
 

Differentieret vedligeholdelse af kirkebygninger 
Nyhedsbrev 3, december 2022 
 
Status på projektet 
Projektet, Differentieret vedligeholdelse af kirkebygninger, har nu været i gang i halvandet år. 
 
Siden den første workshop i Lolland Østre Provsti i juni 2022, har vi afholdt workshops i både Kalundborg 
Provsti og Morsø Provsti (se billeder på næste side). Ved de seneste to workshops har Nationalmuseet 
deltaget, hvilket har været givtigt og interessant for dialogen og diskussionerne. Mange spørgsmål er blevet 
rejst, og mange af dem også besvaret. Det er tydeligt at de udfordringer, man står med i sogne og provstier 
ofte er komplekse – og løsningerne er ikke altid ligetil, så det er ikke alt, der kan besvares umiddelbart. 
Derfor er nogle spørgsmål taget med hjem til videre bearbejdning og besvarelse.  
For hver workshop bliver vi klogere på de udfordringer og muligheder, man lokalt oplever omkring 
kirkebygningerne. Det giver vigtige indsigter, som jeg tager med hjem til tegnebrættet og bruger som 
baggrund for justeringer af både projektmodellen, selve workshopafviklingen og materialet. Således nærmer 
vi os mere og mere en fuldt udviklet metode og et sammenhængende og fyldestgørende workshopmateriale. 
 
Indtil videre har Nationalmuseets screeninger vist en ’kirkepark’ af en god vedligeholdelsesstandard, og de 
roser menighedsråd og provstier for det gode og samvittighedsfulde arbejde, de i det daglige gør for vores 
vigtige kirker! 
   
Tidsplan 
På trods af at vurderingsarbejdet igen har været sat lidt tilbage af både corona og et uheldigt fald fra en 
trappe (alle er ok igen ����), er alle provstier nu blevet screenet af Nationalmuseet. De sidste to workshops 
afvikles umiddelbart efter årsskiftet: 
Varde Provsti: 11. januar 2023 
Salling Provsti: 18. januar 2023 
 
Afsluttede følgegruppemøde 
Vi vil gerne benytte dette nyhedsbrev til at bede repræsentanter for følgegruppen sætte kryds i kalenderen d. 
15. marts 2023, hvor vi afholder afsluttende følgegruppemøde for projektet på Nationalmuseet. Mere 
information følger i det nye år. 
 
Hjemmeside 
Husk at det nyeste materiale om projektet altid kan findes på projekthjemmesiden under Folkekirkens 
Uddannelses- og Videnscenters hjemmeside (fkuv.dk). Siden findes via dette link: 
www.fkuv.dk/undersoegelser-og-viden/differentieret-vedligeholdelse-og-brug-af-kirkebygninger  
I er meget velkomne til at dele viden om, og link til, projekthjemmesiden i jeres netværk.   
Hvis I har spørgsmål til projektet, er I altid velkomne til at kontakte mig på mail eller telefon. 
Jeg glæder mig meget til det videre arbejde, og til at vi sammen skal afprøve modellen i praksis. 
 
Mange hilsner – og med ønsket om en dejlig juletid til jer alle 
Maj Bjerre Dalsgaard, projektleder FUV 
 
Telefon: 51661118 
Mail: mabd@km.dk 
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