
 
 

  

 1 

 

 

Projekt  

Differentieret vedligeholdelse  
og brug af kirkebygninger 

 

KORT FORTALT 

Hvad er baggrunden? 
Spredt ud over Danmark ligger de danske kirker, flere end 2.300 kirker. De fleste af kirkerne, ca. 1.800, er fra 

middelalderen og udgør en uvurderlig national kulturarv. Der er høje standarder for vedligeholdelsen, fordi kir-

kerne er klassificeret som kulturarv, og følgende er der mange udgifter forbundet hermed. Ansvaret for vedlige-

holdelsen af kirkerne ligger hos menighedsrådene.  

Det giver imidlertid nogle menighedsråd udfordringer, fordi mennesker flytter fra landet til byerne, så der i 

tyndtbefolkede områder i dag er færre mennesker til at bruge, betale og vedligeholde kirkebygningerne. Derfor 

ønsker vi med dette projekt at undersøge, om der er andre kriterier end kulturarven, der meningsfuldt kan ind-

drages i prioriteringen af vedligeholdelsen af kirkebygningerne. 

Hvad er formålet? 
Formålet med projektet er at udvikle redskaber og metoder, som menighedsråd og provstiudvalg kan bruge til at 

skabe overblik over vedligeholdelsesopgaver, så man lokalt kan prioritere menneskelige og økonomiske ressour-

cer. Ønsket er at skabe et større økonomisk råderum til at udvikle det lokale kirkeliv i sognene ved at differenti-

ere vedligeholdelsen af kirkebygningerne.  

Hvad kan man bruge det til? 
Efter projektafslutning har vi: 

A: Et værktøj for vedligeholdelseskategorisering af kirkebygninger 

B: Strategier for det videre arbejde med kirkerne inden for de forskellige vedligeholdelseskategorier 

C: Et procesværktøj eller metode for etablering af anvendelsesplaner for lokale kirker 

D: Materiale til formidling af værktøjet i provstier og menighedsråd 

 
Værktøjerne A, B og C skal hjælpe menighedsråd og provstiudvalg til at træffe velfunderede beslutninger om, 

hvordan netop deres kirkebygning skal vedligeholdes. D er formidlingen af værktøjerne til alle provstier og me-

nighedsråd i Danmark. 

Hvem deltager?  
I projektet deltager sognene i fem provstier, ét provsti fra hvert af de fem stifter, der står bag initiativet:  
Viborg, Aalborg, Ribe, Roskilde og Lolland-Falsters Stift.  
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Hvordan er det finansieret og organiseret? 
Projektet har et samlet budget på 2.277.278 kr., der primært finansieres fra en bevilling fra Omprioriteringspul-

jen, suppleret af et tilskud fra hvert af stiftsrådene i de fem deltagende stifter til egen finansiering af den lokale 

del af projektet.  

Projektet er forankret i FUV, og den daglige ledelse varetages af arkitekt ph.d. Maj Dalsgaard. Stiftskontorchef 

Lene M. Krabbesmark i Lolland-Falsters Stift er sekretær for styre- og følgegruppen. Projektet strækker sig over 

en toårig periode fra juni 2021-2023.  

Omdrejningspunktet for gennemførelse af projektet er inddragelse af alle relevante aktører i processen, som 

repræsenteres i styregruppen og i følgegruppen. 

 

Styregruppen består af 
o Biskop i Lolland-Falsters Stift, Marianne Gaarden (formand for styregruppen) 

o Stiftsrådsformand i Roskilde Stift, Bodil Therkelsen 

o Provst i Morsø Provsti, Aalborg Stift, Mette Moesgaard Jørgensen 

o Provstiudvalgsmedlem i Viborg Stift, Grete Bækgaard Thomsen 

o Stiftskontorchef i Ribe Stift, Elisabeth Aggerbeck 

o Museumsinspektør ved Nationalmuseet, Ulla Kjær 

Følgegruppen består af 
o Biskopperne fra de øvrige fire stifter i projektet 

o Provsterne fra de øvrige fire provstier i projektet 

o Stiftskontorchefer fra de øvrige tre stifter i projektet, samt en stiftskontorchef fra stifternes bygge-

gruppe 

o Relevante stiftsfuldmægtige, som er medlem af byggegruppen 

o En teologisk konsulent 

o En Kgl. Bygningsinspektør 

o Kirkekonsulenter fra Nationalmuseet 

o Varme-, energi- og klimakonsulent 

o Klokkekonsulent 

o Kirkegårdskonsulent 

o Landsforeningen af Menighedsråd/lokal distriktsforening 

o Præsteforeningen/en eller to præster fra et af forsøgsmenighedsrådene 

 

Vil du vide mere? 
Du kan læse mere om ”Projekt differentieret vedligeholdelse og brug af kirkebygninger” i følgende materiale: 

o Projektbeskrivelsen, der rummer en mere udførlig beskrivelse af baggrunden for projektet samt en 
beskrivelse af projektets metode 

o Kommissorium for styregruppen 
o Kommissorium for følgegruppen 

Materialet kan rekvireres ved henvendelse til projektleder Maj Dalsgaard, e-mail: mabd@km.dk. 

Yderligere information kan indhentes hos styregruppeformand, biskop Marianne Gaarden, e-mail: lfstift@km.dk. 
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