Aktivitetsanalyse

X-strup Provsti

Analyse af aktivitetstællinger i X-strup
Provsti
December 2016
X-strup Provsti
Aalborg Stift
Tekst og redigering: Sille M. Fusager
Talbearbejdelse: Sille M. Fusager
© Kirkefondet, december 2016
Kildemateriale:
Aktivitetstællinger fra X-strup Provsti 2015
Statistisk materiale fra Danmarks Statistik for 2015:
- Folkekirkemedlemmer
- Konfirmationer
- Fødte
- Døbte
- Indmeldte 0 årige

Side 2

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse ........................................................................................................... 3
Indledning .......................................................................................................................... 4
Aktiviteter og deltagelse .................................................................................................... 6
Aktivitets- og deltagelsesfordeling .................................................................................. 6
Gennemsnitligt antal deltagere ......................................................................................... 7
Møder mellem kirke og folk............................................................................................. 8
Væsentligste pointer vedr. aktiviteter og deltagelse ....................................................... 10
Gudstjenester ................................................................................................................... 12
Gudstjenestetyper ........................................................................................................... 12
Gudstjenesteudbud fordelt på dage ................................................................................ 14
Søndagsgudstjenester med og uden dåb ......................................................................... 15
Gudstjenester på helligdage ........................................................................................... 15
Gudstjenester efter starttidspunkt ................................................................................... 16
Væsentligste pointer vedr. gudstjenester ........................................................................ 18
Kirkelige handlinger ....................................................................................................... 20
Efterspørgsel og deltagelse i kirkelige handlinger ......................................................... 20
Døbte og fødte ................................................................................................................ 21
Konfirmerede og potentielle konfirmander .................................................................... 22
Væsentligste pointer vedr. kirkelige handlinger ............................................................. 23
Arrangementer................................................................................................................. 24
Udbud og deltagelse i kirkens arrangementer ................................................................ 24
Væsentligste pointer vedr. arrangementer ...................................................................... 27
Aktivitetstællinger i sognene........................................................................................... 28
Til slut ............................................................................................................................... 30

Side 3

Indledning
Flere og flere sogne tæller deres aktiviteter i og uden for kirkerummet, og det giver konkret
viden om aktivitetsniveau, deltagelse og ressourcebehov af både menneskelig og økonomisk
karakter. Talmaterialet kræver bearbejdelse for at kunne bruges, og det er baggrunden for, at
Kirkefondet tilbyder at udarbejde denne type rapport. Analysen er udarbejdet på baggrund af
aktivitetstællinger fra X-strup Provsti for 2015. Alle provstiets 16 sogne har deltaget i
tællingerne, men gennemgang af tallene viser, at tællingerne ikke er sket i fuldt omfang.
Analysen er baseret på indberettet aktivitets- og deltagelsesniveau i provstiet, og dermed kan
det faktuelle aktivitetsniveau og deltagerantal reelt være højere end denne rapport giver
udtryk for.
Kvaliteten af denne rapport i afhænger altså af validiteten af aktivitetstællingerne foretaget
og indberettet af sognene. Når vi modtager dataene, gennemgås de nøje og om nødvendigt
foretages der tilretning af de indberettede aktiviteter. Det kan fx være en aktivitet som
legestue, der ændres fra at være registreret som ”Andet arrangement” til ”Børne- og
ungdomsarbejde”. Det kan fx også være aktiviteter med mini-konfirmander, der er
indberettet som ”Møde”, som rettes til kategorien ”Børnekonfirmander”. Sådan er vi stødt på
flere variationer i indberetningerne, og har derfor udarbejdet følgende retningslinjer for
vores tilretning af tallene:
Dåb
Alle gudstjenester, hvor dåb indgår, registreres som en kirkelig handling. Begrebet dækker
antallet af dåbsbegivenheder, ikke antallet af døbte.
Konfirmation
Alle gudstjenester, hvor konfirmation indgår, registreres som en kirkelig handling. Begrebet
dækker antallet af konfirmationsbegivenheder, ikke antallet af konfirmerede.
Børnegudstjenester
Gudstjenester, hvor børn fortrinsvist kommer uden forældre/bedsteforældre, men med
skolen, institutionen el. lign. Fx juleafslutninger med skolen. Foregår typisk på hverdage i
tidsrummet 8.00-16.00.
Familiegudstjenester
Gudstjenester, hvor børn fortrinsvist kommer med forældre/bedsteforældre. Fx
spaghettigudstjenester, fastelavnsgudstjenester el. lign. Foregår typisk på hverdage i
tidsrummet 17.00-19.00 eller på lørdage, søndage eller helligdage.
Skole-kirkearbejde
Fx besøg af skoleklasser (ikke i forbindelse med juleafslutning)
Børne-/ungdomsarbejde
Fx legestue, dagplejebesøg, tumlingesang, børne- og ungdomsklubber o.l.
Når vi har valgt at betragte gudstjenester med dåb og konfirmation som kirkelige handlinger,
er det dels for at kunne give et reelt billede af den gennemsnitlige deltagelse ved en
”almindelig” søndagsgudstjeneste med den faste menighed og dels for at kunne give et
billede af, hvor mange ”lejlighedskirkegængere” kirkerne får kontakt med ved de kirkelige
handlinger.
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Tabellerne
Aktivitetstællingerne er omsat i tabellerne A-I og findes bagerst i mappen. Tabellerne
indeholder følgende oplysninger:
Tabel A - Antal aktiviteter og deltagelse i disse efter kategori
Tabel B - Deltagelse i gudstjenester pr. ugedag ekskl. helligdage
Tabel C - Deltagelse i gudstjenester hhv. mandag-lørdag og søndage efter starttidspunkt
Tabel D - Deltagelse i gudstjenester på helligdage
Tabel E – Befolkning og folkekirkemedlemskab i sognene
Tabel F - Gudstjenester i sognene
Tabel G - Hellligdagsgudstjenester i sognene
Tabel H - Kirkelige Handlinger i sognene
Tabel I – Arrangementer i sognene
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Aktiviteter og deltagelse
Aktivitetstællingerne kategoriseres i tre aktivitetskategorier: Gudstjenester, kirkelige
handlinger og arrangementer. Kategorien Arrangementer dækker over alt det, som sker i og
ved kirken, som ikke er en gudstjeneste eller en kirkelig handling, fx møder, børneklubber,
filmaftener, koncerter, foredrag mm.

Aktivitets- og deltagelsesfordeling
I løbet af 2015 har der i kirkerne i X-strup Provsti været afholdt 795 gudstjenester, 578
kirkelige handlinger samt 1.091 arrangementer. Samlet set har der været 2.464 aktiviteter
fordelt på provstiets 16 sogne.
I diagrammerne nedenfor fremgår til venstre det samlede aktivitetsniveau i provstiets kirker
fordelt på de tre aktivitetskategorier, og til højre den samlede deltagelse ved kirkernes
aktiviteter også fordelt på de tre aktivitetskategorier.

Aktivitetsfordeling 2015
Arrange
menter…

Gudstjenester
32%

Kirkelige
handlinger
24%

Deltagelsesfordeling 2015

Arrange
menter
28%

Gudstjenester
31%

Kirkelige
handlinger
41%

I X-strup Provsti er 32 % af alle kirkens aktiviteter Gudstjenester, 24 % er Kirkelige
handlinger og 44 % er Arrangementer. Deltagertællingerne viser til sammenligning, at 31 %
af al deltagelse sker i forbindelse med gudstjenester, 41 % ved kirkelige handlinger og 28 %
i arrangementer. Man kan dermed sige, at der er nogen forskel på kirkernes samlede udbud
af de tre typer aktiviteter, og på deltagelsen i dem, især for så vidt angår kirkelige handlinger
og arrangementer.
Den relativt lave andel af gudstjenester i X-strup Provsti udtrykker en lidt atypisk vægtning i
sognenes udbud af aktiviteter til medlemmerne. Det faktum, at der i en del af X-strup Provsti
er mange indbyggere på et forholdsvist lille geografisk område, betyder, at der er relativt
mange præsteressourcer og/eller andre ansatte eller frivillige, og man derfor har mandetimer
nok til at eksperimentere lidt mere med aktivitetsudbuddet og har ressourcer til mere end
afvikling af gudstjenester og kirkelige handlinger. Den høje andel af arrangementer kan
således ses som et spørgsmål om prioritering gjort mulig af relativt mange præsteressourcer
og evt. anden arbejdskraft.
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Gudstjenesterne tiltrækker flere deltagere end arrangementer, og det betyder at kirkernes
store fokus på arrangementer (med 44 % af kirkernes samlede antal aktiviteter) ikke
umiddelbart fører til lavere deltagelse i gudstjenesterne. Man kan sige, at kirkerne ikke på
samme måde kan prioritere kirkelige handlinger, fordi disse kommer i stand, fordi
folkekirkemedlemmer i sognet har brug for en bestemt ydelse fra kirken, men det er
tankevækkende, at hele 41 % af al deltagelse sker ved de kirkelige handlinger, når de kun
udgør 24 % af alle aktiviteter. Det er (måske ikke overraskende) dermed helt tydeligt, at det er
ved de kirkelige handlinger, at kirken har størst berøringsflade med sine medlemmer. Vi ser
nærmere på deltagelsen i hhv. gudstjenester, kirkelige handlinger og arrangementer i de
kommende afsnit.

Gennemsnitligt antal deltagere
I diagrammet nedenfor fremgår det gennemsnitlige antal deltagere i hver af de tre
aktivitetskategorier: Gudstjenester, Kirkelige handlinger og Arrangementer.
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I X-strup Provsti deltager der gennemsnitligt 39 personer i en gudstjeneste, 70 personer i en
kirkelig handling og 26 personer ved andre aktiviteter.
Såfremt tællingerne er korrekt foretaget, er gennemsnittet for deltagelse ved en højmesse på
37 personer, ved børnegudstjenester gennemsnitligt 103 personer, ved familiegudstjenester
53 personer og ved friluftgudstjenester er det 159 personer.
Ved de kirkelige handlinger var der i 2015 i X-strup Provsti gennemsnitligt 175 deltagere
ved hver konfirmation, 67 personer ved en dåb og 58 personer ved en bisættelse. Kirkelige
handlinger har ofte høj deltagelse, og det skyldes, at de af deltagerne ses som
livsbegivenheder af såvel religiøs som familiemæssig betydning, hvor gudstjenester "blot" er
religiøse. Det betyder også, at de personer, som deltager i kirkelige handlinger, ofte er et
bredere udsnit af kirkens medlemmer end de, der deltager i en gudstjeneste. En kirkelig
handling er derfor en god lejlighed til at få kontakt med folkekirkemedlemmer, som man
ellers ikke har megen kontakt med.
Ved arrangementer i og ved kirkerne i X-strup Provsti var der i 2015 gennemsnitligt 26
deltagere. Fx var der gennemsnitligt 21 deltagere ved babysalmesang, 42 deltagere ved
foredrag, 11 deltagere ved studiekredse og 20 deltagere i børne- og ungdomsarbejde.
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Møder mellem kirke og folk
En kirkelig aktivitet udgør rammen for et møde mellem kirke og folk. Det er til aktiviteterne
i et sogn, at medlemmerne kommer i kirken og lærer dens budskab og værdier at kende. Jo
oftere medlemmerne kommer i kirken, jo bedre vil de kende den og jo tættere vil de være
knyttet til den. Forskningen viser nemlig, at jo mere kontakt kirken har med medlemmerne,
jo bedre fastholder den dem.
Der kom i alt 99.465 deltagere til aktiviteter i X-strup Provsti i 2015. Tallet dækker over, at
nogen kom til flere aktiviteter, mens andre måske kun kom til en enkelt. Sætter man antallet
af deltagere i forhold til antallet af medlemmer af folkekirken i provstiet, deltog hvert
medlem gennemsnitligt i en kirkelig aktivitet 2,3 gange i løbet af året. Tallet er således det
gennemsnitlige antal gange, kirkerne i X-strup Provsti kan forvente at møde et givent
medlem i løbet af et år.
I denne analyse arbejder vi som nævnt med tre slags aktiviteter og dermed tre rammer for
mødet mellem kirke og folk: Gudstjenester, kirkelige handlinger (dåb, konfirmation, bryllup
og begravelse) og arrangementer (koncerter, foredrag, børne- og ungearbejde m.fl.). Hvor
gudstjenester ofte tiltrækker et snævrere udsnit af kirkens medlemmer, tiltrækker kirkelige
handlinger et bredere udsnit af medlemmerne. Arrangementer tiltrækker muligvis et bredere
udsnit af medlemmerne end en gudstjenester, men til gengæld kan det specifikt kristne
budskab ved arrangementerne være mere afdæmpet.
Gennemsnitligt antal besøg pr. medlem i 2015
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I X-strup Provsti kom hvert folkekirkemedlem gennemsnitligt til 0,7 gudstjeneste, 0,9
kirkelig handling og til 0,7 arrangement i 2015.
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Aktiviteter for børn og unge
Mange aktiviteter i folkekirken er tiltænkt børn op til 15 år, fx spaghettigudstjenester,
juleafslutninger
forafskoleklasser,
babysalmesang,
minikonfirmand, konfirmationer og til dels
Fordeling
børn og voksne
medlemmer 2015
ungdomsgudstjenester. Disse aktiviteter kan ses som forskellige bud på hvordan børnene kan
modtage dåbsoplæring og dermed blive indført
i den evangelisk-lutherske kristendom, og de
Børn (0-15 år)
deltagende børn bringer også deres forældre og/eller
18% bedsteforældre med i kirke ved nogle af
disse aktiviteter. Dertil kommer skole-/kirkesamarbejde, og andet børne-og ungdomsarbejde.
Frivilligt korarbejde i folkekirken er i overvejende grad rettet mod børn, og tæller derfor
med i opgørelsen af aktiviteter for børn i denne analyse. Dåb er ikke medtaget som en del af
aktiviteterne for børn, da dåb i en hvis forstand er en aktivitet for forældre og pårørende
snarere end barnet, da barnet ikke kan deltage aktivt.
I diagrammerne nedenfor fremgår til venstre fordelingen af de samlede aktiviteter i kirkerne
i X-strup Provsti opgjort efter om de retter sig mod børn fra 0-15 år eller til voksne (her alle
over 16 år), og til højre fordelingen af deltagelsen i arrangementer for børn og voksne.
Voksne (16+)
Fordeling af 82%
aktiviteter for børn /
voksne 2015

Deltagelse i arrangementer for børn /
voksne 2015
Arr. for
børn
28%

Arr. for
børn
29%

Arr. for
voksne
71%

Arr. for
voksne
72%

I X-strup Provsti var 29 % af de afholdte aktiviteter i 2015 tiltænkt børn mellem 0-15 år og
71 % af aktiviteterne var rettet mod voksne. Sammenligner man med deltagelsen i
aktiviteterne med fordelingen 28 % og 72 %, er der ret god overensstemmelse mellem
kirkernes prioritering af aktiviteterne og brugernes deltagelse i dem.
Gsn. antal deltagere 2015
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Ser man på det gennemsnitlige deltagerantal, kom der i 2015 i gennemsnit 38 deltagere til en
børneaktivitet, mens der i snit kom 41 personer til voksenaktiviteter fx gudstjenester,
kirkelige handlinger, foredrag, koncerter o.l. Det lidt lavere gennemsnitlige deltagerantal ved
børneaktiviteter betyder, at sognet får lidt mindre kontakt med medlemmerne for indsatsen,
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når der afholdes aktiviteter tiltænkt børn. Det er dog ikke ensbetydende med, at aktiviteterne
for børn er mindre vigtige at prioritere, tværtimod.
På foregående side fremgik det, at 29 % af alle aktiviteter i kirkerne i X-strup Provsti er
tiltænkt børn, men børn op til 15 år udgør jf. diagrammet nedenfor, kun 18 % af
folkekirkemedlemmerne i provstiet, og man kan derfor sige, at kirkerne bruger forholdsvis
mange ressourcer på børn i forhold til, hvor stor en andel de udgør af medlemsgruppen.
Dermed udnyttes deltagelsespotentialet blandt børn, som er medlemmer af folkekirken, fuldt
ud, og det er tvivlsomt, om kirkerne kunne tiltrække flere deltagende folkekirkemedlemmer
ved at afholde flere aktiviteter tiltænkt børn. Således må kirkerne siges at have et godt tag i
børn og deres forældre, hvilket alt andet lige burde styrke medlemstallet fremadrettet. Det er
en udfordring for folkekirken i Danmark, at et stigende antal danske børn ikke bliver døbt og
at antallet af udmeldelser er stigende. Her kan børne- og ungdomsarbejdet i kirkerne spille
en afgørende rolle i forhold til at få etableret rigtig god kontakt til de børn, der allerede er
medlem, som forhåbentlig vil trække spor ind i deres voksenliv, men også i forhold til at få
kontakt til de børn, som ikke er blevet meldt ind i folkekirken som små, men som benytter
sig af kirkernes tilbud til børn.

Fordeling af børn og voksne
medlemmer 2015
Børn (0-15 år)
18%

Voksne (16+)
82%

Væsentligste pointer vedr. aktiviteter og deltagelse
Vedrørende aktiviteter og deltagelse i kirkelivet i X-strup Provsti i 2015 bemærkes


at aktivitetsfordelingen i kirkerne er 32 % gudstjenester, 24 % kirkelige handlinger
og 44 % arrangementer



at deltagelsesfordelingen i kirkerne er 31 % ved gudstjenester, 41 % ved kirkelige
handlinger og 28 % ved arrangementer



at der er nogen forskel mellem kirkernes vægtning og brugernes prioritering af
gudstjenester, kirkelige handlinger og andre aktiviteter, men at kirkernes store fokus
arrangementer (44 %) ikke har ført til lavere deltagelse i gudstjenesterne generelt
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at de kirkelige handlinger er der, hvor kirkerne har den største berøringsflade med
sine medlemmer, og at de personer, som deltager i kirkelige handlinger, ofte er et
bredere udsnit af folkekirkens medlemmer end de, der deltager i en gudstjeneste



at de gennemsnitlige deltagertal ligger på 39 personer ved gudstjenester, 70 personer
ved kirkelige handlinger og 26 personer ved arrangementer



at jo oftere folkekirkemedlemmerne kommer til kirken, jo bedre vil de kende den og
jo tættere vil de være knyttet til den. I X-strup Provsti deltog hvert medlem
gennemsnitligt i en aktivitet 2,3 gange i 2015



at tallene svarer til, at hvert folkekirkemedlem i provstiet gennemsnitligt deltog til
0,7 gudstjeneste, 0,9 kirkelig handling og 0,7 andre aktiviteter i kirkerne i 2015



at 29 % af alle aktiviteter i kirkerne var målrettet børn og 71 % var målrettet voksne



at 28 % af al deltagelse skete ved aktiviteter målrettet børn og 72 % af deltagelsen
ved aktiviteter målrettet voksne



at der er god overensstemmelse mellem kirkernes prioritering af aktiviteterne og
brugernes deltagelse i dem



at der i gennemsnit var 38 deltagere til en børneaktivitet og 41 deltagere til
voksenaktiviteter. Det lidt lavere gennemsnitlige deltagerantal ved børneaktiviteter
betyder, at sognet får lidt mindre kontakt med medlemmerne for indsatsen, når der
afholdes aktiviteter tiltænkt børn. Det er dog ikke ensbetydende med, at aktiviteterne
for børn er mindre vigtige at prioritere



at 29 % af alle aktiviteter i kirkerne i X-strup Provsti er tiltænkt børn, men børn op til
15 år udgør kun 18 % af folkekirkemedlemmerne. Børneaktiviteter prioriteres altså
højt i forhold til, hvor stor en andel børnene udgør af medlemsgruppen



Deltagelsespotentialet blandt børn, som er medlemmer af folkekirken, udnyttes fuldt
ud, og det er tvivlsomt, om kirkerne kunne tiltrække flere deltagende
folkekirkemedlemmer ved at afholde flere aktiviteter tiltænkt børn



Kirkerne må dermed siges at have et godt tag i børn og deres forældre, hvilket alt
andet lige burde styrke medlemstallet fremadrettet.
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Gudstjenester
Der er mange forskellige former for gudstjenester, og man skal være opmærksom på, at
antallet af deltagere i en gudstjeneste ikke nødvendigvis en indikator for, om en gudstjeneste
har været vellykket eller ej. Det kommer ikke kun an på kvantitet – på det, der kan tælles. Fx
kan det måske være svært at gennemføre en stille- og meditationsgudstjeneste med mange
deltagere, og ungdomsgudstjenester selv med få deltagere kan være en succes, dels fordi det
kan være svært at lokke de unge mennesker til kirken og dels fordi få deltagere giver
mulighed for bedre kontakt med den enkelte.
Gudstjenester, hvor dåb eller konfirmation indgår, er ikke medtaget i dette afsnit, da de jf.
introduktionen betragtes som kirkelige handlinger. Da mange dåb finder sted i forbindelse
med en højmesse, vil antallet af højmesser fremstå lavt. Dertil kommer, at højmesser i et vist
omfang kan være indberettet som gudstjenester.

Gudstjenestetyper
I X-strup Provsti blev der i 2015 afholdt 795 gudstjenester i alt, og samlet set deltog 30.397
personer ved gudstjenesterne i provstiets kirker. I tabellen nedenfor fremgår de forskellige
gudstjenestetyper, antallet af gange gudstjenestetypen er udbudt og det samlede antal af
deltagere i den pågældende gudstjenestetype.
Antal
aktiviteter

Antal
deltagere

Deltagere
i snit

451

14.577

32

Højmesse*

75

2.752

37

Børnegudstjeneste

64

7.152

112

Familiegudstjeneste

30

1.590

53

Hverdagsgudstjeneste (inkl. aftengudstjeneste)

11

448

41

Friluftsgudstjeneste

3

477

159

Musikgudstjeneste

26

1.390

53

116

1.695

15

Stille‐ og meditationsgudstjeneste

8

177

22

Ungdomsgudstjeneste

1

51

51

10

453

45

795

30.762

39

Gudstjeneste*

Plejehjems‐ og institutionsgudstjeneste

Anden gudstjeneste
Gudstjenester i alt

*I antallet af gudstjenester og højmesser er fratrukket 179 søndagsgudstjenester, hvor der har været foretaget dåb

Som det fremgår af tabellen, er langt den oftest udbudte form for gudstjeneste den
almindelige gudstjeneste/højmessen med samlet set 526 gudstjenester. Herefter følger
plejehjems- og institutionsgudstjenester med 116 gudstjenester i løbet af 2015. Disse tre
typer gudstjenester kan man klassificere som traditionelle gudstjenester. Dertil kommer de
mere alternative gudstjenesteformer som fx børnegudstjenester, familiegudstjenester,
musikgudstjenester m.fl. Dem er der sammenlagt afholdt 269 af, hvoraf de 94 er rettet mod
børn/børnefamilier. Det svarer til, at hvert sogn har afholdt gennemsnitligt 6 gudstjenester
for børn/børnefamilier i løbet af 2015.
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I diagrammet nedenfor fremgår den gennemsnitlige deltagelse ved de forskellige
gudstjenesteformer ved alle årets gudstjenester.
Gennemsnitligt antal deltagere pr. gudstjenestetype 2015
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Som det fremgår, har friluftgudstjenesterne langt det største gennemsnitlige antal deltagere
og må med 159 personer pr. gang betegnes som en relativ succes. Der er kun afholdt 3
friluftsgudstjenester i provstiet i løbet af året, heraf den store fællesgudstjeneste i Lundby
Bakker med 372 deltagere, og det er naturligvis den begivenhed, der trækker det
gennemsnitlige deltagerantal op. Også børnegudstjenesterne har et højt gennemsnitligt
deltagerantal på 112 personer. Det skyldes, at kategorien børnegudstjenester hovedsageligt
dækker juleafslutninger for skoler og institutioner med deraf højt deltagerantal. De øvrige
gudstjenestetyper har gennemsnitlige deltagerantal på mellem 32 - 53 personer med
undtagelse af plejehjems- og institutionsgudstjenester med 15 deltagere i snit og stille- og
meditationsgudstjenester med 22 personer i snit.
Sammenholder man udbuddet af gudstjenester med deltagelsen i disse, ses det jf.
diagrammet nedenfor, at deltagelsen i almindelige gudstjenester er noget mindre end
udbuddet, mens udbuddet af højmesser stemmer godt overens med deltagelsen i disse. Ved
børnegudstjenesterne er der væsentlig større deltagelse end udbud, og ved familie- og
musikgudstjenester er der lidt større deltagelse end udbud, og man kan sige, at kirkerne får
meget kontakt for indsatsen. Ved plejehjems- og institutionsgudstjenester er deltagelsen
væsentligt lavere end udbuddet af gudstjenester, men til gengæld kan deltagerne i disse
gudstjenester have større behov for gudstjenesten qua deres livssituation.
Gudstjenesteudbud og deltagelse i pct 2015
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Gudstjenesteudbud fordelt på dage
Ser man bort fra gudstjenester på helligdage og gudstjenester med dåb eller konfirmation, er
der afholdt 641 gudstjenester i X-strup Provsti i 2015. Langt de fleste af disse gudstjenester
afholdes om søndagen. Således er det hele 64 % af alle provstiets gudstjenester, der ligger på
søndage, og dertil kommer gudstjenester på tirsdage, onsdage og torsdage med hver ca. 10
% af gudstjenestes-udbuddet. Udbuddet af gudstjenester på fredage er på blot 4 %, og på
mandage og lørdage på knap 1 %. Ser man på, hvordan deltagelsen i gudstjenesterne er
placeret, er det 50 % af al deltagelse, som sker ved søndagsgudstjenesterne. Set i forhold til
et udbud på 64 % kan man sige, at kirkerne prioriterer søndagsgudstjenesterne højere end
brugerne, mens man på fredage med en deltagelse på 18 % mod et udbud på 4 % får megen
kontakt for indsatsen. Gudstjenesterne på fredage udgøres i stort omfang af juleafslutninger
for provstiets skoler, og her har kirkerne i provstiet mulighed for at etablere kontakt til rigtig
mange børn og unge.
Gudstjenesteudbud og deltagelse fordelt på dage i pct 2015
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De mange deltagere ved juleafslutningerne for skoleklasser ses tydeligt af nedenstående
diagram, der viser det gennemsnitlige deltagerantal i gudstjenester fordelt på dage. Ud over
juleafslutninger for skoler, er der også afholdt enkelte musikgudstjenester på fredage, og
samlet set giver det et gennemsnitligt deltagerantal på 152 personer. Tirsdage og søndage har
de laveste gennemsnitsdeltagelser med 27 personer, mens der gennemsnitligt kommer
mellem 36-53 personer til gudstjenester mandage, onsdage, torsdage og lørdage.
Gennemsnitligt antal deltagere i gudstjenester fordelt på ugens dage 2015
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Kigger man nærmere på søndagsgudstjenesternes gennemsnitsdeltagerantal på 27 personer
dækker det over, at der i 10 % af søndagsgudstjenesterne (uden dåb og konfirmation og ikke
på helligdage) er under 5 deltagere og i andre 10 % er over 58 deltagere.
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Søndagsgudstjenester med og uden dåb
Der har i alt været afholdt 588 søndagsgudstjenester i provstiets kirker i 2015 inklusive
søndagsgudstjenester med dåb og på helligdage. Som det fremgår af tabellen nedenfor, er
der afholdt 409 søndagsgudstjenester uden dåb med i alt 11.026 deltagere, mens der er
afholdt 179 søndagsgudstjenester med dåb med i alt 12.115 deltagere. Dermed udgør
søndagsgudstjenesterne uden dåb 70 % af alle søndagsgudstjenester og har 48 % af
deltagelsen. Trods den væsentlig lavere andel af søndagsgudstjenester med dåb på 30 %, har
disse en større andel, nemlig 52 % af deltagelsen. Dette afspejles i gennemsnits-deltagelsen,
som er på 68 personer ved en søndagsgudstjeneste med dåb, men på 27 personer ved
søndagsgudstjenester uden dåb. Det er altså helt afgørende for deltagertallet ved
søndagsgudstjenesterne i X-strup Provsti, om der finder dåb sted samtidig eller ej.
Gudstjenester

Søndagsgudstjenester
Med dåb
Uden dåb
I alt

Antal
179
409
588

Pct
30
70
100

Deltagere

Antal
12.115
11.026
23.141

Deltagelse Deltagere Gsn.deltagelse
i pct
i snit
i pct af FK-mdl
52
68
0,2
48
27
0,1
100
39
0,1

Gudstjenester på helligdage
Der er afholdt i alt 141 gudstjenester på helligdage i kirkerne i X-strup Provsti i løbet af
2015, og samlet set havde gudstjenesterne 8.138 deltagere på disse dage. Juleaften er ikke
overraskende den helligdag, hvor flest går i kirke. Som det fremgår af diagrammet nedenfor,
var der i 2015 i alt 5.542 personer til gudstjeneste i provstiet juleaften inklusive deltagere i
plejehjems- og institutionsgudstjenester. Det svarer til, at hvert sogn gennemsnitligt havde
346 personer til gudstjeneste i løbet af dagen, og at 13 % af alle folkekirkemedlemmer i
provstiet deltog i en af gudstjenesterne juleaften. Alle helgens dag er årets næststørste
kirkegangsdag med 758 deltagere, mens fællesgudstjenesten Kristi himmelfarts dag trækker
372 deltagere.
Deltagere i gudstjenester på helligdage 2015
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Det er værd at bemærke, at 2. dagene (2. påskedag, 2. pinsedag og 2. juledag) generelt ikke
er særlig godt besøgt med mellem 107-142 deltagere fordelt på 16 sogne. Det kan være en
anledning til at tage gudstjenesteformen på disse 2. dage op til overvejelse og tænke lidt
kreativt eller på tværs af sognegrænser.
Bededag adskiller sig fra de øvrige helligdage ved at være en typisk konfirmationsdag. I
diagrammet nedenfor er der kun talt deltagere ved Bededagsgudstjenester uden
konfirmation, i alt 104 personer. Dertil kommer 2.108 personer, der deltog ved
konfirmationer på Bededag i provstiets kirker, hvilket gør Bededag til en meget stor
kirkegangsdag om end den største deltagelse sker i anledning af en kirkelig handling.

Gudstjenester efter starttidspunkt
Dette afsnit er baseret på oplysninger om i alt 232 gudstjenester hhv. på ugedage mandagelørdage og 409 søndagsgudstjenester eksklusive gudstjenester på helligdage samt
gudstjenester/højmesser med dåb eller konfirmation. I diagrammet nedenfor fremgår antallet
af gudstjenester på mandage-lørdage inddelt i seks tidsintervaller mellem kl. 8.00 – 24.00 og
det gennemsnitlige antal deltagere.
Udbud og gennemsnitlig deltagelse i gudstjenester efter starttidspunkt
mandage-lørdage 2015
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De tidligste gudstjenester mellem kl. 8.00 – 9.55 har ubetinget det højeste gennemsnitlige
deltagerantal, og det er her, vi finder langt de fleste julegudstjenester (børnegudstjenester)
for provstiets skoler. I alt har der i X-strup Provsti i løbet af 2015 været udbudt 23
gudstjenester på mandage-lørdage mellem 8.00 – 9.55 med et gennemsnitligt deltagerantal
på 132 personer. Mellem kl. 10.00 – 11.55 har der sammenlagt været udbudt 76
gudstjenester med et gennemsnitligt deltagerantal på 50 personer. Mellem 12.00 – 15.55 har
der været afholdt 65 gudstjenester med gennemsnitligt 16 deltagere, mellem 16.00 – 18.55
har der været afholdt 58 gudstjeneste (herunder familiegudstjenester med spisning) med
gennemsnitligt 45 deltagere, mellem 19.00 – 21.55 har der været afholdt 9 gudstjenester
med gennemsnitligt 52 deltagere. Og der har blot været afholdt en enkelt gudstjeneste på
hverdage efter kl. 22.00 med 20 deltagere.
Det er værd at bemærke, at aftensgudstjenesterne fra kl. 19.00 – 21.55 er meget populære,
men at udbuddet af dem er meget begrænset. Ligeledes er det værd at bemærke, at udbuddet
af gudstjenester midt på dagen fra kl. 12.00 – 15.55 er relativt højt, men det gennemsnitlige
deltagerantal markant lavere end ved de øvrige gudstjenester. Her er formentlig i stort
omfang tale om plejehjems- og institutionsgudstjenester, der som det fremgik i afsnittet om
gudstjenestetyper generelt har et lavt deltagerantal, men som nævnt kan være desto meget
vigtigere at fastholde pga. deltagernes livssituation.
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Udbud og deltagelse i gudstjenester efter starttidspunkt
mandage-lørdage 2015
Udbud gudstj.
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Ovenstående diagram sammenligner udbuddet af gudstjenester på mandage-lørdage i de
forskellige tidsintervaller med deltagelsen i dem i procent. Her ses det, at 33 % af alle
gudstjenester på ugedage udbydes mellem kl. 10.00 – 11.55 og 35 % af al deltagelse ved
gudstjenester på ugedage foregår ved disse gudstjenester. Morgengudstjenesterne (og det er
som nævnt især julegudstjenester for skolerne) udgør 10 % af provstiets gudstjenester på
ugedage, men det er hele 28 % af deltagelsen, som sker ved disse gudstjenester.
Gudstjenesterne midt på dagen mellem 12.00 – 15.55 udgør 28 % af gudstjenesterne, men
har blot 9 % af deltagelsen. 25 % af alle gudstjenester på ugedage ligger mellem 16.00 –
18.55 og har 23 % af al deltagelsen. Endelig står aftensgudstjenester mellem 19.00 – 21.55
for 4 % af alle udbudte gudstjenester og har 5 % af deltagelsen.
På søndage er der i alt afholdt 409 gudstjenester i 2015. Fordelingen af udbud og deltagelse i
tidsintervallerne i gudstjenester på søndage (ekskl. helligdage og søndagsgudstjenester med
dåb og konfirmation) er ret forskellig fra gudstjenester på ugedage. Af diagrammet på næste
side fremgår det, at der blev afholdt 264 gudstjenester mellem kl. 10.00 – 11.55 svarende til
65 % af alle søndagsgudstjenesterne. Den gennemsnitlige deltagelse i disse gudstjenester
ligger på 28 personer. Der er afholdt 76 tidlige søndagsgudstjenester mellem kl. 8.00 – 9.55
med gennemsnitligt 10 deltagere, mellem 12.00 – 15.55 er der afholdt 26 gudstjenester med
gennemsnitligt 45 deltagere, mellem 16.00 – 18.55 er der afholdt 37 gudstjenester med
gennemsnitligt 39 deltagere og endelig er der afholdt 6 gudstjenester mellem 19.00 – 21.55
med gennemsnitligt 36 deltagere. Det giver anledning til at bemærke, at kirkerne i provstiet,
bortset fra den almindelige søndagsgudstjeneste, synes at favorisere meget tidligere
søndagsgudstjenester over middags-, eftermiddags- og aftensgudstjenester, mens brugerne
tydeligt foretrækker gudstjenester senere på dagen.
Udbud og gennemsnitlig deltagelse i gudstjenester efter startidspunkt - søndage
2015
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Væsentligste pointer vedr. gudstjenester
Vedrørende gudstjenester (ekskl. gudstjenester med dåb eller konfirmation) i X-strup Provsti
i 2015 bemærkes


at der blev afholdt 795 gudstjenester, og der deltog i alt 30.397 personer ved
gudstjenesterne



at den oftest udbudte form for gudstjeneste er den almindelige
gudstjeneste/højmessen. Der er afholdt 526 af disse gudstjenester



at der er afholdt 116 plejehjems- eller institutionsgudstjenester



at der er afholdt 269 alternative gudstjenester, heraf 94 med børn/børnefamilier som
målgruppe



at friluftsgudstjenester har det højeste gennemsnitlige deltagerantal med 159
personer, men det er især enkeltbegivenheden i Lundby Bakker på Kristi himmelfarts
dag med 372 deltagere, der trækker gennemsnitstallet op



at børnegudstjenester har et gennemsnitligt deltagerantal på 112 personer, og at der i
stort omfang er tale om deltagere ved juleafslutninger for provstiets skoler



at højmesser og almindelige gudstjenester har et gennemsnitsdeltagerantal på hhv. 37
og 32 personer



at plejehjems- og institutionsgudstjenester har laveste gennemsnitsdeltagerantal på
15 personer, men vigtigheden af netop denne type gudstjeneste kan være høj pga. af
deltagernes livssituation



at børnegudstjenester, familiegudstjenester og musikgudstjenester står for højere
andele af deltagelsen end andelene af udbud, hvilket vil sige, at her får kirkerne
meget kontakt for indsatsen



at der i alt er afholdt 141 gudstjenester på helligdage i provstiet og samlet set havde
helligdagsgudstjenesterne 8.138 deltagere



at der juleaften var 5.542 deltagere i provstiets gudstjenester sv.t. 13 % af alle
folkekirkemedlemmer i provstiet



at Alle helgens dag for så vidt er den næststørste kirkegangsdag med 758 deltagere
fulgt af fællesgudstjenesten på Kristi himmelfarts dag med 372 deltagere



at Bededag adskiller sig fra de øvrige helligdage ved at være en typisk
konfirmationsdag, og ved Bededagsgudstjenester uden konfirmation er der talt i alt
104 personer. Dertil kommer 2.108 personer, der deltog ved konfirmationer på
Bededag i provstiets kirker, hvilket gør Bededag til en meget stor kirkegangsdag om
end den største deltagelse sker i anledning af en kirkelig handling

Side 18



at 2. dagene (2. påskedag, 2. pinsedag og 2. juledag) generelt ikke er nær så godt
besøgt som de øvrige helligdage med mellem 107-142 deltagere, og det kan være en
anledning til at overveje gudstjenesteformen på disse dage

For nedenstående punkter gælder, at alle tal er eksklusive helligdagsgudstjenester:


at søndagsgudstjenester udgør 64 % af gudstjenesteudbuddet og at 50 % af al
deltagelse sker her. Dvs. at kirkerne prioriterer søndagsgudstjenesten højere end
brugerne



at det er afgørende for deltagertallet i gudstjenester på søndage (ekskl. gudstj. m.
konfirmationer), om der finder dåb sted eller ej. Gennemsnitsdeltagelsen i
søndagsgudstjenester uden dåb er på 27 personer, og i søndagsgudstjenester med dåb
er gennemsnitsdeltagelsen på 68 personer



at fredagsgudstjenester udgør 4 % af gudstjenesteudbuddet, men har 18 % af al
deltagelse. Dvs. at kirkerne får stor kontakt for indsatsen, og da langt de fleste
fredagsgudstjenester er juleafslutninger for provstiets skolebørn, er der her en rigtig
god mulighed for at skabe kontakt til mange børn og unge



at fredagsgudstjenesterne har langt det højeste gennemsnitlige deltagerantal med 152
personer, mens tirsdage og søndage har gennemsnitlige deltagerantal på 27 personer,
og mandage, onsdage, torsdage og lørdage har gennemsnitlige deltagerantal på
mellem 36-53 personer



at der er afholdt 232 gudstjenester på mandage-lørdage, og der er flest deltagere ved
de meget tidligere gudstjenester i tidsintervallet 8.00-9.55 trods et relativt lavt udbud
af gudstjenester. Det skyldes, at de fleste julegudstjenester (børnegudstjenester) for
skoler ligger her



at aftensgudstjenester mellem kl. 19.00-21.55 på mandage-lørdage synes populære
med gennemsnitligt deltagerantal på 52 personer, men udbuddet af den type
gudstjenester er kun på 9



at der er afholdt 409 gudstjenester på søndage, og at 65 % af alle
søndagsgudstjenesterne afholdes mellem kl. 10.00-11.55 og har gennemsnitligt 28
deltagere



at der er et relativt stort udbud af søndagsgudstjenester mellem 8.00-9.55 med et
gennemsnitligt deltagerantal på 11 personer, mens der udbydes færre
søndagsgudstjenester mellem kl. 12.00-21.55, der dog har gennemsnitlige
deltagerantal på mellem 36-45 personer. Således synes kirkerne at favorisere de
meget tidligere gudstjenester, mens brugerne ret tydeligt foretrækker gudstjenester
senere på dagen
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Kirkelige handlinger
Ved kirkelige handlinger forstås de kirkelige ritualer, som markerer menneskers overgange
et andet stadie i livet: Dåb, konfirmation, vielse og bisættelse/begravelse. I denne analyse
har vi som nævnt i indledningen valgt at betragte alle gudstjenester, hvor dåb eller
konfirmation indgår, som en kirkelig handling. Det er ud fra den formodning, at deltagerne
ved de kirkelige handlinger i høj grad vil være ”lejlighedskirkegængere”, som ikke er en del
af den fast menighed, men som kirkerne får kontakt med på grund af ritualet.

Efterspørgsel og deltagelse i kirkelige handlinger
Dette afsnit er baseret på de indberettede data, der ikke er fuldstændige jf. indledningen.
Derfor kan de ikke sammenlignes med tal fra Danmarks Statistik for 2015.
I løbet af 2015 er der indberettet 578 kirkelige handlinger i X-strup Provsti med i alt 40.629
deltagere. Det er et gennemsnitligt deltagerantal på 70 personer. I tabellen nedenfor fremgår
fordelingen af de kirkelige handlinger, antallet af deltagere i alt og det gennemsnitlige antal
deltagere.
Antal
deltagere
i alt
10.862

Gennemsnitligt
antal deltagere

Bisættelse

Antal
kirkelige
handlinger
186

Begravelse

55

4.194

76

225

14.977

67

Konfirmation

37

6.473

175

Velsignelse

13

783

60

Vielse

62

3.340

54

578

40.264

70

Dåb

Kirkelige handlinger i alt

58

Som det fremgår af tabellen, er den oftest afholdte kirkelige handling enten en bisættelse
eller en begravelse, og disse udgør tilsammen 42 % af samtlige kirkelige handlinger i
provstiet i 2015. Samlet set deltog 15.056 personer ved folkekirkelig markering af livets
afslutning i løbet af 2015 svarende til gennemsnitligt 63 deltagere. Det er flertallet af de
afdøde, som bisættes fremfor kistebegraves, og ud af i alt 241 begravelser og bisættelser,
udgør bisættelserne 77 %.
Der er indberettet 225 dåb i 2015, svarende til 39 % af de kirkelige handlinger. Samlet set
deltog 14.977 personer ved en dåb i X-strup Provsti i løbet af året. Derudover er der afholdt
37 konfirmationer, 13 kirkelige velsignelser og 62 vielser i løbet af året med hhv. 6.473
deltagere, 783 deltagere og 3.340 deltagere.
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Af diagrammet nedenfor fremgår det gennemsnitlige antal deltagere ved de forskellige
kirkelige handlinger, og som det ses, er det ved konfirmationer, at der er det største
gennemsnitlige antal deltagere med 175 personer. Det skyldes naturligvis, at deltagerne
typisk er familier og gæster til konfirmanderne, som der oftest er mange af. Antallet af
deltagere ved de øvrige kirkelige handlinger ligger et sted mellem 54-76 i snit. Det er noget
højere end gennemsnitsdeltagelsen ved en almindelig søndagsgudstjeneste, som ligger på 28
personer jf. et tidligere afsnit.
Deltagerne ved de kirkelige handlinger vil i et vist omfang være ”lejlighedskirkegængere”,
altså mennesker, som kirken ikke normalt har megen kontakt til, og det er fordi, at kirkelige
handlinger anses både som familiemæssige og religiøse begivenheder, hvor en gudstjeneste
”kun” er religiøs.
Gennemsnitlig deltagelse i kirkelige handlinger 2015
200
175

personer

150

100

76
58

66

59

54

Velsignelse

Vielse

50

0
Bisættelse

Begravelse

Dåb

Konfirmation

Døbte og fødte
I dette afsnit er der ikke taget udgangspunkt i provstiets aktivitetstællinger, fordi de ikke er
fuldstændige. I stedet hentet tal fra Danmarks Statistik, da vi vurderer, at de fører til mest
viden om provstiets småbørnsforældres til- eller fravalg af folkekirken. I diagrammet på
næste side kigger vi nærmere på antallet af dåb i provstiet sammenholdt med fødselstal og
indmeldte 0 årige i 2015.
Følgende bemærkes om definitionerne:
Dåb:

Dækker alle dåb foretaget ved provstiets kirker i det pågældende år,
herunder barnedåb, konfirmanddåb, voksendåb samt dåb af udensognsbørn

Fødte:

Alle indbyggere, der pr. 31.12 det pågældende år er blevet født dette år. Dvs.
at barnet kan have været bosiddende i et andet sogn ved fødslen og være
tilflyttet sognet i løbet af sit første leveår

Indmeldte 0 år: Alle 0 årige indbyggere, som er indmeldt i folkekirken i det pågældende år,
uanset hvor dåben er foretaget
Diagrammet på næste side viser, at der i 2015 blev født 635 børn i X-strup Provsti, og
samme år er 430 0 årige blevet indmeldt i folkekirken, hvilket svarer til 67,7 % af de fødte.
Samtidig ses der at være foretaget 434 dåb i provstiets kirker samme år. Forskellen mellem
antallet af dåb og antallet af indmeldte kan dels skyldes, at der kan været foretaget dåb af
børn, som er bosat udenfor provstiets grænser eller der kan være børn, som er enten født sent
i 2014, som er blevet døbt/indmeldt i 2015 eller født sent i 2015 og ikke indmeldt i
folkekirken inden årsskiftet.
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Fødselstallet overstiger klart antallet af indmeldte 0 årige. Det kan i et vist omfang skyldes
nyfødte med anden kulturel baggrund end dansk, men der kan også være tale om reelt
danske børn, som ikke døbes og dermed meldes ind i folkekirken. Der findes desværre ikke
tilgængelige oplysning om herkomsten blandt de 0 årige indbyggere i 2015, så man kan
afgøre, i hvor stort omfang dette er tilfældet. Det bedste pejlepunkt for danske1 småbørns
tilknytningsforhold til folkekirken er et tal fra 2014, der viser, at medlemskabet blandt
danske 0-4 årige i X-strup Provsti dengang lå på 77,1 %.

Konfirmerede og potentielle konfirmander
I dette afsnit er der ikke taget udgangspunkt i provstiets aktivitetstællinger, fordi de ikke er
fuldstændige. I stedet hentet tal fra Danmarks Statistik, da vi vurderer, at de fører til mest
viden om de unge folkekirkemedlemmers til- eller fravalg af folkekirken. Børn konfirmeres
normalt når de går i 7. klasse eller 8. klasse. Alt efter hvad tid på året de er født, er de
mellem 13 og 15 år gamle når de konfirmeres. Det betyder, at gennemsnitligt en tredjedel af
de 13-15 årige folkekirkemedlemmer er potentielle konfirmander hvert år.
I X-strup Provsti blev der konfirmeret 404 personer i 2015. Til sammenligning udgjorde en
tredjedel af de 13-15 årige folkekirkemedlemmer og dermed potentielle konfirmander 531
personer. Det svarer til, at 76 % af de potentielle konfirmander vælger at bekræfte deres
kristne tro ved konfirmationen.
Antallet af konfirmationer i et sogn kan afhænge af, om de potentielle konfirmander går på
skoler i eller udenfor sognets grænser, og få konfirmander i et sogn behøver ikke betyde en
dårlig kontakt mellem kirken og de 13-15 årige folkekirkemedlemmer. Det er ikke
utænkeligt, at noget tilsvarende kan gøre sig gældende for provstier i byområder, hvor børn
godt kan gå i skole i et andet provsti end bopælsprovstiet, især hvis der er tale om
privatskoler. Det er måske værd at undersøge, om provstiets 13-15 årige medlemmer
konfirmeres i andre kirker og/eller overveje, om der skal gøres en særlig indsat i forhold til
at få anden kontakt med de 13-15 årige medlemmer.

1

Mindst en forælder er dansk statsborger og født i Danmark
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Væsentligste pointer vedr. kirkelige handlinger
Vedrørende kirkelige handlinger i X-strup Provsti i 2015 bemærkes


at der har været foretaget 578 kirkelige handlinger med i alt 40.629 deltagere



at der gennemsnitligt er 70 deltagere ved en kirkelig handling



at 39 % af alle kirkelige handlinger er dåb med gennemsnitligt 67 deltagere



at 42 % af alle kirkelige handlinger er bisættelse/begravelse med gennemsnitligt 63
deltagere



at konfirmationer har et gennemsnitligt deltagerantal på 175 personer, og de øvrige
kirkelige handlinger har gennemsnitlige deltagerantal på mellem 54-76 personer. Til
sammenligning har en almindelig søndagsgudstjeneste gennemsnitligt 28 deltagere



at der i 2015 blev født 635 børn i provstiet, og samme år blev 430 af provstiets 0
årige indbyggere indmeldt i folkekirken sv.t. 67,7 % af de fødte samme år



at folkekirkemedlemskabet blandt provstiets 0-4 årige danske børn i X-strup Provsti i
2014 lå på 77,1 %



at ud af 531 potentielle konfirmander blev 404 konfirmerede sv.t. 76 %

Side 23

Arrangementer
Ud over gudstjenester og kirkelige handlinger foregår der også rigtig meget andet rundt om i
de danske kirker. Hvor præsten altid er en del af gudstjenester og kirkelige handlinger, kan
mange kirkens øvrige aktiviteter godt varetages af andre ansatte eller frivillige, og typisk er
udbuddet af sådanne arrangementer afhængigt af, hvor mange ekstra hænder, kirkerne har at
gøre godt med. Arrangementerne kommer i mange udformninger, og hvor nogle
arrangementer lykkes bedst med få deltagere fx studiekredse eller sorggrupper, kan andre
arrangementer sagtens rumme store deltagermængder fx koncerter eller foredrag.
Omfanget af og deltagelsen i arrangementer i sognene er behæftet med stor usikkerhed, da
nærlæsning af tallene afslører, at der er stor forskel på, om og hvad sognene tæller og
indberetter. Der er også meget stor forskel på, hvordan kirkerne i provstiet kategoriserer
deres arrangementer ved indberetningen, og det har nødvendiggjort en grundig gennemgang
af de indberettede data for arrangementer for en ensretning af kategoriseringen, så der kan
trækkes viden ud. Det har vi gjort efter bedste evne og resultatet præsenteres i dette afsnit.
Mange kategorier af arrangementer giver sig selv, men enkelte har brug for et par ord om,
hvad de dækker:
Studiekreds:

Studiekredse, gudstjenestearbejdsgrupper el. lign.

Møde:

Interne møder (MR, udvalgsmøder mm.), dåbssamtaler o.l.

Skole-/ kirkesamarbejde: Besøg af skoleklasser (ikke i forb. m. julegudstjenester)
Børne-/ ungdomsarbejde:

Legestue, dagplejebesøg, tumlingesang, børne- og
ungdomsklubber el.lign.

Konfirmander:

Konfirmationsundervisning og andre arrangementer for
konfirmander og forældre

Børnekonfirmander:

Minikonfirmandundervisning

Andet arrangement:

Arrangementer som fx ældreklubber, café, rundvisninger i
kirken, fællesspisning, sorggrupper, sogneindsamling,
filmaftener mm.

Udbud og deltagelse i kirkens arrangementer
Der er i alt afholdt 1.091 arrangementer i X-strup Provsti i løbet af 2015 med samlet set
28.439 deltagere. Det er et gennemsnitligt deltagerantal på 26 personer, som dækker over
arrangementer med rigtig mange deltagere som fx koncerter og møder med ganske få
deltagere. I tabellen på næste side fremgår fordelingen af de forskellige arrangementer og
antallet af deltagere i alt.
Kirkerne i X-strup Provsti udbyder i stort omfang den populære barselsaktivitet
babysalmesang. Hele 218 gange i løbet af 2015 er der blevet afholdt babysalmesang i
provstiets kirker, og i alt har der været 4.587 deltagere. Frivilligt korarbejde er også meget
udbredt med 172 gange med i alt 2.991 deltagere, og går man tallene efter i sømmene, er der
i X-strup Provsti i stort omfang tale om børnekor og kun enkelte voksenkor. Der har været
105 arrangementer med børne- og ungdomsarbejde (fx børne- og ungdomsklubber) og i alt
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123 arrangementer er endt i kategorien ”Andet arrangement”, der dækker over et meget
bredt spekter af arrangementer jf. definitionen ovenfor.
Rigtig mange af kirkernes arrangementer har børn som målgruppe. Alt i alt er antallet af
arrangementer for børn* i løbet af 2015 på 593 svarende til 54 % af alle arrangementer.
Betragter man de 198 møder som overvejende interne, er det hele 66 % af alle offentligt
udbudte arrangementer i kirkerne, der er målrettet børn. Det viser, at kirkerne i X-strup
Provsti er meget bevidste om vigtigheden af kontakten til børn (og deres forældre), herunder
dåbsoplæring for minikonfirmander og undervisning af konfirmander.

Antal
arrangementer
Babysalmesang (b)

Antal
deltagere
i alt

218

4.587

64

2.699

172

2.795

54

4.465

198

2.157

Sangarrangement

36

1.067

Studiekreds

10

90

Udflugt

13

861

Skole‐/ kirkesamarbejde (b)

10

371

Børne‐/ungdomsarbejde (b)

105

1.921

Børnekonfirmander (b)

49

594

Konfirmander (b)

39

1.765

Andet arrangement

123

4.512

Arrangementer i alt

1.091

27.884

Foredrag
Frivilligt korarbejde (b)
Koncert
Møde

*Arrangementer regnet for at være målrettet børn er markeret med (b)
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Som det fremgår af nedenstående diagram, er der meget stor forskel på det gennemsnitlige
antal af deltagere ved de forskellige arrangementer, og det skyldes som tidligere nævnt, at
arrangementerne kommer i mange udformninger, og hvor nogle arrangementer lykkes bedst
med få deltagere fx studiekredse eller sorggrupper, kan andre arrangementer sagtens rumme
store deltagermængder fx koncerter eller foredrag.
Gennemsnitlig deltagelse i arrangementer 2015
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Væsentligste pointer vedr. arrangementer
Vedrørende arrangementer i X-strup Provsti i 2015 bemærkes


at der foregår rigtig mange meget i kirkerne, som kan eller bliver varetaget af andre
ansatte end præsten eller af frivillige kræfter



at der blev afholdt 1.091 arrangementer i provstiets sogne løbet af året



at der i alt var 28.439 deltagere ved arrangementerne sv.t. gennemsnitligt 26 personer



at babysalmesang er den oftest udbudte aktivitet med 218 gange med i alt 4.587
deltagere



at frivilligt korarbejde har været udbudt 172 gange med 2.991 deltagere, og at
korarbejdet hovedsageligt henvender sig til børn



at 64 % af alle offentlige arrangementer er målrettet børn, hvilket viser, at kirkerne
tager kontakten til børn (og deres familier) meget seriøst



at der er afholdt 123 ”Andet arrangement”, der dækker over et meget bredt spekter af
arrangementer lige fra ældreklubber, café, rundvisninger i kirken, fællesspisning og
til sorggrupper, sogneindsamling og filmaftener mm.



at der er stor forskel på det gennemsnitlige deltagerantal i arrangementerne, som
skyldes, at de kommer i så mange forskellige udformninger, og nogle fungerer med
mange deltagere, mens andre fungerer bedst med få deltagere
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Aktivitetstællinger i sognene
I tabellerne E-I bilagsmaterialet fremgår aktivitetstællingerne på sogneplan, herunder
indbyggertal og folkekirkemedlemskab, gudstjenester og deltagelse i disse, deltagere i
helligdagsgudstjenester også set i forhold til folkekirkemedlemskabet i sognet, kirkelige
handlinger og deltagere i disse samt arrangementer og deltagere i disse. Det skal igen
bemærkes, at aktivitetstællingerne i X-strup Provsti ikke ses at være fuldstændige, og
dermed kan der være flere aktiviteter i sognene, end tallene giver udtryk for.
Af diagrammet nedenfor fremgår deltagelsen i sognene fordelt på de tre kategorier:
gudstjenester, kirkelige handlinger og arrangementer. Da der er stor forskel på sognenes
indbyggertal, er der naturligvis også stor forskel på potentialet for antallet af deltagere i
kirkernes aktiviteter, og derfor kan lav deltagelse i nedenstående diagram ikke tolkes som, at
nogle kirker ikke er flittigt besøgt. Tallene skal ses i relation til folkekirkemedlemstallet i det
pågældende sogn, som fremgår af tabel E.
Deltagere 2015
Gudstjenester

Kirkelige handlinger"

Arrangementer
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Tabel E
Sogn 1
Sogn 2
Sogn 3
Sogn 4
Sogn 5
Sogn 6
Sogn 7
Sogn 8
Sogn 9
Sogn 10
Sogn 11
Sogn 12
Sogn 13
Sogn 14
Sogn 15
Sogn 16
I alt

Indbyggere Folkekirkemedlemmer Medlemsprocent
3.725
3.226
86,6
1.142
1.017
89,1
1.647
1.362
82,7
151
130
86,1
363
338
93,1
2.487
2.205
88,7
487
440
90,3
12.573
8.670
69,0
2.356
2.041
86,6
4.832
4.307
89,1
311
268
86,2
682
614
90,0
6.767
5.186
76,6
3.046
2.787
91,5
1.475
1.340
90,8
11.509
9.331
81,1
40.569
32.591
80,3
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Ser man på gennemsnitsdeltagelsen i de tre kategorier i sognene, er der følgende at
bemærke:
Gennemsnitsdeltagelsen i gudstjenester (ekskl. gudstj. med dåb og konfirmation) i sognene
svinger mellem 11-57 personer, men tallene dækker også over et meget stort spænd i antallet
af indberettede gudstjenester fra sognene på mellem 2-100. Med den usikkerhed i mente
viser der sig en tendens til, at de befolkningsmæssigt største sogne har den laveste andel af
gennemsnitlig deltagelse ved gudstjenesterne i forhold til antallet af folkekirkemedlemmer i
sognet2.
Gennemsnitsdeltagelsen i kirkelige handlinger i sognene er generelt set relativt ensartet og
svinger mellem 52-80 personer og kun et enkelt sogn ligger lavere end dette. Men tallene
dækker også over et meget stort spænd i antallet af indberettede kirkelige handlinger fra
sognene på mellem 7-114. Der er ikke umiddelbart noget, der tyder på, at sognets
befolkningsmæssige størrelse betyder noget for det gennemsnitlige deltagerantal ved
kirkelige handlinger3.
Gennemsnitsdeltagelsen i arrangementer i sognene er behæftet med stor usikkerhed, da
nærlæsning af tallene afslører, at der er stor forskel på, om og hvad sognene tæller og
indberetter. Det er især de befolkningsmæssigt største sogne, som får indberettet tal for
arrangementer, men også blandt disse sogne er der forskel på, hvad man indberettet. Således
er det kun et enkelt af de store sogne, der har indberettet møder og
konfirmandundervisning/arrangementer for konfirmander og forældre. Da arrangementerne
dækker over en anderledes og i stort omfang mere direkte kontakt med folkekirkens
medlemmer, er det meget relevant at få afdækket omfanget af og deltagelsen i disse
aktiviteter.
Gennemsnitligt antal deltagere
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Sognene kan ved henvendelse til Kirkefondet få udarbejdet en mere detaljeret analyse af
deres egne aktivitetstællinger svarende til denne rapport udarbejdet på provstiplan, ligesom
det også er muligt at få udarbejdet en analyse af befolkningssammensætning og – udvikling i
sognet i perioden fra 1996 frem til i dag.

2
3

Beregning af oplysninger i tabel F sammenholdt med oplysninger i tabel E
Beregning af oplysninger i tabel H sammenholdt med oplysninger i tabel E
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Til slut
Hermed videregives analysen af tallene og oplægget til samtale om jeres kirkeliv,
forhåbentlig til jeres inspiration og til gavn for jeres videre arbejde med det kirkelige liv i Xstrup Provsti.
Skulle I støde på fejl eller uklarheder tallene eller analysen, er det vigtigt både for jeres og
vores skyld, at I kontakter os, så vi kan sikre rettelse af evt. fejl og afklaring af evt.
uklarheder i materialet.
Det er vigtigt at understrege, at en analyse ikke nødvendigvis skal føre til flere aktiviteter.
Den kan lige så vel føre til kvalitetsudvikling af de nuværende, til koncentration om færre
opgaver, som man virkelig ønsker at sætte alle kræfter ind på, eller til ændret prioritering.
Formålet er hverken at skabe fornemmelsen af, at det I gør i dag, ikke er godt nok, eller at
pålægge jer nye opgaver. Samtalen om, hvordan kirkelivet i X-strup Provsti skal være i de
kommende år og konklusionerne ud fra analysen ligger hos jer.
Kirkefondet ønsker jer lykke til og energi til arbejdet!
Frederiksberg d. 12. december 2016
Sille M. Fusager
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