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Vi Christian den Tiende, af Guds Nande Konge til Danmark
og Islrmd J de Venders og Got.ers, Hertug til Slesvig, Holsten, Stonnnl'n, Ditmarsken,

Lnuenborg og Oldenborg,

Gore v"illprli.'ll: at Vi efter derom af VDl' l\.il'keministcl' i Hcnlluld til Bestemmelserne
i ~§ 7 og HH i Lo\' af 30. Juni lH2~ om VCllligeliol11elsc af Kirker og J{il'ke,~an1"lle

lll. v. nedlagt Forestilling ville lut\'c nllol'dnet hJlgelllle Regler anga:1clldc Vedlige
holdelse af og 'rilsyn mOII Kil'kelJ)'gnillgcl' Ill. v.:

A. Vedligeholdelse.

§ 1.
I Henhold til Bestemmelserne i § (i i LOI' af 30. Juni ]\122 om \'erlJigeholdelse

af Kirker og l{irkegnfl.l'fle llJ. r. skal Alclliglieilsl'afll.lct, Kirken.) Ejer og dens 'rilsyn
HH/ge 01;(:1', at Kil'1ccbygningcn me(I rrilbcllør og Oll\gi\"el~el' vedligeholdes fuldt

forsvarligt, og at l\il'kegarLnlen, llled hvad der hører til den, holdes i slJlllmelig Stund
"g' sl.;:al derfor sørge Iorl at Brøst og Mflllglel'l hvor :-3Undallne viser sigl afhjælpes} om
,Ol'nødent efter nærlllcre Anvisning;

vh'ke lil, at navnlig Kirkehygningens Indre og dens 'rilhchf-ll' rylclestgor l?or
dringerne til Orden, 80Jllmelighed og Bekvcmmelighed, sn:\, at Glllhitjeneslcll ikke lider
og Andagten ild.;:e forstyrres ved Mangler i san. Henseende, og at dor foretages san
danne Forandringer og Anskaffelser, som efter Tidens alminc1ciige l\:r:lv nwn. anses
fol' ut være tjenlige til at ogc Kirkebygningens Hygge og Va~rdighed og Gudstjenestens
Højtidelighed, og SOUl ln'æ\'es, for flt de kirkelige Handlinger knn udføres værdigt i
Overensstemmelse" lllcfl de til enhver rl'id derom givne Forsl\l'i Etel';

paase: at der, nanr Ombygning eller Forandring vcrl Kirkebygningen eller
tlens Tilbehor skal finde Sled, altid fornd skel' Hemendelse he.rolll lil Ministeriet, jfr.
herved Lovens § 4.

§ 2.
Det paahviler i\lenighedsraadet, Kirkens Ejer og dens 'rils)'n Iløje at følge de

i Lo\"ens §~ 10-12 og l4 givne Forskrifter med Hens)"n til Anbringelse og Vedlige
holdelse m. lll. af Mindesmærke,', Mindetavler og andre Prydelser, HarlUonium eller
Orgel, Bel)'sningsredslmber samt Installation af elektrisk Lys, Ii:akkelovne ellerVal'lne
værk og at sørge for, ut 8ager af denne Art indsendes til Ministel'iets Afgørelse, uarrr
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(lelte Cl' fOl'c:ikl'cvel i .Luveu1 ~llel' Sagens 011lsl:clHlighctlcl' iønigt gOl' uct paakrrevct..
~:lger om Allhl'illgclse nf Val'lllc\'wrl~ ell 01' stnrro PUl':uHlringor veel Kirkens ()pVal'HJ
ningsforllU1l1 skal allitl illtlsolltles lil l\[inisterieLs Afgurclse.

§ 3.
Stk l. Veil Opførelse af 11)'C Kirke)' IlIna TIl!glel'ue i Lovens s§ 2 og :) iagttages. Vetl
IllllsclHlels(' :lf Plamm til ~Jillistcricb; t3o(lkelltlcisc skal fOl'lIt1C'll 'rogllingcr og Bc
skrivplsc IlICJflligc et slwL:ificel'E.'t Ovorslag oru!' Hcli:oslningcrnl!.
Stk.~. SilafJ'clIlt Ar1.Jl'jllel'Hc \·ed en Hovetli.-itrml]s:cltrbr af on l\:irli:c i Henhold til
Lorens ~ Hi onsl~os fonlell over et 'ridsl'ulII fl.f ilHllil IO A:w~ Illaa PlanC'1l fOl" Arhej
derlles UdflJrclse forela~g.:;-cs for tIet i Lorens ~ 3~ ollilJa11dle(le S.rn: rurimlell ~~lg('U

indsendes til Minist.eriet.

§ ~.

St!.. 1. Ved lsl:uHls:cUclsor af l\:irkclJs YderlHur sl;::d :Lil vendes K:llkftlgnillg~ og Hye
~Len, BOIll indsa:ttcs, skal være af lignende ~tof: ~tlJl'relsc og Fane SOHl de lIvrige
::iLtIl i !\IlIrva:rket. Er Muren o\'erll'ukkct med Kalk eller Cement, og llet k:m }trunises:
;l,l den oprindelig lin)' staaet fuget, Imn Oycl'trækket forlanges fjernet, nnnl" det af
HenRyn til Kirl~eils ~Lil H1:l.:t :lIIses for ulIskeligt t og de l~irkcll tilhlircntle Midler Hm'
det 0\"urkoIllJlleligt. Det sallIlIle gælcler fol' inlIrcnc1ige l\fur!lJlder. Misprydende Ujw\'u
hedel' pna l\'flll'e,. Vægge og Hvælvinger kan fonIres afrettet. J)cl'illll)(l 1m!' det som
licget ild\C tilstedes, at Vicgtln.<1er og Hnuhingsundol'sitll'l' i liIil1delallleriige Kirker
optl':..ckkcs med glat Puds.
Stk.:J. Fremkolllmer (ler ved Arbejllcr i Kirken KalkuwlerieJ', skal dette indherette!»
til Nationall1lllsed, (ler uden Ullgirt fol' l\:irken foranstalter den ddere Ulltlcl'sugelse
og gor llUlsLilling til Ministeriet om i\l11lericrnl~s lstaJlth.:cllelse, }n"is det SkOlIllCl', at
tliss~ ellten hal' historisk eller kUll~thiHtorisk Interesse eller ril r:.cre Lil Pryd fol' J\:irkell.
SLk. 3. I Kirker JIIetl Bj~.I.:]keloft lll:lt\ tlcUe ikke liden l\lini::;terids 'rilladebe forskalles
og pudses.
Stk. :J. I det Aar, hn.... r Iler nrhohles Sj'll efter Lorens ~ 32~ 1lI11:1 ~pæklling og ]\::1lk
ning ikke liucle i':iterl) i·ur SYllet har v:eret afholdt.

§ o.

Stk. I. B1y-, Kohher- eller ~Itlnkeleg!l"g lllna ikke titlen )Iillislericts TilIatleise aJloses
llIed :111det 'l'ag. 'ri1stedes et J3ly- eller Ko1JlJertag omllyttet Illed andet 'rag t skal del
Orcrs!n1l1, del' freml\OmlHel'~ llcnlæggcs lil en FOlltl, tlel' kali till:tdes allvendl til Kirkc:ns
ForskollBelse eller andre særlige FOl"allstaltuillgcl' red delllle efter i\!illist.criets lliCl'lllel'C

BeslellllUelsc.
StiL:!. Straatag~ ROl'tftg) C~1Ilcnttngstell eller Ira;; af Zink. gnln1lliscfede Jernplader,
'l\lgpap olier lignende .i\fateriale llIila ikke uelen l\!iuifiteriets 'Pill:ulelsc :lnrclltlcs paa CIl
Kirkc og lila:1, som Hcgel J1e1l01' ihke anvendes paa flllllrC til en J':;:il'li:c horende Byg.
ninger. Skifertng bol' ikke annmtles pun gamle Kirkcr.
Stk. 3. Hvis fndgangenc lil Kirken er mlsat fol' Regn fra T:lget, skal der anhringes
'l'a~l'ender lUcd Nedlnbsrnl' oror lnclgangsdol'enc. FinlIes det ilollsigtsmmssigt: og Kirke
bygningen iklw ril slw:llI111es lItH'vod: kan (let onige 1'ag ogsaa forlanges forsynet. med
'llagl'ender og NctlløhSl"ew. Vundet fra disse skal~ nnar Omstællllighedel'lIe taler tIerfol',
afledes gennem lukket Rørledning.
Stk. .j. 'I'il Dækning af Stultepiller vel! middelalderlige Kirker maa L'ement. Skifer,
Zink eller Jernplader ikke anvendes: og sauclan AJtl:elming knll~ IIror den forefindes,
forlanges ombytt.et mel! et til Kirkens Stii s\'<trende Slof.
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Stk. 5. Anses det fol' ønskeligt, "t en Kirke forsynes med Lynleclning, sbl Sagon
forelægges Ministeriet til Afgørelse. Gaar Ministeriets Afgørelse ud pn.u, at E'orfl.n
strrltningen sIml foretages, fastsætter det samtirlig dc nænnere Regler fol' Anhcget og
fOl' 'riIsynet med Ledningens Veclligeholdelse.

~ ti.
Stk, 1. Hvor Forholdene tillader det, sknl der omkring Kirken anbringes et FOl'tm'
af Stenbro eller nnden af Synet (Lovens § 32) godkendt Belægning med passelIde

'Skrmming og som Regel af mindst 1 Meters Bredde. Et sftadant Fortov slml nHid
anlægges ved nye Kirker.
StIL:? Lider Grunden af Fugtigllcd, skal Dræning foretages.
Stk. 3. Kirkens Brftnc1l'ec1skabcr Lør, hvor del' kan findes ell passolHlc Plads Lil dercs
Ophængning, tilstræbes ~erlllJdc fra Kirkens Murc.

~ 7.
Kil'keldokkcrne skal n:or8 solidt befæstet og konge saalellcs, at de lean hores

tydeligt. Omstøbning af Klokker eller Anskaffelse af n)'e saadanne maa ikke ske, for
inclen Spørgsmrtv,let hal' været forelagt .Ministeriet til Afgørelse. 1-1 vor det skunnes for~

nødent, slml del' opføres enten et Klok!<etaam eller en Klokkest"lJel ved KirkClI. Ad
gangen til Klokkerne skal være sikker og gøres sna bekvem, som Omstændighederne
t,illadol' det. Lemmene i LJ'dhullerne bul' være indrettet saaledes, at de udeu Besyær
kan lukkes op og i, nuar Klokkerne benyttes.

§S
Hal' Kirken Ur, skal det hol(les i garl Gang, behørig vedligeholdes og, nrtal'

det go res fornødent, fornyes. Uret maa ikke flyttes eller fjernes uden Ministeriets
Tilladelse.

§ 9.
Kirkens forskellige A..fdelinger.. derunder elens Loft, Kapeller og Kældere, skal

være tilgængelige og de dertil fornødne Genstande man være vcd Haanden .. BUrtr Syns
forrctning foretages. Del' lJØr ligeledfls drages Omsorg for, at der, hvor 01l'lstrcndig
hederne tillader det, tilvejebringes det fornødne LJ's paa Lofterne ved Anbringelse af
rragvinclner: C+ln.stag~t8n eller lignende sn.mt anbringes Gangbroe!', hvor det el' nød
vendigt for, ~Lt et virkeligt Eftersyn af Tag og rl'agvffirk ka.n ske.

§ IO.
Stk. 1. Kirkens Indgange bør værG tilstrækkelige i Antal. Dorene bJ:l1' "tOre tætte og
san. vidt muligt til at nahnc uc1arl og til at aalmc og lukke uden Lanl1. Dc skal hnve
et sømmeligt og slllukt Udseende, og Laasene sknl til enhver Tid holdes tilbørlig slllurt.
Stlt.~. Ønskes Forandringer ved Kirkens Indgange eller POI'Tl)'clse af dens DorG, skal
r11 egn ing forelægges for det iLoyens § 32 ol11meld te Syll og af rlette indseneles til
lIIinisteriets Godkendelse.
Stk. 3. Nye Kirker hul' være fOl'synet med mindst cen RcscrvedtJl'. Hejses del' Spørgs
runalom Anbringelse uf en H.escrvecløl' paa. en ældre Kirke~ skal tlagen ilHbtilles til
Ministeriets Afgørelse.

li Il.
Stk. 1. Vnabenllllsct ellel' Forru1llmet lHlr være tilstrækkelig lyst og forsynet med
tretle DOl'e og Lort samt med Gulv af et af Syuet (Lovens S32) godkendt Materi"le, dog
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li

ikke af Beton. Hverken dette eller andre Rum, der er anbne indnd til Kirken, saalidt
som Kirkerummet selv man ben)'ttes til Opbevaringssted for Kalkbænk, Stiger, Brand·
redskaher, Rengøringsredskaber ellcr andet lignende. Nanl' der yed en Kirke ikke el'
et Vanbenbus eller andet passende Forrum, knn et saadant forlanges opført eller ind·
rettet. De fornødne 'l'egninger dertil skal forelægges Ministeriet til Godkendelse.
Stk.:!. I VtlalJelJhllsct eller FOlTlll11ll1Ct. skal være fLnbragt nogle passende Bænke og
en tilstrækkelig stor ilIaatte af Kokos eller andet ikke ringere Stof.

§ 12.
Stk. l. Anbringelse af flere eller større VindIler eller Forandring af de allerede til
stedenerende Vindners Plads kan knn foriornges, for saa vidt dette Imn ske nden at
svække l,irkens Soliditet eller krænke dens Stil. De fornødne 'l'egninger slml
gennem det i :Lovens § 32 olllmeldte S)'n forelægges ~linisteriet, der, hyis Planen
godkendes, bn give nærmere AllYisning med Hens)'n til den Form, Størrelse, Indfat
ning og Indl'etIling, som de ny VilHluer skul have.
St.k::l. Kirkens Vinduer skal være rorsynet med det fornødne Antal rrl'æli:nHlel'l del' i I

turt Vejr bol' holdes naIme om Dugen, og der skal være indreltet en Gitterdol' vcel
mindst cen af Kirkens IlHlgange. 'rillrænges dcl' yderligere Foranstaltninger til Luft
forn)'else i Kirken, Yil sagk)'ndig Vejledning kunne faas yed Henvendelse til ilIinisteriet
uden Udgift for Kirken.
Stk. 3. VinduerlIe i Kirkerummet skal, hVOl' det hclwycs, være forsynet mod passende
ForLæng, der bør \,[01'0 lotte at trække fol' og fnL.

§ 13.
StI. l. Gr:LYkælde"e under Kirkerummet og Gravkapellur, som er aahne ind til dette,
bør være sllaledes indrettet, at de ikke fordæryCl' Luften i Kirken eller volder Træk;
hvis detle Cl' rrilfældet, mna. del' træffes betryggende Foranstaltninger derimod,
Stk. 2. Ve,l Afsondring af GraYkapeller fra Kirken, Fjernelse o.[ l,ister fm Kapeller
eller nndetstells i Kirken og Nedsænkning af dem pan. Kirkegaarden samL Flytning
al gamle Ligsten i eller ved Kirken man. iøvrigt Bestemmelserne i Lovens § S iagttages.

§ ).!.
Stk. l. I Il)'e Kirker skal Hovedgangene yære mindst 2 ~leter brede. Er Hovedgangen i
ældre Kirker yæsentlig smalleru end dette illindstemaal, kan den forlanges udvidet, og
dette hør saavidt muligt ultid ske, naor Stolestaderne skal forn)'es eller underkastes
en st"rre Istandsættelse.
Stk. 2. Guh'et i Gangene og Koret skal være af Sten- eller iIlnrfliser eller andet af
S)'net (Lovens § 32) godkendt Materiale, dog ikke af Beton. I Stolestaderne samt
mellem Knæfald og Alter kan der forlanges Bræddegulv eller andet Gulv, somlLf
Synet erkeneles for lige san godt. 'l'ilIades andet Gulv i Stolene end Bræddegulv, kan
det forlanges fors)'net med illaatter eller tilstrækkelig fastliggende Skamler. Ved AIl
hringelse af Bræddegulv skal der under delte lægges et tæt Underlag lLf Beton eller
a.f andet for Fugtighed uigennemtrængeligt Materiale, og der skal sorges for passende
Luftforn)'else mellem Bræddegulv og UnderlagsgulY.
Stk. 3. Guh'et mellem Knæfaldet og Alte"et skal yære helagt med Filt eller andet
p:lssende Troppestof! og Gulvet i Koret og Kirkens Gange kan, 11303.1' i\Jenighedsraadet
ønsker det, forlanges belagt med Løhere af Kokos eller andet lige saa godt Stoi.
Valget af Stoffet træffes af S)'lle!.
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§ 15.
Stk. 1. Naul' nye StoJestndel' anbringe.:;, skal Stolestadernes Bæn]\:e "ære mindst
05 cm brede og forsynet Uled et bekvemt Ryg1rcn af passende Skmaning. Afst:ulllen
mellem Stolene skal være ca. ti5 cm. El' del' ild,e Bænke paa hegge Sider i Stole
staderne, skal der anhringes en Skl'uapult samt derunder Knager til Hatte: med·
mindre Kirkebestyrelsen og Synet (Lol'ens § 02) foretrækker, at del' anbringes Knnge
rækker i VaubcllllUset.
Stl<.~. 'fegninger til nye Stolestnder slml forst forelægges Ministeriet til Gorlkenrlelse.
El' de gaml8 Stolestaders Endestykker eller Døre nf kunstnerisk eller historisk Værdi,
skal de s"avidt muligt overføres til de uye Stolestadel' eller opsættes andetsteds i
Kirken, og de maa nnder ingen Omstændigheder fjernes fra denne uden Ministeriets
Tilladelse.

§ IH.
Hvor et Pulpitnr ileke el' fornodent af Pladsbensyn og skæmmer Kirken eller

'irker uheldigt paa Lysforholdene, Imn det forlnnges borttaget, jfr. bel'l'ed Lovens § -J,
Jtk. 3.

§ 17.
Prædikestolens AJ'lnlæn og Læsepult slml beklæcles med samme Stnf som Alteret,

fol' san "idt Synet (Lovens § 3~) ikke bifalder nnden Bestemmelse. '['il Prædikestolen
slml der være en fast og bekvem 'l'rappe. Det bn furlanges, at del' skal vmre Lyd
himmel oVCl' Prædikestolen, hvor Kirkens Rumfol'hold gør det fortHJdent. rl'il stulTe

Istanelsættelsesarbejrler veel P}'[l)llikestole af kunstnerisk ellor urkæologisk Vamli saav~l

som til Fornyelse af sandanne skal Ministeriets Godkendelse fol' ul! indhentes.

§ 18.
SLk. I. Døbefouten skal være forsynet med et særskilt Døbef"d af Sølv, ~Iessing eller
af nndet llOlrllmrt, let renseligt og til Brugen ognet, af Synet (Lovens § 32) godkendt
illaterinIe, og Fadet skal bave en passende Dybde og StorreIse. Naar Ansbffelsen af
en ny Dobefont paabydes eller bestemmes, skal Tegning eller ~Iodel s:l:tvel som Mntel'i"le

'dkendes af Ministeriet. '1'il Dobevandet skal del' være en med Laag forsynet Ii:anrle af
~oh', 'rin eller andet Metal. 'ril Brug ved Daaben skal del' være det fomodne Anbl
Hal1ndklæder.
Stk.~. Gnmle Dobefonte maa ikke ophugges, ej heller fjernes fra Kirkens Umrande
nden Ministeriets '1'illndelse. Skal Oliemaling paa Dobefonte nf Granit fjernes, skal
det ske ved Sæbelud.

§ IH.
Alteret b"r i Reglen staa plla en ophøjet Plads i nogen Afstallll 1m Muren.

Allorklærlet skal være af Silkeplyrls, hedste Ulc1l'lyds eller fint Khode ug lilstrækkelig
stort til :lt dække hele Alterbordet, medmindre dette i sig selv el' lil Prydelse. Alter
dugen slml være af hvidt Linned eller Bomuldsdrejl med passende Kant. Det kan
fordres, at Alterklædet forsynes Illed et K01'S og Bort af rogte Guleltmad, og at Altel'
dugen kantes med Kniplinger. Knæfaldet. hvis Armlæn bol' "ære omtrent tlli cm 0\'('1'

Polstringen, skal sau,vidt muligt være 34 cm hredt og 25 cm iJojt; det udstoppes og
betrækkes med Plyds, I{1æde eller blodt Skiml og forsynes med Fryndser, 'runger eller
lignende, saa at dets Forkant skjules, medmindre denne i sig selv el' til Prydelse. Det
bør saavidt muligt ha,-e en for Sognets Menighed passende St"rrelse. Det bol' til·
stræbes, at Gulvet inden ful' Aiterskranlcen ikke ligger bojere end Gulvet nelenfor.
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§ 20.
AltertaYlen eller Alter[lrydelsen slml svare til sin IdrkeJige Bestemmelse. An·

!:ikaffeIsen af en ny Altcl'prydclse kan kun ske lI18d Mellighec1sl'andets Sallltykke og
skul alt.id indstilles lil Afgnrelsc af ~finist.rriet, der knn fodanl;e indsendt et malet
eller tegnet Udkast tilligemed en 'regning eller et Fotografi af Alterrammen og
Alterets Omgivelser. Til st"ne Istandsæt.lelsesarbejder ved Altertavlen eller dens
Ramme skal ligelerles Ministeriets Godkendelse indhentes.

§ 21.
Stk. J. Kalken og Disken sbl rære af Sølr, inllrCll<lig forgylllt, og Kalken sbl vrere
san. stOl'. at rlen kan rumme tilstrækkelig Vin til rIet Antal Altergæstcl', del' samtidig
knæler om Alteret.. Gamle Alterkalke man. ikke omdannes uden ~1inisterjcts

Samtykke.
Sti<.~. 'l'il Brng ved Sygeberettelser skul der for hver af et Pasto""ts faste Præster
være en Jille Knlk og Disk nf Sølv lIIe,1 !ilh"rende Ohlatæske og Vinbebolder, alt i
Kapsel. Hvor (ler i sa.nlJnc Pastorat Cl' Hero Sognekirker, skal hver nf disse tage li& -,
Del i Bekostningen ved Anskaffelsen og Vc(lligeiJo!(lelsen.
Sti<. 3. AllerImnden og Æsken til Oblater skal være af Sølv eller nmlet af Synet god·
keJHH l\1a.teriale, og AlterlmlHleu skal være for;:;)'uet med Laag. Hvor Altcrlmuelen ikkc er
tilstrækkelig stor! kan det fordres, at eleu ombyttes med en stOlTe, eller ut endnu on
Kamle ansl,aITes.
Stk. 11. Del' slml lil Brug ved Altergangen forefindes Oll gennemhullet Søhske, en
KIll1Ulle til Vinl'cslcr og on lignende til varmt Vand samt de fornødne hvide Linnc(l
stykker, herunder Hnanclldædel'. Hvis AIterkarrenc m. v. opuevares i Kil'ken 1 ketn Ucll'
hertil, hvor del' ikke haves audet passende Sted i Kirken til disses Opbevaring, for
langes anskuffet et til Omgivelserne passende Skab. Opbevares de udenfor Kirken,
skal saayel Menighedsrnadet (yed ikke.selvejende Kirker Ejeren) SOUl det i Lovens § 32
ommehIle Syn sørge fol', at det skel' pan forsvarlig Mande. I-his Brugen af Særkalke iud
fores, skal der efter Synets Bestemmelse anskaffes de hertil anordnede Genstande.
Stk. 5. Dcr skal pna ..IJteret yære to Lysestnger nf Sølv, Malm eller af :tndet af Synet
(Lovens § 32) gOllkcllllt ~Iateri:tle. De sl",1 være nf en passende Størrclse og pna Kirkens
Bl:kostning holdes forsynet morl Voks- eller Stearinlys eller rtnc1l'o af Synet go
kendte Belysningsmi{llcl', at tæntle ved Gudstjenestel' og kirkelige HUlldlingel' eftL.
l\lenigllellsrandets nærmere Bestemmelse.
Sti<. 6. J(nælcskamlen skal værc udstoppet og betrukket med sUll\me Stof SOUl
Alterklædet.
Stk. 7. J\lesseskjorton skal være af fint Lærred. Messeh:tglen skal være af Silkefiøjl
eller andet af Synet godkendt Stof. Dcn kan fordres forsynet med ægte Guldhorter
og med d Kors af ægte Guldtraad.

§ 22.
tit!;:. J. Kirken skal have en Bihel, en Alterbog~ det til Præst, Kirkesllnger og Orgunist
nødyelltlige Antal ~;dll1ehogel' ug Kuralbøger saml Bøger med Præ- og Postludier lil
Brug for Urganisten. Autoriseres der nj'e Udgaycl' af fornævnte Boger, eller ønskes
eler indfort nye i\:Iclotlisamlingel', er Kirken pligtig at allskaffe disse i fornødent Antal.
Del' sbl v",rc det efter Synct' (Lovens § 32) BestemUlelse fomødne Antal, til Kirkens
oYl"ige Udst.yr passende NnUltl1ortnYler, inllrettct til J\letaltal eller til Plader med pa:t·
malede Numre. El1llvidcre skal de,' ved Kirken findes de fornødne Bøsser. En Kirkc·
blok ma:t ikkc uden S)'llets Tilladelse fjernes fra Kirke,!.
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Stle.~. Anskaffelsen af de til enll\'er Tid 'foreskrevne l\1inistcrialbøgcr Sfllllt ]udtog
ningsuog til Allergang og rl'iIlj'sningsbog paaiJviler Kirken. Hvor der i sanlll1C Sogn
TIUlles tiere l(irker, p:u:t.l..lvilcL' Anskaffelsen Hovedkir!cell. Bflgernes Omf:l1lg og Ind
retning bestemmes af Synet, hvorfor IlltlstiHing i hvert ellkelt Tilfælde bør foretages
til dette, forinden Bøgerne bestilles.
StI.. 3. Ødelægges nogen af disse Bøger ved lldsvnnde, eller bortkolllmer de paa nllllen
Maade, skal Kirken nnsknJl't! et nyt Eksemplar og fol' 1\linislcriiLlIJllgcrl1C's Vedkom·
mende bekuste Ilet tilbørlig mlfyldt ved Afskrift efter det :11111et i J3eholtl r,ereIlde
Eksemplar.
Stk. ,J,. Kirkens Hoved- og Kontl'nministcri:dhog Illan. ikke nogen Nat opbevnl'cs undor
summe 'rag.

§ 23.
Dcl' skal PU:l. l~irli:ens Bekostning mindst eon Gang flarlig foretages en Hoved

rengøring af Kirkens Indre, (lens LlJsiJre og øvrige rl'ilbehol' ullclc:l' i\lellighellsrnadels
'rils)'lI. Ved TIcngoringen el' det forbudt til Hensning flf slaiTcl'l'tle, cl. \". s. lUed Faner
1.ckoJ'eredc lnvental'gcnstrmde, at finvcudc Soda, eller auden retselHle Ya~dB"kL·.

§ 2~.

thor del' i det foregnaende Ol' givet Valg mellem Here Slngs Materialer (·1101'
Stof, træffes Afgørelsen af Synet (Lovens ~ 32) saIutidig Illl:(l S.rnsw1!-i:cttelsen: 111011 der
bør SOIll Hegel ikke vælges et Materiale eller Stof af ringere .BcskalTcllhed C1il1 l1et,

del' hidtil har v,"ret llllrendt.
§ 25.

Stk. I. IIvol' i Hellholu til fOl'"nstaaellde Reglel' Anskaffelsel', Vedligl'llOltlelsesnr!Jejl1er,
FOl'll)'elsPl' m. m. vedl'Vl'cndc l\:il'kelJygningen llleu Løsøre og ::tIlllet 'rillJelHJl' eller
Driftsudgifter er paalagt Kil'li:en, skal Utlgiftel'lle ved selvejende Kirker afholdes af
l{h'kens egne Inlltrogtel', og Saafl'Clllt disse ikke strækker tilJ ved Ligniug }Jan Menig
lieden efter (le herom gældende ReglerJ hvorimod de ved llirkcr, der ikke ejer sig
seh', skal afholdes af Ejeren af Kirken eller ,lens Midler.
Stk. 2. Den i Lovens § 12, Stk. 4 indeholdte Bestemmelse OlU, at Udgifterne til I":ir
kens Belysning afholdes af I(irkeu, kommer til Anvendelse ved alle ol'llinæl'o Guds
tjenester og Ilertil knyltede kirkelige Handlinger, uanset hvilken Pnest der fOl'l'ctler
'em, snmt ved samlanne ekstraordinære Gudstjenester, gullelige For~:ullJingt'l', Bihel
læsninger og AltcrgaJlgst.jenester, del' foranstaltes a.fholdt af nogen uf de vcd Kirken
allsatte Præster, eller ved hvilke nogen af disse medvirker. Uden fol' disse 'riifæl{ie
kan Menighedsraadet ener Ejeren af Kirken eller dens iIIilller Imevo Betalin:> for
Kirkens Belysning efter on fastsat 'rabt, der godke'·"les for Kirker l,,,a Lanuot af
Provstillc1valget, fol' Lle øHige Kirker af Overtils)'net i Forbindelse Illed den i § :l2 i
Lov om Sogne1Jnundsløsning og Brugen af Kirkerne af 30. Juni Ul22 omlwndlede Yed
tægt. I denne træffes tillige Bestemmelse om Omfanget af <lel' Relj'slling~ som Kirken
veuerlagsfrit skal yde.

n. 'l'ils~'net.

§ 20.
Dat daglige 'rilsj'n med Kirkebygningen med LøsHre og andet TilbelJl.Ir pau

hviler i\Ienighedsrundet eller for de Kirkers Yedkommende, llel' ikke ejer sig selv,
Ejeren af Kirken eller uens MidJer. 'l'ilsynet ndføres efter <1e i LOl"el1s § HO girne
Regler, sanledes at indtrufne mindre Beskadigelser og lignende llUrtigst muligt afhjælpes,
medens der om storre Skade stmks skal ske Indberetning til Prol'stilllhalget, der afgør,
hvad der videre slenl foretages.
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§ 27.
~tli. I. Hred Aar i Maj Manned skal iI'Ienighedsraa<let eller Ejeren af Kirken i For
ening med en hygningskyndill" Man<l i Henhold til Lorens § 31 foretage el fnl<lst,en
digt EftcrS)'ll af Kirkeuygningen med rrilbehor.
~tk.~. Kirkens Ejer skal senest Ugedagen forinden Eftersynet af en ild(e.selvejende
Kirke give Menighedsraadet Meddelelse OUl l'idsjlUnktet for Forrelningens Afholdelse
af Hensyn til, at <let i Lov om Menighedsraad af 30. Jnni 11122 § HI, 2. 811<. omhand
lede Udvalg skal deltage i Eftersynet.
~tk. 3. Den bygningskyndige Mand rælges henholdsvis af illenighellsrnaadet og af Kir
kens Ejer. Sa,afrcmt der i l\lenighetlsl'nndet silhlel' en bygningskYlldig Mand) el' :clel'
intet til Hinder for, at Menighedsrnndet kan overdrage Imm det i Stk. J nærnte Hrerv
som bj'gningskyndig Deltager i Eftersynet.
Stk. 4. Valget af den bygningskYllllige Deltager i j~ftersynet skal meddeles til Prorsti
udvalget, og Hverrct bul' SU[lYillt Illuligt hvert Anr overdrages dcu salllme hygnings
kyndige Mund.

§ 28.
8tk. 1. Det aarligc Eftersyn sl.:al foretages san. omhyggeligt som muligt og omfatte
sa::t\'cl Kirkehygningens Ydre som alle indro RUIll, Kirkeloftet og 'fagværket samt alt
Kirkens Imentar. Kirkens hellige Kur og andet 'rilbehor, som opbemres lIllenror
Kirken, maa være til Slede ved Synet. I Synsforretningen skal optages en Udtalelse
om <len Vedligeholdelsesstand, hvori Kirlccn forefindes, jfr. Lovens § 31.
Stk,~. Ved gftel'sj'uet man. aet særlig punses, aL tidligere forciunclnc Mangler Cl'

behørig afhjulpet. Saafremt deUe ikke el' sket, mM Grunden hertil oplyses i Syns
forretningen, og ny .Ihist Jor Afhjælpningen fast::iættes.
Stk. :1. \!;mlvidere mM d"t an fores, hvilke nye Arbejder og Ji'ol'<lnstaltninger del' skal
udføres, fol' at Kirken med rrilbehøl' Imn være i den ved Loren og nærværendo An~

ordning foresIn-eme Stand. Del' ma:L herved tillige sættes Frist fol' Manglel'lles Afhjælp
ning, og lIen nnslauede Udgift ved Afhjælpningen opføres.
~tk. -J. Udsættelser af rent knnstnerisk Art vedrørende Kirkehygningen og dens Ud
styr udoyer disses haanc1værksnuessige Vedlill"eboldeJse l,ør som Regel knn linde Sted
ved det i Henhold til LOvens ~ 32 afholdte Syn.
Stk. 5. Endelig lllilU det paases, at Kirken og dens Tilhehør Cl' behørig forsikret (
Henhold til Lovens § 5.

~ 2H.
Stk. 1. Synsforretningen ledes ,'ed selvejelllIe l\:il'ker af l\lcuigliedsraadets Forlllatlll,
ved ikke-sehejende Kirker af Kirkens Ejar eller dennes Repræsentant.
Stk. 2. Synsfol'l'etningen indføres i .I~irkens Protokol! jrr. Lovens S l, og red ikke·
seh'ejende Kirker tillige i il!enigbedsraadets Forhundlingsprotokol. Enhver af Par
terne hal' Ret til at falL tilfort deres Bemærlminger til Protokollen, del' underskrives
af Forretningens Leder og' ved ikke-selrejende Kirker tillige af en af Ulenigllec1srfiadets
Repræsentanter.
~tk. 3. En fuldstændig Udskrift af Forretningen indsendes af ilenighedsraadels For
mand, ved ikke-seh'ejende Kirker af Kirkens Ejer snarest mnligt til PrOl·stindl·alget.

§ 30.
Stk. I. Snarest mnligt efter Modtagelsen af de indsendte S)'nsndskrifter afgøl' Prov
sliudvalget, hvad der skal foretages i Anledning af de afholdte Forretninger, eventuelt
efter forudgaaende Undersøgelse ved Provsten og en af Provstiudvalget valgt bygnings-
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kyndig Mand, jfr, j,ovens § 31. Sall frem t Sli~ens Beslmffenhed kræver det, indsender
Provsti udvalget Sllgen gennem I)\'ertilsynet til MinisteJ'iets Afgorelse, jfr. ligeledes

Lovens § 31.
S~k.~, Pl'ovBtilHlvfllgets Afgurelsc 1ll:l:L af Hensyn til den i LoveIu; S 34 fastsatle
Panankefrist merldeles Menighedsmadet elle,' Ii:ir1wns Ejer inden 1 Maaned efter 1"01'

retnin~ons Afholdelse eller, hvis don af Synot fastsatte l"rist for Mnn[:lens Afhjælp
ning el" kortere clHl l l\Iau.ned, inden UdllJbet ilf den fastsalte Prist.

§ ol.
Stk. 1. H\'C~rt tredje Aar lleltilgel' Provsten og en nJ Prorstinl1\'algct valgt hygnings
kyndig ;Uand i Henhold til Lovens § 3~ i det i de foranstnnende §§ 27-~!J omhand·
lede Eftersyn uf Kirken.
8tk 2. Provsten fastsætter Synet til ell Dag i l\Iflj elh~l' Juni l\lnaned og giver senest
Ugedngen forin(len MClldelelse om rl'iclspullktet fol' Forl'cLningcll~ Afholdelse til vcd
kOlllmende Menighl2dsnULu. og Kirkens Ejel'l del' sørgcr for.. at den i ~ 27, 1. Stk.
·tromle bygningskYlldige Manrl komlllel' til Stede ved Synet.
;Stl>:. 3. Det her omhandledo Hjrn afholdl!s fUl'ste Gang i l \123 1 næste Gang i 1~2(j og
Bi.mledes fl'emdele~ In'ert tredje Aar over samtlige Kirker i Pro\'titiet.

§ 32.
S~k. I. j<irken med Løsul'p. og andet 'l'illlehHl' genllclllgaas paa den i fOl'all~taaclldc

§ 2ti foreskrevne Mande.
Stk 2. Ved FOl'retningen sk:d Prov~tcn (leJ'hos hule sig Kirkens ProLokul 1 jfr. Lovens
§ l) ug- FOl'sikl'ingsuolrumBllt81' fOl'e\'isl?

§ :33.
StI<. I. Synsforretningen ledes nf Provsten og indføres Ilf ham i en fol' P,'ovsliet f:elles
:)yusprolokol. FOl"ret.nlllf{Cn imHørcs ~amtidig af i'tluniglielisrnac1et'5 li10rmanrl eller
Kirkens Ejer i Kirl.ens Protokol og, h\'or Kirken ikke Cl' selvejende, tillige a.f ell af
Jlenighedsl'llndets Hel'l'æsentllnter i Handets FOl'h,m(llingsprotokol. Enhver Ilf PIlrteme
hol' Ret til at foa tilfart deres Bemærkninger Lil Protokollen. 8fter 1ntlforelsen under·
skrives Forretningen i de pnagældende Bøger nf Prm'stcn pan. Sj·nets Vegne.

tk.2. Udskrift af S)'llsfol'l'ctningen indsendes SIl:.Ll'est muligt af Provsten lil Provsti
udvalget, del' derefter afgør, hvad del' videre slml foretuges, jf!'. foranstaaende § 30.
Stk. 3. Udgiflen lil Anskaffelse af Synsprotokollen afholdes "f Provslen af det hnlll
til Anskaffelse af Protokoller lU. m, tillagtc anrlige Beløh. SYllsJlrotokollen n.utori~el'es

lLf Overtilsynet.

§ 34.
Ven i *l i Loy om 8ognekil'kers Udridclsc [tf ~. Maj 1~J08 ullIhallllleua EI"

klæring Olll, at Sugnekirken ikke afgiver till'itrækkelig Phlc1s for Kirkegængere fra
Rognet pan cIe nllllillc1eiige Bundage, kan afgives nf l\lcnighedsra..:ulet :1a;nel ved det
i furanstaaende ~§ :ti-:!!I OIl1tnlLe aarlige Eftersyn af -Kirken som vcd lIen i §* 3t-B;)
omtnllu Synsful'retnlng., men kun vef} si(btllfernte Furretning dlcr red en af dette Sj'll
:LfLoldt ekstl'uol'dimer Furretl1illg~ jfr. nCllonfol' S :n, kan endelig Udsættelse Olll Kir
kens Udvidelse finde Slerl.

§ 35.
Med Hens)'n til P,wanke af Provsliudraigets .-\fgurelser i Henhuld til fumn.

stallende § 30 og ~ 33 1 Stk. :1, Afhjælpning af l\1auglcr l Orcrsiddelse af Frister for
Afhjælpllillgen lU. 111. furholdes efter Lovens ~§ 34-3~.
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~ %.
Stk. J. POl' Synsforretninger efter Lovens §§ 3 [ og 32 ydes dcr af elen paagæhlcllIle
Kirke hvor af de hygningskyndige S,YllslnælHl et Vederlag af j 1\:1'. sa.mt saavel disse
som - ved Il'orretninger eftcr Lorens ~ 32 - PI'O\'stCII Bcfol'tll'ingsgoc1tgol'elsc eftcr
Hegning, medmindre Aft[\!e trmfres med Kirkens Bestyrelse om et ft1st Bulnl>. jrr.
Lovens ~ 3~1, Stk. 1. De Deltagere i Synsforretningen: Iler ikke el' nledlcllImcl' af
}lenighcC!srnadet., hCl'Llllflel' Prorsten, lillæggc~ der t) Kl'. i DngJlcnge. Deltager nogen
n.f de til Dagpenge berelligecie i tiere 8)'11 p.w. E;a,mme Dag, deles Udgiflerne Uge
mellem de pll[\gældende Kirker.
tit/;:.:!. Verl de i foranstnllencle ~ 30.. Stk. I omhancllerle Ulllll?l'sllgelsel' l'Cll Provsten
og den nf Pro\'stiudvalget valgte h.rgning!ikyndi:.;o ~.lalld tilkommer del' :-w,arel Provsten
som den hygningsli:yndigc Mand Beful'dringsgodlg'nl'olse og Dagpenge efter Reglerne i
Stle I. Udgiftel'l1e afholdes [\f Kirkel],

~ :;7.
S~k 1. 1:1 rol' Spol'g::;manl; del' i ri ell huld j-il fOl'itllSt.fl:1C1111c Bestemmelser !ikal fore )
lægges ful' det i LO\'CI18 ~ a2 ommehIte SYIl~ lljlstanl' i ct Aa,!', 1Ivo1' dette Sj'n ikk(:
skal afholdes~ kan 8agen~ saafl'cmt Oll'1stællllighedCl'lIu tn.le1' fol' en hurtig AfgoJ'else,
a.f l\lcnighedsl':ulllet clle!' Kirkens ~jel' med l'rorstillfh';tigets Samlylcl{c forelægges for
et ekstrILordinært Syn} del' afholdes efter R~glcl'llc i Lovens § ::;2.
SLk 2. Paa elistraordillære SYl} kommer Reglerne i f01'fUlstnaende S~ 3B} 35 og :.](1 til
tilsvarende Amendelse.

~ 3~.

Hvis en Valgmenighed hal' sin egen l\irke, er deulla tll1llergivct Forskrifterne
i nool'Hci'cnde Anonlning lIled de Lempelser, HOIl! efter Andragende fra Menighedens
Bestyrelse Illaatte hlive liltra[\clt af Ministeriet, jrr. Loven5 ~ 4~, Stk. 2.

Hvorefter ulle vedkommende sig have at rette.

Givot paa Amalicllhol'g, flcn 14. nIaj H):'~:;'

elI • J' RIl.]'lS.,Ut-n .

(L. S.I

Jacob Appel.
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