chicago, he has tra-
veled the globe speaking on matterst, such as race, 
reconciliation and spirituality. He has presented at 
schools all over the UK and the USA, and won a de-
bate-prize for putting a focus on racial discrimation 
within the Church of England.

Tillidsbar
26. maj, 20:00-22:00 · Musicon, ”Søjlepladsen” 
Jakob Spange og hans tillidsvandring kommer til Him-
melske Dage og starter festen med jam, torsdagsbar 
og samtaler om det vigtige i livet!

Økoteologi / Sustainable Faith 
27. maj, 15:00-16:30 · Musicon, ”Orange rum” 
The world’s sustainability crisis is fundamentally a 
spiritual crisis. Two youths from Sweden will enligh-
ten us about eco-theology from a franciscan and a 
non-anthropocentric perspective. Come take a dive 
into some fundamental considerations of life. What 
does it mean to human? What does creation mean 
for our way of engaging with the world? How does the 
global sustainability crisis challenge Christian thinking 
and theology of the past and direct us towards new 
approaches?
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Mulighedernes Marked – med over 50 organisationer, 
foreninger og virksomheder, der har rødder i det kir-
kelige – byder velkommen til et overflødighedshorn af 
oplæg, workshops og events på Mulighedernes Mar-
ked. Man må også bare gerne ose og hilse på i teltene.

Mulighedernes Marked strækker sig hele vejen fra 
Fondens Bro ved Stændertorvet over Domkirkeplad-
sen ved Kongeporten og langs med nordsiden helt 
ind i Provstens Have. 

Besøg Mulighedernes Marked
Torsdag d. 26. maj   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15:00-22:00
Fredag d. 27. og lørdag d. 28.maj   . . . . . 10:00-22:00

Fællesscenen
De enkelte teltes programmer kan du finde på sta-
deholdernes undersider på himmelskedage.dk eller i 
app’en. Som et særligt supplement til Mulighedernes 
Marked finder du også Fællesscenen, hvor udvalgte 
programpunkter arrangeret af stadeholdere på Mu-
lighedernes Marked, finder sted. Fællesscenen ligger 
i Konventgården, som er nabo til både Domkirken og 
Provstens Have.

Pladsen omkring   
Roskilde Domkirke  
er fyldt med liv og 
 aktiviteter! Se næste  
side for et kort over  
stadeholderne�

Mulighedernes
Marked og
Fællesscenen

Find Fælles
scenens 

 program på vores 
hjemme side og i 

vores app�



Fondens Bro
1. Roskilde Vineyard
2. Kristendemokraterne 

Midtsjælland
3. KFUM’s Soldatermission
4. Odgaard Smykker
5. Krammekors.dk
6. Only By Grace
7. Forlaget Boedal
8. Y’s Men International Region 

Danmark
9. HumanCare Russia
10. Sandt Liv i Gud

Ved Kongeporten
11. CaminoBox.com
12. Pilgrimshuset Lolland-

Falster Stift
13. Pilgrimsforeninger i Danmark
14. Folkekirkens Nødhjælp
15. Danmission
16. Caritas

Ved Domkirken
17. Den Katolske Kirke

i Danmark
18. KFUM’s Sociale Arbejde
19. Aglow International
20. Danske Kirkedage
21. Kirkens Korshær
22. Samvirkende

Menighedsplejer
23. Kirke Care
24. Landsforeningen Arbejde Adler
25. Kirke på vej
26. Grundtvigsk Forum
27. Det Mellemkirkelige Råd
28. Den Internationale Kristne

Ambassade Jerusalem

29. Dansk-Jødisk Venskab
30. Roskilde Baptistkirke
31. Tro og Lys
32. Baptistkirken i Danmark

Provstens Have
33. Evangelisk Frikirke Danmark
34. Folkekirkens Uddannelses-  

og Videnscenter
35. Teologi for Lægfolk
36. Danmarks Folkekirkelige

Søndagsskoler
37. Kirke i Sommerlandet
38. Forlaget Eksistensen
39. Forlaget ProRex
40. DKM – Danmarks Kirkelige

Mediecenter
41. Kirkefondet
42. ChurchDesk
43. Bibelselskabet
44. Dansk Europamission
45. Forlagsgruppen Lohse
46. Indre Mission
47. Mercy Ships
48. Himmelske Dage
49. Dansk Kristelig Sygepleje- 

forening
50. Børne- og Ungdomsoase
51. MAF Danmark
52. Mission Afrika
53. Støtteforeningen for SMS

og Spedalskhedsmissionen
54. Brødremenighedens

Danske Mission
55. Danske Sømands- og

Udenlandskirker
56. Favrskov Provsti

Mulighedernes
Marked og
Fællesscenen

Se også side 
54-55 for et  

kort over andre  
Himmelske  

steder i  Roskilde 
Centrum
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Jacobskirken

Østervangs-
Skolen

Beredskabs-

Jobcenter

Katedralskole
Roskilde

gården
Kilde-

Skole
Jørgens
Sankt

Tjørnegård-
skolen

Domkirke

Rådhus

Roskilde-
badet

Sygehus

Hede-
gårdens
skole

Lysholm-
skolen

Slagteri-
skolen

institut
Forsknings-

Center

skolen
Klostermarks-

gården
Bernadotte-

Skole
Himmelev

Gymnasium
Himmelev

Himmelev
Kirke

Efterskole

Vikingeskibs-
museet

Teknisk 
Skole

Center

Lynghøjskolen

Sankt
Andreas
Skolen

Kirke

Vindinge Kirke

Vindinge 
Skole

Handels-
skole

Teknisk Skole

Østre Kirkegård

skolen
Trekroner-

station

skolen

Roskilde

Posthus

KARA
Genbrugsplads

Politi

Lerbæksgård

Bellavista

Olufshøj

Margrethehåb

Gedevad

Kærgård

Vejgård

Parcelgård
Bistrup

Tornagergård

Hørkærgård

Stollberggård

Klonemosegård

Maglehøj

Kallemosegård

Østergård

Nymarksgård

 
Se også 

side 53-54 for 
et kort over, hvad 
du kan opleve på 
 Mulighedernes 

Marked

29

16

30

Himmelske
steder i  
Roskilde
centrum
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Torsdag d� 26� maj

KL� Byens Hus Konventhuset Musicon Roskilde 
Museum

Roskilde 
 Domkirke

Roskilde 
 Gymnasium

Sankt Hans
 Have

Sankt Josefs 
Skole

Kirke 
musikskolen

Udendørs
scener Andre steder i byen KL�

10 00 Sådan har du 
aldrig set dit skrald 
–  affalds udstilling, 
(hele dagen,  
indtil kl. 16) 

10

14 00 Åbningsgudstje-
neste, Byparken  

14

15 30 Himmelrummet  holder åbent (indtil  
kl. 18), Det Kreative Hus 

30 Quest, Det Kreative Hus 
30 Kære Gud (indtil kl. 22),  

Sankt Ibs Kirkeruin   

15

16 30 Opråb! Om situatio-
nen i Belarus,  
“Orange rum” 

00 Åben skole på 
Kirkemusik- 
skolen 

30 Orgelundervisning 
for børn og unge, 
Kirkemusik - 
skolen 

30 Bikergudstjeneste, 
Byparken   

00 Klimadebat 
med Clement 
 Kjersgaard,  
Palægården  

00 Børnetjenesten, Gl. Vor Frue Kirke 
00 Dobbelt jubilæumskoncert –  

Værker af Cesar Frank og Per Nørgård,  
Sankt Jørgensbjerg Kirke 

16

17 00 Den Grønne 
 Samtalesalon 

30 Klimasorggruppe, 
Den Grønne 
Samtalesalon 

00 Mission og mødet 
med verdens 
 muslimer 

00 Hvad tæller i 
tilværelsen? – 
 Eksistenssamtale 
med Svend Brink-
mann og Hartmut 
Rosa, Aulaen  

00 Grundtvig på ara-
bisk, Multisalen 

00 Paulus – en 
stemme i tiden,  
Lille Sal 

00 Homo Sapiens  
2.0, Store Sal 

15 Fællessang med 
Dreamers’ Circus, 
Palægården 

30 Ulvetime for børn, Gl. Vor Frue Kirke  17

18 30 Det mindste græs 
jeg undrer på – 
Sofasamtale/work-
shop, Den Grønne 
Samtalesalon 

30 Afsløring af et 
samfund i krise 

00 Gæstfrihed, 
 Multisalen 

00 Gud skabte ung-
dommen, og kirken 
syntes, det var 
svært, Lille Sal  

00 Homoseksualitet 
og kirken,  
Store Sal 

00 Det nye bud: I skal elske hinanden, 
 Palægården, i Palæfløjen 

18

19 15 Samtale om 
pilgrimsvandring, 
Den Grønne 
Samtalesalon 

00 Situationen i Bet-
lehem/Palæstina 
– og  betydningen 
af ’Creative 
 resistance’ 

00 Queen-
fællessangs-
gudstjeneste, 
“Foyeren”   

00 Meet American 
 students,  
“Orange rum” 

00 Laub med krop  
og hoved,  
Aulaen   

00 Velkomstdans v/ 
Eli Lykke, Areopa-
goskatedralen 

00 Det søgende 
sekulariserede 
menneske,  
Lille Sal 

00 Krop, køn, seksu-
alitet og identitet 
Store Sal  

00 Besøg Ayasofya-moskéen,  
Allehelgensgade 11B  

19

20 00 Tillidsbar,  
“Søjlepladsen” 

00 Oh Land,  
Byparken 

20

21 00 Knirkerevyen, Biografen under  
Danske Bank 

00 Le Chemin de la Croix, Jakobskirken 

21

22 30  Aftengudstjeneste 
– “Håb og 
 himmelfart” 

00 Completorium,  
en forberedelse  
til nattens søvn  
og hvile 

22
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TID DEBATTER OG TALKS     ANDAGTER OG GUDSTJENESTER     MUSIK OG KONCERTER

    KUNST OG TEATER     ÅND OG NATUR     TRO PÅ TVÆRS     BØRN     UNGE

KL� Byens Hus Konventhuset Musicon Roskilde 
Museum

Roskilde 
 Domkirke

Roskilde 
 Gymnasium

Sankt Hans
 Have

Sankt Josefs 
Skole

Kirke 
musikskolen

Udendørs
scener Andre steder i byen KL�

10 00 Sådan har du 
aldrig set dit skrald 
–  affalds udstilling, 
(hele dagen,  
indtil kl. 16) 

10

14 00 Åbningsgudstje-
neste, Byparken  

14

15 30 Himmelrummet  holder åbent (indtil  
kl. 18), Det Kreative Hus 

30 Quest, Det Kreative Hus 
30 Kære Gud (indtil kl. 22),  

Sankt Ibs Kirkeruin   

15

16 30 Opråb! Om situatio-
nen i Belarus,  
“Orange rum” 

00 Åben skole på 
Kirkemusik- 
skolen 

30 Orgelundervisning 
for børn og unge, 
Kirkemusik - 
skolen 

30 Bikergudstjeneste, 
Byparken   

00 Klimadebat 
med Clement 
 Kjersgaard,  
Palægården  

00 Børnetjenesten, Gl. Vor Frue Kirke 
00 Dobbelt jubilæumskoncert –  

Værker af Cesar Frank og Per Nørgård,  
Sankt Jørgensbjerg Kirke 

16

17 00 Den Grønne 
 Samtalesalon 

30 Klimasorggruppe, 
Den Grønne 
Samtalesalon 

00 Mission og mødet 
med verdens 
 muslimer 

00 Hvad tæller i 
tilværelsen? – 
 Eksistenssamtale 
med Svend Brink-
mann og Hartmut 
Rosa, Aulaen  

00 Grundtvig på ara-
bisk, Multisalen 

00 Paulus – en 
stemme i tiden,  
Lille Sal 

00 Homo Sapiens  
2.0, Store Sal 

15 Fællessang med 
Dreamers’ Circus, 
Palægården 

30 Ulvetime for børn, Gl. Vor Frue Kirke  17

18 30 Det mindste græs 
jeg undrer på – 
Sofasamtale/work-
shop, Den Grønne 
Samtalesalon 

30 Afsløring af et 
samfund i krise 

00 Gæstfrihed, 
 Multisalen 

00 Gud skabte ung-
dommen, og kirken 
syntes, det var 
svært, Lille Sal  

00 Homoseksualitet 
og kirken,  
Store Sal 

00 Det nye bud: I skal elske hinanden, 
 Palægården, i Palæfløjen 

18

19 15 Samtale om 
pilgrimsvandring, 
Den Grønne 
Samtalesalon 

00 Situationen i Bet-
lehem/Palæstina 
– og  betydningen 
af ’Creative 
 resistance’ 

00 Queen-
fællessangs-
gudstjeneste, 
“Foyeren”   

00 Meet American 
 students,  
“Orange rum” 

00 Laub med krop  
og hoved,  
Aulaen   

00 Velkomstdans v/ 
Eli Lykke, Areopa-
goskatedralen 

00 Det søgende 
sekulariserede 
menneske,  
Lille Sal 

00 Krop, køn, seksu-
alitet og identitet 
Store Sal  

00 Besøg Ayasofya-moskéen,  
Allehelgensgade 11B  

19

20 00 Tillidsbar,  
“Søjlepladsen” 

00 Oh Land,  
Byparken 

20

21 00 Knirkerevyen, Biografen under  
Danske Bank 

00 Le Chemin de la Croix, Jakobskirken 

21

22 30  Aftengudstjeneste 
– “Håb og 
 himmelfart” 

00 Completorium,  
en forberedelse  
til nattens søvn  
og hvile 

22
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Fredag d� 27� maj kl� 09-13

KL� Byens Hus Konventhuset Musicon Roskilde 
Museum

Roskilde 
 Domkirke

Roskilde 
 Gymnasium

Sankt Hans
 Have

Sankt Josefs
Skole

Kirke
musikskolen

Udendørs
scener Andre steder i byen KL�

09 00 Morgenandagt v/ 
Ida Kongsbak og 
 Kenneth Mtata 

00 Laudes – kontem-
plativ morgenbøn,
Areopagos-
katedralen  

30 Labyrint,
Areopagos-
katedralen 

00 Morgenandagt v/
Domprovst Anne-
Sophie Olander 

00 Morgenandagt for
børn og voksne,
Palægården 

00 Himmelrummet holder åbent (hele
dagen, indtil kl. 18), Det Kreative Hus  

00 Quest, Det Kreative Hus 
00 Morgenandagt v/ Smitha Prasadam,

Gl. Vor Frue Kirke 
00 Morgenandagt v/ Peter Halldorf,

Roskilde Baptistkirke 
00 Morgenandagt v/ Kardinal Anders

Arborelius, Sankt Laurentii Kirke 

09

10 00 Det sårbare liv 
00 Den Grønne 

 Samtalesalon 

00 Jesus og ret  -
færdighed 

00 Kirkeyoga, 
“Søjlepladsen” 

00 Aaben dans, 
 Rabalderstræde 

00 Sådan har du 
aldrig set dit skrald 
–  affalds udstilling, 
(hele dagen,
indtil kl. 16) 

00 Roskildes pil-
grimme gennem 
1000 år 

30 Kønsroller og   
ligestilling til for-
handling i den  
katolske kirke 

00 Spirituel natur-
vandring med 
 fløjtenist  

00 Hartmut Rosa:
 Behovet for 
 resonans i en 
ukontrollerbar 
verden, Aulaen 

00 Kapitalisme, 
ulighed  
og demokrati, 
 Multisalen 

00 Labyrint,
Areopagos-
katedralen 

00 Pilgrimsspor i
Biblen 

00 Sansevandring:
Se det største i
det mindste 

00 Hvordan beriger
den økumeniske
samtale kirkerne?,
Lille Sal 

00 Lyden af stilhed,
Store Sal 

00 Debat om sang,
fællessang,
salmesang og
gudstjeneste 

00 Diakonikirken,
Hestetorvet 

00 Søren Pape
Poulsen og Vlado
Lentz: Troen som
fyrtårn i mit liv,
Palægården 

00 Fattigdom og ulighed i
sundhed, Frelsens Hær 

00 Børnetjenesten, Gl. Vor Frue Kirke 
00 Åben kirke i Danmarks

ældste kirke, Sankt Jørgensbjerg Kirke 
00 Den Store Tidsrejse, Sankt Ibs Kirkeruin 
00 Kære Gud (hele dagen, indtil kl. 22),

Sankt Ibs Kirkeruin 

10

11 00 Differentieret 
 ved ligeholdelse 
og brug af kirke-
bygninger,  
Den Gamle 
 Byrådssal 

00 Hvordan ser 
 fremtiden ud for 
Nordens kirker? 

00 Ord og brød – 
guds tjeneste, 
Roskilde  
Vineyard 

30 Klimasorggruppe 
– workshop,
 “Foyeren” 

30 Aaben dans, 
 Rabalderstræde 

00 Det kristne hjerte,
Glashaven 

00 Er der plads til
andre?, Lille Sal 

00 Den kontem-
plative bøn,
Store Sal 

00 Daniel, den skøre
ku(g)le, Gråbrødre Kapel 

11

12 00 Den åndelige 
verden og helbre-
delse, Den Gamle 
Byrådssal    

30 Afskaf fattigdom – 
 G lobal økonomisk 
ulighed 

30 Israel/Palæstina: 
Retfærdighed før 
forsoning 

00 Orgelguf 
30 Orgelguf 

00 Hartmut Rosa: 
Tro og resonans, 
Aulaen 

00 Middagsbøn –
Bøn i Bevægelse  

12

13 00 Bæredygtig 
mode, Musicon 

00 Palestine: Life 
under occupation,  
“Orange rum” 

00 Kvindernes Dom-
kirkeby – skæbne-
fortællinger fra 
 Roskilde 

00 Martin Luther King, 
udskamning og 
 profetisk  diakoni, 
Aulaen 

00 Diakoni på nye 
måder – en work-
shop om kultur 
og fællesskaber, 
Klasseværelse 1 

00 Diakoniens be tyd-
ning for vel færds-
staten før og nu, 
 Klasse værelse 2 

00 Den farlige frihed 
– er åndsfriheden
under pres?,
 Multisalen 

00 Bøn i Bevægelse
– workshop v.
Øyvind Borgsø 

30 Kvinder i kirken
– gør det noget?,
Lille Sal 

30 Der er så meget
vi ikke er nødt til,
Store Sal 

00 Kristendom-
mens bidrag til
det Danmark,
vi ønsker,
Palægården 

00 Splejsen og kæmpen, Gråbrødre Kapel 
00 Tro vs. videnskab, Sankt Laurentii Kirke 

13

Se også 
 programmet på 

himmelskedage�dk 
og i vores app, som 

du kan hente her
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TID DEBATTER OG TALKS     ANDAGTER OG GUDSTJENESTER     MUSIK OG KONCERTER

    KUNST OG TEATER     ÅND OG NATUR     TRO PÅ TVÆRS     BØRN     UNGE

KL� Byens Hus Konventhuset Musicon Roskilde
Museum

Roskilde
Domkirke

Roskilde
Gymnasium

Sankt Hans
 Have

Sankt Josefs 
Skole

Kirke 
musikskolen

Udendørs
scener Andre steder i byen KL�

09 00 Morgenandagt v/
Ida Kongsbak og
Kenneth Mtata 

00 Laudes – kontem-
plativ morgenbøn, 
Areopagos-
katedralen  

30 Labyrint, 
Areopagos-
katedralen  

00 Morgenandagt v/ 
 Domprovst Anne- 
Sophie Olander 

00 Morgenandagt for 
børn og voksne, 
Palægården 

00 Himmelrummet  holder åbent (hele 
dagen, indtil kl. 18), Det Kreative Hus  

00 Quest, Det Kreative Hus 
00 Morgenandagt v/  Smitha  Prasadam,  

Gl. Vor Frue Kirke 
00 Morgenandagt v/ Peter  Halldorf, 

Ros kilde  Baptistkirke 
00 Morgenandagt v/ Kardinal  Anders 

 Arborelius, Sankt  Laurentii Kirke 

09

10 00 Det sårbare liv 
00 Den Grønne

Samtalesalon 

00 Jesus og ret  -
færdighed 

00 Kirkeyoga,
“Søjlepladsen” 

00 Aaben dans,
Rabalderstræde 

00 Sådan har du
aldrig set dit skrald
– affaldsudstilling,
(hele dagen,
indtil kl. 16) 

00 Roskildes pil-
grimme gennem
1000 år 

30 Kønsroller og
ligestilling til for-
handling i den
katolske kirke 

00 Spirituel natur-
vandring med
fløjtenist 

00 Hartmut Rosa:
Behovet for
resonans i en
ukontrollerbar
verden, Aulaen 

00 Kapitalisme,
ulighed
og demokrati,
Multisalen 

00 Labyrint, 
Areopagos-
katedralen 

00 Pilgrimsspor i 
Biblen  

00 Sansevandring: 
Se det største i 
det mindste  

00 Hvordan beriger 
den økumeniske 
samtale kirkerne?, 
Lille Sal 

00 Lyden af stilhed, 
Store Sal 

00 Debat om sang, 
fælles sang, 
 salmesang og 
 gudstjeneste 

00 Diakonikirken, 
 Hestetorvet 

00 Søren Pape 
 Poulsen og Vlado 
Lentz: Troen som 
fyrtårn i mit liv, 
Palægården 




00 Fattigdom og ulighed i   
sundhed,  Frelsens Hær 

00 Børnetjenesten, Gl. Vor Frue Kirke 
00 Åben kirke i  Danmarks 

00

ældste kirke, Sankt  Jørgens bjerg Kirke 
00 Den Store Tidsrejse, Sankt Ibs Kirkeruin 
00 Kære Gud (hele dagen, indtil kl. 22),  

Sankt Ibs Kirkeruin  
Folkekirkemødet (1), Hotel Prindsen 

10

11 00 Differentieret
vedligeholdelse
og brug af kirke-
bygninger,
Den Gamle
 Byrådssal 

00 Hvordan ser
fremtiden ud for
Nordens kirker? 

00 Ord og brød –
gudstjeneste,
Roskilde
Vineyard 

30 Klimasorggruppe
– workshop,
“Foyeren” 

30 Aaben dans,
Rabalderstræde 

00 Det kristne hjerte, 
Glashaven  

00 Er der plads til 
andre?, Lille Sal 

00 Den kontem -
plative bøn,  
Store Sal 

00 Daniel, den skøre 
ku(g)le, Gråbrødre Kapel 

11 

12 00 Den åndelige
verden og helbre-
delse, Den Gamle
Byrådssal 

30 Afskaf fattigdom –
Global økonomisk
ulighed 

30 Israel/Palæstina:
Retfærdighed før
forsoning 

00 Orgelguf 
30 Orgelguf 

00 Hartmut Rosa:
Tro og resonans,
Aulaen 

00 Middagsbøn – 
Bøn i Bevægelse 

12

13 00 Bæredygtig
mode, Musicon 

00 Palestine: Life
under occupation,
“Orange rum” 

00 Kvindernes Dom-
kirkeby – skæbne-
fortællinger fra
Roskilde 

00 Martin Luther King,
udskamning og
profetisk diakoni,
Aulaen 

00 Diakoni på nye
måder – en work-
shop om kultur
og fællesskaber,
Klasseværelse 1 

00 Diakoniens betyd-
ning for velfærds-
staten før og nu, 
Klasseværelse 2 

00 Den farlige frihed
– er åndsfriheden
under pres?, 
Multisalen 

00 Bøn i Bevægelse 
– workshop v.
Øyvind Borgsø 

30 Kvinder i kirken 
– gør det noget?,
Lille Sal 

30 Der er så meget 
vi ikke er nødt til, 
Store Sal 

00 Kristendom-
mens  bi drag til 
det  Danmark, 
vi  ønsker, 
Palægården 

00 Splejsen og  kæmpen, Gråbrødre Kapel 
00 Tro vs. videnskab, Sankt Laurentii Kirke  
00  Folkekirkemødet (2), Hotel Prindsen            

13
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Fredag d� 27� maj kl� 14-22

KL� Byens Hus Konventhuset Musicon Roskilde 
Museum

Roskilde 
 Domkirke

Roskilde 
 Gymnasium

Sankt Hans
 Have

Sankt Josefs
Skole

Kirke
musikskolen

Udendørs
scener Andre steder i byen KL�

14 00 Er vi blinde for 
racisme? 

00 Mission og mødet 
med muslimske 
migranter  
i Europa 

00 Broder Theodor: 
fra dansk bager
i Horsens til
franciskansk 
munk i Assisi,
Glashaven 

00 Samskabelses-
projekt for 
skole, kirke og
musikskole i
lokalsamfund 

30 Heino fikser
Himmelske
Dage, Byparken 

30 Samtale om tro –
Søren Pape Poulsen
og Joy Mogensen,
Palægården 

00 Besøg Ayasofya-moskéen,
Allehelgensgade 11B 

30 Den Hellige Birgittas betydning for
Margrethe I, Sankt Laurentii Kirke 

30 Kairos Palestine, Gråbrødre Kapel 

14

15 00 Den danske stat – 
en kristen stat? 

00 Hvilken teknologi 
har billet til frem-
tiden?, Den Gamle 
Byrådssal 

00 Økoteologi/ 
Sustainable Faith, 
“Orange rum” 

00 Kvindernes Dom - 
kirkeby –skæbne-
for tællinger fra 
Roskilde 

00 Uropførelser med 
Roskilde Dom-
kirkes børne-, 
junior- og pigekor



00 Charlotte Rørth, 
Multisalen 

00 Peter Madsens teg- 
neserier, Aulaen 

00 Ungdomslivet 
under pres, Klasse-
værelse 2 

00 Naturen som en
vej til Gud 

30 Labyrint, Areopa-
goskatedralen 

00 C.S. Lewis og af-
fortryllelsens virke-
lighed, Lille Sal 

00 Paneldebat: Kir-
kens sprog og den
grønne omstilling,
Store Sal 

00 Byg et orgel  30 Vores tænkemåde og værdier – Tom Holland
og Anna Libak, Sankt Laurentii Kirke 

15

16 00 Hvad er det?, 
 Rabalderstræde 

30 Modeshow – 
 Genbrug er god 
brug, “Foyeren” 

00 Find dit pilgrims-
nøgleord 

30 Kropsbøn, Areopa-
goskatedralen 

00 Kroppen og
ånden, Store Sal 

00 Åben skole på
Kirkemusik-
skolen 

00 Kirkerummet
og biografen,
Palægården 

30 Satiregruppen
MAGT, Byparken  

00 Forbønsgudstjeneste for fred og retfær-
dighed i Palæstina, Gl. Vor Frue Kirke 

00 Vesper v/ Biskop Czeslaw Kozan,
Sankt Laurentii Kirke 

30 Den lille prins, Trekroner Kirke 

16

17 00 Samtale middag 
– Hvad tror du
 egentlig på?, 
Restaurant 
 Grundsmag 

00 Global kristendom i 
det 21.  århundrede



00 Theology and 
Human Rights, 
“Orange rum” 

00 Den  journalistiske 
dækning af 
Israel/Palæstina- 
konflikten 

00 Aftensang med 
Roskilde Dom-
kirkes Drengekor 
og Tårnblæsere 

00 Nu eller aldrig! 
Thabo Makgoba 
om klima-ulighed, 
Aulaen 

00 Diakoniens frem-
tid: Samskabelse, 
Multisalen 

00 Musik-meditationer 
ved aftenstide 
(Vesper) 

00 Mødet med C.S.
Lewis, Lille Sal 

00 Klimakrise og 
dommedag, 
Store Sal 

00 Filmvisning:
”Jagten”,
Palægården 

00 Gustav Wied og Herrens venner kommer
på Himmelske Dage, Palægården,
i Palæfløjen  

30 Ulvetime for børn, Gl. Vor Frue Kirke 

17

18 00 Samtalemiddag – 
Ung i Det Hellige 
Land, Musicon 

30 Kristendom og 
samfund: Hvordan
påvirker tro vores
fælles samfund?,
Store Sal 

30 Dansegudstjeneste: Forberedelse,
Jakobskirken 

18

19 00 Samtalemiddag 
– Mellem grøn-
land ske myter og
kristendom, Den
Gamle Byrådssal 

00 Filmvisning: 
“Walled Citizen”, 
“Foyeren” 

00 En bøn for Europa: 
Krig i Ukraine, 
Aulaen 

00 Minikoncert med
Gråbrødre Gospel



30 Når dit barn har
særlige behov,
Lille Sal 

00 Introduktion
og samtale om
Sveriges aktions-
plan for orgel 

00 Filmvisning:
”The Great Green
Wall” + debat,
Palægården 

00 Gospelkoncert med Roskilde 
Gospel Choir, Roskilde Baptistkirke 

19

20 00 Forbønsguds-
tjeneste og fak-
kel-optog for den 
forfulgte kirke  

30 Dejlig er jorden
– Det kristne
forvalterskab af
Jorden, Areopagos-
katedralen 

00 KOPS, Byparken  30 Dansegudstjeneste: “Fredens punkt”,
Jakobskirken 

20

21 00 Taizé under 
the stars,  
“Søjlepladsen” 

00 Knirkerevyen, Biografen under
Danske Bank 

21

22 30 Aftengudstjeneste 
– ”Mange stemmer
i musik og ord” 

00 Completorium,
en forberedelse
til nattens søvn
og hvile 

22



61

 DEBATTER OG TALKS     ANDAGTER OG GUDSTJENESTER     MUSIK OG KONCERTER
    KUNST OG TEATER     ÅND OG NATUR     TRO PÅ TVÆRS     BØRN     UNGE

KL� Byens Hus Konventhuset Musicon Roskilde
Museum

Roskilde
Domkirke

Roskilde
Gymnasium

Sankt Hans
 Have

Sankt Josefs 
Skole

Kirke 
musikskolen

Udendørs
scener Andre steder i byen KL�

14 00 Er vi blinde for
racisme? 

00 Mission og mødet 
med muslimske
migranter
i Europa 

00 Broder Theodor: 
fra dansk bager 
i Horsens til 
 franciskansk  
munk i Assisi, 
Glashaven 

00 Samskabelses-
projekt for 
skole, kirke og 
musik skole i 
 lokal samfund 

30 Heino fikser 
 Himmelske  
Dage, Byparken 

30 Samtale om tro – 
Søren Pape Poulsen 
og Joy Mogensen, 
Palægården 

00 Besøg Ayasofya-moskéen,  
Allehelgensgade 11B  

30 Den Hellige Birgittas betydning for 
 Margrethe I, Sankt Laurentii Kirke 

30 Kairos Palestine, Gråbrødre Kapel 

14

15 00 Den danske stat –
en kristen stat? 

00 Hvilken teknologi
har billet til frem-
tiden?, Den Gamle
Byrådssal 

00 Økoteologi/
Sustainable Faith,
“Orange rum” 

00 Kvindernes Dom-
kirkeby –skæbne-
fortællinger fra
Roskilde 

00 Uropførelser med
Roskilde Dom-
kirkes børne-,
junior- og pigekor



00 Charlotte Rørth,
Multisalen 

00 Peter Madsens teg-
neserier, Aulaen 

00 Ungdomslivet 
under pres, Klasse-
værelse 2 

00 Naturen som en  
vej til Gud 

30 Labyrint, Areopa-
goskatedralen 

00 C.S. Lewis og af- 
fortryllelsens virke-
lighed, Lille Sal 

00 Paneldebat: Kir-
kens sprog og den 
grønne omstilling, 
Store Sal 

00 Byg et orgel  30 Vores tænkemåde og værdier – Tom Holland 
og Anna Libak, Sankt Laurentii Kirke 
NB! Flyttet til Roskilde Museum 

 30   Folkekirkemødet (3), Hotel Prindsen           

15

16 00 Hvad er det?,
Rabalderstræde 

30 Modeshow – 
Genbrug er god
brug, “Foyeren” 

00 Find dit pilgrims-
nøgleord 

30 Kropsbøn, Areopa-
gos katedralen 

00 Kroppen og  
ånden, Store Sal 

00 Åben skole på 
Kirkemusik- 
skolen 

00 Kirkerummet 
og biografen, 
 Palægården 

30 Satiregruppen 
MAGT, Byparken 

00 Forbønsgudstjeneste for fred og retfær-
dighed i Palæstina, Gl. Vor Frue Kirke 

00 Vesper v/ Biskop Czeslaw Kozan,  
Sankt Laurentii Kirke 

30 Den lille prins, Trekroner Kirke 

16

17 00 Samtalemiddag
– Hvad tror du
egentlig på?,
Restaurant
Grundsmag 

00 Global kristendom i 
det 21. århundrede



00 Theology and
Human Rights,
“Orange rum” 

00 Den journalistiske 
dækning af
Israel/Palæstina-
konflikten 

00 Aftensang med
Roskilde Dom-
kirkes Drengekor
og Tårnblæsere 

00 Nu eller aldrig!
Thabo Makgoba
om klima-ulighed,
Aulaen 

00 Diakoniens frem-
tid: Samskabelse,
Multisalen 

00 Musik-medita tioner 
ved aftenstide 
(Vesper) 

00 Mødet med C.S. 
Lewis, Lille Sal 

00 Klimakrise og 
 dommedag,  
Store Sal 

00 Filmvisning: 
 ”Jagten”, 
 Palæ gården  

00 Gustav Wied og Herrens venner kommer  
på Himmelske Dage, Palægården,  
i Palæfløjen  

30 Ulvetime for børn, Gl. Vor Frue Kirke 

17

18 00 Samtalemiddag –
Ung i Det Hellige
Land, Musicon 

30 Kristendom og 
samfund: Hvordan 
påvirker tro vores 
fælles samfund?, 
Store Sal 

30 Dansegudstjeneste: Forberedelse, 
 Jakobskirken 

18

19 00 Samtalemiddag
– Mellem grøn-
landske myter og
kristendom, Den 
Gamle Byrådssal 

00 Filmvisning:
“Walled Citizen”, 
“Foyeren” 

00 En bøn for Europa:
Krig i Ukraine,
Aulaen 

00 Minikoncert med 
Gråbrødre Gospel



30 Når dit barn har 
særlige behov,  
Lille Sal 

00 Introduktion 
og samtale om 
 Sveriges aktions-
plan for orgel 

00 Filmvisning:  
”The Great Green 
Wall” + debat, 
 Palægården 

00 Gospelkoncert med Roskilde  
Gospel Choir, Roskilde Baptistkirke 

19

20 00 Forbønsguds-
tjeneste og fak-
kel-optog for den
forfulgte kirke 

30 Dejlig er jorden 
– Det kristne
forvalterskab af 
Jorden, Areopagos- 
katedralen 

00 KOPS, Byparken  30 Dansegudstjeneste: “Fredens punkt”, 
 Jakobskirken 

20

21 00 Taizé under
the stars,
“Søjlepladsen” 

00 Knirkerevyen, Biografen under  
Danske Bank 

21

22 30 Aftengudstjeneste
– ”Mange stemmer
i musik og ord” 

00 Completorium,  
en forberedelse  
til nattens søvn  
og hvile 

22



TI
D

62

Lørdag d� 28� maj kl� 09-13

KL� Byens Hus Konventhuset Musicon Roskilde 
Museum

Roskilde 
 Domkirke

Roskilde 
 Gymnasium

Sankt Hans
 Have

Sankt Josefs 
Skole

Kirke 
musikskolen

Udendørs
scener Andre steder i byen KL�

09 00 Diakonien i  
kirken og kirken  
i  diakonien 

00 Morgenandagt v/
Hanne Vesth og 
Mitri Raheb 

00 Laudes – kontem-
plativ morgenbøn, 
Areopagos-
katedralen  

00 Morgenandagt v/
Maria Harms 

00 Morgenandagt for 
børn og voksne, 
Palægården 

00 Himmelrummet  holder åbent (hele  
dagen, indtil kl. 18), Det Kreative Hus  

00 Quest, Det Kreative Hus 
00 Morgenandagt v/ Eric Andersson,  

Gl. Vor Frue Kirke 
00 Morgenandagt v/ Thomas Sjödin,  

Ros kilde  Baptistkirke 
00 Morgenandagt v/Kardinal Christobal 

 Romero, Sankt  Laurentii Kirke 

09

10 00 Den Grønne 
 Samtalesalon 

00 Tiny Church, 
 Verdensrummet 

00 Guds betingel ses-
løse kærlighed  
og helbredelse, 
Den Gamle  
Byrådssal     

00 Kirkeyoga,  
“Søjlepladsen” 

00 Sådan har du 
aldrig set dit skrald 
–  affalds udstilling, 
(hele dagen,  
indtil kl. 16) 

00 Roskildes pil-
grimme gennem 
1000 år 

00 Demokrati, kultur 
og dannelse, 
 Aulaen 

00 Bidrager de  
danske samfunds-
institutioner til 
 demokratisk 
dannelse?, 
 Klasseværelse 2 

00 Hvor kommer vel- 
færdssamfundets 
værdier fra?, 
Multisalen 

00 Broder Theodor: 
fra dansk bager 
i Horsens til 
 franciskansk  
munk i Assisi, 
Glashaven 

00 Viggo Mortensen 
om fællesskaber, 
Lille Sal 

00 Børnekor-
akademiet: Om 
børn og korsang 

00 Fred og retfærdig-
hed i Ukraine, 
Byparken 

00 Anne-Cathrine 
Riebnitzsky og 
Paula Larrain: 
Troen som fyr- 
tårn i mit liv,  
Palægården 

00 Diakonikirken, 
 Hestetorvet 

00 Æblet, Biografen under Danske Bank 
00 Kære Gud (hele dagen, indtil kl. 22),  

Sankt Ibs Kirkeruin  

10

11 00 Ord og brød – 
guds tjeneste, 
Roskilde  
Vineyard 

00 Mission og mødet 
med muslimer i 
Danmark 

00 Rummet, ritualet 
og revitaliseringen, 
Lille Sal 

00 Udviklingshjælp – 
er det næstekærlig-
hed?, Store Sal 

00 Præsentation 
af Folkekirkens 
 Ungdomskor,  
FUK 

30 CONF3SSIONS, 
Palægården 

00 Børnetjenesten, Gl. Vor Frue Kirke  11 

12 30 Kenneth Mtata 
om demokratisk 
ulighed  

30  Queerteologi 
– Gender 
  perspectives,  
“Orange rum” 

30 Israel/Palæstina 
– rundbords- 
samtale 

00 Orgelguf 
30 Orgelguf 

00 Middagsbøn –  
Bøn i Bevægelse  

00 Lidelse som livs-
vilkår, Store Sal 

12

13 00 Demokratiets 
institutioner  

00 At skabe rum 
for resonans – 
udvikling af kirke-
lige praksisser, 
 Verdensrummet 

30 Drag-workshop, 
“Orange rum” 

00 Roskilde bys og 
Stifts dåbsattest – 
 rundvisning 

00 Vlado Lentz, 
 Aulaen  

00 Hvordan indgår 
plejehjem i bære-
dygtige byer og 
lokalsamfund?, 
Klasseværelse 1 

00 Tro og helbred,  
Klasseværelse 2 

00 Den gode død  
– der er håb for 
hver dag!, 
Multisalen 

00 Sakral dans, 
Areopagos-
katedralen 

00 Sophia – den 
 kvindelige visdom,  
Glashaven 

00 Menneske, kend 
din værdighed,  
Lille Sal 

00 Korset og hockey-
staven, Store Sal 

00 Torben Øster- 
mark tryller, 
Stændertorvet 

00 Debat mellem 
bispekandidaterne 
i Roskilde Stift, 
Palægården 

00 Engle, Biografen under Danske Bank 
30 Besøg Klosterkirken og oplev  

“centrerende bøn”, Roskilde Kloster 

13

 
Se også 

 programmet på 
himmelskedage�dk  
og i vores app, som  

du kan hente her
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TID DEBATTER OG TALKS     ANDAGTER OG GUDSTJENESTER     MUSIK OG KONCERTER

    KUNST OG TEATER     ÅND OG NATUR     TRO PÅ TVÆRS     BØRN     UNGE

KL� Byens Hus Konventhuset Musicon Roskilde 
Museum

Roskilde 
 Domkirke

Roskilde 
 Gymnasium

Sankt Hans
 Have

Sankt Josefs 
Skole

Kirke 
musikskolen

Udendørs
scener Andre steder i byen KL�

09 00 Diakonien i  
kirken og kirken  
i  diakonien 

00 Morgenandagt v/
Hanne Vesth og 
Mitri Raheb 

00 Laudes – kontem-
plativ morgenbøn, 
Areopagos-
katedralen  

00 Morgenandagt v/
Maria Harms 

00 Morgenandagt for 
børn og voksne, 
Palægården 

00 Himmelrummet  holder åbent (hele  
dagen, indtil kl. 18), Det Kreative Hus  

00 Quest, Det Kreative Hus 
00 Morgenandagt v/ Eric Andersson,  

Gl. Vor Frue Kirke 
00 Morgenandagt v/ Thomas Sjödin,  

Ros kilde  Baptistkirke 
00 Morgenandagt v/Kardinal Christobal 

 Romero, Sankt  Laurentii Kirke 

09

10 00 Den Grønne 
 Samtalesalon 

00 Tiny Church, 
 Verdensrummet 

00 Guds betingel ses-
løse kærlighed  
og helbredelse, 
Den Gamle  
Byrådssal     

00 Kirkeyoga,  
“Søjlepladsen” 

00 Sådan har du 
aldrig set dit skrald 
–  affalds udstilling, 
(hele dagen,  
indtil kl. 16) 

00 Roskildes pil-
grimme gennem 
1000 år 

00 Demokrati, kultur 
og dannelse, 
 Aulaen 

00 Bidrager de  
danske samfunds-
institutioner til 
 demokratisk 
dannelse?, 
 Klasseværelse 2 

00 Hvor kommer vel- 
færdssamfundets 
værdier fra?, 
Multisalen 

00 Broder Theodor: 
fra dansk bager 
i Horsens til 
 franciskansk  
munk i Assisi, 
Glashaven 

00 Viggo Mortensen 
om fællesskaber, 
Lille Sal 

00 Børnekor-
akademiet: Om 
børn og korsang 

00 Fred og retfærdig-
hed i Ukraine, 
Byparken 

00 Anne-Cathrine 
Riebnitzsky og 
Paula Larrain: 
Troen som fyr- 
tårn i mit liv,  
Palægården 

00 Diakonikirken, 
 Hestetorvet 

00 Æblet, Biografen under Danske Bank 
00 Kære Gud (hele dagen, indtil kl. 22),  

Sankt Ibs Kirkeruin  

10

11 00 Ord og brød – 
guds tjeneste, 
Roskilde  
Vineyard 

00 Mission og mødet 
med muslimer i 
Danmark 

00 Rummet, ritualet 
og revitaliseringen, 
Lille Sal 

00 Udviklingshjælp – 
er det næstekærlig-
hed?, Store Sal 

00 Præsentation 
af Folkekirkens 
 Ungdomskor,  
FUK 

30 CONF3SSIONS, 
Palægården 

00 Børnetjenesten, Gl. Vor Frue Kirke  11 

12 30 Kenneth Mtata 
om demokratisk 
ulighed  

30  Queerteologi 
– Gender 
  perspectives,  
“Orange rum” 

30 Israel/Palæstina 
– rundbords- 
samtale 

00 Orgelguf 
30 Orgelguf 

00 Middagsbøn –  
Bøn i Bevægelse  

00 Lidelse som livs-
vilkår, Store Sal 

12

13 00 Demokratiets 
institutioner  

00 At skabe rum 
for resonans – 
udvikling af kirke-
lige praksisser, 
 Verdensrummet 

30 Drag-workshop, 
“Orange rum” 

00 Roskilde bys og 
Stifts dåbsattest – 
 rundvisning 

00 Vlado Lentz, 
 Aulaen  

00 Hvordan indgår 
plejehjem i bære-
dygtige byer og 
lokalsamfund?, 
Klasseværelse 1 

00 Tro og helbred,  
Klasseværelse 2 

00 Den gode død  
– der er håb for 
hver dag!, 
Multisalen 

00 Sakral dans, 
Areopagos-
katedralen 

00 Sophia – den 
 kvindelige visdom,  
Glashaven 

00 Menneske, kend 
din værdighed,  
Lille Sal 

00 Korset og hockey-
staven, Store Sal 

00 Torben Øster- 
mark tryller, 
Stændertorvet 

00 Debat mellem 
bispekandidaterne 
i Roskilde Stift, 
Palægården 

00 Engle, Biografen under Danske Bank 
30 Besøg Klosterkirken og oplev  

“centrerende bøn”, Roskilde Kloster 

13



64

Lørdag d� 28� maj kl� 14-22

KL� Byens Hus Konventhuset Musicon Roskilde 
Museum

Roskilde 
 Domkirke

Roskilde 
 Gymnasium

Sankt Hans
 Have

Sankt Josefs 
Skole

Kirke 
musikskolen

Udendørs
scener Andre steder i byen KL�

14 00 Hvordan formidler 
man de største 
fortælling til de 
mindste? 

00 Dåb af konfirman-
der – hvad gør vi?, 
Forsamlingen  

00 Disse mine  
mindste 

30 Fællesklang,  
“Foyeren” 

00 Kristendommens 
plads i en rådvild 
tid m. Marilynne 
Robinson 

00 Roskilde bys og 
Stifts dåbsattest – 
 rundvisning 

00 Alsang ”Håb og 
handling”

 

00 Nattergalens sang 
– Kristen flygtning 
fra Eritrea,  
 Aulaen  

00 Samtale om 
klimaretfærdig-
hed, skabelses-
teologi og holistisk 
 menneskesyn 

00 Hvad er det gode 
liv? Fremmedgø-
relse og resonans i 
teologisk og socio-
logisk perspektiv, 
Store Sal 

00 Frelsens Hær i 
Valbys horn- 
musikkorps,  
Palægården 

00 Monologer i ruiner, Sankt Ibs Kirkeruin  
00 Gospel-workshop, Roskilde Baptistkirke 
30 Børnekor – afslutnings- 

koncert, Trekroner Kirke 

14

15 15 Giv os i dag vort 
daglige bøvl –  
Højskolebladet 
LIVE, “Foyeren” 

00 Roskilde bys og 
Stifts dåbsattest – 
 rundvisning  

30 En ny verdens-
orden 

30 Økumenisk fest-
gudstjeneste – 
”100 år med håb  
og handling” 

00 En skole præget af 
ånd og ligeværd, 
Klasseværelse 1 

00 Valentinsvandring 
– en pilgrims-
vandring for 
 kærestepar 

00 Orgelpædagogik  00 Sigurd Barrett, 
Byparken 

00 Up-koret,  
Palægården 

30 Gadegudstjeneste 
– Gudstjeneste  
for sårbarhed 

00 Johannes af Korset: en vejviser for en tid  
på troens vej, Sankt Laurentii Kirke 

15

16 00 Mellem tradition 
og fremmedhed, 
Verdensrummet 

30 At skabe kirke i nye 
boligområder 

00 Roll up your 
 sleeves! 

00 Spirituel natur-
vandring med 
fløjtenist 

00 Åben skole på 
Kirkemusik- 
skolen 

00 Det etiske i Thomas 
Vinterbergs film, 
Palægården 

00 Monologer i ruiner, Sankt Ibs Kirkeruin  
00 Vesper v/ Biskop Czeslaw Kozan,  

Sankt Laurentii Kirke 
00 Besøg Klosterkirken og oplev  

“centrerende bøn”, Roskilde Kloster 

16

17 00 Kirkesangbogen – 
ny musik i  
kirken  

00  Shariamanifestet – 
religionsdialog,  
“Orange rum” 

00 Hvordan 
 griber  kirkerne 
 fremtiden? 

00 Musik-medita tioner 
ved aftenstide 
(Vesper) 

00 Besøg Ayasofya-moskéen,  
Allehelgensgade 11B 

00 Jeg så engang et billede af det evige,  
Palægården, i Palæfløjen 

30 Ulvetime for børn, Gl. Vor Frue Kirke  

17

18 00 Filmvisning:  
”The Great Green 
Wall”, Den Grønne 
Samtalesalon 

00  Theology of 
 belonging,  
“Orange rum” 

00 Húsakòrið – Det 
færøske kor, 
 Palægården 

30 100 års  fællessang,  
Palægården 

00 Monologer i ruiner, Sankt Ibs Kirkeruin  18

19 00 Samtalemiddag 
– Mellem grøn-
land ske myter og 
kristendom, Den 
Gamle Byrådssal 

30 Ligeværds betyd-
ning for fremtidens 
mænd og kvinder, 
Den Grønne 
 Samtalesalon 

00 Meditations- 
koncert, Areopa-
goskatedralen 

19

20 00 Natkirke m. Janne 
Mark, “Foyeren” 

00 Lejrbål,  
“Søjlepladsen” 

00 Det sker, når du 
hviler v/ Tomas  
Sjödin, Areopa-
goskatedralen  

00 Hymns of Nineveh, 
Byparken 

20

21 00 Taizé under  
the stars,  
“Søjlepladsen” 

00 Knirkerevyen, Biografen under  
Danske Bank 

21

22 30  Aftengudstjeneste 
– ”Jazzguds-
tjeneste” 

00 Completorium, en 
forberedelse  
til nattens søvn  
og hvile 

22



65

 DEBATTER OG TALKS     ANDAGTER OG GUDSTJENESTER     MUSIK OG KONCERTER
    KUNST OG TEATER     ÅND OG NATUR     TRO PÅ TVÆRS     BØRN     UNGE

KL� Byens Hus Konventhuset Musicon Roskilde 
Museum

Roskilde 
 Domkirke

Roskilde 
 Gymnasium

Sankt Hans
 Have

Sankt Josefs 
Skole

Kirke 
musikskolen

Udendørs
scener Andre steder i byen KL�

14 00 Hvordan formidler 
man de største 
fortælling til de 
mindste? 

00 Dåb af konfirman-
der – hvad gør vi?, 
Forsamlingen  

00 Disse mine  
mindste 

30 Fællesklang,  
“Foyeren” 

00 Kristendommens 
plads i en rådvild 
tid m. Marilynne 
Robinson 

00 Roskilde bys og 
Stifts dåbsattest – 
 rundvisning 

00 Alsang ”Håb og 
handling”

 

00 Nattergalens sang 
– Kristen flygtning 
fra Eritrea,  
 Aulaen  

00 Samtale om 
klimaretfærdig-
hed, skabelses-
teologi og holistisk 
 menneskesyn 

00 Hvad er det gode 
liv? Fremmedgø-
relse og resonans i 
teologisk og socio-
logisk perspektiv, 
Store Sal 

00 Frelsens Hær i 
Valbys horn- 
musikkorps,  
Palægården 

00 Monologer i ruiner, Sankt Ibs Kirkeruin  
00 Gospel-workshop, Roskilde Baptistkirke 
30 Børnekor – afslutnings- 

koncert, Trekroner Kirke 

14

15 15 Giv os i dag vort 
daglige bøvl –  
Højskolebladet 
LIVE, “Foyeren” 

00 Roskilde bys og 
Stifts dåbsattest – 
 rundvisning  

30 En ny verdens-
orden 

30 Økumenisk fest-
gudstjeneste – 
”100 år med håb  
og handling” 

00 En skole præget af 
ånd og ligeværd, 
Klasseværelse 1 

00 Valentinsvandring 
– en pilgrims-
vandring for 
 kærestepar 

00 Orgelpædagogik  00 Sigurd Barrett, 
Byparken 

00 Up-koret,  
Palægården 

30 Gadegudstjeneste 
– Gudstjeneste  
for sårbarhed 

00 Johannes af Korset: en vejviser for en tid  
på troens vej, Sankt Laurentii Kirke 

15

16 00 Mellem tradition 
og fremmedhed, 
Verdensrummet 

30 At skabe kirke i nye 
boligområder 

00 Roll up your 
 sleeves! 

00 Spirituel natur-
vandring med 
fløjtenist 

00 Åben skole på 
Kirkemusik- 
skolen 

00 Det etiske i Thomas 
Vinterbergs film, 
Palægården 

00 Monologer i ruiner, Sankt Ibs Kirkeruin  
00 Vesper v/ Biskop Czeslaw Kozan,  

Sankt Laurentii Kirke 
00 Besøg Klosterkirken og oplev  

“centrerende bøn”, Roskilde Kloster 

16

17 00 Kirkesangbogen – 
ny musik i  
kirken  

00  Shariamanifestet – 
religionsdialog,  
“Orange rum” 

00 Hvordan 
 griber  kirkerne 
 fremtiden? 

00 Musik-medita tioner 
ved aftenstide 
(Vesper) 

00 Besøg Ayasofya-moskéen,  
Allehelgensgade 11B 

00 Jeg så engang et billede af det evige,  
Palægården, i Palæfløjen 

30 Ulvetime for børn, Gl. Vor Frue Kirke  

17

18 00 Filmvisning:  
”The Great Green 
Wall”, Den Grønne 
Samtalesalon 

00  Theology of 
 belonging,  
“Orange rum” 

00 Húsakòrið – Det 
færøske kor, 
 Palægården 

30 100 års  fællessang,  
Palægården 

00 Monologer i ruiner, Sankt Ibs Kirkeruin  18

19 00 Samtalemiddag 
– Mellem grøn-
land ske myter og 
kristendom, Den 
Gamle Byrådssal 

30 Ligeværds betyd-
ning for fremtidens 
mænd og kvinder, 
Den Grønne 
 Samtalesalon 

00 Meditations- 
koncert, Areopa-
goskatedralen 

19

20 00 Natkirke m. Janne 
Mark, “Foyeren” 

00 Lejrbål,  
“Søjlepladsen” 

00 Det sker, når du 
hviler v/ Tomas  
Sjödin, Areopa-
goskatedralen  

00 Hymns of Nineveh, 
Byparken 

20

21 00 Taizé under  
the stars,  
“Søjlepladsen” 

00 Knirkerevyen, Biografen under  
Danske Bank 

21

22 30  Aftengudstjeneste 
– ”Jazzguds-
tjeneste” 

00 Completorium, en 
forberedelse  
til nattens søvn  
og hvile 

22
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Søndag d� 29� maj

KL� Gammel Vor  
Frue Kirke

Roskilde 
 Domkirke

Roskilde 
Museum

Sankt Hans
 Have

08 30 Morgenandagt v/
Ravi Chandran 

30 Laudes – kontem-
plativ morgenbøn, 
Areopagos-
katedralen  

09

10 00 Afslutnings- 
gudstjeneste 

00 Sådan har du 
aldrig set dit skrald 
–  affalds udstilling,  
(hele dagen, indtil 
kl. 16) 

00 Roskildes pil-
grimme gennem 
1000 år 

11 15 Afskeds- 
ceremoni  

Støt 
 indsamlingen 

på MobilePay 
654726�

(Husk at angive 
CPR-nummer for 

skattefradag) 

 ANDAGTER OG GUDSTJENESTER
    KUNST OG TEATER     BØRN

Det er åbenlyst, at klimaforandringer har indgriben-
de konsekvenser mange steder på kloden, og berø-
rer menneskers levevis og fremtidsudsigter i såvel 
rige som fattige lande. Vi skal alle være forberedte 
på forandringer. Nogle nationer vil kunne kompen-
sere og indrette sig efter omstændighederne. Det 
er ikke tilfældet for alle nationer, og for de fattigste 
befolkninger er situationen allerede tæt på håbløs. 

Som eksempel slår FN’s Fødevareprogram (WFP) 
igen alarm, når de drejer sig om Madagaskar. Mada-
gaskar er på vej mod hungersnød, måske den første 
nogensinde, der er forårsaget af menneskeskabte 
klimaforandringer. Mange børn sulter allerede, og 
det bliver kun værre. 

Forudsigelserne fra en række organisationer er grum-
me. Hvert femte barn i den sydlige del af landet risi-
kerer at dø af sult i løbet af det næste halve år, hvis 
ikke det får hjælp udefra. Det er vores pligt at tage 
vare på den Gudsskabte verden og værdigheden i 
ethvert menneskeliv. Kristus efterfølgelse er i høj grad 
at skabe håb for den svage og lidende. 

Venlig hilsen
Lokalkomiteen for Himmelske  
Dage i Roskilde 2022

Indsamlingen kanaliseres gennem Folkekirkens 
Nødhjælp, IAS, Mission Afrika, Aereopagos, 
Caritas og Danmission til projekter til fordel for 
ofre for klimaforandringer i Kenya, Cameroun, 
Egypten, Burkina Faso og Madagaskar.

Himmelske Dage  
2022 samler ind:  
En fremtid midt i klimaforandringer
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Priser
Voksen – alle dage� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � kr� 395,-
Voksen – enkelt dag  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � kr� 195,-
Ung 1317 år / studerende – alle dage  � � � � kr� 195,-
Børn 612 år – alle dage  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �kr� 65,-

Når du har bestilt og 
betalt dit armbånd, 
får du mulighed for 
at downloade en 
billet, som du 
veksler til et 
armbånd�

Med vores app kan du nemt skabe dig et overblik 
over vores program, og du kan udvælge enkelte  
programpunkter og skræddersy dit eget program  
for hver enkelt dag� 

Via vores app kan du også modtage notifikationer, 
hvis der sker pludselige ændringer� Log på  
app’en med dit navn og en e-mailadresse�

Find app’en her: tinyurl�com/himmelskedage  
eller scan QR-koden til højre med din telefon:

I samarbejde med Erhvervsforum Roskilde er vi  
 glade for at kunne tilbyde himmelske menuer!
For at undgå lange køer og tomme køleskabe, og for 
at mindske madspild, har flere restauranter og caféer 
i Roskilde valgt at tilbyde menuer, som Himmelske 
Dages gæster kan bestille på forhånd – med rabat! 

Besøg voresroskilde�nemtilmeld�dk  
eller følg QR-koden til højre for  
at forudbestille din frokost,  
aftensmad eller snack�

Når du køber et  armbånd 
til en eller alle dage, 
 støtter du  kirkefestivalen, 
de fri villiges indsats og 
de kristne kirkers sam
arbejde i Danmark�  
Find vores webshop på
shop�himmelskedage�dk
Se prislisten til højre4

Køb festivalarmbånd

App

Scan  
QR-koden for at 

købe billet eller besøg  
shop�himmelskedage�dk

Himmelske menuer




