
F O L K E K I R K E N
– en del af Naturmødet

 TORSDAG D. 19. MAJ:
Kl. 20:30 Solnedgangsandagt  ved Hirtshals fyr.
v. Eva Bernhagen og Liselotte Wiemer. 
Sindal Brassband medvirker.

 FREDAG D. 20. MAJ:
Kl. 9.00-14.00  Klima og kristendom – har det 
noget med hinanden at gøre?  (Aktivitetsløb for børn 
og skoleklasser) v. Skole-Kirketjenesten i Hjørring 
kommune.

Kl. 10:15 Klimasorggruppe - samtalecafe. v.  Sarah 
Strunge, Stefanskirken i København.
Foregår i folkekirkens telt.

Kl. 12:00 ”Sansevandring” – en vandring i landskabet 
omkring Hirtshals Fyr under ledelse af sognepræst Eva 
Bernhagen

Kl. 16.00-18.00  Drop-In-dåb i Hirtshals kirke.
Har du et ønske om at blive døbt, men har ikke fået 
noget gjort ved det? - Så er der en enestående mulighed 
ved naturmødet i Hirtshals. 

Kl. 20:30 Solnedgangsandagt ved Hirtshals fyr.
v. Eva Bernhagen og Liselotte Wiemer. 
Signe Olsen medvirker  med sang og musik

 LØRDAG D. 21. MAJ:
Kl. 9:30 I Lifeteltet: Morgensang med Folkekirken  
v.  præst Winnie Rischell , Organist Niels Oles Sørensen 
og sanger Kathrine Bach Skovmand 

Kl. 10:00 I Lifeteltet: Håb i en håbløs tid Om at leve 
gode liv, mens Jorden brænder. 
Oplæg til samtale og debat v, Mickey Gjerris.

Kl. 11:00   Samtalen  med Mickey Gjerris fortsætter i 
Folkekirkens telt.

Kl. 13.00-15.00 Drop-In-dåb i Hirtshals kirke
Har du et ønske om at blive døbt, men har ikke fået 
noget gjort ved det? - Så er der en enestående mulighed 
ved naturmødet i Hirtshals. 

PROGRAM
FOLKEKIRKEN PÅ NATURMØDE 2022

Fisk i stimer
I Emmersbæk kirke vil der være besøg af 
udstillingen Fisk i stimer, som er en samling 
broderier af fisk, samlet af Københavns Domkirke.
Udstillingen kan ses i kirkens åbningstid, når der 
ikke er kirkelige handlinger.

https://www.domkirken.dk/blog/82027


F O L K E K I R K E N
– en del af Naturmødet

Har du et ønske om at blive døbt, men har ikke fået noget gjort ved det? – Så er der en 
enestående mulighed ved naturmødet i Hirtshals. 

Vi afholder Drop-In-dåb i Hirtshals kirke på følgende tidspunkter
Fredag den 20. maj kl. 16.00-18.00
Lørdag den 21. maj kl. 13.00-15.00 

Der er ingen tilmelding – du møder bare op.

•  Du vil blive budt velkommen af en af folkekirkens ansatte eller frivillige 
medarbejdere.

•  Du skal medbringe gyldig ID, som f.eks. kørekort eller sundhedskort.
•  Forud for handlingen vil præsten have en kort samtale med dig, om hvad dåben er 

og betyder.

Du er velkommen til at kontakte præsten på forhånd. 
Se yderligere information på www.hirtshalssogn.dk/dropindaab

DROP-IN-DÅB I HIRTSHALS KIRKE

http://www.hirtshalssogn.dk/dropindaab

