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2021 er Margrete 1’s år

Af projektmedarbejder Hanne Løffler Andersen
Margrete 1. er en dronning, som i mange år har levet i
skyggen af de gamle konger af Danmark, men som på
det seneste er begyndt at finde sit ståsted i historien –
ikke blot i forskningen men også bredt. Denne måned
er der netop udkommet en film om dronning Margrete 1., og på baggrund af den har Christiansborg slot lavet en udstilling. I den forbindelse udstiller de blandt
andet Margretes gyldne kjole.

Den gyldne kjole, såvel som dronningen af Kalmarunionen, har dermed en stærk historisk tilknytning til
Roskilde Domkirke, hvilket kun blev forstærket, da
man i midt 1990’erne fik lavet en kopi af kjolen, som
viser den i dens oprindelige pomp og pragt. I øjeblikket er denne kopi udlånt til Christiansborg slot på lige
fod med den originale kjole.

Den gyldne kjole er en af de mest kendte bevarede
genstande med tilknytning til middelalderens mest
berømte kvinde. Oprindeligt troede man, at det var
hendes bryllupskjole fra 1363, men en senere kulstof 14-datering viste, at den stammede fra starten af
1400-tallet. Margrete kan altså stadig have ejet kjolen, men hun blev ikke gift i den. Efter hendes død
blev kjolen udstillet i Roskilde Domkirke ved siden af
Margretes sarkofag. I 1659 blev kjolen imidlertid taget som krigsbytte under Svenskerkrigene og ført til
Uppsala Domkirke i Sverige, hvor den har befundet sig
lige siden.

Margrete i børnehøjde
Roskilde Domkirkes stærke tilknytning til Margrete
1. gør kirken til det mest oplagte sted at komme helt
tæt på hende, hvilket er grunden til, at der i børnenes
efterårsferie laves en hyggelig workshop for børn og
voksne om dronningen.
Familier kan i efterårsferien hygge sig med at lave
sværd, kroner og kollager i bedste klippe-klistre stil,
alt imens de dykker ned i historien om den imponerende dronning. Som inspiration til kreationerne er
der billeder og information tilgængeligt om Margrete,
og yderligere kan man gå på opdagelse i kirken, hvor
man kan se Margretes og hendes brors gravmæle
samt en mindre plancheudstilling om dronningen og
hendes tid. Så tag børnene eller børnebørnene med i
efterårsferien og lær mere om Margrete 1., der hvor
hun selv er begravet.
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KALENDER 6/10 - 17/10
Onsdag 6/10

12.00 Onsdagsrefleksion

Torsdag 7/10

17.00

Højskolesangaften

Fredag 8/10

12.00

Fredagsaltergang

v. Ane LaBranche

I Konventhuset. Fri entré
v. Anne- Sophie Olander

Søndag 10/10 10.00 Højmesse
v. Torben Jeppesen
Organist Lene Rasmussen

Søndag 10/10 17.00

Aftengudstjeneste

v. Ane LaBranche
Organist Bibi Nagashima Toft

Onsdag 13/10 12.00 Onsdagsrefleksion
v. Maria Harms

Onsdag 13/10 17.00

Spaghetti gudstjeneste

v. Ane LaBranche
Efterfølgende er der spisning i Konvethuset. Voksne kan
betale 20 kr. for maden

Torsdag 14/10 16.30 Menighedsrådsmøde
Offentligt møde i Konventgården

Torsdag 14/10 19.00 Natkirke

v. Ane LaBranche
Kunsterduoen Smeltevand vil fylde Natkirken med lys og
lyd af tværfløjte, vokal og percussioneffekter, flader af
lyd som krydrer helheden og bryder fløjtens og vokalens
organiske linjer.

Fredag 15/10

12.00

v. Anne-Sophie Olander

Fredagsaltergang

Fredag 15/10       19.30    Koncert
Meditationskoncert med DR Vokalensemble. DR
Vokalensemblet er din meditationsguide, og sangerne i koret leder dig til afslapning og inderlighed
med sitrende smuk musik for kor og mellemspil af
pianist Christoffer Møller. For billetter: se hjemmeside
Søndag 17/10 10.00 Højmesse
v. Ane LaBranche
Organist Lene Rasmussen

Søndag 17/10 17.00
v. Maria Harms
Organist Finn Evald

Aftengudstjeneste

Natkirke
Natkirken er åben for alle, der har behov for
et frirum. En Natkirkeaften betragtes som én
lang gudstjeneste, hvor den enkelte kan vælge,
hvad der er behov for.
Natkirken er et rum for stilhed og er det rum,
der opstår, når der bliver skruet helt ned for
den larm, vi ellers er vant til, når mobiltelefoner ringer, fjernsynet kører eller når trafikken
buldrer forbi. Stilhed er en mangelvare i dag,
og det vil Natkirken gerne gøre noget ved.
Der er Natkirke følgende datoer:
14/10, 28/10, 11/11, 25/11, 9/12.
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