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Hverdagen fra før corona nærmer sig mere og mere! 
Turisterne besøger atter Domkirken med coronapas og 
mundbind, korene er i gang - med afstand og forsigtig-
hed. Og minikonfirmander og konfirmander er tilbage - 
der er atter liv i Konventgården tidlig og silde og dagen 
lang i Domkirken. Og hvor vi nyder det, for de har alle 
været savnet. 

Inden 15. juni skal menighedsrådet aflevere det tekni-
ske budget for det kommende år, altså i år for 2022, til 
provstiudvalget, og det var - som altid på denne årstid 
- det store punkt på rådets dagsorden til mødet den 20. 
maj. Det er en bunden opgave, hvor budgetforslaget skal 
gå i nul i forhold til den første udmelding, som vi har 
fået fra provstiet om ligningen 2022. Beløbet til drift i 
2022 lyder på 22.770.000 kr., altså 90.000 kr. mere end 
i indeværende år. Men opgaven vanskeliggøres væsent-
ligt af, at alene Domsognets lønudgifter pga almindelig 
stigning øges med 390.000 kr, så der er underskud fra 
start. Ser man optimistisk på det, er det ofte lykkedes 
at tildele sognene flere midler end den første udmel-
ding, når provstiudvalget kender ligningsgrundlaget til 
september, og går det også sådan i år, ja, så kan vi nok 
slippe med lidt færre besparelser. Men udgangspunktet 
nu er altså et underskud på 300.000 kr. på den samlede 
drift for kirke og kirkegård. Så der skal arbejdes på øget 
samarbejde mellem de to, på effektivisering og opnåelse 
af synergieffekter. Og det tager vi straks fat på. 

Kvartalsrapporten for årets første kvartal viste et over-
skud på godt 1,5 mio. kr. - dels selvfølgelig fordi aktivi-
tetsniveauet har været Corona-ramt, og dels fordi en del 
indtægter kommer i januar måned, men skal fordeles til 
forbrug over året. 

Siden rådets start 1.søndag i advent har vi afviklet vore 
møder virtuelt, men i sidste uge kunne vi endelig samles 
fysisk - en god oplevelse, også fordi det gav gode drøftel-
ser og meningsudvekslinger på en helt anden måde end 
ved de virtuelle møder. Det tegner godt for det fremti-
dige arbejde! 

En af de sager vi har drøftet i flere omgange er kirke-kul-
turudvalget, der fremover afløser det tidligere aktivitets-
udvalg. Og til mødet i sidste uge forelå så et udkast til 
vedtægt, hvorefter udvalget skal “lave arrangementer, 
som bevæger sig i spændingsfeltet mellem kirke og kul-
tur, og som bidrager til samtalen mellem kirke, kultur og 
samfund og til kristen dannelse og oplysning. Udvalget 
har fokus på, at der er arrangementer, som spejler nu-
tidens vigtige emner og spørgsmål f.eks. gennem fore-
drag, studiekredse, kunst, film og musik.” Helge Aa Mad-
sen blev valgt til formand for udvalget. Så nu er vi klar til 
at gå i gang med også den del af kirkens liv. 

På kirkegårdene er der virkelig forår! Alting blomstrer 
og springer ud - og gror! Der er travlhed med plantning, 
renholdelse og græsslåning, alt det der gør, at det altid 
er en stor fornøjelse at lægge vejen gennem sognets 3 
kirkegårde. Og her kommer en lille bøn fra medarbejder-
ne: HUSK at holde jeres hunde i snor! Både I og hundene 
er meget velkomne, men hundene SKAL - som skiltene 
ved indgangen fortæller det - være i snor. Og deres ef-
terladenskaber SKAL tages med - der er poser og skral-
despande til det samme også ved indgangene. Tak på 
forhånd for at efterleve de simple, men vigtige regler. 
Det er ikke alle, der er glade for hunde - slet ikke for løse 
hunde, som nogle faktisk ligefrem er bange for.

Perioden med korte gudstjenester uden nadver har givet 
nogle erfaringer med anderledes gudstjenester, og man-
ge har været glade for den form. Vi er derfor enige om, 
at vi fremover fastholder den korte form på ca. 1/2 time 
ved aftengudstjenesten om søndagen. På den måde får 
vi 2 forskellige gudstjenester om søndagen - højmessen 
med 3 læsninger, nadver, prædiken, bøn og salmer (dåb 
foregår stadig i dåbstjenester pga. deltagerantallet) og 
den korte aftengudstjeneste med 2 læsninger, prædiken, 
bøn og salmer. 

Nyt fra menighedsrådet
Af menighedsrådsformand Anne Rosendal



Nyhedsbrev
26/5 - 2/6 2021

roskildedomkirke.dk

Sankt Nikolaj tjenesten i Roskilde 
MobilePay 95166

UGENS KOLLEKT

KALENDER 26/5 - 6/6

I foråret var sang noget af det vi savnede mest – og 
torsdag aften tager vi revanche. Kom og syng med 
på de kendte melodier, nyd drengenes indøvede sal-
mer og vær med til at stemme på årets nye salme.

Kirken åbner kl. 19 og lukker kl. 21.
Du er velkommen som det passer dig og der skal 
ikke vises coronapas, men bæres mundbind.

NATKIRKE MED DRENGEKORET

Onsdag			26/5	 	12.00	 Onsdagsrefleksion
v.	Paul	Kofoed	Christiansen

Torsdag   27/5  19.00 Natkirke - Fællessang
v. Sarah Krøger Ziethen. Roskilde Domkirkes Drengekor 
medvirker under ledelse af Egil Kolind. 

Torsdag   27/5  20.30 Natkirke - Livestream
v. Sarah Krøger Ziethen

Fredag   28/5  12.00 Fredagsaltergang
V. Torben Jeppesen

Søndag 30/5  10.00 Højmesse
v. Ane LaBranche 
Organist Michael Min Knudsen

Søndag  30/5  14.00 Familiegudstjeneste
v. Ane LaBranche. Roskilde Domkirkes Børne- og  
Juniorkor medvirker. 
Organist og korleder Lene Rasmussen

Søndag		30/5	 	17.00	 Aftengudstjeneste
v. Anne- Sophie Olander
Organist Lene Rasmussen

Onsdag			2/6	 	12.00	 Onsdagsrefleksion
v. Ane LaBranche

Torsdag   3/6  20.00 Dommusikkens 
       Sommerkoncert 
Se program på hjemmesiden
Entre 50 kr. - Husk Coronapas samt ID 

Fredag   4/6  12.00 Fredagsaltergang
V. Domkirkens præster

Fredag	 		4/6	 	17.00	 Aftensang
V. Maria Harms Roskilde Domkirkes drengekor med-
virker under ledelse af Egil Kolind 

Søndag 6/6  10.00 Højmesse
v. Torben Jeppesen 
Organist Bine Bryndorf

Søndag		6/6		 17.00	 Aftengudstjeneste
v. Sarah Krøger Ziethen
Organist Lene Rasmussen

FAMILIEGUDSTJENESTE
Den 30. maj kl. 14 kan du komme til Familiegudstje-
neste i Domkirken. 
Vi skal snakke om pinse og vindmøller, og vores 
præst Ane LaBranche tager sin store bibel med. 
Derudover medvirker Roskilde Domkirkes Børne- og 
juniorkor under ledelse af Lene Rasmussen. 


