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Nyt fra menighedsrådet

Af menighedsrådsformand Anne Rosendal
Menighedsrådet har tidligere sagt ja til, at Nationalmuseet kan låne kopien af Margrete 1’s kjole til en udstilling
på Christiansborg i perioden medio september til medio
december. Og i mødet i torsdags blev det så godkendt, at
Nationalmuseet også låner kisten med “den parterede
ridder”. Kisten, som nu står på reposen på trappen til
galleriet, var engang en af de største attraktioner i Domkirken. Det fortaltes, at ridderen forestillede Margrete I’s
søn Oluf, og at han var blevet dræbt og parteret af den
svenske konge. Kongen havde efterfølgende sendt kisten
til Margrete! Men....Oluf blev ikke myrdet af svenskerne. Figuren forestiller Hertug Christoffer, Margretes bror.
Christoffer døde i 1363 af sår fra et slag ved Helsingborg.
Han blev begravet i Roskilde Domkirke, men hvor Christoffer i dag er begravet vides ikke.

måned - og så afventer vi i øvrigt den endelige udmelding fra provstiet til september, når f.eks. det væsentlige
udskrivningsgrundlag for kirkeskatten er kendt.
Menighedsrådet drøftede og godkendte med få ændringer et forslag til “Formål og rammer for kirke-kulturudvalget”. Så nu er vi klar til at udarbejde vedtægter for
udvalget til endelig godkendelse til næste menighedsrådsmøde. Udvalget kommer til at bestå af sognepræst
Torben Jeppesen, Helge Madsen, Sole Bluhme Hansen,
Lis Kjær og undertegnede og med organist Lene Rasmussen tilknyttet. På næste møde skal der vælges formand.
Og endelig var der i rådet enighed om, at vi ikke længere
vil tolerere biler eller andre køretøjer foran Kongeporten i forbindelse med konfirmationerne. Efter coronas
indtog stiller konfirmanderne op i en stor halvcirkel på
Domkirkepladsen med front mod Domkirken, når de forlader kirken. Hver familie går så hen til deres konfirmand,
og på den måde bliver dette arrangement en slags fælles
fejring af konfirmanderne, inden de senere skal hjem og
fejres hver for sig. Men spændende køretøjer eller fine
biler tager let fokus fra denne fælles fejring, og vi har
derfor besluttet, at alle transportmidler fremover skal
parkere på nordsiden af Domkirken (altså med adgang
ad Domkirkestræde).
Præsterne orienterede om, at “pinse i fri luft” i Folkeparken i år er aflyst pga. COVID-19, og at DR radiotransmitterer højmesserne i Domkirken pinsedag og 2.pinsedag.

Menighedsrådet godkendte også endeligt regnskab
2020 for de kongelige kapeller. Det udviser et overskud
på knap 150.000 kr., som forlængst er returneret til Kirkeministeriet. Det tilskud (300.000 kr.), Domkirken modtager hvert år til brug for de kongelige kapeller, afregnes
nemlig år for år.
Og så gennemgik kasserer Bjarne Hald det foreløbige
budget for 2022, og som sædvanlig skal vi have besluttet, hvor vi lægger den besparelse, der bliver nødvendig. Den foreløbige melding fra provstiudvalget giver
Domsognet ca. 100.000 mere end i år (knap 23 mio.),
men med overenskomstmæssige lønstigninger til medarbejderne indregnet, ja, så bliver der pt et underskud.
Hvordan det foreløbige budget endeligt kommer til at se
ud, ved vi, når det forelægges rådet til beslutning i maj

Inden for nærmere fremtid bliver der sat skilte op med
“parkering forbudt mellem kl. 6 og 16” på p-pladsen
ved Gammel Vor Frue Kirke. Det betyder, at p-vagterne fremover vil patruljere. Vi har store problemer - og
ekstraudgifter - med at få bragt materialer, affald etc. til
og fra kirkegården, fordi der parkeres døgnet rundt, så
vognmændene igen og igen kører forgæves. Derfor har
vi været nødt til at gribe til p-forbud.
Og endelig glæder vi os over, at restriktionerne igen tillader sang ved gudstjenesterne, og at vi kan byde turister velkommen i kirken, når blot de viser negativ corona-test og identifikation.
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KALENDER 28/4 - 9/5
Onsdag 28/4

12.00 Onsdagsrefleksion

Onsdag 28/4

17.00

PERNILLE ROSENDAHL
KIRKEVANDRING

v. Ane LaBranche

AFLYST Kaffe&Klassisk

Fredag 30/4		10.00 St. Bededag Højmesse
v. Maria Harms
domorganist Bine Bryndorf

Fredag 30/4

17.00

St. Bededag Aftengudstje.

v. Ane LaBranche
organist Michael Min Knudsen

Søndag 2/5		

10.00 Højmesse

Søndag 2/5		

14.00 AFLYST Koncert med
Kurt Ravn

Søndag 2/5

17.00

Onsdag 5/5

12.00 Onsdagsrefleksion

Onsdag 5/5

17.00

Torsdag 6/5

19.00 NATKIRKE Feat. Ida Riegels

v. Ane LaBranche
organist Lene Rasmussen

Aftengudstjeneste

v. Sarah Krøger Ziethen
organist Michael Min Knudsen
v. Maria Harms

AFLYST Spaghettigudstj.

v. Sarah Krøger Ziethen

Torsdag			6/5		20.30 NATKIRKE Livestream
v. Sarah Krøger Ziethen

Fredag 7/5

12.00 Fredagsaltergang

Fredag 7/5

17.00

Søndag 9/5		

10.00 Højmesse

Søndag 9/5		

11.30 Kirkevandring

Søndag 9/5

17.00

v. Anne-Sophie Olander

Aftensang

v. Torben Jeppesen. Dele af drengekoret medvirker.
v. Torben Jeppesen
Domorganist Bine Bryndorf

Vandring i Boserup Skov. Gratis. Tilmelding til
pkc.roskilde@gmail.com
v. Ane LaBranche
organist Lene Rasmussen

Aftengudstjeneste

Roskilde Domkirke og Roskilde Pilgrimsforening har
indledt et samarbejde om afholdelse af fire årlige
kirkevandringer efter gudstjenesten i Domkirken
søndag formiddag.
Kirkevandringerne skal ses som en mulighed for at
kombinere fysisk udfoldelse med en eftertænksom
vandring over et angivet tema. Det er således ikke
en almindelig spadseretur men en vandring med et
kirkeligt og åndeligt fokus under Guds åbne himmel.
Søndag den 9. maj kl. 11.30 afvikles den første fælles kirkevandring. Undervejs holdes der en kort refleksion ledet af sognepræst Sarah Krøger Ziethen.
Senere holder vi en pause, hvor vi spiser medbragte madpakker. På hjemturen gør vi stop i Sct. Hans
Have, hvor der er mulighed for mod egenbetaling at
købe kaffe og nyde havens økologiske kage.
Vandringen er på ca. 7 km. Det forventes, at deltagerne er i normal god fysisk form til en sådan vandring. Husk at medbringe en madpakke, passende
fodtøj og påklædning og evt. regntøj. Vi forventes at
være tilbage ved Domkirken kl. ca. 15.30.
Vandringen er gratis, og alle er velkomne.
Af hensyn til en eventuel begrænsning af deltagerantallet samt det praktiske omkring traktementet i
Sct. Hans Have, beder vi om en tilmelding.
Tilmelding til tidligere sognepræst Paul Kofoed
Christiansen på mail: pkc.roskilde@gmail.com eller
mobil: 21201985
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