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Navn: Danske Kirkedage 2007 

Emne: Fælleskirkelig festival under temaet ”Kirke over grænser” 

Målgruppe: Kirkeengagerede fra folkekirker og frikirker i Danmark 

Tid, sted og aktør: 17.-20. maj 2007 i Haderslev. Danske Kirkedage finder sted hvert 3. år. Det er 
en fælleskirkelig festival under Danske Kirkers Råd. De senere år har Folkekirkens stifter på skift 
påtaget sig en værtsforpligtelse. Festivalen i 2007 blev gennemført med Haderslev stift i spidsen – 
og dertil mange forskellige aktører fra Folkekirker og frikirker.  

Opnået støtte: 50.000 kr. fra Den folkekirkelige Udviklingsfond år 2007 – ud af et samlet budget 
på 1.7 mio. kr. 

Projektets formål: At skabe et fælleskirkeligt mødested og inspirere til kirkelivet lokalt i 
menighederne.  

Projektets indhold: Danske Kirkedage forløb over 4 dage i Kr. Himmelfartsferien – for første gang 
flyttet væk fra sommerferien, og med Haderslev Idrætscenter som knudepunkt. Der var særskilt 
program for børn og unge. Under temaet ”Kirke over grænser” var festivalen fyldt med 
eksperimenterende gudstjenester, sang, debatter, Mulighedernes Marked, kunst, workshops og 
meget mere.  
Temaet ”Kirke over grænser” inviterede til kommunikation og fællesskab over grænser: – i 
grænselandet, mellem kirker, mellem religioner, i mødet mellem kirke og samfund, i internationale 
og sociale perspektiver – og i mødet mellem Gud og mennesker. 

I dagtimerne fredag og lørdag blev grænsetemaet behandlet i 4 portaler: 1. Danmark i verden og 
verden i Danmark – 2. Grænser for Religion? – 3. Fordybelse og spiritualitet – 4. Mellem 
mennesker.  
I hver portal foregik både små sessioner og store tilløbsstykker med kendte personligheder, 
herunder udenlandske gæster. Kirker og kirkelige organisationer bidrog med punkter til 
programmet. Undervejs gennem dagen fandt små og større gudstjenester sted, i varierende 
liturgiske former og traditioner. Om aftenen foregik store fællessamlinger. Arrangementet 
indledtes torsdag med en stor åbningsgudstjeneste, med deltagelse af protektor Prinsesse 
Benedikte, og tilsvarende blev der søndag holdt en stor afslutningsgudstjeneste.  Programmet i 
Danske Kirkedage 2007 var et varieret mix og mekka. Den musikalske vifte spændte fra 
verdensmusik, gospel og lovsang til Bach kantate i Haderslev Domkirke. Den debatmæssige vifte 
spændte fra klassiske politiske kirkedags-temaer, til mere folkelige emner og bredere kristen 
spiritualitet end vanligt. Det betød, at arrangementet vakte interesse blandt en større bredde af 
dansk kirkeliv end tidligere.  

Erfaringer og resultat: Arrangementet blev gennemført med succes, og det gav energi til at 
videreføre kirkedagene. 1500 deltagere var tilmeldt på forhånd, og yderligere 1500 deltog i dele af 
festivalen.  

Læs om projektet her: www.danskekirkedage.dk 

 


