Kære ven af Roskilde Kloster
Initiativgruppen bag oprettelsen af "Roskilde Klosters Venner" vil gerne endnu engang takke for jeres
støtte til
foreningen og til Roskilde Kloster.
Vi er godt på vej og jeres støtte betyder utroligt meget.

I denne mail kan du læse om
•
•
•
•

Status for medlemskaber
Tilbud om rabat på sommerrundvisninger
Koncert med Livgardens Musikkorps
Klostermuren

Medlemsskaber
Pt. er der tegnet over 70 medlemskaber og givet et tilsvarende antal donationer.
Initiativgruppen har været i gang ca. en måned, så vi synes det er et flot foreløbigt resultat,
som vidner om stor interesse for klosteret og stor gavmildhed. Det er vi utroligt glade for.
Målet er som bekendt mindst 100 donationer inden 1. september for at kunne opnå
momskompensation.
Og det er jo netop i momskompensationen, at klosteret kan opnå den helt store fordel ud over selve
donationerne.
Hvis vi når de 100 donationer og bliver godkendt, kan klosteret spare ganske betydelige beløb i moms.

Hvis I kender nogen, der kunne tænkes at være potentielle medlemmer, må I meget gerne sende dem
en opfordring.
For det er afgørende, at vi når de 100 donationer og kan indsende dokumentation til myndighederne
pr. 1/9 2015.
Initiativgruppen regner fortsat med at holde en stiftende generalforsamling i løbet af efteråret.

Tilbud om 50 % rabat på sommerrundvisninger
Roskilde Kloster holder som sædvanligt sommerrundvisninger i skolesommerferien.
Det er hver onsdag kl. 11.00 og kl. 14.00 til og med onsdag d. 5. august.
Medlemmer af Klosterets Venner tilbydes 50 % rabat på disse rundvisninger.
Normalprisen er 60 kr., men som medlem (plus en ledsager) kan man nu købe billet for 30 kr.
Blot mød op senest 15 min. før rundvisningen, og fortæl guiden, at du er medlem af Roskilde Klosters
Venner.
Vi håber at se mange af "vennerne"!

Koncert med Livgardens Musikkorps
Hvert år i august måned afholder Den Kongelige Livgardes Musikkorps gratis udendørs koncert på
klosteret.

I år finder koncerten sted torsdag d. 13. august kl. 18.30 - ca. 19.30.
Musikkorpset spiller fra sit store repertoire; i år med vægt på musik, der passer ind i Schubertiaden.
Den kendte musikmand, Mogens Wenzel Andreasen er konferencier.
Alle er velkomne. Man medbringer selv stol eller tæppe, så man kan nyde musikken på klosterets
græsplæne.
Skulle det blive regnvejr, aflyses koncerten.

Klostermuren
Muren blev som bekendt istandsat for to år siden for ca. 1,65 mio. kr. Beløbet blev skaffet via private
donationer fra borgere og erhvervsdrivende i Roskilde og ved store støttebeløb fra flere fonde.
Muren blev efterfølgende behandlet med en antigraffitibelægning, som gør det nemmere at fjerne
eventuel graffiti.
Når muren stadig står flot og ren, er det ikke fordi graffitimalerne har besluttet at skåne muren!
Der bliver stadig malet på den, men klosteret fjerner graffitien inden for 24 timer.
Det gør det naturligvis mindre interessant for hærværksmændene at tage chancen og male
på muren, at de ved, at det bliver fjernet næste dag. Derfor er der da også med større og større
mellemrum, at muren udsættes for hærværk.
Men der er altså kun en måde at angribe problemet: At tage den udgift, der er ved at rense muren,
straks der bliver malet på den.
Også derfor er støtten fra Klosterets Venner så vigtig!

Klosterets hjemmeside
Se meget mere om Roskilde Kloster, nyheder og aktivitetskalender på www.roskildekloster.dk

Med venlig hilsen
Kirsten Bjerager - Ebbe Overgaard - Søren Lyder Jacobsen
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