
Præsteboliger
Hvad kan vi tillade os politisk 

og skal beslutningen ideelt set ligge hos 

Menighedsrådet, Provstiudvalget eller Stiftet

Provst, Jørgen Christensen, Hillerød Provsti



Jeg er varm tilhænger af 
embedsboliger

Et gode for sognet/pastoratet: lokal forankring – en 
del af det folkelige fællesskab



Et gode for præsten:
Landsogn – billigt at købe – men 
præsten kan frygte ikke at kunne 

sælge ved embedsskifte
Stavnsbinding



Et gode for præsten.
Storbysogn – for dyrt - præsten 

har ikke råd til at købe og 
nødsages til at pendle



Beliggenhed, beliggenhed, 
beliggenhed

Gode embeder hænger sammen 
med attraktive tjenesteboliger

Rekrutteringsfaktor!



Attraktive præsteboliger:

• Ikke for store – singlevenlige

• Ikke for små – børnefamilievenlige

• Ikke for utætte – energivenlige

• Ikke for upraktiske – single/familielivsvenlige

• Ikke for usunde – skimmel, radon, pcb, vejstøj…

• Ikke for dyre – varmebetaling for max. 160 m2 for en single….



Arkitekttegnet ”Typehus”-tjenestebolig

• 270 tjenesteboliger er nedlagt, solgt, nedrevet på 10 år

• Er det folkekirkens opgave at bevare og vedligeholde og påtvinge 
præstefamilier at bo i uhensigtsmæssige tjenesteboliger – uanset om 
de er aldrig så gamle, smukke, bevaringsværdige, fredede?

• Hvorfor ikke få tegnet/designet den optimale attraktive ”grønne” 
tjenestebolig – og så ellers rive ned/sælge?



Offentligt arbejdsliv – adskilt fra privatliv

• Alles trivsel skal tilgodeses

• Kontor i alle tjenesteboliger – uanset om der er præstekontor i kirke 
eller sognegård – LEGITIMITET!

• Plads til handyman/woman???



Boligen som kampzone

• Menighedsrådets ære/stolthed?

• En arbejdskrævende opgave, der ikke levner kræfter til at arbejde for 
menighedens liv og vækst. 

• Menighedsrådets belønnings-/strafferedskab

• Boligen som kilde til konflikt



Helikopterperspektiv – overordnet 
helhedsplan for provstiet/stiftet

• Hvilken boligmasse vil vi efterlade til dem, der overtager ansvaret fra 
os?

• Hvordan tiltrækker vi gode ansøgere?

• Hvordan er den attraktive præstebolig?

• Hvor mange boliger vil vi have i provstiet/stiftet?

• Hvor ligger de bedst?

• Hvor mange gamle præstegårde vil vi bevare?

• Hvad er der bedst økonomi i på et 50 års perspektiv?



Hvem beslutter?

• Menighedsrådet 

• Forsøgslovgivning – et samarbejde eller overgivet til provstiet

• Provstiudvalget/Provstiet/Formandsmøder/Budgetsamrådet

• Stiftet 


