EN HISTORISK STIFTELSE
MED RØDDER TILBAGE
I MIDDELALDEREN

Et Sortebrødrekloster fra 1231…
En herregård bygget i 1565…
Et adeligt jomfrukloster oprettet i 1699…
I dag en privat stiftelse med et almenvelgørende formål.
Gennem hele historien med et stærkt socialt og kulturelt sigte.
I dag kan alle søge bolig på klosteret, og klosterets enestående
kulturværdier kan beses på en af de mange rundvisninger, som
organiseres året igennem.
Klosteret er en meget aktiv bidragyder til Roskildes kulturliv,
og er en del af Kulturstrøget i Roskilde. Gennem året er der
mange muligheder for at besøge klosteret eller klosterhaven.
Klosterets økonomiske situation har gennem årene ændret
sig væsentligt. Fra at være en af byens største jordbesidder
består klosteret i dag kun af de fredede klosterbygninger og
den store have. Med frasalget af jorden har klosteret mistet sit
egentlige økonomiske grundlag, og de nuværende, begrænsede
indtægter kan slet ikke dække udgifterne til vedligeholdelse af
den store, fredede bygningsmasse samt den ligeledes fredede
have og klostermur.

FORENINGEN ROSKILDE
KLOSTERS VENNER
Støt et af Roskildes kulturklenodier

Formålet med Foreningen Roskilde Klosters Venner er at støtte
Roskilde Kloster økonomisk og praktisk.
Enhver frivillig donation fra klosterets venner går ubeskåret
til at sikre vedligeholdelsen af klosterets kulturarv samt de
fredede bygninger, haveanlæg og klostermur. Klostermuren
blev totalrenoveret i 2012. For at bibeholde muren så flot, er der
dog behov for fortsat støtte til den dyre antigraffitibelægning
og til fjernelse af ny graffiti.
BLIV MEDLEM AF ROSKILDE KLOSTERS VENNER

Enhver med interesse for klosteret og dets kulturarv kan blive
medlem af foreningen. Årskontingent til foreningen er 50 kr.
for en husstand. Medlemmerne opfordres til at yde en frivillig
årlig donation på min. 200 kr. til klosteret. Indmeldelsen sker
ved at indbetale 50 kr. sammen med en eventuel donation til
klosteret på konto 9173-4783179776. Husk at opgive navn,
telefonnr. og mail ved indbetalingen. Hvis personnr. oplyses,
får man skattefradrag for donationen.
Medlemmer af Roskilde Klosters Venner vil få tilbud om særarrangementer, deltagelse i foreningens generalforsamling og
rabat på leje af lokaler på klosteret.
YDERLIGERE OPLYSNINGER PÅ ROSKILDE KLOSTERS
HJEMMESIDE WWW.ROSKILDEKLOSTER.DK/VENNER
INITIATIVGRUPPEN:

Kirsten Bjerager, abjerager@mail.dk, tlf. 61 34 94 47
Ebbe Overgaard, ebbeon@gmail.com, tlf. 40 46 90 30
Søren Lyder Jacobsen, info@roskildekloster.dk, tlf. 46 35 02 19
SPONSERET AF: FILTENPLUS.COM (grafisk opsætning), ROSKILDE MEDIECENTER (tryk)

