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Status på projektet 

Projektet, Differentieret vedligeholdelse og brug af kirkebygninger, har nu været i gang i godt og vel et halvt 

år og skrider planmæssigt fremad. I juni holdt vi første følgegruppemøde på Nationalmuseet, hvor vi blev 

præsenteret for forskellige vinkler på den problematik, projektet adresserer, og vi havde gode og frugtbare 

diskussioner, som gav et godt afsæt for det videre arbejde.  

I de seneste måneder har jeg været på besøg i de medvirkende provstier og har her haft gode og lærerige 

samtaler med provster og provstisekretærer. Det har været spændende at komme tættere på provstiernes 

konkrete situation, og alle steder mærker jeg en stor veneration for kirkebygningerne. Der tegner sig et klart 

billede af udfordringer, der går igen. For eksempel oplevelsen af tunge arbejdsgange, små 

istandsættelsesopgaver som vokser sig store i processen og en oplevelse af, at de krav der stilles fra 

rådgivere, ikke altid matcher den økonomiske virkelighed, provstierne må agere i. Der er dog også lokale 

forskelle fra provsti til provsti og fra sogn til sogn, som er vigtige at tage højde for i projektet.  

 

Hvad ligger forude? 

Næste milepæl i projektet bliver testfasen, hvor vi i løbet af sommeren 2022 skal afholde workshops i 

provstierne. Her vil jeg introducere til den model, som er blevet udviklet gennem projektet, og sammen skal 

vi arbejde med jeres kirker og kategoriseringen og prioriteringen af dem. Som ordet testfase indikerer, skal 

workshoppen ses som en afprøvning af modellen. Modellen vil efterfølgende blive justeret på baggrund af de 

erfaringer, vi sammen gør os. Jeg vil i den kommende tid kontakte alle medvirkende provstier for at 

påbegynde planlægningen og forberedelsen af disse workshops.  

 

Oplæg om projektet 

Der er i projektet budgetteret med, at der i løbet af projektperioden holdes ét oplæg på provstiniveau og ét 

oplæg på stiftsniveau i de deltagende provstier/stifter. Oplægget på provstiniveau holdes i forbindelse med 

sommerens workshops. I foråret 2023 er der sat tid af i projektet til, at jeg kommer ud i alle stifter og holder 

oplæg om projektet og modellen. Ønsker I oplæg udover dette, kan I kontakte mig for en individuel aftale, 

der i givet fald vil ligge uden for projektets økonomiske ramme.  

 

Hjemmeside 

Vi har oprettet en side for projektet under Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenters hjemmeside 

(fkuv.dk). Her kan I finde baggrundsmateriale for projektet, dagsordener, referater, slides fra oplæg mv. 

Siden opdateres løbende med aktuelt materiale og kan tilgås 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 

Maj Bjerre Dalsgaard, projektleder FUV 

 

Telefon: 51661118 

Mail: mabd@km.dk 
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