
 

 

Kære medlemmer af foreningen ”Roskilde Klosters Venner” 
 
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. 
 
Det forløbne år har været travlt og godt. Heldigvis er der stadig 
udvikling på det gamle kloster - til glæde for stiftelsen, dets beboere, 
de mange besøgende og klosterets venner. 
Etableringen af  ”venneforeningen” er uhyre positiv. Medlemmernes 
opbakning er en enorm støtte, både i virket som ambassadører for 
stiftelsen og gennem de midler som doneres. På baggrund af 
donationer fra Roskilde Klosters Venner er klosteret som bekendt 
blevet godkendt som velgørende stiftelse, hvilket giver mulighed for 
skattefradrag for donationer til klosteret og mulighed for, at klosteret 
kan få en del af momsudgifterne refunderet. 
Bestyrelsen for Roskilde Klosters Venner har netop afholdt konstitu-
erende møde. Formand er Tove Winther Kvist, kasserer er Britha 
Skyum og sekretær er Kirsten Bjerager. Foreningen vil i det nye år 
udsende yderligere information. 
 
Året har som sædvanligt budt på mange herlige oplevelser, herunder 
ikke mindst de arrangementer, der finder sted i samarbejde med de 
øvrige institutioner på Kulturstrøget i Roskilde. Lysfesten i oktober 
var den helt store, succesfyldte kulmination på dette års sam-
arbejde. I årets løb lukker klosteret i øvrigt mange gange dørene op 
for rundvisninger, udstillinger, koncerter og arrangementer. Ligesom 
de senere år har vi i 2015 haft omkring 5.000 gæster til rund-
visninger og arrangementer. 
 
Klosterets vedligeholdelsesstand er forsat rimelig, men der er 
naturligvis altid noget, der skal gøres på den gamle, fredede 
bygningsmasse, på malerier og inventar samt i klosterhaven. Det har 
heldigvis i det forløbne år været muligt at gennemføre en række 
projekter, og i det tilstundende år går vi straks i gang med nye 
arbejder.  
I den forbindelse er vi dybt taknemlige for den fine støtte, vi får fra 
en række fonde og legater. 
 
Roskilde Kloster takker varmt for al interesse, støtte og økonomisk 
hjælp i det forgangne år og håber, at det gode samarbejde må 
fortsætte i 2016. 
 
Mange gode hilsener 

Roskilde Kloster, Søren Lyder Jacobsen, klosterforvalter. 
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