
Orientering fra 
klosterforvalteren



2015 2016 2017 2018 2019

Medlemmer 129 137 155 162 167

Kontingenter 6.450 kr. 6.850 kr. 7.750 kr. 8.100 kr. 8.350 kr.

Donationer 32.500 kr. 40.025 kr. 46.137 kr. 46.310 kr. 53.087 kr.

Momskomp. 58.903 kr. 90.078 kr. 59.157 kr. 127.082 kr. 95.017 kr.

I alt forbedring af klosterets økonomi 2015 - 2019: ca. 650.000 kr..

Roskilde Klosters Venner



Forbrug af RKV-donationsmidler 2019/2020:

• Antigraffiti ca. 12.000 kr.
• Moms-revision ca. 16.000 kr.
• Klosterporten 75.000 kr.



Renovering af alle 
forsatsrammer i 
lejlighederne i 
Damernes Fløj, 
I alt 358.000 kr. 

Renovering 2019  - Forsatsrammer



Restaurering af 
gavlen på Kirke-
fløjen - ny 
tømmer-
konstruktion og 
nye murankre.
I alt  460.000 kr.

Restaurering 2019 - Kirkegavl



Renovering af 
klosterets 16 
regnvandsbrønde
I alt 80.000 kr.

Restaurering 2018-2020  - Regnvandsbrønde



Optoglas på alle 
små vinduer i 
Damernes Fløj.
I alt 51.000 kr.

Renovering 2020 – Optoglas forsatsglas



Restaurering 2020 - Prædikestol

Prædikestolen 
afrenset og 
nyforgyldt.

Lydhimlen 
restaureret.

I alt 115.000 kr.



Restaurering 2020 - Alter

Alteret bliver skilt ad og 
bragt til konservator.
Så ser kirken lige pludselig 
lidt tom ud.

Korforhøjningen 
sænkes 20 cm., så 
alteret kommer fri af 
loftet. 
Nyt gulv i koret.

Murværk repareres.

Anslået pris for 
følgearbejder: 
Ca. 100.000 kr.



Alteret i småstumper 
på konservator-
værksted.

Forventet pris ca. 
200.000 kr.

Restaurering 2020  - Alter



Renovering af porten, 
fire murværn og 
lågen mod 
Klosterparken, inkl. 
opretning, 
udskiftning af rustne 
og knækkede dele, 
galvanisering, maling 
og montering.

Samlet pris: 
Ca. 227.000 kr.

Restaurering 2020  - Klosterport



Restaurering 2020  - Klosterport



Renovering 2019/20 - Div. småprojekter

Reparation af udvendige trapper på Damernes Fløj 8.926 kr.
Træfældning 11.250 kr.       
Reparation af kvist på Damernes Fløj 11.349 kr.
Restaurering af vinduer i Hovedbygningens stueetage 24.923 kr.
Renovering af låsesystem på Damernes Fløj 17.600 kr.
Renovering af vandhaner, tagnedløb og brønd ved KF-bolig 17.000 kr. 



• Sommerrundvisninger 2019: Alle onsdage i 
perioden kl. 11 og 14. + ekstra-rundvisninger.

• Påskerundvisninger 2020: Aflyst
• Forår 2020: Alle rundvisninger aflyst. Indtægtstab ca. 

130.000 kr.
• Sommerrundvisninger 2020: Alle onsdage i 

perioden kl. 11 og 14. + ekstra-rundvisninger. Pga. 
Corona kun halve hold. 50% rabat.

• Særrundvisninger: Herregårdenes Dag og Ung i 
Kloster (Golden Days).

• Byd-inden-for (august 2020): Sponseret af 
Realdania: Ca. 250 gæster til gratis haverundvisning 
og vin.

Besøg i 2019:
Ca. 5.000 gæster til rundvisninger, fester og 
arrangementer.

Aktiviteter 2019/20 - Rundvisninger



• Skumringskoncert med Livgardens 
Musikkorps tirsdag d. 6. august 
2019 med ca. 500 tilhørere

• Opera i Klostergården søndag d. 
25. august 2019 med ca. 75 
tilhørere

• Skumringskoncert med Livgardens 
Musikkorps tirsdag d. 26. august 
2020  med 210 tilhørere

Aktiviteter 2019-20



Gudstjenesterne i klosterkirken. 

De næste gange er:
• Søndag d. 4. oktober kl. 11.30 
• Søndag d. 1. november kl. 11.30
• Søndag d. 6. december kl. 11.30

Oktober- og november-gudstjenesterne 
foregår i riddersalen pga. renovering i 
Klosterkirken.

Se hjemmesiden for de aktuelle datoer.

Aktiviteter 2020



Havelaug og Bilaug

Klosterbeboerne har stiftet et havelaug, som 
mødes hver 2. torsdag formiddag og giver 
klosterhaven en overhaling. Reelt sker der dog 
meget mere!

Bilauget blev stiftet sidste år og har nu tre 
stader i gang, hvilket giver en meget fin høst af 
presset honning, som sælges til beboere, 
gæster og andre interesserede. 
En del af indtægten går til klosteret! 

Aktiviteter 2020



… til Roskilde Klosters Venner og alle 
andre sponsorer og fonde for den 
enestående støtte i 2019 og 2020.

Samlet har klosteret i regnskabsåret 
2019 modtaget 750.000 kroner i støtte 
fra sponsorer og fonde.

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

1000-tak …


