
Orientering fra 
klosterforvalteren



2016 2017 2018
Medlemmer 137 155 162
Kontingenter 6.850 kr. 7.750 kr. 8.100 kr.

Donationer 40.025 kr. 46.137 kr. 46.310 kr.

Momskompensation 90.078 kr. 59.157 kr. 120.000 kr.

I alt forbedring af klosterets økonomi 2015 - 2018: ca. 500.000 kr..

Roskilde Klosters Venner



Forbrug af RKV-donationsmidler 2018:

• Antigraffiti ca. 6.000 kr.
• Moms-revision ca. 8.000 kr.
• Ovale portrætter ca. 25.000 kr.
• Overført til 2019 ca. 7.000 kr.



Ovale portrætter

Restaureret for ca. 
100.000 kr. RKV-
bidrag: 25.000 kr.



16 skorstene,
I alt 394.000 kr.

Restaurering 2018 
Skorstene

Skorsten på Damernes Fløj
Før restaurering

Samme skorsten 
efter restaurering

Skorsten på Hovedbygningen
Efter restaurering



Restaurering 2018 
Hjørnestuen

Hjørnestuen med 
gammelt plankegulv, 
linoleum og tæppe.

I gamle bygninger skal 
man aldrig linde på et 
hjørne af et tæppe ….



Restaurering 2018
Hjørnestuen

… for så ser 
stuen lige 
pludselig 
sådan ud



1½ år og 840.000 kr. 
senere ser stuen nu 
sådan ud!

Restaurering 2018
Hjørnestuen



Renovering af 
klosterets 16 
regnvandsbrønde
I alt 80.000 kr.

Restaurering 2018/19



Renovering af alle 
lejlighedernes 
forsatsrammer, 
I alt 340.000 kr.

Restaurering 2019 
Forsatsrammer



Restaurering af 
gavlen på Kirke-
fløjen - ny tømmer-
konstruktion og nye 
murankre
I alt  ca. 500.000 kr.

Restaurering 2019



• Påskerundvisninger: 6 ordinære rund-
visninger er udsolgt. Ekstrarundvisning 
Langfredag kl. 12:30

• Sommerrundvisninger: Alle onsdage i 
perioden 3/7 - 7/8 kl. 11 og 14. 
Billetter købes på forhånd via hjemmesiden.

Besøg i 2018:
Ca. 6.000 gæster til rundvisninger, fester og 
arrangementer.

Aktiviteter 2019



• Skumringskoncert med Livgardens 
Musikkorps tirsdag d. 6. august kl. 18.30.

• Operakoncert søndag d. 25. august kl. 15.00

Aktiviteter 2019



Gudstjenesterne i klosterkirken. 

De næste gange er:
• Søndag d. 5. maj kl. 11.30og
• Søndag d. 2. juni kl. 11.30. 

Efter sommerferien er det: 
• Søndag d. 4. august og derefter første 

søndag i hver måned. 
Se hjemmesiden for de aktuelle datoer.

Aktiviteter 2019



… til Roskilde Klosters Venner og alle andre 
sponsorer og fonde for den enestående 
støtte i 2018.

Samlet har klosteret i 2018 modtaget 1 mio. 
kroner i støtte fra sponsorer og fonde.

Klosteret har brugt ca. 1,6 mio. kr. på 
vedligeholdelse, renovering og restaurering.

Tak …


