
Domkirken i 
børnehøjde
Roskilde Domkirke har flere former for 
gudstjenester, som foregår på børnenes 
betingelser.

Spahettigudstjenester  
med fortælling, leg og sang
Bedst kendt er måske spaghetti- 
gudstjenesterne, som altid finder sted 
onsdage klokken 17.00.  

Alle er naturligvis velkomne, men guds-
tjenesten retter sig særligt mod børn i 
alderen 3-8 år og deres familier. Der er 
fortælling, korte og børnevenlige salmer 
og leg. I alt varer gudstjenesten cirka en 
halv time. Herefter er der fællesspisning 
i Konventhuset. Gæt selv, hvad der er på 
menuen.

Højtider
Også i forbindelse med højtiderne 
arrangerer vi særlige gudstjenester for 
både større og mindre børn og deres 
familier. 
Det gælder således første søndag i advent, 
fastelavn, palmesøndag, påske og høst, 
ligesom der naturligvis er Luciaguds-
tjeneste med optog.

Højtidsgudstjenester for børn finder som 
reglen sted på søndage kl. 14, og Dom-
kirkens Børne- eller Juniorkor synger.

2022-2023
Find alle arrangementer og 

gudstjenester på Domkirkens 
facebookside

BØRNE- & 
FAMILIE 
GUDSTJENESTER



2022

September
Spaghettigudstjeneste 
Onsdag d. 7/9 kl. 17 

Familie-høstgudstjeneste
Søndag d. 18/9 kl. 14
Vi pynter kirken op til høst, hører  
fortællinger, går på skattejagt og synger 
med Børne- og Spirekoret.

Oktober 
Spaghettigudstjeneste
Onsdag d. 12/10 kl. 17

November
Spaghettigudstjeneste 
Onsdag d. 9/11 kl. 17

1. adventsgudstjeneste
Søndag  d. 27/11 kl. 17
Vi tænder første lys i adventskransen  
og fejrer sammen, at julens ventetid  
og et nyt kirkeår står for døren.

December
Lucia i Domkirken
Tirsdag d. 13/12
Optog i kirken og sang ved Børne- og  
Spirekoret. 

Lillejuleaften 
Fredag d. 23/12 kl. 15

     2023
   Sæt allerede nu kryds i kalenderen:

   11. januar: Spaghettigudstjeneste
        

   1. feburar: Spaghettigudstjeneste
   

   19. februar: Fastelavn  

       8. marts: Spaghettigudstjeneste

      2. April: Familie-påskegudstjeneste

Kære familier

Så er programmet klar for efteråret 
2022 samt enkelte datoer for 2023, 
der allerede nu kan markeres i 
kalenderen.  
 
Vi glæder os til at se jer til 
spaghettigudstjenester og 
familiegudstjenester i Roskilde 
Domkirke.  

Vi skal synge, høre historier og gå 
på opdagelse i kirken. Der er ingen 
tilmelding, alle er velkomne!

Spaghettigudstjenester afholdes 
den 2. onsdag i måneden kl. 17
Målrettet børn i alderen3-8 år

Familiegudstjenester afholdes ved 
højtider, søndage kl. 14. 
Målrettet hele familien


