Den nyrestaurerede Sorø Klosterkirke genåbner
under tilstedeværelse af H.M. Dronningen
Søndag d. 8. maj kl. 14.00 åbner Sorø Klosterkirke endelig efter en imponerende historisk
restaurering, der har stået på de seneste tre år. Genindvielsen markeres blandt andet med en
festgudstjeneste, hvor H.M. Dronningen vil være til stede.

Restaureringen er blevet kaldt "en sjælden 200-års begivenhed" på grund af det omfattende og
kostbare specialistarbejde, der nu er afsluttet. Restaureringen har bl. a. omfattet udskiftning af
sydsiden af kirkens blytag, restaurering af de mange historiske dekorationer og kalkmalerier, samt
skabelsen af et nyt alter i bronze. Den mest bemærkelsesværdige forandring er dog tilbageførelsen
af kirkens indgangsparti til dets oprindelige placering fra klostertiden.
Nye messehageler af billedkunstneren Maja Lisa Engelhardt vil blive benyttet for første gang ved
indvielsen. Ved indvielsen deltager inviterede donatorer, håndværkere, rådgivere, venner af
Stiftelsen Sorø Akademi og menigheden.
DAGENS PROGRAM
13.45
H.M. Dronningen modtages af præster, biskop, provst og blomsterpige

14.00

15.00
15-15.30
16.00
17.00

Dronningen ankommer til kirken
Festgudstjeneste – officiel genindvielse af Sorø Klosterkirke
- Læsning v. sognepræst Kristian Østergaard
- Prædiken v. biskop Peter Fischer-Møller
- Taler v. Vibeke Rønne, bestyrelsesformand Stiftelsen Sorø Akademi; Peder Bøllingtoft,
konservator; Margit Schelde, menighedsrådsformand
- Uropførelse af ny salme
H.M. Dronningen forlader Sorø Klosterkirke
Kirken er lukket for gæster aht korprøver
Koncert med vokalensemble (billetter skal købes)
Afslutning.

Efter den officielle åbning vil det ca. kl. 17-18 være muligt for pressen at gå på opdagelse på egen
hånd i den netop genindviede kirke.
OM SORØ KLOSTERKIRKE
Sorø Klosterkirke er en af de største middelalderkirker i Danmark, opført af biskop Absalon i
slutningen af 1100-tallet. Sammen med det øvrige kulturmiljø i Akademihaven i Sorø er kirken en
stor turistattraktion. Oprindeligt blev den 860-årige kirke bygget af cisterciensermunke og brugt
som gravkirke af den mægtige Hvide-slægt. Biskop Absalon er således stedt til hvile her, ligesom tre
middelalderkonger, den kendte komediedigter Ludvig Holberg, og mange andre store
kulturpersonligheder er blevet det – også dronning Margrete 1. havde oprindeligt sit gravsted her.
PRESSEADGANG
Pressen kan få adgang til kirken ved at kontakte presseansvarlig Camilla A. Kjærulff på
ckj@soroeakademi.dk. Angiv evt. om du ønsker at se kirken efter indvielsen.
På dagen udleveres presseskilte foran kirken.
PRESSEBILLEDER
Der vil samme aften blive stillet professionelle pressebilleder til rådighed for interesserede medier
på dette link:
https://www.stiftsor.dk/soroe-klosterkirke/presse/

Bemærk, at der ikke må tages billeder i kirken under gudstjenesten, og at der under H.M.
Dronningens besøg ikke er adgang i kirken for andre fotografer end Sorø Akademis Stiftelses
fotografer.
PRESSEKONTAKT
Presserådgiver Camilla A. Kjærulff, tlf.: 28 48 91 13 eller e-mail: ckj@soroeakademi.dk.
ADRESSE
Sorø Klosterkirke
Akademigrunden 4, Sorø

TAK TIL
SORANA A/S V. LORENTZ JØRGENSEN
A.P. MØLLER FONDEN
AUGUSTINUS FONDEN
PROVSTIET
WILLIAM DEMANT FONDEN

– der alle sammen med ejeren af Klosterkirken, Stiftelsen Sorø Akademi,
har støttet restaureringen økonomisk.

