
 

                                                                                                                      
Lysfesten d. 30. oktober samlede tusindvis af Roskildensere. Optoget lavede et flot lyd- og 

lysshow i klostergården. 

 

 

Kære ven af Roskilde Kloster 

Vi er nu 128 medlemmer af foreningen, og flere kommer stadig til. 

Det er en fantastisk opbakning, som stiftelsen er meget taknemlig for! 

 

I denne mail kan du læse om                        

• Godkendelse af klosteret som velgørende stiftelse 

• Skattefradrag 

• Lysfesten 
 

Roskilde Kloster har opnået godkendelse som velgørende stiftelse 
Som bekendt var et af formålene med foreningen Roskilde Klosters Venner at skabe basis for,  

at Roskilde Kloster kunne opnå anerkendelse som en almenvelgørende stiftelse. 

 

En sådan anerkendelse har to formål.  

Dels åbner den mulighed for, at de personer, som donerer midler til klosteret, kan få skattemæssigt fradrag  

for det donerede beløb. 



Dels kan klosteret opnå mulighed for at få kompensation for en del af det beløb, som i årets løb er betalt 

i moms via den såkaldte momskompensationsordning. 

 

Klosteret har netop fået meddelelse om, at SKAT har givet godkendelse til Roskilde Kloster, Den  

Skeel-Juel-Brahe'ske Stiftelse som almen velgørende stiftelse efter Ligningslovens § 8A fra 1. januar 2015. 

 

Hermed kan vi sætte check-mærke ved alle de punkter, som Initiativgruppen opsatte som målsætninger,  

da projektet blev startet op i april 2015. 

 

� Vi opnåede pr. august 100 medlemmer af foreningen (i dag er vi som nævnt 128) 

� Vi har fået et tilsvarende antal donationer til klosteret  

(pr. d.d. er der doneret 30.800 kr. fra foreningens medlemmer) 

� Vi har afholdt stiftende generalforsamling i foreningen, og der er valgt en bestyrelse. 

� Vi har opnået godkendelse efter Ligningslovens § 8A, og gavegiverne kan dermed opnå skattefradrag  

og stiftelsen kan opnå momskompensation. 

 

Det er en utrolig glæde for klosteret, at så mange har ønsket at bakke op om og være ambassadører  

for en af Roskildes mindre, men betydningsfulde kulturinstitutioner.  

Og det er fantastisk, at det initiativ, der startede op i april på et lidt usikkert grundlag, nu er kommet  

godt i hus, og at alle succeskriterierne er opfyldt. 

 

Det vil både som moralsk opbakning og på det økonomiske plan betyde rigtigt meget for klosteret. 

De midler, der er kommet ind som donationer fra foreningens medlemmer, vil primært gå til vedligeholdelse  

af klostermuren og sekundært til andre vedligeholdelsesprojekter.  

Klosteret vil holde Vennerne orienteret om, hvorledes midlerne anvendes. 

De beløb, som klosteret allerede for 2015 vil modtage i momskompensation vil - sammen med klosterets egne 

midler  

og fondsdonationer - medvirke til, at vi kan holde klosteret i god vedligeholdelsesmæssig stand.  

 

Tusind tak til alle vennerne, som har støttet dette projekt! 

 

Skattefradrag 

En del af Roskilde Klosters Venner har i forbindelse med indmeldelsen i foreningen oplyst deres 

personnummer.  

Klosteret vil indberette deres donation til SKAT, og der skulle derefter automatisk ske fradrag på årsopgørelsen. 

De medlemmer af foreningen, som ikke har oplyst deres personnummer, kan stadig nå det. Send en mail eller 

ring til klosteret og oplys personnummer, så sørger vi for indberetningen. 

For at vi kan nå at indberette, er sidste frist for at oplyse personnummer d. 15. december 2015. 

 

Klosteret behandler naturligvis alle data med fortrolighed, og personnummeret bliver udelukkende brugt 

i forbindelse med indberetningen til SKAT. 

 

Lysfest i Roskilde 
 



 
 

Den store Lysfest og Allehelgensoptoget i Roskilde fredag d. 30. oktober var en kæmpe succes. 

Vejret var meget venligt stemt, SEAS havde slukket alt lys i midtbyen, de flot pyntede butikker var med  

på ideen og holdt aftenåbent og tusindvis af byens borgere og gæster oplevede de flotte lyssætninger, de  

mange fakler og lysposer samt de utrolige væsener i optoget. Alt i alt en fantastisk oplevelse.  

Roskilde Kloster deltog i hele planlægningen og forberedelsen til arrangementet og var naturligvis  

igen i år et væsentligt element i festen. I klosterhaven havde studerende fra Performance Design på  

Roskilde Universitet etableret flotte lysinstallationer, og optoget lavede en 7 - 8 minutter lang 

performance  

med lyd og lys i Klostergården. Langt over tusinde gæster oplevede magien i den gamle have og i  

Klostergården mellem de historiske bygninger. 

Roskilde Kloster deltager naturligvis også i næste års Lysfest sammen med de øvrige 

Kulturstrøgsinstitutioner.  

Se billeder fra festen på klosterets hjemmeside her. 

 

Klosterets hjemmeside 
Se meget mere om Roskilde Kloster, nyheder og aktivitetskalender på www.roskildekloster.dk 



 

Med venlig hilsen 

 
 

ROSKILDE KLOSTER
DEN SKEEL-JUEL-BRAHE’SKE STIFTELSE

 

 

 

Støt Roskilde Kloster. 
Se mere på
 

 

 

 

 

 

 

ROSKILDE KLOSTER 
BRAHE’SKE STIFTELSE 

Sankt Peders Stræde 8E 

4000 Roskilde 

CVR/SE 14772316 

Støt Roskilde Kloster.  
Se mere på roskildekloster.dk/venner

  

Tlf.:   46 35 02 19 

Mob: 22 70 59 29 

 

info@roskildekloster.dk

www.roskildekloster.dk

roskildekloster.dk/venner 


