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Velkommen tilbage!
af menighedsrådsformand Anne Rosendal
Så åbnede Roskilde Domkirke endeligt igen i går! Og i morgen, 
Kristi Himmelfarts Dag, er Biskoppen prædikant ved højmes-
sen kl. 10 og Ane LaBranche ved aftengudstjenesten kl. 17. 

De kendte tilbud om andagter onsdag og fredag kl. 12 er også 
tilbage, men det hele foregår nu efter de særlige retningslin-
jer om afstand mm. 

Først og fremmest åbner kirken kun for kirke- og andagtsø-
gende, ikke for turistbesøg - det må vente, indtil museer mm 
får lov at åbne. Men vil man ind til en stille stund, en bøn eller 
for at tænde et lys, er man velkommen mellem kl. 10 og 14 
på alle hverdage - naturligvis uden at skulle betale entre. Og 
på søn- og helligdage er der som altid gudstjeneste kl. 10 og 
kl. 17.

De nye retningslinjer fra Kirkeministeriet om bla opmåling 
betyder, at der i Domkirken kan være 160 personer, i Gam-
mel Vor Frue Kirke 40 personer og i Østre Kirkegårds Kapel 
20 personer. Og det er derfor det antal, der kan lukkes ind i 
kirkerummet ad gangen - også til de enkelte tjenester. For at 
sikre, at så mange som muligt kan være med, er alle dåb flyt-
tet ud af gudstjenesterne og foretages foreløbig i dåbstjene-
ster efter højmessen. 

I kirkerummet er alle kapeller aflåst, ligesom korrundingen er 
spærret af, så kun selve kirkerummet kan besøges. På bænke 
og stole er det markeret, hvor man skal sidde, så kravet om 
2 meters afstand overholdes - er man fra samme husstand, 
må man gerne sidde tættere, men stadig med 2 meter til alle 
sider mod andre. Så kan vi nemlig synge uden risiko for at 
smitte hinanden! 

Domkoret vil foreløbig synge fra forskellige steder på galleriet 
- der er ikke plads nok i vestenden. 

Der er afstandstape på gulvet i våbenhuset og ved lysgloben 
- for at huske os på stadig at holde afstand. Salmebøgerne er 
gemt væk og erstattes af sangblade, eller...lad os genindføre 
skikken med at medbringe sin egen salmebog! Bønnebogen 
i Sankt Andreas Kapel er også gemt væk, og andagterne i lø-
bet af ugen vil foregå i selve kirkerummet - igen for at kunne 
holde afstand. Og så bryder vi traditionen med kun at åbne 
Kongeporten ved særlige lejligheder. Foreløbig bliver den åb-
net og brugt til udgang efter alle tjenester - mens indgang 
KUN kan foregå gennem Søndre Våbenhus fremover (der skal 
tælles deltagere).

Vi har forberedt dette så godt som muligt, og vi ved, at alle vil 
hjælpe til og følge kirketjenernes tilrettevisninger - det hele 
er nemlig gjort for at sikre, at vi alle kommer godt igennem 
denne besværlige tid. Og…måske må vi ændre noget hen ad 
vejen. Det vil tiden vise. Men væsentligst: VELKOMMEN til-
bage - benyt jer af alle ugens tilbud, så vi får fordelt os og 
på den måde får plads til os alle. Vi glæder os alle sammen, 
både menighedsråd og medarbejdere, over at få den kendte 
hverdag igen så meget som muligt. 

Og så et par oplysninger mere: Sommerkoncerten med 
kirkens kor 4. juni er aflyst, simpelthen fordi korene jo ikke 
har kunnet øve, men fra 11. juni følger vi koncertprogrammet 
og byder indenfor til årets sommerkoncerter. 

Og fra menighedsrådsmødet: på Provstemarken laver kom-
munen i år forsøg med gule vækster, så de er klar til Tour de 
France næste år! Og i den for kirken alvorligere del arbejder 
vi med budget 2021, der som udgangspunkt har samme stør-
relse som budgettet i år - atter en udfordring, som vi igen 
skal drøfte i junimødet. Og så nedsatte vi et par arbejdsgrup-
per om henholdsvis fremtidig budgetprocedure og fremtidig 
struktur og organisering i sognet. Og endelig blev kvartalsrap-
porten for første kvartal godkendt og er nu på vej til provsti-
udvalget. 

Og til allersidst: sæt allerede nu kryds i kalenderen tirsdag 
den 18. august - der indbyder vi til orienteringsmøde inden 
menighedsrådsvalget til november. 
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Domkirken er igen åben for kirke- og andagtsøgende 
på hverdage og lørdage i tidsrummet fra kl. 10-14 – et 
tidsrum der kan være reduceret ved bisættelser og 
andre kirkelige handlinger (fremgår af hjemmeside og 
opslagstavle). Der vil ikke være salg af bøger og andre 
materialer i våbenhuset, og kapeller, galleri og museum 
kan ikke besøges.

Turistbesøg forventes at kunne finde sted igen fra den 
8/6, hvis myndighederne tillader det.

Roskilde Domkirkes første højmesse efter genåbningen 
er kl. 10 Kristi Himmelfartsdag, den 21/5, med biskop 
Peter Fischer Møller som prædikant. Som sædvanligt 
åbnes denne dag for adgang kl. 9.30, men kun fra Sdr. 
Våbenhus. Nordre Våbenhus holdes lukket. Samme dag 
er der gudstjeneste i Domkirken kl. 17 ved sognepræst 
Ane LaBranche.

Domkirken skal lige som alle andre følge Sundheds-
styrelsen generelle retningslinjer om hygiejne og af-
stand – og i den første del af Danmarks fase-to-åbning 
vil der være restriktioner i kirkerummet, som gælder 
antallet af kirkegængere, placering på kirkebænkene 
og -rummet og afviklingen af gudstjenesterne.

Der vil i f.eks. den første tid ikke være altergang ved 
højmessen. De ugentlige andagter, onsdag og fredag 
kl. 12 – første gang onsdag den 20/5 – holdes som 
sædvanligt, men i hovedskibet.

Menighedsråd og personale glæder sig til at kunne 
åbne under disse særlige omstændigheder og gør alt 
for at sikre en tryg kirkegang med håndsprit, grundig 
rengøring, afstand, der rummer plads til salmesang og 
sund fornuft, hvor vi passer på hinanden og os selv. Vel-
kommen igen!

Ved gudstjenester og kirkelige handlinger dispenseres 
der fra den almindelige maksimale deltagerbegræns-
ning på 10 personer. I stedet anvendes et arealbaseret 
mål på min. 4 kvadratmeter reel gulvplads pr. person og 
under hensyntagen til lokale forhold.

I Domsognets to kirker samt kapellet giver det følgende 
deltagerantal:

Roskilde Domkirke - 160 personer
Gl. Vor Frue Kirke - 40 personer
Østre Kirkegårdskapel - 20 personer

Deltagerantal
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