
Fyld Danmarks Kirker på den sidste Store Bededag den 5. maj 2023 

 

Store Bededag 2023 bliver den sidste i en historisk tradition, der begyndte i 1686. Det fortjener næsten at 

blive markeret med fyldte kirker ud over hele landet. 

Provst Søren Nolsøe, Høje Taastrup provsti har derfor foreslået, at man kan lave en ekstra Fyld Danmarks 

Kirker Dag i år på Store Bededag 

Mange kirker er allerede fyldte denne dag med forventningsfulde konfirmander og deres gæster. Men i 

kirker, hvor der ikke afholdes konfirmation den 5. maj 2023, vil han og udvalget bag ”Fyld Danmarks Kirker” 

gerne opfordre til, at præster og menighedsråd lokalt tænker med på, om der kunne være opbakning i 

sognet til at sætte særligt fokus på gudstjenesten Store Bededag. 

Det kunne fx være ved: 

- Opslag ved kirken om mulighed for at deltage i gudstjeneste på den sidste Store Bededag 

- Kontakte den lokale avis med artikel/pressemeddelelse om den historiske tradition med Store 

Bededag og muligheden for at tage afsked med dagen ved at være med til at fylde kirken ved 

gudstjenesten den 5. maj 

- Opfordringer i sociale mediers lokale grupper for sognet/byen/området til at fylde den lokale kirke 

på Store Bededag den 5. maj for derved at tage afsked med traditionen 

- Organisere lægmandsgudstjenester/andagter i kirker, hvor der ellers ikke ville være gudstjeneste 

Store Bededag 2023 (efter aftale med provst/biskop) 

 

Rigtig mange af Folkekirkens medlemmer er lejlighedsvise kirkegængere. Kommer ikke hver søndag, men 

kommer meget gerne, når der er en anledning, de finder relevant. Afskaffelsen af Store Bededag har fået 

stor opmærksomhed i medierne og er allerede i manges tanker. Her er der en mulighed for at række en 

invitation til gudstjeneste til netop de mennesker – og få taget afsked med Store Bededag uden at forholde 

sig til det politiske, men med fokus på gudstjeneste. 

Inspiration til artikler, pressemeddelser m.v. vil kunne hentes på stbededag.dk 

I håbet om, at præster og menighedsråd ud over landet vil være med til at invitere indenfor til fyldte kirker, 

 

Søren Nolsøe    Bente Asschenfeldt 

provst, Høje Taastrup   formand for Fyld Danmarks Kirker 

sins@km.dk    beasva@gmail.com 
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