
 

Differentieret vedligeholdelse af kirkebygninger 
Nyhedsbrev 2, juli 2022 
 
Status på projektet 
Projektet, Differentieret vedligeholdelse af kirkebygninger, har nu været i gang i godt og vel et år. 
 
I juni måned kunne vi endelig træde ind i projektets testfase, og denne fortsætter til slutningen af 2022. Dette 
er en forsinkelse i forhold til den oprindelige tidsplan. Forsinkelsen skyldes blandt andet, at vi – efter at være 
blevet enige om fremgangsmåde og tidsplan – måtte gennem endnu et tilpasningsarbejde af modellen og 
metoden sammen med Nationalmuseet. Vi mener dog, at den løbende dialog og tilpasning er vigtig og værd 
at prioritere i forløbet, for at sikre, at vi i sidste ende får udarbejdet den bedst kvalificerede og brugbare 
metode. 
 
I løbet af juni blev Lolland Østre Provstis kirker gennemgået af Nationalmuseet og Fogh & Følner (kgl. 
bygningsinspektør). Og den 22. juni afholdt vi projektets første workshop i Lolland Østre Provsti med 
deltagelse af provstiudvalg, menighedsråd, præster og provstiets bygningskyndige.   
 
Kortlægningen og workshoppen i Lolland Østre provsti har givet spændende og konstruktive erfaringer til 
den videre proces, og den efterfølgende evaluering har givet anledning til yderligere tilpasning af metoden.  
Til næste kortlægning vil ’tilstand’ som noget nyt indgå i vurderingen i et forsøg på at gøre metoden endnu 
mere operationel og anvendelig for de involverede sogne, pastorater og provstier.  
 
Tidsplan 
Ifølge den foreløbige tidsplan ser vurderingsperioderne for provstierne således ud (efter vurderingsperioden 
vil der følge en workshop i det enkelte provsti): 
 
Kalundborg Provsti: uge 31-36, 2022 
Varde Provsti: uge 34-39, 2022 
Salling Provsti: uge 37-42, 2022 
Morsø Provsti: uge 40-46, 2022 
 
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 sommer til jer alle 
Maj Bjerre Dalsgaard, projektleder FUV 
 
Telefon: 51661118 
Mail: mabd@km.dk 
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