HIMMELSKE DAGE I ROSKILDE, DANMARK DEN 26. – 29. MAJ 2022
Kirkefestivalen Himmelske Dage er en økumenisk festival, der sætter fokus på livets store
spørgsmål gennem talks, debatter, musik, kunst og selvfølgelig andagter og gudstjenester.
Himmelske Dage er et samarbejde mellem forskellige kristne kirker, organisationer og foreninger.
PRISER
De fleste aktiviteter er gratis, men nogle foredrag og koncerter etc. forudsætter, at man har købt
billet. En enkelt dag koster 195 DKK, alle dage koster 395 DKK. Se: https://shop.himmelskedage.dk
PROGRAM
Himmelske Dage har over 400 enkelte events.
Alle aktiviteter i programmet kan findes på: https://himmelskedage.dk/program/ - søg under de
enkelte dage. Desværre/tyvärr findes der ikke et samlet program.
Her er lidt hjælp til at finde de interessante ting/hitta rätt:
1. Mulighedernes Marked på Domkirkepladsen
Se https://himmelskedage.dk/mulighedernes-marked/
2. Pilgrimslandsbyen ved Sankt Hans Have: Kirke, Ånd og Krop
Se https://himmelskedage.dk/pilgrimslandsbyen/
Pilgrimsvandringer: https://himmelskedage.dk/pilgrimslandsbyen/pilgrimsvandringer/
Pilgrimslandsbyen har en fast tidebønsrytme i Areopagos-katedralen fire gange dagligt:
9:00-9:30 Laudes – kontemplativ morgenbøn:
Kort introduktion til den ortodokse hjertebøn, som hjælp til at finde fokus og hvile i stilheden. Og
med et lille sanseligt strejf af østens spirituelle praksis, for at få kroppen med.
Laudes søndag er kl. 8:30-9:00 af hensyn til den fælles gudstjeneste og er en morgenandagt.
12:00-12:30 Sext – middagsbøn med Bøn i Bevægelse:
Bøn i Bevægelse er en meditationsform med langsomme bevægelser og få ord, der hjælper os
med at falde til ro og være til stede i Guds kærlige nærvær.
17:00-17:45 Vesper – aftenbøn med musikmeditation:
Musikmeditationen rummer guidet meditation, instrumental musik og små meditative sange. Et
meditativt, musikalsk rum, hvor du kan finde hvile for krop, sjæl og ånd.
22:00-22:30 Completorium – den klassiske tidebøns nattebøn:
Den eneste tidebøn, hvori der traditionelt indgår en lovsang fra evangelierne – Simeons Lovsang.
Denne lovsang er blevet nattebønnens kendetegn sammen med responsoriet ”I dine hænder”,
hvor vi overgiver os til Guds varetægt og hvile.
3. Talks og debatter
Se https://himmelskedage.dk/talks-og-debatter-pa-himmelske-dage-2022/

