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JULEHILSEN FRA ROSKILDE KLOSTERS VENNER
Bestyrelsen for Foreningen Roskilde Klosters Venner vil gerne ønske alle
medlemmer en rigtig glædelig jul og et godt nytår!
Samtidig vil vi gerne sige tak for den store interesse, der i det snart forgangne
år, har været for foreningen og dens aktiviteter. Det har været en stor glæde
for os i bestyrelsen og til gavn og nytte for klosteret.
Vi ser frem til i 2017 at tilbyde nye og spændende arrangementer, der kan
belyse interessante sider af klosterets rige historie.
Der vil igen blive tale om et causeri i forbindelse med generalforsamlingen i
april samt et forårs- og et efterårs-arrangement.
Vi håber, at rigtig mange vil deltage - både nye og gamle medlemmer.
På bestyrelsens vegne
Tove Winther Kvist
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Formand

JULEHILSEN FRA ROSKILDE KLOSTER:
Roskilde Kloster, Den Skeel-Juel-Brahe’ske Stiftelse sender klosterets venner
de bedste ønsker om en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende
nytår.
Som tidligere har det forløbne år været godt og travlt. Klosteret har heldigvis
haft rimelige betingelser for at gennemføre en række tiltrængte vedligeholdelsesprojekter i årets løb. Men det er alene på grund af den meget
velvillige støtte fra velgørende, kulturelle fonde og Roskilde Klosters Venner, at
det kan lade sig gøre. I 2016 er der blandt andet blevet renoveret gulve og
trapper i Damernes Fløj, to af de fine stuer i hovedbygningen er sat i stand og
en meget tiltrængt modernisering af toiletterne i hovedbygningen har været
mulig. Herudover er der gennemført en lang række mindre projekter i
bygningerne, på klostermuren og i haven. Alt til glæde og gavn for beboere,
besøgende og Roskildes befolkning.
Også på den kulturelle side har der været stor aktivitet. Rundvisningerne er
meget velbesøgte - på samme niveau som tidligere år, og klosteret deltager i
Kulturstrøgets arrangementer sammen med byens øvrige kulturinstitutioner.
Et helt særlig projekt, som er afsluttet i 2016 er digitaliseringen af en stor del
af klosterets samling af gamle kort og bygningstegninger.
Roskilde Klosters Venner er en fantastisk støtte for klosteret. De 140
medlemmers virke som klosterets ambassadører er af stor betydning, og
medlemmernes donationer er en direkte støtte til klosterets økonomi og giver
samtidig klosteret mulighed for at opnå tilbagebetaling af en del af momsen.
Det drejer sig samlet set om rigtigt mange penge.
Midlerne fra klosterets venner bruges primært til at vedligeholde klostermuren,
men der bliver også til andre projekter.
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Roskilde Kloster er meget taknemlig for al støtte, interesse og økonomisk hjælp
i 2016 og håber, at det gode samarbejde må fortsætte i det kommende år.
Med de bedste hilsener
Søren Lyder Jacobsen
Klosterforvalter
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