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Efter regeringens seneste udmeldinger er en 
i forvejen covid19-påvirket jul og december i 
Domkirken blevet ændret endnu mere, idet 
det har været nødvendigt at aflyse en række  
begivenheder.
Vores dygtige pige- og drengekor skulle have haft  
centrale roller i december, men da skoleelever i stor 
grad er hjemsendte fra skole kan øvning, korprøver og 
arrangementer og visse gudstjenester ikke gennemføres 
som planlagt.
Derfor er korenes Julekoncert fredag d. 11/12 og  
Messiaskoncerten d. 17/12 begge aflyst. Alle billetter 
bliver refunderet via place2book.
Lucia på søndag d. 13/12 er ligeledes aflyst. De  
bestilte adgangstegn er annulleret og i stedet tilbydes en  
almindelig 17-gudstjeneste, som der skal hentes nye  
adgangstegn til.
Vintersolhvervsgudstjenesten mandag d. 21/12, som  
arrangeres i samarbejde med Nationalparken, er  
desværre også aflyst.

Vi fastholder afviklingen af de 9 læsninger d. 20/12  
kl. 17 og alle julegudstjenester d. 23-25/12 gennemføres  
under de gældende covid19-retningslinjer med  
begrænset deltagerantal, særlig placering med afstand og  
afspritning.

Fra den 9. december 2020 og indtil den 3. januar 2021 er 
kirken lukket for turistbesøg. Dvs. at der ikke er adgang til 
kapeller, museet mv. Er man kirkesøgende, er kirken åben 
mellem kl. 10-12 på alle hverdage samt lørdage. Husk  
derudover at man skal have adgangstegn til alle  
gudstjenester i december måned - læs mere om  
adgangstegn på www.roskildedomkirke.dk 

Derudover vil du d. 24 december kunne se en  
forproduceret julegudstjeneste fra Domkirken. Den  
bliver vist på Tv2 Lorry, samt på Domkirkens facebook-
side.  

Vi håber på stor forståelse for vore tiltag og  
appellerer til, at vi hjælpes ad med at overholde retnings-
linjerne og personalets vejledninger for på den måde  
alligevel at få en glædelig jul under disse helt særlige og 
uvante forhold – uden smittespredning. 

En endnu mere anderledes jul i Roskilde Domkirke
Af Administrationsleder Lars Bang Petersen



Nyhedsbrev
11/11 - 22/11 2020

roskildedomkirke.dk

KALENDER
09/12 - 20/12 2020

Tlf. 46 35 16 24 • post@roskildedomkirke.dk
roskildedomkirke.dk

Onsdag	 09/12	 	12.00	 Onsdagsrefleksion
v. Ane LaBranche 

Torsdag	 10/12	 	19.00	 Natkirke	med	Camille	Jones
v.	Sarah	Krøger	Ziethen
Denne aften gæster Camille Jones Natkirken. Efter fem 
års pause udsender Camille Jones EP’en ’Inde i en tåre’,  
karrierens første samling dansksprogede sange. I den forbindelse  
inviterer vi til intimkoncerter i et anderledes mærkbart rum, hvor  
publikum kan gå i ét med kunstneren. (Ikke flere adgangstegn)

Fredag	 11/12	 	12.00	 Fredagsaltergang
v.	Peter	Fischer-Møller	

Fredag	 11/12	 	19.30	 Julekoncert	-	AFLYST
Årets julekoncert med Domkirkens Pigekor og Drengekor er 
desværre aflyst.

Søndag	 13/12	 	10.00						Højmesse	
v.	Maria	Harms	//	Organist	Bine	Bryndorf
(Adgangstegn)

Søndag	 13/12	 	17.00						Lucia	I	Domkirken	AFLYST
       Erstattes	af	Aftengudstjeneste
v.	Ane	LaBranche	//	Organist	Lene	Rasmussen
(Ikke flere adgangstegn)

Onsdag	 16/12	 	12.00	 Onsdagsrefleksion
v.	Maria	Harms	

Torsdag	 17/12	 	11.00	 Gudstjeneste	på	Maria	Park
v.		Maria	Harms	Gudstjeneste på Maria Park, Frederiksborgvej 

Torsdag	 17/12	 	19.00	 Koncert	-	Messias	-		AFLYST
Vi bliver desværre nødt til at aflyse koncerten med G.F. Händels 
berømte oratorie ‘Messias’ (del I. og II.). 

Fredag	 18/12	 	12.00	 Fredagsaltergang
v.	Peter	Fischer-Møller

Søndag	 20/12	 	10.00						Højmesse	
v.	Ane	LaBranche	//	Organist	Lene	Rasmussen
(Adgangstegn)

Søndag	 20/12	 	17.00						De	ni	læsninger	
V.	Maria	Harms	//	Organister:	Bine	Bryndorf	og	Michael	Min	
Knudsen		Yderligere medvirker Voksenkoret 
(Ikke flere adgangstegn)

		COVID	OPDATERING

Fra den 9. dec. og indtil den 3. jan. 2021 er Domkirken lukket 
for turistbesøg. Er man kirkesøgende, er kirken åben mellem 
kl. 10-12 på alle hverdage samt lørdage. Koncerter er aflyst, 
men gudstjenester og kirkelig handlinger afholdes stadig.
Kordegnekontoret er lukket for personligt fremmøde,  
henvendelse og spørgsmål skal ske pr. mail  
kordegn@roskildedomkirke.dk eller telefon 46 35 58 14.
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AFLYST

SØNDAGENS KOLLEKT
Menighedsplejens juleuddeling  

- hver jul samles der ind til julehjælp til familier og 
enlige med bopæl i Domsognet, der har brug for en 

økonomisk håndsrækning.   
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HUSK ADGANGSTEGN

Til alle gudstjenester* i december 
skal man have adgangstegn. 

Adgangstegn kan hentes her:

www.pladsikirken.dk
* med undtagelse af onsdagsrefleksion 

og fredagsaltergang


