
 

 

SØG 
LEGATER TIL STUDIEREJSER OG ALMENE KIRKELIGE OPGAVER I ROSKILDE STIFT 

 

FORHISTORIEN 

I 1945 tog biskop Axel Rosendal initiativ til at danne Roskilde stiftsfond. 

Fondens formål var ”at støtte almene kirkelige opgaver i Roskilde stift, herunder at 
yde stiftets præster hjælp til dygtiggørelse samt at yde præster i stiftet økonomisk 
hjælp i særlige tilfælde.”     

Fondens midler kom fra gaver, indsamlinger og frivillige bidrag.  

Fondens bestyrelse bestod ved stiftelsen af biskoppen og to læge medlemmer, som 
aflagde regnskab over for provsterne ved Skt. Johannes Landemodet i juni måned. 

En stor del af fondens midler blev i en årrække brugt til at betale for afholdelse af et 
præstekursus på Liselund hvert andet år, til Roskilde konvents efterårsmøde og til 
et konvent for præsteægtefæller og til at holde et stiftsmøde hvert fjerde år. 

 

NYE TIDER 

I 1999 tog biskop Jan Lindhardt sammen med Landemodet initiativ til oprettelsen af 
en ny ”Roskilde stiftsfond” og den ”gamle” Roskilde stiftsfond skiftede ved den 
lejlighed navn til ”Biskop Axel Rosendals fond”.  

I modsætning til tidligere var der nu hjemmel til, at den nye stiftsfond kunne 
modtage tilskud fra lokale kirkelige midler. Den nye stiftsfond skabte med bidrag fra 
stiftets menighedsråd grundlag for udgivelsen af en stiftsårbog, afholdelse af 
stiftsmøder og det årlige konfirmandtræf m.m. 

I 2009 nedlægges Roskilde Stiftsfond, da oprettelsen af Stiftsrådet og muligheden 
for at udskrive det bindende stiftsbidrag lovfæstes og der er skabt en økonomiske 
basis for at finansiere de projekter, der hidtil har været støttet af stiftsfonden. 

 

HER OG NU 

Fra 1945 og indtil 2018 eksisterede Roskilde stiftsfond/Biskop Rosendals fond med 
sit oprindelige formål. Men den økonomiske udvikling og svindende renteindtægter 
har over tid udhulet fondens økonomiske grundlag. Praksisændring og lovgivning 
på det kirkelige område har skabt nye muligheder for at støtte f.eks. præsters 
efteruddannelse og kursusdeltagelse og ansøgninger til fonden er de seneste år 
blevet ganske få. 

Fonden er derfor blevet opløst og de resterende fondsmidler på ca. 500.000 kr. skal 
i løbet af en årrække bruges i overensstemmelse med fondens formål: Almene 
kirkelige formål i Roskilde stift og rejseaktivitet til brug for dygtiggørelse af 
legatmodtagerne, f.eks. i forbindelse med afholdelse af bevilgede orlover. 

Der uddeles fortsat de såkaldte ”Roskildepenge” hvert år i forbindelse med Skt. 
Johannes Landemode. Det er rejselegater i fire portioner á 10.000 kr. Fire af stiftets 
provster foretager efter tur indstilling af en præst i deres provsti.  



 

 

Fondsbestyrelsen, der administrerer fondens midler, indtil de er afviklet, består af 
biskop Peter Fischer-Møller, Niels Arnberg og Steen Dilling. 

Bestyrelsen har to årlige møder forår og efterår, hvor indkomne ansøgninger til 
større projekter behandles, men der kan søges løbende hele året til mindre 
projekter/studierejser. 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

HVEM KAN SØGE: 

Enkeltpersoner og juridiske personer, kan søge støtte til at udføre en almen kirkelig 
opgave i Roskilde stift.  

Præster i Roskilde stift kan søge støtte til uddannelsesformål og studierejser, se 
nedenfor. 

 

HVORDAN SØGER JEG? 

Mindre projekter 

Er du ansat som præst i Roskilde stift og står du med et konkret mindre projekt 
(beløbsramme 5 – 10.000 kr.) til gavn for det kirkelige liv eller arbejdsrelateret 
studierejse kan du hele året sende en skriftlig ansøgning.    

Send til følgende mailadresse: KMROS@km.dk   
Skriv ”Rosendals Fond” i emnefeltet.  
 
Ansøgning skal indsendes INDEN et projekt/rejse m.v. finder sted. 
Din ansøgning skal indeholde oplysning om dit navn og ansættelsessted og 
oplysning om, hvad der søges penge til og hvilket beløb, der søges om.  

Ansøgningen skal sendes med en kopi til din provst. 

Ansøgningen vil blive behandlet med det samme. Forventet ekspeditionstid er 3 
uger. 

Du vil få direkte besked fra stiftskontoret om din ansøgning er imødekommet. 

 

Større projekter 

Ansøgninger behandles to gange om året, forår og efterår. 

Der skal altid søges inden et projekt er påbegyndt. 

Brug ansøgningsskemaet. 

Ansøgninger behandles på bestyrelsens møde enten forår eller efterår (dato 
offentliggøres på stiftets hjemmeside) 

Ansøgere modtager direkte besked om, hvorvidt fonden har imødekommet 
ansøgningen. 
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