
 

Differentieret vedligeholdelse af kirkebygninger 
Nyhedsbrev 4, marts 2023 
 
Status på projektet 
Projektet, Differentieret vedligeholdelse af kirkebygninger, er nu gået ind i den afsluttende fase. 
Kirkerne i de fem deltagende provstier, Lolland Østre, Kalundborg, Morsø, Varde og Salling er blevet 
screenet af Nationalmuseets kyndige konsulenter i samarbejde med de lokale kgl. bygningsinspektører. Vi 
har afholdt workshops i de fem provstier, hvor vi har afprøvet differentieringsmodellen og diskuteret dens 
styrker og svagheder, og dens anvendelighed for de lokale sogne og pastorater. Modellen har vist sig 
særdeles anvendelig i forhold til lokalt at skabe overblik, bevidsthed og dialog om kirkernes forskelligheder 
og den fremtidige tilgang til dem.  Det står dog også klart at differentieringsmodellen ikke kan stå alene som 
løsning på de udfordringer, der opleves i landområderne. Gennem projektets kortlægninger og diskussioner, 
har dog vi fået værdifulde indsigter, og identificeret andre veje, der kan afsøges i arbejdet med at komme 
løsninger nærmere. Jeg har skrevet en kronik, der adresserer dette, som kan læses her: Kristeligt Dagblad. 
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige en stor tak for jeres engagement til både provster, medarbejdere 
og folkevalgte. Det har været en fornøjelse at arbejde sammen med jer om jeres kirker! 
 
Afsluttede følgegruppemøde 
D. 15. marts 2023 afholdes der afsluttende følgegruppemøde for projektet på Nationalmuseet, hvor projektets 
resultater og indsigter fremlægges og den fremadrettede proces diskuteres.  
 
Webinarer 
Som afslutning på projektet afholdes der webinar, hvor jeg fortæller om proces, resultater og fremadrettet 
anvendelse af modellen. Der afholdes to webinarer med samme indhold, men på forskellige tidspunkter, for 
at øge chancen for, at alle interesserede kan lytte med. Webinarerne bygges op som en præsentation med 
efterfølgende spørgsmål og diskussion og er rammesat til ca. 1.5 time.  
Webinarerne er målrettet provster, menighedsrådsmedlemmer samt kirkernes og provstiernes 
bygningskyndige. Alle interesserede er dog velkomne til at lytte med. Link til webinarerne vil blive 
formidlet via DAP’en. 
 
Tidsplan 
Afsluttende følgegruppemøde 15. marts 2023, kl. 10.00-14.30 
Online Workshop: 19. april 2023, kl. 10.00-11.30 
Online Workshop: 20. april 2023, kl. 16.30-18.00 
 
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  
Hvis I har spørgsmål til projektet, er I altid velkomne til at kontakte mig på mail eller telefon. 
 
Mange hilsner 
Maj Bjerre Dalsgaard, projektleder FUV 
 
Telefon: 51661118 
Mail: mabd@km.dk 
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