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Venner af Danske Kirkedage 
Venner af Danske Kirkedage 

Det er Danske Kirkedage vision at 

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

• samle kristne og styrke dem i troen. 

• opmuntre til, at de som kirke tager ansvar, 

• dygtiggøre til vidnesbyrd og engagement i samfundet 

• bidrage til fællesskab med kristne fra hele verden 
 

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

 

For at fremme ejerskab af det fælles og af samskabelse ønsker Danske Kirkedage en kreds af venner.  
Kirker, kirkelige organisationer og netværk kan derfor optages som Venner af Danske Kirkedage.  

Som venner 

• mødes man på tværs og i forskellighed i regi af Danske Kirkedage og Himmelske Dage for at 
lade sig opmuntre og udfordre i gensidig respekt. 

• informeres man løbende om arbejdet i Danske Kirkedage og Himmelske Dage. 

• kan man tage del i arbejdet med Danske Kirkedage og Himmelske Dage lige fra det første visi-
onsmøde til den videre planlægning og afvikling af de aktuelle Himmelske Dage. 
- inviteres man til at få programpunkter med på Himmelske Dages program. 
- inviteres man til at være med på Mulighedernes Marked på Himmelske Dage. 
- kan man søge om at være Himmelske Dages kollektmodtager. 

 
Fællesskabet og frihed 
Danske Kirkedage og Himmelske Dage er det bredeste kirkelige mødested i Danmark. Vi mødes på 
tværs og i forskellighed for at lade os opmuntre, bevæge og udfordre. I dette fællesskab insisteres 
der på dialog og gensidig respekt. Der er mange forskellige bidragydere i Danske Kirkedage og på 
Himmelske Dage og holdninger er forskellige, men vi er sammen om at være kirke i Danmark. Venner 
af Danske Kirkedage er ikke ansvarlig for programpunkter og/eller udtryk i forbindelse med afviklin-
gen af Himmelske Dage eller andre af Danske Kirkedages events.  

Optagelse - Venner af Danske Kirkedage  
Landskomitéen inviterer kirker, kirkelige organisationer og netværk i Danmark til at være Venner af 
Danske Kirkedage. Det er landskomitéens opgave at involvere de repræsenterede kirker, kirkelige or-
ganisationer og netværk og at fremme deres engagement i Danske Kirkedage. Det er et mål til stadig-
hed at udvide kredsen af Venner af Danske Kirkedage.  

De repræsenterede kirker, kirkelige organisationer og netværk betaler et fast årligt bidrag til Danske 
Kirkedage på 2.500,- kr. om året. Bidraget opkræves af landssekretariatet for Danske Kirkedage i be-
gyndelsen af året. Bidraget godkendes af Danske Kirkers Råd.  
 
En kirke, kirkelig organisation eller netværk kan bringe sin repræsentation i Venner af Danske Kirke-
dage til ophør med tre måneders varsel inden et kalenderårs udløb. 
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Engagement, aktiviteter og programpunkter til Himmelske Dage  
Venner af Danske Kirkedage skal inddrages i planlægningen af de til enhver tid aktuelle Himmelske 
Dage. Vennerne inviteres således til første visionsmøde, ligesom de løbende inviteres til at komme 
med forslag til og deltage med programpunkter. Der kan bidrages med workshops, seminarer, 
events, foredragsholdere, internationale gæster, koncerter el.lign. Målet er stor variation i udbud, 
både stilmæssigt, formmæssigt, indholdsmæssigt og økumenisk.  

For at skabe overblik over aktiviteter og programpunkter opereres der med følgende niveauer: 

Arrangør Beskrivelse Økonomi 

Lokalkomitéens aktivite-

ter og programpunkter 

Programpunkter og aktiviteter som lokalkomitéen plan-

lægger og er ansvarlige for. Dette er primært fællesar-

rangementer og profilarrangementer.  

Fokus er visionen for de pågældende Himmelske Dage. 

Udgifterne dækkes af det det 
budget som lokalkomitéen for de 
aktuelle Himmelske Dages råder 
over.  

De af lokalkomitéen 
nedsatte arbejdsgrup-
pernes aktiviteter og 
programpunkter 

Programpunkter og aktiviteter som arbejdsgrupperne 

planlægger og er ansvarlige for. Dette udgør hovedpar-

ten af programmet for Himmelske Dage. Fokus er visio-

nen for de pågældende Himmelske Dage. 

Kirker/organisationer/netværk/foreninger kan melde 

forslag ind til arbejdsgrupperne. Udvalgene sammen-

sætter dog egenhændigt deres bidrag til programmet.  

Forslag meldes ind til og koordineres af projektleder.  

Udgifterne dækkes af det det 
budget som lokalkomitéen for de 
aktuelle Himmelske Dages råder 
over.  
 
Efter aftale med lokalkomitéen 
kan der arbejdes med egenfinan-
siering i tilgift til det tildelte bud-
get fra lokalkomitéen. 

Aktiviteter og program-

punkter fra kirker/ orga-

nisationer/foreninger 

der er meldt ind i Dan-

ske Kirkedage – Venner 

af Danske Kirkedage 

Venner af Danske Kirkedage kan melde ind med pro-

grampunkter. Aktiviteterne kan med fordel følge hoved-

temaet for de aktuelle Himmelske Dage, men kan også 

have andre temaer.  

Lokalkomitéen faciliterer så vidt muligt platform til 

disse aktiviteter og programpunkter.  

Forslag meldes ind til og koordineres af projektleder. 

Udgifterne dækkes af kirker/ 
organisationer/netværk/forenin-
ger eller - efter aftale - co-spon-
soreret som en del af en arbejds-
gruppes programudbud 

Aktiviteter og program-
punkter fra andre orga-
nisationer og udbydere 
end Venner af Danske 
Kirkedage 

Her er der meget frie rammer. Arrangørerne skal kunne 

tilslutte sig formålet for Danske Kirkedage/Himmelske 

Dage, sådan som det kommer til udtryk i landskomité-

ens "Pejlemærker for Himmelske Dage" (Se himmelske-

dage.dk). Lokalkomitéen kan facilitere platform til disse 

programpunkter særligt på Mulighedernes Marked.  

Forslag meldes ind til og koordineres af projektleder. 

Udgifterne dækkes af kirker/or-
ganisationer/netværk/foreninger 

Mulighedernes Marked Mulighedernes Marked er en profileringsmulighed for 
kirker, kirkelige organisationer, netværk og andre rele-
vante virksomheder. Det er intentionen, at Muligheder-
nes Marked bliver et levende sted, der emmer af aktivi-
teter og liv. Det er her muligt at lave programpunkter i 
eget telt. 
 
Plads på Mulighedernes Marked udbydes af lokalkomi-
téen. Placering og programpunkter koordineres af lokal-
komitéen. 

Lokalkomitéen udbyder telte/fa-
ciliteter til Mulighedernes Mar-
ked, som lejes af kirker/ 
organisationer/netværk/forenin-
ger.  
 
Salg på Mulighedernes Marked 
er tilladt og tilfalder den enkelte 
kirke/ organisation/netværk/for-
ening 
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Kommunikation til Venner af Danske Kirkedage 
Det er landskomitéens ansvar i samarbejde med den til enhver tid siddende lokalkomité at sikre god 

kommunikation til Venner af Danske Kirkedage. Særligt er det vigtigt at venneskaren er velinformeret 

om planlægningen af aktuelle Himmelske Dage. Information sker primært gennem løbende nyheds-

mails, men også gennem direkte henvendelser.  

Desuden inviteres venneskaren til venne-møder, hvor vision og strategi for arbejdet i Danske Kirke-

dage fremlægges.  

 

Organisationen bag Danske Kirkedage 

Danske Kirkedage er organiseret under Danske Kirkers Råd. Danske Kirkers Råd og Økumenisk Forum 
vælger en Landskomité for Danske Kirkedage, som står for arbejdet med Danske Kirkedage.  
 
Landskomitéen leder landssekretariatet.  

 

 


