Den 30. maj til 2. juni er vi alle sammen inviteret til Danmarks Største kirkelige folkefest og festival i
Herning – Himmelske Dage på Heden.
I løbet af fire dage vil der være myriader, af gudstjenester, foredrag, koncerter, workshops, tid til
eftertanke og et stort show i Jyske Bank Boxen. Her er et lille udpluk af det man kan komme til at
opleve.
ÅBNINGSGUDSTJENESTE PÅ HERNING TORV
En stor økumenisk gudstjeneste skyder Himmelske Dage på Heden i gang. Her er alle kirkekor
fra stiftet inviteret til at medvirke i et stort kirkekor under ledelse af Mads Bille, som synger for på
fællessangen. Alle stiftets menigheder opfordres til at deltage. Biskop i Viborg Stift Henrik Stubkjær
vil være blandt talerne i gudstjenesten.
TEOLOGISK DØGN
Fredag og lørdag har stiftets teologiske konsulent sammen med de teologiske uddannelsesinstitutioner sammensat et spændende program, hvor stærke teologer fra ind- og udland vil formidle
spændende emner på et folkeligt niveau.
BIBELLEGELAND
Himmelske Dage på Heden er også for børn. Torsdag, fredag og lørdag er der en række børneaktiviteter, blandt andet laver en række kirke og kulturmedarbejdere et Bibellegeland, hvor man kan
møde personer fra Bibelen.
Billetter kan købes på: himmelskedage.dk

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 vestjylland på landkortet i Kristi Himmelfartsferien.
FÆLLES BUSTUR
Kristi Himmelfartsdag arrangerer Rindum menighedsråd en tur til åbningsgudstjenesten. Åbningsgudstjenesten er på Torvet i Herning kl. 14.00- 15.00. Et stort fælles kor medvirker og prædikant er
Viborgs biskop, Henrik Stubkjær. Det bliver festligt og sikkert en stor oplevelse.
Den 30. maj kl. 12.30 kører bussen fra Rindum Kirkehus. Vi er hjemme igen ca. kl. 18.00.
Prisen er 50 kr. pr. voksen, der betales i bussen på dagen. Børn under 14 år gratis. Har man brug
for at sidde ned under gudstjenesten kan en klapstol medbringes.
Tilmelding skal ske senest tirsdag 21. maj 2019 til Marianne Olesen på. mail eller ved at kontakte
hende i Rindum Kirkehus. Mariannes mail: kk@rindumkirke.dk
Der er ingen gudstjeneste i Rindum kirke Kristi Himmelfartsdag.

