Velkommen til Himmelske Dage i Roskilde!
Kristi himmelfartsferien 26. – 29. maj 2022
Himmelske Dage er en kirkefestival, der samler folk fra hele landet, som
deler den samme interesse og engagement i kirken og fællesskabet.
Foruden de fastsatte programpunkter er Himmelske Dage også en
hyggelig anledning til at mødes om en kop kaffe og hyggeligt samvær i en
festlig og inspirerende atmosfære.

Oplev blandt andre ærkebiskop og klimaambassadør Thabo Makgoba,
filosof og forfatter Harmut Rosa i samtale med Svend Brinkmann,
uropførsel af et værk med tekst af Lisbeth Smedegaard Andersen.
Besøg Mulighedernes Marked, hvor over 50 kirkelige organisationer har
telte og tilbyder spændende aktiviteter hver dag.
Hør oplæg og deltag i debatter om de udfordringer, vi står foran som
mennesker og verdensborgere.
Deltag i jazz-andagter, gospel-gudstjenester, fællessang og fakkeloptog.
Nyd naturen i Sct. Hans Have og find ro og inspiration i naturen.

På gensyn i Roskilde!
Læs mere på vores hjemmeside:
www.himmelskedage.dk
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Pris
Billetter kan købes på himmelskedage.dk. Billetter bliver vekslet til et armbånd ved ankomst til
Roskilde.
Billet til alle fire dage koster 395 kr. En enkelt dag koster 195 kr. Unge og studerende betaler
195 kr. for alle fire dage, og børn under 12 år betaler 65 kr. De alleryngste mellem 0 og 5 år er
gratis.
Hvis I køber billetter til en større gruppe, bedes I tage kontakt til roskilde@himmelskedage.dk.
Med et armbånd til alle fire dage får I også GRATIS ADGANG til Roskilde Museum, Lützhøfts
Købmandsgård og adgang til rabatter på overnatning på Scandic Roskilde Park Hotel.
Mad
I samarbejde med Erhvervsforum Roskilde er vi glade for at kunne tilbyde himmelske menuer!
For at undgå lange køer og tomme køleskab – 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
Overnatning
Find en liste over overnatningsmuligheder på himmelskedage.dk.
Transport og parkering
Roskilde Station ligger midt i byen. Bilparkering findes bedst tilgængeligt længere væk – ved
Musicon og Sct. Hans Have. Turistbusser kan af- og påsætte passagerer i midtbyen, men skal
parkere ved Sct. Hans Have.
De fleste parkeringspladser i Roskilde bymidte er tidsbegrænsede til to timer. Man kan betale
ved parkeringsautomaterne på gaden eller ved at bruge en parkerings-app. Alle p-pladser i
Roskilde accepterer de mest gængse parkeringsapps. De første to timer er gratis, herefter op
til 35 kr. pr. time. Der findes også en række muligheder for tidsubegrænset parkering ikke
så langt væk fra bymidten.
Toiletforhold
Alle scener og lokaliteter vil være velforsynede med toiletfaciliteter – mobile eller faste toiletter.
Herunder også handicapvenlige toiletforhold.
Scener
Stort set alle scener og lokaliteter befinder sig i Roskilde midtby i gåafstand. Dog ligger Sct.
Hans Have (hvor pilgrimslandsbyen hører til) og Musicon (særligt målrettet de unge)
henholdsvis 2,5 og 1,5 km fra midtbyen.

