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Introduktion
Denne sogneanalyse er udarbejdet på grundlag af Kirkefondets Sognestatistik, et statistisk
materiale fra årene 2000 og 2004 samt det sognestatistiske materiale fra 2008, 2011, 2014,
2017 og 2020, som er udarbejdet af Danmarks Statistik på foranledning af Kirkeministeriet.
Dette statistiske materiale giver det nyest mulige indblik i befolkningsudviklingen i Danmarks
sogne. Sognestatistikken, som i 7 tabeller beskriver befolkningen i X-sted Sogn, findes i
bilagsmaterialet. Endvidere indeholder materialet udvalgte nøgletal for 2020 for Danmark,
Aarhus Stift, Aarhus Søndre Provsti og alle provstiets sogne. Derudover er der hentet tal fra
Danmarks Statistik vedrørende ind- og udmeldelser i 2007-2020 og kirkelige handlinger for
2006-2020 samt befolkningsoplysninger pr. 1.1.2021.
Talmaterialet kræver bearbejdelse for at kunne bruges i menighedsrådets og kirkens arbejde
med visioner, mål og konkret planlægning. Det er baggrunden for, at Kirkefondet tilbyder at
udarbejde sogneanalyser. Denne analyse er udarbejdet i august 2021 af Kirkefondet for X-sted
Sogns menighedsråd.
Før gennemlæsningen er det vigtigt at gøre sig klart, at analysen alene bygger på skriftligt og
statistisk materiale, og hvad man kan udlede af dette. Det er derfor nødvendigt, at
sogneanalysen vurderes i forhold til de faktiske forhold i lokalområdet. Nogle eksempler kan
belyse dette:
•
•
•
•
•
•

Når statistikken taler om “flerfamiliehuse”, fremgår det ikke, om der er tale om
højhuse eller lave boligblokke
Når der er en stor andel af enlige, fortæller det ikke, om der også er en stor ensomhed
Statistikken fortæller ikke noget om den geografiske placering inden for sognet, og
mange aktiviteter kan være betinget af placeringen i lokalområdet, buslinjerne,
skolerne, institutioner osv.
Et sogn kan være delt op i meget forskellige enkeltdele, socialt, kulturelt og kirkeligt
Et sogn med mange kirkelige og folkelige aktiviteter kan statistisk set være identisk
med et sogn, hvor disse aktiviteter mangler
Et sogn er altid en del af en større lokal helhed – det er ikke en isoleret enhed

En sogneanalyse er først og fremmest et redskab til at få belyst, om den fornemmelse, man
ofte har af et sogn og dets indbyggeres forhold, er rigtig. Derefter kan man så drøfte kirkens
situation og dens muligheder i lokalsamfundet. Viden om sognets befolkning er nemlig en af
betingelserne for at kunne sætte sig mål for kirkens liv, der både er realistiske og visionære.
En sogneanalyse kan rejse nye spørgsmål, som man må søge besvaret ad andre veje, f.eks. ved
at få yderligere statistisk materiale fra kommunen eller Danmarks Statistik. Man kan også
supplere analysen med egne undersøgelser, der f.eks. kan omfatte en samtale med
sundhedssygeplejersker, viceværter i større bebyggelser eller ved brug af spørgeskemaer,
interviews m.m.
En sogneanalyse giver med andre ord et overblik over de befolkningsmæssige, økonomiske
og sociale strukturer i sognet og fremhæver dets karakteristika i forhold til tallene på
landsplan. Derved er der dannet et fundament for en fælles overvejelse om, hvordan man kan
eller ønsker at være kirke og menighed i netop jeres sogn - en samtale, der gerne skulle
fortsætte og give muligheder for liv og vækst i menigheden.
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Vigtigt vedr. det statistiske materiale
Følgende skal præciseres vedrørende anvendelsen af de statistiske oplysninger: Vi bygger i
denne analyse på tal hentet i Kirkeministeriets statistikbank. Der er i visse tilfælde mindre
uoverensstemmelser mellem disse tal og tal, der er offentliggjort på Kirkeministeriets
hjemmeside og i statistikbanken. Det skyldes bl.a. forskellige opgørelsestidspunkter.
Vi benytter altid de nyest tilgængelige sognedemografiske datasæt fra Danmark Statistik, som
pt. er pr. 2020 og offentliggjort i foråret 2021. Desuden er der udarbejdet et tillægsbilag med
data for befolkning og folkekirkemedlemskab pr. 1. januar i indeværende år. Bilaget ligger
forrest i bilagsmaterialets talsæt. Det vil fremgå tydeligt af hvert diagram i analysen hvilke
årstal, der er anvendt.
Vi må tage forbehold for egentlige fejl i Danmarks Statistiks materiale. Konstaterer vi fejl i
talmaterialet, gøres Danmarks Statistik opmærksom herpå.

Tabellerne og nøgletal
Tabellerne 1-7 for årene 2000, 2004, 2008, 2011, 2014, 2017 og 2020 kaldes Talsæt, - og I
finder dem samt tillægsbilagene Befolkning og folkekirke 1.1.2021 og
Befolkningsfremskrivning 2021-2041 bag 2. faneblad adskilt af grønne faner. I alle afsnit vil
de nyest opgjorte tal blive omtalt som nutid.
Tabel 3 om børn 0-17 år findes ikke for 2017 og 2020, fordi Danmarks Statistik i oktober
2018 af diskretionshensyn ophørte med at levere data på årgange og i stedet oprettet
aldersgrupper med 5 årgange i hver.
Bag sidste faneblad finder I Nøgletal for 2020. Nøgletallene giver et overblik over den
demografiske situation i hhv. Danmark, stiftet, provstiet og provstiets sogne.
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Aarhus Stift
X-sted Sogn ligger i Aarhus Stift, som d. 1. januar 2021 har 866.627 indbyggere, Heraf er de
664.287 personer medlemmer af folkekirken, hvilket giver en medlemsandel på
76,7 %. Stiftet er befolkningsmæssigt landets andenstørste stift og er samtidig det stift, der har
den tredje laveste medlemsprocent.
Aarhus Stift er opdelt i følgende 14 provstier:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Århus Domprovsti
Århus Nordre Provsti
Århus Søndre Provsti
Århus Vestre Provsti
Hobro-Mariager Provsti
Randers Søndre Provsti
Randers Nordre Provsti
Favrskov Provsti
Norddjurs Provsti
Syddjurs Provsti
Odder Provsti
Silkeborg Provsti
Skanderborg Provsti
Horsens Provsti

Der i alt 336 sogne og 359 kirker i stiftet med i alt ca. 330 sognepræster ansat. Stiftet omfatter
såvel store bysogne, forstads- og provinssogne samt udprægede landområder med små sogne.
Stiftet er dermed meget uens sammensat, hvad angår befolkningstæthed, indbyggertal i de
enkelte sogne og geografi og også, hvad angår sociale, økonomiske og boligmæssige forhold
m.v.
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Aarhus Søndre Provsti
X-sted Sogn er en del af Aarhus Søndre Provsti, der pr. 1. januar 2021 har et indbyggertal på
91.712 personer. Folkekirkemedlemskabet er på 72,6 % svarende til 66.580 personer.
Provstiet omfatter følgende 16 sogne:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Astrup Sogn
Beder Sogn
Fredens Sogn
Holme Sogn
Hvilsted Sogn
Kolt Sogn
Malling Sogn
Mårslet Sogn
Ormslev Sogn
Ravnsbjerg Sogn
Skåde Sogn
Tiset Sogn
Tranbjerg Sogn
Tulstrup Sogn
Viby Sogn
Vitved Sogn

Ifølge oplysninger på www.provsti.dk er sognene inddelt i 14 pastorater, hvor Fruering-Vitved
Pastorat er eneste tosogns-pastorat (Fruering Sogn hører under Skanderborg Provsti), og
Astrup-Tulstrup-Hvilsted Pastorat er eneste tresogns-pastorat. Sognene bestyres af 14
menighedsråd. Der er 30 sognepræster ansat i Aarhus Søndre Provsti.
Befolkningstallet i provstiets sogne varierer meget. Der er tre små sogne med mellem ca. 2001.000 indbyggere, to mindre sogne med ca. 2.000-2.800 indbyggere, fire mellemstore sogne
med mellem ca. 4.600-6.000 indbyggere og syv store sogne med mellem ca. 7.300-10.600
indbyggere. Der er således meget stor forskel på indbyggertallet i provstiets sogne, og det
giver sammen med andre befolkningsmæssige forhold forskel i muligheder og udfordringer
for kirkelivet. Vi kigger i analysen nærmere på nogle af disse forhold i sognene, og henviser i
øvrigt til de omfattende oplysninger på sogneplan i talmaterialets tabel 1-7 og Nøgletal.
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X-sted Sogn – kort fortalt
Pr. 1.1.2021 bor der i alt 7.464 personer i X-sted Sogn. Folkekirkemedlemskabet er på
74,7 %.
Sognet har pt. følgende ansatte: to sognepræster, en kirke- og kulturmedarbejder, en
kirkesanger/korleder, en sognegårdsværtinde, en organist, en graver og en kirkesekretær.
Menighedsrådet består foruden præsterne af 10 valgte personer, heraf er otte kvinder og to
mænd.
Danmarks Statistik oplyser følgende nøgletal for X-sted Sogn, hvoraf oplysninger om
befolkning og folkekirkemedlemskab er pr. 1.1.2021 og oplysninger om husstande,
indbyggere pr. husstand og flyttefrekvens er pr. 1.1.2020:
Befolkningstal
Medlemmer af folkekirken
Børn 0-19 år
Unge voksne 20-29 år
Ældre 65+ år
Udlændinge
Husstande
Indbyggere pr. husstand
Flyttehyppighed

7.464 personer
5.576 personer / 74,7 %
1.886 personer / 25 %
671 personer / 9 %
1.221 personer / 16 %
1.043 personer / 14 %
3.225 husstande
2,34 personer
12 %
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Befolkning
Oplysningerne om befolkning i det følgende hviler på de nyeste befolkningsoplysninger pr.
1.1.2021 samt de statistiske oplysninger i tabel 1 i det vedlagte tabelmateriale. Det er opgjort
pr. 1. januar i de udvalgte år, fordelt på alder og køn. Tabellen er delt op i 16 aldersgrupper, og
for hver gruppe er der angivet det samlede indbyggertal samt fordeling på personer af dansk
herkomst, indvandrere og efterkommere af indvandrere.
For at skabe et enklere overblik over befolkningssammensætningen i sognet arbejdes der
desuden med følgende grupperinger af indbyggerne:
0-19 år:
20-29 år:
30-49 år:
50-64 år:
65-75+ år:

Børn
Unge voksne
Voksne
Midaldrende
Ældre

Befolkningens sammensætning
Pr. 1.1.2021 bor der 7.464 personer i X-sted Sogn, der fordeler sig i de fem
befolkningsgrupper, som det ses af diagrammet nedenfor til højre. Børnegruppen udgør 25 %
af sognets befolkning, de unge voksne 9 %, de voksne 29 %, de midaldrende 21 % og endelig
udgør ældregruppen 16 % af sognets befolkning. Sognets fordeling afviger en del fra
fordelingen på landsplan, som ses af diagrammet til venstre, især ved store andele af børn og
voksne, men relativt lave andele af unge voksne og ældre.
Befolkningsprofil - Danmark 2021

Ældre 65-75+ år
20%

Børn 0-19 år
22%

Midaldrende 5064 år
20%

Unge voksne
20-29 år
13%
Voksne 30-49 år
25%

Befolkningsprofil - X-sted Sogn
2021
Ældre 65-75+ år
16%

Børn 0-19 år
25%

Midaldrende
50-64 år
21%

Unge voksne
20-29 år
9%
Voksne
30-49 år
29%
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I diagrammet nedenfor kigger vi lidt nærmere på aldersfordelingen i sognet. Her ses
befolkningsprofilen pr. 1.1.2021 i X-sted Sogn i absolutte tal fordelt på de 16 aldersgrupper
med 5 årgange i hver.
Befolkningsprofil - X-sted Sogn 2021
700
600

Personer

500
400
300
200
100
0

Sognets børnegruppe består af 1.886 børn og unge mellem 0-19 år, som samlet set udgør 25 %
af befolkningen. Der er 612 børn mellem 0-4 år, 496 børn mellem 5-9 år, 404 børn mellem 1014 år og 374 børn/unge mellem 15-19 år.
Gruppen af unge voksne består af i alt 671 personer mellem 20-29 år, som samlet set udgør
9 % af sognets befolkning. Der er 276 personer mellem 20-24 år og 395 personer mellem 2529 år.
Sognets voksengruppe består af 2.134 personer mellem 30-49 år, og udgør samlet set 29 % af
befolkningen. Der er 598 personer mellem 30-34 år, 571 personer mellem 35-39 år, 435
personer mellem 40-44 år og 530 personer mellem 45-49 år.
Gruppen af midaldrende består af 1.522 personer mellem 50-64 år, som samlet set udgør 21 %
af befolkningen. Der er 507 personer mellem 50-54 år, 537 personer mellem 55-59 år og 508
personer mellem 60-64 år.
Ældregruppen består af 1.221 personer over 65 år og udgør 16 % af sognets befolkning. Der
er 442 personer i aldersgruppen 65-69 år, 291 personer mellem 70-74 år og 488 personer over
75 år. Det bemærkes, at aldersgruppen 75+ år dækker alle årgange over 75 år, hvorimod de
øvrige aldersgrupper dækker 5 årgange hver.
I tabellen på næste side findes en opsamling af oplysningerne om sognets befolkning opgjort i
befolkningsgrupperne i antal og andel af befolkningen.
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Bef. i alt
Børn
(0-19 år)
Unge voksne
(20-29 år)
Voksne
(30-49 år)
Midaldrende
(50-64 år)
Ældre
(65+ år)

pers.
pers.
pct.
pers.
pct.
pers.
pct.
pers.
pct.
pers.
pct.

Sognet
2021
7.464
1.886
25
671
9
2.134
29
1.552
21
1.221
16

Danmark
2021
5.840.045
1.290.250
22
778.740
13
1.445.503
25
1.149.280
20
1.176.272
20

Diagrammet nedenfor viser den andelsmæssige størrelse af de forskellige aldersgrupper i Xsted Sogn sammenlignet med landsgennemsnittet.
Befolkningsprofil sammenholdt med landstallene 2021
X-sted Sogn

Danmark

10
9
8
7

pct

6
5
4
3
2
1
0

Børnegruppen i X-sted Sogn udgør en større andel af befolkningen end på landsplan, og det
skyldes større andele af 0-9 årige end gennemsnittet, mens andelene af 10-19 årige er lidt
mindre end på landsplan. Diagrammet viser tydeligt, at der er en overvægt af mindre børn i
sognet. Således er 59 % af børnene mellem 0-9 år og 41 % er mellem 10-19 år. I Danmark
som helhed er 47 % af børnene 0-9 år og 53 % er 10-19 år, og dermed er børnegruppen i Xsted Sogn langt yngre end gennemsnittet.
Sognet har meget mindre andele af unge voksne mellem 20-29 år end på landsplan, mens
andelene af 30-39 årige er noget større end gennemsnittet. Andelene af 40-54 årige er omtrent
på niveau med gennemsnittet, andelene af 55-69 årige er lidt større end på landsplan, og
endelig er andelene af indbyggere over 70 år en del lavere end på landsplan.
Set i forhold til landstallene har X-sted Sogn dermed en befolkning med mange og yngre
børn, få unge voksne, mange voksne og i særdeleshed mange 30-39 årige, et nogenlunde
gennemsnitligt niveau af midaldrende og en lidt lille ældregruppe.
Boligudbuddet i sognet betyder rigtig meget for alderssammensætningen i befolkningen.
Nogle sogne har meget større ældregrupper end andre. Når det er tilfældet, skyldes det ofte, at
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det pågældende sogn har et stort udbud af ældrevenlige boliger og/eller mange
plejehjemspladser, eller ligger i et sommerhusområde, hvor mange ældre har valgt at bo
helårligt i deres sommerhus. Andre sogne – typisk bysogne – har rigtig mange unge voksne
boende, og det hænger, foruden et stort udbud af uddannelses- og erhvervsmuligheder, nært
sammen med et større udbud af boliger, der er attraktive i forhold til delemuligheder eller er
studievenlige (fx studieboliger, kollegier, bofællesskaber), så den månedlige ydelse for den
enkelte er relativt lav. Endelig har nogle sogne en overvældende andel af børnefamilier.
Sådanne steder ses typisk et boligudbud med overvægt af enfamiliesboliger (parcelhuse,
villaer, rækkehuse) eller bebyggelser med store lejligheder, hvor der er plads til store
armbevægelser.

Befolkningen efter alder 2021
▪

Indbyggertal 7.464 personer

▪

Børn 0-19 år: 1.886 personer, 25 % af befolkningen (DK 22 %)

▪

Unge voksne 20-29 år: 671 personer, 9 % af befolkningen (DK 13 %)

▪

Voksne 30-49 år: 2.134 personer, 29 % af befolkningen (DK 25 %)

▪

Midaldrende 50-64 år: 1.522 personer, 21 % af befolkningen (DK 20 %)

▪

Ældre 65-75+ år: 1.221 personer, 16 % af befolkningen (DK 20 %)
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Befolkningsudvikling
Det følgende diagram beskriver befolkningsudviklingen i X-sted Sogn i perioden 2000-2021
fordelt på de 16 aldersgrupper. I 2000 boede der 5.280 personer i X-sted Sogn, og i 2021 er
antallet af indbyggere steget til 7.464 personer. Det er en fremgang på 2.184 personer
svarende til en markant stigning på 41 %.
Børnegruppen 0-19 år er i perioden øget med 330 personer svarende til en stigning på 21 %.
Der er tale om markant fremgang i antallet af 0-4 årige og relativ stabilitet i resten af
børnegruppen. Andelsmæssigt udgjorde børnegruppen i 2000 i alt 29 % af befolkningen i
sognet, mens børnene i 2021 udgør 25 %.
Befolkningsudvikling i sognet 2000-2021
2000

2021
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Antallet af unge voksne mellem 20-29 år er øget med 107 personer svarende til en fremgang
på 19 % siden 2000. Der er tale om fremgang i begge aldersgrupper. Andelsmæssigt udgjorde
de unge voksne 11 % af sognets befolkning i 2000, og i 2021 udgør de 9 % af befolkningen.
Antallet af voksne mellem 30-49 år er øget med 272 personer i perioden siden 2000 svarende
til en stigning på 15 %. Der er tale om fremgang i antallet af 30-39 årige og 45-49 årige og et
mindre fald i antallet af 40-44 årige. Andelsmæssigt udgjorde de voksne 35 % af sognets
befolkning i 2000, og i 2021 udgør de 29 %.
Antallet af midaldrende mellem 50-64 år er øget med 683 personer siden 2000 svarende til en
markant fremgang på 79 %. Der er tale om fremgang i alle aldersgrupper. I 2000 udgjorde de
midaldrende 16 % af sognets befolkning, og i 2021 udgør de 21 % af befolkningen.
Ældregruppen 65-75+ år er øget med 792 personer siden 2000 svarende til en markant
fremgang på 185 %. Der er tale om fremgang i alle aldersgrupper. I 2000 udgjorde
ældregruppen 8 % af sognets befolkning, og i 2021 udgør ældregruppen 16 % af befolkningen
i sognet.
Overordnet set må man sige, at perioden 2000-2021 har budt på stor vækst i indbyggertallet,
som især dækker over fremgang i antallet af 0-4 årige, 25-39 årige og 45-49 årige samt
markant fremgang i antallet af midaldrende og ældre.
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Skemaet nedenfor giver et overblik over udviklingen i befolkningsgrupperne i X-sted Sogn og
i Danmark i perioden 2000-2021:

Bef. i alt
Børn
(0-19 år)
Unge voksne
(20-29 år)
Voksne
(30-49 år)
Midaldrende
(50-64 år)
Ældre
(65+ år)

pers.
pers.
pct.
pers.
pct.
pers.
pct.
pers.
pct.
pers.
pct.

Sognet
2000
5.280
1.556
29
564
11
1.862
35
869
16
429
8

Sognet
2021
7.464
1.886
25
671
9
2.134
29
1.552
21
1.221
16

Danmark
2000
5.330.020
1.262.481
24
723.188
14
1.557.903
29
996.046
19
790.402
15

Danmark
2021
5.840.045
1.290.250
22
778.740
13
1.445.503
25
1.149.280
20
1.176.272
20

De seneste 10 år har budt på meget store stigninger i antallet af 0-9 årige, 25-34 årige, 6064årige og 75+ årige, nogen fremgang i antallet af 35-39 årige, 55-59 årige og 65-74 årige, og
mindre fald eller relativ stabilitet i aldersgrupperne mellem 10-24 år og 40-54 år. Det fremgår
af diagrammet nedenfor.
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Sammenfattende giver ovenstående et billede af X-sted Sogn, hvor de vigtigste tendenser i
befolkningsudviklingen i perioden 2000-2021 er:
Befolkningsudvikling 2000-2021
▪

Stor fremgang i befolkningstallet på 41 % (+2.184 personer)

▪

Fremgang i antallet af børn og unge ml. 0-19 år på 21 % (+330 personer)
udgjort af markant fremgang i antallet af 0-4 årige og stabilitet i de øvrige
aldersgrupper

▪

Fremgang i antallet af unge voksne ml. 20-29 år på 19 % (+107 personer)

▪

Fremgang i antallet af voksne ml. 30-49 år på 15 % (+272 personer) udgjort af
fremgang i antallet af 30-39 årige og 45-49 årige, men fald i antallet af 40-44
årige

▪

Markant fremgang i antallet af 50-64 årige på 79 % (+683 personer) udgjort af
fremgang i alle aldersgrupper

▪

Markant fremgang i antallet af ældre 65-75+ år på 185 % (+792 personer)
udgjort af fremgang i alle aldersgrupper

▪

Overordnet har perioden 2000-2021 budt på stor vækst i indbyggertallet, som
især dækker over fremgang i antallet af 0-4 årige, 25-39 årige og 45-49 årige
samt markant fremgang i antallet af midaldrende og ældre
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Befolkningsfremskrivning 2021-2041
Danmarks Statistik har i 2021 udarbejdet en befolkningsfremskrivning for Aarhus Kommune,
og dermed bliver det muligt at sige noget om, hvad man med en vis sandsynlighed kan
forvente af befolkningsudviklingen i lokalområdet i den nære fremtid. Fremskrivningen er
baseret på en statistisk model, der tager udgangspunkt i den udvikling, der har været med
hensyn til de faktorer (fraflytning, tilflytning, fødte og døde), der indgår i modellen. I den
udstrækning den faktiske udvikling i den enkelte kommune er meget forskellig fra tidligere
års udvikling fx grundet opførelse af nye boligområder, plejehjem el. lignende, vil dette
medføre, at fremskrivningen rammer udviklingen mindre godt. Der er udarbejdet et bilag med
data for 2021-2041 fordelt på aldersgrupper, som I finder forrest i talmaterialet sammen med
tabellen for befolkningstal pr. 1.1.2021.
Diagrammet nedenfor viser befolkningsfremskrivningen i Aarhus Kommune for perioden
2021-2041. Pr. 1. januar 2021 bor der 352.750 personer i Aarhus Kommune, og det forventes,
at befolkningen i 2041 er forøget til 407.150. Dermed forventes kommunens befolkning øget
med 54.400 personer i perioden svarende til en fremgang på 15 %. Befolkningstilvæksten
forventes at ske med befolkningstilvækst på ca. 3.000 indbyggere årligt i perioden 2021-2032
og herefter med ca. 2.000 indbyggere årligt frem til 2042.
Befolkningsfremskrivning i Aarhus Kommune 2021-2041
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Kigger man nærmere på den forventede befolkningsfremgang ved at se på fremskrivningen i
femårsaldersgrupper, viser det sig, at fremgangen dækker over forventet stigning i antallet af
indbyggere mellem 0-19 år, 30-49 år og 70-75+ år, mens de øvrige aldersgrupper relativt små
udsving. Det fremgår af diagrammet herunder.
Befolkningsfremskrivning i aldersgrupper - Aarhus Kommune
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Tabellerne nedenfor angiver den forventede udvikling i antallet af indbyggere i livsfaserne
Børn (0-19 år), Unge voksne (20-29 år), Voksne (30-49 år), Midaldrende (50-64 år) og Ældre
(65-75+ år) i Århus Kommune og den procentuelle udvikling.
Tallene viser, at man kan forvente fremgang i antallet af børn på 28 % svarende til 20.497
flere indbyggere mellem 0-19 år fordelt relativt ligeligt på de to 10-års perioder. Antallet af
unge voksne forventes at blive reduceret med godt 5 % svarende til et fald på 4.209
indbyggere mellem 20-29 år, og faldet sker forventeligt i perioden 2031-2041. Antallet af
voksne forventes at blive øget med 23 % svarende til 19.665 flere indbyggere mellem 30-49
år fordelt med fremgang i begge 10-års perioder. Antallet af midaldrende forventes at blive
reduceret med 3 % svarende til 1.858 færre indbyggere mellem 50-64 år, og her er der tale om
mindre fald i den første 10-års periode og større fald i den anden 10-års periode. Endelig
forventes der en stor fremgang i antallet af indbyggere over 65 år på 39 %, svarende til en
fremgang på 20.310 flere indbyggere i disse aldersgrupper. I ældregruppen forventes
fremgang i begge 10-års perioder. Ovenfor viste diagrammet, at der bliver tale om en meget
stor fremgang i antallet af 75+ årige. Samlet set kan Aarhus Kommune altså forvente at have
en befolkning med mange flere børn, mange flere voksne og ældre, heraf i særdeleshed flere
75+ årige.
Forventet udvikling - Antal indbyggere

Forventet udvikling - Procentuelt

2021-2031

2031-2041

Hele perioden
2021-2041

32.993
9.382

21.407
11.115

54.400
20.497

Udv. i alt
0-19 år

20-29 år

534

-4.743

-4.209

30-49 år

11.589

8.076

19.665

-150

-1.708

-1.858

50-64 år

-0,3

-3,1

-3,4

11.638

8.672

20.310

65+ år

22,1

13,5

38,6

Udv. i alt
0-19 år

50-64 år
65+ år

2021-2031

2031-2041

Hele perioden
2021-2041

9,4
13,0

5,5
13,7

15,4
28,5

20-29 år

0,6

-5,3

-4,7

30-49 år

13,7

8,4

23,3
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I tabellen herunder er befolkningsgrupperne opgjort som andel af befolkningen hvert 5. år fra
2021-2041. Her fremgår det, at den forventede befolkningsudvikling vil betyde, at
andelsfordelingen i kommunen forskydes positivt med 2-3 % for tre befolkningsgrupper,
nemlig børnegruppen, voksengruppen og ældregruppen, som altså vil fylde mere i
befolkningen i 2041 end i dag, mens andelene af unge voksne og midaldrende vil forskydes
negativt med mellem 3-4 % og de vil fylde mindre i befolkningen i 2041.

Aarhus Kommune - Forventet andelsfordeling 2021-2041
2021
2026
2031
2036
2041
Bef. i alt
100
100
100
100
100
0-19 år
20
20
21
22
23
20-29 år
25
24
23
22
21
30-49 år
24
24
25
25
26
50-64 år
16
15
14
13
13
65+ år
15
16
17
17
18

Sammenligner man tallene for Aarhus Kommune med den samtidige
befolkningsfremskrivning for hele Danmark som i diagrammet herunder, står det klart, at den
forventede udvikling i kommunen kun i et vist omfang ligner landstallene. På landsplan
forventes der befolkningstilvækst på 7 %, herunder fremgang i antallet af børn og voksne og
markant fremgang i antallet af ældre, samt forventet fald i antallet af unge voksne og
midaldrende. I Aarhus Kommune forventes en befolkningstilvækst på hele 15 % med langt
kraftigere vækst i børnegruppen og voksengruppen end på landsplan og lidt kraftigere vækst i
ældregruppen, mens tilbagegangen i unge voksne og midaldrende forventes at blive knap så
udtalt som på landsplan.

Befolkningsfremskrivning i procent 2021-2041
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Sammenfattende giver befolkningsfremskrivningen et billede af Frederiksberg Kommune,
hvor de vigtigste forventninger er:

Befolkningsfremskrivning for Aarhus Kommune 2021-2041
▪

Vækst i befolkningstallet på 15 % (+54.400 personer) fra 352.750 i 2021 til
407.150 indbyggere i 2041. Fremgangen dækker over forventet stigning i
antallet af indbyggere mellem 0-19 år, 30-49 år og 70-75+ år, mens de øvrige
aldersgrupper relativt små udsving

▪

Stigning i antallet af børn op til 19 år på 28 % (+20.497 personer)

▪

Fald i antallet af unge voksne ml. 20-29 år på 5 % (-4.209 personer)

▪

Stigning i antallet af voksne 30-49 årige på 23 % (+19.605 personer)

▪

Fald i antallet af midaldrende 50-64 årige på 3 % (-1.858 personer)

▪

Stor stigning i antallet af ældre 65-75+ år på 39 % (+20.310 personer)
primært udgjort af stor fremgang i antallet af 75+ årige

▪

Den forventede befolkningsudvikling vil betyde, at andelsfordelingen i
kommunen forskydes positivt med 2-3 % for tre befolkningsgrupper, nemlig
børnegruppen, voksengruppen og ældregruppen, som altså vil fylde mere i
befolkningen i 2041 end i dag, mens andelene af unge voksne og
midaldrende vil forskydes negativt med mellem 3-4 % og de vil fylde mindre
i befolkningen i 2041
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Indbyggere efter herkomst
På landsplan er 86 % af befolkningen danskere, 10,6 % har indvandrerbaggrund og 3,4 % er
efterkommere af indvandrere pr. 1.1.2021. Dermed er samlet set 14 % af alle landets
indbyggere af udenlandsk herkomst. I sognene spænder andelen af udlændinge på mellem 078 %.
Pr. 1.1.2021 bor der som tidligere nævnt 7.464 indbyggere i X-sted Sogn, og heraf er de 6.421
personer af dansk herkomst1, 736 personer er indvandrere2 og 307 personer er efterkommere
af indvandrere3. Dermed er 86 % af indbyggerne danskere, 9,9 % er indvandrere og 4,1 % er
efterkommere af indvandrere. Samlet set har 1.043 personer svarende til 14 % af indbyggerne
dermed anden etnisk herkomst end dansk. Afhængigt af lokale forhold kan disse udlændinge
være på kortvarigt ophold i sognet (fx studerende eller tidsbestemte ansættelser), eller de kan
være en fast del af sognets befolkning.
Ifølge tal fra Danmarks Statistik pr. 1.1.2021 har 36 % af alle udlændinge bosat i Danmark
baggrund i en vestlig og dermed overvejende kristen kultur. I X-sted Sogn har 31 % af
udlændingene vestlig baggrund svarende til 864 personer.
Tallene for indbyggernes herkomst fordelt på aldersgrupper findes senest opgjort pr. 1.1.2020.
I diagrammet nedenfor viser søjlerne andelen af indbyggere efter herkomst i de 16
aldersgrupper. I tabellen under diagrammet ses antallet af indbyggere i aldersgruppen fordelt
på herkomst. Søjlerne skal læses således, at ca. 89 % af alle 0-4 årige i X-sted Sogn er af
dansk herkomst, 1 % er indvandrere og 10 % er efterkommere af indvandrere.
Indbyggernes herkomst 2020
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Som det fremgår, spreder sognets indvandrere sig over alle aldersgrupper og er andelsmæssigt
størst repræsenteret i aldersgrupperne fra 20-49 år. Efterkommerne finder man primært i
aldersgrupperne op til 44 år.
I 2000 var der 126 indbyggere af udenlandsk oprindelse i sognet svarende til 2,4 % af
befolkningen. Der har således været stor fremgang i såvel antallet som andelen af udlændinge
Personer, hvor mindst en af forældrene er dansk statsborger, født i Danmark
Personer født i udlandet og hvis forældre begge er udenlandske statsborgere
3 Personer født i Danmark, hvor ingen af forældrene er danske statsborgere eller født i Danmark
1
2
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i X-sted Sogn i perioden frem til 2021. I Danmark som helhed var det i 2000 i alt 4,9 % af
befolkningen, som havde udenlandsk baggrund, og i 2021 er det som nævnt 13,9 %.

Indbyggernes herkomst 2021
▪

Danskere 6.421 personer / 86 % (DK 86 %)

▪

Indvandrere 736 personer / 9,9 % (DK 10,6 %)

▪

Efterkommere 307 personer / 4,1 % (DK 3,4 %)

▪

Udlændinge pr. 1.1.2021 i alt 1.043 personer / 14 % = vækst fra 126
personer / 2,4 % i 2000

▪

Udlændinge pr. 1.1.2021 i alt 1.043 personer / 14 % = vækst fra 126 personer
/ 2,4 % i 2000

▪

31 % af udlændingene har baggrund i vestlige lande (DK 36 %)
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Befolkningsbevægelser
Bilagsmaterialets tabel 2 fortæller om befolkningsbevægelser ved opgørelserne i 2000, 2004,
2008, 2011, 2014, 2017 og 2020. Tabellerne angiver både absolutte tal og procentvise
beregninger på baggrund af folketallet pr. 1. januar i opgørelsesåret og dækker
befolkningsbevægelser i perioden 1. januar – 31. december det pågældende år.

Befolkningsbevægelser
Diagrammet nedenfor dækker perioden januar-december i 2020, og dertil skal knyttes flg.
ordforklaringer:
Tilflyttede: Personer, som flytter fra en adresse i Danmark til en adresse i sognet
Fraflyttede: Personer, som flytter fra sognet til en adresse andetsteds i Danmark
Indvandrede: Personer, som flytter til sognet fra udlandet
Udvandrede: Personer, som flytter fra sognet til udlandet
Nettotilvækst: = fødte - døde + tilflyttede - fraflyttede + indvandrede - udvandrede
Hvert år sker der til- og fraflytning i sognet. I løbet af 2020 flyttede 828 personer til X-sted
Sogn, mens 973 personer flyttede fra sognet. Der blev født 110 børn i X-sted Sogn i løbet af
året, og 45 af sognets indbyggere døde. Dermed er der et større fødselsoverskud i sognet. Der
var i løbet af året 32 personer, som indvandrede til sognet og 39 personer, der udvandrede fra
det. Samlet set har X-sted Sogn haft en negativ befolkningstilvækst på 87 personer i 2020.
Befolkningsbevægelser 2020
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Personer
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-200

Sammenlægger man antallet af fødte, tilflyttede og indvandrede, har X-sted Sogn i løbet af
året 2020 fået 970 nye indbyggere, hvilket svarer til 13 % af befolkningen pr. 1.1.2020.
Når tabel 2 medtager oplysning om befolkningsbevægelser for unge voksne mellem 18-30 år,
er det fordi, at de typisk flytter oftere end andre aldersgrupper, og det kan være både indenfor
og over sogne- og kommunegrænser. De 18-30 årige udgør da også 40 % af alle tilflyttere og
36 % af alle fraflyttere.
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Ser man på udviklingen i befolkningsbevægelserne i perioden 2011-2020, ser man i 2011 og
2020 mindre reduktion af befolkningen, men i 2014 og 2017 klar fremgang i befolkningen.
Fødselstallet er let stigende i perioden, mens dødstallet har været nogenlunde stabilt. Der er
klar tendens til større mobilitet med klart stigende fraflytning og høje tilflytningstal. Særligt
2014 havde høj tilflytning, hvilket giver anledning til at tro, at der dette år blev færdiggjort et
større boligbyggeri, som gav væsentligt flere boliger i sognet. Indvandringen var svagt
stigende frem til 2017, men er så faldet, og udvandringen er let stigende.
Befolkningsbevægelser 2011-2020
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Flyttehyppighed
Flyttebevægelserne kan måles i begrebet flyttehyppighed, som dækker over gennemsnittet af
tallene for hhv. til- og fraflytning i procentandel af den samlede befolkning d. 1. januar
samme år. Tallet fortæller noget om, hvor hurtigt eller langsomt befolkningen i et område
statistisk set udskiftes. I sogne på landet kan flyttehyppigheden være helt ned til 2 %, mens
bysogne kan have flyttehyppigheder på helt op mod 40 %.
I X-sted Sogn er flyttehyppigheden i 2020 på 12 %. Det betyder, at befolkningen statistisk set
udskiftes ca. hvert 8. år, hvilket er en relativt mobil befolkning. Flyttehyppigheden blandt 1830 årige er på 35 %, og dermed ses altså en langt højere mobilitet blandt de unge voksne end i
den samlede befolkning.
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Flyttehyppigheder by og land 2020
Flyttehyppighed i alt
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I diagrammet ovenfor fremgår flyttehyppigheder fra udvalgte sogne i X-sted Sogns landsdel
hhv. et bysogn, et forstadssogn, et provins sogn og et landsogn. Til sammenligning ses
flyttehyppigheden i X-sted Sogn af kolonnen yderst til højre. Flyttehyppigheden i X-sted
Sogn ligger nogenlunde på niveau med Brabrand Sogn og Haderslev Vor Frue Sogn for så
vidt angår den samlede befolkning, og på niveau med Haderslev Vor Frue Sogn og Farsø Sogn
blandt de 18-30 årige.

Tilflytning af folkekirkemedlemmer
Alle sogne har via deres kordegn/kirkebogsførende sognepræst adgang til at få
oplyst, hvilke folkekirkemedlemmer, der er flyttet til sognet i en given periode. I
PERSON (person.cpr.dk) vælger man SØG/SOGNEARBEJDE/TILFLYTTET
SOGNET og indtaster forespørgslen. Kirkefondet har ikke adgang til PERSON og
kan derfor ikke bringe oplysningerne i denne analyse.
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Mobilitet 2020
▪

110 fødte og 45 døde

▪

828 tilflyttere og 973 fraflyttere

▪

32 indvandrede og 39 udvandrede

▪

Befolkningstilvækst -87 personer

▪

I alt 970 nye indbyggere i løbet af året svarende til 13 % af befolkningen

▪

Flyttehyppighed på 12 % svarende til en statistisk udskiftning af
befolkningen hvert 8. år = meget mobil befolkning

▪

De unge flytter oftere. Flyttehyppigheden blandt 18-30 årige er på 35 %,
og at de udgør 39 % af samtlige tilflyttere og 36 % af samtlige fraflyttere

Mobilitet 2011-2020
▪

I perioden 2011-2020 ser man i 2011 og 2020 mindre reduktion af
befolkningen, men i 2014 og 2017 klar fremgang i befolkningen.
Fødselstallet er let stigende i perioden, mens dødstallet har været
nogenlunde stabilt. Der er klar tendens til større mobilitet med klart
stigende fraflytning og høje tilflytningstal. Særligt 2014 havde høj
tilflytning, hvilket giver anledning til at tro, at der dette år blev færdiggjort
et større boligbyggeri, som gav væsentligt flere boliger i sognet.
Indvandringen var svagt stigende frem til 2017, men er så faldet, og
udvandringen er let stigende
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Husstandstyper
Tabel 4 i talmaterialet fortæller om husstandstyper, indkomster og boligform. Med en
Husstand forstås stort set det samme som en postadresse. Undervejs i sognestatistikkernes
historie er der sket ændringer i opgørelsesformen hos Danmarks Statistik, så tallene fra 20002014 kun i begrænset omfang kan sammenlignes med de nyeste tal. Hvor det er muligt, vil de
nye tal blive sammenlignet med tidligere år, så udviklingen fra 2008-2020 vil i et vist omfang
blive behandlet.

Husstandstyper
I X-sted Sogn er der 3.225 husstande, der fordeler sig med 63 % parhusstande og 37 %
singlehusstande. I absolutte tal er der tale om 2.016 parhusstande og 1.209 singlehusstande.
Nedenstående diagram viser husstandstypefordelingen i X-sted Sogn. De lyseblå felter
illustrerer parhusstande (husstande med mindst 2 myndige personer på samme postadresse) og
de mørkeblå felter illustrerer singlehusstandene (enlige). Begrebet Øvrige husstande dækker
over husstande med mere end 2 myndige personer registreret på postadressen fx kollegier,
bofællesskaber og par med myndige hjemmeboende børn.
Husstandstyper i sognet 2020
Øvrige husstande
7%

Enlige m børn
7%

Par (65+ år) u børn
12%

Enlige (18-29 år) u børn
3%
Enlige (30-49 år) u børn
6%

Enlige (50-64 år) u børn
9%

Par (50-64 år) u børn
11%

Enlige (65+ år) u børn
12%

Par (30-49 år) u børn
4%
Par (18-29 år) u børn
2%

Par m børn
27%

Den største husstandstype i sognet er Par m børn med 27 % af husstandene. Herefter følger
Enlige (65+ år) u børn med 12 % og Par (65+ år) u børn også med 12 % samt Par (50-64
år) u børn med 11 %. De øvrige husstandstyper udgør hver mellem 2-9 % af husstandene.
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Sammenlagt fordeler husstandene i X-sted Sogn sig således efter livsstadie:
Husstandstype
Unge voksne (18-29 år)
Voksne (30-49 år)
Midaldrende (50-64 år)
Ældre (65+ år)
Børnefamilier
Øvrige husstande
Total

Antal
155 stk.
321 stk.
617 stk.
786 stk.
1.122 stk.
224 stk.
3.225 stk.

Andel
5 %
10 %
19 %
24 %
35 %
7 %
100 %

DK
9
10
17
30
26
9
100

%
%
%
%
%
%
%

Den gennemsnitlige husstandsstørrelse i X-sted Sogn i 2020 er på 2,34 personer (DK 2,15
personer), og det er fuldstændig som i 2008, hvor den gennemsnitlige husstandsstørrelse var
2,34 personer.
På landsplan udgør parhusstande 55 % af alle husstande, og 45 % er singlehusstande. I X-sted
Sogn er der som nævnt 63 % parhusstande og 37 % singlehusstande, og dermed er der en
noget større andel af parhusstande i sognet end gennemsnitligt.
I diagrammet nedenfor sammenlignes den relative størrelse af husstandstyperne i X-sted Sogn
med landstallene, og som det fremgår, adskiller sognet sig blandt andet fra gennemsnittet på
følgende punkter:
▪ Husstande med 65+ årige udgør 24 % af husstandene (DK 30 %), og det skyldes især en
mindre andel af singlehusstande end gennemsnittet
▪ Husstande med 18-29 årige udgør 5 % af husstandene (DK 9 %), og det skyldes mindre
andele af såvel single- som parhusstande end gennemsnittet
▪ Husstande med børnefamilier udgør 35 % af husstandene (DK 26 %) og det skyldes især
en meget større andel af parhusstande end gennemsnittet
Husstandstyper 2020
X-sted Sogn

Danmark

30
25
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20
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10
5
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Boligtyper
I X-sted Sogn er der som tidligere nævnt i alt 3.225 husstande. Ud af disse er 2.726
beliggende i et enfamilieshus (stuehus/parcelhus/rækkehus), og 499 husstande er beliggende i
flerfamilieshuse (højhus/boligblok/karré/bofællesskab), hvilket svarer til en fordeling på hhv.
85 % og 15 %. På landsplan er 60 % af husstandene placeret i enfamiliehuse og 40 % i
flerfamiliehuse.
Boligsammensætning i sognet 2020
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Af diagrammet over boligområdet ovenfor kan man se, hvordan de forskellige husstandstyper
fordeler sig på boligform, og her fremgår det, at den store overvægt af enfamiliesboliger i
sognets boligmasse tydeligt afspejler sig i, hvordan man bor i alle husstandstyperne. Der er
således klar overvægt af husstande, der bor i enfamiliesboliger, og det er primært i
singlehusstandene man bor i flerfamiliesboliger.
Det er værd at bemærke, at 274 enlige over 65 år bor i enfamiliesboliger. Det kan både have
betydning for deres økonomiske råderum samt deres adgang til daglig kontakt med andre
mennesker, da denne husstandstype bl.a. dækker over enlige pensionister, der ikke længere
har adgang til sociale netværk via deres job. Også de 177 Enlige (50-64 år) u børn, 191
Enlige med børn, 149 Enlige (30-49 år) u. børn og 47 Enlige (18-29 årige) u børn boende i
enfamiliesboliger kan være økonomisk udfordrede, men har dog forventeligt bedre
forudsætninger for social kontakt via deres barn/børn og uddannelse eller jobs.
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Udviklingen i husstandstyper 2008-2020
Diagrammet nedenfor viser udviklingen i husstandstyper i X-sted Sogn i perioden 2008-2020.
Der har i perioden været en fremgang på 745 husstande svarende til en stigning på 30 %. Som
det fremgår af diagrammet, dækker denne vækst over fremgang alle husstandstyper.
Husstandstyper i sognet 2008 - 2020
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I 2008 var 38 % af sognets husstande singlehusstande (Enlige i alt) svarende til 948
husstande, og i 2020 er andelen faldet en smule til 37 % og antallet steget til 1.209 husstande.
Dermed er antallet af singlehusstande øget med 261 husstande, men udgør i 2020 en lidt
mindre andel af sognets husstande end i 2008.
I 2008 var 57 % af sognets husstande parhusstande (eksklusive Øvrige husstande) svarende til
1.417 husstande, og i 2020 er andelen reduceret en smule til 56 % svarende til 2.016
husstande. Dermed er antallet af parhusstande øget med 375 husstande, og de udgør i 2020 en
lidt mindre andel af sognets husstande end i 2008.
I 2008 var der 115 Øvrige husstande i X-sted Sogn svarende til 5 % af sognets husstande. I
perioden frem til 2020 er antallet steget med 109 husstande til i alt 225 husstande svarende til
7 % af sognets husstande. Fremgang i antallet af øvrige husstande kan skyldes fx opførelse af
kollegier, flere bofællesskaber eller der kan være tale om en stigning i antallet af familier med
myndige hjemmeboende børn.
I 2008 var der 936 husstande med børnefamilier i X-sted Sogn svarende til 38 % af sognets
husstande. I perioden frem til 2020 er antallet steget med 186 husstande til i alt 1.122
husstande svarende til 35 % af sognets husstande. Fremgangen dækker over en ganske lille
fremgang i antallet af Enlige med børn og en lidt større fremgang i antallet af Par med børn.
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Husstandstyper 2020
▪

3.225 husstande, heraf 63 % parhusstande svarende til 2.016 husstande
(DK 55 %) og 37 % singlehusstande svarende til 1.209 husstande (DK 45
%)

▪

Den gennemsnitlige husstandsstørrelse er 2,34 personer (DK 2,15)

▪

De største husstandstyper er: Par m børn med 27 % af husstandene, Enlige
(65+ år) u børn med 12 % og Par (65+ år) u børn også med 12 % samt
Par (50-64 år) u børn med 11 %. De øvrige husstandstyper udgør hver
mellem 2-9 % af husstandene

▪

Sognets husstandstyper fordeler sig således efter livsstadie hhv. i antal og
andel:
Husstandstype
Unge voksne (18-29 år)
Voksne (30-49 år)
Midaldrende (50-64 år)
Ældre (65+ år)
Børnefamilier
Øvrige husstande
Total

▪

Antal
155 stk.
321 stk.
617 stk.
786 stk.
1.122 stk.
224 stk.
3.225 stk.

Andel
5 %
10 %
19 %
24 %
35 %
7 %
100 %

DK
9
10
17
30
26
9
100

%
%
%
%
%
%
%

85 % af alle husstande i sognet er beliggende i enfamilieshuse (DK 60 %)
og 15 % er beliggende i flerfamilieshuse (DK 40 %)

Husstande i perioden 2008-2020:
▪

Antallet af husstande i perioden er vokset med 745 husstande svarende til
en fremgang på 30 %

▪

Antallet af singlehusstande er øget med 261 husstande og udgør i 2020
37 % af sognets husstande mod 38 % i 2008

▪

Antallet af parhusstande (eksklusive Øvrige husstande) er steget med 375
husstande og i 2020 udgør de 56 % af sognets husstande mod 57 % i 2008

▪

Antallet af Øvrige husstande er øget med 109 husstande i perioden og
udgør i 2020 i alt 7 % af sognets husstande mod 5 % i 2008.

▪

at antallet af børnefamilier er steget med 186 husstande, og at tallet dækker
over lille fremgang i antallet af Enlige med børn og en lidt større fremgang
i antallet af Par med børn. I 2008 udgjorde børnefamilierne 38 % af
sognets husstande, og i 2020 udgør de 35 %.

Side 31

Husstandsindkomster
Tabel 4 i talmaterialet fortæller om husstandstyper, indkomster og boligform. Med en
Husstand forstås stort set det samme som en postadresse. Undervejs i sognestatistikkernes
historie er der sket ændringer i opgørelsesformen hos Danmarks Statistik, så tallene fra 20002014 kun i begrænset omfang kan sammenlignes med de nyeste tal. Hvor det er muligt, vil de
nye tal blive sammenlignet med tidligere år, så udviklingen fra 2008-2020 vil i et vist omfang
blive behandlet.

Husstande efter indkomst
Dette afsnit giver viden om fordelingen af husstande efter indkomst. Bemærk, at det er
indkomsten for hele husstanden og før fradrag, altså bruttoindkomsten, der er anført.
Der anvendes i 2020-tallene følgende indkomstgrænser:
Lav indkomst:
Lav mellemindkomst:
Mellemindkomst:
Høj mellemindkomst:
Høj indkomst:

0-245.886 kr.
245.887-371.054 kr.
371.055-559.549 kr.
559.550-852.353 kr.
Over 852.353 kr.

Danmarks Statistik har fastsat en indkomstfordeling, så landets husstande inddeles i fem lige
store grupper af 20 %, som det fremgår af diagrammet nedenfor til venstre. Til højre fremgår
fordelingen af husstande efter indkomst i X-sted Sogn.
Husstandsindkomster i Danmark
20220
Høj
indkomst
20%

Lav
indkomst
20%

Husstandsindkomster i sognet
2020
Høj
indkomst
23%

Lav
ml.indkomst
18%

Lav
ml.indkomst
20%

Høj
ml.indkomst
20%

Mellemindkomst
20%

Lav
indkomst
12%

Høj
ml.indkomst
26%

Mellemindkomst
21%

Det mest iøjnefaldende ved indkomstdiagrammet er, at X-sted Sogn kun har 12 % af alle
husstande i indkomstgruppen Lav indkomst, hvilket er 8 % færre end på landsplan, men til
gengæld har 26 % husstande i indkomstgruppen Høj ml. indkomst mod 20 % på landsplan.
Samlet set ligger 49 % af sognets husstande i højindkomstgrupper og 30 % ligger i
lavindkomstgrupper. Dertil kommer 21 % af husstandene, som ligger i indkomstgruppen
Mellemindkomst.
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De 3.225 husstande i X-sted Sogn fordeler sig i 2020 således i indkomstgrupperne:
Husstandsindkomst
Lav indkomst
Lav mellemindkomst
Mellemindkomst
Høj mellemindkomst
Høj indkomst
Total

Øvre grænse for indkomst
kr. 245.886
kr. 371.054
kr. 559.549
kr. 852.353
over kr. 852.353

Antal
386 stk.
576 stk.
665 stk.
842 stk.
756 stk.
3.225 stk.

Andel
12 %
18 %
21 %
26 %
23 %
100 %

Når man kigger på fordelingen af husstandsindkomster, skal man huske at tage højde for
fordelingen af husstandstyper i sognet. En stor andel af parhusstande giver forventeligt en
større andel af husstande i de højere indkomstgrupper, da der i parhusstandene ofte vil være to
indkomster. En stor andel af singlehusstande vil forventeligt give større andele af husstande i
de lavere indkomstgrupper. En høj andel af unge indbyggere eller en stor ældregruppe vil ofte
give en overvægt af husstande med lav indkomst, da indkomsten typisk udgøres af SU, lavere
lønniveau for nyuddannede eller pension af en eller anden slags. Desuden spiller den
geografiske placering af sognet også ind på lønniveauet.
Indkomst i husstandstyperne 2020
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Går man nærmere ind i indkomstfordelingen, ses det af ovenstående diagram, at det ikke
overraskende er singlehusstandene, der fylder mest i de to laveste indkomstgrupper. De
husstandstyper, som især vejer tungt i indkomstgruppen Lav indkomst er 76 % af alle
husstande med Enlige (18-29 år) u børn og 50 % af alle husstande med Enlige (+65) u børn,
der altså har en bruttoindkomst på maksimalt kr. 245.886. En del af forklaringen er
formentlig, at de to husstandstyper blandt andet rummer unge studerende og nyuddannede
samt enlige pensionister. Det er kun relativt få parhusstande, som befinder sig i
lavindkomstgruppen, men de som gør, må forventes at have særlige udfordringer med at få
enderne til at mødes.
I alt 91 % af alle i husstandstypen med Par med børn ligger i indkomstkategorierne Høj
mellemindkomst eller Høj indkomst, og heraf udgør husstande i den højeste indkomstgruppe
de 50 %. I de to højeste indkomstgrupper finder man desuden 82 % af alle Par (30-49 år) u.
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børn, 89 % af Par (50-64 år) u. børn, 26 % af Par (65+ år) u. børn samt 74 % af de Øvrige
husstande. Samlet set har i alt 49 % af sognets husstande en indkomst på mindst kr. 559.550
årligt.
I indkomstgruppen Mellemindkomst har husstandene en indkomst på mellem kr. 371.049 559.549, herunder bl.a. 49 % af alle Enlige m. børn, 33 % af alle Enlige (30-49 år) u. børn, 31
% af alle Enlige (50-64 år) u. børn samt 46 % af alle Par (65+ år) u børn samt 24 %.
De to laveste indkomstgrupper rummer tilsammen 33 % af alle Enlige med børn, 89 % af alle
Enlige (18-29 år) u. børn, 53 % af alle Enlige (30-49 år) u børn, 57 % af alle Enlige (50-64
år) u børn og 91 % af alle Enlige (65+ år) u børn. Dertil kommer 28 % af alle Par (65+ år) u
børn. De øvrige husstandstyper er kun marginalt repræsenteret i de to lavindkomstgrupper.
Samlet set har i alt 30 % af alle husstande i X-sted Sogn, svarende til 962 husstande, en årlig
bruttoindkomst på max kr. 371.054.
I X-sted Sogn er der i alt 386 husstande, som har Lav indkomst, dvs. en bruttoindkomst på
maksimalt 245.886 kr. om året. Det er bl.a. her, man eventuelt vil finde et diakonalt behov.
Manglende økonomisk råderum er ofte en meget stor belastning især for pensionister og
børnefamilier. I tabellen nedenfor fremgår en oversigt over antal af husstande i sognet med lav
indkomst fordelt efter husstandstype.
Husstandstype
Enlige med børn
Enlige (18-29 år) uden børn
Enlige (30-49 år) uden børn
Enlige (50-64 år) uden børn
Enlige (65+ år) uden børn
Par med børn
Par (18-29 år) uden børn
Par (30-49 år) uden børn
Par (50-64 år) uden børn
Par (65+ år) uden børn
Øvrige husstande
Total

Lav indkomst
16
81
38
46
190
2
2
1
4
1
5
386

Bruttomedianindkomst
Bruttomedianindkomsten er den indkomst, der deler en række af husstandsindtægter i to lige
store dele, hvor den ene halvdel ligger under tallet og den anden halvdel ligger over tallet.
Bruttomedianen er altså sognets midterste bruttohusstandsindkomst. I modsætning til et
almindeligt gennemsnitstal påvirkes det ikke af enkelte husstandes store indtægter. Tallet kan
især bruges til at give et indtryk af indkomstniveauet i sognet som helhed og for de enkelte
husstandstyper.
Medianindkomsten er også en anvendt måde at beregne relativ fattigdom på. Følger man den,
er mennesker fattige, hvis de tjener under 50 procent af, hvad medianindkomsten er i det land,
de lever i. Hvis medianindkomsten i en befolkning fx er kr. 300.000 om året, er man altså
fattig, hvis man tjener under kr. 150.000.
I Danmark er bruttomedianindkomsten i 2020 på kr. 452.487. Det vil altså sige, at man kan
betragtes som fattig, hvis man som husstand har en indkomst under kr. 226.243 om året. I de
danske sogne svinger medianindkomsten i 2020 på mellem cirka kr. 260.000-1.160.000.
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Bruttomedianindkomsten i X-sted Sogn i 2020 er kr. 552.353 og er dermed væsentlig højere
end på landsplan.
I 2008 var bruttomedianindkomsten i X-sted Sogn kr. 417.305 og det var også dengang en hel
del højere end den daværende bruttomedianindkomst på landsplan på kr. 337.903.
Diagrammet nedenfor sammenligner medianindkomsterne i sognets husstandstyper med
landsgennemsnittet. Tabellen under diagrammet angiver bruttomedianindkomsten i kroner i de
forskellige husstandstyper hhv. i sognet og på landsplan i 2020.
Medianindkomster i sognet og i Danmark 2020
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X-sted Sogn 431.751 138.064 363.200 343.530 245.970 851.587 477.741 745.910 804.096 447.604 807.048
Enlige
m
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Danmark

418.213 177.007 336.889 320.282 239.422 870.329 437.130 690.767 789.031 453.958 691.427

Den højere samlede bruttomedianindkomst i sognet afspejler sig ikke så tydeligt, når man
kigger på medianindkomster i hver husstandstype. Det er kun blandt Enlige (18-29 år) u børn,
at vi ser en bruttomedianindkomst, som er mærkbart lavere end landstallene, mens adskillige
af sognets husstandstyper har medianindkomster, som ligger relativt tæt på landstallene. Det
er kun blandt sognets Øvrige husstande, at vi ser en væsentlig højere bruttomedianindkomst
end på landsplan.
Selv om sognet har en højere bruttomedianindkomst end landstallet, er der dog en enkelt af
husstandstyperne, som er fattig i henhold til den på foregående nævnte definition, hvor
grænsen for fattigdom i Danmark ligger på kr. 226.243. I husstandstypen Enlige (18-29 år) u
børn er medianindkomsten på blot kr. 138.064 (DK kr. 177.007). Dermed finder man altså
også i X-sted Sogn husstande med meget lave indkomster.
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Husstande med bil
I statistikken er det også anført, hvor mange husstande, der har bil. På landsplan har 63 % af
samtlige husstande bil. I X-sted Sogn har 80 % af husstandene bil. Normalt kan man forvente,
at procentandelen af husstande med bil stiger i takt med indtægten, og i X-sted Sogn er det da
også 98 % af husstandene i den højeste indkomstgruppe, der har egen bil, mens kun 34 % af
husstandene med lav indkomst har egen bil.
Man kan overveje, hvorvidt adgangen til egen bil medfører, at disse grupper af indbyggere er
væk i weekenderne for f.eks. at gøre brug af kultur-, shopping- og fritidstilbud andre steder
eller for at besøge familie og venner. I kirkeligt perspektiv kan det overvejes, at disse grupper
af indbyggere er meget mobile og derfor har mulighed for at deltage i arrangementer også
uden for eget sogn fx i en nabokirke eller i en af provstiets øvrige kirker.
Antallet af biler i forhold til kirkelivet har mest betydning i landområder, hvor adgangen til bil
kan være betingelsen for at deltage i kirkens arrangementer. Men også i byområder kan gratis
kirkebil være afgørende især for ældre eller handicappede indbyggeres deltagelse i kirkens
arrangementer. Det fremgår af sognets hjemmeside, at X-sted Sogn tilbyder gratis kirkebil til
alle gudstjenester. Et alternativ til kirkebilen, som samtidig skaber relationer, kunne være at
etablere følgeven-ordninger, så eventuelt interesserede uden mulighed for selv at komme til
kirken kan blive hentet og følges med en frivillig til og fra kirken.

Udviklingen i husstandsindkomster
I de tidlige sognestatistikker er der anvendt andre indkomstkategorier samt andre
husstandstypekategorier, og det er derfor kun muligt at sammenligne udviklingen i antallet af
husstande i indkomstkategorierne for perioden 2008-2020, mens udviklingen i indkomster i
husstandstyperne ikke er mulig at følge.
Det ses af diagrammet, at der i perioden 2008-2020 er sket mindre fald i antallet af husstande
med Lav indkomst, mens der har været fremgang i antallet af husstande i alle de øvrige
indkomstkategorier. Der er tale om meget store stigninger i antallet af husstande med Lav ml.
indkomst, Mellemindkomst og Høj ml. indkomst, og nogen fremgang i antallet af husstande
med Høj indkomst.
Husstandsindkomster i sognet 2008 - 2020
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Husstandsindkomster 2020
▪

Husstande fordelt efter husstandsindkomst:

Husstandsindkomst
Lav indkomst
Lav mellemindkomst
Mellemindkomst
Høj mellemindkomst
Høj indkomst
Total

▪

Øvre grænse for indkomst
kr. 245.886
kr. 371.054
kr. 559.549
kr. 852.353
over kr. 852.353

Antal
386 stk.
576 stk.
665 stk.
842 stk.
756 stk.
3.225 stk.

Andel
12 %
18 %
21 %
26 %
23 %
100 %

Blandt de 386 husstande med lav indkomst vejer singlehusstandene
særligt tungt, blandt andet har 76 % af alle husstande med Enlige (18-29
år) u. børn og 50 % af alle husstande med Enlige (+65) u. børn en
bruttoindkomst på maksimalt kr. 245.886. Fordelingen af husstande med
lav indkomst er:
Husstandstype
Enlige med børn
Enlige (18-29 år) uden børn
Enlige (30-49 år) uden børn
Enlige (50-64 år) uden børn
Enlige (65+ år) uden børn
Par med børn
Par (18-29 år) uden børn
Par (30-49 år) uden børn
Par (50-64 år) uden børn
Par (65+ år) uden børn
Øvrige husstande
Total

Lav indkomst
16
81
38
46
190
2
2
1
4
1
5
386

▪

Bruttomedianindkomsten er kr. 552.353 og dermed væsentlig højere end
landstallet (DK kr. 452.487)

▪

Den højere samlede bruttomedianindkomst i sognet afspejler sig ikke så
tydeligt, når man kigger på medianindkomster i hver husstandstype. Det
er kun blandt Enlige (18-29 år) u børn, at vi ser en bruttomedianindkomst,
som er mærkbart lavere end landstallene, mens adskillige af sognets
husstandstyper har medianindkomster, som ligger relativt tæt på
landstallene. Det er kun blandt sognets Øvrige husstande, at vi ser en
væsentlig højere bruttomedianindkomst end på landsplan

▪

En enkelt husstandstype ligger under grænsen for fattigdom på kr.
226.243 jf. den nævnte definition, nemlig husstandstypen Enlige (18-29
år) u børn med en medianindkomst på kr. 138.064 (DK kr. 177.007)

▪

I perioden 2008-2017 er sket mindre fald i antallet af husstande med Lav
indkomst, mens der har været fremgang i antallet af husstande i alle de
øvrige indkomstkategorier. Der er tale om meget store stigninger i antallet
af husstande med Lav ml. indkomst, Mellemindkomst og Høj ml. indkomst,
og nogen fremgang i antallet af husstande med Høj indkomst
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Tilknytning til arbejdsmarkedet
Tabel 5 i talmaterialet fortæller om arbejdsstillinger, arbejdsløshed, pension/efterløn og
uddannelsessøgende, og forholder sig til befolkningen over 15 år fordelt på køn. Tallene er
produceret med talsæt for 2000, 2004, 2008, 2011, 2014, 2017 og 2020, men da
arbejdsmarkedsstatistikken udgives med 16 måneders forsinkelse, dækker de pågældende
opgørelser altid det foregående år. I denne analyse omtales tallene med udgivelsesår, og de
nyeste tal omtales som nutid.
Undervejs i sognestatistikkernes historie er der sket ændringer i opgørelsesformen hos
Danmarks Statistik. Derfor kan tallene fra 2000 og 2004 ikke umiddelbart sammenlignes med
tallene fra 2008 og fremefter. Forskellen består først og fremmest i, at Danmarks Statistik har
ændret klassifikationerne og tæller efterlønsmodtagere med i gruppen af pensionister, ligesom
betegnelserne for de forskellige grupper blev ændret undervejs.
Danmarks Statistik inddeler Arbejdsstyrken i følgende klassifikationer:
▪ Selvstændige og medarbejdende ægtefæller
▪ Lønmodtagere på højeste niveau
Topledere samt færdighedsniveau svarende til en afsluttet universitetsuddannelse.
▪ Lønmodtagere på mellemste niveau
Færdighedsniveau svarende til afsluttet kort eller mellemlang uddannelse påbegyndt efter
det 17. eller 18. leveår.
▪ Øvrige lønmodtagere
Færdighedsniveau svarende til en treårig uddannelse, påbegyndt i en alder af 14 eller 15
år
▪ Arbejdsløse

Arbejdsstillinger
Af diagrammet på næste side ses en sammenligning af befolkningens tilknytning til
arbejdsmarkedet i hhv. sognet og på landsplan. Alle kategorier til venstre for kolonnen
Arbejdsstyrke i alt regnes for at tilhøre arbejdsstyrken. Alle kategorier til højre for kolonnen
Arbejdsstyrke i alt regnes for at være midlertidigt eller permanent udenfor arbejdsstyrken.
Således dækker kategorien Udenfor arbejdsmarkedet ikke permanent over personer på
midlertidige overførselsindkomster som fx integrationsydelse, barselsdagpenge, kontanthjælp,
aktiveringsydelse eller lignende. Kategorien Heraf pensionister dækker alle personer på
pension, førtidspension, invalidepension og efterløn.
Der er 6.005 personer over 15 år i X-sted Sogn. Heraf tilhører 3.998 personer arbejdsstyrken
svarende til 67 %. I arbejdsstyrken finder man 70 % af alle sognets mænd over 15 år og 63 %
af alle sognets kvinder over 15 år. På landsplan er den samlede arbejdsstyrke på
62 % af alle personer over 15 år, og det er 65 % af alle mænd og 58 % af alle kvinder i
Danmark over 15 år, som er en del af landets arbejdsstyrke. Forskellen mellem mænd og
kvinder både på landsplan og i sognet skyldes bl.a., at en større del af kvinderne er
pensionister, fordi kvinders levealder er højere.
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Indbyggernes tilknytning til arbejdsmarkedet 2020
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Diagrammet ovenfor viser befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet hhv. på landsplan og
i sognet.
Hvis man starter med at kigge på den erhvervsaktive del af indbyggerne i X-sted Sogn, ses,
som nævnt på forrige side, en arbejdsstyrke på 67 %, hvilket er væsentligt højere end
landstallet på 62 %. De fordeler sig med 3 % Selvstændige og medhjælpende ægtefæller, 18 %
Lønmodtagere på højeste niveau, 9 % Lønmodtagere på mellemste niveau og endelig er 34 %
Lønmodtagere øvrige. Sognet har desuden 2 % arbejdsløse.
I alt 33 % af sognets indbyggere over 15 år står udenfor arbejdsstyrken og udgøres af
pensionister, efterlønnere m.fl., personer midlertidigt udenfor arbejdsstyrken og studerende.
Til sammenligning er det 38 % på landsplan.
I X-sted Sogn er 22 % af indbyggerne pensionister, og til sammenligning er det på landsplan
25 % af befolkningen over 15 år, som er pensionister. Disse 22 % pensionister er indeholdt i
kategorien Permanent uden for arbejdsmarkedet, som også dækker over 3 % indbyggere (DK
3 %), der ikke har nogen form for indtægt, hverken løn eller overførselsindkomst. Det kan fx
være hjemmegående ægtefæller.
Sognets andel af indbyggere Udenfor arbejdsmarkedet (ikke permanent) er på 3 % (DK 3 %).
Denne kategori dækker over personer, der midlertidigt står udenfor arbejdsmarkedet og fx
modtager kontanthjælp, integrationsydelse, sygedagpenge, barselsdagpenge eller andre former
for midlertidige overførselsindkomster.
Endelig er andelen af personer under uddannelse på 5 % (DK 7 %).
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I absolutte tal ser tilknytningen til arbejdsstyrken sådan ud:
Arbejdsstyrke
- heraf arbejdsløse
Pensionister
Øvrige permanent u.f. arbejdsstyrken
U.f. arbejdsstyrken (ikke permanent)
Under uddannelse
Total

3.998
110
1.329
155
207
306
6.005

personer
personer
personer
personer
personer
personer
personer

Pensionister og efterlønsmodtagere
Når der i dette afsnit tales om pensionister, er folkepensionister, efterlønsmodtagere og
førtidspensionister inkluderet.
Gruppen af pensionister udgør som tidligere nævnt 22 % af indbyggerne over 15 år. På
landsplan er 25 % af alle indbyggere pensionister. I absolutte tal bor der, som det ses ovenfor,
1.329 pensionister i sognet. Antallet af pensionister i sognet er øget med 435 personer siden
2008 svarende til en stigning på 49 %.
Af tabel 1 for 2020 fremgår det, at der er 1.221 personer over 65 år i X-sted Sogn. Med samlet
1.329 pensionister i sognet siger det lidt om, at flere af sognets indbyggere over 65 år fortsat
er i arbejde, særligt når man også påregner, at sognet også må have efterlønnere og/ eller
førtidspensionister under 65 år blandt indbyggerne.
I forhold til eventuelle førtidspensionister i sognet bemærkes, at de kan have fysiske og
psykiske handicap, som gør det svært uden hjælp at benytte kirkens tilbud, og de kan måske
have gavn af en eventuel diakonal indsats fra kirkens side.

Arbejdsløshed
Arbejdsløshedstallet i X-sted Sogn er beregnet til 2 % svarende til 110 personer. På landsplan
er arbejdsløsheden på 2 %. Siden 2008 er der blevet 42 flere arbejdsløse i sognet, og der er
tale om et stigende arbejdsløshedstal i sognet siden 2008, hvor 1,5 % var arbejdsløse.
Lægges antallet af arbejdsløse og antallet af personer uden for arbejdsstyrken sammen
(undtagen studerende), når man frem til, at 1.801 personer, dvs. 30 % af alle borgere over 15
år i sognet, pt. ikke har nogen erhvervsmæssig eller uddannelsesmæssig beskæftigelse i
dagtimerne.

Personer under uddannelse
Der er 306 personer i kategorien Under uddannelse bosiddende i sognet i 2020. Det svarer til
5 % af alle personer over 15 år. Andelen er 7 % på landsplan. I 2008 var der 287 personer
under uddannelse i sognet svarende til 6 % af den daværende befolkning over 15 år. Der er
dog sket en lille fremgang i antallet af indbyggere under uddannelse i X-sted Sogn frem til
2020 på 19 personer eller 7 %.
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Folkekirkemedlemskab og tilknytning til arbejdsmarkedet
Landstal for indbyggernes tilknytning til arbejdsmarkedet og medlemskab af folkekirken blev
senest opgjort i 2016 og viste, at medlemsprocenten blandt arbejdsløse og indbyggere udenfor
arbejdsstyrken er lavere end blandt dem, som er under uddannelse, beskæftigede eller
pensionister. Nedenfor ses landstallene for medlemskab af folkekirken efter tilknytning til
arbejdsmarkedet i Danmark 2016.
Under uddannelse
Beskæftigede
Pensionister
Arbejdsløse
Øvrige u.f. arb.styrken

73,6 %
79,1 %
85,7 %
67,4 %
60,3 %

Tilknytning til arbejdsmarkedet 2020 (personer over 15 år)
▪

Der bor 6.005 personer over 15 år i X-sted Sogn

▪

67 % af indbyggerne over 15 år i sognet er en del af arbejdsstyrken (DK
62 %). I absolutte tal er der 3.998 personer i sognets arbejdsstyrke

▪

Der er 3 % selvstændige, 18 % lønmodtagere på højeste niveau, 9 %
lønmodtagere på mellemste niveau og 34 % øvrige lønmodtagere

▪

Arbejdsløshedsprocenten er 2 % (DK 2 %) svarende til 110 personer.
Arbejdsløsheden i sognet har været stigende siden 2008

▪

5 % under uddannelse (DK 7 %) svarende til 306 personer, og at det er en
stigning på 19 personer svarende til 7 % siden 2008

▪

3 % står ikke-permanent udenfor arbejdsstyrken (DK 3 %)

▪

22 % pensionister (DK 25 %) svarende til 1.329 personer. Det er en
fremgang på 435 personer svarende til 49 % siden 2008

▪

30 % af befolkningen over 15 år ikke har nogen erhvervs- eller
uddannelsesmæssig beskæftigelse i dagtimerne svarende til 1.801 personer

▪

at folkekirkemedlemskabet på landsplan i 2016 var lavere blandt
arbejdsløse og øvrige personer udenfor arbejdsstyrken end blandt de
beskæftigede, de uddannelsessøgende og pensionisterne
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Uddannelse
Tabel 6 fortæller om den uddannelsesmæssige baggrund hos befolkningen over 15 år, fordelt
på køn, senest opgjort pr. 1. januar 2020. Der findes også tal på sognets uddannelsesprofil fra
2000, 2004, 2008, 2011, 2014 og 2017 i analysens talmateriale.
Det bemærkes, at tabel 6 angiver den højeste fuldførte uddannelse. Det vil sige, at man først
tæller med i en given uddannelseskategori, når man har afsluttet uddannelsen. I infoboksen på
næste side ses nogle typiske eksempler på, hvilke uddannelser kategorierne dækker over.

Uddannelsesniveau
Højeste fuldførte uddannelse 2020
X-sted Sogn

Danmark

40

Indbyggere over 15 år i pct

35
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5
0
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Erhvervsfaglig
uddannelse
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uddannelse
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videregående
uddannelse

Lang
videregående
uddannelse

Ovenstående diagram dækker 8.015 indbyggere over 15 år i X-sted Sogn pr. 1.1.2020.
I sognet har 24 % af alle indbyggere over 15 år en grundskoleuddannelse som højeste
fuldførte uddannelse (DK 27 %), 8 % har en gymnasial uddannelse (DK 9 %) og 35 % har en
erhvervsfaglig uddannelse (DK 30 %).
I alt 32 % af indbyggerne i X-sted Sogn har gennemført en videregående uddannelse. På
landsplan er andelen 32 %, og dermed er andelen af personer med en videregående
uddannelse i sognet på niveau med gennemsnittet. Der er tale om lidt større andele af
indbyggere med korte eller mellemlange videregående uddannelser og et lille underskud af
indbyggere med lange videregående uddannelser. Det kan dermed konkluderes, at der er et
lidt lavere uddannelsesniveau i X-sted Sogn end gennemsnitligt.
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Typiske eksempler på de forskellige uddannelser:
Erhvervsfaglig: SOSU-uddannelser, kontor, handel, elektriker, mekaniker, advokatsekretær,
lægesekretær, tømrer m.fl.
Adgangsgivende uddannelser: Div. adgangsgivende eksamener til fx ingeniøruddannelsen,
videregående uddannelser m.fl.
Kort videregående (2 år): tandplejer, datamatiker, farmakonom, handelsøkonom, laborant,
multimediedesigner, finansøkønom og byggetekniker
Mellemlang videregående (3-4½ år): lærer, pædagog, socialrådgiver, politibetjent, sygeplejerske,
journalist, professionsbacheloruddannelser i øvrigt inden for sundhed, sprog, pædagogik, teknik,
samfundsfag og økonomi.
Lang videregående: Alle kandidat- & mastergrader fx læge, tandlæge, ingeniør, præst, psykolog
samt ph.d. og forskeruddannelser

Nedenstående diagram viser uddannelsesfordelingen i de forskellige aldersgrupper i procent.
Blandt sognets 15-24 årige har 66 % en grundskoleuddannelse som højest fuldførte
uddannelse og 27 % har en gymnasial uddannelse. Enkelte har deres unge alder til trods
gennemført en videregående uddannelse, nemlig 2 %, og 4 % har gennemført en
erhvervsfaglig uddannelse.
Aldersgruppernes uddannelse 2020
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Af de 25-39-årige indbyggere har 12 % en grundskoleuddannelse, mens 8 % har en gymnasial
uddannelse og 52 % har afsluttet en videregående uddannelse, heraf har de fleste en
mellemlang eller lang videregående uddannelse. De med erhvervsfaglige uddannelser tegner
sig for 27 % af aldersgruppen.
Blandt sognets 40-59-årige har 17 % en grundskoleuddannelse og andre 7 % har en gymnasial
uddannelse. Dertil kommer 42 %, som har en erhvervsfaglig uddannelse, og desuden har
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33 % af alle 40-59 årige taget en eller anden form for videregående uddannelse, heraf har de
fleste en mellemlang eller lang videregående uddannelse.
Blandt de over 60-årige har 17 % en grundskoleuddannelse, 46 % har en erhvervsfaglig
uddannelse og 21 % har videregående uddannelser, heraf flest med en mellemlang
videregående uddannelse. Relativt få af de over 60-årige, nemlig 3 %, har en gymnasial
uddannelse som højeste uddannelse.
I tabellen nedenfor ses uddannelsesniveauet for personer over 15 år i Danmark samlet set og i
de enkelte aldersgrupper i procent.
Danmark 2020
I alt
15-24 år
25-39 år
40-59 år
60+ år

Kort
Mellemlang
Lang
Grundskole Gymnasiale Erhv.fag. videregående videregående videregående
27,1
9,3
30,4
4,6
14,8
12,2
56,6
31,1
5,5
1,6
1,6
2,8
15,2
9,2
25,7
5,7
18,9
23,8
17,3
5,6
37,8
6,4
17,6
13,8
31,7
2,7
38,0
3,6
15,4
6,6

Et kig på data siden 2008 viser, at der er en tendens til et let stigende uddannelsesniveau i
Danmark. Blandt indbyggerne i X-sted Sogn er uddannelsesniveauet tydeligt stigende jf.
diagrammet nedenfor, som bl.a. viser et fald i andelen af indbyggere med grundskolen som
højeste fuldførte uddannelse og stor fremgang i andelen af indbyggere med videregående
uddannelser.
Udviklingen i uddannelsesniveau i sognet 2008 - 2020
2008

2014

2020
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Uddannelse 2020 (personer over 15 år)
▪

24 % har en grundskoleuddannelse (DK 27 %)

▪

8 % har en gymnasial uddannelse (DK 9 %)

▪

35 % har en erhvervsfaglig uddannelse (DK 30 %)

▪

32 % har en videregående uddannelse (DK 32 %)

▪

Uddannelsesniveauet i sognet er lidt lavere end landsgennemsnittet

▪

Blandt 15-24 årige har 66 % en grundskoleuddannelse og 27 % har en
gymnasial uddannelse, 4 % har en erhvervsfaglig uddannelse og 2 % har
en videregående uddannelse

▪

Blandt 25-39 årige har 12 % en grundskoleuddannelse, 7 % en gymnasial
uddannelse, 27 % en erhvervsfaglig uddannelse og 52 % en videregående
uddannelse

▪

Blandt 40-59 årige har 17 % en grundskoleuddannelse,7 % en gymnasial
uddannelse, 42 % en erhvervsfaglig uddannelse og 33 % en videregående
uddannelse

▪

Blandt 60+ årige har 28 % en grundskoleuddannelse, 3 % en gymnasial
uddannelse, 46 % en erhvervsfaglig uddannelse og 21 % en videregående
uddannelse

▪

I perioden 2008-2020 på landsplan er en tendens til et let stigende
uddannelsesniveau, og i X-sted Sogn er uddannelsesniveauet tydeligt
stigende grundet fald i andelen af indbyggere med grundskolen som
højeste fuldførte uddannelse og stor fremgang i andelen af indbyggere
med videregående uddannelser.
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Erhverv og pendling
Tabel 7 i tabelmaterialet viser antallet af beskæftigede personer over 15 år pr. 1. januar i
optællingsårene fordelt på 10 erhvervsgrupper samt uoplyste. Tabellen findes opgjort for
årene 2011, 2014, 2017 og 2020.
Der opereres i denne tabel med grundkategorierne Dagbefolkning og Natbefolkning.
Natbefolkning dækker alle erhvervsmæssigt beskæftigede personer over 15 år, der har bopæl i
sognet. Dagbefolkning dækker alle erhvervsmæssigt beskæftigede personer over 15 år, der
opholder sig i sognet i dagtimerne, uanset om de bor der eller ej.

Pendling
Natbefolkningen i X-sted Sogn pr. 1.1.2020 udgøres af 3.888 personer. Af disse er 3.269
udpendlere, dvs. de krydser sognegrænserne på vej til og fra arbejde og arbejder udenfor
sognet. Således er det 84 % af de beskæftigede indbyggere, der arbejder udensogns. Der er
dermed 619 personer, som både bor og arbejder i sognet svarende til 16 % af de
erhvervsaktive indbyggere.
Sognets arbejdspladser bestrides i stort omfang af personer, der bor udenfor sognegrænsen.
De er indpendlere og er en del af sognets dagbefolkning. I alt pendler 5.529 personer hver dag
ind over sognegrænsen for at passe deres arbejde.
Dagbefolkningen udgøres i alt af 6.148 personer og er dermed væsentligt større end
natbefolkningen. Det fortæller os, at X-sted Sogn har et stort overskud af arbejdspladser i
forhold til, hvor mange erhvervsaktive indbyggere, som bor der.
Pendlingen til og fra sognet 2020
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Ovenstående diagram viser pendlingshistorik for X-sted Sogn for perioden 2011-2020. Som
det fremgår, har der været stor stigning i indpendlingen og i dagbefolkningen i perioden, og at
de to følger hinandens udvikling tæt. Samtidig har natbefolkning og udpendling også været
stigende og følger tillige hinandens udvikling. Det tyder på, at der er kommet mange flere
arbejdspladser i sognet i perioden, men også at de ekstra arbejdspladser primært bestrides af
indpendlere, mens flere indbyggerne arbejder udenfor sognets grænser.
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Beskæftigelse blandt indbyggerne
I dette afsnit inkluderes udelukkende tallene pr. 1.1.2020. Tallene for beskæftigelse i sognet
og i Danmark er opgjort i følgende grupper:
Landbrug, skovbrug og fiskeri
Industri, råstofudvind. og forsyningsvirksomhed
Bygge og anlæg
Handel og transport m.v.
Information og kommunikation
Finansiering og forsikring
Ejendomshandel og udlejning
Erhvervsservice
Offentlig adm., undervisning og sundhed
Kultur, fritid og anden service
Uoplyst aktivitet
Beskæftigelsesområder 2020
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40
35
30
25
20
15
10
5
Kultur, fritid o.a. service

Offentlig adm., undervisning
og sundhed

Erhvervsservice

Ejendomshandel og
udlejning

Finansiering og forsikring

Information og
kommunikation

Handel og transport mv.

Bygge og anlæg

Industri, råstofindvind. og
forsyningsvirksomhed

0
Landbrug, skovbrug og
fiskeri
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I diagrammet ovenfor ses fordelingen af erhvervsaktive personer over 15 år i de forskellige
erhvervskategorier i hhv. natbefolkningen og dagbefolkningen.
I dagbefolkningen (sognets arbejdspladser) arbejder flest indenfor kategorien Handel og
transport med 33 % af de beskæftigede. Herefter følger beskæftigede indenfor Bygge og
anlæg med 29 % af de beskæftigede og Industri, råstofindvind. og forsyningsvirksomhed med
17 % samt kategorien Offentlig adm., undervisning og sundhed med 9 % og Erhvervsservice
med 8 %. Andelene af beskæftigede udenfor disse områder er begrænset til 3 % eller
derunder.
For natbefolkningens vedkommende (sognets indbyggere) ses en noget anderledes
erhvervsfordeling hvor 30 % beskæftigede indenfor kategorien Offentlig adm., undervisning
og sundhed, 26 % beskæftigede indenfor Handel og transport m.v. og 12 % beskæftigede
indenfor Industri, råstofindvind. og forsyningsvirksomhed. Dertil kommer 11 % beskæftigede
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indenfor Erhvervsservice. Andelene af beskæftigede udenfor disse områder er begrænset til 6
% eller derunder.
Langt de fleste steder i Danmark er Offentlig adm., undervisning og sundhed med 31 % af de
beskæftigede det største beskæftigelsesområde, fordi det er en meget omfattende kategori, der
f.eks. dækker både sundhedsvæsen, socialvæsen, uddannelsessektor, bibliotek og andre
kommunale serviceområder. I X-sted Sogn er det som nævnt blot 9 % af arbejdspladserne,
som er indenfor denne kategori, og langt de fleste af disse, nemlig 72 %, varetages af
indpendlere.

Pendling og beskæftigelse 2020
▪

Natbefolkning = 3.888 personer. Heraf er 84 % udpendlere (3.269
personer), mens 16 % (619 personer) arbejder indenfor sognets grænser

▪

Indpendlere = 5.529 personer, som arbejder i sognet, men er bosat
andetsteds

▪

Dagbefolkning = 6.148 personer. Heraf er de 619 bosat i sognet

▪

Der er et stort overskud af arbejdspladser i forhold til antallet af
erhvervsaktive indbyggere

▪

De største beskæftigelsesområder for dagbefolkningen er Handel og
transport m.v. (33 %), Bygge og anlæg (29 %) og Industri, råstofindvind.
og forsyningsvirksomhed (17 %)

▪

De største beskæftigelsesområder for natbefolkningen er Offentlig adm.,
undervisning og sundhed (30 %), Handel og transport m.v. (26 %),
Industri, råstofindvind. og forsyningsvirksomhed (10 %) og
Erhvervsservice (11 %)

▪

9 % af alle arbejdspladser i sognet er indenfor kategorien Offentlig adm.,
undervisning og sundhed, som generelt er landets største
beskæftigelsesområde, og at 72 % af disse arbejdspladser varetages af
indpendlere

▪

I perioden 2011-2020 har der været stor stigning i indpendlingen og i
dagbefolkningen og de to følger hinandens udvikling tæt. Samtidig har
natbefolkning og udpendling også været stigende og følger tillige
hinandens udvikling. Det tyder på, at der er kommet mange flere
arbejdspladser i sognet i perioden, men også at de ekstra arbejdspladser
primært bestrides af indpendlere, mens flere indbyggerne arbejder udenfor
sognets grænser
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Medlemskab af folkekirken
Folkekirkemedlemskabet i Danmark pr. 1.1.2021 er på 73,8 %. Det absolutte medlemstal er
p.t. på 4.311.333 personer ud af et samlet befolkningstal på 5.840.045 indbyggere. I 1990 var
89,3 % af befolkningen medlem af folkekirken svarende til i alt 4.571.119 personer. Det vil
altså sige, at medlemsprocenten er faldet 15,5 % på 31 år, og det dækker i absolutte tal over, at
folkekirken i dag skal betjene 259.786 færre folkekirkemedlemmer end i 1990. Fra 1. januar
2020 til 1. januar 2021 er der blevet 15.685 færre folkekirkemedlemmer. Nedgangen i antallet
af folkekirkemedlemmer dækker over forskellen mellem antallet af døbte og antallet af døde
folkekirkemedlemmer samt forskellen mellem antallet af genindmeldelser og udmeldelser.
Siden 1.1.2000 er medlemsprocenten i Danmark faldet fra 85,1 % til 73,8 % i 2021. Det er et
gennemsnitligt årligt fald på 0,54 %. I de seneste fem år har det gennemsnitlige årlige fald i
medlemsprocenten dog været på 0,62 %, og dermed falder medlemsprocenten i dag hurtigere
end tidligere.
Medlemsprocent i folkekirken - Stift for stift
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Af diagrammet ovenfor ses udviklingen i folkekirkemedlemskabet i samtlige danske stifter og
på landsplan siden 1990. Som det fremgår, falder medlemsprocenten hurtigere i nogle stifter
end i andre.
I Københavns Stift er folkekirkemedlemskabet pr. 1.1.2021 på 56 %. Stiftet har det hastigst
dalende medlemstal af alle med et gennemsnitsfald på 0,75 procentpoint om året i de seneste
21 år. De seneste 5 år er det gennemsnitlige årlige fald dog reduceret til 0,67 procentpoint.
Fortsætter udvikling, vil halvdelen af stiftets befolkning i løbet af 9 år stå udenfor folkekirken.
Til sammenligning har Viborg Stift p.t. landets højeste medlemsandel med 83,6 % og har
gennem de seneste 21 år oplevet et gennemsnitligt årligt fald i folkekirkemedlemskabet på
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0,42 procentpoint. De seneste 5 år er det gennemsnitlige årlige fald dog øget til 0,49
procentpoint.
I Lolland-Falster Stift er medlemsprocenten pr. 1.1.2021 på 80,4 %, og stiftet har det laveste
gennemsnitlige årlige fald i medlemsprocenten med 0,37 procentpoint pr. år siden 2000, men
dog på 0,40 procentpoint gennemsnitligt i de seneste fem år.
Aarhus Stift, hvor X-sted Sogn hører hjemme, har pr. 1.1.2021 en medlemsprocent på 76,7 %.
Det er et fald på 10,1 % siden 2000, hvor medlemsprocenten var på 86,7 %, svarende til et
gennemsnitligt årligt fald i medlemsprocenten på 0,48 procentpoint. De seneste fem år er
medlemsprocenten i stiftet dog faldet med gennemsnitligt 0,56 % pr. år.

Folkekirkemedlemsskab i Danmark og stiftet
▪

Folkekirkemedlemskabet i Danmark er pr. 1.1.2021 på 73,8 % svarende til
4.311.333 personer

▪

Medlemskabet er faldet fra 89,3 % i 1990 svarende til 4.571.119 personer.

▪

I perioden 2000-2021 er medlemsprocenten faldet gennemsnitligt med 0,54
pct. point årligt, men i perioden 2016-2021 er det gennemsnitlige årlige
fald på 0,62 pct. point

▪

Folkekirkemedlemskabet i Aarhus Stift er på 76,7 % og er i perioden 20002021 gennemsnitligt faldet med 0,48 pct. point årligt, men i de seneste 5 år
er det gennemsnitlige årlige fald dog øget til 0,56 pct. point
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Folkekirkemedlemskab i X-sted Sogn
I dette afsnit benyttes sognestatistiske tal fra hhv. 2020, 2017, 2014, 2011, 2008, 2004, 2000
fra talmaterialets tabel 1 samt tal fra tillægsbilaget for 2021.
Ifølge de nyeste oplysninger fra Danmarks Statistik bor der pr. 1.1.2021 i alt 7.464 personer i
X-sted Sogn, hvoraf de 5.576 er medlem af folkekirken. Det giver en medlemsprocent på 74,7
%. I 2000 lå medlemsandelen i X-sted Sogn på 89,7 %, og der var 4.736 medlemmer af
folkekirken. Dermed er medlemsandelen faldet med 15 pct. point siden 2000 svarende til et
gennemsnitligt årligt fald på 0,71 pct. point, mens der er blevet 840 flere medlemmer at være
kirke for svarende til en stigning på 18 %.
Som det blev nævnt på foregående side, er der på landsplan en tendens til, at faldet i
medlemsprocenten i dag sker hurtigere end tidligere. I X-sted Sogn er medlemsprocenten
faldet med 6,5 pct. point i perioden 2016-2021 svarende til gennemsnitligt 1,30 pct. point om
året. Dermed falder medlemsprocenten altså i X-sted Sogn væsentligt hurtigere nu end
tidligere.
I nedenstående diagram illustreres medlemsprocenten i X-sted Sogn i hver af aldersgrupperne
pr. 1.1.2021 sammenholdt med niveauet på landsplan. Som det fremgår, ligger
medlemsprocenten i X-sted Sogn i langt de fleste aldersgrupper på niveau med eller lidt over
landstallene. Det er især i aldersgrupperne fra 0-19 år, at medlemsprocenterne er lidt højere
end gennemsnittet. Kun i aldersgrupperne mellem 20-29 år ligger medlemsprocenten under
landstallene.
På landsplan finder man den laveste medlemsprocent blandt de 0-4 årige med 53,1 %, og den
højeste blandt de 75+ årige med 89 %. I X-sted Sogn finder man også den laveste
medlemsprocent blandt de 0-4 årige med 58,7 % og den højeste medlemsprocent blandt de
75+ årige med 91 %.
Det er interessant at se lidt nærmere på medlemskabet i børnegruppen, dels fordi det fortæller
os noget om forældregenerationens tilknytning til folkekirken og dels fordi børnene er
fremtidens forældre. I X-sted Sogns børnegruppe ses et medlemskab blandt de 0-19 årige på
mellem ca. 59-84 %, og det er er lidt højere end landstallene (DK 53-79 %). Det fortæller, at
børnefamilierne i X-sted Sogn i lidt større omfang end normalt vælger folkekirken til på deres
børns vegne.
Folkekirkemedlemskab i aldersgrupper 2021
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Diagrammet nedenfor viser udviklingen i medlemsprocenten i X-sted Sogn i perioden 20002021 i de 16 aldersgrupper. Generelt må man sige, at medlemsandelen ikke overraskende
ligger lavere i 2021 end i 2000 i langt de fleste aldersgrupper. Perioden har budt på et markant
fald i medlemsprocenten i aldersgrupperne mellem 0-9 år og 25-39 år (21-23 pct. point), og
der er sket større fald i medlemsprocenten blandt 10-14 årige, 20-24 årige og 40-64 årige (1019 pct. point) samt mindre fald blandt 15-19 årige og 65-74 årige (7-9 pct. point).
Medlemsprocenten blandt 75+ årige er steget med 0,8 % i perioden. Diagrammet viser også,
at det især er i perioden mellem 2011-2021, at der er sket større fald i medlemsprocenten.
Medlemsprocent i aldersgrupperne 2000- 2021
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I Danmark som helhed har der i perioden 2000-2021 været en udvikling med markante fald i
medlemsprocenten blandt 0-4 årige og 30-39 årige (ml. 21-22 procentpoint), større fald blandt
5-9 årige, 20-29 årige, 40-49 årige og 60-69 årige (ml. 10-16 procentpoint), mens der er
mindre fald blandt 10-19 årige, 50-59 årige og 70+ årige (ml. 5-9 procentpoint).
I tabellen nedenfor fremgår medlemsprocentens udvikling hhv. i Danmark og i sognet målt i
pct. point.
AldersSognet
Danmark
gruppe 2000-2021 2000-2021
00-04 år
-22,9
-21,8
05-09 år
-21,8
-15,8
10-14 år
-14,9
-8,2
15-19 år
-7,1
-5,3
20-24 år
-19,3
-9,6
25-29 år
-23,0
-14,6
30-34 år
-21,4
-21,1
35-39 år
-22,0
-21,2
40-44 år
-18,9
-15,5
45-49 år
-14,2
-10,3
50-54 år
-13,2
-9,3
55-59 år
-11,1
-9,2
60-64 år
-10,3
-10,6
65-69 år
-9,4
-10,6
70-74 år
-8,5
-8,4
75+ år
0,8
-5,1
Total
-15,0
-11,3
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Det er altid særlig interessant at kigge på folkekirkemedlemskabet blandt sognets yngste
indbyggere, fordi det giver en indikation af fremtidens medlemsniveau.
Folkekirkemedlemskabet blandt de 0-4 årige i X-sted Sogn ligger som nævnt på 58,7 %,
hvilket er et fald på 22,9 pct. point siden 2000 svarende til et gennemsnitligt årligt fald på
1,09 pct. point. Til sammenligning er medlemsandelen i 2021 blandt 0-4 årige på landsplan
53,1 %, og er faldet med 21,8 pct. point siden 2000 svarende til et gennemsnitligt årligt fald
på 1,03 pct. point. Det vil altså sige, at medlemsprocenten blandt de 0-4 årige i X-sted Sogn
falder lidt hurtigere end på landsplan. Til sammenligning er det årlige gennemsnitlige fald i
medlemsandelen for den samlede befolkning i X-sted Sogn på 0,71 % i samme periode, og
dermed er den hastighed, hvormed medlemskabet falder blandt 0-4 årige, noget højere end
den tilsvarende udvikling i medlemskabet i den brede befolkning.
I perioden 2016-2021 er det gennemsnitligt årlige fald i medlemsprocenten blandt 0-4 årige på
1,32 pct. point på landsplan, og i X-sted Sogn er medlemsprocenten blandt de 0-4 årige
indbyggere i samme periode faldet med 11,8 pct. point svarende til et gennemsnitligt årlig fald
på 2,36 pct. point. Dermed kan det konstateres, at medlemsprocenten blandt sognets mindste
indbyggere i de seneste fem år er faldet markant hurtigere end på tidligere og også hurtigere
end på landsplan.
I diagrammet nedenfor ses udviklingen i antallet af folkekirkemedlemmer i de forskellige
aldersgrupper i X-sted Sogn i perioden 2000-2021. Det fremgår heraf, at den samlede
fremgang i medlemstallet på 840 personer dækker over følgende udsving i
alderssammensætningen blandt folkekirkemedlemmerne:
Udviklingen i antallet af folkekirkemedlemmer 2000-2021
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Antallet af medlemmer mellem 0-19 år er reduceret med 60 personer fordelt på stor fremgang
i antallet af 0-4 årige medlemmer, men fald i antallet af 5-19 årige medlemmer. Antallet af
unge voksne medlemmer mellem 20-29 år er reduceret med 49 personer fordelt på begge
aldersgrupper. Antallet af voksne medlemmer mellem 30-49 år er reduceret med 169 personer
primært udgjort af fald i antallet af 35-44 årige. Gruppen af midaldrende medlemmer mellem
50-64 år er øget med 456 personer grundet markant fremgang i alle aldersgrupper. Antallet af
ældre medlemmer på over 65 år er øget med 669 flere medlemmer og der er tale om markant
fremgang i alle aldersgrupper. Ændringerne i alderssammensætningen i medlemsgruppen kan
meget vel betyde ændringer i de behov, som den lokale folkekirke skal dække for
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medlemmerne i form af kirkelige handlinger og de opgaver, som ligger i forlængelse deraf,
men også en ændring i efterspørgslen/ønsket om øvrige tilbud fra kirkens side.
I tabellen nedenfor fremgår antallet af folkekirkemedlemmer og medlemsprocent i
befolkningsgrupperne i X-sted Sogn og i Danmark i hhv. 2000 og 2021.

FK-mdl
i alt
Børn
(0-19 år)
Unge voksne
(20-29 år)
Voksne
(30-49 år)
Midaldrende
(50-64 år)
Ældre
(65+ år)

pers.
pct.
pers.
pct.
pers.
pct.
pers.
pct.
pers.
pct.
pers.
pct.

Sognet
2000
4.736
89,7
1.373
88,3
500
88,7
1.659
89,1
800
92,1
397
92,5

Sognet
2021
5.576
74,7
1.313
69,6
451
67,2
1.490
69,8
1.256
80,9
1.066
87,3

Danmark
2000
4.536.422
85,1
1.007.177
79,8
605.369
83,7
1.313.046
84,3
874.407
87,8
736.423
93,2

Danmark
2021
4.311.333
73,8
872.913
67,7
556.533
71,5
975.244
67,5
899.854
78,3
1.006.789
85,6
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Folkekirkemedlemskab efter herkomst
Medlemskab af folkekirken afhænger naturligvis også af, hvilken baggrund, man har. Derfor
er det aktuelt at kigge på medlemskabet blandt indbyggere af dansk herkomst og blandt
indbyggerne af udenlandsk herkomst. Definitionen for dansk herkomst er personer, hvor
mindst én forælder er dansk statsborger og født i Danmark. Indvandrere er personer født i
udlandet, hvis forældre begge er udenlandske statsborgere. Efterkommere er personer født i
Danmark af forældre, hvoraf ingen er danske statsborgere og født i Danmark.
Pr. 1.1.2021 ligger folkekirkemedlemskabet blandt sognets etniske danske indbyggere på
85,8 %, og der er 5.509 danske indbyggere, som er medlem af folkekirken ud af de i alt 6.421
danske indbyggere i sognet. Til sammenligning er folkekirkemedlemskabet blandt indbyggere
af dansk herkomst på landsplan på 84,6 %.
Oplysninger om folkekirkemedlemskab fordelt på aldersgrupper og efter herkomst er senest
opgjort pr. 1.1.2020. Diagrammet nedenfor viser, at folkekirkemedlemskabet blandt sognets
danske indbyggere ligger på niveau med eller lidt over landstallene i samtlige aldersgrupper
og er særligt højt blandt sognets 0-4 årige og 10-14 årige.
Folkekirkemedlemskab - indbyggere af dansk herkomst 2020
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Medlemskabet blandt danske børn mellem 0-4 år i X-sted Sogn er på 70,8 % mod
67,1 % på landsplan. Det fortæller os, at mange danske småbørnsforældre vælger
folkekirkemedlemskabet til på deres børns vegne, og således er mere end 2/3 af sognets 0-4
årige danske børn medlem af folkekirken.
At cirka 30 % af alle danske børn mellem 0-4 år ikke er medlem af folkekirken kan ikke
ubetinget forklares med, at et antal børn, klassificeret som danskere, kan have forældre med
baggrund i en anden kultur, fx børn af efterkommere med dansk statsborgerskab. I X-sted
Sogn er kun 5 % af den forventede forældregeneration, de 20-39 årige, efterkommere, og af
disse er 1 % mellem 20-24 år og dermed meget unge til at være forældre endnu. Det betyder,
at det potentielt er 4 % af den forventede forældregeneration, som har efterkommerherkomst.
Kun efterkommeres børn kan potentielt være klassificeret som danske i statistikken. Med
andre ord vil det være relativt få af de registrerede danske 0-4 årige, som reelt har baggrund i
en anden kultur end den danske. Dermed må det være hævet over enhver tvivl, at en del reelt
danske børn ikke er indmeldt i folkekirken i X-sted Sogn.
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På landsplan er 7,5 % af alle indvandrere og efterkommere medlemmer af folkekirken pr. 1.
januar 2021. I X-sted Sogn er samlet set 6,4 % af alle udlændinge medlem af folkekirken, og i
absolutte tal er 67 ud af sognets 1.043 udlændinge medlem af folkekirken.
Tabel 1 giver ingen oplysninger om udlændingenes herkomstlande, men Danmarks Statistik
oplyser, at 36 % af alle udlændinge i Danmark har baggrund i en vestlig og dermed
overvejende kristen kultur. I X-sted Sogn har 31 % af alle udlændinge baggrund i en vestlig
kultur svarende til 329 personer. Det betyder, at der bag tallene kan skjule sig et antal kristne
udlændinge, som ikke medlem af den danske folkekirke, men som kan have et tilhørsforhold
til andre kristne kirkesamfund i eller udenfor sognet.
Diagrammet nedenfor viser, fordelt på aldersgrupper, hvor stor en andel af sognets
indvandrere og efterkommere af indvandrere, der pr. 1. januar 2020 var medlem af
folkekirken sammenholdt med tallene på landsplan. Som det fremgår, medlemsprocenten
blandt udenlandske indbyggere i X-sted Sogn omtrent på niveau med landstallene i langt de
fleste aldersgrupper, men er lavere end landstallene blandt udlændinge over 65 år.
Folkekirkemedlemskab - indbyggere af udenlandsk herkomst 2020
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Folkekirkemedlemskab efter uddannelsesniveau
Tal for indbyggernes uddannelsesniveau i kombination med medlemskab af folkekirken er
senest opgjort pr. 1.1.2020, og af diagrammet nedenfor fremgår medlemsprocenten i de
forskellige uddannelseskategorier i Danmark som helhed og i X-sted Sogn. Her viser det sig,
at medlemsprocenten på landsplan er højest blandt personer med grundskoleuddannelse eller
erhvervsfaglig uddannelse og lavest blandt personer med en lang videregående uddannelse.
Medlemsprocenten blandt personer med enten gymnasial uddannelse og korte eller
mellemlange videregående uddannelser ligger omtrent midt mellem de to yderpunkter.
I X-sted Sogn ligger medlemsprocenten lavere end landstallene på alle uddannelsesniveauer
undtagen blandt indbyggere med en lang videregående uddannelse. I X-sted Sogn er
folkekirkemedlemskabet højest blandt indbyggere med erhvervsfaglige uddannelser med 83,3
%. Blandt indbyggere med grundskoleuddannelse er 80,5 % medlem af folkekirken, og blandt
indbyggere med gymnasiale uddannelser ligger medlemsprocenten på 66,3 %. Blandt
indbyggere med videregående uddannelser ligger medlemsprocenten på mellem 63-76 %,
højest blandt dem med korte videregående uddannelser og lavest blandt dem med lange
videregående uddannelser.
Medlemsprocent i uddannelseskategorierne 2020
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I tabellen nedenfor fremgår oplysningerne, som ovenstående diagram er baseret på.

Danmark
X-sted Sogn

Medlemsprocent efter uddannelsesniveau 2020
Grundskole
Gym
Erhv.fag.
KVU
78,4
70,7
83,9
72,8
80,5
66,3
83,3
76,3

MLVU
72,6
72,2

LVU
61,2
62,6
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Folkekirkemedlemsskab i X-sted Sogn pr. januar 2021
▪

Folkekirkemedlemskabet er på 74,7 % svarende til 5.576 personer

▪

Medlemsprocenten er i langt de fleste aldersgrupper på niveau med eller
lidt over landstallene. Det er især i aldersgrupperne fra 0-19 år, at
medlemsprocenterne er lidt højere end gennemsnittet. Kun blandt 20-29
årige ligger medlemsprocenten under landstallene

▪

Med medlemsprocenter på mellem 59-84 % er der et lidt højere
medlemskab blandt sognets 0-19 årige end på landsplan (DK 53-79 %), og
det fortæller, at børnefamilierne i X-sted Sogn i lidt større omfang end
normalt vælger folkekirken til på deres børns vegne

▪

De 0-4 årige har sognets laveste medlemsandel med 58,7 % (DK 53,1 %)

▪

De 75+ årige har sognets højeste medlemsandel med 91 % (DK 89 %)

▪

Folkekirkemedlemskabet blandt sognets indbyggere af dansk herkomst
ligger på 85,8 % (DK 84,6 %)

▪

Folkekirkemedlemskabet blandt danske børn mellem 0-4 år i sognet pr.
1.1.2020 var på 70,8 % (DK 67,1 %). Således er ca. 2/3 af sognets danske
småbørn medlem af folkekirken

▪

Folkekirkemedlemskabet blandt sognets indbyggere af udenlandsk
herkomst ligger på 6,4 % sv.t. 67 personer (DK 7,5 %), men 329
udlændinge har baggrund i vestlig og dermed kristen kultur

Udviklingen i folkekirkemedlemskabet i perioden 2000-2021
▪

Medlemsprocenten i 2000 var 89,7 % dækkende over 4.736 medlemmer

▪

Medlemsprocenten er samlet set faldet med 15 pct. point og medlemstallet
er øget med 840 medlemmer

▪

Det gennemsnitlige årlige fald i medlemsprocenten fra 2000-2021 er på
0,71 pct. point (DK 0,54 pct. point), men perioden 2016-2021 er
medlemsprocenten faldet med gennemsnitligt 1,30 pct. point om året, og
dermed falder medlemsprocenten hurtigere nu end tidligere (DK 0,62 pct.
point)

▪

Medlemsprocenten blandt 0-4 årige indbyggere er i perioden 2000-2021
faldet med gennemsnitligt 1,09 pct. point årligt (DK 1,03 pct. point pr. år),
men i perioden 2016-2021 er den faldet med 11,8 pct. point i alt svarende
til gennemsnitligt 2,36 pct. point om året de seneste 5 år (DK 1,32 pct.
point pr. år). Dermed kan det konstateres, at medlemsprocenten blandt
sognets mindste indbyggere i de seneste fem år er faldet væsentlig
hurtigere end før
(fortsættes)
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▪

Udvikling i medlemsprocent og medlemstal i befolkningsgrupperne i
perioden 2000-2021:

FK-mdl
i alt
Børn
(0-19 år)
Unge
voksne
(20-29 år)
Voksne
(30-49 år)
Midaldrende
(50-64 år)
Ældre
(65+ år)

▪

pers.
pct.
pers.
pct.

Sognet
2000
4.736
89,7
1.373
88,3

Sognet
2021
5.576
74,7
1.313
69,6

pers.

500

451

pct.
pers.
pct.
pers.
pct.
pers.
pct.

88,7
1.659
89,1
800
92,1
397
92,5

67,2
1.490
69,8
1.256
80,9
1.066
87,3

Danmark Danmark
2000
2021
4.536.422 4.311.333
85,1
73,8
1.007.177 872.913
79,8
67,7
605.369

556.533

83,7
71,5
1.313.046 975.244
84,3
67,5
874.407 899.854
87,8
78,3
736.423 1.006.789
93,2
85,6

Udvikling i medlemsprocenten i aldersgrupper målt i pct. point (rød
markering = markante fald):
Aldersgruppe
00-04 år
05-09 år
10-14 år
15-19 år
20-24 år
25-29 år
30-34 år
35-39 år
40-44 år
45-49 år
50-54 år
55-59 år
60-64 år
65-69 år
70-74 år
75+ år
Total

Sognet 20002021
-22,9
-21,8
-14,9
-7,1
-19,3
-23,0
-21,4
-22,0
-18,9
-14,2
-13,2
-11,1
-10,3
-9,4
-8,5
0,8
-15,0

Danmark
2000-2021
-21,8
-15,8
-8,2
-5,3
-9,6
-14,6
-21,1
-21,2
-15,5
-10,3
-9,3
-9,2
-10,6
-10,6
-8,4
-5,1
-11,3

Folkekirkemedlemskab efter uddannelsesniveau
▪

I X-sted Sogn er folkekirkemedlemskabet højest blandt indbyggere med
erhvervsfaglige uddannelser med 83,3 %. Blandt indbyggere med
grundskoleuddannelse er medlemsprocenten på 80,5 % og blandt dem med
gymnasiale uddannelser ligger medlemsprocenten på 66,3 %. Blandt
indbyggere med videregående uddannelser ligger medlemsprocenten på
mellem 63-76 % heraf højest blandt dem med korte videregående
uddannelser og lavest blandt dem med lange videregående uddannelser
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Ind- og udmeldelser af folkekirken
Hvert år sker der ind- og udmeldelser af folkekirken. Nedenstående diagram viser udviklingen
i antallet af ind- og udmeldelser af folkekirken i X-sted Sogn i perioden 2007-2020. Tallene er
hentet i statistikbanken.dk. Det bemærkes, at antallet af indmeldelser dækker samtlige
indmeldelser, herunder ved barnedåb, dåb i forbindelse med fx konfirmation eller senere i
livet samt genindmeldelser. Udmeldelser omfatter kun aktive udmeldelser og ikke frafald på
grund af dødsfald.
Ind- og udmeldelser
Indmeldt i Folkekirken

120

Udmeldt af Folkekirken
111
101
94

100

Antal

80

72
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40
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20
6

5
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Antallet af indmeldelser svinger mellem 48-111 pr. år i perioden 2007-2020 med tendens til
stigning. Antallet af dåb er naturligvis afhængig af fødselstallene samme år og eventuelle fald
skyldes derfor ikke nødvendigvis forældres fravalg af dåb. I 2018 var der periodens højeste
antal indmeldte med 111 personer, og i 2009 var der det laveste antal indmeldte med 48
personer.
I X-sted Sogn sker langt de fleste indmeldelser ved barnedåb. Der er relativt få indmeldelser
omkring konfirmationsalderen og senere. Eksempelvis var 58 af de 64 indmeldte i 2020 i
alderen 0-4 år, 4 indmeldte var mellem 10-14 år, 1 enkelt var 25-29 år og 1 enkelt indmeldt
var mellem 65-69 år.
Antallet af udmeldelser svinger mellem 4-20 årligt i perioden 2007-2020 i X-sted Sogn, og
foretages oftest af 20-49 årige. Sognets udmeldelsestal synes ikke synderligt at være en del af
den landsdækkende tendens til et større antal udmeldelser i 2009, 2012 og 2016 end i øvrige
år. Forklaringerne på enkelte års udsving med mange udmeldelser kan ofte findes i
mediebårne diskussioner om folkekirken.
Ind- og udmeldelser af folkekirken 2007-2020
▪

Mellem 48-111 personer er årligt blevet indmeldt i folkekirken, de fleste
ved barnedåb

▪

Mellem 4-20 personer har årligt meldt sig ud af folkekirken, heraf især
personer mellem 20-49 år

▪

Udmeldelsestallene synes ikke at følge en landsdækkende tendens til et
større antal udmeldelser i 2009, 2012 og 2016 end i øvrige år
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Kirkelige handlinger
Dette afsnit bygger på oplysninger om fødte og døde, indmeldte 0-4 årige, folkekirkemedlemmer 0-4 år samt kirkelige handlinger i perioden 2006-2020 hentet i statistikbanken.dk.
Tallene for 2020 kan være påvirkede af coronavirussens indflydelse med nedlukning af
samfundet og forsamlingsforbuddet og kan derfor ikke tages et udtryk for, at danskerne bruger
kirken mindre. Dette afsnit skal altså læses med dette i mente.

Dåb
I første omgang skal vi i diagrammet nedenfor kigge nærmere på antallet af dåb i sognet
sammenholdt med fødselstal og indmeldte 0-4 årige samme år for perioden 2007-2020.
Følgende bemærkes om definitionerne:
Dåb i kirken:

Dækker alle dåb foretaget ved sognets kirke(r) 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 0-4 år: Alle 0-4 årige indbyggere, som er indmeldt i folkekirken i det pågældende
år, uanset hvor dåben er foretaget. Danmarks Statistik lukkede i oktober
2018 for oplysninger om indmeldelser pr. årgang og nu fås oplysningerne kun
for 5 års aldersgrupper. Det er derfor desværre ikke muligt at få oplysninger
på antallet af indmeldte 0 årige i sognet år for år. Erfaringsmæssigt bliver
langt de fleste småbørn dog døbt i løbet af deres første leveår eller som 13-15
årige i nær sammenhæng med konfirmationen. Derfor kan vi gå ud fra, at
tallet for 0-4 årige især er udtryk for indmeldte 0 årige.
Dåb - Fødte - Indmeldte 0-4 årige
Fødte

Dåb i kirken

Indmeldte 0-4 årige
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Af diagrammet ovenfor fremgår det, at fødselstallet i X-sted Sogn ligger på mellem 54-130 i
perioden 2007-2020, antallet af dåb i sognekirken svinger mellem 45-83 årligt, og antallet af
indmeldte 0-4 årige indbyggere svinger mellem 45-95 årligt.
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Som det fremgår af de mørkeblå søjler, er antallet af dåb i sognets kirke højest i årene 20142018 og lavest i 2009-2010.
Fødselstallet er i samtlige år højere end antallet af indmeldte 0-4 årige indbyggere det samme
år, og forskellen er stigende. Det betyder, at forældre til småbørn i X-sted Sogn i et vist
omfang vælger folkekirken fra på deres børns vegne. Som det fremgår af tabellen nedenfor,
svinger andelen af indmeldte 0-4 årige i forhold til årets fødte fra 97 % i 2007 med et fald til
51 % i 2020. Der kan være mange årsager til, at små nye borgere ikke meldes ind i
folkekirken fx herkomst, andet religiøst tilhørsforhold eller mangel på religiøst tilhørsforhold.
Det er værd at bemærke, at der i årene fra 2015-2019 er færre dåb i sognets kirke, end der er
indmeldte 0-4 årige indbyggere. Det tyder på, at en del småbørnsforældre i sognet nu vælger
at få døbt deres barn et andet sted end i deres lokale folkekirke. Samtidig bemærkes det, at
dåbstallene for Kolt Kirke også indeholder evt. konfirmanddåb og dåb senere i livet.
Sognets yngste børn er interessante i forhold til den samtidige udvikling i
folkekirkemedlemskabet blandt disse. Tabellen nedenfor giver et overblik over denne
udvikling. Følgende kommentarer skal knyttes til tabellen:
▪
▪

▪
▪

▪

Formålet med skemaet er at give et fingerpeg om udviklingen i folkekirkens fundering
blandt småbørnsforældre i sognet
I skemaet benyttes tal for indmeldte 0-4 årige indbyggere i sognets og ikke dåbstal for
det pågældende år. Det skyldes, at dåbstallet dækker over samtlige dåb foretaget i og
ved sognets kirke herunder også nøddåb, hjemmedåb, konfirmanddåb og voksendåb
samt dåb af udensognsbørn. Ved at sammenligne antallet af indmeldte 0-4 årige
indbyggere med fødselstallet får vi derfor et bedre billede af folkekirkens fundering
hos småbørnsforældrene i sognet end sammenligning til dåbstallet vil give os.
Antallet af indmeldte 0-4 årige er ikke et udtryk for, at de alle er døbt i sognets kirke.
Beregningen af andelen af fødte i forhold til indmeldte 0-4 årige må ikke tages for en
faktuel oplysning om, at de faktisk fødte i fx 2020 også er dem, som blev indmeldt i
2020. I antallet af indmeldelser i det anførte år, kan nogle af de indmeldte børn være
født sent i det foregående år, men først indmeldt i det pågældende år. Desuden kan en
del af de børn, som er født i 2020 hænde først at blive indmeldt i 2021.
De nederste to rækker angiver hhv. medlemsprocent og antal medlemmer blandt
sognets 0-4 årige. Disse to rækker giver et helt faktuelt billede af medlemssituationen i
småbørnsgruppen i sognet.
Fødte
Indmeldte 04 årige
% indmeldte
ift. fødte
FK-mdl %
0-4 årige
FK-mdl
antal
0-4 årige

2007
68

2009
54

2011
66

2013
66

2015
127

2017
130

2020
114

66

45

57

50

83

93

58

97%

83%

86%

76%

65%

72%

51%

80,3%

78,5%

75,4%

74,7%

72,9%

68,6%

63,2%

289

278

245

269

358

399

414

Som allerede nævnt, ligger fødselstallet i X-sted Sogn i perioden 2007-2020 på mellem 54130 fødte årligt. Antallet af indmeldte 0-4 årige i sognet ligger mellem 45-95 med en vis
sammenhæng med udviklingen i fødselstallet i samme periode. Andelen af indmeldte 0-4
årige i forhold til antallet af fødte svinger mellem 51-97 % i perioden.
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Kigger man på medlemsprocenten blandt de 0-4 årige, er der sket et fald i perioden 20072020 på samlet set 17,1 pct. point, hvilket svarer til et gennemsnitligt årligt fald på 1,31 pct.
point. På landsplan er medlemsprocenten i aldersgruppen i samme periode faldet med
gennemsnitligt 0,98 pct. point. I X-sted Sogn er medlemskabet blandt de 0-4 årige således
faldet noget hurtigere end på landsplan i de seneste 13 år.
Antallet af 0-4 årige folkekirkemedlemmer i sognet er i samme periode øget fra 289 børn i
2007 til 414 børn i 2020, hvilket er en fremgang på 125 børn svarende til 43 %.

Barnedåbsprocent
Barnedåbsprocenten er et mål for, hvor mange spædbørn fra en årgang, der er døbt og dermed
er blevet medlem af folkekirken i løbet af deres første leveår. Barnedåbsprocenten
fremkommer ved at beregne, hvor mange procent af alle 1 årige (alle børn mellem 12-23
måneder) i et givent år, som er medlem af folkekirken. Resultatet er lig med dåbsprocenten
for det år, hvor de 1 årige blev født. Dåbsprocenten kan altså kun beregnes med vis
forsinkelse, og praksis betyder det, at man bruger 2020 tallene til at beregne dåbsprocenten
for dem, som blev født i 2018. Dette er den mest præcise måde at udregne dåbsprocenten, da
den kun inkluderer børn, som er født i et givent år, og den inkluderer ikke døbte, som ikke er
spædbørn.
Senest opgjorte barnedåbsprocent for Danmark er derfor gældende for børn født i 2019 og er
på 55,6 %. Det er et fald på 18 procentpoint siden 2007, hvor barnedåbsprocenten var 75,4 %.
Det er ikke muligt at beregne barnedåbsprocenten på sogneplan, fordi Danmarks Statistik ikke
leverer oplysninger om folkekirkemedlemskab pr. årgang. Men det kan dog lade sig høre på
provstiplan, og i Aarhus Søndre Provsti er barnedåbsprocenten for 2019 på 54,3 %. For
Aarhus Stift som helhed er barnedåbsprocenten for 2019 på 60,8 %.

Konfirmationer og konfirmanddåb
Antallet af konfirmerede unge i X-sted Sogn ligger på mellem 36-83 årligt i perioden 20062020 med klar tendens til fald som det fremgår af diagrammet nedenfor. Året 2015 viser 0
konfirmationer, hvilket kan bero på fejlindberetning eller måske overgang til 8. klasses
konfirmation. Konfirmationstallet afhænger i høj grad af kirkens beliggenhed ift.
skoledistrikter, den enkelte årgangs størrelse, de unge menneskers herkomst og tilhørsforhold
til folkekirken samt til- og fravalg af konfirmationen.
Konfirmerede - X-sted Sogn
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Konfirmationsprocent kan ikke beregnes på sogneplan på grund af manglende data fra
Danmarks Statistik. Men man kan beregne den på provstiplan.
Konfirmationsforberedelse og konfirmation kan foregå på 7. eller 8. klassetrin. Derfor er
konfirmationsprocenten beregnet ud fra, hvor mange unge der gennemsnitligt var i de tre
årgange 13 år, 14 år og 15 år, hvor konfirmation kan finde sted. Resultatet kalder vi i tabellen
herunder for Konfirmandårgangen. Med den kan vi beregne en estimeret
konfirmationsprocent.
Af tabellen fremgår det, at konfirmationsprocenten i Aarhus Søndre Provsti i årene 2007-2020
svinger mellem 59-78 %. I 2020 var konfirmationsprocenten i provstiet på 66 %. Ser man dog
isoleret på folkekirkemedlemmerne i konfirmandårgangen, ligger konfirmationsprocenten dog
noget højere, nemlig mellem 74-93 % og i 2019 var den på 84 %.
Konfirmationsprocent i provstiet
Konfirmerede i % af
konfirmandårgangen

Konfirmerede i % af FKmdl i
konfirmandårgangen

Antal
indmeldte 1315 årige

Dåbsprocent ifb. med
konfirmationen

2007

73,0%

86,8%

72

39,3%

2008

72,5%

86,5%

47

25,0%

2009

70,9%

84,4%

58

28,7%

2010

69,1%

82,5%

36

18,2%

2011

71,1%

86,0%

61

29,0%

2012

78,1%

93,0%

38

19,4%

2013

62,4%

74,3%

40

20,2%

2014

70,3%

85,3%

46

21,9%

2015

63,3%

78,5%

37

17,2%

2016

59,4%

74,1%

45

19,7%

2017

68,9%

86,8%

39

17,6%

2018

65,4%

82,1%

36

15,9%

2019

67,0%

84,4%

46

19,6%

2020

66,3%

42

16,4%

Konfirmationsprocenten på landsplan lå i 2020 på 66 %, og i alt blev 44.844 unge mennesker
konfirmeret i folkekirken. I 2004 var konfirmationsprocenten på landsplan 73 %.
I disse tider med faldende dåbstal blandt Danmarks småbørn, er det interessant at følge, om
flere så døbes senere i livet fx i nær sammenhæng med konfirmationen. Af tredje kolonne i
tabellen ovenfor fremgår det, at der hvert år døbes (indmeldes) en del 13-15 årige i Aarhus
Søndre Provsti. Antallet af indmeldte svinger mellem 36-72 årligt. Med de tal kan man
beregne en dåbsprocent i forbindelse med konfirmationen ved at holde antallet af indmeldte
op mod antallet af ikke-medlemmer i konfirmandårgangen samme år. I Aarhus Søndre Provsti
svinger denne dåbsprocent mellem ca. 16-39 % i den angivne periode, og i 2020 var den på 16
%. På landsplan ligger dåbsprocenten i forbindelse med konfirmation i 2020 på 16 % og har
svinget mellem ca. 16-20 % i perioden 2007-2020.
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Som det fremgår af diagrammet nedenfor, ligger har dåbsprocenten i forbindelse med
konfirmationen i Aarhus Søndre Provsti ligget væsentligt over landstallene i langt de fleste år
fra 2007-2020. Især årene 2007-2009 samt 2011 stikker ud med meget høje
konfirmanddåbsprocenter i provstiet.
Dåbsprocent i forbindelse med konfirmationen
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Øvrige kirkelige handlinger
Nedenstående diagram viser udviklingen i øvrige kirkelige handlinger for udvalgte år i
perioden 2006-2020. Tal for samtlige år fremgår af tabellen på side 66.
Øvrige kirkelige handlinger - X-sted Sogn
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Der bliver årligt foretaget mellem 8-23 vielser i Kolt Kirke. På landsplan er der en klar
nedgang i antallet af par, der bliver viet i en kirke, og således udgjorde kirkelige vielser 42 %
af samtlige vielser i Danmark i 2007, og i 2020 var andelen faldet til 27 %. Der blev i alt
foretaget 7.670 vielser i den danske folkekirke i 2020, og i 2007 var det 15.255 vielser.
Antallet af kirkelige velsignelser af borgerlige vielser i X-sted Sogn har i alle årene være
begrænset til mellem 0-4. På landsplan blev der i alt foretaget 686 kirkelige velsignelser i
2020.
Andelen af personer, der på dødstidspunktet havde bopæl i X-sted Sogn og som valgte at få en
folkekirkelig begravelse/bisættelse svinger i perioden 2007-2020 på mellem 79-100 %, og
dermed er det stadig en overvejende del af befolkningen, som vælger en afsked med livet i
folkekirkeligt regi. I 2020 blev 37 afdøde indbyggere bisat eller begravet i kirkeligt regi ud af
i alt 44 døde det år. Det svarer til 84 %. På landsplan blev 81 % af alle døde i 2020 begravet
eller bisat i folkekirkeligt regi, og der blev i alt foretaget 44.049 begravelser/ bisættelser i
folkekirken. Til sammenligning var antallet af begravelser/bisættelser i folkekirken 49.479 i
2007, og det svarede til 89 % af de døde.
Andelen af afdøde indbyggere, som begraves eller bisættes fra sognets kirke svinger mellem
33-77 % i perioden 2006-2020. Det fortæller, at en del af sognets afdøde bliver begravet eller
bisat fra en anden kirke end egen sognekirke.
Kirkestatistikken giver desværre ingen oplysninger om faktiske antal begravelser/bisættelser
foretaget fra sognets kirke og dermed kan der være foretaget flere begravelser/bisættelser ved
kirkerne end statistikken her viser fx af afdøde, der på dødstidspunktet havde bopæl i et andet
sogn.
Det bemærkes desuden, at andelen af afdøde, som ikke begraves eller bisættes i folkekirken er
svagt stigende både på landsplan og i X-sted Sogn.
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Kirkelige handlinger
Dåb i
Begr./Bisat i
kirken Konfirmerede Vielser Velsignelser sognekirken

Begr./Bisat
FK i alt

Begr./Bisat
u.f. FK
Døde

2006

52

76

14

0

10

30

1

34

2007

64

83

16

2

25

37

1

36

2008

60

73

16

0

15

29

4

33

2009

45

62

14

2

24

36

2

39

2010

52

63

14

3

24

40

2

41

2011

72

62

9

1

27

37

7

45

2012

56

79

8

2

22

34

3

37

2013

61

46

11

3

28

43

3

47

2014

78

63

13

4

16

33

3

37

2015

79

0

23

0

14

23

4

29

2016

83

58

20

2

14

35

6

41

2017

80

36

8

1

17

36

3

38

2018

83

45

17

3

16

44

4

48

2019

73

39

15

2

17

22

5

27
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Dåb, konfirmationer og andre kirkelige handlinger 2006-2020
▪

Fødselstallet ligger på mellem 54-130 fødte årligt i perioden, dåbstallet ligger
på mellem 45-83, og antallet af indmeldte 0-4 årige indbyggere ligger på
mellem 45-95 personer

▪

Der er alle år flere fødte end indmeldte 0-4 årige indbyggere, og forskellen er
stigende. Barnedåbssprocenten i Aarhus Søndre Provsti i 2019 var 54,3 %
(DK 55,6 %)

▪

I årene 2015-2019 var der færre dåb i sognets kirke, end der er indmeldte 0-4
årige indbyggere. Det tyder på, at en del småbørnsforældre nu vælger at få
døbt deres barn et andet sted end i deres lokale folkekirke

▪

Der bliver årligt konfirmeret mellem 36-83 unge i sognet med klar tendens til
fald

▪

Konfirmandprocenten i Aarhus Søndre Provsti i perioden har svinget mellem
59-78 %. I 2020 var konfirmationsprocenten på 66 % (DK 66 %)

▪

Konfirmandprocenten i Aarhus Søndre Provsti målt kun på medlemmer af
folkekirken i konfirmandårgangen i 2019 var på 84,4 % (DK 86,2 %)

▪

I Aarhus Søndre Provsti indmeldes (døbes) der årligt mellem 36-72 børn og
unge mellem 13-15 år. Det giver en konfirmanddåbsprocent på 16-39 % af
ikke-medlemmerne konfirmandårgangen (DK 16-20 %). I 2020 er
konfirmanddåbsprocenten i Aarhus Søndre Provsti på 16 % (DK 16 %)

▪

Der foretages årligt mellem 8-23 vielser i sognets kirke

▪

Det årlige antal kirkelige velsignelser af borgerlige ægteskaber ligger mellem
0-4

▪

Den folkekirkelige afsked med livet fortsat er den foretrukne. I 2020 blev 84
% af alle afdøde indbyggere kirkeligt begravet/bisat (DK 81 %), og i hele
perioden ligger andelen mellem 79-100 %

▪

Mellem 33-77 % af de afdøde indbyggere, som fik en folkekirkelig afsked
med livet, blev begravet/bisat fra den lokale sognekirke

▪

at der beklageligvis ikke findes offentligt tilgængelige tal for faktisk
gennemførte antal begravelser/bisættelser i sognets kirke. Ligesom nogle af
sognets indbyggere begraves/bisættes andetsteds end hjemsognet, lægger Kolt
Kirke sikkert rum til begravelser/bisættelser af personer, der ikke havde bopæl
i sognet

(fortsættes)
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Kirkeligt arbejde i X-sted Sogn
I X-sted Sogn afholdes der - foruden de kirkelige handlinger og højmesser og andre
gudstjenester - adskillige forskellige aktiviteter rettet mod såvel børn, unge, voksne og ældre.
I bilagsmaterialet finder I en skematisk oversigt over alle de aktiviteter, som foregår i sognets
regi jf. hjemmesiden www.koltkirke.dk, nyhedsbreve og Facebook. Det er muligt, at
oversigten ikke er komplet eller medtager aktiviteter, som ikke længere er aktuelle.
Oversigten er en enkel oplistning, der først og fremmest tjener til at give et samlet overblik
over de nuværende tilbud fra kirken.
Oversigten er inddelt efter de fire hovedkategorier for kirkens arbejde: gudstjeneste,
undervisning, diakoni og mission samt kategorierne kommunikation og andet. Ud for hver
aktivitet er det muligt at markere, hvilke aldersgrupper, aktiviteten primært henvender sig til
eller måske der primært benytter aktiviteten. Oversigten er forsøgt udfyldt ud fra
oplysningerne fra hjemmeside mm. og en gisning om, hvem der benytter sig af de forskellige
tilbud. Det er naturligvis jer, der bedst ved, hvordan aktiviteterne er tænkt og bliver brugt, og
derfor kommer oversigten både i fysisk form samt som Excelfil, som I kan rette til, så de
stemmer overens med jeres oplevelse af sognets kirkeliv.
Oversigten over aktiviteterne kan I bruge til at skabe klarhed over kirkens nuværende arbejde,
fx at drøfte vægten af aktiviteter for de forskellige aldersgrupper, om noget mangler og måske
starte en samtale om, hvorvidt der er områder, der skal prioriteres anderledes.
Nedenfor kan I se et eksempel på uddrag fra en aktivitetsoversigt. I finder jeres oversigt
udfyldt efter bedste evne forrest i bilagsmaterialet sammen med de nyeste befolkningstal samt
som Excel fil i det elektronisk fremsendte materiale. Så har I selv mulighed for at udfylde
med eventuelt manglende aktiviteter, tilføje aktiviteter og/eller rette hvilke aldersgrupper, de
er rettet mod.
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Sognene i Aarhus Søndre Provsti
I talmaterialet findes også nøgletal for Aarhus Søndre Provsti og dets 16 sogne for 2020. De
kan i hovedtræk give et indtryk af lokalområdet. I det følgende trækkes nogle af sognenes
forskelle frem, og vi forsøger at finde sogne, som i befolkningssammensætning ligner X-sted
Sogn. Oversigten med nøgletal for 2020 kan være et godt redskab, hvis sognet gerne vil hente
inspiration udefra eller skal bruge en sparringspartner.
Provstiet udgøres af 16 sogne. Der er tre små sogne med mellem ca. 200-1.000 indbyggere, to
mindre sogne med ca. 2.000-2.800 indbyggere, fire mellemstore sogne med mellem ca. 4.6006.000 indbyggere og syv store sogne med mellem ca. 7.300-10.600 indbyggere. Det
befolkningsmæssigt største sogn er Skåde Sogn med 10.618 indbyggere og det mindste er
Tulstrup Sogn med 172 indbyggere.
Alderssammensætningen i sognene varierer en del meget. Der er generelt høje andele af børn
mellem 0-15 år i sognene med mellem 19-29 % af indbyggerne. To sogne har dog kun hhv. 14
% og 16 % (DK 18 %). Der er generelt lave andele af unge voksne (20-29 år) i mange af
provstiets sogne, hvor af Vitved Sogn med 5 % har den laveste andel og øvrige 10 sogne har
mellem 6-10 %. Viby Sogn har dog hele 29 % unge voksne og der er 20 % i Ravnsbjerg Sogn
(DK 13 %). Andelen af indbyggere over 65 år varierer meget i provstiets sogne med mellem
12-27 % (DK 19 %). Højeste andele finder man i Vitved Sogn med 27 % og Beder Sogn med
25 %. Den laveste andel finder man i Astrup Sogn med blot 12 % ældre i befolkningen.
Provstiet som helhed har en høj andel af indbyggere med anden etnisk baggrund end dansk
med 14,5 % mod 13,9 % på landsplan, men udlændingene er meget ulige fordelt. Højeste
andele af udlændinge findes i Ravnsbjerg Sogn med hele 46 % samt Viby Sogn med 21 %. De
øvrige sogne har mellem 4-15 % udlændinge, heraf har Tulstrup Sogn og Mårslet Sogn begge
med 4 % færrest udlændinge.
I kolonnen Dagbefolkning i pct. ses det, at fire af provstiets sogne har en dagbefolkning på
over 100 % og dermed har flere arbejdspladser end antallet af erhvervsaktive indbyggere.
Dagbefolkningen i Viby Sogn er på 197 %, i Tranbjerg Sogn er det 183 %, i Kolt Sogn er det
158 % og Ravnsbjerg Sogn er det 145 %. Syv sogne har meget små dagbefolkninger på
mellem 20-36 %, mens de øvrige sogne ligger på mellem 46-78 %.
I Danmark ligger bruttomedianindkomsten på 452.483 kroner. Overordnet set ligger
bruttomedianindkomsten i Aarhus Søndre Provsti lidt over landstallet med kr. 475.497, men
der er relativt store udsving sognene imellem. Tre sogne har bruttomedianindkomster på over
kr. 700.000 og heraf ligger Tulstrup Sogn med 772.269 højest. Dertil kommer yderligere ni
sogne med bruttomedianindkomster på mellem kr. 500.000-692.000. De resterende sogne har
bruttomedianindkomster på under 480.000, og heraf findes de laveste
bruttomedianindkomster i Viby Sogn med kr. 330.927 og i Ravnsbjerg Sogn med kr. 371.923.
Generelt set lå folkekirkemedlemskabet i provstiet i 2020 med 73,2 % lidt lavere end på
landsplan (DK 74,3 %). Det højeste folkekirkemedlemskab findes i Tulstrup Sogn med 84,3
%, og her er medlemsprocenten blandt de 0-4 årige på 45,5 %, samt i Vitved Sogn med 83 %
og her er medlemsprocenten blandt de 0-4 årige på 73,7 %, og i Hvilsted Sogn også med 83
%, og her er medlemsprocenten blandt de yngste på 60,7 %. Den laveste medlemsprocent
finder man i Ravnsbjerg Sogn med 43,9 % samt i Viby Sogn med 68 %. I de to sogne ligger
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medlemsprocenten blandt de 0-4 årige medlemmer på mellem hhv. 27,7 % og 46,8 %. I alle
øvrige sogne ligger medlemsprocenterne på mellem 70-82 %.
Nye medlemsprocenter for 2021 både generelt og i småbørnsgrupperne i sognene ses i
diagrammet nedenfor.
Folkekirkemedlemsskabet i sognene 2021
Hele befolkningen
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Der er mange oplysninger at hente ud af nøgletalsarket, både som et hurtigt overblik over eget
sogn, men også om provstiets øvrige sogne og tallene for stift og landsplan. Man skal dog
altid huske på, at statistik er tal om virkeligheden, men de giver først mening, når man i
samtale blander dem med lokalkendskab og sund fornuft.
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Til overvejelse
I langt de fleste sogne i Danmark er de grundlæggende forudsætninger for en god kontakt
mellem befolkningen og kirken allerede til stede i form af et relativt højt
folkekirkemedlemskab. I forhold til den lokale kirkes liv og vækst er der dog en række
forskellige lokale vilkår, det kan være relevante at overveje. I analysens første del har I set,
hvordan jeres befolkning er sat sammen, og I har kunne spejle dette ind i tallene fra hele
Danmark. I skulle nu gerne have en fornemmelse af, om I fx har mange børnefamilier hos jer,
men til gengæld hverken unge eller ældre. Eller om I på én og samme tid har mange unge og
mange ældre. Med den viden som I har fået fra tallene, kan det være brugbart at stille sig selv
nogle spørgsmål:
▪

I hvor høj grad når vi sognets befolkning med det, som arrangeres og gøres fra kirkens
side?

▪

Afspejler kirkens gudstjenesteliv, undervisning og øvrige aktiviteter de behov, der er i
mødet med den faktiske befolkning?

▪

Er der relevante opgaver, som vi som kirke ikke har øje for i dag i sognet? Og er der
grupper i sognet, som vi ikke er opmærksom på?

▪

Er der overensstemmelse mellem den profil, som kirkens aktiviteter har, aldersmæssigt
og på anden vis, og den profil, som sognets befolkningssammensætning kunne lægge
op til?

▪

Taler vi det rigtige ”sprog” og igennem de rigtige kanaler, i vores kommunikation i
forhold til indbyggernes uddannelsesmæssige og erhvervsmæssige baggrund?

▪

Hvilke muligheder og udfordringer giver udviklingen i alderssammensætningen i
sognet?

▪

Giver herkomstsammensætningen i sognet os anledning til at overveje
tværkulturelt/tværreligiøst samarbejde fx i samarbejde med omkringliggende sogne?

▪

Giver ind- og udpendling af sognet anledning til at overveje et samarbejde med
omkringliggende sogne fx på tværs af provstiet?

Tallene i analysen har forhåbentligt klædt jer på til at vælge, hvilke af de ovenstående spørgsmål,
der er mest relevant for jer at arbejde videre med. Men tallene alene fortæller sjældent noget
om, hvad I som sogn skal svare på disse spørgsmål. Det svar findes nemlig kun hos jer selv, og
det er ofte et forholdsvis komplekst svar, der skal sammensættes af flere dele. Fx Hvad synes
relevant? Men i høj grad også: Hvad har I af ressourcer? Hvad har I af interesser? Hvad kan I
blive enige om?
Der kan være meget inspiration at hente dels i viden og dels i andres erfaringer. I det følgende
finder I en ganske kort introduktion til erfaringer og viden inden for temaer, det har vist sig at
være til gavn for sogne og lokale kirker i deres arbejdet med at findes deres egne svar. Flere
steder vil I ud over den korte introduktion finde links til alt fra artikler og opsummeringer af
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forskning til større rapporter og udgivelser og websites, som kan bidrage med viden og ideer til
det kirkelige arbejde.
Vi håber, at I vil få gavn af materialet.

Alt det, der ikke ligger i tallene
Analysen har haft til formål at give jer en masse håndgribelige facts om jeres sogn. Den bygger
på det, man kalder kvantitativ analyse, og er alene baseret på talmaterialet; på det der kan måles
og veje. Men der er mange andre facts der også er relevant at kende til hvis man vil skabe sig
et mere komplet kendskab til sognet. Her er nogle igangsættende spørgsmål, der kan åbne for
de supplerende overvejelser:
▪

Hvad er forholdet mellem folk og kirke i jeres sogn?

▪

Hvad er stedets folkelige tradition og kultur? Og hvad er kirkens?

▪

Er der naturlige mødesteder i sognet? Hvor handler man f.eks., hvilke fritidsinteresser
dyrkes, og hvilke kulturelle arrangementer besøges?

▪

Hvordan fungerer foreningslivet i sognet, og hvordan fungerer f.eks. læger, bibliotek
og sundhedsplejersker i lokalsamfundet? Er det aktive, synlige kræfter, kirken kunne
have kontakt med?

▪

Hvordan er forholdet til de offentlige institutioner? Er der kommunikation mellem
kirke og hhv. skole, uddannelsessteder og evt. socialcentre?

▪

Hvilken rolle spiller sognegrænserne for mennesker i jeres sogn?

▪

Har sognet f.eks. som geografisk størrelse en egen identitet og i givet fald hvilken?

Hvad gør vi så? Det findes der sådan set et ret enkelt svar på: det der passer hos jer.
I det følgende præsenteres nogle forslag og ideer, der er tænkt som oplæg til jeres videre samtale
og bearbejdelse af det statistiske materiale
Med dette fokus på forskellige tiltag og aktiviteter er det vigtigt at minde om, at det ikke er
mængden, som er afgørende. Derimod kan der nogle gange være behov for at nedlægge gamle
initiativer, hvis de f.eks. er blevet uaktuelle eller hvis kirkens ressourcer i form af frivillige,
personale, økonomi m.m. reelt ikke rækker til en hel masse. Overvejelserne, som dette afsnit
lægger op til, må i første omgang være tanker om, hvad der er rigtigt og godt for netop jeres
kirke og menighedsliv.
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Diakonale behov
Der er altid være grund til at have opmærksomhed på, om der er områder i sognet, hvor der er
behov for en særlig diakonal indsats. Måske kan ensomhed blandt sognets enlige være et
mærkbart problem - både for unge og ældre. Enlige forsørgere kan ofte mangle netværk. Enlige
ældre har ofte familien på lang afstand, og mange kommer som nævnt i analysen af tallene
meget sjældent ud. Nogen vil selv kunne finde frem til kirken, og ind i det eksisterende
fællesskab. Men for nogen er det grænseoverskridende at skulle møde op alene, og andre finder
måske modet til at dukke på, men at derimod ikke let ved at glide ind i noget, som allerede er.
Spørgsmålet kan derfor være, om de kirkelige og folkelige fællesskaber i sognet fungerer, eller
der er behov for yderligere netværk, fællesskaber og steder at samles? Kan kirken evt. gå ind
og blive en del af de allerede eksisterende folkelige fællesskaber? Skal den selv skabe nogle
tilbyd om fællesskab, der er skabt med særligt henblik tidligere overset grupper i sognet?
Her kan det være en stor at huske, at der kan være ret store forskelle også inden for et sogns
grænser. Ensomhed kan fx være geografisk ujævnt fordelt. Er der områder, som overvejende
bebos af børnefamilier og par, mens andre områder af sognet bebos af de enlige? Og bør
aktiviteten finde sted i nærheden af, hvor de bor, og dermed evt. også et andet sted end i kirkens
lokaler?
Bliv inspireret til diakonale tiltag i jeres sogn i Kirkefondets magasin "Kirken i dag" nr. 2/2015,
et temanummer med spændende artikler om diakoni til inspiration og debat
www.kirkefondet.dk/fileadmin/user_upload/kirkenidag20150617.pdf og besøg også Viborg
Stifts idébank med 100 gode idéer til diakoni her https://viborgstift.dk/inspiration-ogeftertanke/diakoni.

Kirke hos os
Samtale om og arbejde med kirkens liv og vækst er en kontinuerlig del menighedsrådets og
menighedens fokus. Det handler dels om at blive klogere på hvad det vil sige at være kirke.
Men også om at være bevidst om, at vores kirke hele tiden siger tager afsked med nogle
medlemmer, mens andre kommer til.
Dette arbejde kan man sætte i gang med et ganske enkelt spørgsmål: hvad vil det sige at være
kirke? Med dette spørgsmål vil man ofte opleve at det findes der mange svar på. Også i en
enkelt lokal kirke. Det interessant er, at disse forskellige svar mange steder fint kan fungere ved
siden af hinanden, særligt når vi er opmærksomme på dem og ikke pr automatik tænker, at blot
fordi vi har gået i kirke sammen i mange år, så er vi også enige om hvad kirke er
Der findes en ret enkelt model til, hvordan man kan tale om forskellige former for kirke. Her
taler man om ”Præstekirke, forretningskirke og netværkskirke”. Modellen kan ved første
øjekast virker som om, der altid er tale om et enten eller. I virkeligheden kan både to og alle tre
kirketyper være tilstede i en og samme kirke. I kan læse mere om kirketyperne i Mogens
Mogensens artikel ”Præstekirken, Virksomhedskirken, Netværkskirken – Idealtypiske kirkelige
organisationsformer”, som I finder i udgivelsen ”Ny Mission nr. 26”, side 58-73:
https://issuu.com/danishmissioncouncil/docs/ny_mission_26

Kommunikation
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I en situation, hvor menighedsrådet har behov for at kommunikere et budskab ud, kan man
f.eks. vælge at vægte en sproglig (abstrakt/intellektuel) formidling eller man kan vælge at lave
arrangementer, hvor budskabet bliver formidlet gennem en oplevelse, så folk i stedet får en
praktisk erfaring at forholde sig til. Det er en grundregel i alle former for kommunikation, at vi
som mennesker er mest åbne for nye indtryk, når vi føler os imødekommet. I forhold til en
målsætning, der har med mennesker at gøre, er disse overvejelser derfor helt afgørende.
Måden at kommunikere med omverdenen på betyder mere og mere også for kirken. Det er
stadig en vigtig indsigt, at det personlige møde og den personlige kontakt er den vigtigste form
for kommunikation, der findes.
I dag er det uomgængeligt at arbejde med andre former for kommunikation end den papirbårne
med sognets beboere og med offentligheden. Til de kommende udfordringer hører måske en
prioritering af de forskellige medier: kirkeblad, hjemmeside, SoMe, annoncering mv. i forhold
til de forskellige alders- og andre grupper.
I den forbindelse er det værd at overveje, om man kan gøre mere ud af den elektroniske
kommunikation. En meget stor andel af befolkningen er vant til elektronisk kommunikation via
hjemmesider mv., særligt børn, unge og en stor del af voksengruppen. Mange sogne har
introduceret kommunikation via mail- og sms-lister, nogle steder med kategorier, så folk kan
melde sig til, hvilke områder af kirkens liv, de er særlig interesserede i at få nyheder om samt
sociale elektroniske medier som f.eks. Facebook, Twitter og MSN. En systematisk brug af
denne kommunikationsform kan blive vigtig som hurtigt kommunikationsmiddel i fremtiden,
og det vil kunne give en betydelig højere grad af fleksibilitet, målrettethed og direkthed i
kommunikationen og dermed også muliggøre en mindre stiv planlægning, end vi har været vant
til i kirkens arbejde.
De fleste sogne har i dag meget høje økonomiske udgifter til kommunikation, blandt andet på
grund af øgede krav til kvaliteten af såvel kirkeblad som hjemmeside, og evt. portoudgifter til
udsendelse af kirkebladet i papirform. Det kræver også store arbejdsmæssige ressourcer at fylde
både kirkeblad og hjemmeside med interessante artikler og skabe et grafisk overblik. I store
sogne har man måske både økonomiske og menneskelige ressourcer til dette arbejde, mens
mindre sogne måske vil have gavn af at gå sammen med nabosogne eller via provstiet for
fællesansættelse af en kommunikations-medarbejder. I forhold til minimering af kan man
udover at have kirkebladet i pdf-form på hjemmesiden fx lave en ordning med automatisk
fremsendelse af kirkebladet pr. pdf ved tilmelding til præst, kordegn eller lign.

Menigheden
Et ord, der gerne dukker op, når vi taler om kirke, det er menighed. Er det det samme som kirke?
Eller er det noget lidt andet. Allerede i det nye testamente kan vi se, at menighederne ikke var
identiske. Der var allerede den gang forskellige måder at være menighed på. Som supplement
til ovenstående kan man også tilføje nogle overvejelser om hvilken type menighed man er og
hvilken man gerne vil være.
Hvis I gerne vil lade jer inspirere af nogle bud på, hvilke type menigheder der findes kan I læse
mere her i et uddrag fra Hans Raun Iversens ”Ny praktisk teologi” (2018) om menighedsformer
https://www.kirkefondet.dk/fileadmin/user_upload/Ny_praktisk_teologi_-_Uddrag.pdf
Kan der være mere end en menighedstype inde for samme kirke? Ja, sådan ser det jo
umiddelbart ud når man ser på folkekirken, hvor rummeligheden altid har givet plads til en vis
grad af mangfoldighed. Men man må naturligvis tage alvorligt, at så forskellige typer af
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menigheder også efterspørger helt forskellige ting, og lokalt må man arbejde lidt mere med
forståelsen af de forskellige menighedstyper. Derfor kunne det være relevant at spørge sig selv:
▪

Hvordan ser billedet ud her i vores område? Er det de samme menighedstyper, der gør
sig gældende, eller ser virkeligheden anderledes ud netop her?

Midlertidige fællesskaber
Mobiliteten er kendetegnende for det moderne samfund, hvor det er blevet økonomisk muligt
og samtidig attraktivt at leve som en nomade, der tilbringer sine forskellige livsfaser forskellige
steder. Derfor spiller såkaldte midlertidige fællesskaber i dag en stor rolle.
Med midlertidige fællesskaber mener vi dem, som man kan blive en del af, også selv om man
er helt nyt og også selv om man muligvis kun er engageret for en tid.
Tilknytning er et væsentligt element i vores relation til kirke – og i kirkens relation til os. Men
måske bør man i kirken ikke alene bygge på kontinuitet, men overveje også at vægte det, som
fungerer ved midlertidigheden. Det kan være engangsbegivenheder eller oplevelser, der kan stå
alene, fejring af højtider - også verdslige, småbørnsaktiviteter, åben kirke, koncerter,
tværreligiøse arrangementer osv.
Man kan overveje hvordan disse aktiviteter og deres indhold – og tidspunkter for dem harmoner
med den ind- og udpendling, der foregår i sognet.
Mobiliteten i dagligdagen er også en vigtig udfordring:
▪

Har vi arrangementer og gudstjenester på tidspunkter, hvor de mennesker, vi gerne vil
nå, rent faktisk er hjemme, så vi kan nå dem? Eller kan vi møde dem undervejs?

En af de senere års største folkekirkelige succeser er spaghettigudstjenesten, som netop tager
den mobile livsform alvorligt ved at tilbyde familierne en oase ved fyraften og børneafhentning
fra institutioner i stedet for ulvetimen med indkøb og madlavning og trætte børn og voksne.
Denne tænkning kunne godt inspirere mere bredt.
En anden følge af mobiliteten er fokus på kirkens åbenhed, forstået helt konkret. Kan mennesker
kan komme ind i den, når de har ønske om det, og ikke kun, når der fejres gudstjeneste. Kirken
kan på forskellig vis inspirere de besøgende til at brug kirkerummets særlige ro som åndehul i
en travl hverdag, fx ved at give mulighed for at tænde lys, bede en personlig bøn, læse i biblen
eller måske blot sidde der lidt i stilhed. Det giver kirkens brugere en nærhed til kirkerummet,
som er anderledes, end når man er der i forbindelse med gudstjenester eller andre
arrangementer. Få inspiration til at aktivere jeres kirkerum udenfor gudstjenesterne her
www.kirkefondet.dk/inspiration-og-viden/det-aktive-kirkerum
og
www.kirkefondet.dk/vejkirker

Mobilitet, pendling og tilknytning til lokalområdet
I gamle dage blev vi født, voksede op, boede, arbejde og blev gamle og døde – alt sammen stort
set inde for det sammen sogn. Sådan er det ikke helt længere. Men mens nogle danskere flytter
en del rundt i landet – og måske tilmed også til udlandet og retur – så er der fortsat mange, der
tilbringer rigtigt mange år inden for det samme område. Og ofte er det tilmed i ret kort afstand
til der, hvor vores forældre boede, da vi blev født.
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Men et er, hvor vi bor – noget andet er, hvor vi arbejder. Fra undersøgelser og lokale erfaringer
ved vi at mange danskere har fundet frem til kirkernes hverdagsaktiviteter. Det er fortsat
relevant at huske, at en god del af dem, der arbejder ofte ikke kan deltage i aktiviteter inden for
normal arbejdstid. Men der er i gang med at sker nogle ændringer på dette område. For en del
af os er arbejdstiden generelt blevet mere fleksibel, og dertil kommer, at vi møder forskudt, har
halve eller hele faste fridage eller afspadsering der falder på hverdage.
Dertil kommer at en del sogne har en ret stor indpendling. Dvs. at der i dagtimerne befinder
sig mennesker, som godt nok ikke bor i sognet men som måske alligevel kunne være relevante
at indtænke i kirkens aktiviteter. Måske tilmed nogen, man kan lave kirke sammen med – og
ikke blot kirke for. Det kan være en lærer eller en pædagog, som man er stødt på, når de har
besøgt kirken eller deltager i skole-kirke samarbejde. Fx en musiklærer, der gerne vil spille til
en frokostandagt i ny og næ.

Samarbejde på tværs
Som menighedsråd og ansatte ved kirken, har mange en daglig bevidsthed om sognet. Hvor går
sognegrænsen, hvilke skoler og plejehjem er ”vores” og hvilke er ikke. Men den almindelige
beboer i sognet har i sin hverdag har en langt større radius for sin livsudfoldelse end sognet.
Hvor vi arbejder, hvor vi går i skolen, hvor vi deltager i fritidsaktiviteter og hvor vi tilbringer
weekender og ferier begrænser sig meget sjældent kun til et sogn. Det er derfor en væsentlig
dimension for alle sogne at overveje den lokale sammenhæng med andre: nabosognene,
provstiet, beslægtede sogne andre steder. Noget kan kun lade sig gøre, hvis der er flere om at
løfte den økonomien. Andet giver ganske enkelt god menig, hvis vi går sammen om det.
I de fleste provstier sker i disse år en udvikling i retning af øget samarbejde. Denne udvikling
kan alle spille ind i og bidrage til, både til gavn for helheden, og således at hvert enkelt sogn
særlige profil fastholdes og udvikles. En væsentlig overvejelse i den sammenhæng er forholdet
mellem sognets egen identitet og de opgaver, som menighedsråd og ansatte satser på som deres
egne kerneopgaver, og opgaver, som løses bedre i samarbejde enten i sognet eller med andre
nabosogne, eller som det slet ikke er muligt at løse, med mindre man indgår i et samarbejde
f.eks. på provstiplan.
Læs mere her:
▪ Undersøgelse v/Peter Lüchau og Nete Engaard 2016 ”Samarbejde mellem
Menighedsråd i Folkekirkens Provstier”
https://fkuv.dk/_Resources/Persistent/4/d/e/3/4de33633e44ba415b1191d7cc19bc96f6f
e9189b/Samarbejde%20mellem%20menighedsr%C3%A5d%20i%20folkekirkens%20
provstier.pdf
▪

Rapport fra FUV om samarbejde mellem kirker og kommuner inkl. inspirationsguide
https://fkuv.dk/undersoegelser-og-viden/udgivelser-og-rapporter/kirker-og-kommuneri-samarbejde

▪

Artikel fra Landsforeningen af menighedsråd vedrørende samarbejde om diakoni
https://menighedsraad.dk/kirkeliv/diakoni-i-dag/kommuner-og-sogne-i-samarbejdeom-diakoni

Uddannelse og erhverv – og dem udenfor arbejdsmarkedet
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Uddannelser og valg af erhverv er i høj grad med til at karakterisere os som mennesker, og
profilen af et sogn på dette område kan fortælle meget om dets indbyggeres tilgange og
forventninger til kirken. Hvis man er glad for at få ny viden ved at sidde stille og lytte, kan
foredrag i kirken været den helt rigtige aktivitet. Hvis man derimod foretrækker at bruge sine
hænder, kan det være at man hellere vil deltage i aktiviteter, hvor man selv kan få lov til at gøre
noget.
Uddannelsesniveau og erhvervsfordelingen blandt sognets indbyggere giver også anledning til
at overveje kirkens kommunikationsformer og -veje. Kommunikerer vi skriftligt, visuelt og
mundtligt i sprog, som forstås af dem, vi gerne vil række ud mod? Får vi med kirkens aktiviteter
sørget for tilbud til indbyggere med forskellige uddannelsesmæssige og arbejdsmæssige
udgangspunkter?
En stor del af Danmarks befolkning står udenfor arbejdsmarkedet og har ingen erhvervs- eller
uddannelsesmæssig beskæftigelse i dagtimerne. Faktisk er det hele 31 % af alle indbyggere
over 15 år, som står midlertidigt eller permanent udenfor arbejdsmarkedet svarende til
1.544.502 personer. Nogle af disse er muligvis allerede involveret i frivilligt arbejde, mens
andre ikke har ressourcer til den slags engagement. Ikke desto mindre må der være et vist
potentiale af frivillige kræfter i denne store gruppe af ledige hænder. Frivillighedsrådet oplyser
på baggrund af frivillighedsundersøgelsen fra VIVE for 2020, at 4 ud af 10 personer er
engageret i en eller anden form for frivilligt arbejde. Undersøgelsen kan du læse her
https://vive.dk/da/udgivelser/frivillighedsundersoegelsen-2020-16186/.
I den kirkelige verden ydes der en stor frivillig indsats bl.a. af de omkring 12.000
menighedsråds-medlemmer, der gør en stor indsats for folkekirken. Ved menighedsrådsvalget i
2020 var 4 ud af 10 nye i menighedsrådet og gennemsnitsalderen var 61 år, og dermed er rigtig
mange frivillige i folkekirken fra de ældre årgange. Landsforeningen af menighedsråd har lavet
et oplæg til debat om rekruttering til menighedsrådet, som I kan læse her
https:/menighedsraad.dk/media/2469/oplaeg-til-debat-hvem-mangler-i-jeresmenighedsraad.pdf. Arbejdet med de frivillige er altså vigtig for kirkens drift og kræver omhu,
ledelse og omtanke. Kirkefondet har i samarbejde med forlaget Ingerfair udgivet bogen
”Ledelse og involvering af frivillige i folkekirken”, som giver en praksisnær og
sammenhængende tilgang til at involvere og lede frivillige i folkekirken. Du kan læse mere om
bogen
her
https://kirkefondet.dk/udgivelser/produktdetaljer.html?tt_products%5Bcat%5D=2&tt_products%5Bproduct%5D=61&cHash=76420bf
3366e1112e56f3ab99f9b3320.

Udlændinge og flere kulturer i sognet
Forholdet til andre religioner og kulturer optager ikke kun mennesker i områder med mange
udlændinge, men er blevet et tema, som er på mediernes dagsorden hele tiden. Det kan derfor
også være relevant, at kirken overvejer sin med at gå i dialog med og møde mennesker af anden
religion og kultur samt viljen til at modtage udlændinge på en medmenneskelig måde i
Danmark. En del af indvandrerne i de fleste områder har en kristen baggrund, men er ikke
nødvendigvis medlem af den danske folkekirke, men andre kristne trossamfund. Hvis de er
flyttet hertil fra Polen er de ofte katolikker. Kommer de derimod fra Hviderusland eller Ukraine,
er de mere sandsynligt ortodokse. Og er de fx fra Holland eller dele af USA, er de muligvis
reformerede/calvinister

Side 78

Det stiller spørgsmålet, om den lokale kirke har en opgave i at opsøge og have kontakt med
kristne indvandrere, enten for at hjælpe dem med at finde menigheder, der svarer til deres egen
kristne trosbaggrund, eller for at integrere dem på en positiv måde i sognets folkekirkelige liv.
Det kan også være værd at overveje, at mange sognebørn ikke kun har en kultur, men to eller
måske ligefrem flere. I Sønderjylland ved man at mange af dem, der bor der, er en del af en
familie, hvor man både er dansk og tysk. Omkring Hovedstaden flytter danske familier til
Sverige og svenske familier til Danmark. Og børn, der vokser op i Danmark, formes af begge
forældres kultur, også når den ene komme med traditioner fra Bornholm, Belgien eller Bhutan.
Ønsker I inspiration til arbejdet med denne udfordring, kan det bl.a. findes hos det
folkekirkelige samarbejde ”Folkekirke og religionsmøde”, som bl.a. driver hjemmesiden
www.religionsmoede.dk, der også indeholder inspirationsmateriale til lokalt arbejde.
Tværkulturelt Center med hjemmesiden www.tvaerkulturelt-center.dk kan ligeledes være til
hjælp og inspiration for arbejdet med udfordringen.

At være kirke for alle aldersfaser og når hverdagen forandrer sig
En måde at tænke i relevante tiltag og aktiviteter på, er at tænke i alder. Og da folkekirken er
beriget med kreative tænkere, findes der meget inspiration at hente ved at gå på opdagelse fx
på nettet, i nabosogne, i provstiet eller andre steder i det folkekirkelige landskab.
Der er meget sjældent at man kan lave en tro kopi. Det skyldes at de lokale vilkår er meget
forskellige fra sted til sted. Hvad er der af ressourcer i kirken? Hvad er der af lokale? Men også
spørgsmålet om, hvordan sognet er sammensat. Når man falder over en god idé er det derfor
relevant at bruge lidt tid på at gennemtænkt hvordan det vil passe ind her. Kan det bruges? Skal
det evt. justeres? Et eksempel kan være de Filosofiske samtalesaloner og lign., der fungerer
godt i storbyerne, men måske skal have en anden form i de mindre byer og på landet
I Kirkefondets vidensbank https:/kirkefondet.dk/inspiration/ny-viden-om-folkekirken finder du
viden om folkekirkens muligheder ift. børn og unge fx følgende:
▪

Babysalmesang
Introduktion af lektor Marie Vejrup til rapporten "Tager du barnet ved hånden, tager
du moderen ved hjertet", Danmarks Kirkelige Mediecenter og Center for
SamtidsReligion ved Aarhus Universitet 2014 med direkte link til rapporten.

▪

Børn i kirken - børnenes kirke
Artikel af Berit Weigand Berg fra kirkebladet i Sankt Nicolai Kirke i Kolding aug-okt
2021.

▪

Unge, kirke og kultur
Artikel af Berit Weigand Berg i "Kritisk Forum for Praktisk Teologi" nr. 150,
december 2017 om "Ungdomsteologi" side 50-58

▪

Det kan du TRO vi taler om
Kirkefondet, KFUM og KFUK i Danmark og ungdomspræsten i Viborg Domprovsti
har arbejdet tæt sammen med en gruppe unge om at udvikle nye ideer til, hvordan
folkekirken sammen med unge lokalt kan tilrettelægge og tilbyde samtaler og
refleksioner over livets små og store spørgsmål. Samtaler, der i udgangspunktet retter
sig til de 16-25 årige tæt på deres hverdag, men som også kan bruges af alle andre.
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I kan finde inspiration til arbejdet med børnekonfirmander i dette idékatalog fra
Konfirmandcenteret
https://konfirmandcenter.dk/fileadmin/filer/PDF_filer/Minikonfirmander/Idekatalog_b%C3%
B8rnekonfirmand_sept.2019_1_.pdf
Det er dog ikke kun medlemmernes alder, der kan være interessant. Det kan også vores livsskift:
- Når vi flytter. Der er meget forskelligt hvor meget vi selv har lyst til at engagere os i et
nyt sted, og hvor meget det nye sted invitere os inden for. Og er der tale om en ny
bydel, kan kirken engagere sig i at være med til at skabe ny kultur og nye traditioner
- Når vores hverdag ændrer sig. Fra job til intet job, eller omvendt. Fra hjemmeboende
børn til udeboende børn. Fra parforhold til singlestatus eller omvendt. Fra tæt kontakt
med kollegaer, naboer m.fl. til nærmest ingen eller omvendt.
- Når vores bevægelsesmuligheder ændrer sig. Med egen bil eller afhængig af offentligt
transport og/eller cykel? Kan komme selv, eller skal hentes/bringes? Kan kun deltage i
korte ting/kan deltage i heldagsaktiviter. osv.
Kirkefondet udgav i september 2017 et temanummer af ”Kirken i dag” om målgrupper. Det kan
du læse her https://kirkefondet.dk/fileadmin/user_upload/Kirken_i_dag_3_2017.pdf
I kan også gå på opdagelse i den tidligere nævnte inspirationsbank hos Viborg Stift, hvor I finder
forslag til aktiviteter for alle aldersgrupper https://viborgstift.dk/inspiration-ogeftertanke/diakoni eller få ideer til at være kirke i sommerlandet i dette idékatalog fra FUV
https://fkuv.dk/_Resources/Persistent/f/a/9/2/fa92dbae46b208af2504a8e0628221f970666355/I
dekatalog%20FUV_Kirken%20i%20sommerlandet.pdf.
Idérigdommen
blomstrer
i
folkekirken, og mange af idéerne er kun en hurtig søgning væk på google.
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Hvad forskningen fortæller os
Hvad er Folkekirken og hvem er dens medlemmer? Særligt det sidste er blevet belyst igennem
en del forskning og projekter. Der kommer hele tiden ny viden til, mens den tidligere lige som
ældre viden stadigvæk indehold meget, der også er relevant i dag.
Også i dette afsnit giver vi en ultrakort præsentation af nogle emner, og linker derefter til vores
vidensbank, hvor I kan finde en del mere om emnet.

Medlemmerne og deres religiøsitet
Folkekirken er fortsat folkets kirke i Danmark med en medlemsprocent på den gode side af 70
%. Men hvem er de medlemmer, som vi er kirke for, hvorfor er de medlem af folkekirken og
hvad forventer de af folkekirken? Enhver organisation må være nysgerrige på sine medlemmer
for at opretholde sin aktualitet i forhold til dem, og det gælder selvfølgelig også for folkekirken.
Der bliver løbende lavet undersøgelser af folkekirkens medlemmer, og vi har samlet en
håndfuld i Kirkefondets vidensbank.
Læs mere her:
https://www.kirkefondet.dk/inspiration/ny-viden-om-folkekirken/folkekirkensmedlemmer.html
hvor du blandt andet finder følgende:
▪ Undersøgelse "Religiøsitet og forholdet til folkekirken" af Jais Poulsen, Astrid Krabbe
Trolle, Maiken Friischman Larsen og Bjarke Schønwandt Mortensen (2021)
▪ Artikel ”Religiøsitet blandt folkekirkemedlemmer” af Peter B. Andersen, Jakob Erkmen og
Peter Gundelach (2019)
▪ Rapport ” Befolkning og folkekirke i Danmarks fire største byer” af Sille M. Fusager
(2018)
▪ Artikel ”Fakta om folkekirkens medlemmer” af Peter Lüchau (2016)
▪ Undersøgelse ”Hvad forventer folket af kirken?” af Kirsten Donskov Felter (2014)

Medlemmernes forventning til folkekirken og præsten
Hvordan bruger danskerne kirken på landet og i byen? Hvad betyder noget for dem, når de gør
det? Og hvordan er den gode kirke og den gode præst? Nogle af de svar giver rapporten ”Hvad
forventer folket af kirken” af Kirsten Donskov Felter og Ruth Sønderskov Bjerrum (2015), som
er udarbejdet på baggrund af en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse og interviews i fire
byer. Læs rapporten her https://fkuv.dk/undersoegelser-og-viden/udgivelser-og-rapporter/hvadforventer-folket-af-kirken
Præsters rolle og identitet har ændret sig igennem de seneste år. En præst er ikke længere bare
en præst. Ud over den klassiske sognepræst er der i dag et stort antal af forskellige slags
funktionspræster, som arbejder på f.eks. hospice, i natkirke eller i fængsel, og mange steder er
det blevet almindeligt at arbejde sammen over sognegrænser. Hvad betyder det for præsterne?
Er der en fælles kerne i at være præst i dag? Det har Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter
undersøgt i et samarbejde med Den danske Præsteforening. Resultaterne er offentliggjort i
rapporten ”Hvad vil det sige at være præst?” af Kirsten Donskov Felter (2016), som du kan
læse her https://fkuv.dk/undersoegelser-og-viden/udgivelser-og-rapporter/hvad-vil-det-sige-atvaere-praest
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Dåb
Der er igennem de sidste år forsket en del i dåb, og det er der kommet rigtigt meget spændende
viden ud af.
Skal man sige noget ganske kort, så er det sjældent, at kirken er på banen som en samtalepartner,
når forældre diskuterer om deres bøn skal døbes. Denne samtalen foregår nemlig ofte længe
inden, at kirken bliver opmærksom på, at de er blevet forældre.
Tidligere var det barnets bedsteforældre der i høj grad var med til at skubbe på i forhold til at
få barnet døbt. Det er det ikke i samme omfang mere. Der er i højere grad tale om en forhandling
mellem forældrene, hvor den, der er mest engageret – enten i sit ”ja” eller i sit ”nej” – får lov
til at bestemme. Andre ting, der også er på spil er:
- Hvad gør man her, hvor vi bor?
- Hvad gør man, hvis man er enlig forælder?
- Hvad gør vores omgangskreds dvs. familien, men også vennerne
- Skal vores barn selv have lov til at vælge fx i forbindelse med konfirmationen
- Eller vælger vi dåb nu for, at vores barn ikke skal ende i en pinlig situation som
teenager
Forældre peger meget ofte på tradition som begrundelse for at de vælger dåb til. Det skal dog
forstås som en aktiv tilvalg af en tradition, idet det er de færreste forældre der i dag føler at de
er nødt til at lade deres børn døbe
Læs mere her: https://www.kirkefondet.dk/inspiration/ny-viden-om-folkekirken/daab.html
Hvor du bl.a. finder følgende:
▪
▪
▪
▪

Rapport: ”Dåb i dag” af Karen Marie Leth-Nissen (2020)
Idékatalog: ”Idet I døber dem” fra Kirkefondet (2020)
Artikler: Kirken i dag nr. 1/2019, Temanummer om dåb i dag
Rapport: ”Dåb eller ej” af Karen Marie Leth-Nissen og Astrid Krabbe Trolle (2015)

Babysamlesang
Babysalmesang, babyrytmik osv. Kært barn har mange navne. Mange kirker har et tilbud, der i
særlig grad henviser til småbørn, hvis forældre er hjemmegåendes som fx under en barsel.
Hvordan oplever deltagerne dette tilbud? Ser de det som kirke eller som kultur? Ser de det som
indledningen på en fast relation til kirken, som en måde at få introduceret deres barn for
kristendommen eller blot som et hyggeligt tilbud, der tilfældigvis foregår i kirken. Det varierer
en hel del, og en del forældre har mere end en grund til at de kommer med deres børn.
Læs mere her:
▪ Rapport: ”Børn i kirken” af Ida Dietz og Christina Sønderskov Iversen (2018)
https://bornikirken.dk/wp-content/uploads/2018/10/RAPPORTEN.pdf
▪ Artikel: ”Babysalmesang” af Marie Vejrup Nielsen (2016)
https://www.kirkefondet.dk/inspiration/ny-viden-om-folkekirken.html
▪ Rapport: ”Tager du barnet ved hånden tager du moderen om hjertet” af Center for
Samtidsreligion (2014)
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https://samtidsreligion.au.dk/fileadmin/Samtidsreligion/Oevrige_projekter/Babysalmesang/
BabysalmesangRapport.pdf

Børnekonfirmander (minikonfirmander)
I mange år var børnekonfirmander et tilbud, som nogle sogne udbød, mens andre ikke gjorde.
De første skud dukkede op i løbet af 80’erne og i 1994 fik vi en såkaldt prøveordning. I 2014
blev det obligatorisk for sognene at tilbud børnekonfirmand undervisning. Sogne må dog gerne
gå sammen med andre sogne om at løfte denne opgave.
I nogle sogne underviser man på en fast ugedag i en periode. Andre steder underviser man på
lørdage/ i weekender. Og igen andre fortætter programmet, så det blive en uges aktiviteter der
ligger i efterårsferien, vinterferien eller en uge i sommerferien.
Her kan I finde: Anordning om børnekonfirmandundervisning og konfirmation
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2014/1027
FUV har fået lavet en rapport om arbejdet. Den kan I finde her:
https://kobenhavnsstift.dk/aktuelt/nyheder/ny-rapport-boern-skal-pakkes-ind-i-staerkefortaellinger
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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 visioner, målsætning og konkret
planlægning.
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-sted Sogn 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. 11. august 2021
Sille M. Fusager
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