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DAGE



PROGRAMOVERSIGT
Himmelske Dage beskæftiger sig med en bred vifte af aktuelle 
temaer i de hundredvis af forskellige arrangementer. Herunder 
kan du læse et uddrag af de temaer, festivalen dækker over. 
Programmet kan du finde i sin fulde længde her i avisen samt 
på Himmelske Dages hjemmeside, hvor du også kan søge på 
kategorier og lokationer.

Religionsmøde

Himmelske Dage indbyder til en lang række 
forskellige debatter om religion. Jens 
Galschiøts skulptur ’Fundamentalism’ kan 
studeres på Regnbuepladsen under hele fes-
tivalen. Hos Phendeling - Center for Tibetansk 
Buddhisme, fortæller fire troende, hvordan 
de ser på og inddrager andres tro i deres 
trosliv. Du kan også opleve et skarpt panel, 
anført af Clement Kjersgaard, i Københavns 
Universitets festsal, når det diskuteres om 
religion skal fylde mere eller mindre i det 
offentlige rum.

Mad

Ud over de mange madtilbud i København, 
kan du også få en bid mad under flere af 
Himmelske Dages arrangementer. Tag 
plads ved langbordet, når ’Danmark spiser 
sammen’ i Kødbyen. Der vil også blive 
delt fisk og brød ud ved Torvehallerne, når 
Bibelselskabet inviterer på smagsprøver. 
Ligesom at Frelsens Hær inviterer til varm 
suppe i deres telt på Nytorv under navnet 
’Soup, Soap & Salvation’.
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Videnskab

Festivalen byder også på en granskning i forholdet mellem tro og 
videnskab. Bl.a. diskuteres det under festivalen, hvor religion er i 
dansk politik, og hvorfor der var så stor debat, da vi havde en religiøs 
videnskabsminister. Kristian Leth inviterer indenfor i sit telt, hvor 
alt lige fra voodoo til det vestlige forhold mellem tro og videnskab 
behandles. I Vor Frue Kirke er der filmfremvisning, hvor et panel 
vil diskutere forholdet mellem troen på Gud og det videnskabelige 
spørgsmål om skabelsen af universet.

Børn

Himmelske Dage har også en masse arrangementer for de mind-
ste. Lær at synge i kor og arbejde med rytmer i workshoppen ’Leg 
med kor’. Vær med, når Sigurd Barrett sammen med bamserne 
Snapper og Topper, svarer på livets store spørgsmål med musik 
og sang på scenen på Nytorv. Kom også og oplev rollespillet om 
Jesusfortællingen, når Rollespilsakademiet fremfører ’Bibelen Tur/
Retur’ på Rådhuspladsen. 

Miljø

Himmelske Dage har fokus på mil-
jøet, hvis forhold aldrig har været mere 
aktuelt at debattere end nu. Se Naomi 
Kleins klimafilm ’Intet bliver som før’ 
i Café Nutid eller plant et frø og vind 
en plante i Grøn Kirkes telt. Miljøet 
er også i fokus, når Master Fatman 
afholder et stort genbrugsmodeshow på 
Rådhuspladsen.



TORSDAG 5. MAJ

“GospelAid” på Himmelske Dage  
Kom og vær med i Danmarks  
største gospelkor 
Arrangør: Himmelske Dage, Danmission 
og The Gospel Fellowship
 
Gospel i Skt. Andreas Kirke: Gospel Aid er et 
heldags- arrangement med mange forskel-
lige aktiviteter og begivenheder rundt om-
kring i København. Om dagen har vi work-
shop i Skt. Andreas ved nogle af Danmarks 
dygtigste instruktører under ledelse af Hans 
Christian Jochimsen.

b  09.00 
c  Fri entré 
   Sankt Andreas Kirke, Gothersgade 148,  
       1123 København K

Café Nutid 
Arrangør: Nødhjælpens Ungdom 

Kom forbi til altid hyggelig stemning, stud-
iemiljø, god kaffe og SU-venlige priser i 
hjertet af København. Oplev koncerter, 
stand-up og mange andre events, som bliver 
afholdt i caféen.

b  09.00 - 23.00 
c  Fri entré 
   Café Nutid, Sankt Peder Stræde 1,      
       1453 København K

Vor Frelsers Kirke 

Himmelstigen 
Arrangør: Vor Frelsers Kirke
 
Vor Frelsers Kirkes tårn, også kaldet ”Him-
melstigen”, som almindeligvis har lukket om 
aftenen, holder åbent til kl. 22 torsdag-fre-
dag-lørdag. En enestående chance for at 

snegle sig op gennem det snoede tårn og 
se byens lys fra oven.

Entré: 
Indtil kl. 19.00:  Voksne kr. 40,- / Stud. kr. 30,- / 
Børn fri entré 
Kl. 19.00-22.00: Voksne kr. 20,- / Stud. kr. 15,- / 
Børn fri entré 

b  10.30 - 22.00 
c  Entré 
   Vor Frelsers Kirke, Sankt Annæ Gade 29,  
       1416 København K

Verdens Cafételt 
Arrangør: Nødhjælpens Ungdom
 
Nødhjælpens Ungdom tilbyder hyggelig 
stemning, studiemiljø, god kaffe og SU-ven-
lige priser i teltet lige ved Domkirken. Slap 
af eller bliv udfordret af debatter, stand-up 
og mange andre events.
b  12.00 - 22.00 
c  Fri entré 
   Frue Plads, 1165 København K

Åbningsgudstjeneste: Guds 
nærvær i byens puls og rum 
Arrangør: Projektgruppen “Gudstjeneste”
 
Moderne åbningsgudstjeneste med ny-
tænkende teologisk og musikalsk udtryk. 
Professionelle rytmiske musikere fra Bror-
sonskirken og Sankt Jakobs Kirke i Køben-
havn samt sangere sætter i samspil med 
de to præster, Rikke Juul og Jonas Adelin 
Jørgensen, fokus på Guds nærvær i byens 
puls og rum.
b  14.00 - 15.00 
c  Fri entré 
   Trinitatis Kirke, Købmagergade 52 A,  
       1150 København K

Åbningsgudstjeneste: “Livets træ 
med lægedom for folkeslagene” 
Arrangør: Projektgruppen “Gudstjeneste” 

Tværkulturel åbningsgudstjeneste. Gennem 
sang og vidnesbyrd vil stemmer fra fjerne 
og hjemlige himmelstrøg fortælle om det liv 
og den helbredelse, som Kristus har bragt 
til verden.
b  14.00 - 15.00 
c  Fri entré 
 Holmens Kirke, Holmens Kanal 21,  
       1060 København K

Åbningsgudstjeneste:  
Den Himmelske By
Arrangør: Projektgruppen “Gudstjeneste”
 
Biblen begynder sin fortælling i en have 
og slutter i en by. Byen er en vision om 
Guds eget sted. Vi begynder de himmelske 
dage med mange forskellige stemmer, nye 
tekster og musik i en festgudstjeneste, der 
hylder byen som livets, skønhedens, fan-
tasiens og fællesskabets sted, den him-
melske by. Kom bl.a. og oplev en ny salme 
af Peter A.G., miniprædikener ved Køben-
havns biskop Peter Skov-Jakobsen, baptis-
ternes generalsekretær Lone Møller-Hansen 
og katolik Maria Hammershøy.

b  14.00 - 15.15 
c  Fri entré 
   Vor Frue Kirke, Nørregade 8,  
       1165 København K

Hvem er/var jeg? Hvordan mind-
es jeg mig selv og dig som død? 
Arrangør: Galleri NYBRO
 
Vores digitale, hastige og individuelle tid-
salder giver helt nye muligheder for epita-
fier eller mindetavler/gravstene.  Samtidig 
har internettet demokratiseret, hvem der 
kan huskes. Så: Hvad vil vi huskes for? 
Hvordan formidles dette i fremtiden? Ud-
stillingen viser to kunstneres bud på dette.

Udstilling ved kunstnerne Esbern 
Skovgaard, Odense og Knud Larn, 
København.
b  14.00 - 18.00 
c  Fri entré 
   Galleri Nybro, Nybrogade 30,  
       1203 København K

MobilKirken 
Arrangør: Den katolske Kirke 

MobilKirken er stedet, hvor du kan finde ro 
og fred, mulighed for at stille en bøn, tænde 
lys, en samtale om det, du har på hjerte, 
forbøn eller velsignelse.
b  14.00 - 18.00 
c  Fri entré 
   MobilKirken, Frue Plads,  
       1165 København K
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TORSDAG

Himmelsk Liv på Jord 
Arrangør: Fællesskabet Kirkelig Fornyelse

Fællesskabet Kirkelig Fornyelse (den 
højkirkelige bevægelse) holder årsmøde 
under temaet, ’Himmelsk Liv på Jord’. Alle 
indbydes til at deltage i åbningsarrange-
mentet:

14.30: Læst messe med salmesang a 
capella

16.00 :“I Herrens Hus er godt at bo”: 
Foredrag ved pastor Terje Tønnesen, Norge

18.00: Vesper (aftensang) 

b  14.30-18.30 
c  Fri entré 
    Kingos Kirke, Bragesgade 5, 
       indgang til kirken fra Nannasgade,  
       2200 København N

Samtale på Amager om evangeli-
um, kirke og menighed 
Arrangør: Simon Peters Kirke

Vi indbyder til en samtale med gener-
alsekretær i Samvirkende Menighedsplejer 
Kirsten R. Laursen, menighedsrådsformand 
Johan Funck, Ishøj kirker og redaktør Bo 
Torp Petersen, Kirke og Film. Har moderne 
mennesker tid til tro, kirke og menighedens 
fælles-skab? Hvad skal vi med det?

Moderator: Sognepræst Niels Henrik 
Olesen.

b  15.00-17.00 
c  Fri entré 
   Simon Peters sogns store  
       menighedssal, Wibrandsvej 41B,   
       2300 København S

Pilgrimsvandring gennem byen  
og aftensangs-gudstjeneste 
Arrangør: Stefanskirken

Pilgrimsvandring fra Stefanskirken kl 16. Gå 
Nørrebro og nørrebroboerne i møde denne 
Kristi Himmelfarts-eftermiddag. Vi møder 
naboer, hører deres historie og besøger 
kendte og ukendte steder i bydelen. 
Herefter åbner Stefanskirken sine døre, 
hvor der vil være musik, bibelord og bønner.

Vandringen ledes af sognepræst Pernille 
Østrem.  
b  16.00 
c  Fri entré 
   Stefanskirken, Nørrebrogade 191,  
       2200 København N

Åbningsshow på Nytorv 
Arrangør: Dina Al-Erhayem og Marlene 
Kejser

Himmelske Dage skydes i gang med et 
stort åbningsshow på Nytorv. Før festiva-
len indtager København telte, pladser og 
kirker i et krydsfelt mellem religion, sam-
fund og kultur, hvor alle inviteres til et him-
melsk show afholdt helt nede på jorden. På 
scenen kan du bl.a. møde Københavns bis-
kop Peter Skov-Jakobsen, musiktrioen Jens 
Haack, Sabina Mathew og Niels Engell, kon-
ferencier Dina Al-Erhayem, en tryllekunst-
ner, en rapper og en hær af akrobater. Alle 
slags levende væsener er velkomne.
b  16.00 - 17.00 
c  Fri entré 

   Scenen på Nytorv, 1450 København K

Besøg en samtalesofa med vært 
Arrangør: Himmelske Dage

På festivalens pladser kan du besøge sam-
talesofaerne. I hver sofa sidder en vært, 
som inviterer forbipasserende på gaden til 
samtale i egen sofa. Værten kan fx være 
en debattør, præst, musiker, skuespiller 
eller politiker. Vi ønsker en åben samtale, 
hvor alle, uanset hvad de mener om kirken, 
om kristendommen, om tro og religion, vil 
kunne deltage og blande sig.
b  16.00 - 20.00 
c  Fri entré 
   På festivalens pladser og torve,      
       København K

Livsspillet 
Arrangør: Projektgruppen "Fordybelse"

Kom og spil om livet! ’Livsspillet’ handler 
om at sætte nogle af de store udfordringer 
og spørgsmål, vi kan stå overfor, i spil. 
Spillet foregår i grupper på 3-5 personer og 
består af en terning og et antal spørgsmål 
fordelt på 6 kategorier.

Idé: Lise Damkjær & Adrian 
Hove-Kreutzfeldt
b  16.00 - 20.00 
c  Fri entré 
   Livsspillets telt, Nytorv,  
       1457 København K

Vesper, aftenbøn på dansk 
Arrangør: Den katolske Kirke

I mange kirker verden over bedes der 
tidebøn og i klostrene bedes alle dage 
syv tidebønner. Vesper er kirkens aften-
sang og et af dagens højdepunkter. Den 
katolske domkirke inviterer til højtide-
lig vesper/aftensang som afslutning på 
Kristi Himmelfartsdagen. Vesperen vil blive 
fejret af den katolske biskop af København 
Czeslaw Kozon og folkekirkens biskop i 
København Peter Skov-Jakobsen prædiker.
b  17.00 
c  Fri entré 
   Sankt Ansgars Kirke, Bredgade 64,  
       1260 København K

GospelAid



Korkoncert 
Arrangør: Sankt Petri Kirke

Mädchenchor der Sing-Akademie zu Berlin 
og Sankt Petri Pigekor synger værker af Felix 
Mendelssohn, Bartholdy, Michael Haydn og 
Leo Delibes.  
Tobias Bromman, klaver og orgel, Friederike 
Stahmer, Mark Baumann, dirigenter. 
Koncerten vil vare næsten en time.
b  17.00 
c  Fri entré 
   Sankt Petri Kirke, Sankt Peder Stræde 2,  
       1453 København K

“Sæt fredens bue som et skjold -  
du himmelbuens Herre”  
Arrangør: Sr. Angela Ramme, CSJ, St. 
Joseph Søstrene

Vi danser for fred i verden og i vores eget 
hjerte. I dansen rører vi jorden med vores 
fødder, rækker hænderne mod himlen, og vi 
bindes sammen i kredsen og mærker, hvor-
dan energien strømmer igennem os. Med 
vores dans, bøn og meditation ønsker vi at 
bidrage til fred.
b  17.00 - 19.00 
c  Fri entré 
   Institut Skt. Joseph, Skolens Kapel,  
       2. Sal, Dag Hammarskjölds Alle 17,  
       2100 København Ø

Slip jordforbindelsen og stig til 
himmels 
Arrangør: Sydhavn Sogn

Sydhavn Sogn byder på en sjov og unik kla-
treoplevelse, hvor man i tråd med Kristi 
Himmelfart kan klatre til himmels! Så slip 
jordforbindelsen ligesom Jesus og boltrer 
dig løs på vores 15,6 meter høje klatrevæg. 
Kirkerummet vil også rumme en lille bid af 
himlen, når vi hører himmelske toner, syn-
ger sange under vores faldskærm og møder 
bevingede budbringere. Både børn og vok-
sne kan deltage.
b  17.00 - 20.00 
c  Fri entré 
    Frederiksholm Kirke, Louis Pios-  
       Gade 10B, 2450 København SV

Himmelsk aften i Davids Kirke 
Arrangør: Davids Kirke

En himmelsk forunderlig aften om befrielse, 
opstandelse og himmelfart med musiske 
englebørn, dialog mellem repræsentanter for 
de tre monoteistiske religioner, himmelske 

smage, toner, billeder, samtaler på tværs, 
himmelsk tysthed m.m.

Se det detaljerede program: davidskirken.dk
b  17.00 - 21.30 
c  Fri entré 
   Davids Kirke, Koldinggade 11,  
       2100 København Ø

Sjæle-om-sorg - i stilhed, ord  
og toner   
Arrangør: Løgumkloster Refugium

Tag vare på din sjæl – hvordan? I de sidste 
årtier er det ”sunde legeme” blevet den nye 
religion, hvor sjælen er blevet efterladt på 
bagsmækken. Der er levnet meget lidt plads 
til livets åndelige dimension såvel på det 
personlige som på det samfundsmæssige 
plan. Det vil vi gerne ændre på. Så temaet 
for Løgumkloster Refugiets Himmelske 
Dage er: Sjæle-om-sorg. 

Ved Peter Bastian, musiker

b  17.15 
c  Fri entré 
   Løgumkloster Refugiums telt,  
       Frue Plads, 1165 København K

Er der liv i dig? En samtalesalon 
om eksistens   
Arrangør: Ingrid Ank, akademileder af 
Grundtvig-Akademiet og Grethe Tornberg 
Hansen, kommunikationsmedarbejder ved 
Grundtvigsk Forum
 
Der lever mere end syv milliarder menne-
sker i verden. Men hvor mange af dem lever 
virkelig? Og har man overhovedet lov til at 
kræve, at livet skal give mening? Kom til 
samtalesalon med ost, rødvin og release på 
årets samtalekort fra Grundtvigsk Forum, 
der i år har temaet: Eksistens.
b  17.30 - 19.00 
c  Fri entré 
   Gården i Vartov, Farvergade 27,  
       1463 København K

Salmeworkshop: Kom og syng  
nye salmer!   
Arrangør: Det Kgl. Vajsenhus i samarbejde 
med Bibelselskabet

I 2017 udkommer Kirkesangbogen 
som et supplement til Den Danske 
Salmebog fra Det Kgl. Vajsenhus’ Forlag. 
Redaktionsgruppen taler med musikere 
og forfattere om at skrive nye salmer, og 

nogle salmer vil få deres premiere! Kom 
og deltag i udviklingen af salmesangen i 
Danmark! 

Medvirkende: Jonas H. Petersen, Songs 
From Nineveh, Jonas Breum, Dy Plambeck 
og Mirian Due. Fra redaktionen: Henrik 
Marstal, Inge Marstal, Pablo Llambias og 
Rasmus Nøjgaard. 

b  17.30 - 19.00 
c  Fri entré 
   Vartov Store sal, Farvergade 27,  
      Opgang H, 1. Sal, 1463 København K

Luther-film   
Arrangør: Folkekirkens stifter

Eric Tills prisbelønnede historiske drama 
fra 2003 om Martin Luthers liv og kamp. 
Meget seværdig. Filmen vises i teltet, men 
vi holder øje med vejret. Ser det dårligt ud, 
flytter vi til andet lokale. Så hold øje med 
hjemmesiden og opslag ved teltet. 

Introduktion: Sognepræst Signe von 
Oettingen, Løgumkloster.

b  17.30 - 19.00 
c  Fri entré 
   Reformationsteltet på Frue Plads,   
      1165 København K

Reformationsteltet   
Arrangør: Folkekirkens stifter

Teltet vil danne ramme om musik, sang, 
oplæg, drøftelser, workhops og samtaler. 
Ikke mindst det sidste hører til den luther-
ske arvs kernestof. 
Stifternes repræsentanter vil være tilstede, 
komme med indskud, præsentere program-
punkter for 2017, være til at tale med, og 
- ikke mindst - servere prøver på reforma-
tionsbryg, -mad og meget mere.
b  17.30 - 19.00 
c  Fri entré 
    Reformationsteltet på Frue Plads,  
       1165 København K

Længsel. Musikandagt og sjæle-
sorgsforedrag ved Kathrine Lilleør 
og Mikkel Wold    
Arrangør: Kathrine Lilleør og Mikkel Wold

At leve er at længes. Hvad længes vi 
efter, og gør vores længsler os lykkelige? 
Musikandagt og sjælesorgsforedrag ved 
Kathrine Lilleør og Mikkel Wold.
b  18.00 
c  Fri entré 
   Sankt Pauls Kirke, Gernersgade 33,  
       1319 København K

TORSDAG
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Besøg Galleri Emmaus  
Arrangør: Galleri Emmaus

Deltagerne afhentes torsdag d. 5. maj kl. 
18.00 i København med bus, der kører 
til Haslev og returnerer deltagerne igen. 
Galleri Emmaus byder på fællessang med 
Arne A band, middag samt rundvisning ved 
Grethe Olsen. 
 
Tilmelding på tlf 23604722 eller info@gal-
leri-emmaus.dk
b  18.00 
c  Fri entré 
   Opsamling på Frue Plads med  
       Fladså Turist, 1165 København K

Danmark spiser sammen på  
Himmelske Dage 
Arrangør: Projektgruppen “Diakoni”

Himmelske Dage melder sig ind i kampag-
nen “Danmark spiser sammen”, som har 
til formål at bekæmpe ensomhed. Kom og 
tag plads ved et langbord og mød mindst ét 
menneske, du ikke kender, og nyd sammen 
et himmerigsmåltid. 

Pris: 30 kr. pr. person
b  18.00 - 19.30 
c  Entré 
    Kødbyen, Under baldakinen foran      
        INCO, Flæsketorvet 84 A,  
        1711 København V

Et maleri bliver til 
Arrangør: Projektgruppen “Diakoni”

Den fynske kunstner Carsten Auerbach er 
med, når folkekøkkenet åbner, og langbordet 
til “Danmark spiser sammen” dækkes foran 
Inco i Kødbyen. Kunstneren vil lade sig inspir-
ere af stemningen og mødet mellem menne-
sker og skabe maleriet, mens arrangementet 
foregår.
b  18.00 - 19.30 
c  Fri entré 
   Kødbyen, Under baldakinen foran    
       INCO, Flæsketorvet 84 A,  
       1711 København

Nightfever 
Arrangør: Den katolske Kirke

Kirken oplyses af levende lys til ”Nightfever” 
- en bøns- oplevelse for alle sanserne. 
Sakramentet udstilles, og der vil være stille 
sang, bøn og lystænding. Kl. 21.45 vil der 
være komplet natbøn på dansk, og kl. 22.00 
lukkes kirken.
b  18.00 - 22.00 
c  Fri entré 
   Sankt Ansgars Kirke, Bredgade 64,  
       1260 København K

Gregorianske tidebønner og 
workshop om ikoner 
Arrangør: Selskabet for Tidebøn og Grego-
riansk Sang

Vi synger to klassiske tidebøn-
ner: Aftensang (Vesper) og Nattebøn 
(Completorium). Vi bevæger os ind i 
ikonernes verden: hvem møder vi dér, og 
hvad vil de fortælle os moderne menne-
sker? Kan ikonerne være til berigelse for 
vores bønsliv? Oplægsholdernes erfaring 
er, at en praksis med daglige tidebønner 
kan bygge bro til kirkens hellige, som vi 
møder dem i ikonerne. 
b  18.00 - 23.00 
c  Fri entré 
    Bethlehemskirken, Åboulevard 8,  
       2200 København N

Meditations-workshop ud fra Kris-
tuskransen – de 18 himmelske 
værelser    
Arrangør: Mødested Amager og Torsdags-
gruppen ved Indre Mission Storkøbenhavn

Community Mødested Amager og 
Torsdagsgruppen ved Indre Mission, 
Storkøbenhavn, inviterer til en præsenta-
tion af Martin Lønnebos Kristuskrans. De 
18 meditative perler viser ifølge Martin 
Lønnebo hen til 18 værelser i himme-
len. Indvandrerpræst Jens Lind Andersen 
forklarer perlernes betydning og vil lede 
meditationen.
b  Aften 
c  Fri entré 
   Bethesda, Rømersgade 17,  
       1362 København K

“GospelAid” på Himmelske Dage
Kom og oplev Danmarks største  
gospelkor 
Arrangør: Himmelske Dage, Danmission 
og The Gospel Fellowship. 
Gospel Aid er et heldagsarrangement med 
mange forskellige aktiviteter og begivenhed-
er rundt omkring i København. Om aftenen 
inviteres du til den afsluttende støttekoncert 
i Skt. Andreas Kirke. Vi lover livsglæde, ener-
gi og smittende rytmer. 
b  19.00 
c  Fri entré 
   Sankt Andreas Kirke, Gothersgade 148,  
       1123 København K

Foredragskoncert - med Ars Nova 
og musikanmelder Søren Schauser 
Arrangør: Lutherkirken

En lille time om messen som musikalsk og 
liturgisk form, hvor smuk musik vil veksle 
med foredrag. Berlingske Tidendes musikan-
melder Søren Schauser fortæller om den 
latinske messes faste og udskiftelige led og 
disses funktion og indbyrdes relationer – og 
trækker linjer frem til den danske højmesse, 
som vi kender den. 

Vokalgruppen Ars Nova Copenhagen, chefdi-
rigent Paul Hillier, Søren Schauser. 

b  19.00 
c  Fri entré 
   Lutherkirken, Randersgade 3,  
       2100 København Ø

TORSDAG

Folkeklubben



Salmer i et nyt lys 
Arrangør: Poul Raaby

Koncert med Fie Pilgaard og Poul Raaby 
med band. Dejlige nye melodier til salmebo-
gens salmer præsenteres af komponist Poul 
Raaby og sangerinden Fie Pilgaard med 
band i en blanding af koncert, fortælling og 
fællessang. Raaby har lavet ny melodi til 
190 af salmebogens salmer.  
b  19.00 
c  Fri entré 
    Frihavnskirken, Willemoesgade 68,  
       2100 København Ø

Koncert i Grøn Kirkes telt med  
Ninna Milner og hendes  
bæredygtige jazzorkester  
Arrangør: Projektgruppen “Miljø og 
bæredygtighed” og Grøn Kirke

Ninna Milner har optrådt i Paris, Beijing og 
New York. Til Himmelske Dage kan hun og 
hendes orkester opleves i Grøn Kirkes telt. 
Ninna Milner var i november 2015 med til 
at lave nummeret ”Dear Humans”, som 

er en klimaopsang dedikeret til Danmarks 
Naturfredningsforening. Når Ninna Milner og 
hendes bæredygtige jazzorkester optræder, 
kan man forvente en koncert med dynamik, 
spas, dybde og alvor.  
b  19.00 - 20.00 
c  Fri entré 
   Grøn Kirkes telt, Rådhuspladsen,  
       1599 København V

Kina i kirken i København NV 
Arrangør: Peter Arendt

Kirkemusikerparret Betty og Peter 
Arendt har inviteret kinesiske musikere i 
Ansgarkirken til en musikalsk aftenmesse. 
Musikken er komponeret særligt til at blive 
opført på de Himmelske Dage, og der vil 
blive spillet på både traditionelle, vestlige 
kirkeinstrumenter og klassiske instrumenter 
fra Kina.
b  19.30 
c  Fri entré 
   Ansgar Kirke, Mågevej 33,  
       2400 København NV

Himmelske orgeltoner 
Arrangør: Jesuskirken

I Jesuskirken i Valby står et fransk orgel byg-
get af Cavaillé-Coll i 1890. Orglets særlige 
klang samt placeringen over alteret i den 
store kirke giver nogle unikke muligheder for 
at give indtryk af himmelske orgel-klange, 
når kirkens organist Sven Verner Olsen 
spiller fransk, romantisk musik.
 
b  19.30 
c  Fri entré 
    Jesuskirken, Kirkevænget 5A,  
        2500 Valby 

Udsøgt møde ved “Himmelsk 
aften” 
Arrangør: Davids Kirke

Kristi Himmelfartsdag gæster forhen-
værende overrabbiner Bent Melchior og 
hospitalsimam, Naveed Baig, Davids Kirke 
for med sognepræst Anne-Mette Gravgaard 
at “samtale om liv og død”. Denne højsko-
letime indgår i Davids Kirkes “Himmelsk 
aften”, som også inviterer til fx udstillinger 
og salmeværksted.   
b  19.30 - 20.30 
c  Fri entré 
   Davids Kirke, Koldinggade 11,  
       2100 København Ø

Koncert med Drengekoret 
Arrangør: Vor Frue Kirke

Københavns Drengekor, Domkirkens 
Barokensemble, Vibeke Kristensen, sopran, 
Tuva Semmingsen, alt, Bo Kristian Jensen, 
tenor, Teit Kanstrup, bas og Ebbe Munk, 
dirigent fremfører G.P. Telemann: Die 
Auferstehung und Himmelfart Jesu. 

Billetter: kr. 110,- via BilletNet. Evt. resterende 
billetter ved døren ½ time før koncerten. 
b  19.30 - 20.45 
c  Entré 
   Vor Frue Kirke, Nørregade 8,  
       1165 København K

Hjertets Sange 
Arrangør: Projektgruppen “Religions-
møde” ved Ani Tenzin, Phendeling

Meditativ koncert med spirituelle sange, 
danse og musik fra forskellige religiøse 
traditioner: Buddhisme, islam, kristen-
dommen, jødedommen og sikhismen. 
Hinsides dogmer og trossætninger findes 

TORSDAG

Dicte
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de spirituelle traditioner, hvor fordybelse og 
enhedsoplevelse spiller en central rolle.

b  19.30 - 21.00 
c  Fri entré 
   Udstillingssalen i Helligaandshuset,  
       indgang fra Strøget, 1151 København K

Højskolesangaften 
Arrangør: Silkeborg Højskole, FRIK og FDF

Kom og syng med fra Højskolesangbogen. 
Nuværende og tidligere lærere ved Silkeborg 
Højskole spiller og fortæller om sangene.

b  19.30 - 21.30 
c  Fri entré 
   FDF Bycenter Rysensteen,  
       Rysensteensgade 3, 
       1564 København V

Koncert: Folkeklubben 
Arrangør: Himmelske Dage

Folkeklubben leverer “popsang til den 
tænkende hjerne og det bankende hjerte”, som 
de selv udtrykker det. Folkeklubben består af 
de tre medlemmer; Kjartan Arngrim, Rasmus 
Jusjong og Rasmus Dall, som siden begyn-
delsen af 2011 har udgivet to albums, hvor 
bl.a. kæmpehittet “Fedterøv” jævnligt bliver 
spillet i de danske radioer. 
 
b  20.00  
c  Fri entré 
    Scenen på Nytorv, 1450 København K

Natkirke 
Arrangør: Vor Frelsers Kirke

Musikken denne aften er Soundscapes ved 
Kim Bjørn/Dreamhub. Kom og oplev et rum 
fyldt af drømmende lydlandskaber, hvor 
bløde, pulserende strukturer af elektroni-
ske og organiske lydflader svøber sig om 
dig. En indre rejse i en verden af ro og fred-
fyldthed, mens musikken udfolder sig blidt 
og improvisatorisk.
b  20.00 - 23.00 
c  Fri entré 
   Vor Frelsers Kirke, Sankt Annæ  
       Gade 29, 1416 København K

“Intet bliver som før” 
- film af Naomi Klein 
Arrangør: Projektgruppen “Miljø og bæredy-
gtighed” og Grøn Kirke

”Klimakrisen er ikke bare vor tids største og 

mest presserende udfordring. Den er også 
den største mulighed, vi nogensinde har 
haft for at ændre verden”, har Naomi Klein 
udtalt.
b  20.30  
c  Fri entré 
   Café Nutid, Sankt Peder Stræde 1,  
       1453 København K

Koncert: Dicte 
Arrangør: Himmelske Dage

Dicte er pladeaktuel med hendes nye album, 
“Perfume”, som udkom i starten af februar. 
Hun har siden solokarrierens start i 1993 bl.a. 
udgivet otte albums, produceret musik til 
film og tv-serier og optrådt på diverse teater-
scener. Dicte er et etableret og karismatisk 
navn på den danske rockscene, og hun vil 
med garanti give publikum en god oplevelse 
på Nytorv. 

b  21.00  
c  Fri entré 
    Scenen på Nytorv,  
       1450 København K 

Himmelbussen by night 
Arrangør: Projektgruppen “Fordybelse”

En himmelsk drømmetur i nattens 
København. Forestil dig at stige på en 
bus midt om natten uden at kende des-
tinationen. Du står på og ved ikke, hvad 
der kommer til at ske. Oplev et filmisk og 
poetisk København fra en mørkelagt bus. 
Kun lydsporet kender vejen ...

Komponist: Joachim Holbek. Idé: Malene 
Sakskilde.
b  21.00, 22.00 og 23.00 
c  Fri entré 
   Påstigning på taxiholdepladsen v.      
       Vestergade

Brorsons After Dark med rapperen 
Mund De Carlo  
Arrangør: Nicolaj Stubbe Hørlyck

Oplev en gudstjeneste i kirkens stemn-
ingsmættede rum med rapperen Mund 
De Carlo samt DJ og backing vokal. 
Gudstjenesten tager udgangspunkt i Mund 
De Carlos tekstunivers og indeholder 
desuden nadver og prædiken ved børne- 
og ungdomspræst Nicolaj Stubbe Hørlyck. 
Efterfølgende vil der være café i krypten 
under kirken med salg af øl og vand.
b  21.00 - 23.00 
c  Fri entré 
    Brorsons Kirke, Rantzausgade 49,  
       2200 København

Heldags- og 
pop-up-arrangementer

Christfulness meditation 
Arrangør: I Mesterens Lys og Areopagos

Meditationer fra kirkens skatkammer, 
som hjælper til at erfare Kristus med 
mig og i mig og til at genkende Kristus i 
det andet menneske. Meditationerne vil 
bl.a. omfatte: guidede bibelmeditationer, 
Jesus-bønnen fra den ortodokse kirke, 
’heling af hjertet’-meditation, ’renselse af 
hjertet’-meditation.
b  To-tre gange dagligt 
c  Fri entré 
   MobilKirken på Frue Plads,  
      1165 København K

TORSDAG

Jens Galschiøts værk: Fundamentalism



“GospelAid” pop-up koncerter  
Kom og vær med i Danmarks  
største gospelkor 
Arrangør: Himmelske Dage, Danmission 
og The Gos-pel Fellowship

Gospel Aid er et heldagsarrangement med 
mange forskellige aktiviteter og begiven-
heder rundt omkring i København. Om 
eftermiddagen vil der være mindre pop-
up-koncerter på byens torve og pladser. 
Vi lover livsglæde, energi og smittende 
rytmer.
b  Eftermiddag 
c  Fri entré 
   Forskellige pladser, gader og       
       stræder i København K

KFUM & KFUK åbner Kafeen  
i Skindergade 
Arrangør: KFUM & KFUK

Hvis der er hul i dit program, eller du har 
brug for en pause, så kom og få en kop 
kaffe og en snak med en (fremtidig) ven. 
Der vil også være små løbende aktiviteter 
såsom sang, quiz, livemusik og andet godt 
at krydre din pausetid med.
b    Hele dagen 
c  Fri entré 
  Skindergade 26, 1169 København K

#semennesker 
Arrangør: Projektgruppen ”Diakoni”

#semennesker har til formål at få os til at 
se hinanden, så der opstår møder menne-
sker imellem. Under Himmelske Dage har du 
mulighed for at gøre dette konkret ved at kon-
takte én, du ikke kender, tale sammen, tage 
en selfie af jer, lægge det på et socialt medie 
og markere det: #semennesker. Alle fotos vil 
blive vist på storskærmen på Nytorv hen over 
Himmelske Dage.  
b  Hele dagen 
c  Fri entré 
  Nytorv, 1450 København K

Utopia 2016 - mød Thomas More  
lyslevende, og få en snak om frem-
tiden! 
Arrangør: Himmelske Dage

I 2016 er det 500 år siden, at Thomas 
More udsendte sin revolutionerende 
bog – ’Utopia’. I skikkelse af forfatteren 
bevæger skuespilleren og debattøren 
Christian Steffensen sig rundt i indre by, 
hvor ”Thomas More” lejlighedsvis tager 

ordet i teltene eller stopper op på gader 
og stræder, og fra sin ”mobile talerkasse” 
fremfører han Mores markante synspunkter 
om det utopiske samfund.
b  Hele dagen 
c  Fri entré 
 Gader og stræder, København K

Labyrinter - find ro midt i  
travlheden 
Arrangør: Projektgruppen ”Krop”

Det kan være svært at finde ro og tid til 
fordybelse, når man går rundt i en travl 
storby som København. Men en god måde 
at finde ro på er at gå en meditativ tur i en 
labyrint. Og dét får gæsterne på Himmelske 
Dage også lejlighed til, når der er mulighed 
for at besøge labyrinten. Gå en tur og oplev, 
at man kan meget andet end at fare vild i 
en labyrint - man kan også finde frem. 

”Labyrint-designer”: Lars Neve, Kirke- og 
kulturmedarbejder.
b  Hele dagen 
c  Fri entré 
   Den Reformerte Kirke,  
       Gothersgade 111, 1123 København K

Fotoudstilling: Kirken på barrikad-
erne - Danske Kirkedage  
1968-1986 
Arrangør: Styrelsen for Danske Kirkedage

Fik kirken indflydelse, eller flippede den 
bare ud? Historiske fotos fra de første 
Danske Kirkedage. Fra Mini-Uppsala i 
Haslev 1968 til Danske Kirkedage i Esbjerg 
1986. 
b  Hele dagen 
c  Fri entré 
 Vor Frue Kirke, Forhallen, Nørregade 8,  
        1169 København K

Mobile Balance - en interaktiv  
kunstinstallation 
Arrangør: Projektgruppen “Fordybelse”

Tag en af de hvide bønner og skriv et betyd-
nings- mættet ord på bønnen og læg den i 
den af skålene, du gerne vil give lidt mere 
vægt; LOVE måske, eller COURAGE, eller 
en helt tredje. Straks vil du se, at hele 
mobilen sætter sig i bevægelse og finder 
et nyt udtryk og en ny tilstand. Verden sat i 
bevægelse af dit bidrag. En lille påvirkning 
har stor virkning. 
Kunstnere: Lisbeth van Deurs og Malene 
Sakskilde.
b  Hele dagen 
c  Fri entré 
    Vor Frue Kirke, Nørregade 8,  
        1169 København K

Mosaikfortælling som en åben og  
levende bibelbog 
Arrangør: Sr. Teresa Piekos

Kom og se en fantastisk stofmosaik med 
en dyb symbolik, som er lavet af Sct. Albani 
børn og unge i Odense under ledelse af Sr. 
Teresa Piekos fra Maria Immaculata Orden. 
Mosaikken med budskabet “Guds frelse 
og Guds barmhjertighed” bliver udstillet til 
Verdens Ungdoms Dage i Krakow i 2016. 
b  Hele dagen 
c  Fri entré 
  Sr. Teresa Piekos’ telt,  
       Gammeltorv, 1457 København K

Grøn kirkes telt - indrettet med  
genbrugsmøbler fra Kirkens  
Korshær 
Arrangør: Grøn Kirke i samarbejde med 
Kirkens Korshær
 
Vi har gjort gode fund i Kirkens Korshærs 
genbrugsbutikker og vil lade teltet være 
til inspiration til indretning med genbrug. 
Deltag i indholdsmættede samtaler med 
spændende folk med noget på hjerte. Der vil 
være workshop med træ, strik og blomster. 
Du kan formulere dine egne grønne eller 
himmelske bønner, drømme og hænge dem 
op. Der vil være teater, fortælling, musik og 
meget mere. 

b   Hele dagen 
c   Fri entré 
   Grøn Kirkes telt, Rådhuspladsen,  
       1599 København V 

Socialdemokraternes  
Kirkenetværk 
Arrangør: Socialdemokraternes Kirkenetværk

Socialdemokraternes Kirkenetværk er for 
partiets menighedsrådsmedlemmer og 
andre med interesse for kirke og religion-
spolitik. Netværket er med til at formulere 
kirkepolitikken i dialog med folketingsgrup-
pen og partiets kirkeordfører. Kom forbi til 
en snak. 

b Hele dagen 
c Fri entré 
 Gammeltorv, 1457 København K

Danmission Café og genbrug. 
Kom og hæng ud og deltag  
i debatten 
Arrangør: Danmission

Danmission inviterer spændende gæster i 
teltet til en snak om mission, musik, mad 
og mode. Vi har placeret os midt på Nytorv, 
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og vi glæder os til at møde dig. Kom og 
gør et godt kup og støt en god sag. Der vil 
være masser af genbrugsfund, god kaffe 
og kage.
b  Hele dagen 
c  Fri entré 
  Zanzibaren på Nytorv,  
       1450 København K

Kirkefondet  
Arrangør: Kirkefondet

I Kirkefondets telt kan du i dit eget tempo 
gå gennem en kunstnerisk gudstjenestelab-
yrint, hvor de oldkirkelige gudstjenesteled 
bliver fortolket af en række kunstnere. Der 
vil også være forskellige arrangementer i 
teltet, såsom kirkesalon med et eksistenti-
elt tema, minikoncerter, oplæsning m.m.
b  Hele dagen 
c  Fri entré 
   Frue Plads, 1165 København K

Fundamentalism - invitation til  
konstruktiv religionsdebat 
Arrangør: Projektgruppen “Religions-
møde” ved Din tro, Min tro, Tro i Harmoni
 
Jens Galschiøts gigantiske skulptur på 
Regnbueplads- en viser 600 af de lyseste 
og mørkeste citater fra Toraen, Biblen og 
Koranen. Kom og deltag i debatten sam-
men med dialogguider fra tværreligiøse or-
ganisationer: Tro i Harmoni, Faith & Food, 
Din tro, Min tro og Dialog Forum.
b  Hele dagen 
c  Fri entré 
 Regnbuepladsen, 1550 København V

“GospelAid” og genbrug
Kom og gør et godt kup og støt 
en god sag 
Arrangør: The Gospel Fellowship og 
Danmission

Gospel og genbrug i Skt. Andreas Kirke: 
Gospel Aid er et heldagsarrangement med 
mange forskellige aktiviteter og begiven-
heder rundt omkring i København. Kom og 
gør et godt kup og støt en god sag. Der vil 
være masser af genbrugsfund og lækkert 
vintagetøj.

b  Hele dagen 
c  Fri entré 
 Sankt Andreas Kirke, Gothersgade 148,  
        1123 København K



FREDAG 6. MAJ

Radiotransmitteret morgenan-
dagt
Arrangør: Vor Frue Kirke

Præst Stine Munch står for den radiotrans-
mitterede morgenandagt i Domkirken.
b  08.00 
c  Fri entré 
    Vor Frue Kirke, Nørregade 8,  
       1165 København K

Københavns Politikor

Morgensang med Københavns 
Politikor 
Arrangør: Projektgruppen “Morgensang”

Fælles morgensang med Københavns 
Politikor.
b  09.00 - 09.45 
c  Fri entré 
      Scenen på Nytorv, 1450 København K

Skriftestolen
Arrangør: Projektgruppen “Sjælesorg” og 
Grundtvigsk Forum

Skriftestolen er et åbent tilbud for alle, der har 
brug for at læsse noget af - turister, gadevan-
drere og deltagere på Himmelske Dage. Du 
får her mulighed for at tale med en erfaren 
skriftefader eller skriftemoder. Samtalen kan 
være kort eller lang. Skriftestolen er et for-
troligt sted, hvor man kan dele sine byrder og 
sorger og derefter gå videre ud i livet lidt let-
tere eller friere.
b  09.00 - 19.00 
c  Fri entré 
   Rådhuspladsen, 1550 København V

Cenacolos Venner - en an-
derledes måde at behandle 
stofmisbrugere og alkoholikere  
Arrangør: Cenacolos Venner

Information, debat, herunder besvarelse af 
spørgsmål, film. Cenacolos Venner er en 
del af den katolske organisation Cenacolo 
Communitá, som omfatter omkring 60 
behandlingssteder (fællesskaber) i og uden-
for Europa. Rådgivning og vejledning af 
misbrugere og deres pårørende, herunder 
stillingtagen til evt. henvisning til et af fæl-
lesskaberne. Al behandling er gratis.
b  09.00 - 20.00 
c  Fri entré 
   Sankt Ansgars Kirke, Annekset,      
       Bredgade 69 A, 1260 København K

Café Nutid 
Arrangør: Nødhjælpens Ungdom

Kom forbi til altid hyggelig stemning, stud-
iemiljø, god kaffe og SU-venlige priser i 
hjertet af København. Oplev koncerter, 
stand-up og mange andre events, som 
bliver afholdt i caféen.
b  09.00 - 23.00 
c  Fri entré 
   Café Nutid, Sankt Peder Stræde 1,     
       1453 København K

Trosvandring - et personligt møde 
med andre trosretninger 
Arrangør: Projektgruppen “Religions-
møde” ved Københavns Stiftsudvalg for 
Folkekirke og Religionsmøde, Tro i Harmo-
ni, Danmission IKON, Mødestedet, KBH i 
Dialog

Vi starter på Regnbuepladsen og går der-
fra videre til synagogen, moskeen, buddhis-
tisk center og Skt. Petri Kirke. Turen er gui-
det af: Imam Naveed Baig (Islam), Nonne 
Ani Tenzin (Tibetansk Buddhisme), en 
repræsentant for jødedommen samt tysk 
præst, Peter Krogull. Biskop Peter Skov-
Jakobsen indleder vandringen. Begrænset 
deltagerantal af hensyn til sikkerhed 
omkring synagogen.

Tilmelding senest den 4. maj på mail:  
troiharmoni@gmail.com

b  09.30 - 13.15 
c  Fri entré 
   Regnbuepladsen, 1550 København V

Himmelstigen 
Arrangør: Vor Frelsers Kirke

Vor Frelsers Kirkes tårn, også kaldet 
”Himmelstigen”, som normalt har lukket om 
aftenen, holder åbent til kl. 22 torsdag-fred-
ag-lørdag. En enestående chance for at sne-
gle sig op gennem det snoede tårn og se 
byens lys fra oven.

Entré: 
Indtil kl. 19.00:  Voksne kr. 45,- / Stud. kr. 35,- / 
Børn kr. 10,- 
Kl. 19.00-22.00: Voksne kr. 20,- / Stud. kr. 15,- / 
Børn fri entré
b  09.30 - 22.00 
c  Entré 
    Vor Frelsers Kirke, Sankt Annæ Gade     
       29, 1416 København K

OPSANG Morgensang 
Arrangør: Eksistensen

Teolog og generalsekretær for Eksistensen 
Morten Christiansen, indleder dagen med 
en kort refleksion og fællessang. 
b  09.45  
c  Fri entré 
   Eksistensens telt på Gammeltorv,  
       1457 København K

Jens Galschiøt 
Arrangør: Efterskolerne

Jens Galschiøt er en ener på den internatio-
nale og danske kunstscene, og hans kun-
stneriske aktiviteter har vakt stor opmærk-
somhed verden rundt. Hans skulptur 
’Fundamentalism’ kan ses til Himmelske 
Dage på Regnbuepladsen. Skulpturen er 
en central del af projektet ‘Abrahams Børn’, 
der fokuserer på religiøs fundamental-
isme og forsøger at etablere dialog mellem 
religioner.
b  10.00 
c  Fri entré 
   Pluto på Rådhuspladsen,  
       1599 København V

OPSANG ved Martin Herbst  
Præsentation af De syv Dødssynder 
Arrangør: Eksistensen

De syv Dødssynder består af: Hovmod, 
vrede, grådighed, dovenskab, hor, misun-
delse og fråseri. Sognepræst Martin Herbst 
bringer en tour-de-force gennem synderne 
og fortæller, hvorfor det er relevant at tage 
disse gamle størrelser op i dag. 
b  10.00  
c  Fri entré 
   Eksistensens telt på Gammeltorv,  
       1457 København K 
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Morgenandagt over Kristuskran-
sen, som har fået en grøn perle 
Arrangør: Projektgruppen “Miljø og 
bæredygtighed” og Grøn Kirke 
 
Kristuskransen blev udviklet af den sven-
ske biskop Martin Lönnebo, hvor perlerne 
fik hver sin betydning. I Martin Lönnebos 
oprindelige krans er der bl.a. en perle for 
Gud, dåb, kærlighed og opstandelsen. For 
nylig er der blevet tilføjet en grøn perle til 
kransen, som er for diakoni og omsorg for 
skaberværket. 
b  10.00 - 10.15 
c  Fri entré 
   Grøn Kirkes telt, Rådhuspladsen,  
       1599 København V

Omvisning i Selskabet for  
Kirkelig Kunsts lokaler 
Arrangør: Selskabet for Kirkelig Kunst

Selskabet for Kirkelig Kunst rådgiver kirk-
erne om ændringer og indkøb af inventar. 
På selskabets systue broderes og udføres 
kirketekstiler. Kom til omvisning og hør om 
vores rådgivning i kirkerne og se systuen.

Tilmelding på tlf. 33 15 58 66 
b  10.00, 13.00 og 15.00 
c  Fri entré 
   Selskabet for Kirkelig Kunst, 
       Frederiksholms Kanal 28G,  
       1220 København K

Børn med handicap i udviklings- 
lande bliver gemt væk i skam 
Arrangør: Mission Øst

Hvordan kan vi sikre at få hjælp og støtte ud 
til gemte og forsømte børn med handicap i 
udviklingslande? Dem, som Jesus omtaler 
som “disse mine mindste” i Matt 25. Hør 
læge og generalsekretær i Mission Øst Kim 
Hartzners, fortællinger om, hvordan vi kan 
sikre en værdig fremtid for disse børn.
b  10.00 - 11.00 
c  Fri entré 
   Jupiter på Frue Plads,  
       1165 København K

Ida Auken

Debat: Hvor er religion i  
dansk politik? 
Arrangør: Himmelske Dage

I USA kan du ikke have en politisk leder, 
der ikke er religiøs. I Danmark kan du ikke 
være religiøs og videnskabsminister samti-
digt uden at få voldsom kritik. Der er flere 
af de ældre folketingsmedlemmer, der går 
meget op i kristendommen, men hvad med 
de unge? Hvilken plads mener de, at religion 
skal have i dansk politik?

Debattører: Ida Auken (Radikale Venstre), 
Yildiz Akdogan (Socialdemokratiet), Brian 
Arly Jacobsen, Lektor ved Institut for 
Tværkulturelle Studier på Københavns 
Universitet.
b  10.00 - 11.00 
c  Fri entré 
    Merkur på Gammeltorv,  
       1457 København K

Doron Schneider:  
Guds fester 1 og 2 
Arrangør: Den Internationale Kristne Am-
bassade i Jerusalem (ICEJ), dansk afdeling 

10.00: Guds fester 1 - Hvordan hænger 
jødernes påske og pinse sammen med 
den kristne kirkes påske og pinsefejring? 
Hvordan kan jødernes fejring af disse fester 
berige og uddybe den kristne kirkes påske 
og pinsefejring?

11.00: Guds fester 2 - Den tredje store 
jødiske fest er Løvhyttefesten, hvad er bag-
grunden for denne fest, og hvorfor er den 
en vigtig profetisk dimension også for den 
kristne kirke?
b  10.00 og 11.00 
c  Fri entré 
   ICEJ DKs telt, Gammeltorv,  
       1457 København K

En lokal folkekirke i en global tid 
- Folkekirkemøde session 1 
Arrangør: Landsforeningen af Menighedsråd 

Folkekirken blev udviklet parallelt med, at 
Danmark udviklede sig til en nationalstat 
med én nation, ét sprog og næsten én reli-
gion. Efter den indvandring, der har fun-
det sted gennem den seneste generation, 
er det ikke længere tilfældet. Hvordan skal 
folkekirken agere i en tid, som ikke længere 
er national i traditionel forstand?

Medv.: Henrik Stubkjær, Jeppe Bak 
Nikolajsen, Kirsten M. Andersen. Skarpe 
oplæg og debat styret af Clement 
Kjærsgaard.

b  10.00 - 11.30 
c  Fri entré 
   Københavns Universitet, Festsalen,  
       Fiolstræde 44, 1171 København K

Præst på prøve:  
Den levende fortælling 
Arrangør: Folkekirkens Uddannelses- og 
Videnscenter

Den levende fortælling kan være forløsende 
og skabe stemning og fællesskab. Det 
gælder også den bibelske fortælling. Bliv ført 
ind i den mundtlige tradition i en workshop 
på halvanden time. Workshoppen indeholder 
øvelser, lege og fortællinger. 

Workshop ved skuespiller Caspar Koch
b  10.00 - 11.30 
c  Fri entré 
   Vartov Kirke, Løngangsstræde 24,  
       1468 København K

Rundvisning: 
Bibelske planter i Botanisk Have 
Arrangør: Hans Arne Jensen i samarbejde 
med Bibelselskabet 

Dr.agr. Hans Arne Jensen viser rundt i Bot-
anisk Have og fortæller om Bibelen og dens 
planter. Rundvisningen tager udgangspunkt i 
de ca. 60 planter, som man kan finde i både 
Bibelen og Botanisk Have.

Mødested: Indgangen til Botanisk Have ved 
Nørreport Station, hjørnet af Øster Voldgade/
Gothersgade.
b  10.00 - 11.30 
c  Fri entré 
    Botanisk Have, Øster Farimagsgade 2B,  
       1353 København K

Præst på prøve:  
Den levende fortælling 
Arrangør: Folkekirkens Uddannelses- og 
Videnscenter

Den levende fortælling kan være forløsende 
og skabe stemning og fællesskab. Det 
gælder også den bibelske fortælling. Bliv ført 
ind i den mundtlige tradition i en workshop 
på halvanden time. Workshoppen indeholder 
øvelser, lege og fortællinger. 

Workshop ved retoriker Liselotte Dam 
Jensen. 
b  10.00 - 11.30 
c  Fri entré 
   Folkekirkens Uddannelses- og 
        Videnscenter,  
       Undervisningslokalet, Farvergade 27 F,  
        1463 København K
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En tid til at danse 
Arrangør: Projektgruppen “KROP”

På denne workshop vil vi sammen bev-
æge kroppen til en blandet buket af danse 
- lige fra de meditative til de mere livsfulde, 
jødiske danse og lovsangsdanse. Vi håber, at 
deltagerne gennem dansen oplever, at dans 
og bevægelse kan være en god måde at 
udtrykke troen på, og at det kan berøre hjer-
tet og give en smag af evigheden at tilbede 
Gud i dans.

Workshopleder: Susanne Jensen, psykomo-
toriker og danseunderviser fra Århus.
b  10.00 - 11.30 
c  Fri entré 
   Helligaandshuset, Valkendorfsgade 23,  
       1. sal, 1151 København K

Barmhjertighed vil jeg, ikke slagt- 
offer- foredrag ved p.  
Cantalamessa  
Arrangør: Den Katolske Kirke

Hvis Gud var blevet stående ved retfær-
digheden, så ville Han ikke længere være 
Gud. Retfærdighed alene er ikke nok. Den, 
der kun påberåber sig retfærdigheden, er 
med til at nedbryde den. Derfor går Gud 
med barmhjertighed og tilgivelse udover 
retfærdigheden. Det betyder ikke at retfær-
digheden bliver degraderet eller er over-
flødig, tværtimod, retfærdigheden er blot 
ikke det sidste ord.
b  10.00 - 12.00 
c  Fri entré 
    Vartov Store sal, Farvergade 27,  
       Opgang H, 1.sal, 1463 København K

Lidelse og forsoning i et  
globalt perspektiv 
Arrangør: Helligaandskirken og Danmission

Hvad betyder det for vores tro, at kristne 
lever i forskellige kulturer og under forskel-
lige livsvilkår? Lidelse og forsoning er to 
centrale bibelske begreber. Med oplæg fra 
Libanon og Cambodja lader vi os inspirere af 
hinanden. Perspektivering i en dansk sam-
menhæng og tid til samtale. På engelsk.

Deltagere: Rev. Dr. Hadi Ghantous, Libanon, 
Cand. theol. Anne Mette Jürgensen, 
udsendt for Danmission i Cambodja, Dr. 
Theol. Theodor Jørgensen.
b  10.00 - 12.00 
c  Fri entré 
   Helligaandshuset, Udstillingssalen,  
       indgang fra Strøget, 1151 København K

Kirke – en oversættelses- 
bevægelse… 
Arrangør: Folkekirkens stifter

10.00 – 11.00: Salmerne er vigtige. En 
salmesangstime med reformationens arv. 

11.30-12.30: Om Luther, Cranach og reforma-
tion i dag - om ordet, billedet og den stadige 
udfordring til at oversætte og nyfortolke.

Ved Biskop Marianne Christiansen, 
Haderslev og Bent Andreasen, sognepræst 
Fredericia. 
b  10.00 - 12.30 
c  Fri entré 
   Reformationsteltet, Frue Plads,  
        1165 København K

Kom-forbi-kirke 
Arrangør: Den katolske Kirke

Kom forbi og tænd et lys, bed en bøn 
eller bare gå på opdagelse i kirken. Der er 
mulighed for at gå rundt og finde informa-
tion om kirken og den katolske kristne tro. 
Det meste af tiden vil der også være udstill-
ing af Sakramentet, som stilles åbent frem, 
så man på en meget konkret måde kan være 
i Guds nærvær. 

16.30 Andagt med velsignelse med 
Sakramentet.
b  10.00 - 16.45 
c  Fri entré 
   Sankt Ansgars Kirke, Bredgade 64,  
        1260 København K

WeFood-butik 
Arrangør: Folkekirkens Nødhjælp

Hvert år smides mere end 700.000 ton mad 
ud i Danmark. Et spild, der koster danskerne 
11.6 mia. kr. om året. Samtidig lever mere 
end 800 millioner mennesker med sult hver 
dag. Derfor åbner Folkekirkens Nødhjælp 
WeFood, Danmarks første butik med over-
skudsmad, hvor formålet ikke kun er at 

forhindre madspild i Danmark, men også at 
skabe overskud til verdens fattigste og sikre 
global bæredygtighed. 
b  10.00 - 17.00 
c  Fri entré 
   Frue Plads, 1165 København K

Arbejdende Kirkegård 
Arrangør: Ulrik Christiansen

En “strandkirkegård”, hvor børn og vok-
sne sammen kan anlægge gravsteder, 
som de gerne vil have det til at se ud. Der 
stilles planter, sten, træ m.m. til rådighed. 
Desuden vil der være indlæg af fremtids-
forskere, som giver bud på, hvilke tendenser 
Fremtidens kirkegårde skal tage højde for. 
b  10.00 - 17.00 
c  Fri entré 
   Rådhuspladsen, 1599 København V

Mød værnspræsterne 
Arrangør: Værnspræsterne

Når Danmark sender soldater ud i verden, 
følger Folkekirken med. Repræsentanter for 
værnspræstetjenesten vil være til stede og 
fortælle om deres arbejde. 
b  10.00 - 18.00 
c  Fri entré 
    Holmens Kirke, Kirkepladsen,  
        Holmens Kanal 21, 1060 København K

Troens ord - eller skriften  
på væggen
Arrangør: Ingrid Lisby Schmidt

Under Himmelske Dage udstilles en sam-
ling af ord fra Bibelen og salmebogen. Man 
kan kalde dem “Bibelens greatest hits”. Det 
er indrammede, broderede skriftsteder fra 
perioden 1870 til ca. 1930. Udstillingen er en 
privat samling af disse billeder, som tilhører 
sognepræst Ingrid Lisby Schmidt, Esbjerg. 
b  10.00 - 18.00 
c  Fri entré 
   Sankt Ansgars Kirke,    
       Menighedssalen, Bredgade 64,  
       1260 København K

Husum Kirke - en folkekirke på 
kanten af København
Arrangør: Husum Kirke

Husum Kirke præsenterer en række mar-
kante aktiviteter, der er udviklet, så kirken 
står som en nærværende medspiller i lokal-
samfundet – både nu og i fremtiden: Du kan 
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deltage i spiritualitetsgruppen, komme på 
barselshøjskole, gå i musikalsk dialog med 
kirkens kor eller få dig en snak med kirkens 
frivillige. Hver af følgende aktiviteter finder 
sted to gange i løbet af dagen og varer 45 
minutter. 
b  10.00 - 18.00 
c  Fri entré 
    Venus på Frue Plads,  
       1165 København K

Børnehjørne med stabler af bøger, 
farvekridt og papir 
Arrangør: Eksistensen

Besøg Eksistensens telt på Himmelske 
Dage, hvor du kan købe bøger og høre for-
lagets forfattere holde oplæg, mens dine 
børn hygger sig i Børnehjørnet. 
b  10.00 - 18.00 
c  Fri entré 
   Eksistensens telt på Gammeltorv, 
       1457 København K

Rollespilsworkshop: 
Kamparena på Rådhuspladsen 
Arrangør: Rollespilsakademiet

Har du lyst til at tæve en romer? Eller slås 
med en af Jesus’ disciple, som ikke helt 
har forstået dét med at vende den anden 
kind til? I Rollespilsakademiets kamparena 
foregår kampene med bløde rollespilssværd, 
og alle er velkomne! 
b  10.00 - 18.00 
c  Fri entré 
   Rådhuspladsen, 1599 København V

Rasmus Skov Borrings sangtelt 
Arrangør: Rasmus Skov Borring

Oplev glæden ved fællessang akkompag-
neret af rytmisk klaver i et udvalg af forskel-
lige tiders tekster og kompositioner fra den 
danske højskoletradition – kombineret med 
fortælling om sangene. Pianist Rasmus Skov 
Borring akkompagnerer og motiverer, og han 
inviterer løbende forskellige gæster med på 
scenen. Alle inviteres til at synge med!

Medv.: Edward Broadbridge, Christian 
Steffensen, Rasmus Skov Borring.

b  10.00 - 18.00 
c  Fri entré 
   Regnbuepladsen, 1550 København V

Genbrug og loppeshop 
Arrangør: Folkekirkens Nødhjælp

I Folkekirkens Nødhjælps gård er det bedste 
fra de lokale genbrugsbutikker til salg. Gør 
et kup og find fine ting, vi lige har fået ind i 
butikkerne.
b  10.00 - 18.00 
c  Fri entré 
   Nørregade 15, 1165 København K

Himmerigsmundfulde 
Arrangør: Efterskolerne

En oplevelse, der kan smages og mærkes. 
Kokkene Claus Truelsen fra Faaborgegnens 
Efterskole og Michael Hansen, leder af 
Kulinarisk Sydfyn, sætter sammen med eft-
erskoleeleverne smag på Himmelske Dage. 
Med gode råvarer direkte fra den gode fyn-
ske muld skabes en håndlavet himmerigs-
mundfuld fuld af velsmagende glæde.
b  10.00 - 20.00 
c  Fri entré 
   Pluto på Rådhuspladsen,  
       1599 København V

MobilKirken 
Arrangør: Den katolske Kirke

MobilKirken er stedet, hvor du kan finde ro 
og fred, mulighed for at stille bøn, tænde 
lys, en samtale om det, du har på hjerte, for-
bøn eller velsignelse. 
b  10.00 - 18.00

c  Fri entré 
    MobilKirken, Frue Plads,  
       1165 København K

Reformationsteltet 
Arrangør: Folkekirkens stifter

Teltet vil danne ramme om musik, sang, 
oplæg, drøftelser, workhops og samtaler. 
Ikke mindst det sidste hører til den luther-
ske arvs kernestof.

Stifternes repræsentanter vil være tilstede, 
komme med indskud, præsentere program-
punkter for 2017, være til at snakke med, og 
- ikke mindst - servere prøver på reforma-
tionsbryg, - mad og meget mere. 
 
b  10.00 - 18.00

c  Fri entré 
   Reformationsteltet, Frue Plads,  
       1165 København K

Y’s Men Region Danmark.
Mød aktive Y’s Men og KFUM & 
KFUK venner på Frue Plads  
Arrangør: Y’s Mens Club

Besøg engleværksted og få en snak med 
engagerede Y’s Men og Y’s Mens venner 
om frivillighed og engagement, hvor kristne 
værdier og ansvarlighed er bærende. Nyd en 
kop kaffe eller få historisk tur med rickshaw. 
Se grønlandske billeder om Regionsprojekt. 
b  10.00 - 20.00 
c  Fri entré 
    Y’s Mens Clubs telt, Frue Plads,  
       1165 København K

Besøg en samtalesofa med vært 
Arrangør: Himmelske Dage

På festivalens pladser kan du besøge sam-
talesofaerne. I hver sofa sidder en vært, 
som inviterer forbipasserende på gaden til 
samtale i egen sofa. Værten kan fx være 
en debattør, præst, musiker, skuespiller 
eller politiker. Vi ønsker en åben samtale, 
hvor alle, uanset hvad de mener om kirken, 
om kristendommen, om tro og religion, vil 
kunne deltage og blande sig. 

b  10.00 - 20.00

c  Fri entré

    På festivalens pladser og torve,     
       København K

Verdens Cafételt 
Arrangør: Nødhjælpens Ungdom

Nødhjælpens Ungdom tilbyder hyg-
gelig stemning, studiemiljø, god kaffe og 
SU-venlige priser i teltet lige ved Domkirken. 
Slap af eller bliv udfordret af debatter, 
stand-up og mange andre events.

14.00-15.00 og 17.00-18.00: God mad med 
varer fra WeFood. Kendt kok laver mad og 
fortæller. 

b  10.00 - 22.00 
c  Fri entré 
   Frue Plads, 1165 København K
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Grøn kirkes telt - indrettet med  
genbrugsmøbler fra Kirkens  
Korshær
Arrangør: Grøn Kirke i samarbejde med 
Kirkens Korshær

Vi har gjort gode fund i Kirkens Korshærs 
genbrugsbutikker og vil lade teltet være 
til inspiration til indretning med genbrug. 
Deltag i indholdsmættede samtaler med 
spændende folk med noget på hjerte. Der vil 
være workshop med træ, strik og blomster. 
Du kan formulere dine egne grønne eller 
himmelske bønner, drømme og hænge dem 
op. Der vil være teater, fortælling, musik og 
meget mere.
b  10.00 - 22.00 
c  Fri entré 
   Rådhuspladsen, 1599 København V

”Laudato si’, mi signore. Lovet 
være du, Herre”
Arrangør: Grøn Kirke

Sådan lyder overskriften for pave Frans’ 
skrivelse om behovet for at beskytte jorden, 
vort fælles hjem. Pave Frans opfordrer til en 
ny dialog om, hvordan vi som mennesker 
kan forme fremtiden for vor planet. Der er 

brug for en diskussion, der inddrager alle, 
fordi miljøproblemerne og deres menneskel-
ige årsager vedrører og påvirker alle.

Ved præst Daniel Nørgård.
b  10.15 - 11.00 
c  Fri entré 
   Grøn Kirkes telt, Rådhuspladsen,  
       1599 København V

Sjæle-om-sorg - i stilhed, ord  
og toner  
Arrangør: Løgumkloster Refugium

I de sidste årtier er det ”sunde legeme” 
blevet den nye religion, hvor sjælen er ble-
vet efterladt på bagsmækken. Der er levnet 
meget lidt plads til livets åndelige dimension 
såvel på det personlige som på det sam-
fundsmæssige plan. Det vil vi gerne ændre 
på. Så temaet for Løgumkloster Refugiets 
Himmelske Dage er: Sjæle-om-sorg. 

Ved musiker Peter Bastian, korsanger Karin 
Bastian, forstander Helle Skaarup.

b  10.15, 12.15 og 16.15

c  Fri entré 
   Løgumkloster Refugiums telt,  
       Frue Plads, 1165 København K

Prøv Yogafaith flow - bevægelse 
og meditation med Gud i fokus 
Arrangør: I Mesterens Lys

Vi bruger bevægelser, som kendes fra 
yoga og søger Guds kærlighed og energi. 
Gennem bøn og bibel, indånding og udånd-
ing, bevægelse og meditation, finder vi ro og 
åbner os for Guds nærvær. Vi afslutter med 
Christfulness-meditationen ‘Heling af hjer-
tet’. Medbring egen yogamåtte.

Ledes af Rie Skårhøj og Ole Skjerbæk 
Madsen.
b  10.30 - 11.30 
c  Fri entré 
      Scenen på Nytorv, 1450 København K

Ny Københavnermesse
Arrangør: Projektgruppen “Gudstjeneste”

En helt ny gudstjeneste med tekster og 
musik, der gør det gamle nyt! Stemningen 
er nysgerrig, og ordet lægges tilbage i 
menighedens mund. Københavnermessen 
er lige til at tage med hjem og bruge i din 
egen kirke. Gudstjenesten indledes med 
gudstjenesteværksted og efterfølgende 
refleksion om liturgien og musikken.

Medv.: Anne Lise Marstrand-Jørgensen, 
Philip Faber, Rasmus Nøjgaard og Christiane 
Gammeltoft-Hansen.

b  10.40 - 12.30 
c  Fri entré 
    Trinitatis Kirke, Købmagergade 52 A,  
       1150 København K

En pinlig affære - hemmeligheder  
fra dagbogen 
Arrangør: Efterskolerne

Bliv indviet i fremmede menneskers inder-
ste drømme og dybeste hemmeligheder, 
når der blændes op for En Pinlig Affære. 
Oplev voksne mennesker, der har fundet 
deres gamle teenagedagbøger frem og ind-
vier publikum i sjove anekdoter og pinlige 
sandheder set gennem brillerne på deres 
teenage-jeg. 

b  11.00 
c  Fri entré 
   Pluto på Rådhuspladsen,  
       1599 København V
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OPSANG ved Louise Winther 
Sagt om sorg
Arrangør: Eksistensen

Psykoterapeut Louise Winther har i bogen 
’Sagt om sorg’, samlet en række citater om, 
hvordan forskellige mennesker oplever sorg. 
Hun vil fortælle om, hvordan og hvorfor, det 
kan lindre at spejle sin sorg i andres.
b  11.00 
c  Fri entré 
   Eksistensens telt på Gammeltorv,  
       1457 København K

Historier om at være til - en 
mulighed for at tale moral, etik, 
filosofi og kristendom med børn 
Arrangør: Danmarks Kirkelige Mediecenter

Skal man elske alle? Hvordan ser Gud egent-
lig ud? Hvad er uretfærdighed? Hvis jeg ikke 
spiser op, er det så min skyld, at der er børn i 
verden, der sulter? Og hvorfor skal jeg egent-
lig sige tak for mad, når jeg får det hver dag? 
Børn er verdensmestre i at stille spørgsmål. 
De er heller ikke bange for at stille spørgsmål 
til de store ting i livet – og de forventer at få 
et seriøst svar.

Med Danmarks Kirkelige Mediecenter og 
Filosofipatruljen.
 
b  11.00 - 12.00 
c  Fri entré 
   Danmarks Kirkelige Mediecenters telt,  
       Nytorv, 1450 København K

Debat: Etik og overvågning
Arrangør: Himmelske Dage

Vi ved, at vi bliver overvåget, men ud fra 
hvilke politiske argumenter? Er det korrekt, 
at det ikke burde være noget problem, hvis 
man ikke har noget at skjule? Og hvad er 
egentlig etisk forsvarligt at gøre i kampen for 
sikkerhed?

Debatørrer: Pelle Dragsted (Enhedslisten)  
og Peter Lauritsen, professor ved Institut for 
Kommunikation og Kultur.   
b  11.00 - 12.00 
c  Fri entré 
   Merkur på Gammeltorv,  
       1450 København K

Leg med kor - for børn, unge  
og voksne
Arrangør: FUK

Har du lyst til at synge, arbejde med rytmer 
og opleve, hvad musikken kan, når vi synger 
i kor? Deltag i en workshop, hvor der leges 
med stemmen og kroppen. Workshoppen er 
for alle uanset alder og forudsætninger og 
ledes af Kristine Vad, der er sanger, korleder 
og korkonsulent i Folkekirkens Ungdomskor.
b  11.00, 13.00 og 15.00 
c  Fri entré 
    Vartov Loftet, Farvergade 27, Opgang H,    
       1. Sal, 1463 København K

Hvad er formålet? 
Arrangør: Danmarks Kristelige Gymnasiast-
bevægelse (DKG)

På samfundsplan er økonomisk vækst det 
altoverskyggende mål. ”Hvad er formålet?” 
er blevet et tilbagevendende spørgsmål i 
debatten – et stort og abstrakt, men samti-
dig meget konkret spørgsmål; for hvad vil du 
bruge din uddannelse til? Er et sabbatår en 
god idé? Ser det godt ud på dit CV? Hvordan 
forholder man sig som ung kristen anno 
2016 til formålstænkningen? Det er spørg-
smålet, der sættes til debat her i panelet af 
unge fra forskellige kristne retninger.
b  11.00 - 12.30 
c  Fri entré 
   Jupiter på Frue Plads,  
       1165 København K

OPSANG ved Niels Johansen
“Da jeg mødte Luther i Aladdin”
Arrangør: Eksistensen

Forfatter og tidligere sognepræst Niels 
Johansen, fortæller historier fra sine bøger. 
Hans seneste bog, ’Som himlen og havet’, 
rummer erindringsbilleder fra barndom og 
ungdom.
b  11.30 
c  Fri entré 
   Eksistensens telt på Gammeltorv,  
       1457 København K

Kirken og de nye verdensmål
Arrangør: Projektgruppen “Globalt engage-
ment” ved Folkekirkens Nødhjælp, Danmis-
sion og Dansk Missionsråds Udviklingsaf-
deling 

Kirke- og NGO-ledere debatterer med poli-
tikere. Ordstyrer er journalist Michael Jeppe-
sen, New Deals. Debatten skal også ses 

som opfølgning på folkekirkemødet om at 
være kirke i en global tid.

Medv.: Michael Aastrup Jensen, Peter 
Fischer - Møller, Birgitte Qvist-Sørensen, 
Thomas Ravn-Pedersen.
b  11.30 12.30 
c  Fri entré 
     Verdens Caféen, Frue Plads,  
       1165 København K

Dåb og dåbsoplæring 
- Folkekirkemøde session 2
Arrangør: Landsforeningen af Menighedsråd

Stadig flere folkekirkemedlemmer væl-
ger ikke at døbe deres børn. Børnene skal 
stilles frit og have mulighed for personligt 
at vælge at blive døbt. Det kan udfordre 
det fællesskab, mange danskere oplever i 
folkekirken. Hvad skal vi i folkekirken gøre 
i denne situation? Er det nok at have gode 
tilbud til børn og børnefamilier?
b  11.45-13.15 
c  Fri entré 
    Københavns Universitet, Festsalen,  
        Fiolstræde 44, 1171 København K

Livsspillet 
Arrangør: Projektgruppen "Fordybelse"

Kom og spil om livet! ’Livsspillet’ handler 
om at sætte nogle af de store udfordringer 
og spørgsmål, vi kan stå overfor, i spil. 
Spillet foregår i grupper på 3-5 personer og 
består af en terning og et antal spørgsmål 
fordelt på 6 kategorier.

Idé: Lise Damkjær & Adrian 
Hove-Kreutzfeldt
b  11.00 - 20.00 
c  Fri entré 
   Livsspillets telt, Nytorv,  
       1457 København K

Doron Schneider: 
Sabattens velsignelse
Arrangør: Den Internationale Kristne Am-
bassade i Jerusalem (ICEJ), dansk afdeling.

Med udgangspunkt i den jødiske hviledag 
Sabbatten, vil behovet og velsignelsen ved 
en fast ugentlig hviledag blive udfoldet. 
Mange i den vestlige verden kæmper med 
udbrændthed og stress. Mangler vi hellig-
dagen til hvile som en fast rytme i vores 
hverdag?
b  12.00 - 12.30 
c  Fri entré 
   ICEJ DKs telt, Gammeltorv,  
       1450 København K
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Danske Kirkedage - hvor er vi på 
vej hen? Fra kirkelig aktivisme til 
Folkemøde?
Arrangør: Styrelsen for Danske Kirkedage i 
samarbejde med Kristeligt Dagblad

Hvor kommer vi fra, og hvor er vi på vej hen? 
Debat om tendenser for Danske Kirkedage 
dengang, nu og i fremtiden - fra Mini 
Uppsala i 1968 i Haslev til Himmelske Dage 
i København i dag - hvor bevæger vi os hen? 
Er Danske Kirkedage stadig relevant - også i 
fremtiden?

Indledning ved Peter Lodberg. Debattører: 
Anders Gadegaard, Connie Yilmaz Jantzen, 
Lars Bo Olesen, Thomas Bjerg Mikkelsen. 
 
b  12.00 - 13.00 
c  Fri entré 
    Verdens Caféen, Frue Plads,  
       1165 København K

Debat: Er vi mere kristne i  
Danmark, end de er muslimske i 
Saudi-Arabien?
Arrangør: Himmelske Dage

Danmark er kendt som et af de mest 
sekulære lande i verden, og udenlandske 
forskere undrer sig over, hvorfor Danmark 
har en folkekirke, når så stor en andel af 
befolkningen ikke bruger den. Alligevel er 
der indskrevet i regeringsgrundlaget, at 
Danmark er et kristent land. Vi debatterer, 
hvad der er kristent, og hvad der er sekulært 
ved Danmark.

Debattører: Marie Krarup (Dansk Folkeparti), 
Zenia Stampe (Radikale Venstre) og Hans 
Raun Iversen, Professor ved Det Teologiske 
Fakultet på Københavns Universitet.

b  12.00 - 13.00 
c  Fri entré 
   Merkur på Gammeltorv,  
       1457 København K

Præst på prøve: Sjælesorg, 
skriftemål og tavshedspligt
Arrangør: Folkekirkens Uddannelses- og 
Videnscenter

Der er en dyb sammenhæng mellem evan-
gelisk luthersk sjælesorg, skriftemål og tav-
shedspligt, og derfor er skriftemålet centralt 
i sjælesorgsundervisning. Gennem oplæg og 
cases vil vi beskæftige os med skriftemålets 
historie, teologi og psykologi. 
Workshop ved lektor Elmo Due og Helle 
Møller Jensen.
b  12.00 - 13.30 
c  Fri entré 
 Folkekirkens Uddannelses- og  
       Videnscenter, Undervisningslokalet,  
       Farvergade 27 F, 1463 København K

Vil du vide mere: 
Fremtidens folkekirke i storbyerne
Arrangør: Folkekirkens Uddannelses- og 
Videnscenter

Mennesker i dag er vant til at forholde sig 
til mange valgmuligheder og at konstru-
ere deres identitet på mange arenaer. Hvad 
betyder det, hvis mennesker ikke ses som 
passive aftagere, men som aktive medskab-
ere af kirkens tilbud?

Projektleder Anna Klitgaard og domprovst 
Poul Henning Bartholin.
b  12.00 - 13.45 
c  Fri entré 
    Vartov Kirke, Løngangsstræde 24,  
       1468 København K

Den hellige forening. Miniseminar 
om erotik og kristendom
Arrangør: Himmelske Dage v. Mogens 
Lindhardt

”Det seksuelle instinkt bevarer, ja skaber 
livet, er selve livsdriften”, siger Freud. Ville en 
kristen eller en præst i dag sige det samme? 
I to timer vil vi drøfte forholdet mellem ero-
tik og kristendom, kredse omkring krop, 
køn, hengivelse og intimitet. Måske er der 
stadig noget at hente i seksualiteten, som 
kan berige vores forståelse af både religiøs 
længsel og livsnær kristendom.
b  12.00 - 14.00 
c  Fri entré 
    Vartov, Store sal, opgang H, 1. Sal,  
       Farvergade 27, 1463 København K

Bibliodrama-workshop
Arrangør: Marianne Meyer og Bente Højris

Workshop over Davids Salme 23, hvor du 
fordyber dig i en bibeltekst og lader krop-
pen udtrykke sig spontant! Du lytter til dit 
hjerte og bruger din fantasi! Bibliodrama 
opføres kun i gruppen og foregår i respekt-
fuld åbenhed deltagerne imellem og i for-
hold til teksten. 

Max. 17 deltagere.
b  12.00 - 16.00 
c  Fri entré 
   Sankt Ansgars Kirke,  
       Menighedslokalet over gården,   
       Bredgade 67 A, 1260 København K 

Åbent hus hos Folkekirkens  
Nødhjælp
Arrangør: Folkekirkens Nødhjælp

Gå ind i receptionen, der sælger varer fra 
hele verden. Gå i frokoststuen, hvor vort 

arbejde bliver præsenteret og fortsæt vid-
ere til vores newsroom, kampagne og inter-
nationale afdeling, hvor medarbejdere er 
parate til at svare på spørgsmål og blive 
udfordret.
b  12.00 - 16.00 
c  Fri entré 
   Folkekirkens Nødhjælp, Nørregade 15,  
       1165 København K

Religions- og trosfrihed for  
verdens kristne
Arrangør: Dansk Europamission og Dansk 
Missionsråd

Manglende religionsfrihed er for mange 
kristne en trist virkelighed i disse år. Nogle 
flygter, men mange lever under forhold, som 
er præget af udelukkelse, diskrimination 
eller direkte voldelige forfølgelser. Hvad kan 
danske menigheder gøre? Hvad kan danske 
politikere gøre?
b  12.30 - 14.00 
c  Fri entré 
   Dansk Missionsråds telt, Frue Plads,  
       1165 København K

OPSANG ved Caspar Koch. 
Spændingsroman om Markuse-
vangeliet
Arrangør: Eksistensen

Var forfatteren til Markusevangeliet en ung 
usikker mand med dårligt hjerte, der vak-
lede mellem kærligheden og kampen for 
det, der er større end os selv? Oplæsning 
fra ungdomsromanen ’Træløven’ af forfatter 
og skuespiller Caspar Koch.
b  13.00 
c  Fri entré 
   Eksistensens telt på Gammeltorv,  
       1457 København K

Grådige penge vs. bæredygtig 
økonomi - paneldebat
Arrangør: Andelskassen Oikos

Et panel af politikere og NGO’er argumen-
terer om økonomisk vækst er prisen værd. 
Hvordan kan kapi-tal bidrage til en bæredy-
gtig verdensøkonomi? Virksomheder, 
regeringer og personer bliver forbrugere i 
stedet for forvaltere. Der er kræfter i bev-
ægelse for at tage forvalteransvaret alvor-
ligt og skabe en bæredygtig økonomi, som 
bl.a. udrydder fattigdommen. Hvilke håb for 
forandring ser vi?
b  13.00  
c  Fri entré 
   Saturn på Rådhuspladsen,  
       1599 København V 
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Efterskolefællessang
Arrangør: Efterskolerne

Når vi synger, sætter vi andre og større 
ord på vores tilværelse end dem, vi lige 
kan finde på i situationen. Vi har brug for et 
beredskab af sange og salmer, som vi kan 
trække på både til hverdag, men også når vi 
møder de store begivenheder i tilværelsen. 
Kom og syng med til en rigtig efterskole-
sangtime, hvor vi skal synge om det dybe 
og lave i tilværelsen, om kærligheden, om 
Gud, Fanden og det midt imellem.
b  13.00 - 14.00 
c  Fri entré 
   Pluto på Rådhuspladsen,  
       1599 København V

Bøn i Bevægelse  
- en kristen bønspraksis
Arrangør: Projektgruppen “KROP” ved  
Dorthe Davidsen Langås

Hvordan kan tro og krop hænge sammen? 
Det kan du lære mere om, hvis du delt-
ager i workshoppen ”Bøn i Bevægelse”.  
Workshoppen varer cirka en time og har 
fokus på, hvordan vi kan inkludere vores kro-
ppe i bøn, og hvordan kroppen er en værdi-
fuld ressource i kommunikationen med Gud. 
Det kræver ingen forkundskaber at  
deltage på workshoppen. 

Workshopleder: Øyvind Borgsø, meditation-
skonsulent i Areopagos.

b  13.00 - 14.00 
c  Fri entré 
    Bethesda, Rømersgade 17,  
       1362 København K

Tegnsprog-live - Døves Kirke i 
aktion - et visuelt boost
Arrangør: Døves Kirke i København

Kom og oplev tegnsprogspoesi, dans, 
Bibelen på tegnsprog, fortællinger, salmer 
- alt på dansk tegnsprog. Få svar på dine 
spørgsmål om tegnsprog og Døves Kirkes 
arbejde. 
b  13.00 - 15.00 
c  Fri entré 
   Jupiter på Frue Plads,  
       1165 København K

Gudstjeneste og debat om den 
almindelige højmesse
Arrangør: FRIK, Silkeborg Højskole og FDF

En gudstjeneste, hvor kirkedagenes tema 
er tænkt ind i liturgien, samt efterfølgende 
debat om den almindelige højmesse. Rundt 

omkring er teser slået op, som kan danne 
optakt til debatten. 
b  13.00 - 15.00 
c  Fri entré 
   Den Reformerte Kirke, Gothersgade 111,  
       1123 København K

Frivillighed - fra kirke til  
civilsamfund
Arrangør: WeShelter

I dag kommer frivillighed fra alle mulige 
hjørner i civilsamfundet. Hvor blev kirken 
af? Hvilken rolle skal det kristne have i friv-
illigt arbejde med udsatte og hjemløse? Vær 
med i debatten. Og oplev bl.a., hvordan 
WeShelter arbejder med nærhed, omsorg 
og sundhed med frivillige massører.
b  13.00 - 15.00 
c  Fri entré 
   Mars på Nytorv, 1450 København K

Kristian Leths okkulte verden
Arrangør: Himmelske Dage

Kristian Leth er forfatter, sangskriver og 
journalist og har længe arbejdet med reli-
gion, mysticisme og okkultisme. Fredag 
inviterer han os helt eksklusivt ind i sit univ-
ers. Han får gæster, der ikke taler om tro, 
men om deres oplevelser med det overnat-
urlige. Fredag fortæller en exorcist om at 
uddrive dæmoner, og en okkultist fortæller 
om at tilkalde dem.
b  13.00 - 15.00 
c  Fri entré 
   Merkur på Gammeltorv,  
       1450 København K

Klister – eller kontaktlim?
Arrangør: Folkekirkens Hus i Aalborg

Debat om det folkelige fællesskab, identitet 
og sammenhængskraft. Vi belyser religion 
som samlende faktor og hvilke værdier, der 
er identitetsskabende og medvirkende til 
samfundets sammenhængskraft.

Debattører: Jon Stephensen, Özlem Cekic 
og Niels Christian Kobbelgaard. Ordstyrer: 
Georg Metz.
b  13.00 - 15.00 
c  Fri entré 
   Neptun på Rådhuspladsen,  
       1599 København V

Unge og konkurrencestaten  
- skal vi gøre oprør eller holde 
kæft og arbejde?
Arrangør: Silkeborg Højskole, FDF, CUR,  
Ungdomsbureauet

Invitation til en højskoleeftermiddag med 
debat og workshop om at være ung i et 
samfund præget af større og større konkur-
rence og fokus på præstationer og karak-
terer. Højskoleeftermiddagen vil være en 
blanding af oplæg, debat og workshops. 
Workshoppen er for alle unge og andre, der 
interesserer sig for unge og ungdomskultur.
b  13.00 - 17.00 
c  Fri entré 
    FDF Bycenter Rysensteen,  
        Rysensteensgade 3, 1564 København V
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Hvad er STORT for dig?
Arrangør: Menighedsrådene ved Johannes 
Døbers Margrethe pastorat

Se banneret på gaden. Reflektér over, hvad 
der egentlig er STORT for dig? Snak med os. 
Skriv din mening direkte på banneret. Eller 
tegn. Eller digt. Få postkort med hjem, så du 
kan give spørgsmålet videre i dit netværk.

b  13.00 - 18.00 
c  Fri entré 
   Rådhuspladsen, 1599 København V

Cykelgudstjeneste - en gudstje-
neste for Gud, miljøet, sanserne 
og fælles oplevelser i det fri
Arrangør: Bellahøj Kirke

I denne gudstjeneste i det fri – på Israels 
Plads – takker vi Gud for naturen og alt 
det skabte, det miljø og den natur, som vi 
omgiver os med. Når vi færdes på cykler, 
gør vi noget godt – både for vores eget 
helbred og for et renere klima og mindre 
forurening – ikke mindst i byerne. Samtidig 
giver cykling en af de mest umiddelbare og 
enkle natur- og byoplevelser.
b  13.00 - 19.00 
c  Fri entré 
    Israels Plads, København K

OPSANG ved Helle S. Søtrup
Andægtigheder og det, der ligner
Arrangør:  Eksistensen

Helle S. Søtrup har som få formået at 
indskrive sig bredt i befolkningens hjerter 
med sine bønner, taksigelser, henvendelser, 
overgivelser og mellemværender. Digteren 
læser op og giver lidt af sig selv.
b  13.30 
c  Fri entré 
    Eksistensens telt på Gammeltorv,  
       1457 København K

Havevandring til grønne  
åndehuller i byens rum
Arrangør:  Projektgruppen “Miljø og 
bæredygtighed” og Grøn kirke

Midt mellem vejanlæg, boligkarreer og 
butikscentre rummer byen unikke, grønne 
åndehuller. På denne havevandring vil 
man bl.a. komme på besøg i Vesterbro 
Nabopark og Træstubben, som er et Miljø- 
og Naturværksted, der ligger i Saxoparken 
på Vesterbro.
b  13.30 - 16.00 
c  Fri entré 
   Grøn Kirkes telt, Rådhuspladsen,  
       1599 København V

Debattimen
Arrangør:  Folkekirkens stifter

Kom og lyt med og spørg selv. Kendte ski-
kkelser fra  kirke, kultur og politik vil sætte 
hinanden stævne.

b  13.30 - 14.30 og 17.00 - 18.00 
c  Fri entré 
   Reformationsteltet, Frue Plads,  
       1165 København K

Mathilde Falch
Arrangør: Efterskolerne

Mathilde Falch skriver nærværende, per-
sonlig og catchy rock på dansk. Mathilde 
besøger Himmelske Dage og spiller sine 
sange i akustiske versioner og fortæller 
om at oprette sit eget pladeselskab som 
18-årig, forsøge at slå igennem i musik-
branchen og om et liv med misbrug og 
indlæggelse på psykiatrisk afdeling og ikke 
mindst om at bruge musikken til at komme 
ud af misbruget. 

b  14.00 
c  Fri entré 
   Pluto på Rådhuspladsen,  
       1599 København V

OPSANG ved Iben Thranholm
De syv Dødssynder: Hovmod
Arrangør: Eksistensen

De syv Dødssynder består af: Hovmod, 
vrede, grådighed, dovenskab, hor, misun-
delse og fråseri. Teolog og debattør Iben 
Thranholm, tager sig af hovmodet. 
b  14.00 
c  Fri entré 
   Eksistensens telt på Gammeltorv,  
       1457 København K

Christina Elisabeth Leinum: 
Kirken og vores jødiske rødder
Arrangør:  Den Internationale Kristne Am-
bassade i Jerusalem (ICEJ), dansk afdeling.

Hvorfor er kirken igennem sine rødder for-
bundet til det jødiske folk på en særlig 
måde? Hvad sker der, hvis vi skærer disse 
rødder over, og kun har NT som vores teol-
ogiske, bibelske fundament?

b  14.00 - 14.30 
c  Fri entré 
   ICEJ DKs telt, Gammeltorv,  
       1450 København K

Præst på prøve - den levende 
oplæsning 
Arrangør:  Folkekirkens Uddannelses- og 
Videnscenter

Når præsten læser en tekst op, engagerer 
han eller hun sig i at levendegøre den, så 
menigheden bliver indfanget. I denne work-
shop eksperimenterer vi med forskellige 
oplæsningsteknikker og arbejder med for-
tolkende oplæsning af kirkelige tekster. 
Workshop ved retoriker Liselotte Dam 
Jensen. 

b  14.00 - 14.45 
c  Fri entré 
   Folkekirkens Uddannelses- og       
        Videnscenter, Undervisningslokalet,  
       Farvergade 27 F, 1463 København K

Rundvisning: 
Bibelske planter i Botanisk Have
Arrangør: Hans Arne Jensen i samarbejde 
med Bibelselskabet

Dr.agr. Hans Arne Jensen viser rundt i 
Botanisk Have og fortæller om Bibelen og 
dens planter. Rundvisningen tager udgang-
spunkt i de ca. 60 planter, som man kan 
finde i både Bibelen og Botanisk Have 
Mødested: Indgangen til Botanisk Have 
ved Nørreport Station, hjørnet af Øster 
Voldgade/Gothersgade. 

b  14.00 - 15.00 
c  Fri entré 
    Botanisk Have, Øster Farimagsgade 2B,  
       1353 København K
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Koncert med Sigurd, Snapper og  
Topper om livets store spørgsmål
Arrangør: Danmarks Kirkelige Mediecenter

Sigurd Barrett og Danmarks Kirkelige 
Mediecenter sætter musik, sang og ord 
på bibelhistorier, livets store spørgsmål 
og verdens uretfærdighed. Mød Sigurd 
og tøjdyrene Snapper og Topper kendt fra: 
”Sigurd fortæller Bibelhistorier”, ”Sigurds 
historier om at være til” og ulandso-
plysningsprojektet ”Historier om verdens 
uretfærdighed”. 
b  14.00 - 15.00 
c  Fri entré 
      Scenen på Nytorv, 1450 København K

Efter styrtet. Om at søge fodfæste 
efter svær sygdom
Arrangør: Menighedsfakultetet

Teologiprofessor Peter V. Legarth fra 
Menighedsfakultetet har under svær syg-
dom set døden i øjnene. I bogen ’Efter 
styret’ afslører han, hvordan han oplev-
ede denne eksistentielle krise herunder, 
hvordan det har påvirket hans kristne tro 
og gudsopfattelse. Kom og hør Peter V. 
Legarths fortælling, og bliv klogere på både 
livet og troen. 

b  14.00 - 15.00 
c  Fri entré 
    Vartov Hjørnestuen, Farvergade 27,     
       opgang H, 1.sal, 1463 København K 

Unge, sex og grænser - gråzoner i  
ungdomslivet
Arrangør: KFUKs Sociale Arbejde

25 % af drenge og 19 % af piger mellem 
15-20 år synes, det er ok at modtage en 
gave for et blowjob. Hvordan kan kirken 
støtte unge i at tage stilling til deres egen 
seksualitet og grænser, f.eks. gennem kon-
firmandundervisningen? Få introduktion til 
den nyeste viden og tag Reden Ung’s helt 
nye undervisningsmateriale med hjem – 
gratis! 

b  14.00 - 15.30 
c  Fri entré

a    Kvindernes Bygning, Niels Hem-  
        mingsens Gade 10, 1153 København K

Stedets kirke eller kirkens sted 
- Folkekirkemøde session 3
Arrangør: Landsforeningen af Menighedsråd

Sognegrænser spiller en stadig mindre rolle 
for danskernes tilhørsforhold til folkekirken. 
Mange af kirkens mulige samarbejdspart-
nere har andre strukturer, og stadig flere 
opgaver løses i dag på tværs af sogne-
grænser eller i andre rammer end sogne-
menigheden. Svarer folkekirkens geograf-
iske struktur til opgaven i dag?  
b  14.00 - 15.30 
c  Fri entré 
    Københavns Universitet, Festsalen,  
       Fiolstræde 44, 1171 København K

Salmer og sang – side om side
Arrangør: Grundtvigsk Forum og FUK

En venlig duel mellem Den danske 
Salmebog og Højskolesangbogen. Ulla 
Morre Bidstrup og Marianne Christiansen 
har valgt salmer og sange om emnerne: bar-
neliv, årstider og fred og fortæller undervejs. 
Børne- og ungdomskor synger for, og alle 
synger med. Undervejs opdager vi, hvorfor 
vi ikke kan undvære, hverken den ene eller 
den anden af de små tykke bøger.  
b  14.00 - 15.45 
c  Fri entré 
    Vartov Store sal, Farvergade 27,     
       Opgang H, 1. Sal, 1463 København K

Ledelse af ånd
Arrangør: Camilla Sløk

Arbejdsliv i disse år bevæger sig imellem 
tal-fetichisme og et ekstremt fokus på den 
enkelte medarbejder som primær ressou-
rce for virksomheden. Dette foredrag vil, på 
baggrund af forskning, se på måder, hvor-
dan ledere orienterer sig i dette spænd-
ingsfelt. Er ledere i dag mere kolde end 
før? Eller er de mere personlige end før? Er 
det godt at være personlig, og hvilken ånd 
skal man lede medarbejdere i, for at de kan 
holde ud at gå på arbejde?   
b  14.00 - 16.00 
c  Fri entré 
   Store Kannikestræde 2,  
        1169 København K

Hvem er/var jeg? Hvordan mind-
es jeg mig selv og dig som død?
Arrangør: Galleri NYBRO

Vores digitale, hastige og individuelle tid-
salder giver helt nye muligheder for epita-
fier eller mindetavler/gravstene. Samtidig 
har internettet demokratiseret, hvem der 
kan huskes. Så: Hvad vil vi huskes for? 
Hvordan formidles dette i fremtiden? 
Udstillingen viser to kunstneres bud på 
dette.

Udstilling ved kunstnerne Esbern 
Skovgaard, Odense og Knud Larn, 
København. 
 
b  14.00 - 18.00 
c  Fri entré 
    Galleri Nybro, Nybrogade 30,  
       1203 København K
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Knud Romer Jørgensen
Arrangør: Efterskolerne

Enden på den økonomiske rationalitet: 
Økonomien hersker – og kulturen er bare 
dekoration. Men er den nu også det, eller 
hører den i virkeligheden ikke til i centrum 
af tilværelsen? For det er slet og ret forskel-
len på menneske og dyr og alt, hvad vi gør 
og tænker – vores adfærd, vore værdier, 
vores verdensbillede – der er socialt og kul-
turelt programmeret. Hvorfor tager vi os så 
ikke ordentligt af den og gør noget ved det?  
b  15.00 
c  Fri entré 
   Pluto på Rådhuspladsen,  
       1599 København V

Kirken og Tigerens Rede
Arrangør: Danmission

I en vekselvirkning mellem dialog blandt 
deltagerne og dialog mellem Peter Fischer-
Møller, biskop for Roskilde Stift, og Anne 
Sophie Jørgensen, åndelig leder af Tigerens 
Rede, vil der bl.a. blive stillet skarpt på 
spørgsmålene: ”Hvad kan man finde uden 
for kirken?”, og ”Hvorfor kan kirken ikke 
selv tilbyde det, mange søger udenfor?” 
 
b  15.00

c  Fri entré 
   Zanzibaren på Nytorv,  
       1450 København K

OPSANG ved Ditlev Tamm om  
reformationen og staten
Arrangør: Eksistensen

Hvorfor er vi så glade for staten? I hvert 
fald i forhold til i mange andre samfund? Og 
har det noget med Luther og reformationen 
at gøre? Ditlev Tamm, professor i retshisto-
rie, giver et bud.  
b  15.00 
c  Fri entré 
   Eksistensens telt på Gammeltorv,  
       1457 København K

Keld Kobborg: 
Den aronitiske velsignelse
Arrangør: Den Internationale Kristne Am-
bassade i Jerusalem (ICEJ), dansk afdeling

Hvad er rødderne bag denne velsignelse, 
som både jøder og kristne bruger ved hver 
eneste gudstjeneste? Og hvordan kan du 
helt konkret bruge refleksion over denne 
velsignelse i din hverdag?  
b  15.00 - 15.30 
c  Fri entré 
   ICEJ DKs telt, Gammeltorv,   
       København K

Præster under pres:  
Desmond Tutu - liv og tænkning
Arrangør: Folkekirkens Uddannelses- og 
Videnscenter

Desmond Tutu er kendt for sin kamp mod 
apartheidstyret i Sydafrika, venskabet med 
præsident Mandela og engagementet i 
tidens globale udfordringer. Men foredraget 
vil også vise ham som en insisterende for-
fatter og teologisk tænker, som det kom-
mer til udtryk gennem hans bøger.

Biskop emeritus Kjeld Holm  
b  15.00 - 15.45 
c  Fri entré 
    Vartov Kirke, Løngangsstræde 24,  
        1468 København K

Præst på prøve:
Syng op, syng ud, syng for!  
Arrangør: Folkekirkens Uddannelses- og 
Videnscenter

Kom, syng og smag på, hvad sangen kan 
give, og hvad en præst kan have nytte af 
at kunne, når der er fællessang i menigh-
eden sammen med konfirmander eller ved 
sygesengen - og få nogle tips til, hvordan 
man synger for i enhver sammenhæng.

Workshop ved logopæd og sanglærer:  
Inge Brink Hansen.  
b  15.00 - 15.45 
c  Fri entré 
    Folkekirkens Uddannelses- og    
        Videnscenter, Undervisningslokalet,     
        Farvergade 27 F, 1463 København K

Vær med i en Street Parade 
-gudstjeneste
Arrangør: Kirkefondet

Med to præster og et New Orleans-
jazzorkester i  
spidsen holder vi gudstjeneste med stop 
forskellige steder på ruten.Vi starter på 
Rådhuspladsen og slutter ved Kirkefondets 
telt på Frue Plads.

Kom og vær med i en anderledes gudstje-
neste fredag og lørdag fra kl. 15-16. 
 
b  15.00 - 16.00 
c  Fri entré 
   Rådhuspladsen, 1599 København K

Ungdomshjemløsheden stiger 
- hvordan bremser vi den  
udvikling?  
Arrangør: WeShelter

Ungdomshjemløsheden er steget med 
56 % siden 2009. Det er uværdigt, at så 
mange starter sin voksentilværelse på 
kanten af samfundet. WeShelter og andre 
aktører diskuterer, hvordan stigningen i 
ungdomshjemløshed kan bremses. Hør, 
hvad vi allerede gør for at modvirke stignin-
gen og for at hjælpe hjemløse. 

b  15.00 - 16.00 
c  Fri entré 
    Mars på Nytorv, 1450 København K

Medmenneske på tværs af  
tro og kultur  
Arrangør: Dansk Folkeoplysnings Samråd

Mød brobygger og tidligere folketing-
smedlem Özlem Cekic, SF, og tidligere 
overrabbiner Bent Melchior, i en samtale 
om at møde fjender til en kop kaffe, og 
om at bygge bro på tværs af tro og kul-
tur. Samtalen modereres af Per Paludan 
Hansen, formand for Dansk Folkeoplysnings 
Samråd. Mød og oplev også KulturMix – en 
københavnsk aftenskole stiftet af etniske 
minoriteter.  
b  15.00 - 16.30 
c  Fri entré 
    Merkur på Gammeltorv,  
        1457 København K

Luther i skolen 
Arrangør: De Folkekirkelige Skoletjenester

Landets folkekirkelige skoletjenester tilby-
der i 2017 folkeskolerne forskellige under-
visningsforløb med reformationen som 
omdrejningspunkt. Små workshops vil give 
eksempler på, hvordan reformationen kan 
gøres til genstand for undervisning i sko-
len anno 2017. Her laver I selv jeres teser, 
egne oversættelser m.m. For børn, unge og 
deres familier. 

b  15.00 - 16.30 
c  Fri entré 
   Reformationsteltet, Frue Plads,  
        1165 København K
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Samtalesalon om at finde et hjem-
sted - hvordan lykkes integration?
Arrangør: Den Reformerte Kirke

Flugt, arbejde, kærlighed - der kan være 
forskellige grunde til at komme til Danmark. 
Siden 1700-tallet har de reformerte menigh-
eder bestået af indvandrere og deres eft-
erkommere. Hvordan finder man et nyt 
hjemsted i det fremmede? Hvor findes 
eksempler på en vellykket integration? Lad 
os udveksle erfaringer, der kan bruges i den 
aktuelle situation.  
b  15.00 - 17.00 
c  Fri entré 
   Den Reformerte Kirke, Gothersgade 111,  
        1123 København K

OPSANG ved Niels Kærgård
Hvorfor er vi så rige?
Arrangør: Eksistensen

I mere end 100 år har vi diskuteret, om 
årsagen til Nordvesteuropa og USA’s 
udvikling til rige kapitalistiske økonomier 
skal findes i reformationen - og hvor positivt 
denne udvikling skal vurderes. Er vi blevet 
rige og lykkelige eller grådige og materialis-
tiske? Mød professor Niels Kærgård.  
b  15.30 
c  Fri entré 
   Eksistensens telt på Gammeltorv,  
        1457 København K

Hvordan forsvarer man et u-men-
neske? Erfaringer fra skuespillet
Arrangør: Himmelske Dage v. Mogens 
Lindhardt

Vi har bedt en dramatiker og to skuespillere 
fortælle om deres overvejelser, når de 
skal fremstille personer, som for os alle er 
frastødende og modbydelige. Hvor langt går 
de, når de skal forsvare et menneske? Har 
tilgivelsen altid plads, også i kunsten?

Medv.: skuespillere Andreas Garfield, Katja 
Holm, Thure Lindhardt.  
b  15.30 - 16.30 
c  Fri entré 
    Vartov Hjørnestuen, Farvergade 27,  
        opgang H, 1.sal, 1463 København K

Den eksistentielle samtale - 
kirkens rolle og relevans  
- Folkekirkemøde session 4
Arrangør: Landsforeningen af Menighedsråd

Gennem de seneste generationer 
er der sket et stort traditionstab. 
Uddannelsesniveauet er højere end nogen-
sinde, men samtidig er viden om kristen-
dommen svundet ind. Det handler om 
både sammenhængskraften i samfundet og 
sammenhængen i det enkelte liv. Hvad kan 
kirken gøre for at få en eksistentiel samtale 
i gang under disse forudsætninger? 
 
b  15.45 - 17.15 
c  Fri entré 
    Københavns Universitet, Festsalen,  
        Fiolstræde 44, 1171 København K

Greedy Money vs. Economy of Life by 
Prof  Ulrich Duchrow, Heidelberg
Arrangør: Andelskassen Oikos

A challenging talk by Prof. Ulrich Duchrow, 
Heidelberg University, who will address the 
subject before the floor is open for com-
ments and questions. Ulrich Duchrow is a 
Lutheran and ecumenical person and will 
challenge you in the way you can contribute 
to a sustainable economy today.  
b  16.00 
c  Fri entré 
   Saturn på Rådhuspladsen,  
        1599 København V

Det daglige brød:   
Uddeling af fisk og brød
Arrangør: Bibelselskabet

Smag på Bibelen med små bidder af 
god kvalitet, når Bibelselskabet inviterer 
på smagsprøver i forårssolen ved et af 
Københavns madtempler, Torvehallerne.  
b  16.00 
c  Fri entré 
    Torvehallerne, Frederiksborggade 21,  
       1360 København K

OPSANG ved Arno Victor Nielsen 
Var Luther fundamentalist?
Arrangør: Eksistensen

Luther vogter indgangen til den moderne 
verden. Men selv om Luther var renæs-
sancehumanist, var reformationen i virke-
ligheden en reaktion på alt det moderne. 
Luther var en reaktionær fundamentalist, 
der ironisk nok blev den, som modernise-
rede kristendommen. Mød filosof Arno 
Victor Nielsen.  
b  16.00 
c  Fri entré 
   Eksistensens telt på Gammeltorv, 

       1457 København K

 

Teaterkoncert 
Arrangør: Skovbo efterskole

Teaterkoncerten Mere end Perfekt, handler 
om ungdomsliv i 2016. Vi tager livtag med 
drømme, kroppen, relationer og behovet for 
at blive ”set og hørt” i en kulturel kontekst, 
hvor mantraet er vækst og konkurrence. 
Jagten på det perfekte skaber unuanceret 
ensartethed: 12-taller, ens kroppe, idyllise-
rede relationer. Derfor kommer det perfekte 
til at repræsentere overfladen, og som en 
konsekvens heraf bliver det perfekte uinter-
essant. 
 
b  16.00 - 16.30 
c  Fri entré 
      Scenen på Nytorv, 1450 København K
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Vil du vide mere: Dåb eller ej 
Arrangør: Folkekirkens Uddannelses- og 
Videnscenter

Folkekirkens Videnscenter præsenterer 
resultater fra igangværende projekter. Hvad 
ligger der bag, når forældre beslutter sig for, 
om deres barn skal døbes eller ej? Og er der 
tale om nogle generelle tendenser, som hele 
folkekirken kan lære af med henblik på at 
vende udviklingen med de faldende dåbstal 
i Danmark?

Ph.d.-studerende Karen Marie Leth-Nissen. 
 
b  16.00 - 16.45 
c  Fri entré 
    Folkekirkens Uddannelses- og   
        Videnscenter, Undervisningslokalet,     
        Farvergade 27 F,  
        1463 København K

Præster under pres: De første  
kvindelige præster i Danmark 
Arrangør: Folkekirkens Uddannelses- og 
Videnscenter

I 1948 blev Ruth Vermehren, Johanne 
Andersen og Edith Brenniche ordineret, som 
de første kvinder i den danske folkekirke. 
Men det skete ikke uden modstand fra 
kirkens egen side. Foredraget belyser 

processen frem mod ordinationen og dens 
følger for kirken og samfundet.

MEP Margrete Auken  
b  16.00 - 16.45 
c  Fri entré 
    Vartov Kirke, Løngangsstræde 24,  
        1468 København K

Bøn i Bevægelse 
- en kristen bønspraksis 
Arrangør: Projektgruppen “KROP”

Hvordan kan tro og krop hænge sammen? Det 
kan du lære mere om, hvis du deltager i work-
shoppen ”Bøn i Bevægelse”.  Workshoppen 
varer cirka en time og har fokus på, hvordan 
vi kan inkludere vores kroppe i bøn, og hvor-
dan kroppen er en værdifuld ressource i kom-
munikationen med Gud. Det kræver ingen 
forkundskaber at  
deltage på workshoppen. 

Workshopleder: Øyvind Borgsø, meditation-
skonsulent i Areopagos. 
 
b  16.00 - 17.00 
c  Fri entré 
    Kongens Have, Øster Voldgade 4 A,  
        1350 København K

Hvad gør MAF i Afrika? 
Arrangør: MAF

Hvert 3. minut døgnet rundt starter eller 
lander et af MAF’s 140 fly med en værdifuld 
last af medicin, nød-hjælp, læger, sygeple-
jersker, præster og missionærer til vanske-
ligt tilgængelige steder i de mest isolerede 
områder i verden. Hør om MAF’s spæn-
dende arbejde i Afrika.  
b  16.00 - 17.00 
c  Fri entré 
   Dansk Missionsråds telt, Frue Plads,  
        1165 København K

Efterskolekor   
Arrangør: Efterskolerne

Mærk suset, når de forskellige efterskolekor 
synger igennem. Tænk tilbage på din egen 
efterskoletid, hvor du måske også sang i. 
Syng med på numrene! Grib øjeblikket, når 
musikglæden spreder sig ud over torvet og 
tag det med videre i resten af dagen.  
b  16.00 - 17.15 
c  Fri entré 
      Scenen på Nytorv, 1450 København K
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Debat: Miroslav Volf & Peter 
Skov-Jakobsen  
Arrangør: Himmelske Dage

Miroslav Volf, professor i teologi ved Yale 
University, mødes med biskop Peter Skov-
Jakobsen om emnet religion i det offentlige 
rum. Miroslav Volf har igennem mange år 
beskrevet mødet mellem den kristne trin-
itets-tænkning og det moderne flerkulturelle 
samfund samt mødet mellem muslimer og 
kristne. Er Miroslav Volfs tanker, udsprun-
get i det flerkulturelle USA, også aktuelle 
i Danmark? Samtalen foregår på engelsk 
og Anja Bo vil fungere som debatstyrer. 
Begrænsede antal pladser. 
b  16.30 - 18.00 
c  Fri entré 
   Bispegården, Nørregade 11,  
       1165 København K

3K på tværs - om kristendom,  
kultur og kommunikation 
Arrangør: 3K

I vores samfund mødes kristendom, kultur 
og kommunikation på mangfoldige måder. I 
denne workshop vil studerende og medar-
bejdere fra 3K-uddannelsen, Frederiksberg, 
demonstrere nogle af de mangfoldige 
måder, K’erne kan mødes og udtrykkes på.  
b  16.00 - 18.00 
c  Fri entré 
   Neptun på Gammeltorv,  
        1457 København K

Church in civil society:  How 
churches respond to oppression 
Arrangør: projektgruppen ”Globalt engage-
ment” v. Folkekirkens Nødhjælp, Danmis-
sion og Dansk Missionsråds Udviklingsaf-
deling

Magthaverne i Syrien, Zimbabwe og 
Myanmar har på forskellige måder under-
trykket befolkningerne i en lang årrække. 
Her har kirker og organisationer været 
den støtte, tusinder har været afhængige 
af. Hvordan det har kunnet lade sig gøre, 
vil dagens indlæg give os eksempler på. 
Programmet er på engelsk. Ordstyrer er 
Thomas Ravn Pedersen fra Verdens Bedste 
Nyheder.

Medv.: Rev. Dr. Hadi Ghantous, Mrs. 
Sostina Takure, Susanna Hla Hla Soe.  
b  16.00 - 18.00 
c  Fri entré 
   Sankt Petri Kirke, Sankt Peder Stræde 2,  
        1453 København K

MUMI & HÅBET   
Arrangør: Projektgruppen ”Gudstjeneste”

Mumitroldenes skib “Håbet”, er sejlet 
til Holmens Kirke og har kastet anker i 
kanalen. Kom og mød hele den finske 
Mumifamilie og alle de underlige væsener, 
som bor i Mumidalen. Gudstjenesten hen-
vender sig til alle børn og barnlige sjæle.

Medv.: Folkekirken, Den Finske kirke, Den 
norske kirke, Den svenske kirke og Unge 
Katolikker samt DR Spirekoret medvirker.  
b  16.00 - 18.00 
c  Fri entré 
   Holmens Kirke, Holmens Kanal 21,  
        1060 København K

Koncert med Ars Nova
Arrangør: Ars Nova

Ars Nova Copenhagen med chefdiri-
gent Paul Hillier, i et program bygget op 
om påskehymnen, Pange Lingua – som 
enstemmig gregoriansk sang, i tre flerstem-
mige udsættelser og som gennemgående 
melodi i Missa Pange Lingua af Josquin 
Desprez. Desuden værker af Poul Ruders, 
Wolfgang Rihm og Hildegard von Bingen.  
b  16.30 - 17.30 
c  Fri entré 
    Trinitatis Kirke, Købmagergade 52 A,  
        1150 København K

Spørg Snapper og Finn om livets  
store spørgsmål 
Arrangør: Danmarks Kirkelige Mediecen-
ters telt

Skal man elske alle? Hvad er uretfær-
dighed? Er det min skyld, hvis børn i Afrika 
sulter? Børn er verdensmestre i at stille 
spørgsmål, og de er ikke bange for at stille 
spørgsmål til de store ting i livet. Kom og 
lad børnene stille deres spørgsmål til tøj-
dyret Snapper og præsten Finn Dyrhagen, 
der er kendt fra “Sigurds historier om at 
være til”. 
 
b  16.15 - 17.15 
c  Fri entré 
   Danmarks Kirkelige Mediecenters telt,     
        Nytorv, 1450 København K

Arne Haugen Sørensens  
Kirkelige Kunst
Arrangør: Det Danske Bibelselskab

Arne Haugen Sørensen fortæller om 
sin religiøse kunst i en samtale med 
sognepræst Søren Nielsen, Holstebro, 
der på Bibelselskabets forlag har været 
med til at udgive billedværket “Den Store 
Passion”. Ved arrangementet vil der være 
mulighed for at tale med kunstneren, og 
Bibelselskabet sælger “Den Store Passion” 
til favorabel pris.  
b  16.30 - 18.00 
c  Fri entré 
    Vartov Store sal, Farvergade 27,      
        Opgang H, 1. Sal, 1463 København K
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Messe
Arrangør: Sankt Ansgars Kirke

Kom til messe ved P. Cantalamessa i Sankt 
Ansgars 
Kirke med mulighed for personlig forbøn. 

b  17.00

c  Fri entré

   Sankt Ansgars Kirke, Bredgade 64,  
        1260 København K

Vil du vide mere: Filosofiske sam-
taler i konfirmandstuen
Arrangør: Folkekirkens Uddannelses- og 
Videnscenter

Folkekirkens Videnscenter præsenterer 
resultater fra igangværende projekter.

Undersøgelser viser, at oplevelsen af relev-
ans er vigtig for konfirmandernes udbytte af 
undervisningen. Hvordan kan præster blive 
bedre til at skabe rammer for samtale, der 
tager udgangspunkt i de unges egne spørg-
smål om tro, etik og eksistens?

Adjunkt Lærke Groth og lektor Dorete 
Kallesøe 
 
b  17.00 - 17.45 
c  Fri entré 
    Folkekirkens Uddannelses- og   
        Videnscenter, Undervisningslokalet,  
        Farvergade 27 F, 1463 København K

Præster under pres: 
Kaj Munk - med livet som indsats
Arrangør: Folkekirkens Uddannelses- og 
Videnscenter

Hvad var det, der drev Kaj Munk? Med Kaj 
Munks kristendomssyn som omdrejning-
spunkt vil foredraget forfølge årsagen til Kaj 
Munks aktive rolle - både som digterpræst 
og skribent - som det skulle vise sig: med 
livet som indsats.

Fhv. folketingsmedlem og minister Per Stig 
Møller. 
 
b  17.00 - 17.45 
c  Fri entré 
    Vartov Kirke, Løngangsstræde 24,  
        1468 København K

Minikoncert Israel – landet, der 
berører v. Jacob Daniel Leinum,  
Helene Viftrup m.fl.
Arrangør: Den Internationale Kristne Am-
bassade i Jerusalem (ICEJ), dansk afdeling

Koncert med smuk jødisk musik, klaver og 
fløjte. Du vil også få mulighed for at lære en 
jødisk dans. Nyd stemningen fra sangene, 
som rummer sorg, smerte og modgang, 
men også tro, håb og kærlighed.

Ved Jacob Daniel Leinum og Helene Viftrup. 
 
b  17.00 - 18.00 
c  Fri entré 
   ICEJ DKs telt på Gammeltorv,  
       1457 København K

Comedy: Må man gøre grin  
med Gud?
Arrangør: Bibelselskabet i samarbejde med 
Politikens Boghal

Anders Stjernholm er talsmand for Ateistisk 
Selskab. Jakob Svendsen er praktiserende 
kristen. Begge er de komikere, og begge 
tager de Gud med på scenen. Mød dem til 
en times stand-up om Gud, tro, fornuft og 
absurditet med journalist fra Politiken Kirsten 
Nilsson, som katalysator for eftertanken.  
b  17.00 - 18.00 
c  Fri entré 
    Politikens Boghal, Rådhuspladsen 37,  
        1550 København V

Tumlekirke for 0-6 årige med  
familie
Arrangør: Kingos Kirke

Kort gudstjeneste med sang og bevægelse. 
Temaet er ”Det, der blev væk”. Vi serverer 
lidt til maven og slutter med leg/aktivitet. 
Kom og vær aktivt med!  
b  17.00 - 18.30 
c  Fri entré 
   Jupiter på Frue Plads,  
       1165 København K

OPSANG ved Gunnar Kasper Hansen
Den Danske Klosterrute
Arrangør: Eksistensen

Den Danske Klosterrute er en turist- og 
pilgrimsvandrerute med temaerne: kirke, 
kunst, historie og natur. Forfatteren bag bind 
7 Gunnar Kasper Hansen, vil fortælle om 
ruten og ideen bag samt de oplevelser, der 
venter på den, som begiver sig af sted.  
b  17.30 

c  Fri entré 
   Nytorv, 1450 København K

Aftensang (Vesper)
Arrangør: Fællesskabet Kirkelig Fornyelse 
(den høj- kirkelige bevægelse)

Aftensangen er en af kirkens gamle tidebøn-
ner, som synges ved dagens afslutning. Den 
vil blive sunget med enkle gregorianske mel-
odier, og der vil være en kort introduktion og 
sangøvelse inden gudstjenesten.

Kl. 17.30: Introduktion og øvelse. Kl. 17.45: 
Vesper/Aftensang.  
b  17.30 - 18.30 
c  Fri entré 
    Den Reformerte Kirke, Gothersgade 111,  
        1123 København K
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Mød manuskriptforfatter Adam 
Price og journalist Michael Jeppe-
sen i samtale om den nye serie 
“Herrens veje”
Arrangør: Himmelske Dage

‘Herrens veje’ er en ny, stort anlagt, karak-
terbaseret TV-serie, der behandler begrebet 
tro i dets mange facetter og betydninger. 
Serien tager sit udgangspunkt i Danmark, 
men behandler et emne, som over hele 
verden, berører millioner af menneskers til-
værelse. Michael stiller spørgsmålene, og 
Adam kommer med svarene.  
b  17.30 - 18.30

c  Fri entré

    Københavns Universitet, Festsalen,  
        Frue Plads 4, 1168 København K

Præster under pres: 
“Die Wende” og Christian Führer
Arrangør: Folkekirkens Uddannelses- og 
Videnscenter

I 2014 fejrede Tyskland 25-året for Murens 
fald som kulmination på den fredelige rev-
olution i DDR i 1989 og afslutning på den 
kolde krig. Fredsbønnerne og mandags-
demonstrationerne i Leipzig blev anført af 
sognepræst Christian Führer under mottoet 
”Ingen vold!”.

Sognepræst Dorothea Glöckner  
b  18.00 - 18.45 
c  Fri entré 
   Vartov Kirke, Løngangsstræde 24,  
        1468 København K

Vil du vide mere: Vi tro, vi alle tro 
på Gud - fra 1530-2016
Arrangør: Folkekirkens Uddannelses- og 
Videnscenter

Folkekirkens Videnscenter præsenterer 
resultater fra igangværende projekter. For 
Luther var trossalmen et vigtigt pædagogisk 
redskab til at belære folket om indholdet 
af den kristne tro, og dens betydning viser 
sig også gennem receptionshistorien: den 
måde, hvorpå den har været overleveret og 
brugt fra reformationstiden til i dag.

Organist og lektor, Peter Weincke.  
b  18.00 - 18.45 
c  Fri entré 
    Folkekirkens Uddannelses- og 
         Videnscenter, Undervisningslokalet,  
        Farvergade 27 F, 1463 København K

“Prayer for the Nations”
Arrangør: Projektgruppen “Migrant-
menigheder”

Halvdelen af flygtninge og indvandrere i 
Danmark er kristne. På Nytorv vil vi sam-
men med hundreder af nydanskere fejre 
kirkens mangfoldighed. Med indslag fra 
forskellige sang- og musiktraditioner vil vi 
inspirere deltagerne på Himmelske Dage 
til forbøn for de forfulgte, forfølgerne og for 
Danmark.  
b  18.00 - 20.00 
c  Fri entré 
      Scenen på Nytorv, 1450 København K

Sabbat Fællesskabsmiddag og 
Nadver
Arrangør: Den Internationale Kristne Am-
bassade i Jerusalem (ICEJ), dansk afdeling

Sabbatmåltidet er kærlighedens måltid, 
hvor generationer mødes og sammen tak-
ker Gud for hinanden og livet. Som kristne 
er vi en del af dette måltid i udvidet aspekt 
igennem nadveren. Der vil blive serveret 
på tallerkner fra Pottemagerens værksted. 
Tilmelding senest kl. 14.00, samme dag. I 
ICEJ DKs telt.

50 kr. pr. kuvert 
b  18.00 - 20.00 
c  Entré 
     ICEJ DKs telt på Gammeltorv,  
       1457 København K

Soup, Soap & Salvation
Arrangør: Frelsens Hær

Kom til Redesign-modeshow, hvorigennem 
der fortælles en historie om nutidens 
Frelsens Hær i Danmark og det kristne bud-
skab. Der vil være lodtrækning af Redesign-
effekter og musik fra brass band samt et 
vidnesbyrdsspot fra mennesker, som har 
fået deres liv redesignet. 
 
b  18.00 - 21.00  
c  Fri entré 
   Mars på Nytorv, 1450 København K
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Helligaandskirkens natkirke
Arrangør: Helligaandskirken

Kom og oplev Helligaandskirkens smukke 
og stemningsfulde natkirke, som for tiden 
er indrettet i Helligaandshusets gamle klos-
terbygning med indgang direkte fra Strøget. 
Der vil være forskellige gudstjenester og 
andagter hver hele time. “New Nordic 
Meditation Music” kan opleves kl. 21.00 ved 
organist Hans Ole Thers og mezzosopran 
Lene Lorentzen.  
b  18.00 - 23.30  
c  Fri entré 
   Helligaandshuset, Udstillingssalen med 
        indgang fra Strøget, 1151 København K

OPSANG Sange ved Himlens port
Brønnum synger Dylan
Arrangør: Eksistensen

Teologen Jakob Brønnum har mange tal-
enter. Ét af dem er, at han er en særdeles 
habil guitarist og en spændende Bob Dylan-
fortolker. Mellem numrene vil koncerten 
givetvis byde på dryp af den store viden, 
som Brønnum har om Bob.  
b  19.00  
c  Fri entré 
   Eksistensens telt på Gammeltorv,   
        1457 København K

Salmer i et nyt lys
Arrangør: Poul Raaby

Koncert med Fie Pilgaard og Poul Raaby 
med band. Lyt og syng med på nye salme-
melodier. Konservatorieuddannede musikere 
præsenterer et udpluk af Raabys 190 nye 
melodier til salmebogen.   
b  19.00  
c  Fri entré 
   Jerusalemskirken, Rigensgade 19,  
        1316 København K

Flygtninges fortællinger fra  
frontlinjen
Arrangør: Mission Øst

Tusinder af kristne og yezidier er flygtet 
over hals og hoved fra Islamisk Stats bru-
talitet. De lever under kummerlige forhold 
i Nordirak - få timers flyvetid fra Danmark. 
Mission Øst hjælper og lindrer. Hør gener-
alsekretær Kim Hartzner fortælle de barske 
facts og fortællinger fra frontlinjen. 
 
b  19.00 - 20.00 
c  Fri entré 
   Jupiter på Frue Plads, 1165 København K

Klimapilgrimsvandring
Arrangør: Projektgruppen “Miljø og bæredy-
gtighed” og Grøn Kirke

I forbindelse med COP21 i Paris tog kirker 
og kirkelige organisationer i Europa og Afrika 
initiativ til at vandre for klimaretfærdighed. 
Vandringerne blev skabt til fælles besindelse 
på klimaets sårbarhed og en solidaritet med 
mennesker og samfund, der lige nu mærker 
klimaforandringerne på tæt hold. Nu får du 
lejlighed til en Klimapilgrimsvandring ved 
Himmelske Dage.  
b  19.00 - 20.00 
c  Fri entré 
   Grøn Kirkes telt, Rådhuspladsen,  
        1599 København V

Rejs ud - på den gode måde!
Arrangør: Dansk Missionsråd og Dansk 
Missionsråds Udviklingsafdeling i samarbej-
de med volontørudsendende organisationer.

Mange unge tager til udviklingslande for at 
opleve, hvordan livet er uden for Danmark. 
Men hvad skal man egentlig overveje, før 
man tager ud på sit livs vildeste rejse? Og 
hvilke tanker sætter oplevelserne i gang? 
Hør volontører fra forskellige kirkelige organ-
isationer fortælle om deres rejser. 
 
b  19.00 - 20.30 
c  Fri entré 
   Dansk Missionsråds telt, Frue Plads,  
        1165 København K

Film: ‘Déjà Vu’ med besøg
af instruktør Jon Bang Carlsen 
Arrangør: Himmelske Dage og Cinemateket

Visning af Jon Bang Carlsens nyeste film, 
’Déjà Vu’, som er en kærlighedshistorie, der 
tager udgangspunkt i instruktørens barn-
domshjem på landet. ‘Déjà Vu’ er en person-
lig film om skuffet barnetro og forsøgene på 
at finde en ny måde at se livet på af en af 
dansk films store dokumentarister. Jon Bang 
Carlsen vil introducere filmen og deltage i 
en Q&A ledet af filmanmelder Nanna Frank 
Rasmussen.

85 min. + 30 min. Intro/Q&A. Entré: 70 
kr./45 kr. (medlem af Cinemateket) 
 
b  19.00 - 21.00 
c  Entré 
    Cinemateket, Gothersgade 55,  
        1123 København K

Præst og samfund: 
Præster i nyere danske film 
Arrangør: Folkekirkens Uddannelses- og 
Videnscenter

Et blik på rollelisten i nyere danske film og 
serier viser præsten som en nøglefigur. 
Men hvad kendetegner fremstillingen af 
præster på film i dag sammenlignet med 
tidligere fremstillinger? Og hvad siger det 
om nutidens forventninger til præsten? 
Sognepræst Helle Bundgaard Poulsen.  
 
b  19.30 - 21.00 
c  Fri entré 
    Vartov Kirke, Løngangsstræde 24,  
        1468 København K

Fakkeltog for forfulgte
Arrangør: Projektgruppen “Kampen for 
tros- og religionsfrihed”

Fra Nytorv til Christiansborg. FN’s 
Menneskerettighedserklærings §18 garant-
erer tros- og religionsfrihed. Alligevel lever 
70 % af verdens befolkning i lande, hvor 
denne krænkes. Fakkeltoget vil sætte fokus 
på de mange millioner, der forfølges på 
grund af deres tro og opfordre folketinget 
til handling.   
b  19.45 - 21.30 
c  Fri entré 
    Nytorv, 1450 København K

Koncert og elektronisk afterparty 
Arrangør: Himmelske Dage v. Kirken i 
Kulturcenteret, København Vineyard, Hill-
song Copenhagen, Regen, Netværkskirken 
Metropol, Vanløse Frikirke og Byens Valg-
menighed. 
 
Er du til fest, lækre beats og god musik, så 
kan du opleve Jonas H. Petersen (Hymns 
from Nineveh), Sofia Hedia og Martin Smith 
(UK) på Nytorv.

19.45 Jonas H. Petersen (Hymns from 
Nineveh)
20.40 Sofia Hedia – pianobåret sanger/
sangskriver.
21.15 Martin Smith m. Band (UK)

22.45 Elektronisk afterparty 
 
b  19.45 - 23.00 
c  Fri entré 
     Scenen på Nytorv, 1450 København K
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Skabelsen – en kirkekoncert med  
knald på
Arrangør: Lise Dynnesen

Skabelsen er en rytmisk rejse gennem 
tiden, hvor lyset gennembryder mørket og 
giver lyd til et overflødighedshorn af vel-
lyd, sang og dans. Sangerinden Veronica 
Mortensen repræsenterer Guds fem-
inine visdom og danseren Linda Friis 
Christoffersen danser universet frem vha. 
børn og unge fra Sankt Jakobs kirke og et 
hold garvede musikere. Liturg Per Vibskov. 
Lise Dynnesen og Betty Magnussen har 
skrevet musikken.  
b  20.00 
c  Fri entré 
   Christianskirken, Strandgade 1,  
        1401 København K

House of One - én helligdom for 
jødedom, kristendom og islam
Arrangør: Bispebjerg-Brønshøj Provsti

'House of One' hedder det projekt at bygge 
en helligdom i Berlins centrum for bogens 
tre folk: jøder, kristne og muslimer. Frithjof 
Timm har studeret Kierkegaard i Århus og 
er koordinator på projektet. Han vil fortælle 
og svare på spørgsmål om projektets bag-
grund og vision.  
b  20.00 - 21.00 
c  Fri entré 
   Jupiter på Frue Plads, 1165 København K

Det danske Hildegard Ensemble  
synger gregoriansk sang, sange 
af den Hl. Hildegard af Bingen og 
den Hl. Birgitta af Vadstena
Arrangør: Det danske Hildegard Ensemble

Det danske Hildegard Ensemble er 
Danmarks eneste kvindelige vokal-
gruppe, der specialiserer sig i middelal-
derens kirkemusik med et rent gregori-
ansk enstemmigt repertoire. Der synges a 
capella i den tradition, der har levet ubrudt i 
mere end 1500 år.  
b  20.00 - 21.00 
c  Fri entré 
    Trinitatis Kirke, Købmagergade 52 A,  
        1150 København K

Natkirken: God Goes Deep
Arrangør: Natkirken i Vor Frue Kirke

Fred og fællesskab i lys og lyd fra byens 
største dj’s til God Goes Deep. Oplev kirker-
ummet omdannet til et eventyr, der for en 

stund befrier fra spolehjernen, og bringer 
os ud i drømmen.

Medv: Thomas Madvig & Krede, Jean von 
Baden & Maschti, Light Productions m.fl. 
 
b  20.00 - 00.00 
c  Fri entré 
    Vor Frue Kirke, Nørregade 8,  
        1165 København K

Lys-performance om det onde
Arrangør: Vor Frelsers Kirke

Orgelmusik af Olivier Messiaen, vid-
eo-transformationer af Vor Frelsers kirkes 
barokke arkitektur og ikonografiske men-
nesketableauer udgør elementerne i et 
rum til fordybelse og overvejelser omkring 
det onde - på tværs af tid og ideologier. 
Spørgsmål omkring det onde er imidler-
tid ikke forældet, men i høj grad vedkom-
mende i vores aktuelle verdenssituation 
med krig og terror, og hvor vi ser det onde 
træde i karakter som et menneskeligt prob-
lem, som noget vi hver især bliver nødt til 
at forholde os til.

Medv.: Lars Sømod, Steen & Hejlesen, 
Lisbeth Sonne.  
b  21.00 
c  Fri entré 
    Vor Frelsers Kirke, Sankt Annæ Gade 29,  
        1416 København K

Præst og samfund: Det personlig-
es genkomst. Salon og debat
Arrangør: Folkekirkens Uddannelses- og 
Videnscenter

Personligheden er kommet på dagsor-
denen. Hverken præster eller andre fagper-
soner kan unddrage sig det vilkår, at even-
tuel autoritet ikke går uden om personen, 
men gennem den. Hvad betyder dette for 
synet på præstens embede?

Teologisk vidensmedarbejder Kirsten 
Donskov Felter og gæster. 
 
b  21.00 - 22.00

c  Fri entré

   Folkekirkens Uddannelses- og  
         Videnscenter,  Frokoststuen,  
        Farvergade 27, 1463 København K

Mød mennesket bag sangene 
- Jonas H. Petersen
Arrangør: Projektgruppen “Diakoni”

Jonas H. Petersen er kendt som sangskriv-
eren og frontfiguren i bandet Hymns From 

Nineveh. Kom og hør nogle af sangene i 
akustisk version - og mød mennesket bag 
sangene, når han fortæller om baggrunden 
for sine tekster i en intim og nærværende 
atmosfære. 
 
b  21.00 - 22.00 
c  Fri entré 
   Grøn Kirkes telt, Rådhuspladsen,  
        1599 København V

Vågenat - bøn for forfulgte 
Arrangør: Projektgruppen “Kampen for tros- 
og religonsfrihed”

Vågenat i den katolske domkirke med to for-
bønsgudstjenester for forfulgte. Mulighed 
for stilhed, refleksion og bøn ved fem sta-
tioner i kirken for lande, hvor forfølgelserne 
er værst.  
b  21.30 - 01.00

c  Fri entré 
   Sankt Ansgars Kirke, Bredgade 64,  
        1260 København K

Isfald af Jakob Kirkegaard
Arrangør: Marmorkirken

Jakob Kirkegaard har tidligere samarbej-
det med Marmorkirken ved fremførelse 
af værker. Denne gang gælder det værket 
’Isfald’ med lyde optaget med undervand-
smikrofoner i Ilulissats stormende isfjord, 
og med vibrationssensorer på de smeltende 
gletschere ved Kangerlussuaq i Grønland. 
Værket er skabt til Louisianas udstilling 
“Arktis” og fremføres med velvillig tilladelse 
fra Louisiana. 
 
b  22.00

c  Fri entré 
    Marmorkirken, Frederiksgade 4,  
        1265 København K

Heldags- og 
pop-up-arrangementer

Soup, Soap & Salvation
Arrangør: Frelsens Hær

March på Strøget med Brass Band samt fri-
luftskoncert. Eventen gennemføres to gange 
med to forskellige orkestre fredag og lørdag. 
 
b  Pop-up
c  Fri entré
    Strøget, 1150 København K 



Et lille stykke himmel 
Arrangør: Projektgruppen “Fordybelse”

Oplev gadefejeren, der på sin vej, møder 
en fremmed. Uden at han er klar over det, 
udfører han de seks kærlighedsgerninger 
i Verdensdommen. Forestillingen foregår 
rundt om i byen fra en ladcykel.

Medv.: Harald Maxmillian Stoltenberg
 
b  Pop-up 
c  Fri entré 
   Gader og stræder, København K

Salgsboder ved ICEJ DK 
Arrangør: Den Internationale Kristne 
Ambassade i Jerusalem (ICEJ), dansk 
afdeling.

Pottemager Maj-Brit Würtz driver til daglig 
Pottemagerens værksted i Gilleleje med sin 
mand. Som en profetisk handling blev nad-
versættet “Rejs dig bliv lys” til. I proces-
sen blev Maj-Brit inspireret til at blande vin 
i leret i drejeprocessen. “Rejs dig bliv lys” 
bliver dermed et stærkt symbol på Jesu 
Kristi forsonende blod. I salgsboden sælges 
også produkter fra Dødehavet.  
b  I løbet af dagen 
c  Fri entré

     ICEJ DKs telt, Gammeltorv,  
        København K

Stig ombord til et himmelsk  
øjeblik 
Arrangør: Projektgruppen “Fordybelse”

Få en sanselig oplevelse og lad himlen 
komme nær! Læg dig på ryggen inde bag 
ved forhænget, kig op på skyerne og lyt til 
byens lyde. Brug Himmelsengen til et øjeb-
liks fordybelse, slap af og lad tankerne drive 
med skyerne og nyd bare at være. Idé: 
Heidi Jepsen. 
 
b  l dagtimerne 
c  Fri entré 
   Frue Plads, 1165 København K

Christfulness meditation
Arrangør: I Mesterens Lys og Areopagos

Meditationer fra kirkens skatkammer, 
som hjælper til at erfare Kristus med 
mig og i mig og til at genkende Kristus i 
det andet menneske. Meditationerne vil 
bl.a. omfatte: guidede bibelmeditationer, 
Jesus-bønnen fra den ortodokse kirke, 
’heling af hjertet’-meditation, ’renselse af 
hjertet’-meditation.

b  To-tre gange dagligt 
c  Fri entré 
     MobilKirken på Frue Plads,  
        1165 København K

Få en musikalsk overraskelse - 
Bragekoret optræder på byens 
torve 
Arrangør: Bragekoret

I løbet af eftermiddagen kan du overraskes 
– og overvældes - af sang på byens torve 
når mandskoret Brage, fra Nykøbing Falster 
besøger Himmelske Dage. Koret har sin 
oprindelse helt tilbage i 1862, og det er et 
af Danmarks ældste sangkor - måske endda 
det ældste. Det ca. 40 medlemmer store 
kor har været aktivt alle årene siden grun-
dlæggelsen og uden afbrydelse. 
 
b  Eftermiddag
c  Fri entré
    København K 

KFUM & KFUK inviterer til  
højskolesang
Arrangør: KFUM & KFUK

Alle er velkomne – så tag din ven/veninde 
i den ene hånd og højskolesangbogen i 
den anden og mærk fællesskabet i sang. Vi 
glæder os til at se jer! 
 
b  Eftermiddag
c  Fri entré
    Store Kannikestræde 19,  
       1169 København K 

Fotoudstilling: Kirken på barrikaderne 
- Danske Kirkedage 1968-1986
Arrangør: Styrelsen for Danske Kirkedage

Fik kirken indflydelse, eller flippede den 
bare ud? Historiske fotos fra de første 
Danske Kirkedage.  
Fra Mini-Uppsala i Haslev 1968 til Danske 
Kirkedage i Esbjerg 1986.
 
b  Hele dagen
c  Fri entré
    Vor Frue Kirke, Forhallen, Nørregade 8,  
       1169 København K

Venskab i virkeligheden: 
Vendsyssel - Vesterbro - Verden 
Arrangør: Venligboerne

Venligboere fra nær og fjern samles til 
Himmelske Dage og opretter pop-up-ven-
lig cafe. Her kan du komme forbi og opleve 
venligstemningen over en kop kaffe/te - der 
vil være rig mulighed for både at få stillet sin 
nysgerrighed og knytte nye venskaber. Både 
fredag og lørdag kl.11  
synger alverdens stemmer igennem til san-
gandagt anført af sognepræst Kristine Folmer-
Marstrand. 
 
b  Hele dagen
c  Fri entré
    Venligboernes telt, Nytorv,  
       1450 København K 

Utopia 2016 - mød Thomas More lys- 
levende og få en snak om fremtiden!
Arrangør: Himmelske Dage

I 2016 er det 500 år siden, at Thomas 
More udsendte sin revolutionerende 
bog – ’Utopia’. I skikkelse af forfatteren 
bevæger skuespilleren og debattøren 
Christian Steffensen sig rundt i indre by, 
hvor ”Thomas More” lejlighedsvis tager 
ordet i teltene eller stopper op på gader 
og stræder, og fra sin ”mobile talerkasse” 
fremfører han Mores markante synspunkter 
om det utopiske samfund.
 
b  Hele dagen
c  Fri entré 
    Gader og stræder, København K

Mobile Balance - en interaktiv  
kunstinstallation
Arrangør: Projektgruppen “Fordybelse”

Tag en af de hvide bønner og skriv et betyd-
ningsmættet ord på bønnen og læg den i 
den af skålene, du gerne vil give lidt mere 
vægt; LOVE måske, eller COURAGE eller 
en helt tredje. Straks vil du se, at hele 
mobilen sætter sig i bevægelse og finder 
et nyt udtryk og en ny tilstand. Verden sat i 
bevægelse af dit bidrag. En lille påvirkning 
har stor virkning.

Kunstnere: Lisbeth van Deurs og Malene 
Sakskilde
 
b  Hele dagen
c  Fri entré
    Vor Frue Kirke, Nørregade 8,  
       1169 København K

Labyrinter - find ro midt i travlheden
Arrangør: Projektgruppen ”Krop”

Det kan være svært at finde ro og tid til 
fordybelse, når man går rundt i en travl 
storby som København. Men en god måde 
at finde ro på er at gå en meditativ tur i en 
labyrint. Og dét får gæsterne på Himmelske 
Dage også lejlighed til, når der vil være 
mulighed for at besøge labyrinten. Gå en 
tur og oplev, at man kan meget andet end 
at fare vild i en labyrint - man kan også 
finde frem. 

”Labyrint-designer”: Lars Neve, Kirke- og 
kulturmedarbejder
 
b  Hele dagen
c  Fri entré

    Den Reformerte Kirke, Gothersgade 111,  
       1123 København K
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Soup, Soap & Salvation   
Arrangør: Frelsens Hær

Permanent outreach-stand under temaet 
“Soup, Soap & Salvation”. Få serveret gra-
tis suppe, muligheden for samtale/forbøn, 
oplev udstillingen af Frelsens Hærs his-
torie og køb Redesign tøj & accessories 
og Fairtradeartikler. Der er også tilbud om 
fodvask og gratis sokker udenfor teltet på 
campingstole.
 
b  Hele dagen
c  Fri entré
    Frelsens Hærs telt, Nytorv,  
       1450 København K

KFUM & KFUK åbner Kafeen i  
Skindergade   
Arrangør: KFUM & KFUK

Hvis der er hul i dit program, eller du har 
brug for en pause, så kom og få en kop 
kaffe og en snak med en (fremtidig) ven. 
Der vil også være små løbende aktiviteter 
såsom sang, quiz, livemusik og andet godt 
til at krydre din pausetid med.
 
b  Hele dagen
c  Fri entré
    Skindergade 26, 1169 København K 

#semennesker  
Arrangør: Projektgruppen ”Diakoni”

#semennesker har til formål at få os til at 
se hinanden, så der opstår møder menne-
sker imellem. Under Himmelske Dage har 
du mulighed for at gøre dette konkret ved 
at kontakte én, du ikke kender, tale sam-
men, tage en selfie af jer, lægge det på et 
socialt medie og markere det: #semenne-
sker. Alle fotos vil blive vist på storskærmen 
på Nytorv hen over Himmelske Dage. 
 
b  Hele dagen
c  Fri entré
   Nytorv, 1450 København K 

Danmission Café og genbrug.
Kom og hæng ud og deltag i debatten 
Arrangør: Danmission

Danmission inviterer spændende gæster i 
teltet til en snak om mission, musik, mad 
og mode. Vi har placeret os midt på Nytorv, 
og vi glæder os til at møde dig. Kom og 
gør et godt kup og støt en god sag. Der vil 
være masser af genbrugsfund, god kaffe 
og kage.
 
b  Hele dagen
c  Fri entré
    Zanzibaren på Nytorv,  
       1450 København K

Mosaikfortælling, som en åben og  
levende bibelbog
Arrangør: Sr. Teresa Piekos

Kom og se en fantastisk stofmosaik med 
en dyb symbolik, som er lavet af Sct. Albani 
børn og unge i Odense under ledelse af Sr. 
Teresa Piekos fra Maria Immaculata Orden. 
Mosaikken med budskabet “Guds frelse 
og Guds barmhjertighed” bliver udstillet til 
Verdens Ungdoms Dage i Krakow i 2016.
 
b  Hele dagen
c  Fri entré
   Gammeltorv, 1457 København K 

Er lyset for de letbenede blot?
Arrangør: Efterskolerne

Finder vi overhovedet ”lyset” midt i vores 
hastværk? 
Vi debatterer dette og griber fat om 
nutidens dogmer, der dominerer uddan-
nelsesverdenen og vores liv som unge. Vi, 
en gruppe ungdomspolitikere, vender de 
snævre rammer for læring, duelighed og 
livskvalitet løbende i dialoghjørnet og på 
scenen sammen med alle interesserede 
deltagere.
 
b  Hele dagen
c  Fri entré
    Pluto på Rådhuspladsen,  
       1599 København V 

Fundamentalism - invitation til  
konstruktiv religionsdebat
Arrangør: Projektgruppen “Religionsmøde” 
ved Din tro, Min tro, Tro i Harmoni 
Jens Galschiøts gigantiske skulptur på 
Regnbuepladsen viser 600 af de mest lyse 
og mørke citater fra Toraen, Biblen og Ko-
ranen. Kom og deltag i debatten sammen 
med dialogguider fra tværreligiøse organ-
isationer: Tro i Harmoni, Faith & Food, Din 
tro, Min tro og Dialog Forum.

b  Hele dagen
c  Fri entré
   Regnbuepladsen, 1550 København V 

Socialdemokraternes Kirkenetværk
Arrangør: Socialdemokraternes Kirkenet-
værk

Socialdemokraternes Kirkenetværk er for 
partiets menighedsrådsmedlemmer og 
andre med interesse for kirke og religion-
spolitik. Netværket er med til at formulere 
kirkepolitikken i dialog med folketingsgrup-
pen og partiets kirkeordfører. Kom forbi til 
en snak.
 
b  Hele dagen
c  Fri entré
   Gammeltorv, 1457 København K 

Kirkefondet
Arrangør: Kirkefondet

I Kirkefondets telt kan du i dit eget tempo 
gå gennem en kunstnerisk gudstjenestelab-
yrint, hvor de oldkirkelige gudstjenesteled 
bliver fortolket af en række kunstnere. Der 
vil også være forskellige arrangementer i 
teltet, såsom kirkesalon med et eksistenti-
elt tema, minikoncerter, oplæsning m.m.
 
b  Hele dagen
c  Fri entré
   Frue Plads, 1165 København K 
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Radiotransmitteret morgenandagt
Arrangør: Vor Frue Kirke

Præst Stine Munch står for den radiotrans-
mitterede morgenandagt i domkirken. 
 
b  08.00
c  Fri entré
     Vor Frue Kirke, Nørregade 8,  
       1165 København K

Morgensang med Fangekoret
Arrangør: Projektgruppen “Morgensang”

Kom til fælles morgensang med Fangekoret. 
 
b  09.00 - 09.45
c  Fri entré
     Scenen på Nytorv, 1450 København K 

Skriftestolen
Arrangør: Projektgruppen “Sjælesorg” og  
Grundtvigsk Forum

Skriftestolen er et åbent tilbud for alle, der har 
brug for at læsse noget af - turister, gadevan-
drere og deltagere på Himmelske Dage. Du 
får her mulighed for at tale med en erfaren 
skriftefader eller skriftemoder. Samtalen kan 

være kort eller lang. Skriftestolen er et for-
troligt sted, hvor man kan dele sine byrder og 
sorger og derefter gå videre ud i livet lidt let-
tere eller friere. 
 
b  09.00 - 19.00
c  Fri entré
   Rådhuspladsen, 1599 København  V 

Cenacolos Venner - en anderledes 
måde at behandle stofmisbrugere  
og alkoholikere 
Arrangør: Cenacolos Venner

Information, debat, herunder besvarelse af 
spørgsmål, film. Cenacolos Venner er en 
del af den katolske organisation Cenacolo 
Communitá, som omfatter omkring 60 
behandlingssteder (fællesskaber) i og uden-
for Europa. Rådgivning og vejledning af mis-
brugere og deres pårørende, herunder still-
ingtagen til evt. henvisning til et af fælless-
kaberne. Al behandling er gratis. 
 
b  09.00 - 20.00
c  Fri entré
   Sankt Ansgars Kirke, Annekset, Bredgade     
        69 A, 1260 København K 

Café Nutid
Arrangør: Nødhjælpens Ungdom

Kom forbi til altid hyggelig stemning, studi-
emiljø, god kaffe og SU-venlige priser i hjer-
tet af København. Oplev koncerter, stand-up 
og mange andre events, som bliver afholdt 
i caféen. 
 
b  09.00 - 23.00
c  Fri entré
    Café Nutid, Sankt Peder Stræde 1,  
        1453 København K

Maratonsalmesang - 100 nye salmer
Arrangør: Eksistensen, Grundtvigsk Forum 
og Folkekirkens Ungdomskor

Vi inviterer til halvmaratonsang i anledning 
af udgivelsen af salmebogstillægget ’100 
salmer’. Kom og syng sammen med kom-
ponister, forfattere, med- 
lemmer af redaktionsgruppen og voksne 
sangere fra Folkekirkens Ungdomskor. 
Arrangementet indledes af kirke- og kultur-
minister Bertel Haarder. 
 
b  09.30 - 15.00
c  Fri entré
    Vartov Gården, Farvergade 27,  
        1463 København K

Himmelstigen
Arrangør: Vor Frelsers Kirke

Vor Frelsers Kirkes tårn, også kaldet 
”Himmelstigen”, som almindeligvis har luk-
ket om aftenen, holder åbent til kl. 22 tors-
dag-fredag-lørdag. En enestående chance 
for at snegle sig op gennem det snoede tårn 
og se byens lys fra oven.

Entré: 
Indtil kl. 19.00:  Voksne kr. 45,- / Stud. kr. 35,- / 
Børn 10,- 
Kl. 19.00-22.00: Voksne kr. 20,- / Stud. kr. 15,- / 
Børn fri entré 
 
b  09.30 - 22.00
c  Entré
    Vor Frelsers Kirke, Sankt Annæ Gade 29,  
        1416 København K

OPSANG Morgensang
Arrangør: Eksistensen

Teolog og generalsekretær for Eksistensen 
Peter Hedegaard, indleder dagen med en 
kort refleksion og fællessang. 
 
b  09.45
c  Fri entré
    Eksistensens telt, Gammeltorv,  
        1457 København K 

Fangekoret

32
HIMMELSKE DAGE



KRISTI HIMMELFART 5.-8. MAJ 2016
33

LØRDAG

OPSANG v. Henrik Jensen
De syv Dødssynder: Misundelse
Arrangør: Eksistensen

De syv Dødssynder består af: hovmod, vrede, 
grådighed, dovenskab, hor, misundelse og 
fråseri. Litterat og lektor Henrik Jensen, tager 
sig af misundelse. 
 
b  10.00
c  Fri entré
    Eksistensens telt, Gammeltorv,  
        1457 København K

Morgenandagt over Kristuskransen, 
som har fået en grøn perle
Arrangør: Projektgruppen “Miljø og bæredy-
gtighed” og Grøn Kirke

Kristuskransen blev udviklet af den svenske 
biskop Martin Lönnebo, hvor perlerne fik hver 
sin betydning. I Martin Lönnebos oprinde-
lige krans er der bl.a. en perle for Gud, dåb, 
kærlighed og opstandelsen. For nylig er der 
blevet tilføjet en grøn perle til kransen, som er 
for diakoni og omsorg for skaberværket. 
 
b  10.00 - 10.15
c  Fri entré
    Grøn Kirkes telt, Rådhuspladsen,  
        1599 København V

Findes der en ukristelig økonomisk politik?
Arrangør: Mikkel Wold

Siger kristendommen noget om samfundets 
indretning? Om samfundets forpligtelse 
overfor de fattige og svage? Det har været 
diskuteret lige så længe, der har været kris-
tendom. I Danmark bl.a. af biskopperne 
Monrad og Martensen, af professor K. E. 
Løgstrup og af nogen af de nyeste salmer i 
salmebogen.

Ved Niels Kærgård, professor i økonomi og 
tidligere overvismand. 
 
b  10.00 - 10.45
c  Fri entré
    Vartov Hjørnestuen, Farvergade 27,  
        Opg. H, 1. sal, 1463 Købnehvan K

Vil du vide mere: Kirker og kommuner i 
samarbejde om velfærd
Arrangør: Folkekirkens Uddannelses- og 
Videnscenter

Folkekirkens sogne har en lang tradition for 
frivilligt arbejde, men ikke for samarbejde 
med kommunerne. Hvilke muligheder ligger 
der i kirkens diakoni, og hvordan kan kom-
muner og sogne sammen styrke indsatsen 
for samfundets udsatte borgere?

Ved projektmedarbejder Mette Hjære og 
Charlotte Juul Thomsen. 
 
b  10.00 - 10.45
c  Fri entré 
     Vartov Kirke, Løngangsstræde 24,  
         1468 København K

Doron Schneider: Messiansk jøde og...
Arrangør: Den Internationale Kristne Am-
bassade i Jerusalem (ICEJ), dansk afdeling

Doron Schneider er messiansk jøde fra 
Jerusalem og journalist. Fra kl. 10.00 vil 
han tale om dét at være messiansk jøde ift. 
evangeliet, kirken, jødedommen og kristen 
araber.  
 
b  10.00, 11.30, 13.00, 14.30
c  Fri entré 
    ICEJ DKs telt, Gammeltorv,  
        1457 København K

Prøv Yogafaith flow - bevægelse og 
meditation med Gud i fokus
Arrangør: I Mesterens Lys

Vi bruger bevægelser som kendes fra 
yoga og søger Guds kærlighed og energi. 
Gennem bøn og bibel, indånding og udånd-
ing, bevægelse og meditation, finder vi ro og 
åbner os for Guds nærvær. Vi afslutter med 
Christfulness-meditationen ‘Heling af hjer-
tet’. Medbring egen yogamåtte.

Ledes af Rie Skårhøj og Ole Skjerbæk 
Madsen. 
 
b  10.00 - 11.00
c  Fri entré

    Scenen på Nytorv, 1450 København K 

Debat: Hvorfor koster tro noget?
Arrangør: Himmelske Dage

Hvorfor koster tro noget? Og hvorfor tro på 
en Gud? Sådan spørger Ateistisk Selskab i 
en kampagne der skal opfordre danskerne til 
at melde sig ud af folkekirken. Kampagnen 
og dens spørgsmål debatteres med en 
række professorer og præster. 
 
b  10.00 - 11.00
c  Fri entré 
     Merkur på Gammeltorv,  
        1450 København K

Babysalmesang - en musikalsk andagt 
for nybagte familier
Arrangør: Projektgruppen ”Babysalmesang”

Med salmesang og dans skaber vi sammen 
en tryg og rolig oplevelse, hvor glæden og 
nærværet er i centrum. Henrik Brendstrup 
og Marie Rørbech opfører Arvo Pärts 
smukke ”Spiegel im Spiegel”. Søskende og 
bedsteforældre er meget velkomne. Alle 
kan deltage med egne forudsætninger. Kom 
gerne lidt før og oplev roen og stilheden i 
det smukke rum.  
 
b  10.00 - 11.00
c  Fri entré
    Vor Frue Kirke, Nørregade 8,  
       1165 København K

Præst på prøve: Vielsesritualet i funktion
Arrangør: Folkekirkens Uddannelses- og 
Videnscenter

Hvordan forløber vielsesritualet foran 
alteret? Hvordan gennemfører, man det 
som præst? Hvilke historiske, teologiske og 
aktuelle aspekter af vielsen og ægteskabet 
afspejler sig i ritualet, og hvad bør man tale 
med brudeparret om i den sammenhæng?

Workshop ved uddannelsesleder Ulla Morre 
Bidstrup. 
 
b  10.00 - 11.30
c  Fri entré
     Vartov Kirke, Løngangsstræde 24,  
         1468 København K

En tid til at danse
Arrangør: Projektgruppen “KROP”

På denne workshop vil vi sammen bevæge 
kroppen til en blandet buket af danse - lige 
fra de meditative til de mere livfulde, jødiske 
danse og lovsangsdanse. Vi håber, at delt-
agerne gennem dansen oplever, at dans 
og bevægelse kan være en god måde at 
udtrykke troen på, og at det kan berøre hjer-
tet og give en smag af evigheden at tilbede 
Gud i dans.

Workshopleder: Susanne Jensen, psykomo-
toriker og danseunderviser fra Århus. 
 
b  10.00 - 11.30
c  Fri entré
   Helligaandshuset, Valkendorfsgade  
       23, 1. sal, 1151 København K

Opstand om Opstandelsen
Arrangør: Evangelisk Luthersk Netværk

Evangelisk Luthersk Netværk (ELN) invit-
erer til samtale og debat mellem Teolog Lars 
Sandbeck og sognepræst Henrik Højlund, 
om hvordan vi skal forstå Jesu opstandelse. 
Er det en opstandelse med eller uden kød 
og ben? Hvad siger teksterne, og hvad bety-
der det for kirkens tro? 
 
b  10.00 - 11.30
c  Fri entré 
    Jupiter på Frue Plads,  
       1165 København K



De unges Luther
Arrangør: De Folkekirkelige Skoletjenester

Landets folkekirkelige skoletjenester tilbyder i 
2017 folkeskolerne forskellige undervisnings-
forløb med reformationen som omdrejning-
spunkt. Små workshops vil give eksempler på, 
hvordan reformationen kan gøres til genstand 
for undervisning i skolen anno 2017. Her laver 
I selv jeres teser, egne oversættelser mm. For 
børn unge og deres familier. 
 
b  10.00 - 11.30
c  Fri entré
   Reformationsteltet, Frue Plads,  
       1165 København K

Debat: Duchrow, Cantalamessa og 
Peter Skov-Jakobsen
Arrangør: Himmelske Dage

Raniero Cantalamessa, italienskfødt præst 
og teolog, er en af vatikanets førende teol-
oger og dertil Pavens personlige prædikant. 
Ulrich Duchrow, førende luthersk teo-
log fra Heidelberg, er optaget af at refor-
mulere reformationen, så dens brod mod 
global destruktion og nød, social ulighed og 
vild kapitalisme bliver tydelig og produktiv. 
Begge mødes til debat med Københavns 
biskop Peter Skov-Jakobsen, om hvordan 
de fælles udfordringer i vores samfund og 
verden omkring os bliver til et nyt mødested 
for gamle konfessioner? 

Moderator: Anja Bo 
 
b  10.00 - 11.45
c  Fri entré 
    Bispegården, Nørregade 11,  
       1165 København K

Folkekirkemødets afterparty: 
Hvad kan vi lære af tysk kirkeliv?
Arrangør: Folkekirkens Mellemkirkelige Råd

Dette seminar vil videreføre folkekirkemø-
dets temaer ved at inddrage erfaringer fra 
tysk kirke- og samfundsliv. Hovedtaler er 
præsident for Tyske Evangeliske Kirkedage 
2017, Christina Aus der Au. Seminaret hol-
des i dialogisk form, så alle kan forfølge 
de emner, de finder mest relevante. På 
engelsk, men med mulighed for at stille 
spørgsmål på dansk/tysk. 
 
b  10.00 - 12.00
c  Fri entré
   Den Reformerte Kirke, Gothersgade 111,  
       1123 København K

Hvad er fremtiden for folkekirken?
Arrangør: Himmelske Dage

Kan folkekirken rumme kristendommen? 
Kan folkekirken se til, mens medlemstal-
let falder? Kultur- og kirkeminister Bertel 
Haarder, fhv. sognepræst Søren Krarup og 
sognepræst Kathrine Lilleør er blandt delt-
agerne i panelet. Ordstyrer er Clement 
Kjersgaard. 
 
b  10.00 - 12.00
c  Fri entré
    Københavns Universitet, Festsalen,  
       Frue Plads 4, 1168 København K

Tantra og kristendom
Arrangør: Mogens Kjær

Tantra er en anderledes måde at have sex 
på, hvor der arbejdes med energi og spiritu-
alitet. Tantra er vild og frisættende. Den har 
sin rod i hinduismen og knyttes til guderne 
Shiva og Shaktis samliv. Foredraget handler 
om tantra, og hvordan man som kristen kan 
inspireres af tantra.

Ved teolog og fhv. generalsekretær Mogens 
Kjær. 
 
b  10.00 - 12.00
c  Fri entré
    Vartov, Grundtvigstuen, Farvergade 27,  
       Opgang H, 1. Sal, 1463 København K

Tænketanken CURA
Arrangør: CURA

Kom til debatmøde med tænketanken Cura, 
hvor emnerne omsorg, integration og stress 
bl.a. vil blive diskuteret. Karen Lumholt, 
Cura, interviewer og sørger for dialog mel-
lem oplægsholdere og deltagere.

Medv.: Anette Langdahl, Noomi Mortensen, 
Lone Møller, Malene Fenger Grøndahl, Bent 
Dahl Jensen, Preben Kok og Dorthe Toudal. 
 
b  10.00 - 12.00
c  Fri entré
    Pluto på Rådhuspladsen,  
       1599 København V

Kom-forbi-kirke
Arrangør: Den katolske Kirke

Kom forbi og tænd et lys, bed en bøn 
eller bare gå på opdagelse i kirken. Der er 
mulighed for at gå rundt og finde informa-
tion om kirken og den katolske kristne tro. 

Det meste af tiden vil der også være udstill-
ing af Sakramentet, som stilles åbent frem, 
så man på en meget konkret måde kan være 
i Guds nærvær. 

16.30: Andagt med velsignelse med 
Sakramentet 
 
b  10.00 - 16.45
c  Fri entré
   Sankt Ansgars Kirke, Bredgade 64,  
       1260 København K

WeFood-butik
Arrangør: Folkekirkens Nødhjælp

Hvert år smides mere end 700.000 ton mad 
ud i Danmark. Et spild, der koster danskerne 
11.6 mia. kr. om året. Samtidig lever mere 
end 800 millioner mennesker med sult hver 
dag. Derfor åbner Folkekirkens Nødhjælp 
WeFood, Danmarks første butik med over-
skudsmad, hvor formålet ikke kun er at 
forhindre madspild i Danmark, men også at 
skabe overskud til verdens fattigste og sikre 
global bæredygtighed. 
 
b  10.00 - 17.00
c  Fri entré
   Frue Plads, 1165 København K 

Arbejdende Kirkegård
Arrangør: Ulrik Christiansen

En “strandkirkegård”, hvor børn og vok-
sne sammen kan anlægge gravsteder, 
som de gerne vil have det til at se ud. Der 
stilles planter, sten, træ m.m. til rådighed. 
Desuden vil der være indlæg af fremtids-
forskere, som giver bud på, hvilke ten-
denser, Fremtidens kirkegårde skal tage 
højde for. 
 
b  10.00 - 17.00
c  Fri entré
   Rådhuspladsen, 1599 København V 

MobilKirken
Arrangør: Den katolske Kirke

MobilKirken er stedet, hvor du kan finde ro 
og fred, mulighed for at stille bøn, tænde 
lys, en samtale om det, du har på hjerte, for-
bøn eller velsignelse. 
 
b  10.00 - 18.00
c  Fri entré
    MobilKirken, Frue Plads,  
       1165 København K

LØRDAG
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Genbrug og loppeshop
Arrangør: Folkekirkens Nødhjælp

I Folkekirkens Nødhjælps gård er det bedste 
fra de lokale genbrugsbutikker til salg. Gør 
et kup eller find fine ting, vi lige har fået ind 
i butikkerne. 
 
b  10.00 - 18.00
c  Fri entré
    Nørregade 15, 1165 København K 

Troens ord 
- eller skriften på væggen
Arrangør: Ingrid Lisby Schmidt

Under Himmelske Dage udstilles en sam-
ling af ord fra Bibelen og salmebogen. Man 
kan kalde dem “Bibelens greatest hits.” Det 
er indrammede, broderede skriftsteder fra 
perioden 1870 til ca. 1930. Udstillingen er en 
privat samling af disse billeder, som tilhører 
sognepræst Ingrid Lisby Schmidt, Esbjerg. 
 
b  10.00 - 18.00
c  Fri entré
   Sankt Ansgars Kirke, Menigheds  
       salen, Bredgade 64, 1260 København K

Rasmus Skov Borrings sangtelt
Arrangør: Rasmus Skov Borring

Oplev glæden ved fællessang akkompag-
neret af rytmisk klaver i et udvalg af forskel-
lige tiders tekster og kompositioner fra den 
danske højskoletradition – kombineret med 
fortælling om sangene. Pianist Rasmus Skov 
Borring akkompagnerer og motiverer, og han 
inviterer løbende forskellige gæster med på 
scenen. Alle inviteres til at synge med!

Medvirkende: Jens Rosendal, Per Krøis 
Kjærsgaard, Rasmus Skov Borring. 
 
b  10.00 - 18.00
c  Fri entré
   Regnbuepladsen, 1550 København V 

Børnehjørne med stabler af bøger, 
farvekridt og papir
Arrangør: Eksistensen

Besøg Eksistensens telt på Himmelske 
Dage, hvor du kan købe bøger og høre for-
lagets forfattere holde oplæg, mens dine 
børn hygger sig i Børnehjørnet. 
 
b  10.00 - 18.00
c  Fri entré
   Eksistensens telt, Gammeltorv,  
       1457 København K

Reformationsteltet
Arrangør: Folkekirkens stifter

Teltet vil danne ramme om musik, sang, 
oplæg, drøftelser, workhops og samtaler. 
Ikke mindst det sidste hører til den lutherske 
arvs kernestof.

Stifternes repræsentanter vil være tilstede, 
komme med indskud, præsentere program-
punkter for 2017, være til at snakke med, og - 
ikke mindst - servere prøver på reformations-
bryg, -mad og meget mere. 
 
b  10.00 - 18.00
c  Fri entré
   Reformationsteltet, Frue Plads,  
       1165 København K 

Y’s Men Region Danmark. 
Mød aktive Y’s Men og KFUM & KFUK 
venner på Frue Plads
Arrangør: Y’s Mens Club

Besøg engleværksted og få en snak med 
engagerede Y’s Men og Y’s Mens venner 
om frivillighed og engagement, hvor kristne 
værdier og ansvarlighed er bærende. Nyd en 
kop kaffe eller få historisk tur med rickshaw. 
Se Grønlandske billeder om Regionsprojekt. 
 
b  10.00 - 20.00
c  Fri entré
    Y’s Mens Clubs telt, Frue Plads,  
       1165 København K

Himmelske Dage med  
Bethlehemskirken, Nørrebro
Arrangør: Bethlehemskirken

Bethlehemskirken præsenterer bøn i 
kirkens tradition og fornyelse, salmer 
og nutidssange. Lyrikcafé hvor du kan 
lytte til medrivende digte – og selv frem-
sige et. Derudover debat om, hvorfor 
DOWNssyndrom er en trussel for vort sam-
fund i en sådan grad, at vi må fjerne fostre, 
der bærer kromosomforandringen. Debat 
med en professor, en praktiserende læge, en 
præst, politiker og en med Downs. 
 
b  10.00 - 20.00
c  Fri entré
    Neptun på Rådhuspladsen,  
       1599 København V

Besøg en samtalesofa med vært
Arrangør: Himmelske Dage

På festivalens pladser kan du besøge sam-
talesofaerne. I hver sofa sidder en vært, 
som inviterer forbipasserende på gaden til 
samtale i egen sofa. Værten kan fx være en 
debattør, præst, musiker, skuespiller eller 
politiker. Vi ønsker en åben samtale, hvor 
alle, uanset hvad de mener om kirken, om 
kristendommen, om tro og religion, vil kunne 
deltage og blande sig. 
 
b  10.00 - 20.00
c  Fri entré
    På festivalens pladser og torve,   
       København K

LØRDAG
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Verdens Café telt
Arrangør: Nødhjælpens Ungdom

Nødhjælpens Ungdom tilbyder hyg-
gelig stemning, studiemiljø, god kaffe og 
SU-venlige priser i teltet lige ved Domkirken. 
Slap af eller bliv udfordret af debatter, 
stand-up og mange andre events.

14.00-15.00 og 17.00-18.00: God mad med 
varer fra WeFood. Kendt kok laver mad og 
fortæller. 
 
b  10.00 - 22.00
c  Fri entré
   Frue Plads, 1165 København K 

Grøn kirkes telt, indrettet med gen-
brugsmøbler fra Kirkens Korshær
Arrangør: Grøn Kirke i samarbejde med 
Kirkens Korshær

Vi har gjort gode fund i Kirkens Korshærs 
genbrugsbutikker og vil lade teltet være 
til inspiration til indretning med genbrug. 
Deltag i indholdsmættede samtaler med 
spændende folk med noget på hjerte. Der vil 
være workshop med træ, strik og blomster. 
Du kan formulere dine egne grønne eller 
himmelske bønner, drømme og hænge dem 
op. Der vil være teater, fortælling, musik og 
meget mere. 
 
b  10.00 - 22.00
c  Fri entré
   Rådhuspladsen, 1599 København V 

I dialog med Vesterbro 
Arrangør: Vesterbro Sogn

Vesterbro Sogn deltager med nye gudst-
jenester og arrangementer. Det er vores 
ønske, at vores deltagelse formår at vise, at 
kirken også kan være relevant for andre mål-
grupper end dem, der traditionelt relaterer 
sig til kirken. Vi inviterer indenfor til samtale, 
og alle vores aktiviteter giver mulighed for 
spørgsmål og dialog. Se det fulde program 
på www.himmelskedage.dk. 

Værter: Liane Zimsen Dambo og Birgitte 
Kvist Poulsen. 
 
b  10.00 - 22.00
c  Fri entré
   Mars på Nytorv, 1450 København K 

Sjæle-om-sorg - i stilhed, ord og toner
Arrangør: Løgumkloster Refugium

I de sidste årtier er det ”sunde legeme” 
blevet den nye religion, hvor sjælen er 
blevet efterladt på bagsmækken. Der er 
levnet meget lidt plads til livets ånde-
lige dimension såvel på det personlige 

som på det samfundsmæssige plan. 
Det vil vi gerne ændre på. Så temaet for 
Løgumkloster Refugiets Himmelske Dage 
er: Sjæle-om-sorg. 

Ved musiker Peter Bastian, korsanger Karin 
Bastian, forstander Helle Skaarup. 
 
b  10.15
c  Fri entré
    Løgumkloster Refugiums telt,  
       Frue Plads, 1165 København K

Plant håb!
Arrangør: Grøn Kirke

Grøn Kirke opfordrer kirker og menigheder til 
at plante træer i 2017 som led i fejringen af 
500 året for den lutherske reformation. Ved 
at plante træer bidrager vi til naturen både 
herhjemme og globalt og sætter synlige og 
varige tegn på håb. Kom og hør mere om 
træplantningsprojektet i Grøn Kirkes telt. 
 
b  10.15 - 11.15
c  Fri entré
   Grøn Kirkes telt, Rådhuspladsen,  
       1599 København V

Mød Miljøpunkt og Tagtomat 
Arrangør: Grøn Kirke i samarbejde med 
Miljøpunkt og Tagtomat

Plant frø i små potter og pynt dem med 
sjove ting. Vær med i tegnekonkurrencen. Få 
testet din viden om affaldssortering. Vind en 
luftrensende stueplante. Få inspiration til at 
dyrke urter, grøntsager og planter - også sel-
vom du ikke er haveejer.  
 
b  10.15 - 16.00
c  Fri entré
   Grøn Kirkes telt, Rådhuspladsen,  
       1599 København V

Taizé-gudstjeneste, økumenisk  
med nadver
Arrangør: Dansk Kirkemusiker Forening v. 
Trine Dirks

Vi fejrer Kristi Himmelfart og venter 
Helligåndens komme. Rodfæstede i Kristus 
er vi åbne over for alle.

Medv.: Pilgrimspræst Elisabeth Knox-Seith, 
instrumentalister og solister, Malene Bichel. 
 
b  11.00
c  Fri entré
   Helligaandshuset, Udstillingssalen,  
       indgang fra Strøget, 1151 København K

OPSANG v. Iben Krogsdal.
Luthers salmer
Arrangør: Eksistensen

I 2017 er det 500 år siden, at reformationen 
begyndte, og derfor er det nærliggende at 
arbejde med Luthers salmer. Kan de gen-
tolkes – kan de modskrives – og må man 
det? Forfatter og salmedigter Iben Krogsdal, 
fortæller om at arbejde med Luthers salmer. 
 
b  11.00
c  Fri entré
    Eksistensens telt, Gammeltorv,  
       1457 København K

Rollespil: Bibelen Tur/Retur
Arrangør: Rollespilsakademiet

Rollespilsakademiet fremfører Bibelen Tur/
Retur på Rådhuspladsen. Rollespilseventet 
vil bestå af to dele: Først udspilles scener fra 
fortællingen om Jesus, som de er beskrevet 
i Bibelen. Efterfølgende spilles de samme 
scener, men i en moderne fortolkning. De to 
skuespil vil blive fremført af rollespillere med 
tilskuere som aktive statister. 
 
b  11.00 og 15.00
c  Fri entré 
   Rådhuspladsen, 1599 København V

Vil du vide mere: 
Hvad forventer folket af kirken?
Arrangør: Folkekirkens Uddannelses- og 
Videnscenter

Hvordan bruger danskerne kirken, og hvad 
betyder noget for dem, når de gør det? Er 
der forskel på land og by? Er den lokale 
præst og den lokale kirke vigtig – eller er det 
helt andre ting, der afgør medlemmernes 
forhold til folkekirken?

Ved vidensmedarbejder Kirsten Donskov 
Felter. 
 
b  11.00 - 11.45
c  Fri entré
    Vartov Kirke, Løngangsstræde 24,  
       1468 København K

Naturen i os selv. Et foredrag om natur, 
etik og kristendom
Arrangør: Mikkel Wold

Foredraget vil sætte skarpt på menneskets 
forhold til natur og vise, hvorledes etiske 
og religiøse værdier kommer til at spille en 
afgørende rolle i de samfundsforandringer, 
som er nødvendige, hvis fremtiden ikke skal 
overmande os helt.

Ved Mickey Gjerris, lektor, Ph.d. og teolog, 
Københavns Universitet og Det Etiske Råd. 
 
b  11.00 - 11.45
c  Fri entré

    Vartov, Farvergade 27, Opg. H, 1. sal,  
       Hjørnestuen, 1463 København K
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Babysalmesang - bruges kirkernes  
succes offensivt til at skabe relation 
mellem børnefamilierne og kirken?
Arrangør: Danmarks Kirkelige Mediecenter

Danmarks Kirkelige Mediecenter og Århus 
Universitet gennemførte i 2014 en undersø-
gelse om babysalmesang, som rejser en 
række interessante spørgsmål bl.a. omkring 
kirkernes aktive brug af babysalmesang som 
en mulighed for at skabe relationer til sog-
nets børnefamilier, om familiernes forvent-
ninger til kristendommen i babysalmesangen 
og om hvem, der er kirkens ansigt i mødet 
med babyer og forældre. 
 
b  11.00 - 12.00
c  Fri entré
    Danmarks Kirkelige Mediecenters telt,    
       Nytorv, 1450 København K

Debat: Er den kristne familieform  
den bedste?
Arrangør: Himmelske Dage

Antallet af skilsmisser er fortsat stigende, 
og familieformer bliver brudt og sat sammen 
på helt nye måder. Hvilke fordele og ulem-
per er der ved de nye familieformer? Hvorfor 
velsigner Bibelen kun den heteronormative 
familieform, og kan vi blive for tolerante i for-
hold til, hvilke forhold vores børn vokser op 
under?

Debattører: Stig Grenov 
(Kristendemokraterne), og 
Anja Lysholm (selvstændig og forfatter)

b  11.00 - 12.00
c  Fri entré
    Merkur på Gammeltorv,  
       1450 København K

Livsspillet 
Arrangør: Projektgruppen "Fordybelse"

Kom og spil om livet! ’Livsspillet’ handler 
om at sætte nogle af de store udfordringer 
og spørgsmål, vi kan stå overfor, i spil. 
Spillet foregår i grupper på 3-5 personer og 
består af en terning og et antal spørgsmål 
fordelt på 6 kategorier.

Idé: Lise Damkjær & Adrian Hove-Kreutzfeldt

b  16.00 - 20.00
c  Fri entré
   Livsspillets telt, Nytorv,  
       1457 København K

OPSANG v. Søren Holst: Er Det Gamle 
Testamente for gammelt?
Arrangør: Eksistensen

Teolog og lektor Søren Holst, er kendt for 
sin blændende og engagerede formidling. 
Senest har han kastet sig over oversæt-
telsen af Det Gamle Testamente til nutids-
dansk. Han stiller spørgsmålet: Er Det 
Gamle Testamente for gammelt? 
 
b  11.30
c  Fri entré
   Eksistensens telt, Gammeltorv,  
       1457 København K

Gadegudstjeneste med Mødested  
Amager og Conquerors
Arrangør: Mødested Amager

Kirkens budskab er det bedste i verden. 
Det forvandler menneskers liv, men det må 
præsenteres i stadig nye former for overho-
vedet at kunne kommunikere i dag. Derfor 
skal kirkens tradition og udtryksformer 
fornyes. Kom og hør vores bud på fornyelse: 
Gadegudstjeneste med Gospelsalmer. 
 
b  12.00
c  Fri entré
    Helligaandspladsen v. Helligaand   
       skirken, Niels Hemmingsensgade 5,  
       1153 København K

Luther – hva’ så?
Arrangør: Folkekirkens stifter

Spillemandsmusik med reformationstidens 
melodier. Med Per Vibskov Nielsen, Betty og 
Peter Arendt og Anders Pedersen. Udtog af 
musikalsk cabaret. 
 
b  12.00 - 12.25
c  Fri entré
    Reformationsteltet, Frue Plads,  
       1165 København K

Genbrugsmodeshow præsenteret af 
Master Fatman
Arrangør: Projektgruppen “Miljø og bæredy-
gtighed”, Grøn Kirke og Kirkens Korshær

Grøn Kirkes telt danner rammen om et alter-
nativt modeshow, når Master Fatman præsen-
terer et festligt genbrugsmodeshow. 
 
b  12.00 - 13.00
c  Fri entré
   Grøn Kirkes telt, Rådhuspladsen,  
       1599 København K

Debat: Teknologi og religion
Arrangør: Himmelske Dage

Danskerne bruger mere tid end nogensinde 
før på internettet - også i dyrkelsen af reli-
gion. Hvilket religiøst behov vil fremtiden 
bringe, og skal de religiøse institutioner 
indstille sig på lutter online-gudstjenester 
og digital sjælesorg eller hellere optræde 
som et alternativ til det, der foregår på 
internettet?

Debattører: Christina Busk (cand. teol. og 
stifter af Etikos) og Christian Monrad (nat-
kirkepræst i København)  
 
b  12.00 - 13.00
c  Fri entré 
    Merkur på Gammeltorv,  
       1450 København K

Præst på prøve: Prædikenen - hvor 
svært kan det være?
Arrangør: Folkekirkens Uddannelses- og 
Videnscenter

Er du typen, der håber på det bedste, og 
frygter det værste, når præsten begynder 
at prædike? Har du tænkt: hvor får præsten 
det fra – eller: det kan jeg da gøre bedre? 
Kom og prøv kræfter med prædikekunsten 
gennem tekstforståelse, taleskrivning og 
taleøvelser.

Workshop ved lektor Kjeld Slot Nielsen. 
 
b  12.00 - 13.30
c  Fri entré
    Folkekirkens Uddannelses- og  
       Videnscenter, Undervisningslokalet,     
       Farvergade 27 F, 1463 København K

Min næste fra andre religioner?
Arrangør: Projektgruppen ”Religionsmøde”

Med udgangspunkt i egen tro og tekster 
fortæller fire troende, hvordan de ser på og 
inddrager anderledes troende i deres trosliv.

Medv.: Anders Gadegaard (kristendom-
men), Ani Tenzin (tibetansk buddhisme), 
Naveed Baig (islam), Sonja Ohlsson (brahma 
kumaris). 
 
b  12.00 - 13.30
c  Fri entré
    Phendeling, Nørregade 7B,  
       1465 København K
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Vil du vide mere: Kirken på landet
Arrangør: Folkekirkens Uddannelses- og 
Videnscenter

Kirkens vilkår på landet er under forandring. 
Men kirken på landet rummer også store 
ressourcer og muligheder for udvikling. Et 
fireårigt projekt skal bidrage til nytænkning 
af menighedsliv og samvirke med lokal/
civilsamfundet.

Ved sognepræst Birgitte Møldrup og projek-
tleder Hasse Neldeberg Jørgensen. 
 
b  12.00 - 13.45
c  Fri entré
    Vartov Kirke, Løngangsstræde 24,  
       1468 København K

Kristian Leths okkulte verden
Arrangør: Himmelske Dage

Kristian Leth er forfatter, sangskriver og jour-
nalist og har længe arbejdet med religion, 
mysticisme og okkultisme. Lørdag fortæller 
astrologen Johan Hjelmborg og den nor-
diske shaman Annette Høst, hvordan verden 
hænger sammen med systemer, ånder og 
energi. 
 
b  12.00 - 16.00
c  Fri entré 
     Saturn på Gammeltorv,  
       1450 København K

Vores Tingbjerg - Diakonikirke for alle
Arrangør: Tingbjerg Kirke og Diakoniens 
Hus

Kig forbi og få en smagsprøve på, hvad 
Diakonikirken i Tingbjerg byder. Mød bebo-
ere og frivillige i dialog over en bid mad og 
hør mere om vores ’Mad til Alle’-projekt i 
samarbejde med Fødevarebanken. Oplev 
husets aktiviteter fx andagt, socialrådg-
ivning, massage, sang, strik og meget mere. 
 
b  12.00 - 19.00
c  Fri entré 
     Venus på Frue Plads, 1165 København K

Politik og kristendom
Arrangør: Mikkel Wold

Samtale mellem kirkeminister Bertel 
Haarder og tidligere undervisningsdirektør 
og præst, forfatteren Asger Baunbak-Jensen. 
 
b  12.30 - 13.30
c  Fri entré
    Vartov Hjørnestuen, Farvergade 27,  
       1463 København K

Frokost-samtaler omkring Luthers bord
Arrangør: Folkekirkens stifter

Luther elskede måltidet og underholdt ved 
dem. Hans elever skrev hans mange replik-
ker ned. Karske, grove, opbyggelige og i en 
jævn folkelig form. Jacob Ørsted udgiver til 
dagene en bog med udpluk. Han vil bruge 
dem som oplæg til en fri samtale om tro, 
eksistens, dagligliv og kristendom. Her er 
plads til humor og snak.

Ved sognepræst Jacob Ørsted, dansk præst 
ved Helligåndskirken i Flensborg. 
 
b  12.30 - 13.45
c  Fri entré
   Reformationsteltet på Frue Plads,  
       1165 København K

Kan tro flytte bjerge?
Arrangør: Dansk Missionsråd

Bogen ’Kristendom og udvikling – kan tro 
flytte bjerge?’ sætter fokus på religionens 
særlige rolle i udviklingsarbejdet. Mød en 
række af forfatterne bag kapitlerne i bogen 
og bliv klogere på forskellige sider af det 
kirkelige udviklingsarbejde. 
 
b  12.30 - 14.00
c  Fri entré
   Frue Plads, 1165 København K 

Skal jeg døbes for at blive medlem  
af folkekirken?
Arrangør: Lindevang Kirke

Anja Bo leder et dilemmaspil om dåb og 
medlemskab. Hans Gammeltoft Hansen 
argumenterer juridisk for en mulighed for 
medlemskab uden dåb, sognepræst Andreas 
Christensen begrunder et "Ja" teologisk og 
sognepræst Kathrine Lilleør et "Nej" – delt-
agerne tager stilling og stemmer undervejs 
om det. 
 
b  12.30 - 14.00
c  Fri entré
    Jupiter på Frue Plads,  
       1165 København K

 
Det gode liv
Arrangør: Oplysningsforbundet FORA

Hvad er folkeoplysningens rolle i dagens 
samfund? Hvor mødes man, og hvor finder 
man plads til fordybelse og lejlighed til at 
fundere over livet? Oplysningsforbundet 
Fora giver et bud på folkelysningens mod-
erne nødvendighed. 
 
b  12.30 - 18.00
c  Fri entré
    Pluto på Rådhuspladsen,  
       1599 København V

OPSANG ved Birgitte Kragh Engholm
Fremtidens folkekirke
Arrangør: Eksistensen

Sognepræst og fremtidsforsker, Birgitte 
Kragh Engholm, tager jer med ind i frem-
tidens folkekirke: Hvis folkekirken skal bev-
are sin status som folkets kirke og stadig 
være relevant og meningsfuld for den mod-
erne dansker, er det væsentligt at kende 
fremtiden og de forandringer, den bringer 
med sig. 
 
b  13.00
c  Fri entré
   Eksistensens telt, Gammeltorv,  
       1457 København K

Soup, Soap & Salvation
Arrangør: Frelsens Hær

March på Strøget med Brass Band samt fri-
luftskoncert. 
 
b  13.00 - 13.30
c  Fri entré
    Strøget, 1150 København K 

Bøn i Bevægelse - en kristen bønspraksis
Arrangør: Projektgruppen “KROP” ved  
Dorthe Davidsen Langås

Hvordan kan tro og krop hænge sammen? Det 
kan du lære mere om, hvis du deltager i work-
shoppen ”Bøn i Bevægelse”. Workshoppen 
varer cirka en time og har fokus på, hvordan 
vi kan inkludere vores kroppe i bøn, og hvor-
dan kroppen er en værdifuld ressource i kom-
munikationen med Gud. Det kræver ingen 
forkundskaber at  
deltage på workshoppen. 

Workshopleder: Øyvind Borgsø, meditation-
skonsulent i Areopagos. 
 
b  13.00 - 14.00
c  Fri entré
    Bethesda, Rømersgade 17,  
       1362 København K

Skal religion fylde mere? Eller mindre?
Arrangør: Projektgruppen ”Religionsmøde”

Er religion en privatsag, en trussel eller en 
resource for det offentlige rum? Ønsker vi 
et samfund med religionsneutralitet eller 
mangfoldighed? Mød Clement Kjersgaard 
i debat med fagfolk, kendte politikere og 
religiøse ledere. Dialog med salen priorit-
eres højt. 

Medv.: bl.a. Rasmus Jarlov, Pia Allerslev, Carl 
Christian Ebbesen, Peter Skov-Jakobsen, 
Søren K. Villemoes og mange flere. 
 
b  13.00 - 14.45
c  Fri entré

    Københavns Universitet, Festsalen,  
        Fiolstræde 44, 1171 København K 
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Kristne ikoner, det Guddommelige 
håndværk
Arrangør: Charlotte Weppenaar

Foredraget varer to timer, hvor Charlotte 
fortæller om ikoners begyndelse, bøn, faste 
og den teologiske opbygning. Om formspro-
get, det omvendte perspektiv og hjertespro-
get. Udover ikoner fra det gamle testa-
mente, Gudsmoderikoner og ærkeengle, 
vises ikoner, der omhandler Jesus Kristus liv, 
prædiker og gerninger. 
 
b  13.00 - 15.00
c  Fri entré
    Helligaandshuset, Udstillingssalen,     
       indgang fra Strøget, 1151 København K

Soup, Soap & Salvation
Arrangør: Frelsens Hær

Kom og oplev Ramasjang Kirke (børnekirke), 
Godly play (dramatiseret bibelfortælling), 
Brass Band-koncert og suppeservering. 
 
b  13.00 - 17.00
c  Fri entré
   Merkur på Gammeltorv,  
       1457 København K

Menneskehandel er vor tids  
slavehandel
Arrangør: Projektgruppen “Menneskehandel” 
v. Karin Kjærgaard

Forestil dig, at ”Mr. Dollar” kommer til 
en nigeriansk landsby og lover ”guld og 
grønne skove” – men virkeligheden bliver 
en tilværelse som sexslave i København. 
På Vesterbro Torv kan du gå gennem en 
udstilling med fire rum og få mulighed for at 
indleve dig i, hvordan en kvinde går ”fra fri 
til slave”.

Medv.: Karl Stoltz, Matei Viorel Ardeleanu, 
Gospelkoret Oikos. Besøg Reden 
International’s natcafé, TirsdagsKlinikken 
samt Night Light Café i Eliaskirken. 
 
b  13.00 - 18.00
c  Fri entré
    Vesterbros Torv, 1620 København V 

OPSANG ved Peter Hedegaard
Hvad er himmelen?
Arrangør: Eksistensen

Mit land siger Herren er himmel og jord, 
hvor kærlighed bor. Valgmenighedspræst 
Peter Hedegaard taler om himmelen rundt 
om hjørnet, i fodsålerne og hos Grundtvig. 
 
b  13.30
c  Fri entré
   Eksistensens telt, Gammeltorv,  
       1457 København K

Hva’ så Gud - en forestilling om og for 
unge om tro
Arrangør: Projektgruppen “Religionsmøde” 
v. Tro i Harmoni

Kan man være ung og tro på gud? Bliver man 
lykkeligere af at have en gud? Hvad betyder 
det, om man går med tørklæde eller kasket? 
Kan man være piercet og kristen? De med-
virkende er unge med vidt forskellig (tros)
baggrund. Efter forestillingen er der dialog 
mellem tilskuere og medvirkende.

Medv.: C:NTACT. Manuskript og instruktion: 
Madeleine Røn Juul. 
 
b  14.00
c  Fri entré
a    Trinitatis Kirke, Sognehuset,      
       Pilestræde 67, 1112 København K

Vor Frue Kirke

Jazzmesse med Chris Minh Doky Quar-
tet v/domprovst Anders Gadegaard 
Arrangør: Vor Frue Kirke

Himmel og Jord, hvor kærlighed bor. Kendte 
sangere vil synge kendte salmer, der findes 
på en nyudgiven CD med 15 salmer i Minh 
Dokys arrangementer. CD’en vil i øvrigt være 
til salg i domkirkens forhal efter jazzmessen. 
 
b  14.00
c  Fri entré
    Vor Frue Kirke, Nørregade 8,  
       1165 København K

OPSANG v. Lilian Munk Rösing
De syv Dødssynder: Hor 
Arrangør: Eksistensen

De syv Dødssynder består af: hovmod, 
vrede, grådighed, dovenskab, hor, misun-
delse og fråseri. Litterat og lektor Lilian 
Munk Rösing tager sig af hor.

b  14.00
c  Fri entré
   Eksistensens telt, Gammeltorv, 
       1457 København K 

Vil du vide mere: 
Funktionspræster i Danmark
Arrangør: Folkekirkens Uddannelses- og 
Videnscenter

I de senere år er der sket en kraftig stigning 
i antallet af præster med særlige funktioner, 
både i forhold til andre institutioner og indad-
til i folkekirken. Hvad kendetegner de forskel-
lige stillingstyper, og hvad betyder deres 
eksistens for kirkens virke som helhed?

Ved projektmedarbejder Stig Asboe. 
 
b  14.00 - 14.45
c  Fri entré
   Folkekirkens Uddannelses- og  
       Videnscenter, Undervisningslokalet,      
       Farvergade 27 F, 1463 København K

Soup, Soap & Salvation
Arrangør: Frelsens Hær

March på Strøget med Brass Band samt  
friluftskoncert. 
 
b  14.00 - 14.45
c  Fri entré
    Strøget, 1150 København K 

Historier om verdens uretfærdighed
- en enkel måde at tale med børn i 
5-10 års alderen
Arrangør: Danmarks Kirkelige Mediecenter

Hvordan tager vi afsæt i den, for børn, ofte 
skræmmende og uoverskuelige virkelighed, 
som de møder på tv, på internettet eller der, 
hvor de bor, i form af børn og familier, der er på 
flugt fra krig og nød? Hvordan kan vi med film, 
ord og samtale skabe forståelse og perspekti-
vere i børnehøjde samtidig med, at vi giver 
børn en mulighed for at handle aktivt?

Med Danmarks Kirkelige Mediecenter, 
Folkekirkens Nødhjælp og FDF m.fl. 
 
b  14.00 - 15.00
c  Fri entré
   Danmarks Kirkelige Mediecenters telt,     
      Nytorv, 1450 København K

Reformatoriske anliggender i dag
Arrangør: Folkekirkens stifter

Vi giver plads til åben samtale med to af 
dagenes udenlandske gæster.
Ulrich Duchrow, tysk teolog, vil tage udgang-
spunkt i de ”94 teser”, hvor han sammen 
med andre har leveret et nutidigt og radikalt 
bud på, hvad der kræves af en luthersk ref-
ormation i dag. Miroslav Volfs åbningsspørg-
smål bliver: ”kristendom i det offentlige 
rum”. Derefter er der frie spørgsmål og bud 
fra alle, der kommer.

Medv.: Ulrich Duchrow, Miroslav Volf, 
Henning Kjær Thomsen.
 
b  14.00 - 15.00
c  Fri entré
    Reformationsteltet på Frue Plads,  
       1165 København K
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Rundvisning: Bibelske planter i  
Botanisk Have
Arrangør: Hans Arne Jensen i samarbejde 
med  
Bibelselskabet

Dr.agr. Hans Arne Jensen viser rundt i 
Botanisk Have og fortæller om Bibelen og 
dens planter. Rundvisningen tager udgang-
spunkt i de ca. 60 planter, som man kan 
finde i både Bibelen og Botanisk Have.

Mødested: Indgangen til Botanisk Have ved 
Nørreport Station, hjørnet af Øster Voldgade/
Gothersgade. 
 
b  14.00 - 15.00
c  Fri entré
    Botanisk Have, Øster Farimagsgade 2B,  
       1353 København K

Arne Haugen Sørensens  
Kirkelige Kunst
Arrangør: Det Danske Bibelselskab

Arne Haugen Sørensen fortæller om 
sin religiøse kunst i en samtale med 
sognepræst Søren Nielsen, Holstebro, der 
på Bibelselskabets forlag, har været med til 
at udgive billedværket “Den Store Passion”. 
Ved arrangementet vil der være mulighed for 
at tale med kunstneren og Bibelselskabet 
sælger “Den Store Passion” til favorabel 
pris. 
 
b  14.00 - 15.30
c  Fri entré
    Vartov Store sal, Farvergade 27,  
       Opgang H, 1. Sal, 1463 København K

Tro, kultur og fællessang
Arrangør: Diakonissestiftelsen

Syng med fra Højskolesangbogen og find ud 
af, hvad fællessang kan sige om både men-
nesket og samfundet. Bente Dahl vil lede os 
gennem Højskolesangbogen og vise, hvor-
dan vi som mennesker, kirker og samfund, 
kan spejle os i de store temaer fra vores 
sangskat. 
 
b  14.00 - 15.30
c  Fri entré
   Jupiter på Frue Plads,  
       1165 København K

Samtaler i den grønne sofa
Arrangør: Grøn Kirke

Klimaforandringer, bæredygtighed, det gode 
liv, retfærdighed, håb, afmagt, grøn omstill-
ing eller noget helt 8. bliver indholdet i 
sofasamtalerne i Grøn Kirkes telt. Tag plads i 
sofaen, du er inviteret til samtale med bioe-
tiker Mickey Gjerris, generalsekretær Birgitte 
Qvist-Sørensen, sognepræst Martin Ishøy og 
GoGreen medarbejder Pia Rathsach om det, 
der ligger dig på sinde. 
 
b  14.00 - 16.00
c  Fri entré
   Grøn Kirkes telt, Rådhuspladsen,  
       1599 København V

Hvem er/var jeg? Hvordan mindes jeg 
mig selv og dig som død?
Arrangør: Galleri NYBRO

Vores digitale, hastige og individuelle tid-
salder giver helt nye muligheder for epitafier 
eller mindetavler/gravstene. Samtidig har 

internettet demokratiseret, hvem der kan 
huskes. Så: Hvad vil vi huskes for? Hvordan 
formidles dette i fremtiden? Udstillingen 
viser to kunstneres bud på dette.

Udstilling ved kunstnerne Esbern Skovgaard, 
Odense og Knud Larn, København. 
 
b  14.00 - 18.00
c  Fri entré
    Galleri Nybro, Nybrogade 30,  
       1203 København K

OPSANG ved Hans Raun Iversen
Dåbens teologi og praksis
Arrangør: Eksistensen

Teolog og lektor Hans Raun Iversen har 
gennem hele sit arbejdsliv arbejdet intenst 
med dåben og dens betydning for den almin-
delige danske menighed. Her taler han om 
dåbens teologi og praksis i Danmark. 
 
b  15.00
c  Fri entré
   Eksistensens telt, Gammeltorv,  
       1457 København K

Gregoriansk vesper, aftenbøn på latin 
Arrangør: Den katolske Kirke

Den smukke gregorianske kirkesang fra mid-
delalderen kan opleves i sine ”naturlige omgiv-
elser”, når den katolske domkirke inviterer til 
højtidelig aftensang lørdag kl. 15. Vesperen 
vil blive fejret af den katolske biskop af 
København Czeslaw Kozon, efter et klassisk 
ritual på latin med gregoriansk sang og renæs-
sancepolyfoni. 
 
b  15.00
c  Fri entré
   Sankt Ansgars Kirke, Bredgade 64,  
       1260 København K

Performance: Spoken Bible 
Arrangør: Bibelselskabet i samarbejde med  
Bibellæser-Ringen

#SpokenBible giver Bibelen en ny ramme ved 
at knytte musik til teksterne. Måske ordene 
så lettere kan høres og budskabet nemmere 
forstås? I #SpokenBible lader bandet, Nu vi 
alligevel er her, Bibelen møde mediterende 
musik fra rytmiske instrumenter. 
 
b  15.00
c  Fri entré
    Politikens Boghal, Rådhuspladsen 37,  
       1550 København V

LØRDAG

Street Parade

40
HIMMELSKE DAGE



KRISTI HIMMELFART 5.-8. MAJ 2016
41

Præster under pres: Martin Luther King 
- en bevægelse for “ikke vold”! 
Arrangør: Folkekirkens Uddannelses- og 
Videnscenter

Martin Luther Kings livshistorie er båret af 
hans tro på det moralsk gode i mennesket 
og i kosmos og hans teologiske tanker, er 
banebrydende som levet udsagn om ikke-
vold, trods den vold, han selv blev offer for. 
Derfor er han måske mere relevant end 
nogensinde.

Ved litteraturanmelder Liselotte Wiemer. 
 
b  15.00 - 15.45
c  Fri entré
    Vartov Kirke, Løngangsstræde 24,  
       1468 København K

Vil du vide mere: Diakonal innovation 
Arrangør: Folkekirkens Uddannelses- og 
Videnscenter

Hvordan kan vi sikre respekt og gode men-
neskelige vilkår for demente? Og hvad har 
folkekirken at byde ind med, når det gælder 
muligheden for at vise betydning og rele-
vans og samtidig være med til at løfte en 
samfundsmæssig opgave?

Ved fagchef Henny Kvist og projektleder 
Benedikte Preuthun Mortensen. 
 
b  15.00 - 15.45
c  Fri entré
    Folkekirkens Uddannelses- og  
       Videnscenter, Undervisningslokalet,     
       Farvergade 27 F, 1463 København K

Koncert med DR VokalEnsemblet 
Arrangør: DR VokalEnsemblet

Himmelske Dage fejres med værker af 
Schütz, Pärt, Messiaen og Mendelssohn. 
Koncerten er DR VokalEnsemblets bidrag til 
de storstilede festivaldage i de københavn-
ske hovedkirker. Kom og oplev koret synge 
såvel romersk-katolsk og ortodoks som luth-
ersk kirkemusik fra fem århundreder. 
 
b  15.00 - 16.15
c  Fri entré
    Sankt Petri Kirke, Sankt Peders   
       Stræde 2, 1453 København K

Om Treenigheden  
– en debat om tyngde og frihed 
Arrangør: Rasmus Nøjgaard

Biskop Peter Skov-Jakobsen indleder en 
vigtig diskussion om Guds væsen, og Hein 
Heinsen giver et oplæg om treenigheden 
set gennem kunsten, dens ord og billeder. 

Herefter er der en åben debat mellem alle 
paneldeltagerne. Adgang fra 14.30, hvor 
adgangsbillet udleveres ved indgangen. 
Begrænset antal pladser.

Ved Hein Heinsen, Peter Skov-Jakobsen, 
Niels Grønkjær, Carsten Pallesen, Lilian 
Munk Rösing, Rasmus Nøjgaard. 
 
b  15.00 - 17.00
c  Fri entré
    Thorvaldsens Museum, Bertel Thor- 
        valdsens Plads 2, 1213 København K

Fattigdom på spil
Arrangør: Mission Afrika og Dansk Mission-
sråds Udviklingsafdeling

Hvilke dilemmaer bringer fattigdom med sig? 
I Mission Afrikas nye spil vil du gennem video 
og debat blive engageret og mærke fattigdom-
men på egen krop. Du vil lære om baggrun-
den for fattigdom og dens konsekvenser og 
møde mennesker i flere afrikanske lande, der 
kæmper sig ud af fattigdom. 
 
b  15.00 - 17.00
c  Fri entré
   Frue Plads, 1165 København K 

OPSANG ved Carsten Mulnæs  
Om meningen med dåben
Arrangør: Eksistensen

Faldende dåbstal ligner en syngende lussing 
til folkekirken. Dog er det ikke dåben i sig 
selv, vi tror på. For så er kirken blevet til sit 
eget budskab. I stedet skal vi turde se på rit-
ualet med friske øjne. Dåben er evangeliets 
forkyndelse af nåde og ikke en hellig ko, 
som stivnet kliché. 
 
b  15.30
c  Fri entré
   Eksistensens telt, Gammeltorv,  
       1457 København K

Keld Kobborg: ICEJ’s formål fra Esajas 
60 v. 1:  Trøst, ja trøst mit folk
Arrangør: Den Internationale Kristne Am-
bassade i Jerusalem (ICEJ), dansk afdeling

Ordene “Trøst, ja trøst mit folk”, er nogle 
gamle profetiske ord. I Den Kristne 
Ambassade mener vi, at de har en vig-
tig betydning for os i dag. Vi vil se på den 
bibelske baggrund. Vi vil se på, hvorfor det 
er vigtigt i dag. Vi vil se på, hvordan det helt 
konkret udmønter sig.

Ved Keld Kobborg og Rikke Bentzon. 
 
b  15.30 - 16.00
c  Fri entré
   ICEJ DKs telt, Gammeltorv, 1457   
       København K

Jubilæet – hvad er værd at fejre i 
dag?
Arrangør: Folkekirkens stifter

Jubilæer kalder altid det frem, som er vig-
tigt i nutiden. Så hvad er det vigtige i dag? 
Teologiprofessor Niels Henrik Gregersen, 
som bl.a. redigerer universitetets tværfaglige 
bogværk til jubilæet kommer med et bud. 
 
b  15.30 - 16.30
c  Fri entré
   Reformationsteltet, Frue Plads,  
       1165 København K

Hvad er demokrati 2016?
Arrangør: Grundtvigsk Forum

Det er 75 år siden, Hal Koch gav sine 
berømte Grundtvig-forelæsninger på 
Københavns Universitet og 70 år siden, at 
han skrev den lille bog “Hvad er demokrati”. 
Tankerne om demokrati som en sam-
tale er evigt aktuelle. Men ifølge Clement 
Kjersgaard er Kochs synspunkter - og ikke 
mindst den demokratiopfattelse, han inspire-
rede - alvorligt udfordret. Foredrag og spørg-
smål fra salen. 
 
b  15.30 - 17.30
c  Fri entré
    Københavns Universitet, Festsalen,  
       Fiolstræde 44, 1171 København K

OPSANG ved Pia Søltoft 
Hvad er et menneske? Om Kierkegaard
Arrangør: Eksistensen

Teolog og lektor Pia Søltoft er en af vores 
fremmeste formidlere af Søren Kierkegaard 
og hans tanker. Gennem længere tid har 
hun sammenholdt Kierkegaards tanker med 
tidens trang til autencitet og selvudvikling. 
 
b  16.00
c  Fri entré
    Eksistensens telt, Gammeltorv,  
       1457 København K

Historiefortælling ved historiefortæller 
Annemarie Krarup
Arrangør: Projektgruppen “Miljø og bæredy-
gtighed” og Grøn Kirke

Med sin historiefortælling skaber 
Annemarie Krarup fortryllende øjeblikke, 
og man er aldrig helt den samme efter 
en god fortælling. Verden ligner nok sig 
selv, men i ens indre er der sket en foran-
dring. Annemarie Krarup blev i januar 2016 
valgt som månedens fortæller i foreningen 
”Fortællere i Danmark”. 
 
b  16.00
c  Fri entré
   Grøn Kirkes telt, Rådhuspladsen,  
       1599 København V
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Vil du vide mere: 
Café Exit og kirkelig resocialisering
Arrangør: Folkekirkens Uddannelses- og 
Videnscenter

Hvordan hjælper vi bedst tidligere indsatte 
– og hvordan kan sognekirken bidrage til, at 
det lykkes? Ud fra erfaringer fra England, 
Sverige og Holland samarbejder Cafe Exit og 
FUV om at udvikle en dansk model for kirke-
lig resocialisering af tidligere indsatte.

Ved organisationschef Ole Bjørn Andersen.

b  16.00 - 16.45
c  Fri entré
    Folkekirkens Uddannelses- og  
       Videnscenter, Undervisningslokalet,     
       Farvergade 27 F, 1463 København K 

Vær med i en Street Parade-gudstjeneste 
Arrangør: Kirkefondet

Med to præster og et New Orleans-
jazzorkester i spidsen holder vi gudstje-
neste med stop forskellige steder på ruten.
Vi starter på Rådhuspladsen og slutter ved 
Kirkefondets telt på Frue Plads.

Kom og vær med i en anderledes gudstje-
neste fredag og lørdag fra kl. 15-16. 
 
b  15.00 - 16.00
c  Fri entré
    Rådhuspladsen, 1599 København K 

Præster under pres: 
Oscar Romero - en nutidig martyr
Arrangør: Folkekirkens Uddannelses- og 
Videnscenter

I 1980 blev ærkebiskop Oscar Romero, El 
Salvador, likvideret af regimet mens han 
holdt messe. Det skete på grund af hans 
teologiske kritik af regimets undertryk-
kelse af de fattige. I 2015 blev han saligkåret 
af den katolske kirke – første skridt mod 
helgenstatus.

Ved biskop emeritus Karsten Nissen.

b  16.00 - 16.45
c  Fri entré
    Vartov Kirke, Løngangsstræde 24,  
       1468 København K

Kærlighed og bevidsthed 
Arrangør: Concerto Copenhagen

Kærlighed og bevidsthed - hvordan relat-
erer de to ord sig til hinanden, og hvad har 
de med åndelighed, hverdag og fremtiden 
at gøre? Concerto Copenhagen slår sig 
sammen med J. S. Bach, barokkomponist, 

Anne Sophie Jørgensen, spirituel lærer på 
Tigerens Rede, og Tea Bendix, tegner og 
forfatter, og søger at kaste lys på de to 
begreber og deres sammenhæng.

Medv.: Sophie Junker, Antoine Torunczyk, 
Peter Spissky. 

b  16.00 - 17.00
c  Fri entré
   Garnisons Kirke, Sankt Annæ Pl. 4, 

       1250 København K 

Korsang for fuld himmelfart
Arrangør: Folkekirkens Ungdomskor

Kom og oplev børn og unge fra kirkekor i 
hele landet synge sammen i ét stort kor. 
Programmet vil byde på salmer og sange om 
forår, kirke, opstandelse og fællesskab. Det 
bliver en festlig friluftskoncert båret af godt 
humør og sangglæde – med mulighed for at 
publikum også kan synge med!

b  16.00 - 17.00
c  Fri entré
     Scenen på Nytorv, 1450 København K 

Er mennesket skabt i Guds billede, 
eller er Gud skabt i menneskets bill-
ede? 
Arrangør: Himmelske Dage og Bjørn Nør-
gaard

Bjørn Nørgaard bygger et nadverbord foran 
alteret og 12 ”disciple” inviteres til en dan-
net samtale om en af vor tids vigtige diskus-
sioner. Disciplene er indsigtsfulde personer 
fra nogle af de erkendelsesområder, der har 
udskilt sig som selvstændige discipliner i 
særdeleshed efter oplysningstiden: filoso-
fien, naturvidenskaberne, kunsten, økono-
mien, juraen.

b  16.00 - 17.30
c  Fri entré
     Vor Frue Kirke, Nørregade 8,  
       1165 København K

KFUM & KFUK inviterer til højskolesang
Arrangør: KFUM & KFUK

Alle er velkomne – så tag din ven/veninde 
i den ene hånd og højskolesangbogen i 
den anden og mærk fællesskabet i sang. Vi 
glæder os til at se jer!

b  16.00 - 18.00
c  Fri entré
    St. Kannikestræde 19,  
       1169 København K

De kirkelige retninger – har de noget  
at betyde?
Arrangør: Samtaleforum for de kirkelige 
Retninger

Der er stadig liv i de klassiske kirkelige ret-
ninger, men hvad er det for en slags liv, 
og hvordan orienterer dette liv sig mod 
fremtiden? Fire repræsentanter for Indre 
Mission, Grundtvigsk Forum, Kirkeligt 
Centrum og Kirkefondet svarer på spørg-
smålene: Hvad er jeres kirkelige retnings 
historie? Hvad har jeres kirkelige retning at 
spille ind med aktuelt? Hvor er jeres kirke-
lige retning i 2020?

Medv.: Jens Medom Madsen, Ulla Morre 
Bidstrup, Henning Nørhøj, Henrik Bundgaard 
Nielsen, Jesper Svendsen. 
 
b  16.00 - 18.00
c  Fri entré
    Vartov Store sal, Farvergade 27,  
       Opgang H, 1. Sal, 1463 København K

Kyskhed, fattigdom og lydighed  
i 2015?
Arrangør: Sr Anna Mirijam Kaschner

I vores del af verden findes der ikke mange 
yngre ordensfolk, og man møder dem 
ikke mere i gadebilledet. Derfor findes 
der mange fordomme og idéer om, hvad 
ordensfolk gør, hvad de ikke må, eller hvad 
de absolut skal. Sr. Anna Mirijam Kaschner 
giver et indblik i klosterets verden i året 
2015 samt fortæller om sit eget liv som 
ordenssøster. 
 
b  16.00 - 18.00
c  Fri entré
   Helligaandshuset, Valkendorfsgade   
       23, 1. Sal, 1151 København K

OPSANG ved Morten Skovsted
Hvad er en god salme?
Arrangør: Eksistensen

Sognepræst Morten Skovsted har gennem 
de sidste 2 ½ år siddet for bordenden i det 
redaktionsudvalg, der har udvalgt 100 nyere 
salmer til det salmebogstillæg, der er udg-
ivet i april 2016. Med udgangspunkt i reda-
ktionsarbejdet vil han forsøge at besvare 
det vanskelige spørgsmål: Hvad er en god 
salme? 
 
b  16.30
c  Fri entré
   Eksistensens telt, Gammeltorv,  
       1457 København K
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Christina Elisabeth Leinum: Opgør 
med Haman’s ånd – antisemitisk ånd
Arrangør: Den Internationale Kristne Am-
bassade i Jerusalem (ICEJ), dansk afdeling

Esters bog er en stærk og smuk fortælling 
om, hvordan jøden Hadassa, Ester på per-
sisk, redder sit folk gennem sin kærligheds-
relation til Perserkongen Ahasverus. Ester 
afslører og stopper Hamans planer om 
udryddelsen af alle jøder. Hvordan kan og 
skal vi redde det jødiske folk fra Hamans’ 
ånd, den antisemitiske ånd i dag? 

b  16.30 - 17.00

c  Fri entré

   ICEJ DKs telt, Gammeltorv,  
       1457 København K

Oplev Bibelen Live og snak om Bibelen 
Arrangør: Emdrup, Kingo, Fredens-Nazaret 
og Vigerslev kirker

Klaus Højgaard Laursen fra Bibelenlive.dk 
fremfører udvalgte dele af Bibelen. Der vil 
være tid til en god snak mellem de frem-
førte dele.

b  16.30 - 18.30
c  Fri entré
   Jupiter på Frue Plads, 1165 København K 

Spændt ud mellem ånd og krop 
- Bellahøjmessen kommer til byen
Arrangør: Bellahøj Kirke

Bellahøjmessen, der er Bellahøj kirkes mar-
kante bud på en højmesse til tiden, udspiller 
sig i anledning af Himmelske Dage i selve 
gaderummet i Mikkel Bryggers Gade med 

Grand Teatret på den ene side og erotikbutik-
ken Lust, på den anden side. Dertil livsglad 
og længselsfyldt smægtende klezmermusik 
leveret af de dygtige folk fra Klezmofobia.

Medv.: Peter Møller Jensen, Asser Skude, 
Johanne Haastrup og Marija Krogh Iversen. 
 
b  17.00
c  Fri entré
    Mikkel Bryggers Gade,  
       1460 København K

Reformation – hvad er det og hvad 
blev det til?
Arrangør: Folkekirkens stifter

Overvejelser over det konkrete reformation-
sjubilæums folkelige og kirkelige betydning. 

Ved folkekirkens konsulent for reformations-
jubilæet, biskop em. Karsten Nissen. 
 
b  17.00
c  Fri entré
   Reformationsteltet, Frue Plads,  
       1165 København K

OPSANG v. Niels Henrik Gregersen 
Teologi i dag 
Arrangør: Eksistensen

Teolog og professor Niels Henrik Gregersen 
er optaget af, hvordan teologien troværdigt 
tænkes ind i vores tid og taler derfor om en 
postsekulær teologi; en teologi for vores tid.  
 
b  17.00
c  Fri entré
   Eksistensens telt, Gammeltorv,  
       1457 København K

Vil du vide mere:  
Hvad vil det sige at være præst?
Arrangør: Folkekirkens Uddannelses- og 
Videnscenter

Flere og flere er får opgaver uden for sog-
net, specialiserer sig eller arbejder i teams. 
Hvad gør det ved præsternes selvforståelse? 
Og kan man, på trods af forskelle i opgaver 
og ansættelsesområder, stadig tale om en 
fælles kerne i præstearbejdet?

Ved vidensmedarbejder Kirsten Donskov 
Felter.
 
b  17.00 - 17.45
c  Fri entré
    Folkekirkens Uddannelses- og  
       Videnscenter, Undervisningslokalet,     
       Farvergade 27 F, 1463 København K

Præster under pres: 
Mitri Raheb - de belejredes stemme
Arrangør: Folkekirkens Uddannelses- og 
Videnscenter

Som luthersk præst i Betlehem har Mitri 
Raheb engageret sig i at give palæstin-
ensernes kamp mod den israelske besæt-
telse en evangelisk stemme. Kun sådan kan 
der ifølge Raheb skabes en vej ud af den 
fastlåste situation i Mellemøsten og et håb 
om varig fred.

Ved professor MSO Peter Lodberg.

b  17.00 - 17.45
c  Fri entré
    Vartov Kirke, Lønggangsstræde 24,  
       1468 København K

Minikoncert Israel – landet der berører 
v. Jacob Daniel Leinum, Helene Viftrup 
m.fl.
Arrangør: Den Internationale Kristne Am-
bassade i Jerusalem (ICEJ), dansk afdeling

Koncert med smuk jødisk musik, klaver og 
fløjte. Du vil også få mulighed for at lære en 
jødisk dans. Nyd stemningen fra sangene, 
som rummer sorg, smerte og modgang, 
men også tro, håb og kærlighed.

Ved Jacob Daniel Leinum og Helene Viftrup

b  17.00 - 18.00
c  Fri entré
    ICEJ DKs telt på Gammeltorv,  
       1457 København K
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OPSANG v. Holger Lissner.
Nye årstidssalmer
Arrangør: Eksistensen

Holger Lissner fortæller om salmedigter-
gruppens nyeste udgivelse ’Årets gang’ med 
23 årstidssalmer. For kirkeår og kalenderår 
spiller sammen på den nordlige halvkugle. Jul 
i vintermørket og påske, når foråret bryder 
igennem, pinse, når forsommeren er skøn-
nest, og allehelgen, når bladene falder af.

b  17.30
c  Fri entré
    Eksistensens telt, Gammeltorv,  
        1457 København K

Bøn i Bevægelse - en kristen bønspraksis
Arrangør: Projektgruppen “KROP”

Hvordan kan tro og krop hænge sammen? 
Det kan du lære mere om, hvis du delt-
ager i workshoppen ”Bøn i Bevægelse”. 
Workshoppen varer cirka en time og har 
fokus på, hvordan vi kan inkludere vores kro-
ppe i bøn, og hvordan kroppen er en værdi-
fuld ressource i kommunikationen med Gud. 
Det kræver ingen forkundskaber at deltage 
på workshoppen. 

Workshopleder: Øyvind Borgsø, meditation-
skonsulent i Areopagos. 
 
b  17.30 - 18.30
c  Fri entré
    Scenen på Nytorv, 1450 København K 

OPSANG v. Anna Mejlhede og Anja C. 
Andersen - Hvad er Himlen?
Arrangør: Eksistensen

Hvor begynder himlen? Hvad er den lavet 
af? Og kan man komme i Himlen på andre 
måder end med en rumkapsel? Mød 
sognepræst Anna Mejlhede og astrofysiker 
Anja C. Andersen.

b  18.00
c  Fri entré
    Eksistensens telt, Gammeltorv,  
        1457 København K

Hvor er religionsteologien i dag?
Arrangør: Projektgruppen ”Religionsmøde”, 
Danmission og IKON

Kristne og muslimske teologer diskuterer 
teologi og aktuelle emner. Kan religionste-
ologien være et værn over for vold mod 
anderledes troende og hjælpe med at 

nedtrappe konflikter? 
Medv.: Peter Lodberg (Århus 
Universitet), Imam Naveed Baig (Imam 
på Rigshospitalet), Professor Fadi Daou 
(Libanon) og Dr. Nayla Tabbara (Libanon). 
 
b  18.00
c  Fri entré
    Københavns Universitet, Festsalen,  
        Fiolstræde 44, 1171 København K 

Præster under pres: Dietrich Bonhoef-
fer - modstandens teolog
Arrangør: Folkekirkens Uddannelses- og 
Videnscenter

Den tyske teolog Dietrich Bonhoeffer blev 
henrettet i marts 1945 for sin skarpe kritik af 
nazismen og den tyske kirkes eftergivenhed, 
som han opfattede som et forræderi mod 
evangeliet. Foredraget viser Bonhoeffers 
kirkelige og samfundsmæssige betydning 
frem til i dag.

Ved rektor Hans Vium Mikkelsen. 
 
b  18.00 - 18.45
c  Fri entré
    Vartov Kirke, Løngangsstræde 24,  
       1468 København K 

Nightfever 
Arrangør: Den katolske Kirke

Kirken oplyses af levende lys til ”Nightfever”, 
en bøns- oplevelse for alle sanserne. 
Sakramentet udstilles, og der vil være stille 
sang, bøn og lystænding. 
 
b  18.00 - 22.00
c  Fri entré
   Sankt Ansgars Kirke, Bredgade 64,  
       1260 København K

OPSANG Himmelsk salmesang 
Arrangør: Eksistensen

Lang sang- og fortælletime med Caroline 
Borello Lerche og Hans Anker Jørgensen - 
med salmer  “helt fra himlen til Nørreport 
Station”. Om teologi og musik i folkekirken 
– og om deres bog med jazz- og popsalmer: 
Du siger det med blomster. 
 
b  19.00
c  Fri entré
   Eksistensens telt, Gammeltorv,  
        1457 København K
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Funky gospelhouse-koncert med  
DJ Borgsø og live musikere
Arrangør: Projektgruppen “KROP”

Det er nærmest umuligt at lade være med 
at danse med, når DJ Borgsø med band 
spiller livsglad gospelhouse-musik med svin-
gende latino- og afrorytmer! Så der bliver rig 
lejlighed for gæsterne ved Himmelske Dage 
til at få bevæget benene, når vi inviterer til 
gratis aftenkoncert med DJ Borgsø med 
livemusikere.

Velkommen til en glad og energisk 
gospelhouse-koncert!

Medv.: Øyvind Borgsø, Samuel Hejslet, 
Flemming Nilsson. 
 
b  19.00 - 20.00
c  Fri entré

   Scenen på Nytorv, 1450 København K 

Klimapilgrimsvandring
Arrangør: Projektgruppen “Miljø og bæredy-
gtighed” og Grøn Kirke

I forbindelse med COP21 i Paris tog kirker 
og kirkelige organisationer i Europa og Afrika 
initiativ til at vandre for klimaretfærdighed. 
Vandringerne blev skabt til fælles besindelse 
på klimaets sårbarhed og en solidaritet med 
mennesker og samfund, der lige nu mærker 
klimaforandringerne på tæt hold. Nu får du 
lejlighed til en Klimapilgrimsvandring ved 
Himmelske Dage. 
 
b  19.00 - 20.00
c  Fri entré
   Grøn Kirkes telt, Rådhuspladsen,  
       1599 København V

Film: ‘Korsvejen’ med besøg af den 
katolske præst, Daniel Nørgaard 
Arrangør: Himmelske Dage og Cinemateket

Instruktør Dietrich Brüggemann står bag 
den anmelderroste film ’Korsvejen’ om den 
14-årige Maria, som står foran sin konfirma-
tion. Maria er fanget mellem to verdener: 
Hun lever sin hverdag i den moderne verden 
med alle dens fristelser, men hun er sam-
tidig stærkt religiøs og meget modtagelig 
over for præstens ord.

Debat ved sognepræst Daniel Nørgaard og 
filmanmelder Nanna Frank Rasmussen.

Entré 70 kr. / 45 kr. (medlemmer af cine-
mateket) 
 
b  19.15 - 21.30

c  Entré

    Cinemateket, Gothersgade 55,  
        1123 København K

Præst og samfund: 
Præster i litteraturen før og nu 
Arrangør: Folkekirkens Uddannelses- og 
Videnscenter

Fremstillingen af præster i litteraturen kan 
ses som et prisme for samfundets generelle 
opfattelse af tro og religion. Der er tale om 
en udviklingshistorie, hvor tendensen i dag 
går i retning af at genopdage præsten som 
en positiv figur i moderniteten.

Ved sognepræst Anders Thyrring Andersen. 
 
b  19.30 - 21.00
c  Fri entré
    Vartov Kirke, Løngangsstræde 24,  
       1468 København K

Tankeløs - en musikdramatisk fanta-
si med buddet om, at VÆREN er det 
primære formål med livet 
Arrangør: Lotte Arnsbjerg

12 sange opfordrer til et opgør med menne-
skers identifikation med tanker og bekym-
ringer. Musikken spænder fra det enkle til 
det storslåede og leder opmærksomheden 
til navne som Kate Bush, Goldfrapp og 
Savage Rose. Med billedskabende poesi og 
en skuespiller, der leverer ordet, så det risler 
ned ad ryggen, inviteres du til en ultrasanse-
lig oplevelse.

Medv.: Mikkel Nordsø, Ayi Solomon, Torben 
Egeris, Lotte Arnsbjerg, Anne-Ditte Scheibye 
& Evi Arnsbjerg Brygmann og skuespiller 
Baard Owe. 
 
b  20.00
c  Fri entré
    Den Reformerte Kirke, Gothersgade 111,  
        1123 København K

Hinke Paradis - gudstjeneste med  
keltiske rødder 
Arrangør: Kirkefondet

Hvornår har du sidst hinket Paradis ved en 
gudstjeneste? Vi præsenterer den keltiske 
måde at fejre gudstjeneste på, som finder 
sted hos menigheden på den skotske ø, 
Iona. Du får en hinkesten og en velsignelse 
med på vejen. Bagefter præsenterer vi 
Kirkefondets nye bog med liturgiske tekster 
fra Iona. 
 
b  20.00
c  Fri entré
    Helligaandshuset, Udstillingssalen,  
        indgang fra Strøget,  
       1151 København K

Koncert: Kristian Leth  
Arrangør: Himmelske Dage

Kristian Leth er bl.a. sanger, forfatter, tv- 
og radiojournalist og har desuden medvir-
ket i film. Kristian er forsanger i bandet ‘The 
William Blakes’, som har udgivet adskillige 
albums siden 2009. Under Himmelske Dage 
kommer han dog til at stå på scenen med 
sit soloprojekt, som han netop arbejder på i 
form af hans kommende soloalbum.

b  20.00
c  Fri entré
     Scenen på Nytorv, 1450 København K 

Haiku-workshop  
Arrangør: Grøn Kirke

Haiku er japansk digtning, som skal inde-
holde natur, og som skal foregå i nutid. 
Haiku er bygget op om en stram form, 
hvor første og sidste linje indeholder fem 
stavelser, og den midterste indeholder syv 
stavelser. Generalsekretær for Danmission 
Jørgen Skov Søren-sen, introducerer til 
denne digtform i Grøn Kirkes telt.

b  20.00 - 21.00
c  Fri entré
   Grøn Kirkes telt på Rådhuspladsen,  
        1599 København V

Gør religion verden bedre?  
Arrangør: Himmelske Dage

Ville verden blive værre end bedre, hvis al 
religion forsvandt? Det spørgsmål stiller 
ordstyrer Clement Kjersgaard til bl.a. for-
fatteren Frederik Stjernfelt, talsmand for 
Ateistisk Selskab, stand-up-komiker Anders 
Stjernholm og professor på CBS Bent Meier 
Sørensen.

b  20.00 - 22.00
c  Fri entré
    Københavns Universitet, Festsalen,  
        Frue Plads 4, 1168 København K

Koncert: Soleima  
Arrangør: Himmelske Dage

Soleima med det borgerlige navn Sarah 
Mariegaard, giver lørdag aften koncert på 
Nytorv. Hun startede karrieren i hip-hop-
kollektivet Flødeklinikken, men er sidenhen 
gået solo og haft stor succes med debuts-
inglen ‘My Boi’ i 2015. Kom til elektroni-
sk-popmusik med et twist af blød hip-hop 
på Nytorv.

b  21.00
c  Fri entré

     Scenen på Nytorv, 1450 København K
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Lys-performance om det onde  
Arrangør: Vor Frelsers Kirke

Arkitektonisk billedkoncert, initieret af kun-
stnerduoen Steen & Hejlesen. Orgelmusik 
af Olivier Messiaen, videotransformationer 
af Vor Frelsers kirkes barokke arkitektur og 
ikonografiske mennesketableauer udgør 
elementerne i et rum til fordybelse og 
overvejelser omkring det onde - på tværs af 
tid og ideologier.

Medv.: Organist Lars Sømod, Steen & 
Hejlesen, skuespiller Lisbeth Sonne. 
 
b  21.00
c  Fri entré
    Vor Frelsers Kirke, Sankt Annæ Gade 29,  
         1416 København K

Himmelske nætter  
Arrangør: Natkirken i Vor Frue Kirke og 
Gabrielprisen

Gabriel Filmkomiteen inviterer til film og 
diskussion. Film vises i loftet – ja, vi lig-
ger på ryggen og kigger op i loftet. Midt i 
filmen er der ” time–out ”, hvor et panel vil 
diskutere, hvordan troen på Gud forholder 
sig til videnskabelige spørgsmål som univ-
ersets skabelse mv. Efter en time genop-
tages filmen.

Panelet: atomfysiker Anja Andersen, pro-
fessor Holger Bech Nielsen og universitet-
slektor Karsten Fledelius. Journalist Lene 
Johansen er moderator. 
 
b  21.00
c  Fri entré
    Vor Frue Kirke, Nørregade 8,  
       1165 København K

Præst og samfund: Hvor går præsten 
hen herfra? Salon og debat  
Arrangør: Folkekirkens Uddannelses- og 
Videnscenter

Det debatteres undertiden, hvad en præst 
egentlig skal kunne. Hvilke funktioner udgør 
embedets kerneydelser anno 2016, og hvad 
kræver det af fremtidens uddannelse, hvis 
præsten fortsat skal udfylde en vigtig plads 
i kirke og samfund?

Ved teologisk vidensmedarbejder Kirsten 
Donskov Felter og gæster. 
 
b  21.00 - 22.00

c  Fri entré

    Folkekirkens Uddannelses- og  
       Videnscenter, Frokoststuen, 
      Farvergade 27 F, 1463 København K 
 

Late Night jazzmesse med Konnect 
(Brorsons Kirkes Band)  
Arrangør: Brorsons Kirke

Denne aften bliver en stemningsfuld aften-
gudstjeneste i Vartovs store sal. Omgivet af 
Arne Haugen Sørensens malerier, kan du få 
en smagsprøve på Konnects unikke jazzede 
salmestil, der er udviklet gennem mange 
års erfaring som kirkemusikere. 

Nadver og prædiken ved Nicolaj Stubbe 
Hørlyck og musik leveret af Konnect. 
 
b  22.00 - 00.00
c  Fri entré
     Vartov Store sal, Farvergade 27,  
       Opgang H, 1. Sal, 1463 København K

Heldags- og 
pop-up-arrangementer

Christfulness meditation
Arrangør: I Mesterens Lys og Areopagos

Meditationer fra kirkens skatkammer, som 
hjælper til at erfare Kristus med mig og i mig, 
og til at genkende Kristus i det andet menne-
ske. Meditationerne vil bl.a. omfatte: guid-
ede bibelmeditationer, Jesus-bønnen fra den 
ortodokse kirke, ’heling af hjertet’-meditation, 
’renselse af hjertet’-meditation. 
 
b  To-tre gange dagligt
c  Fri entré
    MobilKirken på Frue Plads,  
       1165 København K

Stig ombord til et himmelsk øjeblik

Få en sanselig oplevelse og lad himlen 
komme nær! Læg dig på ryggen inde bag 
ved forhænget, kig op på skyerne og lyt til 
byens lyde. Brug Himmelsengen til et øjeb-
liks fordybelse, slap af og lad tankerne drive 
med skyerne og nyd bare at være. Idé: 
Heidi Jepsen 
 
b  I dagtimerne
c  Fri entré
    Frue Plads, 1165 København K 

Salgsboder ved ICEJ DK
Arrangør: Projektgruppen “Fordybelse”

Pottemager Maj-Brit Würtz driver til daglig 
Pottemagerens værksted i Gilleleje med sin 
mand. Som en profetisk handling blev nad-
versættet “Rejs dig bliv lys” til. I proces-
sen blev Maj-Brit inspireret til at blande vin 

i leret i drejeprocessen. “Rejs dig bliv lys” 
bliver dermed et stærkt symbol på Jesu 
Kristi forsonende blod. I salgsboden sælges 
også produkter fra Dødehavet. 
 
b  I løbet af dagen

c  Fri entré 
   ICEJ DKs telt, Gammeltorv,  
       København K  

Et lille stykke himmel   
Arrangør: Projektgruppen “Fordybelse”

Oplev gadefejeren, der på sin vej møder 
en fremmed. Uden at han er klar over det, 
udfører han de seks kærlighedsgerninger 
i Verdensdommen. Forestillingen foregår 
rundt om i byen fra en ladcykel.

Medv.: Harald Maxmillian Stoltenberg. 
 
b  Pop-up
c  Fri entré
    Gader og stræder, København 

Venskab i virkeligheden: 
Vendsyssel - Vesterbro - Verden  
Arrangør: Venligboerne

Venligboere fra nær og fjern samles til 
Himmelske Dage og opretter pop-up-ven-
lig cafe. Her kan du komme forbi og opleve 
venligstemningen over en kop kaffe/te - der 
vil være rig mulighed for både at få stillet 
sin nysgerrighed og knytte nye venskaber. 
Både fredag og lørdag, kl.11 synger 
alverdens stemmer igennem til sangand-
agt anført af sognepræst Kristine Folmer-
Marstrand. 
 
b  Hele dagen
c  Fri entré 
    Venligboernes telt, Nytorv,  
       1450 København K

Utopia 2016 - mød Thomas More lys 
levende, og få en snak om  fremtiden 
Arrangør: Himmelske Dage

I 2016 er det 500 år siden, at Thomas 
More udsendte sin revolutionerende 
bog – ’Utopia’. I skikkelse af forfatteren 
bevæger skuespilleren og debattøren 
Christian Steffensen sig rundt i indre by, 
hvor ”Thomas More” lejlighedsvis tager 
ordet i teltene eller stopper op på gader 
og stræder, og fra sin ”mobile talerkasse” 
fremfører han Mores markante synspunkter 
om det utopiske samfund. 
 
b  Hele dagen
c  Fri entré
    Gader og stræder, København K 
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Fotoudstilling: Kirken på barrikaderne 
- Danske Kirkedage 1968-1986
Arrangør: Styrelsen for Danske Kirkedage

Fik kirken indflydelse eller flippede den bare 
ud? Historiske fotos fra de første Danske 
Kirkedage. Fra Mini-Uppsala i Haslev 1968 
til Danske Kirkedage i Esbjerg 1986. 
 
b  Hele dagen
c  Fri entré
    Vor Frue Kirke, Forhallen,  
       Nørregade 8, 1169 København K

Mobile balance - en interaktiv  
kunstinstallation
Arrangør: Projektgruppen “Fordybelse”

Tag en af de hvide bønner og skriv et betyd-
nings- mættet ord på bønnen og læg den i 
den af skålene, du gerne vil give lidt mere 
vægt; LOVE måske, eller COURAGE, eller 
en helt tredje. Straks vil du se, at hele 
mobilen sætter sig i bevægelse og finder 
et nyt udtryk og en ny tilstand. Verden sat i 
bevægelse af dit bidrag. En lille påvirkning 
har stor virkning.

Kunstnere: Lisbeth van Deurs og Malene 
Sakskilde.
b  Hele dagen
c  Fri entré
    Vor Frue Kirke, Nørregade 8,  
       1169 København K

#semennesker  
Arrangør: Projektgruppen ”Diakoni”

#semennesker har til formål at få os til at 
se hinanden, så der opstår møder menne-
sker imellem. Under Himmelske Dage har 
du mulighed for at gøre dette konkret ved 
at kontakte én, du ikke kender, tale sam-
men, tage en selfie af jer, lægge det på et 
socialt medie og markere det: #semenne-
sker. Alle fotos vil blive vist på storskærmen 
på Nytorv henover Himmelske Dage.  
 
b  Hele dagen
c  Fri entré
    Nytorv, 1450 København K 

Danmission Café og genbrug  
Kom og hæng ud og deltag i debat-
ten  
Arrangør: Danmission

Danmission inviterer spændende gæster i 
teltet til en snak om mission, musik, mad 
og mode. Vi har placeret os midt på Nytorv, 
og vi glæder os til at møde dig. Kom og 

gør et godt kup og støt en god sag. Der vil 
være masser af genbrugsfund, god kaffe 
og kage. 
 
b  Hele dagen
c  Fri entré
    Zanzibaren på Nytorv,  
       1450 København K

Kirkefondet  
Arrangør: Kirkefondet

I Kirkefondets telt kan du i dit eget tempo 
gå gennem en kunstnerisk gudstjenestelab-
yrint, hvor de oldkirkelige gudstjenesteled 
bliver fortolket af en række kunstnere. Der 
vil også være forskellige arrangementer i 
teltet, såsom kirkesalon med et eksistenti-
elt tema, minikoncerter, oplæsning m.m. 
 
b  Hele dagen
c  Fri entré
   Frue Plads, 1165 København K 

Labyrinter - find ro midt i travlheden 
Arrangør: Projektgruppen ”Krop”

Det kan være svært at finde ro og tid til 
fordybelse, når man går rundt i en travl 
storby som København. Men en god måde 
at finde ro på er at gå en meditativ tur i en 
labyrint. Og dét får gæsterne på Himmelske 
Dage også lejlighed til, når der vil være 
mulighed for at besøge labyrinten. Gå en 
tur og oplev, at man kan meget andet end 
at fare vild i en labyrint - man kan også 
finde frem. 

”Labyrint-designer”: Lars Neve, Kirke- og 
kulturmedarbejder. 
 
b  Hele dagen
c  Fri entré
    Den Reformerte Kirke, Gothersgade 111,  
       1123 København K

Fundamentalism- invitation til kon-
struktiv religionsdebat
Arrangør: Projektgruppen “Religionsmøde” 
ved Din tro, Min tro, Tro i Harmoni

Jens Galschiøts gigantiske skulptur på 
Regnbuepladsen viser 600 af de mest lyse og 
mørke citater fra Toraen, Biblen og Koranen. 
Kom og deltag i debatten sammen med dia-
logguider fra tværreligiøse organisationer: Tro 
i Harmoni, Faith & Food, Din tro, Min tro og 
Dialog Forum. 
 
b  Hele dagen
c  Fri entré
   Regnbuepladsen, 1550 København V 

Socialdemokraternes Kirkenetværk
Arrangør: Socialdemokraternes Kirkenetværk

Socialdemokraternes Kirkenetværk er for 
partiets menighedsrådsmedlemmer og 
andre med interesse for kirke og religion-
spolitik. Netværket er med til at formulere 
kirkepolitikken i dialog med folketingsgrup-
pen og partiets kirkeordfører. Kom forbi til 
en snak. 
 
b  Hele dagen
c  Fri entré
   Gammeltorv, 1457 København K 

KFUM & KFUK åbner Kafeen  
i Skindergade
Arrangør: KFUM & KFUK

Hvis der er hul i dit program, eller du har 
brug for en pause, så kom og få en kop 
kaffe og en snak med en (fremtidig) ven. 
Der vil også være små løbende aktiviteter 
såsom sang, quiz, livemusik og andet godt 
til at krydre din pausetid med. 
 
b  Hele dagen
c  Fri entré
    Skindergade 26, 1169 København K 

Mosaikfortælling som en åbne og  
levende bibelbog
Arrangør: Sr. Teresa Piekos

Kom og se en fantastisk stofmosaik med 
en dyb symbolik, som er lavet af Sct. Albani 
børn og unge i Odense under ledelse af Sr. 
Teresa Piekos fra Maria Immaculata Orden. 
Mosaikken med budskabet “Guds frelse 
og Guds barmhjertighed” bliver udstillet til 
Verdens Ungdoms Dage i Krakow i 2016. 
 
b  Hele dagen
c  Fri entré
    Gammeltorv, 1457 København K 

Soup, Soap & Salvation
Arrangør: Frelsens Hær

Permanent outreach-stand under temaet 
“Soup, Soap & Salvation”. Få serveret gra-
tis suppe, muligheden for samtale/forbøn, 
oplev udstillingen af Frelsens Hærs his-
torie og køb Redesign tøj & accessories 
og Fairtradeartikler. Der er også tilbud om 
fodvask og gratis sokker udenfor teltet på 
campingstole. 
 
b  Hele dagen
c  Fri entré
   Frelsens Hærs telt, Nytorv,  
       1450 København K



SØNDAG 8. MAJ

Kantategudstjeneste  
Arrangør: Projektgruppen “Gudstjeneste”

Uropførelse af kantaten “Klar op vort 
mod, lys for vor fod” af komponist Sunleif 
Rasmussen. Tekster af Helle Søtrup 
fra ”Send flere engle” og ”Audiens”. 
Udvalgt og sammenstillet af biskop Peter 
Skov-Jakobsen.

Medv.: Trinitatis Kirkekor og Barokensemble, 
Organist Søren Christian Vestergaard, 
Prædikant biskop Peter Skov-Jakobsen. 
 
b  10.30
c  Fri entré
    Trinitatis Kirke, Købmagergade 52 A, 
       1150 København K 

Himmelstigen 
Arrangør: Vor Frelsers Kirke

Vor Frelsers Kirkes tårn, også kaldet 
”Himmelstigen”, som almindeligvis har luk-
ket om aftenen, holder åbent til midnat tors-
dag-fredag-lørdag. En enestående chance 
for at snegle sig op gennem det snoede tårn 
og se byens lys fra oven.

Entré: Voksne kr. 45,- / Stud. kr. 35,- / Børn kr. 10,-
 
b  10.30 - 19.00
c  Entré
    Vor Frelsers Kirke, Sankt Annæ Gade 29,  
       1416 København K

Himmlische Tage
Arrangør: Sankt Petri Kirke

Musikgudstjeneste med koret “Jungen 
Kantorei der Marktkirche Hamburg 
Poppenbüttel” og med åbning af udstillingen 
“Transformation” af Nurit Miryam Lumer-
Klabbers og Bettina Winkelmann.
 
b  11.00
c  Fri entré
   Sankt Petri Kirke, Sankt Peders      
       Stræde 2, 1453 København K

Højmesse i Christiansborg Slotskirke
Arrangør: Helligaandskirken

Højmesse ved prædikant, Rev. Dr. Hadi 
Ghantous fra Libanon. 
 
b  11.00
c  Fri entré
   Christiansborg Slotskirke, Prins Jør    
        gens Gård 1, 1218 København K

Messe
Arrangør: Sankt Ansgars Kirke

Kom til messe ved P. Cantalamessa i Sankt 
Ansgars Kirke med mulighed for personlig 
forbøn. 
 
b  11.00
c  Fri entré
    Sankt Ansgars Kirke, Bredgade 64,  
        1260 København K

Musik på Nytorv 
Arrangør: Styrelsen for Danske Kirkedage

Koncert med Fangekoret, Kirkebandet 
Konnect og Destiny Choir.  
 
b  11.00 - 12.00
c  Fri entré
     Scenen på Nytorv, 1450 København K 

Besøg en samtalesofa med vært
Arrangør: Himmelske Dage

På festivalens pladser kan du besøge sam-
talesofaerne. I hver sofa sidder en vært, 
som inviterer forbipasserende på gaden til 
samtale i egen sofa. Værten kan fx være 
en debattør, præst, musiker, skuespiller 
eller politiker. Vi ønsker en åben samtale, 
hvor alle, uanset hvad de mener om kirken, 
om kristendommen, om tro og religion, vil 
kunne deltage og blande sig.

b  11.00 - 12.00
c  Fri entré
     På festivalens pladser og torve,     
       København K

Afslutningsgudstjeneste
for Himmelske Dage
Arrangør: Styrelsen for Danske Kirkedage

Kl. 12:00: Økumenisk gudstjeneste med 
repræsentanter fra en bred vifte af kirker og 
kirkelige organisationer. Sang og musik med 
Fangekoret, Kirkebandet Konnect, Destiny 
Choir og Gospel Kidz.

Kl. 13:00: Overdragelse af stafetten. 
København overdrager stafetten fra 
Himmelske Dage i København til værtsbyen 
for Danske Kirkedage 2019.

b  12.00 - 13.30
c  Fri entré

     Scenen på Nytorv, 1450 København K

Livsspillet 
Arrangør: Projektgruppen "Fordybelse"

Kom og spil om livet! ’Livsspillet’ handler 
om at sætte nogle af de store udfordringer 
og spørgsmål, vi kan stå overfor, i spil. 
Spillet foregår i grupper på 3-5 personer og 

består af en terning og et antal spørgsmål 
fordelt på 6 kategorier.

Idé: Lise Damkjær & Adrian Hove-Kreutzfeldt

b  13.00 - 16.00
c  Fri entré
   Livsspillets telt, Nytorv,  
       1457 København K

Hvem er/var jeg? Hvordan mindes jeg 
mig selv og dig som død?
Arrangør: Galleri NYBRO

Vores digitale, hastige og individuelle tid-
salder giver helt nye muligheder for epitafier 
eller mindetavler/gravstene.  Samtidig har 
internettet demokratiseret, hvem der kan 
huskes. Så: Hvad vil vi huskes for? Hvordan 
formidles dette i fremtiden? Udstillingen 
viser to kunstneres bud på dette.

Udstilling ved kunstnerne Esbern Skovgaard, 
Odense og Knud Larn, København.

b  14.00 - 18.00
c  Fri entré
    Galleri Nybro, Nybrogade 30,  
        1203 København K

Temadag i Cinemateket: 
Pasolini, kirken og kunsten
Arrangør: Cinemateket

To film, foredrag og middag / Dansk tale/
eng. tekst / Varighed i alt 274 min. Vi byder 
på kunsthistorisk foredrag ved Christine 
Marstrand, italiensk middag i Restaurant 
SULT og dertil to sjældent viste, men meget 
tema-relevante film af Pasolini: Kortfilmen 
‘La ricotta’ med Orson Welles i hovedrollen, 
som hårdt prøvet instruktør af en korsfæs-
telsesscene og ‘Store og små fugle’ om to 
vagabonder, der belæres om franciskaner-
munke af en marxistisk ravn (!). 

Billetter: 260 kr. (230 kr.- medlemmer 
af Cinemateket). Afhentes tre dage før 
arrangementet.

b  16.30
c  Entré
    Cinemateket, Gothersgade 55,  
       1123 København K

Heldags- og 
pop-up-arrangementer

Utopia 2016 - mød Thomas More lys 
levende, og få en snak om fremtiden!
Arrangør: Himmelske Dage

I 2016 er det 500 år siden, at Thomas 
More udsendte sin revolutionerende bog 
– ’Utopia’. I skikkelse af forfatteren bev-
æger skuespilleren og debattøren Christian 
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Steffensen sig rundt i indre by, hvor 
”Thomas More” lejlighedsvis tager ordet i 
teltene eller stopper op på gader og stræder, 
og fra sin ”mobile talerkasse” fremfører han 
Mores markante synspunkter om det uto-
piske samfund. 

b  Hele dagen
c  Fri entré
     Gader og stræder, København K 

Fotoudstilling: Kirken på barrikaderne - 
Danske Kirkedage 1968-1986
Arrangør: Styrelsen for Danske Kirkedage

Fik kirken indflydelse eller flippede den bare 
ud? Historiske fotos fra de første Danske 
Kirkedage. Fra Mini-Uppsala i Haslev 1968 til 
Danske Kirkedage i Esbjerg 1986. 
 
b  Hele dagen
c  Fri entré
    Vor Frue Kirke, Forhallen, Nørregade 8,  
        1169 København K

Mobile Balance - en interaktiv  
kunstinstallation
Arrangør: Projektgruppen “Fordybelse”

Tag en af de hvide bønner og skriv et betyd-
ningsmættet ord på bønnen og læg den i den 
af skålene, du gerne vil give lidt mere vægt; 
LOVE måske, eller COURAGE eller en helt 
tredje. Straks vil du se, at hele mobilen sæt-
ter sig i bevægelse og finder et nyt udtryk og 
en ny tilstand. Verden sat i bevægelse af dit 
bidrag. En lille påvirkning har stor virkning.

Kunstnere: Lisbeth van Deurs og Malene 
Sakskilde. 
 
b  Hele dagen
c  Fri entré
    Vor Frue Kirke, Nørregade 8,  
       1169 København K

#semennesker 
Arrangør: Projektgruppen ”Diakoni”

#semennesker har til formål at få os til at 
se hinanden, så der opstår møder menne-
sker imellem. Under Himmelske Dage har 
du mulighed for at gøre dette konkret ved at 
kontakte én, du ikke kender, tale sammen, 
tage en selfie af jer, lægge det på et socialt 
medie og markere det: #semennesker. Alle 
fotos vil blive vist på storskærmen på Nytorv 
henover Himmelske Dage.  
 
b  Hele dagen
c  Fri entré
    Nytorv, 1450 København K 

Danmission Café og genbrug.
Kom og hæng ud og deltag i debatten
Arrangør: Danmission

Danmission inviterer spændende gæster i 
teltet til en snak om mission, musik, mad 
og mode. Vi har placeret os midt på Nytorv, 
og vi glæder os til at møde dig. Kom og gør 
et godt kup og støt en god sag. Der vil være 
masser af genbrugsfund, god kaffe og kage.  
 
b  Hele dagen
c  Fri entré
    Zanzibaren på Nytorv,  
       1450 København K

Kirkefondet
Arrangør: Kirkefondet

I Kirkefondets telt kan du i dit eget tempo 
gå gennem en kunstnerisk gudstjenestelab-
yrint, hvor de oldkirkelige gudstjenesteled 
bliver fortolket af en række kunstnere. Der vil 
også være forskellige arrangementer i teltet, 
såsom kirkesalon med et eksistentielt tema, 
minikoncerter, oplæsning m.m. 
 
b  Hele dagen
c  Fri entré
   Frue Plads, 1165 København K 

Labyrinter - find ro midt i travlheden
Arrangør: Projektgruppen ”Krop”

Det kan være svært at finde ro og tid til fordy-
belse, når man går rundt i en travl storby som 
København. Men en god måde at finde ro 
på er at gå en meditativ tur i en labyrint. Og 
dét får gæsterne på Himmelske Dage også 
lejlighed til, når der vil være mulighed for at 
besøge labyrinten. Gå en tur og oplev, at man 
kan meget andet end at fare vild i en labyrint - 
man kan også finde frem. 

”Labyrint-designer”: Lars Neve, Kirke- og 
kulturmedarbejder. 
 
b  Hele dagen
c  Fri entré
   Den Reformerte Kirke, Gothersgade 111,  
        1123 København K

Fundamentalism
- invitation til konstruktiv religionsdebat
Arrangør: Projektgruppen “Religionsmøde” 
ved Din tro, Min tro, Tro i Harmoni

Jens Galschiøts gigantiske skulptur på 
Regnbuepladsen viser 600 af de lyseste 
og mørkeste citater fra Toraen, Biblen og 
Koranen. Kom og deltag i debatten sammen 
med dialogguider fra tværreligiøse organisa-
tioner: Tro i Harmoni, Faith & Food, Din tro, 
Min tro og Dialog Forum. 
 
b  Hele dagen
c  Fri entré
   Regnbuepladsen, 1550 København V 

Grøn kirkes telt - indrettet med  
genbrugsmøbler fra Kirkens Korshær
Arrangør: Grøn Kirke i samarbejde med 
Kirkens Korshær

Vi har gjort gode fund i Kirkens Korshærs gen-
brugsbutikker og vil lade teltet være til inspira-
tion til indretning med genbrug. Deltag i ind-
holdsmættede samtaler med spændende folk 
med noget på hjerte. Der vil være workshop 
med træ, strik og blomster. Du kan formul-
ere dine egne grønne eller himmelske bøn-
ner, drømme og hænge dem op. Der vil være 
teater, fortælling, musik og meget mere. 
 
b  Hele dagen
c  Fri entré
   Rådhuspladsen, 1599 København V 

Socialdemokraternes Kirkenetværk
Arrangør: Socialdemokraternes Kirkenet-
værk

Socialdemokraternes Kirkenetværk er for par-
tiets menighedsrådsmedlemmer og andre 
med interesse for kirke og religionspolitik. 
Netværket er med til at formulere kirkepoli-
tikken i dialog med folketingsgruppen og par-
tiets kirkeordfører. Kom forbi til en snak. 
 
b  Hele dagen
c  Fri entré
   Gammeltorv, 1457 København K 

KFUM & KFUK åbner Kafeen  
i Skindergade
Arrangør: KFUM & KFUK

Hvis der er hul i dit program, eller du har 
brug for en pause, så kom og få en kop kaffe 
og en snak med en (fremtidig) ven. Der vil 
også være små løbende aktiviteter såsom 
sang, quiz, livemusik og andet godt til at kry-
dre din pausetid med. 
 
b  Hele dagen
c  Fri entré
    Skindergade 26, 1169 København K 


