Himmelske Dage
på Heden i Herning
30. maj - 2. juni 2019

TRO – SAMFUND - FOLKELIGHED

NÅR DU KØBER BILLET FÅR DU:
•
•
•
•
•
•

Velkomstpakke
Deltagerhåndbog
Tidlig adgang til arrangementer med begrænsede pladser
Adgang til Det Himmelske Show i Jyske Bank Boxen
Deltagelse i Danmarks Største Gospelkor
Rabatter på udvalgte spisesteder

”Vi rykker ud på gaden med arrangementer for
kirkelighed, folkelighed og værdier i Danmark.
Det er den danske folkesjæl, der skal holdes fest
for”
Henrik Stubkjær, biskop

Køb din billet nu:

kr. 395.-

på himmelskedage.dk

Over 300 arrangementer venter...

Himmelske Dage på Heden
30.maj-2. juni i Herning

EN HIMMELSK FOLKEFEST
Himmelske Dage på Heden i Herning bliver en folkefest, hvor kirken flytter ud på gaden, indtager bybilledet i centrum af
byen og sætter midt og vest-jylland på landkortet i Kristi Himmelfartsferien.

”Det skal være et sted hvor det
kirkelige og det folkelige mødes.
Derfor rykker vi ud på gaderne”
		 Henrik Stubkjær, biskop
Åbningsgudstjenesten bliver på Torvet,
hvor et stort kirkekor med 500 korsangere
fra området, vil være med til at give nogle
ekstra decibel til fællessangen.
DET STØRSTE KIRKEKAFFEBORD
Himmelske Dage i København blev tildelt
Kristeligt Dagblads initiativpris, og styrelsen
for Danske Kirkedage sendte prisen videre
til Himmelske Dage på Heden i 2019, med
opfordring til at indbyde alle til kirkekaffe.
Det sker, når de 3000 gæster til åbnings

gudstjenesten bliver inviteret til Danmarks
største kirkekaffebord på cirka 750 meter
af Hernings gågade.

Arrangementerne er i fuld gang med at blive tastet ind og overblikket kan man få på:
himmelskedage.dk

ET VIGTIGT SAMARBEJDE
Overskriften for De Himmelske Dage på
Heden er ”Gå med…” og Herning har som
by valgt at gå med projektet, og eventet
støttes også af bl.a. Kirkeministeriet og
Viborg Stift.

Det er folk fra folkekirken, frikirkerne og
den katolske kirke samt en lang række
frivillige fra de kirkelige organisationer, som
får det til at ske. Man vil kunne opleve alt
fra Undergrundsgudstjeneste i en P-kælder,
klimadebatter på Biblioteket, U2 gudstjeneste på Torvet og Bibel legeland for
børnene.
Gå på opdagelse i programmet på:
himmelskedage.dk/program/

”Man afholdt Himmelske Dage i
København for 2 år siden. Da blev
det for alvor opdaget af mediefolk
og politikere. Nu kommer det så til
Herning og vi har en ambition om
at det skal være endnu større”
		 Henrik Stubkjær, biskop
OVER 300 ARRANGEMENTER
Himmelske Dage arrangeres af Danske
Kirkers Råd og over 300 arrangementer
venter de mange deltagere til Danmarks
største fælleskirkelige event.

Himmelske Dage på Heden i Herning
EVENT INFO
ET HIMMELSK SHOW

”Vi inddrager kunsten og museerne i Herning. Vi rykker ud på gaden med arrangementer for kirkelighed,
folkelighed og værdier i Danmark. Det er den danske
folkesjæl, der skal holdes fest for”
Henrik Stubkjær, biskop

INTERNATIONALE GÆSTER
På markedspladsen vil det summe af liv fra de omkring 50 telte som
vil udgøre Mulighedernes Marked, hvor kirkelige organisationer
præsenterer det, de arbejder med, og der vil også være det største
opbud af internationale gæster som man nogensinde har haft til
Himmelske Dage.
Nigerianeren Musa Panti Filibbus som sidder for bordenden i det
Lutherske Verdensforbund (LVF). Den norske lutherske præst Olav
Fykse Tveit som er generalsekretær i Kirkernes Verdensråd og Najla
Kassab fra Libanon der er leder af den reformerte kirke på verdensplan. Blot for at nævne tre af de 15 prominente gæster fra udlandet,
der kommer til Herning i de fire dage som Himmelske Dage varer,
hvor også de fleste af Danmarks biskopper kommer og deltager i det
fælleskirkelige event.
Flere af gæsterne vil man blandt andet kunne lytte til under Teologisk Døgn fredag og lørdag, hvor stærke teologer fra ind- og udland
vil formidle spændende emner på et folkeligt niveau.

Det sker blandt andet når værterne Peter Mygind og Dina Al-Erhayem åbner dørene til Jyske Bank Boxen lørdag aften for at tage
vores tro under kærlig behandling i Det Himmelske Show. Lydtapetet leveres af Danmarks største gospelkor under ledelse af Hans
Christian Jochimsen og en række gæstesolister – blandt andet den
amerikanske Grammy vindende artist Hezekiah Walker. Derudover
tilsættes piruetter fra Verdensballetten, ord og indsigt af spændende gæster der spænder fra youtubere til forretningsfolk tilsat toner
fra symfoniorkester. Se mere på:
himmelskedage.dk/program/det-himmelske-show/
De Himmelske Dage på Heden i Herning rundes af med en stor
radio-transmitteret afslutningsgudstjeneste i Skulptur-parken i Birk
under overskriften: Gå med…fred, hvor folk søndag sendes hjem i
en engageret stemning og hvor stafetten gives videre til København,
der er næste arrangør af Himmelske Dage.

Himmelske Dage på Heden i Herning
EVENT INFO

DANMARKS STØRSTE KIRKEKAFFEBORD
Når man har været i kirke, er det helt
naturligt, at menigheden lige drikker en kop
kaffe sammen. Sådan skal det selvfølgelig
også være efter åbningsgudstjenesten ved
Himmelske Dage på Heden.

komme til, men det er også for at få folk
til at bevæge sig lidt rundt, så de møder så
mange mennesker som muligt. Kaffen er jo
til for at få folk til at snakke med hinanden,
siger Inga Ager.

Når de måske 3000 deltagere i åbningsgudstjenesten på Torvet i Herning Kristi
Himmelfartsdag synger sidste salme, skulle
de gerne have en duft af kaffe i næseborene. For så er der nemlig indbudt til
Danmarks største kirkekaffebord.
I Herning er seks kvinder i gang med at
forberede, hvordan man kan stå klar med
kaffe til så mange mennesker.
– Der er mange ting, vi ikke ved endnu,
men vi skal nok sørge for, at der er kaffe til
alle, siger Annelise Nyholm Nielsen, som er
med i gruppen af ”kaffe-damer”.

INITIATIVPRISEN
Når Himmelske Dage på Heden således kan
indbyde alle og enhver til kirkekaffe, er det
fordi man har fået foræret nogle penge. Da
Himmelske Dage i København i 2016 for
længst var overstået, blev arrangementet
tildelt Kristeligt Dagblads initiativpris med
tilhørende 25.000 kroner. Arrangementet
var afviklet, og regningerne betalt, så Styrelsen for Danske Kirkedage, der allerede
ved Himmelske Dage i København havde
haft drømmen om kæmpe kirkekaffebord,
sendte prisen videre til Himmelske Dage på
Heden i 2019 med opfordring til at indbyde
alle til kirkekaffe.
Det er altså ikke økonomien, der sætter
de største begrænsninger for gruppen, der
planlægger Danmarks største kirkekaffe i
Herning.

Der bliver serveret kaffe på cirka 750 meter af Hernings gågade, fortæller Inga Ager,
der er en anden i gruppen.
Annelise Nyholm Nielsen og Inga Ager står
for kaffebordet ved Himmelske Dage.
STÅENDE KAFFE
– Vi har overvejet, om det skulle være ét
langt kaffebord, men vi er endt med, at
vi laver otte ”stationer” med borde, hvor
der bliver serveret kaffe og kage. Det er
primært fordi det skal være steder, hvor
bilerne, der kommer man kaffe og kage, kan

– Næh, det skal nok gå. Og så kan vi heller
ikke fornægte, at vi jo er jyder her fra Herning, så vi vil jo godt have mest muligt ud af
pengene, siger Annelise Nyholm Nielsen.

LOKALE MENIGHEDSRÅD HJÆLPER
Derfor beder gruppen om hjælp fra alle menighedsråd i de tre provstier, der står som
værter for Himmelske Dage.
– Vi beder menighedsrådene engagere lokale kirkelige foreninger og andre frivillige i
at lave muffins og kaffe. Rent praktisk bliver
det nok de nærmeste her i og omkring Herning, der skal lave kaffen og menighederne
længere væk, der skal bage kagerne. Og det
kan jo ikke rage så vidt, at få nogle frivillige
til at bage nogle hundrede muffins, siger
Inga Ager.
Så er der lige det der med vejret, når nu
kaffen bliver serveret udendørs.
– Det kan vi nok ikke planlægge helt i detaljer. Men vi har på vores inspektionsture
ned gennem gågaden set, at der omkring de
planlagte otte stationer er forskellige former for overdækning ved butikkerne. Det
skal vi også nok klare, hvis det skulle dryppe
lidt, siger Inga Ager.
– Kaffe og kage vil man kunne få på
Bredgade og Østergade fra Nørregade til
Jyllandsgade lige så snart åbningsgudstjenesten er slut og så længe folk gider. Men de
skal selvfølgelig også videre til nogle af de
arrangementer og aktiviteter, der er i hele
byen, siger Annelise Nyholm.

Himmelske Dage på Heden i Herning

ÅBNINGSDAGEN
DEN STORE ÅBNINGSGUDSTJENESTE
Himmelske Dage på Heden starter med et brag af en gudstjeneste.
den 30. maj 2019 kl. 14.00.
FÆLLESKØRSEL
Flere sogne, provstier og kirker arrangerer fælleskørsel - lejer bus
- til gudstjenesten. Det giver en fælles oplevelse og er en hjælp for
dem, der finder det vanskeligt selv at arrangere kørsel. Når busserne ankommer til Herning, vil der i nærheden af Herning Torv, hvor
gudstjenesten afholdes, være aflæsningspladser. Så der er ikke langt
at gå. Gudstjenesten er udendørs og får man brug for at sidder, skal
man selv medbringe stol. Gudstjenesten varer ca. en time, hvorefter
der er kaffebord på gågaden.
PROGRAM RESTEN AF TORSDAGEN
Himmelske Dage på Heden starter med Åbningsgudstjenesten
torsdag. Herefter er der både torsdag og de følgende dage et alsidigt
og spændende program. Hele programmet, som løbende opdateres
finder du på himmelskedage.dk/program/.
AFTENSMAD
Skal man spise aftensmad sammen med folk fra kirken, kan der med
fordel bestilles nu. Der er flere muligheder for fællesspisning. F.eks.
tilbyder Hotel Eyde på Torvet middag til grupper den. 30. maj med
en 3 retters menu til 295,00 kr. eller en buffet til kr. 325,00 pr.
person. Flere andre spisesteder giver gode tilbud.
Se hjemmesiden for mere information.

Det er muligt for menighedsråd at give
ansatte en billet til Himmelske Dage og
også betale for kørsel. Ægtefæller skal
dog selv betale. Billetten til Himmelske
Dage inkluderer velkomstpakke, deltagerhåndbog,
deltagelse i gospelkor og adgang til Det Himmelske
Show i Jyske Bank Boxen med priority seating. Det
giver tidlig adgang til arrangementer med begrænset plads og rabatter på udvalgte spisesteder og
museer. Kost og logi er ikke inkluderet og enkelte
koncerter på Fermatien og film i Nordisk Films
biograf kræver ekstra billet. Billetten koster kun:



kr. 395.-

UDDRAG AF TORSDAGENS PROGRAM
kl. 14.00 Åbningsgudstjeneste på Torvet
kl. 15.00 Åbning af Himmelske Dage på Heden på Torvet
kl. 16.00 Afternoon tea - kirkekaffe på gågaden
kl. 16.00 Mulighedernes Marked åbner
kl. 16.00 Fodbad, massage og kaffe i trækirken på gågaden
kl. 16.00 Samtalesofaer på gågaden
kl. 17.00 Tidsånd
kl. 17.00 Koncert med Fangekoret på Markedspladsen
kl. 17.00 Koncert med Himmelsblå på Fermaten
kl. 17.00 Lejrbålsunderholdning ved Tante Andante Huset
kl. 17.00 Aarhus Børnehøjskole
kl. 17.00 Musikgudstjeneste med Midt Vest Pigekor
kl. 17.30 Introduktion til hinduisme
kl. 17.30 Kirken og verdensmålene på Biblioteket
kl. 18.30 Eveningsong i Herning Kirke
kl. 19.00 Lovsangskoncert på Torvet
kl. 19.00 Mitri Raheb: Giving voices to the voiceless
kl. 19.00 Undergrundsgudstjeneste under Torvet
kl. 19.00 Hildegard-Salon udstilling, musik og ord
kl. 19.30 Fernisering og kunstudstilling
kl. 20.00 Moderne salmer /mission i Østeuropa
kl. 20.00 Syng om den brogede verden
kl. 20.00 Ultimatum v. Holbæk Teater
kl. 21.15 Koncert med Hymns from Nineve på Fermaten
kl. 22.40 Go´ Nu Nat på Torvet
Natkirke i Herning Kirke

Kristi Himmelfartsdag er der kun gudstjenester i ganske få af Stiftets kirker.
Så vi opfordrer sognene til at samle
menig-heden og tage på bustur til
Torvet i Herning - og så kan I nyde en kop ganske
særlig kirkekaffe når der inviteres til Danmarks
største kirkekaffebord. Detajler omkring parkering kommer senere.





Gå med...

Spred gerne budskabet om Himmelske
Dage på Heden på jeres digitale platforme og i kirkeblade. Mangler I billed
og tekst inspiration, så kan i gå ind på :
himmelskedage.dk/presse/

- er også en podcast-serie hvor du kan blive inspireret til Himmelske Dage.
Find den på himmelskedage.dk

Himmelske Dage på Heden i Herning

PILGRIMSVANDRINGER
DEN LANGE

ca. 23 km onsdag, ca. 13 km torsdag
børste (bliver kørt til overnatningssted);
evt. taske til Himmelske Dage i øvrigt (kan
blive kørt til Herning)

HVORNÅR
Onsdag den 29. kl. 10 til torsdag den 30.
maj kl. 13.30
MØDESTED
Karup Kirke, Kirkebakken 10, 7470 Karup
(busrute 53 går fra Herning/Viborg til
Karup)
MEDBRING
Passende tøj og fodtøj; lille vandrerygsæk
med drikkedunk og madpakke til frokost
onsdag; sovepose, liggeunderlag og tand-

PROGRAM
Kl. 10: Kaffe/te i Karup sognegård; andagt
i kirken; vandring til shelter ved Gjellerup
(ca. 23 km) med kirkebesøg, salmesang og
medbragt madpakke undervejs; aftensmad ved shelter; aftenhygge i det fri og
overnatning i shelter. Næste dag: morgenmad; vandring til Gjellerup Kirke, hvor
vi mødes med den nye dags vandrere fra
øst; pilgrimsgudstjeneste kl. 10; derefter
vandring mod Herning; vi mødes med vandrere fra syd, vest og nord – og går samlet
til åbningsgudstjenesten kl. 14 på Torvet i
Herning.

ARRANGØRER
Grethe Thing og Inge Henriksen (Gjellerup), Ingrid Elgaard (Karup), Karen
Stubkjær (Viborg)
PRIS
100 kr - som dækker aftensmad onsdag,
morgenmad og frokostmadpakke torsdag.
TILMELDING
Senest 1. maj til Ingrid Elgaard
Mail: ise@km.dk Mobil: 2126 5002
eller Karen Stubkjær
Mail: kjns@km.dk Mobil 2130 3840.
Begrænset deltagerantal (ca. 20, først til
mølle!). Ved tilmelding meddeles kontonummer

4 KORTE - FRA 4 VERDENSHJØRNER
ca. 10 km torsdag

TILMELDING
Tilmelding ikke et krav, men ønskelig – til
de stedlige arrangører. Medbring passende
tøj/fodtøj, lille rygsæk med drikkedunk og
madpakke til frokost. Hvis man har brug
for hjælp til transport til mødestedet:
spørg arrangørerne!
VANDRING FRA ØST
Mødested: kl. 9.45 ved Gjellerup Kirke,
Kirkebyvej 15, 7400 Herning.
Pilgrimsgudstjeneste. Derefter vandring til
Herning.
Kontaktpersoner:
Sognepræst Jørgen Løvstad, Thorning
Mail: joelo@km.dk Tlf. 5329 6935

Sognepræst Karen Stubkjær, Viborg
Mail: kjns@km.dk Mobil 2130 3840

VANDRING FRA SYD
Mødested: Kl. 10:30 ved Rind kirke, Rind
Kirkevej 26, 7400 Herning
Andagt ved Sognepræst Ulla Kristensen og
der vil derefter være afgang kl. 11.00
Kontaktperson:
Karl Georg Pedersen, Mejdal
Mail: kgped@icloud.com
Mobil: 5129 6320



VANDRING FRA VEST
Mødested: kl. 10.30 ved busstationen i
Skibbild, Skjoldsvej 1, 7480 Vildbjerg (bus

BY PILGRIMSVANDRINGER
ca. 5-6 km. fredag og lørdag
TILMELDING
Ingen
Fredag kl. 13.30 – 15.00.
Mødested: Fredens Kirke.
Leder: Elisabeth Lidell (pilgrimspræst).
Tema: ”Tro” – Vandringen på søen (dagens tema på Himmelske Dage)
Lørdag kl. 13.30 – 15.00. Mødested: Fredens Kirke.
Leder: Benedicte Tønsberg (præst for åndeligt søgende)
Tema: ”Samfund” – Levis kaldelse (dagens tema på Himmelske Dage)

150 fra Herning 10.06)
Kontaktpersoner:

Sognepræst Mona Kjær Nielsen, Snejbjerg
Mail: mokn@km.dk – Mobil 2574 4102
Sognepræst Mette Holmstrøm, Skivum
Mail: mho@km.dk – Tlf. 9866 6282.

VANDRING FRA NORD
Mødested: kl. 10 ved Sunds Kirke, Skivevej
15, 7451 Sunds.
Kontaktpersoner:
Sognepræst Marianne Koch, Viborg
Mail: mkk@km.dk
Mobil 2916 6055
Helge Andersen, Sunds
Mail: helgebitten@andersen.mail.dk
Mobil: 2178 3712

