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Så går sommeren på hæld og desværre igen med CO-
VID-19 som altoverskyggende baggrund. Coronapas, 
afstandsregler, forsamlingsloft og rejserestriktioner 
har lagt en tydelig dæmper på besøgstallet i Dom-
kirken. Men nu er næsten alle restriktionerne løftet, 
og vi ser også en langsom, men øget, tilstrømning 
af udenlandske gæster, der vil besøge vores smukke 
monument. 

Husker du?
Hvor vi sidste sommer havde løvebrøl og klør på 
tapetet til familien og de mindste, har vi i år lavet 
en lærerig omvisning for de lidt ældre. Til dem der 
kan huske 1972. Til vinter er det nemlig 50 år siden 
Frederik 9. døde og Margrethe blev dronning. Derfor 
sætter vi fokus på Glücksborgerne med særomvisnin-
ger hver mandag og onsdag til og med august. 
Den danske konge Frederik 9. døde den 14. januar 
1972. Han blev begravet i bidende koldt vejr og med 
hele Domkirkepladsen dækket af gran. Flere af vores 
gæster på særomvisningerne kan huske dagen. En 
gæst nævnte at de havde fået fri fra skole, mens en 
anden fortalte at de ikke måtte gå ud af deres hus, 
mens begravelsen stod på. 
Efter Frederik 9.s død gik der 6 år førend man påbe-
gyndte forberedelserne til et nyt begravelsesanlæg 
udenfor – 13 år før det stod helt færdigt. Dronning 
Ingrid havde udtrykt et ønske om at komme til at 
ligge ”i hele Danmarks have”. Gravpladsen har derfor 
planter fra alle egne af kongeriget herunder Færøer-
ne og Grønland. Tanken var at det nye anlæg skulle 
afløse Glücksborgernes kapel og være gravplads for 
fremtidige begravelser foruden Frederik 9. og Ingrid, 
men som den årvågne læser ved er Margrethe 2.’s 
kommende gravmæle indenfor.

Margrete 1.
Sommeren har også handlet om en anden Margrete. 
Nemlig den første. Og det vil det forsætte med.
For ikke bare kom Anne Lise Marstrand-Jørgensen 
flotte bog ”Margrete 1” ud i foråret og for nylig 
afsluttedes en novellefilm om dronningens død. I 
efteråret kommer der en stort opslået film ”Margre-
te den Første” med Trine Dyrholm i hovedrollen som 
den stærke kvindefigur. Også til efteråret åbner en 
særudstilling på Christiansborg Slot. Til udstillingen 
har vi udlånt kopien af Margrete 1.s guldkjole samt 
en egetrækiste fra 1700-tallet som hendes storebror 
Christoffers gravfigur har ligget i. Man troede længe 
det var Margretes søn Oluf som figuren forestillede. 
Den Oluf, der spiller en stor rolle i den kommende 
film. Så der er rig mulighed for at lære mere for de 
nysgerrige. 

Margrete bliver dog her i kirken. 

Sommer med Corona - igen
Af formidlingsansvarlig Sara Peuron-Berg
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Selskabet til støtte for 
Pakistans Kirke

 MobilePay 95166

UGENS KOLLEKT

KALENDER 18/8 - 29/8

Selskabet til Støtte for Pakistans Kirke har som 
sit hovedformål at yde økonomisk og moralsk 
støtte til det kristne mindretal i Pakistans Nord-
vestgrænseprovins. Støtten ydes gennem vores 
mangeårige samarbejdspartner Peshawar Stift.

Onsdag   18/8  10.00 Babysalmesang i GVF
v. Svafa Pórhallsdóttir. 
Skriv til kordegn@roskildedomkirke.dk for tilmelding

Onsdag   18/8  12.00 Onsdagsrefleksion
v. Maria Harms

Torsdag   19/8  20.00 Sommerkoncert  
ULFERT SMIDT Hannover, DE
Værker af Nicolaus Bruhns, Arnolt Schlick, Mauricio Ka-
gel og Johann Sebastian Bach.
Entré 50 kr. 

Fredag   20/8  12.00 Fredagsaltergang
v. Peter Fischer-Møller

Søndag   22/8  10.00 Højmesse i Gl. Vor Frue
v. Peter Fischer-Møller
Organist Michael Min Knudsen

Søndag    22/8  17.00 Aftengudstjeneste
v. Sarah Krøger Ziethen
Organist Michael Min Knudsen

Mandag  23/8  19.30 Koncert 
Schubertiaden: DUEN og Michael Min Knudsen (orgel) 
under ledelse af Morten Ryelund.
DUEN består af ca. 25 unge, talentfulde strygere med 
det klassiske som kernerepertoire. De fleste af DUENs 
medlemmer er studerende på landets klassiske konser-
vatorier og er blevet udvalgt efter optagelsesprøve.
Billetter købes via billetlugen. 

Onsdag   25/8  10.00 Babysalmesang i GVF
v. Svafa Pórhallsdóttir. 
Skriv til kordegn@roskildedomkirke.dk for tilmelding

Onsdag   25/8  12.00 Onsdagsrefleksion
v. Ane LaBranche

Torsdag   26/8  11.00 Gudstj. på Sct. Maria Park
v. Maria Harms
Gudstjenesten finder sted på Sct. Maria Park Frederiks-
borgvej 2. 4000 Roskilde. Alle er velkomne.

Torsdag   26/8  16.30 Menighedsrådsmøde
Møderne er åbne og finder sted i Konventgården, Dom-
kirkestræde 10. 

Torsdag   26/8  20.00 Sommerkoncert  
ALLAN RASMUSSEN, Hillerød 
// Frescobaldi, Cabezon, Bull og Buxtehude; ”Barokmusik 
fra hele Europa”. - Entré 50 kr. Orgelfremvisning efter 
koncerten. 

Fredag   27/8  12.00 Fredagsaltergang
v. Peter Fischer-Møller

Fredag  27/8  19.00 Koncert 
DUVE - Det Unge Vokalensemble under ledelse af Poul 
Emborg
Det Unge Vokalensemble er et elitekor bestående af 
unge ambitiøse sangere, hvoraf flere er ved at uddanne 
sig til et professionelt liv med musik. Fri entré.

Søndag   29/8  10.00 Højmesse i Gl. Vor Frue
v. Maria Harms
Organist Michael Min Knudsen

Søndag    29/8  17.00 Aftengudstjeneste
v. Anne-Sophie Olander
Organist Michael Min Knudsen


