
Referat fra styregruppemøde 17/12-2020 kl. 13-15 
 

Sted: Teams (online) 

 

Deltagere: 

Fra Lolland-Falsters Stift: Biskop Marianne Gaarden (MG), formand for styregruppen 

Fra Roskilde Stift: Stiftsrådsformand Bodil Therkelsen (BT) 

Fra Aalborg Stift: Provst Mette Moesgaard Jørgensen (MMJ) 

Fra Viborg Stift: Provstiudvalgsmedlem Grete Bækgaard Thomsen (GBT) 

Fra Ribe Stift: Stiftskontorchef, Elisabeth Aggerbeck (EA) 

Fra Nationalmuseet: Museumsinspektør Ulla Kjær (UK) 

Fra FUV: Arkitekt Maj Dalsgaard (MD), projektleder 

Sekretær for styregruppen, stiftskontorchef Lene M. Krabbesmark (LMK) 

 

Dagsorden 

1. Velkommen v. Marianne Gaarden 
2. Præsentation af deltagerne i styregruppen, samt vores interesser og kompetencer i forhold til 

projektet. Herunder afklaring af roller. 
3. Udskydelse af projektopstart og dermed justeret tidsplan. 
4. Gennemgang af projektbeskrivelsen med afklaring af eventuelle spørgsmål, herunder budgettet. 

5. Gennemgang af kommissorium og eventuel justering inden vedtagelse. 
6. Forventningsafstemning, herunder afdække vidensgrundlag, mødekadence og form, samt forslag 

til faste dagsordenspunkter. 
7. Nedsættelse af en følgegruppe, herunder afklaring af formål, deltagere og inddragelse i projektet. 
8. Evt. 

 

Ad. 1 

MG bød velkommen og introducerede kort til udfordringen, som oplevet i Lolland-Falsters Stift. For et år 

siden mødtes en gruppe aktører på Nationalmuseet om netop dette, og herfra opstod samarbejdet/pro-

jektet. Selvom der er mange forskellige meninger og interesser, var der enighed om, at vedligeholdelses-

udgifterne er steget igennem årene. 

 

Ad. 2 

Alle præsenterede kort sig selv. 

 

BT sidder i gruppen som stiftsrådsmedlem og repræsenterer ikke Landsforeningen af Menighedsråd (her-

efter Landsforeningen) i denne sammenhæng.  

 

Kulturarv vs. kirkeliv er en gennemgående - fælles - interesse for projektet. UK kalder det differentieret 

sagsbehandling, og Nationalmuseet støtter tanken (de ser nogle gange en unødvendig høj grad af vedli-

geholdelse). BARK Rådgivning undersøger pt. hvor mange ressourcer, opgaven forudsætter (de er pres-

set på Nationalmuseet). 

 

MD skriver ph.d. om middelalderkirkers brug og (alternative) anvendelse, set fra et arkitektonisk syns-

punkt. Dette projekt lægger en base for, hvordan vi kan kategorisere kirker til en start. 

 

MG understregede, at styregruppens sammensætning er tilpasset et ønske om flere lægmænd i gruppen. 

 

Ad. 3 

MG redegjorde for baggrunden for den udskudte projektopstart (coronarestriktioner). 

 

MD er fleksibel ift. projektopstart og kan godt lægge timer inden den 1. april (til planlægning af følge-

gruppemødet i april), i det omfang det måtte være nødvendigt. 

 

Ad. 4 

MG gennemgik kort projektmaterialet. 



 

BT spurgte til, om kirkemuren er tænkt med? Det medtages som et opmærksomhedspunkt i det videre 

arbejde. Der kan være andre aspekter, der skal med. 

 

MD redegjorde for den tværfaglige metode, desværre afbrudt af dårlig netforbindelse (det genoptages på 

kommende, fysiske møde). 

 

EA gennemgik kort budgettet, hvoraf den største del er til konsulenthonorar (til kortlægning i fem prov-

stier). Plus til projektledelsen hos FUV. 

 

Dertil bidrager stiftsrådene i de fem stifter, for at bidrage til at skabe ejerskab. 

 

De fem deltagende provstier er: 

Fra Lolland-Falsters Stift: Lolland Østre Provsti 

Fra Roskilde Stift: Kalundborg Provsti 

Fra Ribe Stift: Varde Provsti 

Fra Viborg Stift: Skive Provsti 

Fra Aalborg Stift: Morsø Provsti 

 

Ad. 5 

MG gennemgik kort kommissoriet, tilpasset den udskudte projektopstart. 

 

EA: Det skal være muligt at justere undervejs. Der var der enighed om. 

 

Kommissoriet blev herefter godkendt. 

 

Ad. 6 

Forventningsafstemning udskydes til maj-mødet, hvor vi mødes fysisk. 

 

Kommissoriet indeholder en arbejdsplan med en planlagt møderække, hvor det fremgår, om mødet afhol-

des fysisk eller digitalt. 

 

Faste punkter til hvert møde: 

o Status fra projektleder (MD), også på procesplan 
o Budgetopfølgning 
o Et lokalt nedslag, evt. fra et menighedsrådsmedlem eller en præst, via Teams 
o Aftaler for kommende møder 
o Kommunikation, hvad skal formidles videre 

 

Næstkommende møde er følgegruppemødet i april på Nationalmuseet. LMK koordinerer med MD og sen-

der Doodle. 

 

Til styregruppen første fysiske møde i maj præsenteres mere baggrundsviden v. MD (medmindre det ind-

går på følgegruppemødet i april). 

Lolland-Falsters Stifts nye bog, ”Vel mødt under sky på kirkesti”, sendes pr. link og uddeles på mødet. 

BT sender ”Middelalderkirkens vedligeholdelse”. 

MD sender div. relevant materiale. 

På mødet drøftes lokale erfaringer; hvordan der allerede arbejdes med emnet lokalt. 

 

Ad. 7 

Med udgangspunkt i følgegruppens sammensætning, som skitseret i kommissoriet, foreslog BT at ind-

drage Byggegruppen i følgegruppen frem for alle kontorchefer og flere stiftsfuldmægtige. Forslaget blev 

ikke vedtaget, da det er vigtigt med ejerskab og videndeling ud i baglandet. 

 

Herefter kom der følgende forslag til sammensætning af følgegruppen: 

 



o Styregruppen, inkl. projektleder og sekretær 
o Biskopperne fra de resterende fire stifter 
o Provsterne fra de resterende fire provstier 
o Kontorcheferne fra de tre resterende stifter 
o En kontorchef fra Byggegruppen (EA udpeger) 
o To stiftsfuldmægtige fra Byggegruppen: Trine F. Paulsen, LF Stift + NN (EA udpeger) 

o Teologisk konsulent Anita Hansen Engdahl, Roskilde Stift 
o Kgl. bygningsinspektør Stig Andersen, Fogh & Følner Arkitekter 
o Kirkekonsulent Michael Andersen, Nationalmuseet 
o Varme-, energi- og klimakonsulent, Poul Klenz Larsen 
o Klokkekonsulent Per Rasmus Møller 
o Kirkegårdskonsulent Mette Fauerskov 

o Landsforeningen/lokal distriktsforening: Susanne Møller (repræsenterer begge) 
o To præster – udpeges af de fem provster (LMK skriver til provsterne) 

 

EA sender navne fra Byggegruppen til LMK, som samler kontaktliste over følgegruppen og koordinerer 

kontakt til dem med MD. 

 

EA foreslog at lave en lille pixi om projektet, en side, til dem der skal involveres, i første omgang følge-

gruppen. EA laver forslag, som gruppen kommenterer på. 

 

Ad. 8 

Intet. 


