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Om Kulturnatten 
og Kyndelmissearmbåndet 

Den første fredag i februar afholder Køge Kommune 
sammen med en række foreninger, kulturinstitutioner 
og erhvervsdrivende ’Kyndelmisse – Køge Kulturnat’. 
Kyndelmisse betyder lysmesse og markerer dagen, 
hvor halvdelen af vinterhalvåret er gået. Derfor er 
kulturnattens tema Lys i mørket, og på aftenen kan du 
deltage i 60 forskellige arrangementer.

For at deltage i kulturnatten skal du købe et kyndelmis-
searmbånd til 30 kr. Børn til og med 3 år er GRATIS. 
Kyndelmissearmbåndet kan købes i forsalg hos Visit-
Køge, Vestergade 1 i Køge. VisitKøge har åbent alle 
hverdage kl. 9.30-17 og lørdag kl. 10-13. På selve 
aftenen kan Kyndelmissearmbåndet købes ved de 
fleste arrangementer. VisitKøge har denne dag åbent til 
kl. 20.

NB: Nogle arrangementer kræver enten en gratis billet 
eller en betalingsbillet. Billetterne er i begrænset antal 
og udleveres eller købes hos VisitKøge ved fremvis-
ning af Kyndelmissearmbånd. Se nærmere under det 
enkelte arrangement i programmet.

 ’Kyndelmisse Køge Kulturnat’ har sin egen face-
bookgruppe. Følg med på aftenen, hvor deltagere fra 
årets foto-konkurrence lægger billeder op i gruppen. 
Læs mere om konkurrencen på bagsiden af program-
met.
____________________________________________

Tag toget til Kyndelmissen
Stoppested: KØS, Torvet og Kulturtorvet

Fut fut! Tag toget rundt i byen og hvil benene, inden 
du besøger næste kyndelmisse-aktivitet. Toget kører i 
fast rute fra KØS Museum for kunst i det offentlige rum 
forbi Torvet og ned til Kulturtorvet imellem Rådhuset 
og Teaterbygningen. Der er stoppested alle 3 steder.
Kl. 18-21
____________________________________________

Tag cyklen til Kyndelmissen
Alle steder

Friske unge fra Køge Ungdomsskole/Tapperiet giver dig 
gerne et lift på en af kommunens 4 ladcykler. De kan 
køre overalt i byen – kig efter de lysende balloner og 
spring på, hvis den er ledig.
Kl. 18.30-21.30
____________________________________________
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Åbning af Kyndelmissen
Kulturtorvet, ml. Køge Rådhus og Teaterbygningen
#Skattejagt1 – Hvem har skrevet teksten til
 ’Kyndelmissesangen’?

Syng lyset frem sammen med Silja kendt fra 
Ramasjang
Silja Okking kendt fra Ramasjang har brug for dig til at 
åbne Kyndelmissen! Til sprøde toner og fællessang fra 
lokale stemmer skaber vi sammen et uforglemmeligt 
øjeblik, når Silja og publikum synger lyset frem i ”Den 
LYSlevende Bygning” på rådhuset.
Hør også formanden for Kultur- og Idrætsudvalget 
holde åbningstale og mød dette års vindere i kultur-
nattens plakatkonkurrence, når de to unge kunstnere 
afsløres.
Kl. 17.45-18.15

Kulturelt Samråd Køge, Køge Musikaftenskole, Køge 
Musikskole samt Køge Kommune står for åbning af 
Kyndelmissen.
____________________________________________

Adventkirken
Parkvej 13

Udstillinger og café
Udstilling og info show af hjælpeorganisationen ADRA
Udstilling af Dansk Børnefond.
Der vil være gratis kaffe/te/kakao/saft og kage/friske vafler.
Kl. 18-21

Ingen lyd uden lys - koncert
Fløjte- og guitarkoncert med solisterne Villén & Sjølin. 
En musikalsk installation over temaet lys, liv og lyd med 
den lokale fløjtenist Linnea Villén og Allan Sjølin på 
guitar. En tankevækkende aften med musik og tekst.
Kl. 21.15-22.15
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Aftenandagt 
Andagt ved kirkens præst, René Bidstrup.
Kl. 22.30
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AktivVirken
Strandpromenaden 1, Gule Hal

Kom og få et spil bordtennis!
AktivVirken er et åbent fællesskab for alle med tid i 
dagtimerne, der gerne vil bruge hinandens ressourcer 
sammen. Vi har bl.a. undervisning, sjov motion, yoga 
og mindfulness samt kreative aktiviteter som maleri, 
stenmaling, blomsterbinding og håndarbejde. Desuden 
har vi bordtennis, indendørs petanque, dart og kortspil. 
Kom og vær med!
Kl. 18-21

Udstilling og café
På aftenen udstiller vi spændende kreationer fra 
værkstederne og vi står parat til at fortælle dig om mu-
lighederne i AktivVirken henover en kop kaffe, te, vand 
og hjemmebagt kage til 10 kr. 
Kl. 18-21

____________________________________________

Beredskabsforbundet
Torvet
#Skattejagt2 – Hvor mange personer kan der sidde i en 
brandbil?

Slanger og stiger
Kom og sid bag rattet i en brandbil, når de frivillige 
parkerer deres brandbil på Torvet.
Kl. 18-22
____________________________________________
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Dagbladet Køge
Torvet 10
#Skattejagt3 - Hvilken farve har dørene på redaktionen?

Åbent hus
Kom og se, hvordan Dagbladets journalister arbejder.
Kl. 18-22

Med døden på arbejde
Dagbladet sætter fokus på de mennesker, der kan være 
et lys i mørket, når ulykke eller død rammer. Det sker 
med to foredrag:

Bedemand Kim Mithiof fortæller om, hvorfor han 
skiftede karriere fra brandmand til bedemand og om, 
hvordan det er at have døden som kollega. 
Kl. 19

Overlæge Dan Brun Petersen fra akutafdelingen på 
Sjællands Universitetshospital i Køge fortæller, hvordan 
lægerne arbejder, når de redder liv. 
Kl. 20.30
____________________________________________

Fafla Mikroværksted
Vestergade 17, inderst i gården
#Skattejagt4 - Hvad finder Steve i gården Vestergade 17?

Mal en fakkel i keramik
Fafla inviterer indenfor til at male en “kyndel” en fak-
kel, med inspiration fra spillet Minecraft. Du kan hente 
den færdige fakkel glaseret og brændt en uges tid 
senere - helt gratis. Faklen kan bruges som vedhæng til 
f.eks. en halskæde. 
Kl. 18-22, fakler udleveres så længe lager haves

____________________________________________
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Galleri Nørregade
Nørregade 8, inderst i gården

Strimler i natten – udstilling og workshop
Galleriet viser en udstilling af fotografik og grafik, som 
er indbegrebet af LYS OG MØRKE. 
Alle galleriets gæster skaber i løbet af aftenen et even-
tyrligt univers ved en fælles installation af hvide papir-
skulpturer, der vises i et UV-belyst rum. 
Kl. 18-22
____________________________________________

Indre Mission
Kirkestræde 49, Missionshuset ”Ebenezer”

Legestue for børn
Besøg legestuen Solstrålen og deltag i forskellige lege 
og aktiviteter.
Kl. 18-21.30

Kreative værksteder og trylleri
Besøg vores kreative værksteder med taskefletning, 
perlesyning, fremstilling af dåse-lysestager og ikon-
maling eller få IT-rådgivning. 
Kl. 19 og kl. 20: Forkyndelse af bibelske temaer ved 
brug af Gospel Magic.
Kl. 21: Aftenandagt.

Der vil være GRATIS kaffe/the/saft med nybagte vafler. 
Kl. 18-21.30
____________________________________________
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KøgeBibliotekerne
Kirkestræde 18
#Skattejagt5 - Hvor mange lamper hænger der i ind-
gangen på Køge Bibliotek?

Sæbebobleshow
Mød klovnene Julius og Bubblz og oplev en masse 
flotte sæbebobler.
Find ud af, om man kan stikke en hånd gennem en 
sæbeboble, og om man kan have flere bobler inden i 
hinanden. Kan de bruges som briller? Klovnene byder 
også på en masse andet klovneri.
Kl. 18.30-19 Sæbebobleshow
Kl. 19-19.30 workshop: Prøv selv at lave sæbebobler!

Maling på lanterner
Vi maler flotte glaslanterner, som kan lyse fint i mørket. 
Du maler lige, det du har lyst til, det er kun fantasien, 
der sætter grænser. Når du har malet din lanterne, kan 
du tage den med hjem. 
Kl. 18.30-20.30

Bagedyst i blinde
Lav en minilagkage med bind for øjnene. Vores dom-
mer kårer de flotteste og de grimmeste kager, og der er 
præmier til vinderne. 
Måske er det endnu sjovere at være tilskuer end at 
være med…
NB! Begrænset antal pladser. Fra 7 år.
Kl. 19.30, kl. 19.50 og kl. 20.10

11
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Tunge sorte hullers hemmelige liv i mørket
Ved Marianne Vestergaard, lektor ved Niels Bohr insti-
tuttet.
Foredraget vil give et indblik, i hvad sorte huller er 
samt i nogle af deres fantastiske egenskaber. Hvordan 
finder man dem, når de ikke selv lyser? Og hvorfor har 
forskere så stor interesse i at afdække de sorte hullers 
‘hemmelige’ liv?
Kl. 19.30-20.30

Historiefortælling ved Hans Laurens
Engang blev historier fortalt ved stearinlysets skær, og 
de fungerede som et lys i mørket. Vi genskaber tradi-
tionen med den professionelle fortæller Hans Laurens. 
Hør historierne komme til live ved en af Danmarks 
bedste og mest erfarne fortællere.
Kl. 20.30-21

Lysende smuk musik
En trio fra det internationalt anerkendte barokorkester 
Concerto Copenhagen, spiller musik af Händel, Roman 
og Bach. 
Fredrik From: Violin, Fredrik Bock: Lut/guitar, Judith-
Maria Blomsterberg: Cello
Kl. 21.15-22
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Bibliotekscafé
I cafeen kan du købe kaffe og kage.
Kl. 18-22
____________________________________________

Køge Kirke
Kirkestræde 29, Søndre Kapel, indgang på hjørnet af 
Nørregade og stien ved biblioteket
#Skattejagt6 - Hvilken person kan man se i midten på 
altertavlen?

Åben kirke: ’Lys i mørket’
Kirken er åben hele aftenen. 
Kl. 18-22

Kirkecafé
Cafeen sælger kaffe, the, saftevand og lækre kager.
Kl. 18-21

Tårnture
Kom en tur op i kirketårnet.
Kl. 18.30, kl. 19, kl. 19.30, kl. 20, kl. 20.30
NB: Kræver billet pga. begrænset plads. Udleveres i 
kirkens café.

Koncerter i mørket
Hør Køge Kirkes Pigekor og Sct. Nicolai Cantori 
ved Christina Schmidt Damm og Anne Kirstine Mathiesen.
Kl. 18.30 og kl. 20

Aftenandagt
Gudstjeneste ved sognepræst Charlotte Dybdahl Winther.
Kl. 21.30
____________________________________________
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Køge Rådhus
Torvet 1
#Skattejagt7 – Hvilken farve har bænkene i Råd-
husarkaden?

Mød Borgmesteren
Indgang fra Torvet
Køges borgmester byder indenfor på rådhuset og 
fortæller om rådhusets og byrådssalens historie. Både 
borgmesterkontoret og Byrådssalen vises frem.
NB: Kræver billet. Udleveres GRATIS mod fremvisning 
af Kyndelmissearmbånd hos VisitKøge, Vestergade 1
Kl. 18.30-19.15, kl. 19.30-20.15

Oplev det nye borgerservice
Mødested: i Rådhusgården ved Rådhusarkaden
Få en rundvisning i rådhusets nye borgerservice og hør 
om tankerne bag Fremtidens Rådhus.
NB: Kræver billet. Udleveres GRATIS mod fremvisning 
af Kyndelmissearmbånd hos VisitKøge, Vestergade 1
Kl. 19.15 og kl. 20.15 

Kunst på det nye rådhus
Hvad gemmer sig i havets dyb, hvor lyset ikke når ned? 
Oplev multikunstneren John Khans stedsspecifikke 
værk i atriumgården på det nye rådhus. Værket er 
skabt specielt til Kyndelmisseaftenen. 
Kl. 18-22

Udstilling af illustrationerne fra årets plakat-
konkurrence
Se de 79 forslag til illustrationer til årets kyndelmisse-
plakat og program, udført af kommunens 4.-6-klasser. 
Du kan se udstillingen i Rådhusarkaden allerede fra d. 
26. januar.
Kl. 18-22
____________________________________________

13
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Køge Kunstforening
Sted meddeles i dagspressen

Jazz og kunst
Hans Knudsens Jumpband - et af de absolut hotteste 
navne på den danske musikscene - spiller med afveks-
lende repertoire, en helt personlig sound og et usæd-
vanlig tæt og humoristisk samspil med publikum. 
Imens serverer vi lidt øl eller et glas vin samt kunst til 
at varme os på.
Kl. 18.30-22
____________________________________________

Køge Kyst
Mødested: Kulturtorvet ved indgangen til Køge Rådhus, 
vest. 

Kulturvandring i den nye bydel
Køge Kyst og multikunstneren John Khan har skabt en 
kulturvandring særligt til kyndelmisseaftenen. Det bliv-
er med garanti mærkeligt, forunderligt og indLYSende 
tankevækkende, når John Khan, med god hjælp fra 
Produktionshøjskolen Klemmenstrupgård, tager alle 
interesserede med på en opadstigende rejse gennem 
sanselige installationer og tableauer i Køges nyeste 
bydel omkring stationsområdet.
NB: Kræver billet. Udleveres GRATIS hos VisitKøge mod 
fremvisning af Kyndelmissearmbånd. Vær opmærksom 
på, at der er trapper på ruten.
Mød op kl. 18.30. 
Kyndelmissevandringen starter kl. 18.40
____________________________________________

Køge Musikskole
Gammelkjøgegaard 9, 4600 Køge

Strygerklang – som et lys i mørket!
Solokoncert med cellisten, professor Morten Zeuthen.

14
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Mange kender celloen fra symfoniorkesteret, men til 
denne koncert høres instrumentet helt alene. Publi-
kum kan nyde Johan Sebastian Bachs cellosuiter samt 
musik for solocello af nyere dato komponeret af Mark 
Summer.
Morten Zeuthen mestrer til fulde sit instrument: 
Udover en stor karriere som solist og kammermusiker, 
er han også en meget efterspurgt lærer på Det Kgl. 
Danske Musikkonservatorium.
NB: Kræver billet. Billetten koster 100 kr. og kan købes 
hos VisitKøge, Vestergade 1 fra d. 9. januar 2018.
Vær opmærksom på, at koncerten afholdes på Gam-
melkjøgegaard 9
Kl. 20
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Køge Musikskoles Container Jam Band, 
Kulturfællesskabet KØMA, BGK og Det 
Grønne Hus
Vestergade 3C

Ungelounge i Det Grønne Hus
Advarsel: Kun for unge mellem 13-25 år!

Kom og vær med til at flytte fokus til de nye mu-
ligheder, nye perspektiver og andre måder at forholde 
os til “ting” og samvær på. 
• Unge fra Køge Musikskoles Container Jam Band 

sørger for den musikalske underholdning. Både i 
band-sammenhæng men også med plads til masser 
af jam på tværs! 

• Oplev køkkenet hvor unge fra kulturfællesskabet 
KØMA tryller velsmagende retter frem -  og så er 
maden oven i købet gratis for unge mellem 13-25 
år. Mad så længe lager haves, så kom i god tid!

• I haven ned til Køge Å kan du lave Upcycling ART, 
sammen med unge fra Billedkunst Grundkursus 
(BGK), og skabe en illuminerende og helt unik lysin-
stallation af genbrugsmaterialer. 

Kl. 18.30-22. ALL FOR FREE! - WHATS NOT TO LIKE?
____________________________________________
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SÆRLIGT FOR BØRN
Tag toget til Kyndelmissen
Toget kører i fast rute fra KØS Museum for kunst i det 
offentlige rum forbi Torvet og ned til Kulturtorvet imel-
lem Rådhuset og Teaterbygningen. Der er stoppested 
alle 3 steder.
Kl. 18-21

Syng lyset frem sammen med Silja kendt 
fra Ramasjang
Silja Okking kendt fra Ramasjang har brug for dig til 
årets åbning af Kyndelmissen! 
Kl. 17.45-18.15

Slanger og stiger
Kom og sid bag rattet 
i en brandbil.
Kl. 18-22

Mal en fakkel i keramik
Fafla inviterer indenfor til at male en “kyndel”: en fak-
kel, med inspiration fra spillet Minecraft. 
Kl. 18-22, fakler udleveres så længe lager haves

Legestue for børn
Besøg legestuen Solstrålen og deltag i 
forskellige lege og aktiviteter.
Kl. 18-21.30

Sæbebobleshow
Mød klovnene Julius og Bubblz og 
oplev en masse flotte sæbebobler.
Kl. 18.30-19 Sæbebobleshow
Kl. 19-19.30 workshop: Prøv selv at lavesæbebobler!

Maling på lanterner
Vi maler flotte glaslanterner 
som kan lyse fint i mørket. 
Kl. 18.30-20.30

1
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Bagedyst i blinde
Lav en minilagkage med bind for øjnene. 

NB! Begrænset antal pladser. Fra 7 år.
Kl. 19.30, 19.50 og 20.10

Udstilling af illustrationerne fra årets 
plakatkonkurrence

Se de 79 forslag til illustrationer til årets kyndelmisse-
plakat og program, udført af kommunens 4.-6-klasser. 

Kl. 18-22

Skattejagt på museet og byarkivet
Tag på skattejagt rundt i det næsten 400 år gamle hus.

Kl. 18-22
 

Besøg Daldorphs Hus - Børnenes hus
I det gamle hus fra 1500-tallet kan du tegne, modellere
figurer, lave smykker, slå mønt, samle skelettet og m.m.

Kl. 18-22
 

Mød Natur- og Miljøskolens dyr
Naturvejleder Jan Hansen fra Natur- og Miljøskolen

stiller op med spændende dyr. 
Kl. 18-22

Opgaveløb i mørket
Bliv udstyret med natkikkerter og UV lygter. Herefter skal 

du finde ting og sager, som er gemt  i den mørke park. 

Show med Silja kendt fra Ramasjang
NB: Kræver billet. Udleveres GRATIS mod fremvisning 

af Kyndelmissearmbånd hos VisitKøge.
Kl. 18.30

Lav din egen lampe, der lyser op i mørket
Tag din mor, far, bedstemor eller lillebror med til KØS’ 

kreative workshop for børn. 
Kl. 18.30-21

Leg og klovnekram
Mød omsorgsklovnene Nanne, Kikka, Luni Smil, 

Tante T m.fl og få et klovnekram.
Mærk deres nærvær og få tændt et lys i mørket.

Kl. 18-22

Åbent skib
Kom ombord på Marinehjemmeværnets 
patruljefartøj MHV 815 Kureren og oplev 

skibet såvel ude som inde. 
Kl. 18-22
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Køgenu.dk og Bryghuset Braunstein
Carlsensvej 5, Bryghuset Braunstein

Åbent hus hos Køgenu.dk
Mød folkene bag hjemmesiden Køgenu.dk. På Køgenu.
dk kan du få et overblik over, hvad, der sker i Køge in-
den for kultur, udstillinger, events, sport, musik, teater, 
cafèliv, shopping og meget andet. Kom gerne med dine 
kommentarer, ønsker, ris og ros til hjemmesiden.
Kl. 18.30 – 21.30

Rundvisning i Bryghuset
Se og hør om gæring, aftapning og forskellige øltyper. 
Baren er åben for prøvesmagning af bryghusets øl. 
OBS: Kun smagsprøver til voksne over 18 år. Overskud-
det går til en lokal forening. 
NB: Kræver billet. Udleveres GRATIS mod fremvisning 
af Kyndelmissearmbånd hos VisitKøge, Vestergade 1
Rundvisninger: Kl. 18.30, kl. 19.30, kl. 20.30
____________________________________________

Køge Marineforening
Carlsensvej 2, Marinestuen

Café i Marinestuen
Der bydes på kaffe og varme maritime drikke samt 
husets sædvanlige drikkevarer.
Kl. 18.30 – 22

Kanonsalut
Der affyres kanonsalut på 3 skud, ”Dansk Løsen” fra 
Marineforeningens Flagbastion.
Kl. 18.30

Tordenskjold i søen sprang
Et causeri over den dansk-norske søhelt Peder Wessel 
Tordenskjolds meritter og amouretter ved orlogskap-
tajn Finn Linnemann.
Kl. 18.45 – 19.45

Knejpesang og sømandsviser
Køge Marineforenings husorkester ’Kuling fra Øst’ 
spiller op til knejpehygge og fællessang.
Kl. 20 – 22

Kanonsalut og ”Tapto”
Der afgives en 3-skuds kanonsalut som afslutning på 
kyndelmisseaftenen.
Herefter blæses der ”Tapto” som signal til, at spunsen 
slås i øltønden og, at der nu skal være ro i skibet.
Kl. 22
____________________________________________
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Køge Maritime Modelbyggerlaug
Strandpromenaden 1, Gule Hal

Åbent Maritimt værksted
Få en rundvisning på værkstedet og et historisk fore-
drag om vores modeller af skibe, der deltog i slagene i 
Køge Bugt.
Kl. 18-22
____________________________________________

Køge Museum og Byarkiv
Nørregade 4
#Skattejagt8 - Hvad står oven på bjælken under loftet i 
butikken?

Skattejagt på museet og byarkivet
Tag på skattejagt rundt i det næsten 400 år gamle hus. 
Gå på opdagelse i udstillingerne med skattekortet, 
find de skjulte poster og svar rigtigt på spørgsmålene. 
Vi trækker lod om et gavekort til museumsbutikken 
blandt de rigtige besvarelser. 
Kl. 18-22

Besøg Daldorphs Hus - Børnenes hus 
I det gamle hus fra 1500-tallet kan du tegne, model-
lere figurer, lave smykker, slå mønt, samle skelettet, 
læse historier i fortællehjørnet, klæde dig ud og meget 
andet sjovt. Det er også her, du kan lave dine egne 
stearinlys og skabe lys i mørket.
Kl. 18-22

Café i den gamle købmandsgård 
Kom ind og få varmen i museets hyggelige lokaler. 
Køb et glas varm krydret lutendrank, øl, vin eller vand. 
Slap af og lad batterierne op igen. Forfriskningerne må 
nydes i udstillingerne. 
Kl. 18-22

20
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Mød Natur- og Miljøskolens dyr 
Naturvejleder Jan Hansen fra Natur- og Miljøskolen 
stiller op med spændende dyr. Du kan også prøve 
kræfter med en række sjove aktiviteter for børn. 
Kl. 18-22

Skabelsesberetninger og verdensbilleder 
Tag på opdagelse i historien med Marie Holst, der er 
formand for Køge Museums Venner. Udforsk og sam-
menlign de forskellige spændende skabelsesberetnin-
ger fra hele verden. 
Kl. 18-22

Mød profilforskeren på Køge Museum
Kom og mød profilforsker Kristoffer Buck Pedersen i 
udstillingen. Kristoffer forsker i jægerstenalderen og 
står for den nyeste forskning Strøbygraven, der er 
blevet kaldt Køge Museums ”Mona Lisa”. Tag med bag 
om udstillingen og hør om de nyeste metoder inden for 
arkæologien.
Kl. 18-22 

Foredrag: Borgring - i ringborgenes land 
Afholdes i kantinen på Køge Rådhus
Ved udgravningsleder Jens Ulriksen.
Borgring er et af de geometrisk udlagte borganlæg fra 
Danmarks vikingetid. Samlet set hører de til i Harald 
Blåtands tid. Hør om udgravningens resultater indtil nu.
Foredraget omhandler både udgravningerne fra 2016 
og 2017 og sætter Borgring ind i en - foreløbig – sam-
menhæng i vikingetidens samfund.
NB: Torvet 1, i kantinen på Køge Rådhus, 1. sal. Adgang 
fra Rådhusgården. 
Kl. 19-20

Smag hjemmelavet kryddersnaps 
Kom og mød Flemming Stenalt, som fortæller om 
hjemmelavet kryddersnaps. Bordet er fyldt med 
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forskellige smukke flasker. Hør om, hvordan du nemt 
kommer i gang og få opskrifter og smagsprøver på de 
gyldne dråber.  
Kl. 18-22

Lys er liv – mød Amnesty International
Hør om Amnesty Internationals arbejde for menneske-
rettigheder og køb stearinlys og de eftertragtede hjem-
mestrikkede sokker til støtte for den gode sag. 
Kl. 18-22

Udstilling med gamle fotografier fra Køge
Se en lille udstilling af gamle glaspladefotografier fra 
Køge by fra omkring 1900-tallet. Her er både billeder af 
Torvet, Havnen og meget andet.
Kl. 18-22

Mød Herfølge Husflid
Herfølge Husflid holder åbent værksted og udstiller 
husflidsarbejder i alle afskygninger. Foreningen fra 
1873 fortæller om og demonstrerer de spændende 
håndarbejdsteknikker bag arbejderne. Kom og se, 
hvordan man trædrejer, laver smykker, shakeræsker, 
japansk træsnit og fremstiller knive.
Kl. 18-22

Koncert med elever fra Køge Musikskoles 
guitarhold
Koncerten finder sted helt oppe under loftet i den 
stemningsfulde ”hængekøjesal”, som har en særlig fin 
akustik. Koncerten bliver et sikkert lyspunkt i mørket.
Kl. 20-21
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Se gamle film fra Byarkivets samlinger
Kom og se med, når Byarkivet indretter biograf i 
”hængekøjesalen”. Vi udvælger nogle af de gode, 
gamle film fra Byarkivets samling og viser dem frem på 
Kyndelmisseaftenen.
Kl. 18 og kl. 21

Åbent Hus i Byarkivet
Få et lille indblik i, hvad Byarkivet har i samlingerne. Se 
eksempler fra de 650 hyldemeter arkivalier og 130.000 
fotografier. Vi viser rundt og fortæller om arkivet. Stil 
gerne spørgsmål.
Kl. 18-22
____________________________________________

Køgespejderne
Lovparken indgang fra Nyportstræde / Allégade

Opgaveløb i mørket
Bliv udstyret med natkikkerter og UV lygter. Herefter skal 
du finde ting og sager, som er gemt i den mørke park. 
Kl. 18.30-22

____________________________________________

Køge Ungdomsskole/ Tapperiet
Torvet 1, Rådhusgården og -arkaden

’Lys over Ellemarken’ – Åben Skole samar-
bejde mellem Ellemarkskolen, EUC Sjælland, 
Helhedsplanen og Køge Ungdomsskole.
Se resultatet af 6 måneders samarbejde om dansk de-
sign, lyskunst og tryghedsskabende gadebelysning, når 
Håndværk/Design-linjen ferniserer lamper i de japan-
ske træer i Rådhusgården.  
Kl. 19-20.30

22
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Teater i højden
Mød de unge fra Talentfabrikken i Køge Ungdomsskole, 
når de udfører improvisationsteater på broerne i Råd-
husarkaden.
Kl. 19-19.30, kl. 20-20.30

Nordlyset kommer – Terkel Nørgaard Trio 
feat. Lars Jansson
Tapperiet, Søndre Badevej 1

Kom til koncert med en vor tids største jazzpianister.
Tag med på rejse i Lars Janssons store bagkatalog af 
udvalgte amerikanske standards og hør smagsprøver 
på danske Terkel Nørgaards egen musik. En moderne 
blanding af den nordiske og den amerikanske jazz. 
NB: Kræver billet. Billetten koster 100 kr. og kan købes 
hos VisitKøge, Vestergade 1 fra d. 9. januar 2018.
Vær opmærksom på, at koncerten afholdes på Tap-
periet – Søndre Badevej 1
Kl. 21

____________________________________________

KØS 
– Museum for Kunst i det offentlige rum
Nørregade 29
#Skattejagt9 - Hvem er kunstneren bag den farvelagte 
sengestue på KØS-udstillingen?

Show med Silja kendt fra Ramasjang
Skægge og seje Silja Okking, bl.a. kendt fra Ramasjang 
som er vært på mini MGP, synger finurlige og ørehæn-
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gende sange sammen med Benjamin Koppel på saxo-
fon og Kasper Jolin på guitar.  Syng og dans med Silja og 
lyt til hendes mange sjove røverhistorier. 
NB: Kræver billet. Udleveres GRATIS mod fremvisning 
af Kyndelmissearmbånd hos VisitKøge, Vestergade 1
Kl. 18.30

Lav din egen lampe, der lyser op i mørket
Tag din mor, far, bedstemor eller lillebror med til KØS’ 
kreative workshop for børn. Her kan du folde din egen 
lygte, som dekoreres med selvlysende maling, så den 
lyser op i mørket.  
Kl. 18.30-21

Omvisning i udstillingen ’Hvad gør kunst på 
hospitaler?’
Kom med en af KØS’ omvisere med rundt i udstillingen 
’Hvad gør kunst på hospitaler?’ og oplev 22 forskel-
lige kunstprojekter til hospitaler. Tag f.eks. plads i en 
togkupé, der tilbyder en meditativ rejse eller træd ind 
i en 1:1 rekonstruktion af en Poul Gernes sengestue til 
Herlev Hospital.
NB: Kræver billet. Udleveres GRATIS mod fremvisning 
af Kyndelmissearmbånd hos VisitKøge, Vestergade 1
Kl. 20
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____________________________________________

Mad på Torvet
Torvet

Bålpandekager, gratis
Kom og få en snak og spis lækre pandekager tilberedt 
på bål, når Køge Søspejd tænder op for åben ild. 
Fra kl. 18 og så længe lager haves

Nudelboks, 20 kr.
Elever fra Køkkenlinjen på Produktionshøjskolen Klem-
menstrupgård sætter fut under gryder og pander og 
serverer nudler. Vælg mellem nudelboks med kylling 
eller den lækre vegetarvariant. Nem og lækker mad for 
kun 20,- kr. pr. portion.
Fra kl. 18 og så længe lager haves

Brandvarm suppe, gratis
Beredskabsforbundet serverer brandvarm kartoffel-
suppe. 
Fra kl. 18 så længe lager haves

Kaffe/Te to go, 10 kr.
Mød de frivillige fra Tapperiet og køb en kop god kaffe 
eller te fra tuk tuk’ken.
____________________________________________

Nordisk Film Biografer Køge
Antoniestræde 6

Film i mørket
Kom med ind i maskinrummet, når Nordisk Film 
Biografer Køge inviterer indenfor i mørket. Biografchef 
Lennart Andersson viser rundt bag det store lærred og 
fortæller om biografen, og om hvordan en lørdag aften 
ser ud bag lærredet.
Kl. 19.15, kl. 20, kl. 20.45
____________________________________________

Omsorgsklovnene
Alle steder

Leg og klovnekram
Mød omsorgsklovnene Nanne, Kikka, Luni Smil, Tante T 
m.fl og få et klovnekram.
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Omsorgsklovnene er en forening lokalt forankret i 
Køge, der med jævne mellemrum besøger plejecentre, 
bosteder og aktivitetscentre. De kommer i omsorgens, 
smilets og nærværets navn, og spreder glæde hos 
mennesker med svære livsvilkår. Mærk deres nærvær 
og få tændt et lys i mørket.
Kl. 18-22

____________________________________________

Marinehjemmeværns Flotille 368 Køge
Ved Kajpladsen på Carlsensvej

Åbent skib
Kom ombord på Marinehjemmeværnets patruljefartøj 
MHV 815 Kureren og oplev skibet såvel ude som inde. 
På skibet kan man se det udstyr, der anvendes, når vi 
sejler for Søværnet, Politiet og SKAT. Man kan bl.a. også 
se det termiske udstyr, der bruges når vi er ude på en 
søredningsopgave. 
På kajen er der opstillet et telt og andet materiel, hvor 
du kan komme og høre om Marinehjemmeværnets 
landbaserede enheder, deres opgaver og udstyr.
Kl. 18-22

____________________________________________

Orlogsskibet Hummerens Venner
Strandpromenaden 1, ’Verandaen’ ved GULE HAL

Den vilde Havfrue
Velkommen indenfor i den lystige sømandsknejpe. Vær 
med Vennerne til fælles sømandssange og levende 
musik, og hør mere om vort projekt med bygningen af 
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et replika af Christian 4.s fregat HUMMEREN fra 1623: 
En fregat med 22 kanoner, der skal bygges i Køge – i 
fuld størrelse!
Sømandsknejpen tilbyder våde sømandsvarer til 
rimelige priser…
Kl. 18.30-22

____________________________________________

Region Sjælland
Torvet

Akutberedskab og universitetshospital
Mød Region Sjælland og få en snak om deres akut-
beredskab og byggeriet af det nye universitetshospital 
i Køge.
Kl. 18-22

____________________________________________

Teaterbygningen
Bag Haverne 1
#Skattejagt10 - Hvor mange trappetrin er der op til 
”Galleriet”?

Spillemandsmusik
Indgangsfoyeren
Der er lystig musik på Teaterbygningen, når Køge Spil-
lemandsforening byder velkommen.
Kl. 18.30 – 22

Syng mod lyset
Musikcafeen, 1. sal
Syng mod lysere tider. Ejbykoret lægger for med 4 
flerstemmige sange og derefter er det fællessang efter 
publikums ønske. Højskolesangbogen er aftenens 
sangbog.
Kl. 19-21
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Sanseudstilling med lys, lyd og billeder
Teatersalen, stuen
Oplev det gamle kulturhus fra 1884 fra sin bedste side, 
når Teaterbygningens lys- og lydteknikere iscenesæt-
ter en rejse i Teaterbygningens historie via lyd, lys og 
billeder. 
Kl. 18.30 – 22

____________________________________________

KØGE HANDELSSKOLE
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Kyndelmissesangen

Tekst: Kirsten D. Jørgensen
Musik: Finn Jørgensen

1. Februar – den mørke tid på året.
Vint’ren knuger stadig hvas og hård.
Korte dage – lange, tunge nætter.
Alt for lang er vejen frem mod vår.

Vi længes mod forår, den lyse tid,
Men jorden står frossen og lyser hvid.
Da tænder vi lys, bærer frem det med glæde,
Velsigner den kolde jord.

2. Kyndelmisse – Missa Candelarum.
Gamle dage skabte lysets fest.
Kloge men’sker læste dagens varsel –
Kjørmes gilde var dog allerbedst.

De længes mod forår, den lyse tid,
Men jorden står frossen og lyser hvid.
Da tænder vi lys, bærer frem det med glæde,
Velsigner den kolde jord.

3. Mælkevejens knude varsled’ vejret.
Hvis den lyste særlig klar og hård,
sagde sagnet: ”I skal være rede.
Lang og trang er vejen frem mod vår”.

De længes mod forår,

4. Varme sten blev kastet af Sct. Peter.
Isen smelted’ bort på hav og sø.
Forår pibled’ frem af alle sprækker.
Kjørmes tø gav hundrede læs hø.

De længes mod forår,

5. Forråd blev talt op of foder tjekket.
Bondemanden gjorder klar til fest.
Der blev danset til den lyse morgen –
Pandekager, øl og kål og flæsk.

De længes mod forår,

6. Kyndelmisse, midt i svære tider,
Vis os vejen til det rette spor.
Sammenhold og fællesskab skal værne
livet på vor gode, gamle jord.

Vi længes mod forår, den lyse tid,
Men jorden står frossen og lyser hvid.
Da tænder vi lys, bærer frem det med glæde,
Velsigner den kolde jord.
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Foto-konkurrence
Deltag i årets foto-konkurrence og vind et gavekort til 
Køge Handel på 150 kr.

Tag et billede af årets tema ‘lys i mørket’ på Kyndelmis-
seaftenen og upload det til Facebookgruppen ’Kyndel-
misse Køge Kulturnat 2018’. Skriv i kommentarfeltet, 
hvor billedet er taget og hvem du er sammen med.

Vi trækker lod blandt billederne mandag d. 5. februar 
2018. Vinderen offentliggøres i facebookgruppen og 
får direkte besked. Gavekortet udleveres til den heldige 
vinder hos VisitKøge, Vestergade 1. Gavekortet kan ikke 
ombyttes til kontanter.
____________________________________________

Skattejagt
Deltag i Kyndelmissens skattejagt og vind et gavekort til 
Køge Handel på 150 kr.

Besøg minimum 6 ud af de 10 steder markeret med 
#skattejagt i programmet. Besvar spørgsmålene og 
skriv svarene herunder. De bogstaver, der er markeret 
med en blå streg skal du sende til 29 27 54 46. Skriv dit 
navn og e-mail sammen med din besvarelse. 

Vi trækker lod blandt de rigtige besvarelser mandag d. 
5. februar 2018. Vinderen offentliggøres i Kyndelmis-
sens facebookgruppe ’Kyndelmisse Køge Kulturnat 
2018’ og får direkte besked. Gavekortet udleveres til 
den heldige vinder hos Visit Køge, Vestergade 1. Gave-
kortet kan ikke ombyttes til kontanter.

#Skattejagt1   _ _ _ _ _ _ _    _    _ _ _ _ _ _ _ _ _

#Skattejagt2   _ _ _ _ 

#Skattejagt3   _ _ _

#Skattejagt4   _ _ _
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#Skattejagt6   _ _ _ _ _

#Skattejagt7   _ _ _ _

#Skattejagt8   _ _ _ _ _

#Skattejagt9   _ _ _ _    _ _ _ _ _ _

#Skattejagt10   _ _ _ _


