
 
 

 
I 2018 er det tiende gang, der er mulighed for at holde FYLD DANMARKS KIRKER dag den sidste søndag i 
september.  
 
Udvalget for FYLD DANMARKS KIRKER foreslår, at man i den anledning udvider ved at sætte fokus på 
kirken i ugen op til søndag den 30. september. 
 
Vi har lavet et ide katalog til forskellige tiltag, som præster, øvrige ansatte og menighedsråd måske kan 
hente inspiration fra.  
 

 Sæt fokus på kirken ved en rundvisning i din lokale kirke. Få en lokal, der kender historien godt til at 
stå for rundvisningen. 

 

 Mange landsbykirker har spændende kirkegårde, der kan fortælle lokal historie. Lav en guidet 
kirkegårds vandring. 

 

 Sæt fokus på kirken ved at udnytte kirkerummet til en minikoncert eller en udstilling af lokale 
kunstnere. Det kunne også være børnetegninger.  

 

 Der kan holdes en jagt gudstjeneste i samarbejde med den lokale jægerforening 
 

 Pilgrimsvandringer er in i disse år. Har man flere kirker kan man tage en vandretur, hvor man 
besøger kirkerne. 

 

 Mange mennesker elsker at synge, så lav en sangaften, hvor menigheden bestemmer salmevalget. 
Det kan også være en morgensamling.  

 

 Spisning i kirkerne er blevet et hit, at spise sammen skaber fællesskab, det er der brug for, så en 
kop kaffe efter en gudstjeneste eller en sangaften, vil mange være glade for. 

 

 Det er september måned og høst, så der kan holdes løvfaldsspisning elle høstspisning i forbindelse 
med et kirkeligt arrangement.  

 

 Lad kirken stå åben denne uge, så folk kan gå ind og sætte sig i ro og mag og tænke over 
tilværelsen. Bede en bøn.  

 

 Lav en gudstjeneste i samarbejde med den lokale sportsforening, det kan være med lægmands 
deltagelse.  

 

 Lær din kirke at kende og sæt fokus på kirken i den uge, så kan man slutte ugen med højmesse den 
sidste søndag i september Hvis man har deltaget i andre arrangementer i løbet af ugen, er det 
måske nemmere også at deltage i gudstjenesten. 

 

 Lægmænd kan inddrages på mange måder, også som medhjælpere ved gudstjenester.  

 


