
Orientering fra 
klosterforvalteren

2020/21



2015 2016 2017 2018 2019 2020

Medlemmer 129 137 155 162 167 170

Kontingenter 6.450 kr. 6.850 kr. 7.750 kr. 8.100 kr. 8.350 kr. 8.500 kr.

Donationer 32.500 kr. 40.025 kr. 46.137 kr. 46.310 kr. 53.087 kr. 75.213 kr.

Momskomp. 58.903 kr. 90.078 kr. 59.157 kr. 127.082 kr. 95.017 kr. 105.000 kr.

I alt forbedring af klosterets økonomi 2015 - 2020: ca. 827.000 kr..

Roskilde Klosters Venner



• Antigraffiti 8.000 kr.
• Moms-revision 8.750 kr.
• Klosterporten 75.000 kr.

Forbrug af RKV-donationsmidler 2020:



Optoglas på alle små 
vinduer i Damernes 
Fløj.
I alt 51.000 kr.

Renovering 2020 – Optoglas forsatsglas



Restaurering af  
Klosterkirkens 
prædikestol, inkl.  
afrensning, snedker-
reparation, 
behandling af de 
udskårne egetræs-
paneler, forgyldning 
og maling af trappe-
felter og baldakin.

Renovering 2020  - Klosterkirken



Restaurering 2020 - Klosterkirken

Lydhimlen 
restaureret.

I alt for 
prædikestol og 
lydhimmel 
115.000 kr.



Restaurering 2020 - Klosterkirken

Altertavlen nedtages

Alteret har tidligere 
stået på en 20 cm 
korforhøjning, og var 
derfor presset helt op 
mod kirkens loft.

Korforhøjning med dagligstuetæppe



Alteret er demonteret 
og ligger her i 
småstumper på 
konservatorværkstedet i 
Jægerspris.

Restaurering 2020  - Klosterkirken



Restaurering af 
altertavlen, herunder 
afrensning, 
snedkerreparation, 
forgyldning og 
overfladebehandling. 
Desuden ny egetræs-
ramme og reparation 
af gavlvæg og loft mv.
I alt  ca. 443.000 kr.

Restaurering 2020 - Klosterkirken

Topstykket før

Efter



Renovering af knæfald, 
bortskæring af 
korforhøjning og 
etablering af korgulv 
med originale 
gulvbrædder i niveau 
med kirkegulvet. 
Herved sænkes 
altertavlen 20 cm fra 
loftet.
I alt ca. 255.000 kr.

Restaurering 2020 - Klosterkirken





Restaurering 2020  - Klosterport

Renovering af porten, 
fire murværn og lågen 
mod Klosterparken, 
inkl. opretning, 
udskiftning af rustne 
og knækkede dele, 
galvanisering, maling 
og montering.

Samlet pris: 
Ca. 227.000 kr.



Restaurering og renovering 2020 

Større projekter
Renovering af låsesystem på Damernes Fløj 17.600 kr.

Optoglas forsatsvinduer + reparation af vinduer 51.020 kr.
Restaurering af alter, loft  og indvendig gavlmur 442.755 kr.
Restaurering af prædikestol 115.000 kr.
Restaurering af Klosterkirkens knæfald og korgulv 255.108 kr.
Renovering af port ved Sankt Peders Stræde 183.500 kr.
Restaurering af våbenskjolde til hovedport 25.000 kr.
I ALT 1.082.983 kr.



Renovering 2021

• Klosterkirken fase 2:
Total renovering af hele kirkerummet og af resterende kirkeinventar. 
Forventet byggesum: ca. 2,2 mio. kr. 
Ultimo 2020 er der fremskaffet ca. 1,5 mio. kr. fra fonde mv.

• Øvrige renoveringsarbejder (hvis der er midler!)
Renovering af klosterets gæsteværelser og to toiletter i Damernes Fløj 

(Er gennemført)
Vinduer i Damernes Fløj 
Maling af gange i Damernes Fløj.



• Påskerundvisninger 2020: Aflyst
• Sommerrundvisninger 2020: Alle onsdage i perioden 

kl. 11 og 14. + ekstra-rundvisninger. Pga. Corona kun 
halve hold. 50% rabat.

• Særrundvisninger: Herregårdenes Dag og Ung i 
Kloster (Golden Days).

• Byd-inden-for (august 2020): Sponseret af Realdania: 
Ca. 250 gæster til gratis haverundvisning og vin.

• Forår, efterår og vinter 2020: Stort set alle 
rundvisninger aflyst. Indtægtsnedgang ca. 130.000 kr.

Besøg i 2020:
Ca. 2.000 gæster til rundvisninger, fester og 
arrangementer. Under halvdelen af normalen.

Aktiviteter 2020 - Rundvisninger



• Påskerundvisninger 2021: Aflyst
• Sommerrundvisninger 2021: Klosteret 

planlægger på at gennemføre de sædvanlige 
sommerrundvisninger, alle onsdage i 
sommerferien kl. 11 og 14 - formentlig med 
Coronarestriktioner.

• Byd-inden-for (juni 2021): 
Gratis haverundvisning og vin-sponseret af 
Realdania.

• Efterår og vinter 2021: Formentlig lukket 
pga. kirkerenovering.

Aktiviteter 2021 - Rundvisninger



• 2020:
Skumringskoncert med Livgardens 
Musikkorps tirsdag d. 26. august 
2020  med ca. 400 tilhørere.

• 2021:
Skumringskoncert med Livgardens 
Musikkorps onsdag d. 7. juli 2021  
kl. 18.30 – ca. 19.45.

Aktiviteter - Livgardens koncert 2020 og 2021



De fleste gudstjenester blev aflyst på 
grund af Corona. I oktober og november 
holdt vi dog gudstjeneste i riddersalen.
Påskegudstjenesten blev erstattet af en 
lille andagt i haven for beboerne.

Aktiviteter 2020 - Gudstjeneste i Klosterkirken



• Alle forårets gudstjenester er aflyst 
pga. Corona

• Klosteret håber at kunne gennemføre 
gudstjenester i juni og august

• I efteråret er der næppe mulighed for 
at afholde gudstjenester pga. 
Klosterkirkens renovering

Aktiviteter 2021 - Gudstjeneste i Klosterkirken



… til Roskilde Klosters Venner og alle 
andre sponsorer og fonde for den 
fortsatte støtte i 2020 – trods manglende 
muligheder for at mødes på klosteret til 
arrangementer.

Samlet har klosteret i regnskabsåret 
2020 modtaget 703.000 kroner i støtte 
fra sponsorer og fonde.

Klosteret har i 2020 brugt ca. 1,1 mio. kr. 
på vedligeholdelse, renovering og 
restaurering.

1000-tak …


