
ROSKILDE  

KLOSTERS  

VENNER 

 

Foreningen Roskilde Klosters Venner 

Formand Tove Winther Kvist 

Sankt Peders Stræde 8B, 4000 Roskilde 

tovewkvist@gmail.com, 29 80 92 56 

Indbydelse til et spændende arrangement for medlemmerne af

onsdag den 17.maj 2017

”Roskilde Kloster og Himmelev Sogn”

Vi mødes kl 19:00 ved indgangen til Himmelev Kirke. Pens. lektor Gorm Bruun 

Hansen vil fortælle om, hvorfor og hvordan Roskilde Kloster blev en del af 

Himmelev Sogn og hvilke andre forbindelser, der igennem tiden har været imellem 

sognet og klosteret. Der vil også blive lejligh

og den smukke kirkegård. 

Sidste del af arrangementet vil foregå inde i Himmelev Sognegård ved siden af 

kirkegården. Her serveres en forfriskning.

 

Vi håber på et stort fremmøde ….. og en smuk og mild forårsaften!

Alle medlemmer er velkomne til at invitere mulige nye medlemmer med til 

arrangementet! Det er muligt at melde sig ind i foreningen ved ankomsten.

 

Tilmelding til arrangementet på:

kirsten.bjerager@mail.dk 

senest fredag den 10.maj. 

 

P.b.v. 

Tove Winther Kvist 

 

 

 

 

 

Indbydelse til et spændende arrangement for medlemmerne af

”Roskilde Klosters Venner” 

onsdag den 17.maj 2017, kl. 19:00 – 21:00 

 

”Roskilde Kloster og Himmelev Sogn” 

indgangen til Himmelev Kirke. Pens. lektor Gorm Bruun 

Hansen vil fortælle om, hvorfor og hvordan Roskilde Kloster blev en del af 

Himmelev Sogn og hvilke andre forbindelser, der igennem tiden har været imellem 

sognet og klosteret. Der vil også blive lejlighed til at høre om kirken, dens præster 

Sidste del af arrangementet vil foregå inde i Himmelev Sognegård ved siden af 

kirkegården. Her serveres en forfriskning.  

Vi håber på et stort fremmøde ….. og en smuk og mild forårsaften!

e medlemmer er velkomne til at invitere mulige nye medlemmer med til 

Det er muligt at melde sig ind i foreningen ved ankomsten.

Tilmelding til arrangementet på: 

 

 

 

Indbydelse til et spændende arrangement for medlemmerne af 

indgangen til Himmelev Kirke. Pens. lektor Gorm Bruun 

Hansen vil fortælle om, hvorfor og hvordan Roskilde Kloster blev en del af 

Himmelev Sogn og hvilke andre forbindelser, der igennem tiden har været imellem 

ed til at høre om kirken, dens præster 

Sidste del af arrangementet vil foregå inde i Himmelev Sognegård ved siden af 

Vi håber på et stort fremmøde ….. og en smuk og mild forårsaften! 

e medlemmer er velkomne til at invitere mulige nye medlemmer med til 

Det er muligt at melde sig ind i foreningen ved ankomsten. 


