DR optog i sidst i august scener i Riddersalen med Chr. 4 og Maren Splid til en historisk tv-serie.

Kære ven af Roskilde Kloster
Vi er nu 115 medlemmer af foreningen og flere kommer til.
Som tidligere annonceret afholdes foreningens stiftende generalforsamling onsdag d. 21. oktober kl. 19 i
klosterets riddersal.
Vi håber, at mange medlemmer vil deltage og gøre deres indflydelse gældende.

I denne mail kan du læse om
•
•

Indkaldelse til stiftende generalforsamling
Lysfest

•
•
•

Lukning for rundvisninger i december/januar
Renoveringsprojekter
Gudstjenester i Klosterkirken

Indkaldelse til stiftende generalforsamling
Der er pr. mail indkaldt til orienteringsmøde og stiftende generalforsamling for foreningen "Roskilde
Klosters Venner"
onsdag d. 21. oktober 2015 kl. 19.00.
Generalforsamlingen afholdes i Riddersalen på Roskilde Kloster, Sankt Peders Stræde 8, indgang C.
Efter generalforsamlingen bydes på et glas vin.
Kender I andre, som kunne være interesserede i medlemskab, er de meget velkomne.
Indmeldelse i foreningen kan ske på mødet.
Forslag til vedtægter for foreningen, udarbejdet af initiativgruppen, er vedhæftet.
Dagsorden for den stiftende general forsamling er:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Redegørelse for baggrunden for foreningens stiftelse
4. Forslag til vedtægter
5. Forslag til fremtidigt arbejde
6. Forslag til budget og kontingent
7. Anbefaling vedrørende medlemmernes eventuelle frivillige donation til Roskilde Kloster
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af suppleanter
10. Valg af revisor
11. Eventuelt

Lysfest i Roskilde

Igen i år er der stor Lysfest og Allehelgensoptog i Roskilde fredag d. 30. oktober kl. 17 - 21.
Hele den indre by vil stå i Lysfestens tegn. Ild, lyssætninger og mærkelige væsener vil denne
aften skabe stemning i byen.

Roskilde Kloster deltager naturligvis også i år sammen med de øvrige Kulturstrøgsinstitutioner.
I Klosterhaven vil studerende fra Performance Design på Roskilde Universitet lave flotte
lysinstallationer.
Se vedhæftede program og følg med i lokalpressen og på Kulturstrøget.dk.

Klosteret holder lukket for rundvisninger på grund af renovering
På grund af renoveringsarbejder er klosteret lukket for alle rundvisninger og arrangementer i
perioden 6. december til 15. januar 2016.

Renoveringsprojekter
Der er altid mange projekter i støbeskeen på Roskilde Kloster.
Selv om klosteret grundlæggende er i en fornuftig vedligeholdelsesstand, er der fortsat behov for
vedligeholdelse, renovering og restaurering af de fredede bygninger og de mange kulturskatte.
Sidst på året har vi med hjælp af flotte fondsdonationer fået mulighed for at gennemføre to projekter.
I beboelsesbygningen "Damernes Fløj" skal gange og trapper renoveres. Det lyder måske ikke af
meget,
men der er faktisk tæt på 250m2 gangareal plus en stor hovedtrappe, og samtidig skal der udskiftes
løbere
i de lange gange, så det bliver et ret omfattende arbejde.
Derudover vil klosteret i december og januar at kunne renovere to efterhånden meget nedslidte stuer
i hovedbygningen.

Her skal gamle, slidte tæpper fjernes, gulve slibes og lakeres og begge stuer skal gennem en
omfattende malerrenovering samt omlægning af elinstallationerne i den ene stue, den såkaldte
"Brahestue", hvor vi udstiller en
række fornemme kunstgenstande fra Odense adelige Jomfrukloster.

Klosterkirken

Klosterkirken, som ligger på 1. sal i hovedbygningen, er en lille privat kirke, som ikke modtager tilskud
fra statslige eller
kirkelige myndigheder.

Kirken indgår naturligt i klosterets rundvisninger, men opfylder også stadigvæk sin originale funktion.
Her afholdes almindelige, offentlige gudstjenester, normalt den første søndag i hver måned (undtagen januar
og juli) kl. 11.30.
Alle er hjertelig velkomne
lkomne til disse gudstjenester, som altid er nærværende og rolige.
Det er Himmelev Kirke, som står for den kirkelige betjening.
Check altid de aktuelle datoer på klosterets hjemmeside eller på Himmelev Kirkes hjemmeside, da der
forekommer afvigelser.

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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Støt Roskilde Kloster.
Se mere på roskildekloster.dk/venner

info@roskildekloster.dk
www.roskildekloster.dk

