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Bilag 1

Underudvalgenes kommissorier

Udvalg I. Kommissorium

Udvalget angående den fremtidige sognestruktur
A. Der foretages en sociologisk undersøgelse

i Ålborg stift i lighed med den undersøgelse,
der af Københavns Kommunes Statistiske Kon-
tor er foretaget vedrørende kirkebesøget i hoved-
stadsområdet. Denne undersøgelse ledes af eks-
peditionssekretær Feldvoss fra Københavns Sta-
tistiske Kontor. Ved undersøgelsen fremskaffes
et materiale, der kan belyse sognestørrelsens,
indbyggertallets, bebyggelseskarakterens og
gudstjenestetidspunktets sammenhæng med kir-
kegangen. Denne undersøgelse skal til sin tid i
sammenhæng med kommunallovskommissio-
nens arbejde danne basis for det under C nævnte
diskussionsforslag. Undersøgelsen udføres for
samtlige sogne i stiftet ved stikprøver i perio-
den 1. 9. 65 - 30. 8. 66.

Man anmoder kirkeministeriet om formelt
at stå i spidsen for undersøgelsen. Undersøgel-
sens praktiske tilrettelæggelse sker ved samar-
bejde mellem kirkeministeriet, udvalget, Køben-
havns Statistiske Kontor og biskop Erik Jensen.

Hvis det er muligt, kombineres denne under-
søgelse bagefter med nogle betragtninger over
eventuelle andre faktorers indflydelse på kirke-
gangen.

B. Kommunallovskommissionens arbejde føl-
ges stadig, og dens materiale studeres især for
så vidt angår områder, der falder under Ålborg,
Københavns og Helsingør stift.

C. Som diskussionsgrundlag og ikke som
egentligt forslag for kommissionen tilvejebrin-
ges en detailleret udarbejdet plan for en ændret
geografisk inddeling af Aalborg stift og Køben-
havns og en del af Helsingør stift. Det færdigt
udarbejdede diskussionsgrundlag offentliggøres
til almindelig debat. Inddelingen foretages efter
følgende principper:

1. Man tilstræber en kirkelig inddeling, der har-
monerer med den faktiske befolkningsmæssi-

ge udvikling og administrative inddeling i stif-
tet med hensyntagen til historiske og kulturel-
le fællesskaber, herunder den nuværende
landsogneinddeling. Dette vil bl.a. medføre
en koordination med kommunallovskommis-
sionens forslag for det tilsvarende område i
Ålborg, Hjørring, Thisted, Københavns og
Frederiksborg amter.

2. Man tilstræber herudover inddeling i større
administrative helheder. Dette medfører
samtidig forslag til fordeling af arbejde og
administrativ myndighed mellem præsterne
(og provsterne) i sådanne helheder samt ko-
ordinerende og forhandlende organer i for-
hold til borgerlige myndigheder i samarbejde
med underudvalg VI og underudvalg VII.

Hvis dette gennemføres, vil det have kon-
sekvenser for menighedsrådslovgivningen.
Dette spørgsmål behandles i særligt udvalg.

D. Udvalget søger orientering om arbejdspro-
cessen ved udarbejdelsen af byplaner og kom-
mer eventuelt med forslag til de kirkelige inter-
essers varetagelse på et tidligt tidspunkt af by-
planlægningen.

E. Problemer vedrørende opståen af nye be-
tydelige industrier i landsogne henvises til be-
handling sammen med andre problemer vedrø-
rende befolkningsgrupper, der ikke dækkes af
den bestående sognestruktur, i udvalg VII. Det
må forudsættes, at udvalg I og VII er i nær kon-
takt, eventuelt med fælles møder.

To medlemmer har stemt imod gennemførel-
se af kommissoriets afsnit A.

Udvalg II. Kommissorium

Udvalget angående den kirkelige friheds-
lovgivning og valgmenighederne

Den folkekirkelige frihedslovgivning, herun-
der valgmenighedsloven, har været og er af
afgørende betydning for opretholdelse af folke-
kirken i dens særlige danske og rummelige
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form. De siden denne lovgivnings tilblivelse
stedfundne samfundsændringer gør det imidler-
tid nødvendigt at ajourføre lovgivningen.

De dertil sigtende foranstaltninger grupperes
i følgende hovedafsnit:

/. Sammensmeltning af valgmenigheder og
vedkommende sognemenigheder:

Det tilsigtes gennem formulering af lovbe-
stemmelser at give mulighed for, hvor en valg-
menighed finder, at forudsætningerne for dens
beståen er bortfaldet, at formidle valgmenighe-
dens optagelse i sognemenigheden, f.eks. således
at det ved loven sikres, at biskoppen ved em-
bedsledighed i valgmenigheden eller sogneme-
nigheden kan tage initiativet til et fællesmøde
mellem menighedsrådet og valgmenighedens be-
styrelse.

Det undersøges, om der enkelte steder gen-
nem oprettelse af yderligere et præsteembede vil
være basis for valgmenighedens optagelse i sog-
nemenigheden.

//. Økonomisk støtte til eksisterende og
fremtidige valgmenigheder

Under forholdene i dag, hvor sognemenig-
hederne modtager stadigt større tilskud af staten
til præstelønnen, og hvor også samfundets be-
skatningsforhold i øvrigt begrænser valgmenig-
hedernes økonomiske formåen, vil det i adskil-
lige tilfælde være en forudsætning for valgme-
nigheders opretholdelse, at der gives mulighed
for en vis støtte til afholdelse af præstelønnen.

Det fremhæves, at valgmenigheders stiftelse
og berettigelse til tilskud naturligvis ikke kan
eller bør være afhængig af den kirkelige obser-
vans, men tværtimod må søge at muliggøre en
forbliven af de kirkelige mindretal - af hvad
art de nu måtte være - inden for folkekirkens
rammer.

///. Betingelserne for oprettelse af nye
valgmenigheder

Den gældende lovgivning gennemgås med
henblik på formulering af en tidssvarende fri-
hedslovgivning under hensyntagen også til den
kirkelige struktur, som i øvrigt måtte blive et
resultat af kommissionens arbejde.

Udvalg III. Kommissorium

Udvalget angående tilgang til præsteembeder
Udvalget har tilsendt menighedsrådsforenin-

gen, præsteforeningen, det af biskopperne ned-
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satte udvalg angående præstemangelen samt
studenterrådet ved Århus universitet meddelel-
se om udvalgets oprettelse med opfordring til
samarbejde om det udvalget vedrørende spørgs-
mål angående den påståede præstemangel.

Det overvejes, hvorvidt forslag, der kan frem-
me tilgangen af præster, bør medføre oprettelse
af påkrævede præsteembeder uanset besættelses-
mulighed.

Man optager spørgsmålet om adgang til præs-
teembeder, herunder særligt loven af 16. juni
1962 om adgang til præsteembeder i folkekir-
ken samt de i præstelønningsloven indeholdte
regler om præsters lønnings- og pensionsancien-
nitet til overvejelse med henblik på eventuel
friere mobilitet mellem tjeneste i folkekirken og
en gerning på andre områder, der naturligt lig-
ger på niveau med en præstegerning.

Med hensyn til det førstnævnte af disse punk-
ter undersøges det, om der bør kræves bestemte
kvalifikationer af personer, som agter at søge
præsteembede uden teologisk embedseksamen.
Det overvejes endvidere, om der i denne forbin-
delse bør oprettes en uddannelse.

Af særlige foranstaltninger med henblik på
forøgelse af tilgangen til præsteembeder over-
vejer man gennemførelse af erhvervsoplysning.

Man drøfter præsternes ansættelsesvilkår og
herunder særligt den i de senere år gennemførte
kontraktansættelse for adskillige tjenestemands-
grupper. Det overvejes, om det har betydning
for tilgangen af præster, at disse ikke stilles an-
sættelsesmæssigt anderledes end andre akademi-
ker-grupper. Under denne overvejelse har man
opmærksomheden henledt på de særlige proble-
mer - herunder særligt med hensyn til forkyn-
delsesfriheden - som rejser sig ved en ændring
af præsters ansættelsesvilkår.

Man drøfter spørgsmålet om deltidsansættelse
af præster, især om en sådan mulighed kan skaf-
fe en yderligere tilgang af præster. Imidlertid er
det ønskeligt, at sådan deltidsansættelse nor-
malt begrænses til bestemte opgaver, såsom
betjening af hospitaler, konfirmandundervis-
ning eller lignende.

Udvalget behandler spørgsmålet om forhøjelse
af aldersgrænsen for præster. Der bør dog ikke
ensidigt for præster finde en forhøjelse sted af
aldersgrænsen, men man finder det ønskeligt at
udnytte den forhåndenværende arbejdskraft-
reserve enten ved deltidsansættelse eller ved
konstitution i et andet embede end det, som
præsten bestred ved sin afgang.

Der udarbejdes en statistisk fremstilling af



udviklingen i forholdet mellem antallet af præs-
ter og befolkningstallet. Endvidere gennemfører
udvalget en undersøgelse af, i hvilket milieu
præsterne er opvokset. Endelig undersøges over
en årrække, hvilke erhverv teologiske kandida-
ter antager, og i hvilket omfang kandidater,
der har taget anden ansættelse end præstestil-
linger, senere søger præsteembede.

Sluttelig overvejer man de eventuelle konflik-
ter der kan opstå ved de krav, præsteansættelse
kan stille også til præstens hustru.

Udvalg IV. Kommissorium
Udvalget angående det frivillige kirkelige

arbejde
I. De nuværende frivillige kirkelige
organisationers placering og finansiering

Hidtil har folkekirken anset det frivillige kir-
kelige arbejde for de folkekirkelige midler uved-
kommende. Det bør overvejes, i hvilket om-
fang dette princip i fremtiden vil kunne fast-
holdes. I den anleding har man udarbejdet en
henvendelse til de frivillige kirkelige organisati-
oner og heri rejst spørgsmålet om, hvorvidt in-
stitutionerne anser deres nuværende placering
og finansiering for tilfredsstillende, eller om
institutionerne måtte ønske over for kommissio-
nen at fremkomme med forslag til ændring af
den nuværende ordning. Når disse besvarelser
foreligger, vil udvalget tage de heri indeholdte
forslag op til overvejelse. I tilslutning hertil over-
vejes spørgsmålet, om der bør være udvidet
adgang til, at tilskud til det frivillige kirkelige
arbejde o.lign. kan fradrages i den skatteplig-
tige indkomst.

Ydre Missions-selskabernes placering m.m.
optages som et særskilt punkt under hensyn til
disse organisationers afvigende stilling. En lig-
nende henvendelse som til de øvrige frivillige
kirkelige organisationer udsendes til Ydre Mis-
sions-selskaberne.

//. Andre kirkelige aktiviteter
A. Diakonien
Der foretages en overvejelse af den kirkelige

diakonis definition og indplacering i de enkelte
menigheders befolkningsproblematik. Forslag
til oprettelse af »sognerådgiver«-stillinger over-
vejes, og dette arbejde fremmes mest muligt.

Herudover vil man beskæftige sig med føl-
gende punkter:

1. De sognemæssige forhold (befolkningstal,
samarbejde med offentlige myndigheder og
særlige sognemæssige forhold etc), som
må forudsættes for normering af stillinger.

1 a. Eventuelle deltidsstillinger.
2. Den ansættende myndighed.
3. En definition af »sognerådgiverens« opga-

ver og en afgrænsning i forhold til og
koordinering med præstens arbejde.

4. Den uddannelse, som bør kræves for an-
sættelse (i samarbejde med underudvalg
VI); under dette sigter vi dels mod opret-
telse af specielle uddannelsesinstitutter,
dels til et samarbejde med eksisterende ud-
dannelsesinstitutter og/eller anerkendelse
af andre færdige uddannelser, herunder
søges kontakt med det af socialministeriet
nedsatte udvalg til overvejelse af en for-
bedring og koordination af uddannelsen
inden for det sociale område.

5. Finansiering af ansættelse (herunder en
Økonomisk og administrativ sammenknyt-
ning med det nye offentlige forsorgsarbej-
de, især for så vidt angår familierådgiv-
ning og de ældres problemer, jfr. herved
socialministeriets cirkulærer af henholdsvis
18. december 1964 og 2. juli 1964).

6. Den nuværende kirkelige betjenings for-
hold til »sognerådgiver«-stillingen.

Dette sidste punkt, men ikke de øvrige,
afventer administrationsudvalgets arbejds-
resultater.

Til drøftelse vedrørende »sognerådgiver«-stil-
lingen indkaldes sagkyndige inden for social-
lovgivningen og diakonien.

Navnet »sognerådgiver« betragtes ikke af
kommissionen som endeligt og udvalget over-
vejer eventuelle nye muligheder.

Information om den kirkelige diakonis rela-
tion til socialforsorgen henvises til underudvalg
VI 8 (informationstjeneste for folkekirkens
medarbejdere).

B. I øvrigt
Man beskæftiger sig videre med kirkens sær-

lige kunstneriske og kulturelle arbejdsopgaver.
Dette vil bl.a. medføre overvejelser om udnyt-
telse og finansiering af kirkerum, udenomslo-
kaler og disses betjening. Der søges kontakt
med kirkebyggeriudvalget, fordi en ændring af
de pågældende arbejdsopgaver og det frivillige
og udadgående kirkelige arbejdes placering i
folkekirkens struktur må medføre en ændret
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finansiering af udenomslokalerne ved kirkebyg-
geri.

For så vidt angår lægfolks medvirken i guds-
tjenester arbejdes der med et udkast til nye
regler, der også omfatter medvirken ved de
ordinære gudstjenester.

Udvalget skal overveje muligheden for at til-
skynde til en reorganisering af det kirkelige
indsamlingsarbejde. Man overvejer i denne
forbindelse ønskeligheden af en lovændring,
som stiller menighedsrådene frit med hensyn
til at anvende fattigbøssens midler til den fak-
tiske fattigdom, hvad enten denne findes inden
for sognet, i andre danske sogne eller uden for
landets grænser.

Et medlem har stemt imod vedtagelsen af
afsnit II. A. Diakonien.

Udvalg V. Kommissorium

Udvalget angående folkekirkens repræsentation
udadtil

Udvalgets arbejde skal resultere i forslag til
en praktisk løsning på de problemer, som de
nuværende mellemkirkelige kontaktorganer
frembyder. Selv om det i henseende til be-
villingsmyndighederne måtte være tilstrækkeligt
at søge de nuværende organisationer videreført
med visse ændringer, bør udvalget fremkomme
med forslag til et nyt organ af mere officiel
karakter, i hvilket følgende hovedprincipper
tilgodeses:

Opgaver:
Et organs opgaver må tage til udgangspunkt

de formålsparagraffer, der indeholdes i statut-
terne for de internationale organisationer, som
organet skal have repræsentation i eller kontakt
med, primært Kirkernes Verdensråd, Den euro-
pæiske Kirkekonference og Det lutherske Ver-
densforbund.

Da de nævnte samarbejdsorganers statutter
efter deres indhold udelukkende angår admini-
strative opgaver og et samarbejde om praktiske
opgaver fælles for kirkerne samt udveksling af
kirkelige og teologiske synspunkter, må det anses
for ubetænkeligt at fastlægge det tilsigtede or-
gans opgave som alene at formidle folkekirkelig
deltagelse i disse organers arbejde, hvorved til-
føjes som en selvfølge, at ændring af de inter-
nationale organisationers beføjelser ikke eo ipso
kan ændre bemyndigelserne til det pågældende
organ.

Det må endvidere gives organet som opgave
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at viderebefordre resultaterne af det internatio-
nale arbejde til videre kredse i folkekirken.

Ved nærmere forhandling undersøges det be-
timelige i, at bestyrelsen for Folkekirkens Nød-
hjælp og de folkekirkelige repræsentanter i Det
økumeniske Fællesråd eventuelt vælges af det
nævnte organ. Desuden tages organets forhold
til Dansk Missionsråd op til drøftelse.

Sammensætning og valg

Det følger af organets administrative og teo-
logiske karakter, at der bør sigtes på sammen-
sætning af styrelsen efter sagkundskab. Repræ-
sentation efter kirkelige retninger eller lignende
bør undgås.

Udvalget må nærmere overveje sammensæt-
ningen af og valgmåden for organets styrelse,
hvori et rimeligt lægmandselement bør indgå.

Styrelsens størrelse må afhænge af en nøje
gennemgang af organets arbejdsområde.

Styrelsens virkemåde og afstemningsform må
fastlægges nærmere, men vil næppe give anled-
ning til vanskeligheder, organets opgaver taget i
betragtning.

Man bør muligvis overveje et nyt navn for
organet.

Tilbage står foruden en række detailspørgs-
mål spørgsmålet om, hvilken fremgangsmåde
der bør følges ved organets etablering, herunder
oprettelse af dets sekretariat. For udvalgets ar-
bejde må del; stå som en forudsætning, at de
med organets arbejde forbundne udgifter må
afholdes af folkekirken; om udgifternes dæk-
ning bør ske over landskirkeskatten eller stats-
kassen eller på anden måde vil blive overvejet i
et særligt udvalg om folkekirkens økonomi.

Udvalget overvejer sluttelig, om dannelse af
et nyt organ kan sammenknyttes med oprettelse
af et embede inden for folkekirken med specielt
henblik på varetagelsen af den mellemkirkelige
repræsentation samt eventuelt tilsynet med dan-
ske præster og andre udsendte kirkelige medar-
bejdere i udlandet.

Et medlem undlod at stemme.

Udvalg VI. Kommissorium

Udvalget angående fælles folkekirkelige
støtteorganer samt undervisning

Man arbejder efter følgende retningslinier:

A. Fælles folkekirkelige støtteorganer
1. Udvalget foretager en undersøgelse af eksi-

sterende forsknings- og undervisningsorganer



inden for forskellige folkekirkelige arbejds-
områder (derunder det frivillige kirkelige ar-
bejde) i følgende fag:

Pastoralteologi.
Pædagogik.
Religionspædagogik
Almindelig sociologi.
Religionssociologi.
Almindelig psykologi.
Religionspsykologi.
Semantik.

2. Der foretages en undersøgelse af behovet for
forsknings- og undervisningsorganer i de for-
an nævnte fag udover de eksisterende.

ad 1 og 2.
Undersøgelsen gennemføres bl.a. ved fore-
spørgsel til universiteterne, Lærerhøjskolen,
Præstehøjskolen, stifterne, de frivillige kirke-
lige organisationer og oplysningsforbundene.

3. Udvalget fremsætter derefter forslag til op-
rettelse af de nødvendige nye forsknings- og
undervisningsorganer og/eller koordination
med de eksisterende.

Man har her opmærksomheden særligt ret-
tet mod oprettelsen af fælles folkekirkelige
forsknings- og undervisningsorganer i de for-
elt i forbindelse med Præstehøjskolen.

Man undersøger behovet for oprettelse af
en konsulentvirksomhed i forbindelse med de

nævnte organer.
Man sigter endvidere mod forslag til opret-

telse af en informationstjeneste til informa-
tion af folkekirkens medarbejdere.

Udvalget nedsætter en arbejdsgruppe, der
særligt drøfter den eksterne information ved-
rørende folkekirkens virksomhed og vil her-
under i en vis udstrækning beskæftige sig med
massekommunikationsmedierne.

Man har endvidere opmærksomheden ret-
tet på den nuværende erhvervsorientering
med hensyn til det teologiske fag, og vil even-
tuelt søge erhvervsorienteringen forbedret.

4. Udvalget behandler problemet om den in-
stans, der skal formulere opgaver for og an-
sætte medarbejdere til det nævnte arbejde.

5. Spørgsmålet om finansiering af arbejdet hen-
vises til et udvalg, der særligt beskæftiger sig
med kirkens økonomi.

B. Kristendomsundervisningen
Hele spørgsmålet om undervisning (konfir-

mationsforberedelse, voksenundervisning og

skoleundervisningen i kristendomskundskab)
tages op til en samlet behandling snarest muligt,
efter at man er kommet med indstilling til even-
tuel oprettelse af de nævnte fælles folkekirkeli-
ge støtteorganer. Udvalget bør særligt være op-
mærksomt på problematikken omkring konfir-
mandundervisningen .

Udvalg VII. Kommissorium

Udvalget angående betjening af befolknings-
grupper uden for sognestrukturen

De stedfundne strukturændringer inden for
samfundet har gjort det i høj grad ønskeligt, at
der foretages en officiel undersøgelse og over-
vejelse af, om den kirkelige betjening af de
stadig større grupper, som ikke falder ind un-
der den nuværende sognestruktur, er tilfreds-
stillende, eller om man vil kunne stille forslag
til en forbedring heraf.

Det gælder for en del af de befolkningsgrup-
per, om hvilke der bliver spørgsmål i udvalget,
at der allerede på frivillig basis er etableret en
gejstlig betjening. Behandlingen i udvalget af
betjeningen af disse grupper vil følgelig til dels
være afhængig af den indstilling, som underud-
valg IV's overvejelser vedrørende det kirkelige
arbejde måtte føre til.

Udvalgets arbejde baseres i det omfang, det
er muligt, på den forudsætning, at den nuvæ-
rende sognestruktur og kirkelige ordning i prin-
cippet forbliver uforandret, og man undersøger,
i hvor vid udstrækning de ved dette arbejde
konstaterede problemer kan løses ved det dis-
kussionsgrundlag for en ændring af den kirke-
lige struktur, som er optaget i udvalg I's kom-
missoriums punkt C. Udvalget må indtil videre
se bort fra de grupper, der betjenes af frivillige
kirkelige institutioner, såsom søfolk under op-
hold her i landet, danske søfolk i udlandet, dan-
ske statsborgere med midlertidigt ophold i ud-
landet, emigranter og dansksindede i Sydsles-
vig.

Med disse forudsætninger fastlægges udval-
gets arbejdsområde således, at udvalget bemyn-
diges til at undersøge og i fornødent omfang
stille forslag med hensyn til den kirkelige be-
tjening af danske studerende, forsvarets og
civilforsvarets personel, frihedsberøvede (her-
under i efterforsorgsperioden), hospitalsindlag-
te (herunder sindslidende), døve, tunghøre,
blinde og evnesvage såvel på institutioner som
i hjemmet, asociale (personer uden fast bopæl
eller stadigt ophold), personer på pleje- og al-
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derdomshjem samt pensionistboliger og danske
feriegæster her i landet.

Spørgsmålet om den kirkelige betjening af
større industrivirksomheder optages til undersø-
gelse. Dette sker i erkendelse af, at det milieu,
der står i forbindelse med disse virksomheder -
særligt ved sådanne virksomheders etablering i
landsogne - ofte bevirker en gruppedannelse,
der unddrager sig sædvanlig sognebevidsthed
og rejser spørgsmål om særlig gejstlig betjening.
I denne forbindelse behandles også spørgsmålet
om betjeningen af danske arbejdere i Grønland
samt arbejdere ved større midlertidige arbejds-
pladser her i landet.

De problemer, der opstår omkring ungdoms-
arbejdet, falder ikke naturligt under nærværen-
de udvalgs arbejdsområde. Disse problemer så-
vel som de særlige krav, den kirkelige betjening
af de øvrige særlige grupper inden for sogne-
strukturen stiller, henskydes til underudvalg I
som vedrørende arbejdsdelingen inden for den
kirkelige enhed.

Man har opmærksomheden henledt på mulig-
hederne for at etablere en gejstlig betjening af
udenlandske stipendiater, eventuelt således, at
dette spørgsmål optages i forbindelse med over-
vejelserne om betjeningen af de danske stude-
rende.

Spørgsmålet om den kirkelige betjening af
visse af de fornævnte grupper har fundet deres
afgørelse og vil næppe give udvalget anledning
til at stille særlige forslag. Desuagtet medtages
disse grupper allerede af metodiske hensyn un-
der udvalgets overvejelser.

Udvalget søger inden for hver enkelt emne-
gruppe et samarbejde med og orientering hos
vedkommende myndigheder, sagkyndige, pri-
vate institutioner og foreninger. Endvidere un-
dersøges, hvorledes tilsvarende problemer er
løst i udlandet.

Et medlem har stemt imod forslagets vedta-
gelse.

Udvalg VIII. Kommissorium

Udvalget angående menighedsrådslovgivningen
1. Menighedsrådsloven
a. Kritisk gennemgang af de dele af menigheds-

rådsloven, som ikke - eller kun periferisk -
kan forventes gennemgået af de øvrige un-
derudvalg eller af administrationsudvalget,
omfattende:

Menighedsrådenes sammensætning (§ 2)
Menighedsrådsvalg (§§ 3-13, §§ 44-47)
Konstituering og forretningsorden (§§

14-16)
Bispevalg (§ 31, jfr. bispevalgloven)
Menighedsmøder (§32 m.m.)
Besættelse af præsteembeder (§§ 33-41

og § 42)

Som en nyskabelse overvejes muligheder-
ne for og ønskeligheden af dannelse af et
fællesorgan for menighedsrådene. Endvidere
overvejes lønnet medhjælp for menighedsrå-
dene og diæter til medlemmer af menigheds-
råd og provstiudvalg.

b. Medvirken ved gennemgang af sådanne pro-
blemer angående menighedsrådenes beføjel-
ser i øvrigt og rådenes geografiske område,
som er omhandlet i menighedsrådsloven,
men som behandles af de øvrige underudvalg
eller af administrationsudvalget, eller hvis
opståen er en følge af forslag fra andre un-
derudvalg eller administrationsudvalget, og
som henvises til underudvalg VIII af struk-
turkommis ionens plenum.

2. Den kirkelige lovgivning i øvrigt
a. Kritisk gennemgang af følgende spørgsmål -

som ikke kan antages behandlet af de øvrige
underudvalg eller af administrationsudval-
get — i andre love end menighedsrådsloven:

Reglerne om provstesyn (vedligeholdelses-
lovens § 32 og præstelønningslovens §
62)

Valg til provstiudvalg (præstelønningslo-
vens §§ 83 og 94)

Kirkebetjeningens ansættelsesforhold (præ-
stelønningslovens §§ 70-71 og §§ 85-
89)

b. På begæring af strukturkommissionens ple-
num medvirke ved undersøgelse af proble-
mer, som behandles af andre underudvalg
eller administrationsudvalget, eller hvorom
der foreligger forslag i allerede afgivet be-
tænkning, f.eks.:

Bestyrelseslovens § 12 om ligning og lån.
Bestyrelseslovens §§ 10-11 om de selv-

ejende kirkers regnskaber og overslag.
Loven om kirkers brug § 7 om lokalernes

benyttelse.
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KIRKEMINISTERIETS
STRUKTURKOMMISSION

Bilag 2

Til

kirkeministeriet.

Indstilling angående varetagelse af de kirkelige interesser
i byplanlægningen

I. Kommissionens virksomhed
Kommissionen har på sine møder den 1.

september og 27. oktober 1966 drøftet spørgs-
målet om varetagelse af de kirkelige interesser
i forbindelse med byplanlægning. Spørgsmålet
har forinden været behandlet i et underudvalg
(I) bestående af sognepræst P. E. Andersen,
sognepræst Henrik Christiansen, landsretssag-
fører Knud Frederiksen, sognepræst N. H. Ga-
degård (formand), generalsekretær W. Grave-
sen, gårdejer Jens Hansen, kordegn Verner
Jensen, kontorchef Jørgen Nielsen, sognepræst
Børge Riisgaard, provst Børge Roesen, afde-
lingsleder Per Salomonsen og valgmenigheds-
præst Helge Skov.

Sognepræst P. E. Andersen er siden udtrådt
af kommissionen.

Underudvalget har i sin indstilling til kom-
missionen oplyst, at udvalget har afholdt 3
møder vedrørende dette spørgsmål. På et af
disse møder har man drøftet reguleringsplaners
tilblivelsesproces med en repræsentant for den
kommitterede i byplansager. Endvidere har man
gjort sig bekendt med den af afdelingsarkitekt
Arne Gaardmand forfattede vejledning i dispo-
sitionsplansarbejde.

Ifølge udvalgets kommissorium har udvalget
haft til opgave at overveje og eventuelt stille
forslag til en varetagelse af de kirkelige inter-
esser i byplanlægningen på det tidligst mulige
tidspunkt. I den af kirkeministeriets udvalg
angående finansiering af kirkebyggeri i 1965
afgivne betækning, kap. V, punkt 4, har det
nævnte udvalg indstillet, at kirkeministeriets
strukturkommission anmodes under sine over-
vejelser at inddrage spørgsmålet om veje og
midler til sikring af, at de kirkelige interesser
tilgodeses ved ændringer af en dispositionsplan

for så vidt angår en af planen omfattet kirke-
grund, hvortil ejendomsretten ikke er overgået
til vedkommende menighedsråd (kirkekomité).
Dette spørgsmål har været medtaget under un-
derudvalgets overvejelser.

Underudvalget er af kirkeministeriet gjort be-
kendt med provst J. Exners skrivelser af hen-
holdsvis 23. februar 1965 og 26. marts 1966
til ministeriet og afdelingsarkitekt Arne Gaard-
mands skrivelse af 16. marts 1966 til provst
Exner. De heri omhandlede væsentlige spørgs-
mål, som må indgå i overvejelserne vedrørende
kirke og kirkegårds placering i byplanen, har
ikke været behandlet i udvalget eller kommis-
sionen.

II. Om fremgangsmåden ved byplanlægning
Om byplanlægningens proces bemærkes føl-

gende:

Den kommunale byplanlægning er hjemlet i
lov om byplaner, jfr. lovbekendtgørelse af 9.
maj 1962,. Ifølge denne lov er det en pligt dels
for alle købstadkommuner dels for kommuner
med over 1.000 indbyggere i en samlet bymæssig
bebyggelse at lade udarbejde byplaner. Der fin-
des ca. 300 byplanpligtige kommuner i landet,
men yderligere ca. 250 kommuner har benyttet
sig af den ret, loven hjemler, til også uden for
de lovpligtige tilfælde at udarbejde regulerings-
planer. Reguleringsplanerne kan have karakter
af dispositionsplaner eller byplaner, herunder
partielle byplanvedtægter. For den langt over-
vejende del af de fornævnte ca. 550 kommuner
foreligger dispositionsplaner, medens kun ca.
15 kommuner har klaret sig alene med byplan.

Dispositionsplanen udgør således i praksis
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sædvanligvis indledning til en senere, mere spe-
cificeret byplanlægning eller også den eneste
byplanlægning i kommunen. Det er derfor
magtpåliggende, at de kirkelige interesser er
tilgodeset allerede i denne plan. Dette vanske-
liggøres ved, at dispositionsplanen kun har
retlig virkning i forholdet mellem boligministe-
riet og vedkommende kommune, og at disposi-
tionsplaner derfor i modsætning til byplanved-
tægter ikke offentlig fremlægges, forinden stad-
fæstelse af boligministeriet meddeles.

Om varetagelsen af hensynet til beliggenhe-
den af kirker og kirkegårde, der henregnes til
offentlige bygninger og anlæg, jfr. lov om by-
planer § 2. stk. 2, nr. 4, er der givet forskrifter
i indenrigs- og boligministeriets cirkulære af 10.
marts 1951 og kirkeministeriets cirkulære af
samme dato (bilag 4-5). Endvidere er der i
fornævnte vejledning i dispositionsplanarbejde
(side 22, jfr. side 32) givet en generel anvis-
ning på forhandling med vedkommende offent-
lige myndighed om placering af bygninger og
anlæg til offentlige formål.

III. Kommissionens overvejelse og indstilling
Medens fornævnte cirkulære af 10. marts

1951 og vejledning i dispositionsplanarbejde
synes at give en tilfredsstillende sikring af de
kirkelige myndigheders indflydelse på placerin-
gen af kirke og kirkegård, hvor arealer afsættes
hertil i dispositionsplanen, må det konstateres
som et savn, at der ikke er sikret de kirkelige
myndigheder indflydelse på, om der overhove-
det afsættes arealer til kirke og kirkegård i
planen. Dette savn akcentueres af, at det som
foran nævnt ikke er nødvendigt, at dispositions-
planer fremlægges offentligt inden stadfæstel-
sen, således at planerne vil kunne være en fuld-
byrdet kendsgerning, forinden de kirkelige myn-
digheder måtte finde anledning til at optage
forhandling med byplanmyndighederne. Efter
at der ved lov af 11. maj 1966 om ændring i
lov om kirkers bestyrelse m.m. § 12 er tilveje-
bragt hjemmel for, at menighedsrådene over
den lokale ligning kan afholde udgifterne i for-
bindelse med overtagelse af en til kirke udlagt
grund, ligesom rådene hidtil (når ikke begravel-
sesvæsenet er overført til kommunen) har kun-
net erhverve arealer til kirkegård, må det anses
for rimeligt, om kommuner i alle tilfælde for-
handler med menighedsrådene i kommunen
om de kirkelige ønsker, forinden dispositions-
planer fremsendes til boligministeriet. Det må

vel erkendes, at der kun i et fåtal af de dispo-
sitionsplaner, der indsendes, vil blive tale om
udlæg af arealer til kirke - hyppigere kirkegård
- og at en forelæggelse for menighedsrådene i
alle tilfælde derfor kan medføre en unødig for-
haling af planlægningsarbejdet. Dette vil kunne
imødegås ved fastsættelse af tidsfrister for me-
nighedsrådenes svar, og da planlægningsarbej-
det i øvrigt er så kompliceret, at der vil medgå
så betydelig tid hertil, at en forhandling med
menighedsrådene normalt vil kunne ske inden
for planlægningsperioden, især når det er åben-
bart, at planlægningen ikke medfører kirkelige
ønsker, forekommer en sådan indvending ikke
at kunne overveje den betryggelse af de kirke-
lige interesser, som alene kan opnås ved, at
menighedsrådene i alle tilfælde har indseende
med planlægningsarbejdet for kommunen.

Kommissionen har overvejet, om en sådan
ordning kan betragtes som et urimeligt indgreb
i de kommunale myndigheders kompetence-
sfære. Dette er imidlertid ikke kommissionens
opfattelse. Ved den foreslåede høring sikres
alene, at de kirkelige interesser i byplanen i alle
tilfælde tages op til overvejelse, medens det na-
turligvis i sidste instans bliver byplanmyndig-
hedernes sag, hvorvidt og i bekræftende fald
hvorledes de kirkelige ønsker bør tilgodeses.
Ifølge byplanlovgivningen skal de kommunale
myndigheder i forvejen sørge for udlæg af de
fornødne arealer til kirkeligt brug, og at der
gives vedkommende menighedsråd lejlighed til
at ytre sig herom må betragtes som rimeligt og
naturligt, når henses til, at menighedsrådene
ligesom kommunalbestyrelserne er udgået af
lokale demokratiske valg.

Man har været opmærksom på, at en dispo-
sitionsplan ofte vil berøre flere sogne og derved
flere menighedsrådskredse. Der vil i sådanne
tilfælde være behov for et koordinerende organ
mellem de forskellige menighedsråd, idet det
må anses for ønskeligt, at det forslag, der stil-
les kommunalbestyrelsen, bliver entydigt, såle-
des at kommunalbestyrelsen ikke stilles over
for et valg mellem flere muligheder. Kommis-
sionen vil være opmærksom på dette spørgsmål
i forbindelse med overvejelserne angående de
administrative organer inden for større kirke-
lige enheder. Foreløbig må man henstille, at
menighedsrådene i tilfælde, som det omtalte,
søger et samarbejde eventuelt med provstens
og biskoppens mellemkomst.

Det kan som følge af folkekirkens eneståen-
de stilling og retlige status ikke anses for sand-
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synligt, at den foreslåede ordning vil kunne
få konsekvenser på andre områder.

Kommissionen skal derfor indstille,
at der søges tilvejebragt en ordning, hvorefter
dispositionsplaner i alle tilfælde ved fremsen-
delsen til boligministeriet skal være ledsaget af
erklæring fra vedkommende menighedsråd. Til-
svarende ordning bør omfatte ændrede dispo-
sitionsplaner, når enten den tidligere dispo-
sitionsplan ikke har været forelagt vedkom-
mende menighedsråd eller ændringen berører
en til kirke eller kirkegård afsat grund, samt
byplaner for områder, for hvilke der ikke fore-

ligger dispositionsplan eller nok en dispositions-
plan, men denne afviges ved byplanen.

Såfremt kommunalbestyrelsen har undladt
dette, bør den pågældende dispositionsplan
(byplan) af boligministeriet, forinden stad-
fæstelsen forelægges kirkeministeriet til erklæ-
ring, ligesom dette må ske, såfremt dispositions-
planen (byplanen) indeholder forslag om afsæt-
telse af grund til kirke og/eller kirkegård.
Spørgsmål, hvorom der ikke har kunnet opnås
enighed mellem de lokale råd, må søges af-
gjort gennem forhandling mellem boligministe-
riet og kirkeministeriet.

København, den 27. oktober 1966

J. Brinth

H. Christiansen

Jørgen Ginnerup

Jens Hansen

L. Harboe Jepsen

Sv. Lerfeldt

Jørgen Nielsen

Aug. Roesen

Harald Sandbæk

Jørgen Bøgh

Knud Frederiksen

W. Gravesen

H. V. Højsgaard

Verner Jensen

W. Westergård Madsen
(formand)

Børge Riisgaard

Børge Roesen

Helge Skov

Carl Trock

H. Dons Christensen

N. H. Gadegård

Th. Græsholt

Johs. W. Jacobsen

Ruth Kristiansen

Viggo Mollerup

Axel Riishøj

P. Salomonsen
(sekretær)

Arne Thomsen

B. Wiberg

/ K. Bagger
(sekretær)
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KIRKEMINISTERIETS
STRUKTURKOMMISSION

Bilag 3

Til

kirkeministeriet København, den 25. maj 1967.

Indstilling angående den kirkelige betjening
af ferieområder

Kommissionen har på sine møder den 1. sep-
tember og 27. oktober 1966, 25. april samt
25. maj 1967 behandlet spørgsmålet om den
kirkelige betjening af ferieområder. Som grund-
lag for forhandlingerne forelå en indstilling fra
det af kommissionen nedsatte underudvalg VII,
bestående af forlagskonsulent Johan Brinth,
pastor, forstander Johs. W. Jacobsen (formand),
provst Harald Sandbæk, pastor Arne Thomsen,
provst Carl Trock, redaktør Jørgen Ginnerup
og afdelingsleder P. Salomonsen.

I forbindelse med denne indstilling har un-
derudvalget forelagt forskellige oplysninger om
sommer- og fritidsbebyggelsernes antal og be-
liggenhed, modtaget fra landsplanudvalgets sek-
retariat. Ifølge foretagne opgørelser kan antal-
let af sommerhuse i hele landet i 1959 ansættes
til mellem 50.000 og 60.000. Heraf lå ca.
42.000 i samlede bebyggelser langs kysterne, og
ca. 3.000 ved større indsøer, medens resten,
ca. 5-15.000 var spredt beliggende. 47 o/o af
sommerhusene lå på Sjælland, 38 % i Jylland,
9 o/o på Fyn, 4 o/o på Lolland-Falster og 1 o/0
på Bornholm.

Antallet af sommerbebyggelser i 1965 er
opgjort til mellem 1000.000 og 110.000
hvoraf 87.000 er beliggende i samlede bebyg-
gelser. Der er således fra 1959-65 sket en for-
dobling af fritids- og feriebebyggelser svarende
til en gennemsnitlig årlig tilvækst på 11%.
Sommerhusene fordeler sig i 1965 med 51 °/o
på Sjælland, 7 o/o på Fyn, 36 o/o i Jylland og
5 o/o på Lolland-Falster samt 1 % på Born-
holm.

På grundlag af den forventede stigning i
realindkomsterne og befolkningsforøgelsen har
landsplanudvalget foretaget en beregning af
efterspørgslen efter sommerhuse i 1980. Efter

denne beregning skulle der nævnte år være ind-
komstmæssig basis for ca. 400.000 sommerhu-
se, svarende til at hver 5. husstand vil råde over
et sommerhus. Det må forudses, at den over-
vejende del af sommerhustilvæksten vil blive
samlet i større bebyggelser.

Beregningen er naturligvis behæftet med me-
gen usikkerhed, men støttes af tilsvarende be-
regninger foretaget i Sverige, hvor man regner
med allerede i 1970 at have nået et sådant antal
sommerhuse, at hver 4. husstand har eget
sommerhus. Stærkt medvirkende til den for-
øgede sommerhusefterspørgsel er tendensen til
at indrette sommerhuset til helårsbrug i teknisk-
konstruktiv og størrelsesmæssig henseende, som
det allerede er tilfældet mange steder, især
lang Nordsjællands kyst og i omegnen af større
provinsbyer. Medens man i dag kan gå ud fra,
at adskillige sommerhuse gennem udlejning kan
dække flere familiers feriebehov, vil dette næp-
pe blive tilfældet med det udvidede sommerhus,
fritidsboligen, der skal stå til familiens rådig-
hed i weekends og ferier året igennem.

Underudvalget har henvist til, at i henhold
til lov om kirkers brug, sognebåndsløsning m.m.
§ 17 har et medlem af folkekirken sin præst på
det sted, hvor han bor, d.v.s. har fast bopæl,
medmindre han har løst sognebånd til en anden
præst, og at ingen folkekirkepræst har forplig-
telser over for sommerhusbeboerne under deres
ofte langvarige ophold i sommerhuset, der må-
ske endda omfatter hovedparten af årets hellig-
dage. Udvalget har fundet dette forhold uheldigt,
da det har vist sig, at der opstår et tilhørsforhold
til fritidssognet, som også giver sig udtryk i
kirkelig henseende. Idet yderligere henvises til,
at sådan dobbeltbopæl vil kunne forventes at
blive almindelig for et stadig større antal men-
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nesker, er udvalget fremkommet med følgende
indstilling:

at der træffes foranstaltning til at pålægge
præsterne i folkekirken pligt til at betjene til
folkekirken hørende personer, som har midler-
tidigt ophold i pastoratet, og som har tilknyt-
ning til dette i form af ejerforhold til egen
sommerbolig i pastoratet eller gentagent lang-
varigt lejemål i dette inden for de seneste år,
som hørte de til hans menighed, og

at der ved fastsættelse af pastoraternes om-
fang, normering af præsteembeder, fastsæt-
telse af godtgørelser og tillæg til præstelønnen,
som er afhængige af pastoratets folketal, tages
hensyn til antallet af sommergæster, samt

at kirkebetjeningens pligt til uden vederlag at
medvirke ved kirkelige handlinger for sommer-
gæster fastsættes på samme måde som præstens,
og endelig

at der tilvejebringes hjemmel for af lands-
kirkeskatten at afholde udgifter af særlig art
vedrørende betjening af feriegæster.

Kommissionens behandling af underudval-
gets forslag er ikke resulteret i enighed om
indstillingen, idet der er fremkommet en del
fra underudvalgets indstilling afvigende forslag
med hensyn til såvel afgrænsningen og omfan-
get af præsternes og kirkebetjeningens forplig-
telser som finansieringen af de særlige udgifter
ved betjeningen af feriegæster.

Der er imidlertid i kommissionen enighed
om, at den ændrede struktur i landet har med-

ført særlige problemer på dette område, som
bør få virkning også for de kirkelige forhold.
Uanset at kommissionens forhandlinger om en-
kelthederne i en fremtidig ordning ikke er af-
sluttet, har man, da spørgsmålet om en ændret
klassificering af præsteembederne nu foreligger
til afgørelse i nær fremtid i tjenestemandskom-
missionen, derfor på sit møde i dag enstemmigt
vedtaget at henstille til kirkeministeriet, om -
som en forberedelse til nye regler på dette om-
råde - at tage hensyn til betydelige ferieområ-
der i et pastorat i forbindelse med klassificering
af pastoratets præsteembeder og kirkefunktio-
nærstillinger. Hvilken vægt man bør lægge på
forekommende ferieområder i så henseende må
bero på et skøn udøvet på basis af oplysninger
om, hvor mange mennesker der gennemsnitlig
opholder sig i pastoratet i sommerhalvåret. Så-
danne oplysninger vil muligvis kun kunne til-
vejebringes med tilnærmelsesvis rigtighed, men
efter kommissionens formening må de afgive et
tilfredsstillende grundlag for et skøn over klas-
sificeringen.

Man skal endvidere henstille, at der ved fast-
sættelse af godtgørelser i henhold til præste-
lønningslovens § 58 og § 59 samt andre godt-
gørelser, der bl.a. retter sig efter et pastorats
befolkningstal, tages hensyn til ferieområder.

Endelig skal man henstille, at der i forbin-
delse med de stedfindende pastoratssammen-
lægninger også tages hensyn til betydelige ferie-
områder.

P.K.V.

W. W ester gård Madsen
(formand)
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KIRKEMINISTERIET Bilag 4

København, d. 30. marts 1968.

Skrivelse fra kirkeminister Arne Fog Pedersen til
kommissionens formand af 30. marts 1968

Højærværdige hr. biskop W. W estergård Mad-
sen.

I forbindelse med den under 14. marts d.å.
stedfundne forhandling med Deres Højærvær-
dighed, sognepræst N. H. Gadegård og afde-
lingsleder P. Salomonsen som repræsentanter
for den af ministeriet den 27. maj 1964 ned-
satte kommission (strukturkommissionen) skal
man i henhold til den af kommissionens plenar-
forsamling den 26. marts d.å. vedtagne anmod-
ning herved nærmere præcisere, efter hvilke
retningslinier ministeriet må anse tilrettelæggel-
sen af kommissionens afsluttende arbejde for
ønskelig.

Da udviklingen har gjort en overvejelse af
den kirkelige inddeling stadig mere påtrasngen-
de, hvilket også er understreget af den siden
kommissoriets udarbejdelse stigende præsteman-
gel, skal man anmode kommissionen om at
ville fremskynde behandlingen af de i forbin-
delse hermed stående spørgsmål mest muligt.
Med henblik herpå skal man henstille, at kom-
missionen begrænser sit arbejde til denne op-
gave. Man tiltræder, at arbejdet hermed tilret-
telægges overensstemmende med de retnings-
linier, der er angivet i det for kommissionens
underudvalg I udarbejdede arbejdsgrundlag, så-
ledes at der udarbejdes en forslagsskitse for et
bestemt geografisk område, og at denne supple-
res med en beskrivelse af de videregående kon-
sekvenser - eventuelt gennem arbejdet i de øv-
rige underudvalg eller nogle af disse.

Som i kommissoriet nævnt er spørgsmålet
om, hvorvidt den nuværende ordning i højere
grad end hidtil bør suppleres med specialpræs-
ter med særlige forudsætninger for at kunne
betjene specielle befolkningsgrupper, samhø-
rigt med ordningen af den kirkelige inddeling,

hvorfor overvejelserne af dette spørgsmål for-
ventes gennemført i tilknytning hertil.

Derimod må man anse spørgsmålet om at
give lægfolk større adgang end nu til at deltage
i kirkeligt arbejde for afgrænset fra fornævnte
spørgsmål. Man henstiller derfor, at behandlin-
gen af dette spørgsmål ikke videreføres. Tilsva-
rende gælder problemerne vedrørende det frivil-
lige kirkelige arbejde og valgmenighederne. Da
det imidlertid er oplyst, at kommissionen har
indsamlet et betydeligt bilagsmateriale vedrø-
rende det frivillige kirkelige arbejde og valgme-
nighederne, skal man henstille, at dette materiale
bearbejdes, og at de konklusioner, materialet
måtte give kommissionen anledning til, drages.

Hvad spørgsmålet om folkekirkens økonomi
angår bemærkes, at man anser det for rimeligt,
at dette spørgsmåls løsning afventer en endelig
ordning vedrørende den kirkelige inddeling
m.v., og at spørgsmålet derfor ikke tages op i
kommissionen.

Med hensyn til de sagsområder, som udover
de i kommissoriet nævnte er optaget af kom-
missionen i henhold til den i kommissoriet inde-
holdte bemyndigelse, tilføjes, at ministeriet skal
have det overladt til kommissionen selv at træf-
fe afgørelse om, i hvilket omfang disse opga-
ver har tilknytning til den kirkelige inddeling
og derfor bør færdigbehandles i tilknytning
hertil.

Hvad arbejdets tilrettelæggelse angår, hen-
viser man til den stedfundne mundtlige drøftel-
se heraf og skal i øvrigt have det overladt til
kommissionen at træffe de fornødne foranstalt-
ninger i så henseende.

Ministeriet må under hensyn til foranståen-
de anse det for mindre betimeligt, at der afgi-
ves yderligere delbetænkninger. Såfremt andre
opgaver end de foran særligt nævnte, herun-
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der sognemedhjælperordningen, har gennemgået
en allerede så godt som afsluttende behandling
i underudvalgene, bør beretning herom ledsage
den endelige betænkning fra kommissionen.

Man er opmærksom på, at kommissionen på
sit møde den 5. oktober 1967 har foretaget en
tidsmæssig stramning af sit arbejde sigtende på
en afslutning i 1970. Ministeriet henstiller, at
kommissionen om muligt foretager en yderlige-
re tidsmæssig stramning.

Det tilføjes, at ministeriet i udstrakt grad vil

18

stille sig velvilligt med hensyn til at stille ar-
bejdskraft og faglig støtte til rådighed for at
bidrage til at gennemføre en hurtig afslutning
af kommissionsarbejdet.

Efter den anledning plenarforsamlingens ved-
tagelse af 26. marts d.å. dertil giver, tilføjes, at
ministeriet ikke ønsker at foretage ændringer i
kommissionens sammensætning.

Kommissionens medlemmer er underrettet
om foranstående.



Bilag 5

Kommissionens redegørelse af 25. maj 1967
angående 3 medlemmers udtræden

I skrivelse til kirkeministeren af 12. ds. har
biskop H. Dons Christensen, domprovst Børge
Roesen og valgmenighedspræst Helge Skov
meddelt, at de udtræder af kommissionen »på
grund af utilfredshed med præsidiets behand-
ling af forskellige spørgsmål«.

Den nævnte utilfredshed konkretiseres af de
3 udtrådte i følgende punkter:

1: Præsidiet kritiseres for hastværk, med
kommissionens 1. betænkning (nr. 411 af 1966)
angående menighedsrådenes såkaldte rådigheds-
beløb. Det nævnes, at hastværket betød »en
unødig pression«, samt at der har fundet en
»erklæringskrig« sted, hvor det viste sig, at
præsidiet tilsyneladende ikke var enigt om,
hvad der var sket ved mødet i januar 1966«.

2: Præsidiet kritiseres for ikke at have påset,
at pressens referater af et plenarmøde den 17.
februar d.å. gengav »det reelle forløb af (mø-
det), så det hovedindtryk, offentligheden (fik),
er rigtigt«. Det hævdes, at præsidiet selv, så-
fremt der fremkom urigtige pressereferater,
burde tage initiativ til dementi. Det anføres, at
præsidiet ikke selv tog noget intiativ til at ud-
sende dementi efter mødet, men først gjorde
det efter opfordring fra nogle kommissions-
medlemmer. Endvidere anføres, at »præsidiet
ikke greb ind og sørgede for, at dementiet blev
offentliggjort med det samme«.

3: Præsidiet kritiseres for dels ved plenar-
mødet den 17. februar d.å. og »dels offentligt«
at have rettet »skarpe angreb« på kirkemini-
steriets departementschef, hvilket »har med-
ført, at departementschefen holder sig borte
fra kommissionens møder«. Det nævnes end-
videre, at et medlem af præsidiet »på trods af
kommissionens diskretionsregler (har angrebet)
departementschefen offentligt, uden at det
øvrige præsidium (har grebet) ind«. Desuden

gives der udtryk for, at de 3 udtrådte, »selvom
(de) i mange henseender er uenige med de-
partementschefen«, også mener, at han må
»kunne fremføre sin mening i kommissionen
uden bagefter at skulle udsættes for offentligt
angreb for sin holdning.«

Det hedder i skrivelsen, at præsidiet den 16.
marts fik pålagt med ministeren at drøfte de-
partementschefens stilling i kommissionen,
samt at præsidiet den 25. april, da denne drøf-
telse endnu ikke havde fundet sted, yderligere
fik til opgave at drøfte med departements-
chefen, »om diskretionsbruddet og de deraf
følgende artikler i Kristeligt Dagblad kunne
klares som et internt anliggende inden for
kommissionen.«

Kirkeministeren har den 16. ds. godkendt de
3's udtræden og oversendt nævnte skrivelse til
kommissionens formand.

Kommissionen har med beklagelse modtaget
meddelelsen om de 3's udtræden, og der er
enighed om, at man vil savne deres deltagelse
i det fortsatte kommissionsarbejde.

Da 2 af de udtrådte har været medlem af
kommissionen for at varetage bestemte grup-
pers interesser, vil kommissionen anmode kir-
keministeren om at supplere kommissionen
med 2 medlemmer.

Børge Roesen har i kommissionen været re-
præsentant for Danmarks Provsteforening, og
kommissionen finder det rigtigst, at denne
forening orienteres om hans udtræden og ud-
peger et nyt medlem til at repræsentere sig.

Helge Skov har haft sæde i kommissionen
bl.a. for at varetage valgmenighedernes inter-
esser, og man vil især i kommissionens udvalg
II vedrørende den kommende kirkelige friheds-
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lovgivning savne en repræsentant for valg-
menighederne.

For så vidt angår de 3 punkter i kritikken af
kommissionens præsidium kan oplyses føl-
gende:

ad 1: Allerede i deres mindretalserklærin-
ger til kommissionens 1. betænkning (bilag 5 og
6) har Børge Roesen og Helge Skov hævdet,
»at det ikke var forsvarligt at haste en af-
gørelse igennem« (B.R.), og at »hele dette
vigtige emnekompleks har fået en ganske for-
hastet og ufuldstændig behandling i kommis-
sionen «(H.S.), mens H. Dons Christensen i sin
mindretalserklæring ikke har været inde på
denne tanke, men er fremkommet med kon-
krete forslag til mulighed for udskrivning af
supplerende rådighedsbeløb (bilag 7).

Den omtalte betænkning blev behandlet på
følgende måde:

29. nov. 1965: Behandling i udvalg IV.
30. nov. 1965: Behandling under dagsorde-

nens »eventuelt« i plenarmøde, hvori kom-
missionen anmodede udvalget om at arbejde
hurtigt med et eventuelt lovforslag, således at
dette kunne fremsættes i folketingsåret 1965/66
i overensstemmelse med den daværende kirke-
ministers ønske. Forhandlingen endte med, at
formanden anmodede udvalget om at overveje,
om en lovændring ville kunne foreslås uden
sammenhæng med spørgsmålet om menigheds-
rådenes kompetence i øvrigt og det »frivillige
kirkelige arbejde«.

10. dec. 1965: Udvalg IV udarbejder fore-
løbigt forslag, som oversendes til behandling i
den lovtekniske arbejdsgruppe.

16. dec. 1965: Den lovtekniske arbejdsgrup-
pe undersøger forslagets juridiske konsekvenser
og foreslår en formulering, der giver mulighed
for en udvidelse af menighedsrådenes beføjelser
uden at præjudicere kommissionens videre ar-
bejde.

4. jan. 1966: Udvalg IV udarbejder det ende-
lige udkast til betænkning.

13. jan. 1966: Betænkningen vedtages ved et
plenarmøde med 23 stemmer for, ingen imod,
mens 5 medlemmer afholdt sig fra at stemme
(H. Dons Christensen, departementschef August
Roesen, Børge Roesen, Helge Skov og provst
Carl Trock). Det blev både ved plenarmødet og
i betænkningen (bilag 3) anført, at forslaget
tilsigtede en midlertidig udvidelse af menig-
hedsrådenes beføjelser.

Kritikken for »en unødig pression« kan kom-
missionen vanskeligt tage stilling til alene af

den grund, at det ikke af de 3's skrivelse frem-
går, af hvilken art denne pression skulle have
været, eller hvem den skulle være udøvet over-
for. Såfremt der skulle være tale om en even-
tuel pression udøvet af præsidiet over for med-
lemmer, er kritikken ubeføjet, idet det natur-
ligvis helt har været overladt til plenarforsam-
lingen selv, om den ønskede sagen udsat eller
ej.

Hvad angår kritikken af, at de af præsidie-
medlemmerne efter mødet i januar 1966 frem-
satte udtalelser skulle have vist, at præsidiet
»ikke var enigt om, hvad der var sket ved mø-
det«, bemærkes, at det ikke står kommissionen
ganske klart, hvorledes en eventuel uenighed
mellem præsidiets medlemmer skulle have vir-
ket hindrende for de 3's fortsatte medlem-
skab af kommissionen. I øvrigt forstår man
ikke det anvendte udtryk »erklæringskrig«.

ad 2: Der sigtes i kritikken til et referat i
Kristeligt Dagblad (eventuelt også i andre
blade) fra 18. februar d.å. af kommissionens
plenarmøde den 17. februar d.å. Det misvisen-
de referat i en del af pressen beroede på en
forveksling af det pågældende underudvalg
med selve kommissionen. Helge Skov proteste-
rede over for formanden over dette referat,
som han mente skyldtes, at afdelingsleder Per
Salomonsen, som afholdt kommissionens pres-
semøde efter det pågældende plenarmøde, hav-
de fremstillet sagen på en misvisende måde
over for pressen.

Uanset om det kunne anses for tvivlsomt,
om den stedfundne misforståelse burde give an-
ledning til officiel reaktion fra kommissionen,
sendte Per Salomonsen efter aftale med for-
manden 21. februar 1967 følgende meddelelse
- hvis ordlyd forinden var godkendt af Helge
Skov — til Ritzaus Bureau og Kristeligt Dag-
blad:

»Af enkelte dagblades referat fra Kirke-
ministeriets strukturkommissions plenar-
møde den 17. ds. fremgår det, at der
allerede skulle være taget stilling til den
fremtidige præsteuddannelse. Noget så-
dant er der endnu ikke tale om. Der
foreligger for tiden kun en rapport fra et
underudvalg, og det er denne rapport, som
har været til drøftelse i kommissionen.
Drøftelsen er ikke tilendebragt, og der har
heller ikke været mulighed for kommis-
sionsmedlemmerne til ved afstemning at
tilkendegive deres holdning«.
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Samme dato meddelte han skriftligt kom-
missionens medlemmer, at meddelelsen var ud-
sendt.

På grund af diverse redaktionelle forviklin-
ger og flere henvendelser til Per Salomonsen,
som dels endnu engang sendte berigtigelsen og
dels sørgede for, at den blev oplæst telefonisk,
bragte Kristeligt Dagblad først adskillige dage
efter berigtigelsen.

Det af præsidiet ved Per Salomonsen givne
referat af det pågældende møde har været kor-
rekt. Dette må anses for godtgjort allerede
derved, at Berlingske Tidende den 18. februar
1967 efter samme pressemøde havde bragt et
korrekt referat, hvori det bl.a. udtrykkeligt hed,
at »det var udvalgets rapport om disse pro-
blemer, plenarmødet drøftede« og »at der ikke
var enighed«.

Kommissionen kan ikke godkende, at det
som hævdet af de 3 »er præsidiets sag at påse,
at pressereferater er korrekte«. Det er præsi-
diets sag at give korrekte referater til pressen,
men en gennemlæsning af hele dagspressen og
den kirkelige periodiske presse med efterføl-
gende berigtigelse af ukorrekte meddelelser må
ligge ganske uden for et kommissionspræsidi-
ums normale, endsige mulige opgaver. Ligele-
des må det siges at ligge uden for et præsidiums
myndighedsområde at »sørge for«, at demen-
tier o.l. bliver offentliggjort »med det samme«,
idet noget sådant naturligvis må afhænge af de
pågældende presseorganers vilje til offentlig-
gørelse. Det er da heller ikke af de 3 på noget
tidspunkt i kommissionen blevet foreslået, at
man skulle pålægge præsidiet sådanne utradi-
tionelle opgaver. Da hertil kommer, at dementi
i det foreliggende tilfælde efter eet medlems
ønske uopholdeligt er tilsendt pressen, må kri-
tikken på dette punkt afvises som grundløs.

ad 3: Ved et møde mellem præsidium og
udvalgsformænd 18. marts d.å. fik præsidiet på-
lagt at søge en samtale med ministeren bl.a. for
at få klarlagt, i hvilken grad departementschef

August Roesen var medlem af kommissionen
som privatmand. Denne samtale fandt bl.a.
på grund af formandens bortrejse til de vest-
indiske øer først sted 28. april d.å. Endvidere
fik præsidiet ved plenarmødet 25. april d.å. til
opgave at drøfte med departementschefen, om
han kunne ønske nogen offentlig tilkendegivelse
fra kommissionen i anledning af, at næstfor-
manden, domprovst Jørgen Bøgh i Jyllandspo-
sten havde angrebet ham for hans holdning
under kommissionens møder. Denne samtale
skulle finde sted, således at resultatet kunne
meddeles kommissionen i plenarmødet 25. maj,
hvorefter kommissionen skulle tage stilling til
den videre procedure. Kommissionen står der-
for uforstående overfor, at de 3 allerede 12.
maj d.å. kan træde ud af kommissionen bl.a.
som protest mod, at mødet med departements-
chefen ikke har fundet sted, så meget mere
som de selv ikke har protesteret mod den nævn-
te behandling af sagen.

Den 19. ds. har den omtalte drøftelse med
departementschefen fundet sted, og denne øn-
skede ikke at kommentere kommissionens reak-
tion på de mod ham af Jørgen Bøgh rettede
angreb. Ikke desto mindre må kommissionen
erklære sig enig med de 3 om, at også departe-
mentschefen må kunne fremføre sin mening i
kommissionen som andre medlemmer uden
bagefter at skulle udsættes for offentlige angreb
for sin holdning under møderne. Det må dog
samtidig erkendes, at det har været en vanske-
lighed, at der har været fuld offentlighed om-
kring kommissionens øvrige problemer, mens
de problemer, der skyldtes departementschefens
medlemskab på een gang som ministeriel em-
bedsmand og som privatmand, ikke kunne om-
tales offentligt af andre medlemmer.

Det er i øvrigt ikke kommissionen bekendt,
at departementschefens fravær fra kommis-
sionsmøderne skyldes fremkomsten af en så-
dan offentlig kritik.
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LANDSFORENINGEN AF
MENIGHEDSRÅDSMEDLEMMER

Hospitalsudvalget

Bilag 6

Den kirkelige betjening ved sygehuse i Danmark

Den af hospitalsudvalget gennemførte undersøgelse af den kirkelige betjening ved
sygehuse i Danmark (uden for Københavns stift og Helsingør stift jfr. note 1) omfattende svar

fra præster ved følgende sygehuse:
Antal

JYLLAND = 61 sygehuse sengepladser

Vejle amtslægekreds: Vejle Amts og Bys sygehus, Centralsygehus 334
Give Amtssygehus 80
Fredericia By- og Amtssygehus 130
Kolding By- og Amtssygehus, Centralsygehus 328
Hornsyld Amtssygehus 76

Skanderborg amtslægekreds: Skanderborg Amts- og Bysygehus 100
Horsens Kommunehospital, Centralsygehus 225
Brædstrup Amtssygehus 100
Silkeborg Centralsygehus 221
Hammel Amtssygehus 65

Aarhus amslægekreds: Aarhus Kommunehospital, Centralsygehus 961
Marselisborg Hospital 180
Aarhus Amtssygehus, Centralsygehus 340
Ortopædisk Hospital i Aarhus 133
Odder Amtssygehus 100

Randers amtslægekreds: Randers Centralsygehus 465
Ørsted Amtssygehus 52
Grenaa. Amts- og Bysygehus 120
Ebeltoft Amtssygehus 115
Hobro Amtssygehus 135

Aalborg amtslægekreds: Aalborg Kommunehospital, Centralsygehus 330
Aalborg Amtssygehus, Centralsygehus 329
Hals Amtssygehus 14
Nibe Amtssygehus 60
Løgstør By- og Amtssygehus 64
Farsø Amtssygehus 62
Terndrup Amtssygehus 60

note 1: For sygehusene i Københavns stift og Helsingør stift henvises til: Den kirkelige betjening ved
hospitalerne og sygehusene i Københavns stift. Betænkning udarbejdet af samarbejdsudvalget af læger og
præster i Københavns stift. Duplex-trykkeriet 1959.
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Hjørring amtslægekreds:

Thisted amtslægekreds:

Viborg amtslægekreds:

Ringkøbing amtslægekreds:

Ribe amtslægekreds:

Haderslev amtslægekreds:

Aabenraa-Sønderborg
amtslægekreds:

Tønder amtslægekreds:

Antall
sengepladser

Hjørring Centralsygehus 370
Brønderslev Amts- og By sygehus 126
Sæby kommunale sygehus 21
Dronninglund Amtssygehus 103
Frederikshavn kommunale sygehus 165
Skagen kommunale sygehus 50
Saltum Amtssygehus 8
Brovst Amtssygehus 60

Thisted Centralsygehus 184
Fjerritslev Amtssygehus 30
Nykøbing Mors Amts- og Bysygehus 120
Koldby Amtssygehus 25
Vestervig Amtssygehus 28
Hvidbjerg Amtssygehus 12

Viborg Amts- og Bysygehus, Centralsygehus 364
Kjellerup Amtssygehus 198
Skive Amts- og Bysygehus, Centralsygehus 334
Hald pr. Viborg, Fysiurgisk afdeling 110

Ringkøbing Amtssygehus 96
Lemvig Amtssygehus 112
Holstebro Centralsygehus 427
Herning Centralsygehus 292
Tarm Amtssygehus 90

Ribe Amts- og Bysygehus 132
Brørup Amtssygehus 83
Esbjerg Centralsygehus 302
Varde Amtssygehus 155
Grindsted Amtssygehus 116

Haderslev Amtssygehus 126
Haderslev Bys Sygehus 108
Gram Amtssygehus 96

Aabenraa Amts- og Bysygehus 146
Landshospitalet i Sønderborg, Centralsygehus 438

Tønder Amts- og Bysygehus 146

FYN - LANGELAND - ÆRØ
= 11 sygehuse
Odense amtslægekreds: Odense Amts og Bys Sygehus, Centralsygehus 895

Bogense Amts- og Bysygehus 62
Assens Amts og Bys Sygehus 128
Middelfart Amts- og Bysygehus 160
Kerteminde Sygehus 23
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Svendborg amtslægekreds:

Antal
sengepladser

Svendborg Centralsygehus 397
Ringe Amtssygehus 106
Nyborg Amts- og Bysygehus 121
Faaborg Amts- og Bysygehus 144
Rudkøbing Amts- og Bysygehus 125
Æreskøbing Amts- og Bysygehus 52

SJÆLLAND = 17 sygehuse

Holbæk amtslægekreds:

Sorø amtslægekreds:

Præstø amtslægekreds:

Københavns amtslægekreds:

Holbæk Centralsygehus 322
Kalundborg Amts- og Bysygehus 180
Sæby Amtssygehus 58
Nykøbing S. Amts- og Bysygehus 103
Tranebjerg Amtssygehus, Samsø 36

Sorø Amts sygehus 94
Ringsted Sygehus 130
Haslev Amtssygehus . . . 60
Slagelse Centralsygehus 266
Skelskør kommunale Sygehus 61
Korsør kommunale Sygehus 65

Næstved Centralsygehus 457
Fakse Amtssygehus 114
Vordingborg Sygehus . 100
Stege Amtssygehus 96

Roskilde Amts- og Bysygehus, Centralsygehus 352
Køge Sygehus 86

LOLLAND-FALSTER = 4 syge-
huse
Lolland-Falsters amtslægekreds: Nykøbing F., Centralsygehus 320

Sakskøbing Sygehus 65
Maribo Amts- og Bysygehus 142
Nakskov Amts- og Bysygehus 120

Ved samtlige statshospitaler er der fast ansatte, honorarlønnede præster, hvorfor disse hospitaler ikke er
medtaget i nærværende oversigt og statistik. Det samme gælder Set. Hans Hospital, Roskilde. (Københavns
kommune).

Undersøgelsen omfatter samtlige sygehuse i Danmark (bortset fra sygehuse i Københavns stift og Hel-
singør stift, jfr. note 1, side 1), dog med undtagelse af Set. Elisabeths Hospital, Næstved, Set. Josephs Ho-
spital, Odense, Set. Maria Hospital, Vejle, Set. Hedvigs Hospital, Kolding, Set. Josephs Hospital, Horsens,
Set. Josephs Hospital, Aarhus, Statens Fødselsanstalt i Jylland, Kamillianerklinikken, Aalborg, Set. Jo-
sephs Hospital, Esbjerg, Set. Ansgar Hospital, Aabenraa, Tuberkulosehospitalet, Aabenraa, Aarup Tuber-
kulosehospital.
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Ved den undersøgelse af den kirkelige betjening ved sygehuse,
som hospitalsudvalget under Landsforeningen af Menighedsrådsmedlemmer har gennemføt,

er der udsendt følgende spørgsmål og modtaget følgende besvarelser: *)

1. Afholdes der regelmæssige gudstjenester på
sygehuset? J F S L
Der afholdes regelmæssige gudstjenester 60 11 17 4 = 92
Lejlighedsvis gudstjeneste 1 = 1

a) Finder gudstjenesten sted i et særligt lokale?
Eller hvor?
1. I dagligstue, opholdsstue m.m 30 6 8 2 = 46
2. På gangen (gangene) 28 5 8 1 = 4 2

(på gangene ekstra = 3 J)
3. I kirkesal 3 1 1 =5

b) Hvor ofte?
1. en gang ugentlig 30 9 13 3 = 5 5

(en gang ugentlig ekstra = 5 J)
2. hver søndag 19 2 3 = 2 4
3. hver 14. dag 9 1 1 = 1 1
4. hver 3 . søndag 1 =1
5. hver 4. søndag 1 =1
6 . lejlighedsvis 1 = 1

c) På hvilke tidspunkter?
kl. 8 6 1 1 = 8
kl. 9 10 1 2 = 1 3
kl. 10 4 = 4
kl. 11 1 = 1
kl. 13 4 1 = 5
kl. 14 1 1 = 2
kl. 15 1 1 2 = 4
kl. 16 3 1 4 = 8
kl. 17 2 = 2
kl. 18 23 4 3 4 = 3 4
kl. 19 6 2 4 = 1 2

d) Bliver gudstjenesten transmitteret?
1. ja 40 7 10 3 = 6 0
2. nej 21 4 7 1 = 3 3

(lejlighed til at høre radiohøjmesse:
1 J, 1 F, 2 S)

e) Stiller sygehuset organist til rådighed?
1. ja 26 5 6 2 = 3 9
2. nej 35 6 11 2 = 5 4

f) Hjælper sygeplejerskerne til ved gudstjene-
sten? Ved bekendtgørelse? Ved deltagelse i
salmesang?
1. Ved bekendtgørelse:

a. ja 51 10 14 4 = 7 9
b. nej 10 1 3 = 1 4

*) Undersøgelsen omfatter 93 sygehuse.
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2. Ved deltagelse i salmesang: J F S
a. ja 52 8 9
b. nej 9 3 8

Hvorlænge varer gudstjenesten?
15 minutter 8 I
20 minutter 13 5 6
25 minutter 5 1
30 minutter 25 6 9
35 minutter 4
40 minutter 3
45 minutter 3

24

25

13
48

1

5

7
4

6

7

5
12

3

3
1

= 31

= 40

= 28
= 65

2. Ved hvem holdes gudstjenesten?
a) Ved fast ansat hospitalspræst 3 1 3 =7

(J = 4 fastansatte, F = 1 fastansat, S = 9
fastansatte)

b) Ved sognepræsten i den by, hvori sygehuset
er beliggende 9 4 1 1 = 1 5

c) Ved sognepræsten og andre præster i den på-
gældende by

d) Ved byens præster + en kreds af omegnens
præster

e) Er det den samme præst, der hele tiden vir-
ker på samme afdeling?

1. ja
2. nej

f) Hvem har det pågældende sted taget ansvar
for ordningen af den kirkelige betjening ved
sygehuset?

1. sognepræsten (sognets præster) 46 5 12 3 = 6 6
2 . provsten 3 2 = 5
3 . sognepræst + oversygeplejerske 1 1 = 2
4 . oversygeplejerske 2 = 2
5 . sygehusets bestyrelse + sognepræst . . . . 2 = 2
6 . sognepræst + forstanderinde 2 = 2
7 . forstanderinde + res. kapellan 1 = 1
8 . sygehusets ledelse 2 = 2
9 . sygehusets ledelse + sognepræst 1 = 1

10. forstanderinde o g overlæge + sognep. . . 1 1 — 2
11. sygehusinspektøren + sognepræst 1 =1
12. sognepræsten i forbindelse med la;gen . . 1 =1
13. overlægen og sygehusets best. + sognep. 1 = 1
14. sygehusets bestyrelse + biskoppen 1 =1
15. biskop og provst + sognepræst 1 =1
16. ikke oplyst = 3

g) Ydes der honorar for den kirkelige betjening?
1. ja 5 1 8 = 1 4
2. nej 56 10 9 4 = 7 9
Kørselgodtgørelse: J = 12, F = 2, L = 2
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LANDSFORENINGEN AF
MENIGHEDSRÄDSMEDLEMMER

Hosp i t al sud valget

4. september 1968.

Supplerende undersøgelse af den kirkelige betjening ved sygehuse i Danmark
(uden for Københavns stift og Helsingør stift) på grundlag af antallet af sengepladser

Antal sengepladser: 1-100 101-200 201-300 301-ff
Antal sygehuse: 37 33 4 19

e. Gudstjenestens regelmæssighed:
1. mindst en gang om ugen - hverdag 22 23 3 10
2. hver søndag 11 8 1 3
4. mindre end en gang om ugen, hver anden

uge, hverdag 3 1 4
7. hver anden søndag 1 2

lejlighedsvis (41) I

f. Tidspunktet for gudstjenesten:
1. formiddag kl. 8-11 12 9 1 6
2. eftermiddag kl. 13-17 10 6 1 3
4. aften kl. 18-19 13 18 2 10

lejlighedsvis (41-34) 2

g. Stedet for gudstjenesten:
1. dagligstue, opholdsstue, trappeafsats 16 22 4 10
2. gangen, gangene 20 11 6
4. kirkesal 1 3

h. Transmission af gudstjenesten:
1. ja 21 23 3 12
2. nej 16 10 1 6

ikke oplyst I

i. Hjælp af sygeplejersker ved bekendtgørelse:
1. ja 29 27 1 15
2. nej 8 2 1 2

ikke oplyst 4 2 2

j. Hjælp af sygeplejersker ved deltagelse i salme-
sang:
1. ja 30 25 3 16
2. nej 2 4 1 3

ikke oplyst 5 4

k. Gudtjenestens varighed:
1. under 25 minutter 22 9 8
2. over 25 minutter 14 24 4 11

ikke oplyst (41) 1
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Antal sengepladser:
Antal sygehuse:

1. Ved hvem holdes gudstjenesten?
1. ved fast ansat hospitalspræst
2. ved sognepræsten (sognets præster)
4. ved byens præster
7. ved byens præster + en kreds af omegnens

præster
ikke oplyst (41)

m. Samme præst på samme afdeling?

1. ja
2. nej

ikke oplyst

n. Initiativet til den kirkelige betjening?
1. sognepræsten (sognets præster)
2. overordnet kirkelig myndighed
4. hospitalsmyndighed

ikke oplyst (64)

o. Honorar for den kirkelige betjening:

1. ja
2. nej

p. Altergang ved gudstjenester:

1. ja
2. nej

ikke oplyst (25-43)

q. Lejlighed til at </>ve sjælesorg ud over guds-
tjenesten:
1. ja 37 33 4 19
2. nej

r. Særlig stue til sjælesorg?

1. ja
2. nej

ikke oplyst
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Bilag 7

RUNDSPØRGE

BLANDT VALGMENIGHEDERNE



Valg-
menighedens

navn

Medlems-
antal pr. 1/4

19671)
Egen
kirke

Egen
kirkegård

Præste-
bolig

Særlige
bemærkninger Valgmenighedens forslag

Askov 490 Ja. Ja. Ja.

Aulum-
Vinding-
Vind

280 Nej. Nej. Ja.

Der ydes valgmenighederne
et statstilskud til præsteløn-
nen beregnet således, at til-
skuddet udgør valgmenig-
hedens driftsunderskud, når
medlemsbidraget ansættes
til 1^ gange den stedlige
kirkelige ligningsprocent.
Tilskuddet kan dog højst
andrage det ved præsteløn-
ningsloven fastsatte statstil-
skud til præsteløn.

Ønsker tilskud.

Balle

Bornholm

320

333

Ja.

2 kirker
(Nexø og
Rønne)

Ja.

Nej.

Ja.

Ja.

Tilskud til præstelønnen
svarende til det i præsteløn-
ningsloven fastsatte stats-
tilskud til præster i sogne-
menighederne.

Bøvling 1236 Ja. Ja. Ja. 2)

Gjellerup

Gørlev

429

I 50

Herning 1160

Ja.

Ja.

Ja.

Ja.

Ja.

Ja.

Ja. Nej. Ja.

Fælles præst
og præste-
bolig med
Herning valg-
menighed.

Fælles kirke-
gård, præste-
bolig og
præst med
Ubberup
valg-
menighed.

Fælles præst
og præste-
bolig med
Gjellerup
valg-
menighed.

2)

Holstebro 650 Ja. Nej. Ja. Tilskud til præstelønnen.

Høve 478 2 kirker 2 kirke-
(Høve og gårde
Havre-
bjerg)

Ja.

1) Udvalget har i sin forespørgsel henstillet, at medlemsantallet opgøres som ved bispevalg, jfr. bispevalglovens § 2, stk. 2.
Det fremgår ikke af besvarelserne, om denne opgørelsesmåde er anvendt, men for flere valgmenigheders vedkommende
synes dette ikke at være tilfældet.

2) Der fremsættes forslag enslydende med det af Balle valgmenighed fremsatte forslag.
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Valg-
menighedens

navn

Medlems-
antal pr. 1/4

19671)
Egen
kirke

Egen
kirkegård

Præste-
bolig

Særlige
bemærkninger Valgmenighedens forslag

Kerteminde
og omegn

Kjellerup
og omegn

København
og omegn

Mellerup 3)

Nord-
djursland

484

1290

350

125

305

2 kirker
(Kerte-
minde og
Dalby)

Nej.

Ja.

Ja.

Nej.

Nej.

Nej.

Nej.

-

Nej.

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

2)

2)

Odder 424 Ja. Ja. Ja.

Odense 1478 Ja. Nej. Ja.

Osted

Ryslinge

360

1045

Nej.

Nej.

Nej.

Nej.

Ja.

Ja. Brugsret til
Ryslinge
frimenig-
hedskirke
mod betaling
af halvdelen
af drifts-
udgifterne.

Tilskud til præstelønnen
svarende til tillæggene til
grundlønnen, derunder al-
derstillæg, pristalsregulere-
de tillæg, overenskomsttil-
læg og bestillingstillæg.

Tilskud til afvikling af
Efterlønskassen for valg-
og frimenigheder.

2)

2)

Rødding-
Krejbjerg

Skanderup

296

395

Nej.

Ja.

Nej.

Ja.

Ja.

Ja.

2)

Fritagelse for deltagelse
gennem statsskatten i beta-
ling af tilskud til lønning af
sognemenigheders præster.

Nedsættelse af afgifterne
for benyttelse af folkekir-
kens kirker.

2)

2)

1) Udvalget har i sin forespørgsel henstillet, at medlemsantallet opgøres som ved bispevalg, jfr. bispevalglovens § 2, stk. 2.
Det fremgår ikke af besvarelserne, om denne opgørelsesmåde er anvendt, men for flere valgmenigheders vedkommende
synes dette ikke at være tilfældet.

2) Der fremsættes forslag enslydende med det af Balle valgmenighed fremsatte forslag.
3) Medlemstal m.v. angivet efter Kirkelig Håndbog, 1967.

Stevns

Sønder
Næraa

170
husstande

614

Ja.

Ja.

Ja.

Ja.

Ja

Ja
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Valg-
menighedens

navn

Medlems-
antal pr. i/.

19671)
Egen
kirke

Egen
kirkegård

Præste-
bolig

Særlige
bemærkninger Valgmenighedens forslag

Træden 1 10 Nej. Nej. Ja. Statstilskud pr. medlem sva-
rende til, hvad statens til-
skud til folkekirken ville
udgøre pr. medlem af sog-
nemenighederne.

Ubberup

Vallekilde

Vartov

Vejstrup

629

800

374

1530

Ja.

Ja.

Ja.

Ja.

Ja.

la.

Nej.

Ja.

Ja.

Ja.

Ja.

Ja.

Fælles kirke
gård, præst
og præste-
bolig med
Gørlev valg-
menighed.

2)

2)

Tilskud til præstelønningen.

Tilskud til præstelønnen
svarende til tillæggene til
grundlønnen, derunder al-
derstillæg, pristalsregulere-
de tillæg, overenskomsttil-
læg og bestillingstillæg.

Tilskud til afvikling af
Efterlønskassen for valg-
og frimenigheder.

Vraa .̂ 72 Ja. Ja. Nej. Tilskud til præstelønnen.

1) Udvalget har i sin forespørgsel henstillet, at medlemsantallet opgøres som ved bispevalg, jfr. bispevalglovens § 2, stk. 2.
Det fremgår ikke af besvarelserne, om denne opgørelsesmåde er anvendt, men for flere valgmenigheders vedkommende
synes dette ikke at være tilfældet.

2) Der fremsættes forslag enslydende med det af Balle valgmenighed fremsatte forslag.
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Bilag 8

Undersøgelse af kirkebesøget i Ålborg stift
i kirkeåret 1965-66

Udarbejdet af ekspeditionssekretær T. Feldvoss

Ålborg stift omfatter 12 provstier med 157
pastorater og i alt 268 sogne. Der er i stiftet
315 kirker (ekskl. frimenigheds- og fængselskir-
ker) og 193 faste præsteembeder.

Efter antallet af kirker og præsteembeder
kan pastoraterne inddeles således:

31 pastorater
94 pastorater
32 pastorater

130 pastorater
19 pastorater
7 pastorater
1 pastorat

• 1 kirke
2 kirker
3 kirker
1 præst
2 præster
3 præster
4 præster

Pastoraternes fordeling efter folketal frem-
går af følgende oversigt:

Folketal 27/9 1965:
Under 1.000 32 pastorater

1.000- 3.000 83 pastorater
3.000- 5.000 21 pastorater
5.000-10.000 10 pastorater

10.000-15.000 7 pastorater
15.000 og derover 4 pastorater

Undersøgelsen - der vedrører tidsrummet
fra søndag d. 28/11 1965 til søndag d. 20/11
1966 - er foretaget efter de samme retnings-
linier som anvendt ved den af Københavns
statistiske kontor foretagne undersøgelse af kir-
kebesøget i hovedstadsområdet i 1964. Under-
søgelsen bygger således på faktiske optællinger
af antallet af kirkegængere i de enkelte sogne,
men således at der i hvert sogn kun er foretaget
tre tællinger i årets løb.

Fremgangsmåden har været den, at man hver
søndag efter tur har anmodet et mindre antal
pastorater om at optælle antallet af kirkegæn-
gere ved samtlige gudstjenester i pastoratets
sogne. Desuden har man spurgt om antallet af

kirkegængere ved eventuelle hverdagsgudstje-
nester i ugen forud for selve tællingsdagen. For-
delingen af de enkelte pastorater på tællingsda-
gene er foretaget på den måde, at man først
har opdelt året i tre perioder, hver omfattende
20-21 søn- og helligdage (tællingsdage) og der-
efter ved tilfældig udvælgelse for hver periode
fordelt samtlige pastorater på disse tællingsdage,
således at der såvidt muligt er foretaget optæl-
ling i lige mange pastorater hver tællingsdag.

Det bemærkes, at undersøgelsen er foretaget
på frivilligt grundlag, idet Kirkeministeriet forud
for undersøgelsens iværksættelse rettede en sær-
lig henvendelse gennem biskoppen til samtlige
sognepræster i Ålborg stift om at medvirke ved
optællingerne. Af de i alt 157 sognepræster (med
tilsammen 268 sogne) var der kun 5 (10 sogne),
som ikke ønskede at deltage, mens de øvrige
152 præster indvilgede i at medvirke ved under-
søgelsen.

For at sikre størst mulig objektivitet ved op-
tællingerne har de enkelte pastorater først 3-4
dage før tællingsdagen gennem bispekontoret i
Ålborg fået tilsendt spørgeskemaer med anmod-
ning om optællingens foretagelse. Disse spørge-
skemaer er derefter med oplysninger om antal-
let af kirkegængere ved hver enkelt gudstjeneste
(samt ved eventuelle hverdagsgudstjenester) re-
turneret til bispekontoret, og det bemærkes, at
samtlige deltagende pastorater har gennemført
optællingerne og indsendt spørgeskemaerne i
udfyldt stand.

Det skal dog understreges, at de modtagne
oplysninger om kirkebesøget ved hverdagsguds-
tjenester ikke giver mulighed for en egentlig
bedømmelse af disse gudstjenesters betydning i
det enkelte sogn - men højst til en mere gene-
rel vurdering jfr. herom rapportens sidste af-
snit. - - Den følgende analyse omfatter derfor
ligesom »Hovedstadsundersøgelsen« alene kirke-
besøget ved søn- og helligdagsgudstjenester.
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Tabel 1.
Kirkegangen i 28 sogne. (Totaloptælling)

Kirkearet 1965-66
Gnstl. antal

kirkegængere
pr. sogn

Kirkearet 1965-66
Gnstl. antal

kirkegængere
pr. sogn

November
28

December
5

12

19
24. Juleaftensdag
25. Juledag
26. 2. juledag . .

Januar
1. Nytårsdag . . .
2
9

16
23
30

Februar
6

13

20

27

Marts
6

13
20
27

April
3. Palmesøndag
7. Skærtorsdag
8. Langfredag .

10. Påskedag . .
11. 2. påskedag
17
24

74

SS

65
46

204
101
63

20
28
71
37
43
42

62
52
55
75

60
58
66
48

6 X

66
62

108

50

108
1 19

Maj

1. .

6. Bededag

8

15. .

19. Kr. Himmelfartsdag .
22. .
29. Pinsedag .
30. 2. pinsedag . . . .

Juni
5

12
19. . .
26

Juli •
3. .

10. .
17
24
31

A ugust
7. .

14. . .
21
28. . .

September
4

11
18
25

Oktober
2
9

16. .
23. . .
30. .

November
6

13. . .
20

110
60
71
56
39
50
82
55

54
52
51
59

55
48
53
54
64

61
67
61
53

57
92
88

118

76
81
58
58
75

69
57
71
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Variationer i kirkegangen i årets løb
Under indsamlingen af tællingsresultaterne

oplyste en del sognepræster, at der i deres sogne
førtes løbende og fuldstændig statistik over kir-
kegængere, og efter tællingsperiodens udløb har
man derfor anmodet disse præster om at indsen-
de deres statistiske materiale. I alt har man på
denne måde modtaget fuldstændige opgørelser
over kirkegangen i 16 pastorater med tilsam-
men 28 sogne.

Selv om detti materiale ikke er repræsenta-
tivt for hele Ålborg stift med hensyn til sogne-
nes størrelse og beliggenhed kan tallene alligevel
- foruden at tjene som kontrolmateriale - give
et billede af variationerne i kirkegangen i årets
løb. Til belysning heraf er derfor på grundlag
af optællingerne i de 28 sogne anført omstående
tabel 1, der for hver søn- og helligdag i kirke-
året 1965-66 viser det gennemsnitlige antal
kirkegængere pr. sogn jfr. også diagram 1.

Som det vil ses forekommer der en række
kraftige variationer i kirkegangen i forbindelse
med de kirkelige festdage, såsom Juleaften, Jule-
dag, Påskedag og Pinsedag, der alle har en sær-

lig stor kirkegang, medens 2. påskedag, Kristi
Himmelfartsdag og 2. pinsedag omvendt har en
forholdsvis lille kirkegang.

Desuden viser diagrammet et meget ringe
kirkebesøg 1. og 2. Nytårsdag samt d. 16., 23.
og 30. januar, hvilket imidlertid skyldes de
ekstraordinære vejrforhold i januar måned 1966,
hvor kraftig snestorm og glat føre gjorde mange
veje ufarbare især i landdistrikterne.

Det skal endelig anføres, at de enkelte sogne
med visse mellemrum afholder særlige familie-
og børnegudstjenester, ungdomsgudstjenester,
konfirmationer og høstgudstjenester m.v., og at
disse »særgudstjenester« i høj grad påvirker kir-
kegangen i årets løb. Konfirmationer og kirke-
besøg i forbindelse med konfirmationen medfø-
rer således en relativ stor kirkegang i slutningen
af april og begyndelsen af maj, medens der så
godt som ikke forekommer efterårskonfirma-
tion i Ålborg stift. Derimod spiller høstgudstje-
nesten en meget betydelig rolle, hvilket da også
afspejler sig i et stærkt stigende kirkebesøg i
september og oktober måneder.

På grundlag af præsternes oplysninger om de
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enkelte gudstjenesters karakter er det i vidt om-
fang muligt at udskille den del af kirkegangen,
der vedrører de nævnte »særgudstjenester«, og
for at få det bedst mulige billede af den normale
sæsonmæssige variation i kirkegangen har man
derfor i ovenstående diagram 2 søgt at elimi-
nere virkningerne af disse »særgudstjenester«.

Diagrammet viser altså den gennemsnitlige
kirkegang i de 28 sogne ekskl. »særgudstjene-
ster« og giver formentlig et nogenlunde rigtigt
billede af den typiske sæsonvariation. Ser man
bort fra de kirkelige festdage samt de omtalte
»snesøndage« i januar, synes kirkegangen størst
i månederne september-december, lidt større i
månederne februar—april og mindst i månederne
maj-juli. Variationerne er dog forholdsvis små
og væsentlig mindre end de sæsonvariationer,
der konstateredes for hovedstadsområdet i sta-
tistisk kontors undersøgelse fra 1964.

I denne undersøgelse konstateredes det også,
at den forøgede kirkegang på kirkelige festdage
i vidt omfang blev kompenseret af en nedgang i
antallet af kirkegængere den efterfølgende -
eventuelt også forudgående - søndag. Det be-

mærkes, at denne tendens ikke, eller i hvert fald
kun i mindre grad, gør sig gældende i Ålborg
stift.

Alt i alt synes kirkegangen således mere kon-
stant i Ålborg stift end i hovedstadsområdet,
hvilket også fremgår af nedenstående opstilling,
der for henholdsvis Ålborg stift og hovedstads-
området (1964) viser, hvor mange søndage
kirkebesøget afveg indtil 20 pct., 20—40 pct. og
over 40 pct. fra årsgennemsnittet.

Afvigelser fra
årsgennemsnit

Antal søndage

Ålborg stift Hovedstads-
området

Indtil 20 pct 39
20-40 pct 15
over 40 pct 7

I alt 61

26
19
18

63

Det vil ses, at de store afvigelser fra årsgen-
nemsnittet forekommer langt hyppigere i hoved-
stadsområdet end i Ålborg stift.
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Totalkirkegangen i Ålborg stift
Beregningen af den samlede kirkegang i Ål-

borg stift er foretaget på grundlag af de tre op-
tællinger, der har været gennemført i hvert sogn
i løbet af kirkeåret, idet man på grundlag af
disse tre tællinger har beregnet den årlige kirke-
gang i hvert sogn og derefter summeret tallene
for de enkelte sogne.

Den nærmere fremgangsmåde har været føl-
gende:

På grundlag af sognets oplysninger om de en-
kelte gudstjenesters karakter har man først i de
tre tællingsresultater fratrukket den del af kirke-
gangen, der vedrører »særgudstjenesterne« (bør-
ne- og familiegudstjenester, ungdomsgudstjene-
ster, konfirmationer og høstgudstjenester m.v.).
Den således reducerede kirkegang for hver af
de tre tællingsdage er sammenholdt med gen-
nemsnitskirkegangen de tilsvarende dage i de
28 sogne, for hvilke der foreligger totaloplys-
ninger (jfr. diagram 2) og på grundlag af de
herved udfundne relationer (»kirkegangsniveau-
et«) er derefter beregnet den årlige kirkegang i
hvert sogn ekskl. de nævnte »særgudstjenester«.

For at nå frem til sognets samlede kirkegang
skal herefter tillægges kirkegangen ved »sær-
gudstjenesterne«.

Medens beregningerne for hovedstadsområdet
viste, at kirkegangen ved disse gudstjenester ud-
gjorde omkring 17 pct. af totalkirkegangen, viser
en nærmere undersøgelse af det samlede tæl-
lingsmateriale for Ålborg stift - herunder også
totalmaterialet for de 28 sogne - at kirkegangen
ved »særgudstjenesterne« her rent faktisk kun
har udgjort 7,1 pct. af den samlede kirkegang,
og dette resultat er herefter lagt til grund ved
beregningerne for det enkelte sogn.

Herudover er der imidlertid to forhold, der
komplicerer beregningerne for Ålborg stift sam-
menlignet med beregningerne for hovedstads-
området.

For det første findes der i Ålborg stift en
række tre-kirke passtorater, som kun har én
præst, og hvor det derfor er nødvendigt at etab-
lere en særlig gudstjeneste-turnus i kirkerne. På
direkte forespørgsel gennem bispekontoret op-
lystes, at 19 af disse pastorater med i alt 47
sogne havde ordnet den kirkelige betjening så-
ledes, at der hver søndag på skift holdtes guds-
tjeneste i 2 af de 3 kirker, medens der i 2
pastorater med i alt 4 sogne holdtes gudstjeneste
hver søndag i den ene af kirkerne og i de to
andre kirker hveranden søndag på skift. - Be-
regningen af årskirkegangen for de ovennævnte

51 sogne er herefter foretaget under hesyn til
det faktiske antal »gudstjenestesøndage« i kir-
kerne.

For det andet var, som allerede nævnt, januar
måned 1966 præget af særlig hårdt vintervejr,
hvilket medførte en betydelig nedgang i kirke-
besøget de fleste af månedens søn- og helligda-
ge. Skønsmæssige beregninger viser, at disse eks-
traordinære vejrforhold for stiftet som helhed
har medført en nedgang i den samlede årskirke-
gang på ca. 2,2 pct. - For at få det bedst mulige
udtryk for den »normale« kirkegang er bereg-
ninger for de enkelte sogne korrigeret under
hensyn hertil.

Det skal endelig tilføjes, at der for de 10
sogne, som ikke ønskede at medvirke ved un-
dersøgelsen, er foretaget en skønsmæssig bereg-
ning over kirkegangen blandt andet under
hensyntagen til de vurderinger, sognepræsterne
selv har foretaget af kirkegængerprocenten i
deres sogne ifølge den af J. Thorgaard foretag-
ne sociologiske undersøgelse i Ålborg stift.

For hele Ålborg stift giver beregningerne
herefter til resultat, at den samlede kirkegang
ved søn- og helligdagsgudstjenesterne i kirke-
året 1965/66 har udgjort 1.226.000, hvilket
svarer til 20.100 kirkegængere i gennemsnit pr.
søndag.

Sættes det gennemsnitlige antal kirkegængere
pr. søndag i relation til det samlede befolk-
ningstal i Ålborg stift (478.000 pr. 27/9 1965)
fås en gennemsnitlig kirkegangsprocent på 4,2.
Det er imidlertid klart, at disse beregninger er
behæftet med en vis usikkerhed og denne usik-
kerhed kan på totaltallet beregnes til + 80.000
(2 middelfejl) eller 6,5 pct., hvilket betyder, at
det samlede antal kirkegængere i Ålborg stift i
kirkeåret 1965/66 med sikkerhed har ligget
mellem 1.146.000 og 1.306.000, medens det
gennemsnitlige antal kirkegængere pr. søndag
har udgjort mellem 18.800 og 21.400. - Kirke-
gangsprocenten har med sikkerhed været mel-
lem 4,0 og 4,4.

Det skal dog understreges, at beregninger for
mindre grupper af sogne vil være behæftet med
relativ større usikkerhed og for det enkelte
sogn endog med væsentlig større usikkerhed.

Kirkegangen i relation til
sognenes beliggenhed

Til yderligere belysning af kirkegangshyp-
pigheden i Ålborg stift er udarbejdet nedenstå-
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Tabel 2.
Kirkegangen inden for provstier

Diagram 3
Kirkegangsprocenten i Ålborg stift.
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ende tabel 2, der viser det gennemsnitlige folke-
tal pr. sogn og pastorat, det beregnede årlige
antal kirkegængere samt kirkegangsprocenten
inden for hvert af stiftets 12 provstier.

Som det fremgår af tabellen, er der stor for-
skel i kirkebesøget fra provsti til provsti. Størst
er kirkegangsprocenten i Hassing-Refs herreds
provsti (10,9), men også Dronninglund herreds
provsti, Vester og Øster Hanherreders provsti
Hundborg-Hillerslev herreders provsti og Morsø
herreders provsti har en relativ stor kirkegang
(6,0- 6,3). Mindst er kirkegangsprocessen i Ål-
borg købstads provsti (2,0) og i Kjær herreds
provsti (2,9).

I øvrigt synes allerede disse tal at antyde
en vis sammenhæng mellem sognestørrelsen og
kirkegangen, idet kirkegangsprocenten gennem-
gående er størst i de provstier, hvor gennem-
snitsfolketallet er mindst og omvendt.

Forskellene i kirkebesøget inden for stiftet
fremgår også af omstående kort, hvor man har
opdelt pastoraterne i 4 grupper efter kirkebe-
søgets størrelse, således at hvid farve angiver
den mindste kirkegangsprocent (under 3), me-
dens sort farve angiver den største kirkegangs-
procent (over 9).

Den særlig store kirkegang i Thy og på
Mors skyldes formentlig blandt andet Indremis-
sions traditionelt stærke stilling i disse lands-
dele, men i øvrigt vil en nærmere vurdering al
de konstaterede forskelle i kirkebesøget kræve
en analyse af det enkelte sogns eller pastorats
kirkelige tradition og hele struktur, som går ud
over rammerne for denne undersøgelse.

Kirkegangen i relation til sognenes størrelse
Som anført ovenfor - og som det også er

påvist i kirkegangsundersøgelsen for hoved-
stadsområdet - synes der imidlertid at være en
vis sammenhæng mellem sognestørrelsen og
kirkegangshyppigheden. Til nærmere belysning
heraf er udarbejdet nedenstående tabel 3, hvor
sognene er opdelt i grupper efter befolkningens
størrelse. I tabellen er, foruden antallet af sogne
(i parantes), for hver gruppe anført det sam-
lede folketal pr. 27/9 1965, det gennemsnitlige
folketal pr. sogn, den beregnede årskirkegang
og gennemsnitskirkegangen pr. søndag samt
kirkegangsprocenten. - I tabel 4 er udarbejdel
tilsvarende tal for pastorater, ligeledes opdelt i
grupper efter befolkningens størrelse.

Det fremgår af tabel 3, at kirkegangsprocen-
ten gennemgående er faldende med stigende
sognestørrelse. For de mindste sogne med indtil
500 indbyggere var kirkegangsprocenten såle-
des 10,7, medens de store sogne på 5.000-
10.000 indbyggere og over 10.000 indbyggere
kun havde en kirkegangsprocent på henholds-
vis 2,6 og 2,3. — Tager man i stedet for sognet
pastoratet som enhed, får man et ganske tilsva-
rende billede af sammenhængen mellem be-
folkningsstørrelsen og kirkegangen (jfr. tabel 4).

Til yderligere illustration af denne sammen-
hæng er udarbejdet omstående diagram 4, hvor
hver prik angiver relationen mellem folketallet
og det beregnede antal kirkegængere i det en-
kelte sogn. Desuden er i diagrammet indtegnet
en stærkt optrukket kurve (A), der angiver den
gennemsnitlige årskirkegang for de forskellige

Tabel 3
Kirkegangen i relation til sognenes størrelse
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sognestørrelser, idet sognene er inddelt i samme
størrelsesgrupper, som i tabel 3. Til sammen-
ligning viser den svagt optrukne kurve (B) den
gennemsnitlige årskirkegang for pastoraterne
opdelt i tilsvarende størrelsesgrupper, og det vil
ses, at de to kurver stort set har samme forløb.

Diagrammet viser, at der er en betydelig va-
riation i kirkegangen fra sogn til sogn også in-
den for samme størrelsesgruppe. Disse variatio-
ner er utvivlsomt udtryk for reelle forskelle
sognene imellem, idet kirkegangen i det enkelte
sogn naturligvis er afhængig af en lang række
faktorer såsom befolkningens sammensætning
og traditionelle indstilling, præstens person
samt omfanget af den øvrige kirkelige aktivitet
m.v. Alligevel giver punkterne i diagrammet
et vist indtryk af en funktionel sammenhæng,
som også fremgår af gennemsnitskurverne (A
og B), der viser, at antallet af kirkega;ngere
stiger mindre end proportionalt med befolknin-
gens størrelse. Fra en sognestørrelse på 10-
11.000 indbyggere flader kurverne ud og bliver
næsten vandrette, hvilket betyder, at det abso-
lutte antal kirkegængere ikke mere forøges eller
i hvert fald forøges meget lidt, selv om folketal-
let vokser jfr. i øvrigt den stiplede kurve, der
er indtegnet i diagrammet som en grov grafisk
udjævning.

Det bemærkes, at dette kurveforløb stort set
stemmer overens med de resultater der konsta-
teredes ved kirkegangsundersøgelsen for hoved-
stadsområdet, dog med den undtagelse, at ho-
vedstadsundersøgelsen viste, at kirkebesøgel
steg mere end proportionelt med folketallet
indtil en sognestørrelse på 4—5.000 indbyggere,
hvilket herefter betegnedes som den »optimale«

sognestørrelse. — Da nærværende undersøgelse,
der omfatter et langt større materiale af små
sogne, ikke kan bekræfte dette resultat, er det
nok tvivlsomt, om man på dette grundlag kan
opretholde forestillingen om denne optimale
sognestørrelse på 5-6.000 indbyggere.

Derimod synes begge undersøgelser at be-
kræfte, at man ved en sognestørrelse (pastorats-
størrelse) på 10-11.000 indbyggere nærmer sig
det maksimale kirkebesøg.

Man kunne spørge, om ikke den her konsta-
terede sammenhæng mellem sognestørrelse og
kirkegangshyppighed i virkeligheden dækker
over andre faktorers indvirkning. Det har såle-
des været anført, at den lavere kirkegangspro-
cent i store sogne ikke skyldes selve sognets be-
folkningsmæssige størrelse men derimod:

a) at de store sogne har mere bymæssig be-
byggelse end de små sogne,

b) at befolkningen i de store sogne har en
anden aldersfordeling med flere unge og
færre gamle end de små sogne.

c) at de store sogne har en anden social
struktur - f.eks. forholdsvis flere »arbej-
dere« - end de små sogne.

Til belysning af disse spørgsmål er udarbej-
det tabellerne 5, 6 og 7, hvor man i stedet for
sognet, af praktiske grunde, har valgt pastoratet
som enhed. Det bemærkes samtidig, at tabellerne
er udarbejdet dels på grundlag af de foretagne
beregninger over kirkebesøget og dels på grund-
lag af oplysninger fra folketællingen 1960, idet
der ikke er offentliggjort nyere tal vedrørende
befolkningens fordeling efter bopæl, alder og
social stilling inden for sogne og pastorater.

Tabel 5

Folketal

Af samlet befolkning boede i bymæssig bebyggelse

10-30 pct,

Antal
pastorater

Kirkegangs-

2
10
11
7
2
2

procent

9,9
6,5
6,1
4,6

4,1
3.9

Antal

30-50 pct.

pastorater

3
8

10
8
5
9

Kirkegangs-
procent

8,5
7,3
5,7
5,9
6,7
5,0

50-90 pct

Antal
pastorater

Kirkegangs-

1
1
2
4
4
7

procent

12,0
5,8
4,7
6,4
5,7
3.5

0- 999
1.000-1.499.
1.500-1.999
2.000-2.499
2.500-2.999
3.000 og derover

I alt 34 5,4 43 6,1 19 4,7
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Tabel 6

a) I tabel 5 har man først for hvert enkelt
pastorat undersøgt, hvor stor en procent-
del af befolkningen, der boede i byer og
bymæssig bebyggelse. Man har derefter
opdelt pastoraterne i tre grupper, hver med
nogenlunde samme »grad« af bymæssig
bebyggelse, og inden for hver af disse
grupper har man atter opdelt pastoraterne
efter befolkningens størrelse og beregnet
den gennemsnitlige kirkegangsprocent for
hver størrelsesgruppe.

Tabellen viser, ligesom de tilsvarende dia-
grammer i bilag 1, at selv om man betragter
pastorater med »nogenlunde« samme grad af
bymæssig bebyggelse, er kirkegangsprocenten
gennemgående faldende med stigende befolk-
ning i pastoratet.

Det skal tilføjes, at en nærmere undersøgelse

synes at vise, at kirkegangsprocenten ikke eller
kun i meget ringe grad er påvirket af, hvor stor
en procentdel af befolkningen, der bor i by-
mæssig bebyggelse.

b) I tabel 6 har man først for hvert pastorat
undersøgt, hvor stor en procentdel af be-
folkningen, der var 60 år og derover og
derefter foretaget en opdeling i tre grup-
per hver omfattende pastorater med no-
genlunde samme andel 60-årige og der-
over. Inden for hver af disse grupper har
man atter opdelt pastoraterne efter stør-
relse og beregnet kirkegangsprocenten for
hver størrelsesgruppe.

Tabellen viser, ligesom de tilsvarende dia-
grammer i bilag II, at selv om man betragter
pastorater med procentvis lige mange gamle

Tabel 7

Af samlet befolkning var
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på 60 år og derover, synes kirkegangsprocenten
gennemgående at være faldende med stigende
befolkningsstørrelse.

c) I tabel 7 har man først for hvert pastorat
undersøgt, hvor stor en procentdel af ho-
vedpersonerne i pastoratet, der var arbej-
dere og derefter opdelt pastoraterne i tre
grupper, således at hver gruppe omfatter
pastorater med nogenlunde samme »ar-
bejderprocent«. Inden for hver af disse
grupper har man atter opdelt pastoraterne
efter befolkningsstørrelse og beregnet kir-
kegangsprocenten for hver størrelsesgrup-
pe.

Tabellen viser, ligesom de tilsvarende dia-
grammer i bilag 3, at selv om man betragter
pastorater med omtrent samme »arbejderpro-
cent«, synes kirkegangsprocenten at være fal-
dende med stigende befolkningsstørrelse.

Selv om de her foretagne beregninger til dels
bygger på temmelig gamle oplysninger, er det
næppe sandsynligt, at nyere tal vil forrykke bil-
ledet afgørende.

Sandsynligheden taler således for, at sognets
og pastoratets befolkningsmæssige størrelse er

en faktor af selvstændig betydning for kirke-
besøget.

Kirkebesøget ved hverdagsgudstjenester
Som tidligere nævnt giver de modtagne oplys-

ninger om kirkebesøget ved hverdagsgudstjene-
ster ikke mulighed for en egentlig bedømmelse
af disse gudstjenesters betydning for det enkel-
te sogn. En mere skønsmæssig beregning giver
imidlertid til resultat, at der i kirkeåret 1965/66
har været afholdt 1100-1200 hverdagsgudstje-
nester i Ålborg stift, og at de samlede antal kir-
kegængere ved disse gudstjenester har udgjort
godt 137.000. Da det samlede kirkebesøg ved
søn- og helligdagsgudstjenesterne i stiftet er
beregnet til 1.226.000, vil det sige, at det totale
årlige kirkebesøg ved samtlige gudstjenester i
Ålborg stift har udgjort omkring 1.363.000. -
Kirkebesøget ved hverdagsgudstjenester har så-
ledes udgjort ca. 10 pct. af det samlede kirke-
besøg.

Litteratur:
1. Statistiske Meddelelser 1962: 13 - Folkemæng-

den 26. september 1960 og Danmarks admini-
strative inddeling.

2. Statistisk Tabelværk 1963: III - Folke- og bolig-
tællingen 26. september 1960 A.
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AALBORG BISPEEMBEDE Bilag 9

Aalborg i august 1966.

Skrivelse fra biskop Erik Jensen til præsterne i Aalborg stift
af august 1966

Idet jeg hermed fremsender et eksemplar af
kirkeministeriets skrivelse af 13. juli 1966 med
dertil hørende spørgeskemaer, skal jeg efter
ministeriets anmodning bede Dem udfylde ske-
maerne og returnere dem i vedlagte kuverter til
strukturkommissionen, om muligt senest den
15. september 1966.

Jeg ønsker at gøre opmærksom på, at jeg
ikke på nogen måde har deltaget i spørgeske-
maernes udformning, og at der efter mit fore-
løbige skøn er adskillige spørgsmål, som det
vil være vanskeligt eller umuligt at besvare blot
nogenlunde nøjagtigt. Endvidere kan jeg ikke
frigøre mig for den tanke, at skemaet synes
udarbejdet ud fra et kirkeligt grundsyn eller et
syn på den kirkelige aktivitet, som let kan
komme til at tynge bedømmelsen af materialet
på en eensidig måde. Jeg gør i denne forbin-
delse opmærksom på, at det ikke er nødven-
digt at besvare spørgsmålene i skemaets gruppe
2, d.v.s. fra side 9 lidt under midten til og med
side 13 (spørgsmålet side 14 besvares kun af
provster).

Med hensyn til spørgsmålene i gruppe 1 har
jeg særlig hæftet mig ved spørgsmålene side 2
forneden til side 3 foroven og gør herved — ef-
ter telefonisk aftale med kirkeministeriet - op-
mærksom på:

af spørgsmål 1, 24 (side 2 f.n.) naturligvis
kun ønskes besvaret rent skønsmæssigt og
i øvrigt er at betragte som et supplement
til den stedfindende tælling af kirkegæn-
gere,

at spørgsmål 1, 2 (5) (side 3 f .o.) ikke behø-
ver svar og

at spørgsmål 1, 26 naturligvis også kun kan
besvares rent skønsmæssigt og i øvrigt ikke
kræver svar i store sogne, navnlig køb-
stadsogne.

Endelig har jeg i kirkeministeriet fået be-
kræftet, at det heller ikke er nødvendigt at be-
svare spørgsmål 1, 472 (side 6 lidt under mid-
ten), hvis man ikke ønsker at besvare dette.

Med venlig hilsen
Erik Jensen
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Bilag 10

JØRGEN THORGAARD

KIRKELIGHEDEN I AALBORG STIFT

En rapport fra Kirkeministeriets Strukturkommissions

underudvalg I

København, oktober 1967





Forord

Denne rapport er en bearbejdelse af oplys-
ninger fra spørgeskemaer, som Kirkeministeri-
ets Strukturkommission sommeren 1966 ud-
sendte til alle præsterne i Aalborg Stift. Rap-
porten præsenterer disse oplysninger i over-
skuelig form og kombinerer nogle af dem i
sociologiske analyser, der peger på den kirke-
lige faktors sammenhænge med andre faktorer.

Materialet er blevet bearbejdet på Køben-
havns Universitets Institut for dansk kirkehi-
storie, afdelingen for religionssociologi samt
på I/S Datacentralen i København. Bearbejdel-
sesprocessen blev ledet af kandidatstipendiat,
cand. teol. Jørgen Thorgaard, der også har skre-
vet rapporten. Ved planlægningen af de statis-
tiske analyser er rådgivning ydet af universi-
tetslektor Jon Stene (Københavns Universitets

statistiske institut) og amanuensis Per Thyre-
god (Københavns Universitets Institut for ma-
tematisk statistik). Afdelingsleder Per Salo-
monsen har været rådgiver ved flere væsentlige
faser af bearbejdelsen. Udarbejdelsen af dia-
grammer er foretaget af mag. scient. Eeva
Stene og stud. psyk. Helle Theilgaard Jacobsen.
Desuden har sekretær Margitt Havlykke, stud.
teol. Mary Holm-Larsen, sekretær Gurli Jør-
gensen og stud. teol. Bodil Rønnow ydet sekre-
tærarbejde ved undersøgelsen.

Der er grund til at takke de statistiske kon-
torer i stiftets købstæder samt stiftsfuldmægtig
Asger Jørgensen, Aalborg, for velvillig og hur-
tig bistand ved forespørgsler om forskellige
sociale forhold.

Underudvalg I.
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I Indledning

1. Forhistorie
Som et led af forarbejdet til udformningen

af et diskussionsgrundlag for en ny sogneindde-
ling i Danmark har Kirkeministeriets struktur-
kommissions underudvalg I i året 1965 ladet
foretage en statistisk kirkegangsundersøgelse i
Aalborg stift. Udvalget blev inspireret hertil af
en tidligere kirkegangsundersøgelse, der løb af
stabelen i kirkeåret 1963/64 og dækkede det
storkøbenhavnske område (131 sogne). Under-
søgelsen, der blev ledet af ekspeditionssekretær
T. Feldvoss fra Københavns kommunes statis-
tiske kontor, afsluttedes i 19651). Feldvoss fik
også overdraget at lede tællingen i Aalborg
stift, og hans endelige rapport herfra vil fore-
ligge samtidig med nærværende.

Udvalget var interesseret i sådanne undersø-
gelser ud fra den formening, at kirkegangen er
af væsentlig betydning for den kirkelige indde-
ling i den forstand, at man under overvejelser-
ne af en ændret inddeling må tilgodese betin-
gelserne for en høj kirkegangsprocent.

Men hvilke faktorer betinger en stor kirke-
gang? København-undersøgelsen syntes at pege
på sognestørrelsen som en meget afgørende
faktor, idet kirkegangen voksede næsten pro-
portionalt med antallet af sognebeboere, indtil
man nåede en sognestørrelse på 4-5.000, hvor-
efter stigningstakten blev noget mindre for helt
at ophøre ved sognestørrelsen 9-10.000 ind-
byggere. Undersøgelsens leder sluttede heraf, at
»sognestørrelsen er en primær faktor for kirke-
gangen«, idet han dog påpeger, at der viden-
skabeligt kunne rejses indsigelse mod denne
påstand. I offentliggørelsen af undersøgelsen
gøres tilsvarende opmærksom på, at »kirke-

*) Offentliggjort i »Statistisk Månedsskrift«, 8,
1965-66, pp. 177-85.

gangens størrelse i det enkelte sogn er afhængig
af en lang række lokale faktorer, hvis betyd-
ning ikke kan vurderes på grundlag af denne
mere begrænsede undersøgelse«.2)

Det var af stor betydning for underudvalgets
videre arbejde at kende noget mere til disse
andre faktorer. Hvis man standsede ved, at
den nye sogneinddeling burde tilstræbe sogne
(i hvert fald i storbyområder) af en størrelses-
grad på 4—5.000 indbyggere, fordi denne stør-
relse gav den optimale kirkegang, risikerede
man at overse en lang række forhold, som
påvirkede kirkegangen i et omfang, der nød-
vendiggjorde hensyntagen til andre faktorer end
sognestørrelse. I en stikprøve-bearbejdelse af
den statistiske undersøgelse fastslog Per Salo-
monsen, at den påviste korrelation mellem
kirkegangsprocent og sognestørrelse i hvert til-
fælde delvis skyldtes de i stikprøven medtagne
sognes sociale struktur.

Allerede i underudvalgets kommissorium
blev det udvalget pålagt at fremkomme med
»nogle betragtninger over eventuelle andre fak-
torers indflydelse på kirkegangen«. På sit mø-
de den 28. oktober 1965 drøftede underudval-
get, hvilke faktorer der kunne være tale om, og
man fandt det snart nødvendigt at indhente et
bredere materiale til belysning af problemet.
Det besluttedes derfor at foranstalte en under-
søgelse af kirkelige forhold i Aalborg stift i
tilknytning til den statistiske kirkegangsunder-
søgelse. Undersøgelsens materiale skulle tilveje-
bringes gennem et spørgeskema, der skulle
sendes til alle præster i stiftet. Man ville blandt
spørgsmålene ikke alene medtage sådanne, som
kunne belyse underudvalgets specielle proble-
matik (faktorer, der udover sognestørrelsen har

2) »Statistisk Månedsskrift« p. 185.
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indflydelse på kirkegangen og faktorer, der
udover kirkegangen er af betydning for den
kirkelige inddeling), men også medtage spørgs-
mål, som ønskes stillet af andre udvalg, og som
i videre forstand kunne være af interesse for
strukturkommissionens arbejde.

Underudvalget udarbejdede spørgeskemaet
på møder den 19. april 1966 og den 25. maj
1966. På det sidste af disse møder diskuterede
man, hvorvidt undersøgelsen skulle opfylde de
krav, der stilles af sociologisk metode. Det blev
således fremført, at den af udvalget projektere-
de undersøgelse ikke ville kunne besvare flere
fundamentale spørgsmål, og at man kun kunne
opnå et tilstrækkeligt billede af kirkeligheden i
undersøgelsesområdet ved en repræsentativ in-
terview-undersøgelse af holdninger og adfærd
hos lægfolket. Udvalget ville imidlertid - som
tidligere besluttet - afstå fra en sådan omfat-
tende sociologisk undersøgelse. Formanden,
sognepræst N. H. Gadegård, konkluderede,
•»at udvalget ikke tilsigter en definitiv løsning
af den kirkelige inddeling på grundlag af en
sociologisk ufejlbar undersøgelse, men kun gen-
nem undersøgelser at få nogen vejledning til
brug for udarbejdelse af et diskussionsgrund-
lag«.

I slutningen af maj 1966 udarbejdedes det
endelige spørgeskema (jfr. appendix) efter ud-
valgets anvisninger af sekretærerne K. Bagger
og P. Salomonsen. Det blev herefter mangfol-
diggjort og sendtes fra Kirkeministeriet til bi-
skoppen over Aalborg stift den 13. juli 1966.
I august 1966 sendtes det videre fra biskoppen
til alle præsteembeder i stiftet (193) med på-
bud om at sende de udfyldte skemaer direkte til
Kirkeministeriet inden den 15. september 1966.
Biskoppens følgebrev henledte modtagernes op-
mærksomhed på, at spørgeskemaet var opdelt i
et obligatorisk afsnit (1) og et afsnit, hvis
spørgsmål man ikke behøvede at besvare (2).
Desuden bemærkedes det i brevet, at biskoppen
pr. telefon havde aftalt med Kirkeministeriet,
at spørgsmål 1,25 og 1,472 i det obligatoriske
afsnit ikke behøvede svar.

Med virkning fra 1. september 1966 over-
drog underudvalget det til amanuensis, cand.
teol. Jørgen Thorgaard at bearbejde undersø-
gelsens resultater og udarbejde rapport herom.

2. Undersøgelsens sigte og metodeproblemer
På denne baggrund kan der være grund til

at definere sigtet med denne undersøgelse samt

overveje den anvendte fremgangsmådes mulig-
heder for at yde den ønskede indsigt.

Underudvalget ønsker primært at få kendskab
til kirkeligheden 3) i Ålborg stift med særlig hen-
blik på sådanne faktorer, som kunne være be-
stemmende for den kirkelige adfærd, og som
man derfor måtte tilgodese ved en strukturæn-
dring, som skulle sigte imod at skabe gode be-
tingelser for kirkelig praksis. Sekundært vil un-
derudvalget og hele kommissionen gerne have
indsigt i en række aspekter af stiftets kirkeliv,
herunder omfanget af og betingelserne for kir-
keligt arbejde i sognene, præsternes arbejds-
byrde, sociale forhold, kirkelige problemer i
forbindelse med særlige miljøer (ferieområder
etc.), samarbejds- og titulaturproblemer etc.
Disse mange og spredte ønsker har underud-
valgets og kommissionens medlemmer nedfæl-
det som en række spørgsmål til samtlige stiftets
præster.

Som helhed betragtet er der altså ikke tale
om nogen sociologisk undersøgelse i strengt vi-
denskabelig forstand. Materialets indhold og
omfang er bestemt af én instans, analysen og
vurderingen af det foretages af en anden. For
denne sidste bearbejdende instans har opgaven
været at dykke ned i et materiale, der forelå på
forhånd og stille dette materiale bestemte
spørgsmål. Noget selvstændigt videnskabeligt
arbejde foreligger altså ikke med denne rap-
port.

Det må derfor understreges, at det billede,
de følgende blade tegner af kirkeligheden i Aal-
borg stift, ikke har den præcision og nuance-
rigdom, som en bred sociologisk undersøgelse
kan give 4). Denne kendsgerning har underud-

3) Det fremgår af forrige afsnit, at underudval-
get har været særligt interesseret i kirkegangs-
hyppigheden som et mål for »kirkeligheden«. I
overensstemmelse hermed og med materialets ka-
rakter iøvrigt har m a n i den sociologiske analyse
(jvf. kapitel III) anvendt kirkegangshyppigheden
som eneste indicium på variablen »kirkelighed«.
Analyser af andre tænkelige indiciers (f.eks. alter-
gangshyppighed og deltagelse i menighedsrådsvalg)
covarians med kirkegangsvariablen tyder på, at den
anvendte operationelle definition af »kirkelighed«
på grundlag af materialet har været tilstrækkelig.
Se nærmere herom kapitel III .

4) Tilbundsgående information om et stifts kir-
kelighed - så god som religionssociologien på nu-
værende tidspunkt kan give - måt te udspringe af
følgende fire kilder:

1. Kirkegængerobservation: En tælling af stif-
tets kirkegængere, der dels sigtede på statistisk
signifikans vedrørende den gennemsnitlige kirke-
gangshyppighed gennem et år (som den faktisk
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valg I været klar over allerede ved undersøgel-
sens planlægningsperiode (jfr- P- 3.), men man
er veget tilbage for en sådan bred undersøgelses
store omkostninger i tid og penge og har vurde-
ret en begrænset fremgangsmådes resultater
som tilstrækkelige.

Vi vil herefter overveje, om undersøgelsen
inden for sin ramme er gået adækvat til værks.
Uden at træffe nogen afgørelse skal der peges
på følgende forhold, som er problematiske:

Spørgeskemaet anvender såkaldt »frie« eller
»ustrukturerede« spørgsmål; d.v.s. at oplyseren
ikke får angivet bestemte svarsalternativer, men
står helt frit i besvarelsen. I sociologisk metode-
lære advarer man normalt mod ustrukturerede
spørgeskemaer i post-interviews. Også i denne
undersøgelse har den voldt vanskeligheder. De
åbne spørgsmål har gjort svarspektret diffust,
medført alt for mange utilstrækkelige svar,
samt inspireret til vurderinger, hvor man havde
ønsket beskrivelser. Følgen heraf var i første
række meget store kodningsproblemer, men
desværre også en forringelse af materialets vær-
di. Heroverfor må man naturligvis afveje den
store fordel ved åbne spørgsmål: At de har pro-
vokeret en række oplysninger frem, man måske
ellers ikke ville have fået.

stedfundne), dels ved små spørgekort til et større
udsnit af kirkegængerne søgte overblik over den
faktiske gudstjenestemenigheds sammensætning
efter diverse sociale kategorier og dens spredning
i befolkningen.

2. Post-interviews med samtlige præster som de
foretagne, men eventuelt med fast strukturerede
spørgeskemaer.

3. Intensiv-interviews med et repræsentativt ud-
snit af lægfolket sigtende på en analyse af den fak-
tiske kirkelige holdning og adfærd.

4. Sociografiske undersøgelser af enkelte me-
nigheders struktur og dynamik.

I forhold til en sådan bredt anlagt undersøgelse
mangler den foretagne sidste halvdel af fase 1 og
hele fase 3 og 4; den i nærværende rapport be-
skrevne undersøgelse er nogenlunde identisk med
fase 2, men med den væsentlige metodiske forskel,
at det her anvendte spørgeskema ikke er fast struk-
tureret.

Hver enkeltfase kan i sig selv udgøre et selv-
stændigt og betydeligt videnskabeligt projekt, men
naturligvis ville det være muligt at kombinere de
fire undersøgelser, så problemet: Kirkelig adfærd
fik den bedst mulige belysning.

Alt efter, hvor meget man har til rådighed af
tid, penge og forskerkapacitet, kan man give køb
på omfanget af denne firdelte tilgang til emnet -
eventuelt (som ved denne undersøgelse) helt opgive
en eller flere af faserne. En sådan reduktion får
naturligvis følger for den indsigt, undersøgelsen
giver.

Som undersøgelsesenhed (enumerationsen-
hed, d.v.s. den enhed, man »tæller«) har man
valgt den enkelte præst. Man kunne i stedet
have valgt sognet. I så fald skulle de fleste af
præsterne have besvaret to spørgeskemaer, nem-
lig hvor der er to sogne i pastoratet, og andre
præster var blevet helt fritaget for besvarelse,
nemlig i store bysogne, hvor der er flere pæster
i det samme sogn. Den valgte fremgangsmåde
gør det nødvendigt at præcisere, at betegnelsen
»pastorat« altid står for »præsteembede«5).
Kirkeligheden er vurderet af stiftets præster ef-
ter de betingelser, disse præster angiver som
værende tilstede for deres arbejde, og efter de
vurderinger og beskrivelser, præsterne i øvrigt
giver 6).

Som nævnt giver det denne undersøgelse en
særlig karakter, at den ikke fra begyndelse til
slutning har været én mands arbejde. Dette be-
tyder f.eks., at alene bearbejdelsesfasen kan
påberåbe sig videnskabelig forsvarlighed. Nor-
malt ligger det vigtigste arbejde i socialviden-
skabelige undersøgelser i forberedelsesproces-
sen: definition af emne, formulering af hypo-
teser, udvælgelse af metoder, hvorved man
forskningsteknisk kan prøve de formulerede
hypoteser på deres gyldighed samt pretests til
afprøvning af disse forberedende faser. At en
sådan fremgangsmåde i det foreliggende til-
fælde kunne have haft betydelige fordele, er
indlysende. På den anden side må det set ud
fra kommissionens synspunkt tilskrives en vis

5) Samtidig er »pastorat« naturligvis synonymt
med den regionale enhed, præsteembedet dækker.

6) I enkelte tilfælde kan denne fremgangsmåde
give anledning til misforståelser, derfor skal alle
disse tilfælde kommenteres: Tabel 1 (p. 65) giver
ikke en fordeling af antallet af kirker i stiftet, men
af, hvor mange præster der virker ved hvor mange
kirker. Tabellerne 5-7 (p. 66) viser en fordeling
af præsternes vurdering af kirkernes beliggenhed
og fordeler ikke kirkerne efter beliggenhed. Tabel-
lerne 8—11 (p. 66-67) er ingen fordeling af loka-
lerne i stiftet, men af præsterne efter kriteriet, hvor
mange og hvilke lokaler de har til rådighed. Tabel-
lerne 43-55 (p. 75-76) giver ikke en fordeling af
sognene efter socialdata, men af præsterne efter
de socialdata, som præger deres arbejdsregion. Ta-
bel 61 (p. 77) fordeler ikke sognene efter kirkelig
tradition, men præsterne efter den kirkelige tra-
dition, der dominerer på deres arbejdsplads. Tabel-
lerne 62-66 (p. 78) viser, hvor mange af præ-
sterne der arbejder i områder med frie menigheder
og kirkesamfund. Sognepræsten er anvendt som
enumerationsenhed ved enkelte variable (nemlig
hvor det totale antal er 149, jvf. noten til tabel 23
(p. 72). Fra tabel 86 tælles kun købstadspræster
(ialt 49), og tabel 99 tæller kun provster (ialt 12).
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værdi, at alle medlemmerne har haft lejlighed
til at få belyst problemer, som de skønner er
væsentlige for kommissionens arbejde.

Endelig må det understreges, at man ved de
fleste af spørgsmålene må forlade sig på, at
præsterne har svaret korrekt og umisforståeligt.
To kontroller på besvarelsesnøjagtigheden har
givet forskellige resultater. En sammenligning
med materialet fra kirkegænger-tællingen viste
stor nøjagtighed i præsternes oplysninger om
kirkegangsprocenten. Derimod afslørede en
kontrol på oplysningerne om sognenes sociale
og politiske forhold store unøjagtigheder.

De nævnte fire problemkomplekser er tegnet
op for at give læseren bedre mulighed for at
vurdere sandsynligheden af undersøgelsens re-
sultater. Denne vurdering kan ikke ske blot på
grundlag af de metodiske problemer, men må
tillige bygges på en omhyggelig granskning af
resultaterne. Desuden må det betones, at der i
socialvidenskaberne kan være store videnskabe-
lige fordele ved, at analytikeren ingen indfly-
delse har på omfang og indsamling af det ma-
teriale, han skal analysere.

3. Bearbejdelsens forløb
a. Anvendelighed

Af de 193 udsendte spørgeskemaer returne-
redes 171 i udfyldt tilstand, 15 af de 193 em-
beder havde været vakante i undersøgelsesperi-
oden, 1 præst har nægtet at udfylde spørgeske-
maet, og de resterende 6 skemaers skæbne er
ukendt. Af de 171 udfyldte skemaer, der alle
blev inddraget i bearbejdelsen, var 76 udfyldt
fyldestgørende, mens 39 besvarelser kan beteg-
nes som nogenlunde fyldestgørende, idet man
her har undladt at besvare enkelte spørgsmål.
45 har helt undladt at besvare noget spørgsmål
i skemaets afsnit 2, og mange har kun besvaret
få spørgsmål i afsnittet. 11 skemaer var besva-
ret ufyldestgørende, og disse blev returneret til
besvarerne med anmodning om at udfylde hul-
lerne. 7 har imødekommet denne anmodning,
mens 4 undlod at svare.

Herefter skønnedes materialet for så vidt
angår afsnit 1 egnet til bearbejdelse. Afsnit 2
er besvaret meget dårligt, og havde udvalget
tillagt spørgsmålene i dette afsnit så stor betyd-
ning, at besvarelse også her havde været obli-
gatorisk, havde materialet ikke kunnet bære det
store bortfald. Men da udvalget har gjort be-
svarelse af disse spørgsmål frivillig, kan bort-

faldet i denne undersøgelses sammenhæng ikke
siges at have ødelagt mater ia le t 7 ) .

b. Komplettering

Granskningen af materialet afslørede nød-
vendigheden af en generel komplettering. Et
område var af næsten alle præster besvaret så
ufyldestgørende, at materialet her var helt uan-
vendeligt, nemlig spørgsmål 1,4—1,458) (pa-
storatets sociale og politiske struktur, befolk-
ningsmobilitet etc.). I reglen er disse spørgsmål
besvaret meget spredt og meget kortfattet. Ofte
viste de givne oplysninger sig at være forkerte.

De t besluttedes derfor at kassere samtlige
besvarelser af sp. 1,4—1,45 og påføre skemaer-
ne oplysninger hentede fra andre kilder:

1.41 Befolkningstal: efter Kirkeministeriets
provstiblade.

1.42 Areal: efter Kirkelig Håndbog 1963.
1.43 Social struktur deltes op i følgende un-

derspørgsmål:
1.431 Gennemsnitsindkomst: efter »Danmarks

Statistik. Statistiske Meddelelser 1965.
Indkomstansættelse til Staten for skatte-
året 1965/66.«

1.432 Landbrugserhvervets udbredelse: efter de
publicerede skitser til kommunesammen-
lægning for Aalborg, Hjørring og Thi-
sted amter (udleveret fra Kommuna l -
lovskommissionens sekretariat).

1.433 Stillingsfordelingen: »Danmarks Stati-
stik. Statistisk Tabelværk 1963: I II . Fol-
ke- og boligtællingen 26. september
1960.«

1.434 Aldersfordeling: De 0 - 1 4 åriges og de
over 65 åriges antal procentuelt i for-
hold til hele befolkningen: efter »Dan-
marks Statistik. Statistisk Tabelværk
1963: III . Folke- og boligtællingen 26.
september 1960.«

1.44 blev kasseret og erstattet af følgende:
1,441 Befolkningens mobilitet, forstået som

7) Udgangspunktet for dette anvendelighedskri-
terium har været, at man først og fremmest har
været interesseret i skemaets 1. afsnit, da man
ellers næppe havde udsat vigtige spørgsmål for
risikoen for ikke at blive besvaret. Der er dog
grund til at understrege, at den sociologiske ana-
lyse af de sammenhænge, som udvalget ønsker be-
lyst ved denne undersøgelse, havde vundet betyde-
ligt ved en højere besvarelsesprocent af flere
spørgsmål i afsnit 2.

8) Numrene henviser til spørgsmålenes numre
på spørgeskemaet, jvf. appendix.
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den procentuelle tilvækst og afgang i
tiden 1945-60: efter skitserne til kom-
munesammenlægning.

1,45 Politisk struktur: Partierne opdeles i to
grupper: A (liste A, F og K) og B (liste
C, D og U), hvorefter fordelingen be-
stemmes af forholdet mellem A og B:
efter »Danmarks Statistik. Statistiske
Meddelelser 1965. Folketingsvalget den
22. september 1964.«

De til sp. 1,431, 1,441 og 1,45 anførte kilder
gav ikke oplysninger om købstæderne i stiftet.
Ved at skrive til købstædernes borgmesterkon-
torer lykkedes det at få de ønskede oplysninger
for samtlige købstæder. Aalborg købstad ud-
gjorde dog et særligt problem, idet der ikke
fandtes nogen fordeling efter sogne for ind-
komst og stemmetal. Ved at indtegne afstem-
ningsdistrikterne på sognekortet lykkedes det
at opstille den politiske fordeling, mens ind-
komstfordelingen måtte opgives for Aalborg
købstads vedkommende.

I 3 kommuner (Hirtshals, Dronninglund og
Hadsund) faldt sogne- og kommunegrænser så
uheldigt sammen, at kilderne ikke kunne benyt-
tes. De pågældende kommunekontorer så sig
ikke i stand til at rede fordelingen efter sogne
ud. Disse sogne er derfor for de sociale datas
vedkommende taget ud af analysen.

Spørgsmål 1,51 er blevet suppleret med en
oplysning (1,511) om, hvorvidt der overhove-
det er alderdomshjem inden for pastoratet (op-
lyst ved skitserne til kommunesammenlægning).

For at forberede skemaerne til maskinel sor-
tering og statistisk analyse er der foretaget
flere omregninger af talmaterialet. Bl.a. føl-
gende: Hvor kirkegangsprocenten (1,24) forelå
oplyst for flere kirker, udregnedes pastoratets
gennemsnitlige kirkegangsprocent (det aritme-
tiske middeltal). For at få et mål på pastoratets
altergæster (1,277 og 1,278) blev antallet heraf
sat i procentuel relation til antallet af indbyg-
gere (1,41). Denne relation er kun af begræn-
set værdi, da den f.eks. intet oplyser om alter-
gangens udbredelse i befolkningen; men den
giver et anvendeligt sammenligningsmål. Antal-
let af pastoratsmedlemmer, der gik i kirke
mindst 1 gang månedlig og mindst 1 gang år-
ligt (1,26), blev på tilsvarende måde omregnet
til et relativt frekvenstal i forhold til indbyg-
gerantallet (1,41). De givne oplysninger om
mødeaktivitet etc. i pastoratet omregnedes, som
det vil fremgå af kap. II.

Ved underudvalgets møde den 9. januar 1967
blev der fremsat anmodninger om yderligere va-
riable, som ønskedes indarbejdet i skemaerne:
Antallet af præster i pastoratet (oplyst ved Kir-
keministeriets provstiblade), der påførtes ske-
maet som sp. 0,1; præstens bopæl, der blev
angivet ved sp. 1,24 med et mærke ved den
kirke, som lå bopælen nærmest; stemmepro-
centen ved sidste menighedsrådsvalg (oplystes
ved stiftsfuldmægtigen i Aalborg), der påførtes
skemaet som sp. 1,474, og menighedsrådsmed-
lemmernes gennemsnitsalder, der påførtes ske-
maets sp. 1,473. Endelig ønskede udvalget op-
lysning om bevægelsen af sognebåndsløsere,
som (også ved stiftsfuldmægtigen i Aalborg) nu
foreligger oplyst for Aalborg købstads vedkom-
mende.

Denne komplettering, hvor materialet dels
suppleredes med helt nye spørgsmål, dels un-
derkastedes bearbejdelse af tallene, var afslut-
tet ved juletid 1966.

c. Forberedelse til statistisk bearbejdelse
Ved denne fases begyndelse måtte man be-

stemme, hvorvidt sortering og analyse skulle
foregå manuelt eller maskinelt. På grund af
materialets betydelige omfang ville en databe-
handling være at foretrække. Imod en sådan
talte de tidligere nævnte svagheder ved mate-
rialet og det formentligt højere omkostnings-
niveau. Kommissionens præsidium gik ind for
den metode, der, når hensyn blev taget til alle
faktorer, skønnedes mest givende. Og da ama-
nuensis Jon Stene fra Københavns Universitets
statistiske institut, som man konsulterede i
spørgsmålet, anbefalede databehandling, indled-
tes i januar 1967 et samarbejde med I/S Data-
centralen.

Spørgeskemaerne blev herefter forberedt til
EDB. Denne forberedelse foregik i tre etaper:

Først blev alle spørgsmål kodede. Kodningen
tog dels hensyn til en opdeling i alle de svar-
muligheder, spørgsmålene skønnedes at inde-
holde, dels til de kvantiteter, som skønnedes af
særlig interesse for undersøgelsens sammen-
hæng.

Hvert spørgeskema overførtes derefter på
en datablok (hvor et udfyldt skema på 14 sider
fylder tre vandrette kolonner å 80 rubrikker).
Denne overførsel foregik under omhyggelig
kontrol med stadige stikprøver. Ved udgangen
af januar var denne overførsel afsluttet, og
databladene blev overgivet til Datacentralen.
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Her overførtes oplysningerne til hulkort (3
hulkort pr. spørgeskema) til brug for sortering
og statistisk analyse.

Forberedelsens tredie led bestod i at udarbejde
de sammenhænge, man ønskede belyst via data-
teknisk og matematisk analyse. I kapitel III
foreligger sammenhængene og analysens resul-
tater. Datacentralen modtog sammenhængene
i marts 1967.

Datacentralens bearbejdelse skulle for det
første bestå i at tegne tabeller (frekvensforde-
linger) for samtlige spørgsmål. Tabeller for
spørgsmålene 1,121-1,131, 1,21, 1,24 og 1,35
tegnedes specielt for pastorater med henholds-
vis 1, 2 og 3 kirker. Tabellerne for spørgsmåle-
ne 1,133, 1,22, 1,32-1,34, 1,401, 1,51 og 1,64
tegnedes under hensyntagen til de mulige svar-
kombinationer. For spørgsmålene 1,21 foretog
Datacentralen selv en inddeling af svarspek-
tret i 10 lige store klasser. Ellers benyttedes
den ved den præliminære kodning angivne klas-
sedeling (jfr. kapitel II.).

For det andet tabelleredes materialet i 34
tredimensionale tabeller efter den præliminære
sammenhængsopstillings inddelingskriterier. For
hvert inddelingskriterium benyttedes samme

klasseinddeling som ved fremstillingen af ta-
bellerne, idet dog stillingsfordeling og aldersfor-
deling hver inddeltes i 16 klasser. For hver af
de 34 tabeller foretoges et statistisk test for
følgende tre hypoteser:

a: uafhængighed mellem alle tre inddelings-
kriterier

b: uafhængighed af kriterium 2
c: uafhængighed af kriterium 3

Resultatet af testet skulle udskrives som
sandsynligheden for at få en afvigelse fra det
forventede resultat, der er mindst lige så stor
som den observerede, under forudsætning af, at
den betragtede hypotese er sand (jfr. kapitel
III).

Endelig skulle sammenhængen mellem kirke-
gangsprocent og befolkningstal og mellem kir-
kegangsprocent og gennemsnitsindkomst an-
skueliggøres grafisk ved afbildning af sammen-
hørende værdier i et koordinatsystem, hvis
punkter hidrørende fra købstæder afsættes med
speciel signatur.

Datacentralens bearbejdelse forelå færdig i
slutningen af juli 1967.
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II Enkel datapræsentation

Dette kapitel rummer en række opsummerin-
ger af de oplysninger, undersøgelsen har givet
om de stillede spørgsmål. Kapitlet skal altså
læses som en sammenfatning af undersøgelsens
resultater. Tabellernes venstre søjle rummer en
opdeling af de svarmuligheder, hvert enkelt
spørgsmål viste sig at rumme (den pågældende
variabels forskellige værdier). Disse enheder er
gensidigt eksklusive og tilsammen inklusive
over for alle forekomster. Hvor de er værdi-
klasser for en kvantitativ variabel, er klassein-
tervallerne bestemt dels af hensyn til den jæv-
nest mulige fordeling (naturligvis langt fra op-
nået i alle tilfælde), dels af hensyn til særligt
interessante klasser. Den højre søjle angiver
hyppigheden af hver svarmuligheds forekomst.
Antallet af besvarelser på de forskellige svar-

muligheder er blevet talt op og står i højre søj-
le angivet procentuelt i forhold til alle de i
bearbejdelsen inddragne oplysere 9).

Hvor denne opsummering af svarmaterialet
har krævet nærmere specifikation, har man ved
siden af frekvensfordelingerne anvendt de sta-
tiske mål: aritmetisk middelværdi og standard-
afvigelse. Beregningen af disse mål er altid ud-
ført på grundlag af primærlister.

Som tidligere nævnt har langt fra alle de i
undersøgelsen stillede spørgsmål relevans for
den sociologiske interpretation af materialet
med henblik på en bestemmelse af kirkelighe-
den i Aalborg stift. Der er i dette kapitel kun
tale om en enkel forevisning af undersøgelsens
data.

Afsnit 1: Obligatoriske spørgsmål

Kirker og lokaler til kirkeligt formål

1: Antal kirker (1,11)1«)
Antal kirker % Antal kirker °/n
1 19,9 3 22,8
2 57,3 Totale antal 171

Tabel 1

9) Der er tale om »marginals« (simpel tælling
af, hvor hyppigt de forskellige kategorier inden for
hvert da tum forekommer) i modsætning til »cross-
tabulation« eller »breakdown« (hvor man tæller
det antal tilfælde, der på én gang tilhører to eller
flere kategorier fra forskellige data, jvf. kapitel
III).

10) Tallet i parentesen angiver spørgsmålets
n u m m e r på spørgeskemaet (jvf. appendix).

u ) Kodeforklar ing:
1 = o - 100 m
2 = 100- 500 m
3 = 500- 1.000 m
4 = 1 - 3 km
5 = 3 - 6 km
6 = over 6 km
7 = uoplyst

12) Kodeforklaring: se note 11. Tallene læses na-
turligvis som kodetegn. 11 betyder altså ikke
»elleve«, men angiver, at afstanden fra præstebolig
til begge kirker er under 100 m.

2: Afstand(e) mellem hirke(r) og præstebolig
(1,121)

Afstand, hvor der er 1 kirke
Kode ") % Kode °/o
1 26,5 5 2,9
2 29,4 Uoplyst 2,9
3 17,6 Totale antal 34
4 20,6

Tabel 2

Afstand, hvor der er 2 kirker
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Afstand, hvor der er 3 kirker Beliggenhed, hvor der er 3 kirker
Kode '-)
1
16
126 .
155 . . . .
156
157
166 .
226 .
245
246
255 .
256

°/o
2,6
2,6
5,1

5,1
12,8
2,6
2,6
2,6
7,7
7,7
5,1
7,7

Kode
266
277
345 .
346
355
356
445
447
477
555
Totale antal 39

Tabel 4

°/o
5,1
? 6
? 6
•y 6

? 6
7.7
5 I
? 6
"•> 6

2,6

Præsteembeder (pastorater) med kun 1 kirke
kommer altså meget sjældent op over en af-
stand af 3 km. Afstanden er over 1 km i 23,5
% af disse pastorater. I pastorater med 2 kir-
ker er de typiske afstande få meter til den
første kirke og flere km til den anden. Også
hvor der er 3 kirker, ligger præsteboligen tæt
op ad den ene af kirkerne. Kun sjældent finder
vi boligen placeret med nogenlunde lige stor
afstand til kirkerne.

3: Kirkens (ernes) beliggenhed i forhold til den
øvrige bebyggelse (1,122)

Beliggenhed, hvor der er 1 kirke
Kode vi)
1

2

3

°/o Kode »/o
29,4 4 17,6

2,9 5 5,9
44,1 Totale antal 34

Tabel 5

Beliggenhed, hvor der er 2 kirker
Kode 13)
4
11
12
13
14
15
16
22
23
24 . . . .

°/o Kode
1.0 25

13,3 33
5.1 34

12,2 36
44
45
55
66
Totale antal

9,2
3,1
1,0
6,1
4.1
6,1
Tabel 6

« „
1,0

15,3
9,2
4.1
5,1
1,0
1,0
2,0

vi) Kodeforklaring:
1 = uden hensyn til bebyggelsen er kirken pla-

ceret nogenlunde midt i sognet.
2 = ved store bebyggelser (byer).

Kode 13)
3
111
112 .
113
114
115
122
124 .
134

°/o
2,6
7,7
2,6

10,3
2,6
2,6
7,7
7,7
2,6

Kode
223
224
234
333
334 .
335
336
Totale antal

Tabel 7

»/o
2,6
2,6
5,1

23,1
12,8
2,6
5,1

39

Kirkernes beliggenhed vurderes overvejende
som gunstig i pastorater, der har flere kirker.
Man bemærker, at 23,5 % af præsterne med
én kirke vurderer dennes beliggenhed som
ugunstig.

4: Lokaler ved kirken(erne) foruden selve
kirkerummet (1,131)

Ekstra lokaler, hvor der er 1 kirke
Kode14) % Kode °/o
Ingen 55,9 3 11,8
1 32,4 Totale antal 34

Tabel 8

Ekstra lokaler, hvor der er 2 kirker
Kode») % Kode °/o
Ingen 59,2 11 18,4
1 10,2 14 4,1
2 4,1 Totale antal 98
3 4,1

Tabel 9

Ekstra lokaler, hvor der er 3 kirker
Kode 14)
Ingen . .
1
2
3
I 1
14

°/o Kode
43,6 34
2,6 111
2.6 123
7.7 344

10,3 444
2,6 Totale antal 39

Tabel 10

°/o
2,6

15,4
7,7
2.6
2.6

3 = efter opgivelsen »gunstigt«, »udmærket« etc.
4 = mindre gunstigt.
5 = meget ugunstigt.
6 = uoplyst.

14) Kodeforklaring:
1 = våbenhus, dåbsværelse, etc.
2 = våbenhus, dåbsværelse og 1 mødelokale.
3 = 2 eller flere mødelokaler.
4 = uoplyst.
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Omkring halvdelen af oplyserne i alle tre
tabeller opgiver ikke at have lokaler ved kir-
ken ud over selve kirkerummet. Man må her
regne med den eventualitet, at nogle oplysere
har forstået »lokaler« som »mødelokaler«. Med
hensyn til tilstedeværelse af våbenhus er tabel-
lerne for dette spørgsmål derfor behæftet med
usikkerhed. Derimod læser man tydeligt af ta-
bellen, at der kun få steder er mødelokaler ved
kirken.

5: Andre lokaler i pastoratet til kirkelige

Kode 15)
Ingen ..
1
2
4
5
6
7

formål (1,133)
%>

12,3
Kode
68

9
13
14
15
16
17
18
19
24
25
26
27
29
46
48
56
58

7,6
1,2
1,2
6,4
1,8
1,8
0,6
1,8
4,1
2,3
4,7
2,3
0,6
1,8
2,9
2,3
2,9
1,2
1,8
0,6
1,2
0,6
0,6

69
78
79
136
146
147
156
158
167
168
169
179
246
247
248
268
269
279
467
478
567
568
uoplyst
Totale antal 171

•V»
2,9
0,6
1,2
0,6
0,6
3,5
1,2
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
2,9
1,2
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
4,1

Tabel 11

Ovenstående udførlige tabel viser, hvor man-
ge præster der råder over hvilke lokaler til kir-
keligt formål. 29,4 °/o af præsterne må nøjes

15) Kodeforklaring:
1 = Missionshus.
2 = 2 eller flere missionshuse.
3 = Sognegård.
4 = Forsamlingshus.
5 = 2 eller flere forsamlingshuse.
6 = Konfirmandstue + mødelokale i præstegård.
7 = Andre (hotel, privat rum etc.).
8 = Skole.
9 = Soldaterhjem, sømandshjem & K.F.U.M. &

K. bygning.

med ét lokale, 37 % disponerer over to, mens
17.8 % har tre lokaler uden tilknytning til kir-
kebygningen. Det fremgår, at selv om der kun
er få mødelokaler ved kirkerne, byder pastora-
terne på gode muligheder for husly til diverse
ekstra-gudstjenstlige arrangementer. Forekom-
sten af de forskellige arter af lokaler fordeler
sig således:

1 missionshus forekommer hos 37,6 o/o af
præsteembederne

2 eller flere missionshuse forekommer hos
22.9 °/o af præsteembederne

Sognegård forekommer hos 2,4 °/0 af præste-
embederne

1 forsamlingshus forekommer hos 18,3 o/o
af præsteembederne

2 eller flere forsamlingshuse forekommer hos
9,4 % af præsteembederne

Konfirmandstue og mødelokale i præstegård
forekommer hos 29,4 °/o af præsteembederne

Andre (hotel, privat rum etc.) forekommer
hos 14,8 °/o af præsteembederne

Skole forekommer hos 11,9 % af præsteem-
bederne

Soldaterhjem, sømandshjem og K.F.U.M.
& K. bygn. forekommer hos 10,1 o/o af præ-
steembederne.

Gudstjenester

6: Børne-, ungdoms- og andre gudstjenester
for særlige grupper i 1965 (1,21)

Antal o/o Antal °/o
Ingen 12,3 2 1 - 3 0 1,8

1 - 2 19,3 over 30 1,2
3 - 5 22,2 uoplyst 12,9
6 - 1 0 16,4 Totale antal 171

1 1 - 20 14,0
Tabel 12

Det er iflg. tabellen reglen, at den slags særlige
gudstjenester afholdes. 17 % af præsterne hol-
der sådanne gudstjenester mindst 1 gang må-
nedlig. Præcis V3 af de 171 præster holder sær-
lige gudstjenester mindst 6 gange om året.

7: Tidspunkter for højmesse i 1965 (1,22)
Kode18) % Kode %
2 92,4 25 0,6
12 2,9 uoplyst 1,2
23 2,3 Totale antal 171
24 0,6

Tabel 13
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8: Tidspunkter for øvrige gudstjenester i 1965

(1,22)

Kode tT) % Kode °/o
0 1S) 0,6 24 6,4
1 0,6 123 5,3
2 2,3 124 26,9
4 1,2 134 2,9
12 35,7 234 1,2
13 13,5 uoplyst 0,6
14 2,9 Totale antal 171

Tabel 14

9: Hvilken indflydelse har gudstjenestetids-
punktet på kirkegangen? (1,23)

Indflydelse °/o
0'«) 1,8
ingen indflydelse 19,3
kl. 10 bedst 33,9
kl. 10 sommer, 14 vinter bedst 3,5
kl. 8.30 bedst 1,8
kl. 14.00 bedst 4,7
sommer 8.30 & vinter 14 eller 20 bedst . . 1,2
kl. 19.00 eller 20.00 bedst 5,3
sommer 8.30, vinter 10.00 bedst 5,8
kl. 10 bedst, men 20 også god (samler et

andet publikum 4,7
uoplyst 18,1
Totale antal 171

Tabel 15

Tabellen illustrerer svagheden ved den an-
vendte spørgeteknik (»frie svar«) ved den noget
uhåndterlige diffushed over svarspektret. I be-
tragtning af eftermiddagsgudstjenesters hyppig-
hed er det måske overraskende, at dette tids-
punkt ikke vurderes højere end kl. 19 og 20,

lü) Kodeforklaring:
1 = kl. 9.30
2 == kl. 10.00 (10.30 anføres tre gange om høj-

messe i særlig »kirkesal« eller »ka-
pel«).

3 = kl. 14.00
4 = kl. 15.00
5 = kl. 19.30

1?) Kodeforklaring:
1 = kl. 8.00, 8.30, 9.00
2 = kl. 14.00
3 == kl. 16.00, 16.30 & 17.00
4 - kl. 19.00, 19.30 & 20.00

ls) »Kun højmesser«. (0 betyder oftest, at
spørgsmålet ikke skal besvares, med mindre anden
kode angives. Hvor 0 har anden betydning, er op-
lysning anført i en note).

19) Mener, at tidspunktet spiller en rolle, men
fremhæver intet særligt tidspunkt.

som anvendes sjældnere. Antallet af præster,
der ikke tillægger tidspunktet nogen betydning
for kirkegangen, er stort (19,3 %) , idet man
må regne med, at disse besvarere ikke har ob-
serveret nogen forskelle i deltagertallet ved de
forskellige tidspunkter. Da en del af de 18,1
%, der ikke har besvaret spørgsmålet, forment-
lig også kan henregnes til denne kategori, vil
det være svært at sige ret meget om et optimalt
gudstjenestetidspunkt på grundlag af denne un-
dersøgelse. Man må nøjes med at slutte, at
hvor tidspunktet tillægges betydning, anser man
kl. 10 for gunstigst. Flere bemærker, at de for-
skellige tidspunkter samler forskellige katego-
rier af mennesker.

Kirkegang

I dette afsnit bringes forskellige bearbejdel-
ser af spørgeskemaernes oplysninger om kirke-
gangen i Aalborg stift i 1965. Kirkegangen er
målt med »kirkegangsprocenten«, d.v.s. præs-
tens oplysning om, hvor stor en procentdel det
gennemsnitlige antal kirkegængere pr. søndag
udgør af folkekirkens medlemmer i sognet.

Først bringes en opgørelse over fordelingen
af kirkegangsprocenterne, hvor optællingsenhe-
den er præsten.

10: Kirkegangsprocenten i pastorater
med 1 kirke (1,24)

Kode2 0) % Kode %
Uoplyst . . . . 20,6 5 5,9
1 5,9 6 8,8
2 17,6 7 2,9
3 5,9 8 2,9
4 29,4 Totale antal 34

Tabel 16

De for sådanne pastorater typiske procenter
ligger altså omkring 2 og 4-5. Niveauet er lavt,
fordi de fleste af oplyserne er præster i købstad.
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11: Kirkegangs-procenten i pastorater med

Tabellen viser en betydelig spredning. Om-
kring 2/Ö af disse pastorater har nogenlunde
samme kirkegangsprocent i begge kirker.

12: Kirkegangsprocenten i pastorater med

Igen en betydelig spredning, som de mange
kombinationsmuligheder dog gør naturlig. Kun
V5 af disse pastorater har nogenlunde samme
kirkegangsprocent i alle tre kirker.

13: Fordelingen af samtlige pastoraters gennem-
snitlige kirkegangsprocent (1,24)

21) Kodeforklaring: se kodeforklaring 23.

Her har man beregnet den gennemsnitlige
kirkegangsprocent hos samtlige præster, idet
man hos præster med 2 og 3 kirker har udreg-
net gennemsnittet på grundlag af de 2 eller 3
opgivne kirkegangsprocenter. Fordelingen tager
altså intet hensyn til antallet af kirker. Samlin-
gen om procenttal mellem 3,5 og 10,4 er meget
betydelig.

14: Kirkegangsprocenters gennemsnitstal i øvrigt
Ud over disse fordelinger har man foretaget

følgende beregninger, hvor det enkelte kirke-
sogn er optællingsenhed, og hvor man derfor
får et mere nøjagtigt aritmetisk mål på kirke-
gangsprocente 22).

Den gennemsnitlige kirkegangspro-
cent for hele stiftet (heri indgår
17.120 kirkegængere pr. søndag af
en population på 380.588 23) 4,50 o/o 24)
Det gennemsnitlige antal kirkegæn-
gere pr. kirke: 64
Den gennemsnitlige kirkegangspro-
cent i købstæderne (heri indgår 3.558
kirkegængere pr. søndag af en popu-
lation på 137.698): 2,58 o/o
Det gennemsnitlige antal kirkegæn-
gere pr. kirke: 187
Den gennemsnitlige kirkegangspro-
cent uden for købstæderne (heri ind-
går 13.562 kirkegængere pr. søn-
dag af en population på 242.890): 5,58 o/o
Det gennemsnitlige antal kirkegæn-
gere pr. kirke: 55
Den gennemsnitlige kirkegangspro-
cent / pastorater med 1 kirke (heri
indgår 3.348 kirkegængere pr. søn-
dag af en population på 104.375): 3,21 %

22) På grundlag af de opgivne kirkegangsprocen-
ter har man beregnet hver kirkes gennemsnitl ige
antal kirkegængere pr . søndag. Summen heraf er
divideret med antal kirker, og vi får det gennem-
snitlige antal kirkegængere pr . kirke for en given
populat ion. Ved at dividere det totale antal indi-
vider i den givne populat ion op i det gennemsnit-
lige antal kirkegængere i populat ionen og multipli-
cere med 100 får vi populat ionens gennemsnitl ige
kirkegangsprocent .

23) Det totale indbyggerantal i stiftet er iflg.
Kirkelig H å n d b o g 1967 464.378, m e n i denne un-
dersøgelse er der naturligvis kun regnet med ind-
byggerantallet i de sogne, hvorfra vi ha r oplysnin-
ger om kirkegangen.

24) Procenten afviger kun en smule fra den sam-
tidigt foretagne statistiske kirkegængertælling, hvor
man har opnået et gennemsnit på 4,2 °/o. Overens-
stemmelsen tyder på en betydelig præcision i p ræ-
sternes angivelser.
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Det gennemsnitlige antal kirkegæn-
ger pr. kirke: 134
Den gennemsnitlige kirkegangspro-
cent /' pastorater med 2 kirker (heri
indgår 9.834 kirkegængere pr. søn-
dag af en population på 197.936): 4,97 o/0
Det gennemsnitlige antal kirkegæn-
gere pr. kirke: 60
Den gennemsnitlige kirkegangspro-
cent i pastorater med 3 kirker (heri
indgår 3.938 kirkegængere pr. søn-
dag af en population på 78.277): 5,03 o/o
Det gennemsnitlige antal kirkegæn-
gere pr. kirke: 50

75: Standardafvigelser
Endelig har man foretaget udregninger af de

opgivne kirkegangsprocenters standardafvigel-
se 25). De følgende tal oplyser altså om gen-
nemsnittet af en given populations kirkegangs-
procenters afvigelse fra populationens kirke-
gangsprocenters middelværdi.

Dette gennemsnit kaldes standardafvigelse
(S).

S. for kirkerne i hele stiftet = 3,85
S. for kirkerne i købstæderne = 4,23
S. for kirkerne uden for købstæderne = 3,82
S. for kirkerne i pastorater med 1 kirke

= 4,43
S. for kirkerne i pastorater med 2 kirker

= 3,79
S. for kirkerne i pastorater med 3 kirker

= 3,76

Der er altså mere ensartethed over kirke-
gangshyppighedsniveauet på landet end i køb-
stæderne. Den største spredning af procenterne
finder vi i pastorater med kun 1 kirke. En væ-
sentlig forklaring på dette forhold er, at mange
købstadsogne (med lille kirkegangsprocent)
indgår i denne gruppe.

25) Man udregner samtlige oplyste procenters
middelværdi (m) og de enkelte procenters (x) af-
vigelse herfra (x -=- m); denne afvigelse kvadreres
(x-^-m)2, og summen af disse afvigelser (2(x-^-m)2)
divideres med antallet af observationer; kvadrat-
roden heraf er standardafvigelsen:

S = |/-i-2(x-T-m)».
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16: Varierer kirkegangen efter præsten?
(1,25)

% %
O 26) 1,8 Uoplyst . . . . 55,6
Ja 24,6 Totale antal 171
Nej 18,1

Tabel 20

Det er af stor interesse at kende de faktorer,
der influerer på kirkegangen. Desværre kan den
måske væsentligste faktor: præstens »image« i
sognet, ikke belyses ret meget ved de midler,
der bruges i denne undersøgelse. Denne faktor
belyses nemlig ved at spørge menigheden, ikke
præsten selv. Ovenstående tabel viser os præ-
stens mening; men tilkendegivelse af en sådan
mening siger næsten intet om præstens persons
faktiske betydning for kirkegangen. Det er da
også karakteristisk, at over halvdelen af præ-
sterne ikke har ment at kunne besvare spørgs-
målet.

17: Hvor stor en del af pastoratets eller sognets
medlemmer følger gudstjenesten mindst 1 gang

månedlig? (1,26)
%

0,1 % - 5% 8,8
6 o/o- 10% 11,1

11 o/0_ i4o/o 8,8
15 % - 1 9 % , 9,4
20 %-24°/o 1,8
over 24 % 4,7
uoplyst 55,6
Totale antal 171

Tabel 21

Det er uheldigt, at 55,6 % ikke har afgivet
svar på dette spørgsmål, som er af overordent-
lig stor interesse og et vigtigt supplement til ud-
regningen af den gennemsnitlige kirkegangspro-
cent for stiftet. Desværre lader det sig ikke
gøre at antage fordelingen af de givne svar på
spørgsmålet for blot nogenlunde gyldig for hele
stiftet. Vi ved nemlig ikke, om de 55,6 °/o har
undladt at svare, blot fordi de ikke kender sva-
ret.

Vi ved, at stiftets gennemsnitlige kirkegangs-
procent er 4,5. Vi ved altså, at 4,5 °/0 af bebo-
erne i Aalborg stift hver søndag overværer en
gudstjeneste. Men det tal siger os ikke noget

26) »Menigheden hører altid den samme præst«.

om spredningen af gudstjenestemenigheden i
stiftet. Det fortæller os ikke, hvor stor en del
af stiftets indbyggere, der regelmæssigt har kon-
takt med kirken gennem dens gudstjeneste. Vi
har her bestemt »regelmæssigt« som »mindst 1
gang om måneden«. Går man i kirke mindst 1
gang månedligt, tilhører man den mere aktive
gudstjenestemenighed eller »kærnemenighe-
den«.

Hvor mange gør det i Aalborg stift? Tabellen
viser, at pastoraterne i langt de færreste tilfælde
kommer op over 19°/o- De fire mindste grup-
per er nogenlunde lige store, og tabellen giver
grundlag for at antage, at det aritmetiske gen-
nemsnit ligger ved midten af den tredie klasse,
altså omkring 12 %• En udregning har givet
som resultat, at af knapt halvdelen af stiftets
beboere udgør de, der regelmæssigt går i kirke,
12,8 %• Denne procent er måske nok så vigtig
som den gennemsnitlige kirkegangsprocent. Når
man tager i betragtning, at omkring en fjerde-
del af indbyggerne er børn under 15 år, og at
en betydelig del af ældre og syge er fysisk for-
hindret i at gå i kirke, bliver kærnemenigheden
procentuelt endnu større.

18: Hvor stor en del af pastoratets eller sognets
medlemmer følger gudstjenesten mindst 1 gang

årligt? (1,26)
%

0 , 1 % - 20% 7,6
21 o/0_ 4oo/o 15,8
41 % - 60% 9,4
61 % - 80% 7,0
81 % - 100% 3,5
uoplyst 56,7
Totale antal 171

Tabel 22

Det er her særlig opmærksomhed værd, hvor
stor en del der ikke følger gudstjenesten mindst
1 gang årligt - altså end ikke juleaften! I denne
størrelse finder vi nemlig et mål på den totale
kirkefremmedhed, ligesom vi i tabellen over
det månedlige gudstjenestebesøg fik et mål på
kærnemenigheden. Denne kirkefremmede grup-
pe udgør i cirka halvdelen af besvarelserne over
60 o/o; kun i cirka Vs af tilfældene er den
under 40 o/o.

En forsigtig tydning af de to sidste tabeller
målt i forhold til hinanden synes at pege på en
kløft mellem kirketro (følger gudstjenesten
mindst 1 gang månedlig) og kirkefremmede (føl-
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ger gudstjenesten mindre end 1 gang årligt).
Gudstjenestemenigheden har en noget større
spredning, end den gennemsnitlige kirkegangs-
procent lader formode. Men den modsvares af
en noget større befolkningsgruppe, kirkens
gudstjeneste overhovedet ingen kontakt har
med.

Af den lille halvdel af stiftets beboere, som
denne tabel giver os oplysning om, udgør de
mennesker, der går i kirke mindst 1 gang år-
ligt, 43,5 °/o. Da vi af en nogenlunde tilsvaren-
de population har udregnet procentdelen af
dem, der går i kirke 1 gang månedligt, til 12,8
°/o kan vi opstille følgende opdeling af knapt
halvdelen af stiftets beboere i henseende til
kirkegang:

Besøger kirkens gudstjeneste mindst
1 gang månedlig: ca. 13 °/0

Besøger kirkens gudstjeneste 1-12
gange årligt (43,5 o/o + 12,8 o/o): ca. 31 o/o
Besøger kirkens gudstjeneste mindre
end 1 gang årligt (100 o/o -M3,5 o/0): Ca. 57 o/o

Kirkelige handlinger

Nedenstående tabeller viser for året 1965
dels fordelingen af fødte, døbte etc., dels det
gennemsnitlige antal kirkelige handlinger pr.
præst i 1965.

19: Dåb (1,271 og 1,273)
Antal fødte % Antal fødte %

1-10 12,8 31 - 5 0 16,1
1 1 - 1 5 22,8 over 50 20,8
1 6 - 2 0 10,7 Uoplyst . . . . 1,3
2 1 - 3 0 15,4 Totale antal 149 27)

Tabel 23

-') Hvor totalantallet er 149, er optællingsenhe-
den sognepræsteembedet.

28) Denne klasse rummer ofte meget høje tal i
sogne med flere præster. I et enkelt tilfælde var
man i 1965 oppe på 432 barnedåb.

Det gennemsnitlige antal barnedåb pr.
præst i hele stiftet: 47,6
Det gennemsnitlige antal barnedåb pr.
præst i købstadsembeder: 87,4
Det gennemsnitlige antal barnedåb pr.
præst i landembeder: 34,5

Antal navngivne %
Ingen
1
2 - 3 .
4 - 5 .

51,0
21,5
10,7
6,7

Antal navngivne °/o
6 - 7 2,7
over 7 1,3
uoplyst 6,0
Totale antal 149

Tabel 25

Denne faktor er et interessant og meget op-
lysende indicium på bevidst ukirkelighed. Men
som tabellen viser, optræder fænomenet så
sjældent i stiftet, at det f.eks. ikke har kunnet
anvendes til korrelationer i kapitel III.

20: Vielse (1,274)
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24: Undervisningsperioder (1,32) o/u
O 0,6
Vinterhalvåret 93,0
Sommerhalvåret 0,6
Både vinter- og sommerhalvår 1,8
Uoplyst 4,1
Totale antal 171

Tabel 31

Næsten al undervisning foregår i vinter-
halvåret. Hertil svarer, at næsten alle konfir-
mationshandlinger finder sted om foråret.

25: Undervisningsforhold (1,33)
Forberedelsestider %
0 0,6
Det enkelte holds undervisningstimer er pla-

ceret på forskellige ugedage 44,4
Det enkelte holds undervisningstimer er pla-

ceret på samme dag som dobbelttime . . . 50,3
Veksler mellem samme og forskellige uge-

dag 1,2
Uoplyst 3,5
Totale antal 171

Tabel 32

Holdstørrelser i gennemsnit

Flertallet af præsterne har, som tabel 32 viser,
lagt de to undervisningstimer i forlængelse af
hinanden. Og kun 27,5 % har hold på mindre
end 20 elever. 19,9 % arbejder med meget
store holdstørrelser (30 og derover pr. klasse).

30) I 6 tilfælde kunne sognet registrere over 100
begravelser (alle imellem 145 og 172).

31) Man kunne have ventet, at 0 i alle konfir-
mandtabeller havde fået samme svarprocent. Når
det ikke er tilfældet, skyldes det, at enkelte har
besvaret spørgsmålet i afsnittet med oplysninger fra
andre år end 1965.
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26: Undervisningens placering (1,33-1,35)
Hvornår læses med konfirmander? %
O 0,6
Undervisningen foregår i skoletiden 97,7
Undervisningen foregår udenfor skoletiden 0,6
Uoplyst 1,2
Totale antal 171

Tabel 34

Hvor læses med konfirmander?
Kode 3i)

1
°/o Kode

3
5

12
13

62,6
9,9
7.6
1.8
2,3

11,7

Tabel 35

14
15
23
uoplyst .

0 o
0.6
1,2
0.6
1.8

Totale antal 171

Afstand fra skole til konfirmandlokale, hvor
eleverne kommer fra 1 skole

Kode3:!) % Kode %
1 11,0 5 14,3
2 22,0 6 7,7
3 18,7 uoplyst 7,7
4 18,7 Totale antal 91

Tabel 36

Afstand fra skole til konfirmandlokale, hvor
eleverne kommer fra 2 skoler

Afstand fra skole til konfirmandlokale, hvor
eleverne kommer fra 3 skoler

Kode3 3) % Kode
123 6,3 256
125
135
145
224
225
226
233
236
245
255

3,1

3,1

3,1

3,1

3,1

3.1

6,3

3,1

6,3

3,1

334
344
346
444
445
446
455
456
566
Totale antal 3\

%
6,3

3.1

12,5

3,1

9.4

6.3

3,1

3,1

6,3

3.1

Tabel 38

I forhold til de store afstande i stiftet er der
næppe grund til at have forventet bedre af-
standsforhold. Flere præster bemærker, at af-
standen ingen betydning har, efterhånden som
der kommer centralskole med skolebus-system.

27: Forhold til skolen (1,36-1,37)

Hvorledes koordineres skoleskema og konfir-

mandundervisning? °/o
0 0,6
Tildeling af skolens timer efter aftale med

skolens leder 88,9
Ingen aftale med skolen 2,3
Uoplyst 8,2
Totale antal 171

Tabel 39

76,6 °/o erklærer sig tilfreds med denne koor-
dination.

28: Konfirmandernes kirkegang (1,38)
Hvorledes indgår kirkegang i konfirmandunder-
visningen? %
Frivilligt 39,8
Kirkegang pålægges uden nærmere norme-

ring 13,5
Kirkegang mindst 1 gang pr. måned på-

lægges 13,5
Regelmæssig kirkegang pålægges 30,4
Uoplyst 2,9
Totale antal 171

Tabel 40
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Føres kontrol?

Nej
Ja .

% fl/o
73,7 Uoplyst 9,4
17,0 Totale antal 171

Tabel 41

29: Har De forslag til ændringer af
konfirmationsordningen? (1,39)

Alder %
Nej 14,6
Under forudsætning af længere skolegang
bør alderen rykkes 1-2 år frem 12,3
Alderen bør under alle omstændigheder ryk-
kes 1-2 år frem 12,3
Alderen bør under alle omstændigheder ryk-
kes 3-4 år frem 0,6
Alderen bør rykkes 2 år tilbage 2,9
Bedst, som det er 6,4
Alderen bør rykkes ca. 3 år frem eller 2 år
tilbage 1,8
Uoplyst 49,1
Totale antal 171

Tabel 42

Bemærkelsesværdigt mange af besvarelserne
foreslår alderen rykket 1—2 år frem. Kun 6,4 °/o
ytrer tilfredshed med forholdene, som de er.
Derfor skal man nok vogte sig for at slutte
fra det store antal af »ubesvarede« til en ud-
bredt tilfredshed. At svare »nej« til spørgsmå-
let, som 14,6 har gjort, er heller ikke det sam-
me som at tilkendegive tilfredshed med det be-
stående, men kan udtrykke fattigdom på for-
slag.

Bortset fra aldersproblemet har man kun i
ringe omfang tilkendegivet synspunkter ved-
rørende ændringer i konfirmationsordningen.

Socialdata

30: Præsteembederne, fordelt efter de kirkelige
enheders befolkningstal (1,41) o/o

Under 1.000 14,6
1.001 - 2.000 32,7
2.001 - 3.000 16,4
3.001- 4.000 11,1
4.001 - 5.000 6,4
5.001 - 7.000 0,0
7.001 - 10.000 3,5

10.001- 15.000 9,9
over 15.000 5,3
Totale antal 171

Tabel 43

Tabellen viser en fordeling af præsterne efter
befolkningsstørrelsen i det sogn eller pastorat,
hvori de virker. Eksempelvis virker 5,3 °/o af
de 171 præster i sogne, der tæller over 15.000
indbyggere.

I hele stiftet er der ca. 2.400 indbyggere pr.
præst, herunder ca. 1.700 indbyggere pr. præst
i landområder og ca. 4.400 indbyggere pr. præst
i købstæderne.

31: Præsteembederne, fordelt efter de kirkelige
enheders areal (1,42)

°/o °/o
Under 1.000 ha 5,8 8-12.000 ha 6,4
1- 2.000 ha 9,4 over 12.000 ha 1,8
2- 3.000 ha 17,5 uoplyst 7,0
3- 5.000 ha 21,6 Totale antal 171
5- 8.000 ha 30,4

Tabel 44

I hele stiftet uden for Aalborg købstads prov-
sti er der 4.325 ha pr. pastorat.

32: Præsteembederne, fordelt efter de kirkelige
enheders gennemsnitsindkomst (1,431)

% %
8- 9.000.. 11,7 13-14.000. . 3,5
9 - 10.000 . . 26,3 14 - 15.000 . . 2,3

10-11 .000. . 24,0 over 15.000.. 2,3
11-12.000. . 9,4 uoplyst 12,3
12-13 .000 . . 8,2 Totale antal 171

Tabel 45

33: Præsteembederne, fordelt efter de kirkelige
enheders stillings)cor-deling (1,432—1,433)

Landbrugserhvervets udbredelse o/0
Landbrugsbefolkningen udgør 0 - 5 0 % 49,7

50-70%, 40,4
over 70 % 5,3

Uoplyst 4,7
Totale antal 171

Tabel 46
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34: Præsteembederne, fordelt efter de kirkelige
enheders aldersfordeling (1,434)

Aldersgruppen 0—14 årige udgør i forhold til
totalbefolkningen

Procenttallet udtrykker den andel, som de tre
A partier fik af det antal stemmer, de to grup-
per fik tilsammen ved folketingsvalget i 1964).
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Muligvis er tabellens oplysninger ikke helt
pålidelige. Spørgsmålet gælder institutioner,
som dækker større områder end pastoratet. Men
det kan tænkes, at man også har angivet insti-
tutioner, som faktisk kun dækker pastoratsom-
rådet (f.eks. alderdomshjem, som i øvrigt findes
i 67,8 °/o af stiftets kommuner).

39: Institutionernes kirkelige betjening
(1,52-1,53)

Hvorledes ordnes den kirkelige betjening af
disse institutioner?

%
0 42,3
Ved én præst 28,9
Ved samarbejde mellem flere præster inden-

for sognet 6,0
Ved samarbejde mellem præster indenfor og

udenfor sognet 10,7
Uoplyst 12,1
Totale antal 149

Tabel 57

1 hvilket omfang hjælper De med betjening af
institutioner uden for pastoratet?

%
Efter et ordnet system 50,3
Efter behov (»når der kaldes«) 11,7
Hjælper ikke 26,9
Uoplyst 11,1
Totale antal 171

Tabel 58

Hvorfor oplyser kun 10,7 %, at præster
uden for sognet hjælper med betjeningen af de
i sognet beliggende institutioner (tabel 57), mens
62 °/o af præsterne oplyser, at de hjælper med
betjening af institutioner uden for deres eget
pastorat (tabel 58)? Forskellen på de to tal er
vel for stor til bare at skyldes, at »institution«
er opfattet forskelligt i de to spørgsmål.

Kirkelige forhold

40: Hvordan er opstillingen til sidste
menighedsrådsvalg foregået og på hvis initiativ

(1,472)

Kun 45,7 % har besvaret spørgsmålet om
opstillingsmåden. Og næsten alle, der har sva-
ret (43,9 °/o) nævner »forudgående møde« eller
»prøvevalg«.

Besvarelsen af spørgsmålet om initiativet af-
læses i følgende tabel:

°/o
Initiativ fra menighedsrådet 40,9
Initiativ fra kirkelige retninger eller andre

grupper, som er repræsenteret i menig-
hedsrådet 20,1

Initiativ både fra menighedsråd og fra grup-
per repræsenteret i det 4,0

Uoplyst 34,9
Totale antal 149

Tabel 59

41: Menighedsrådets sammensætning (1,473)

I 62 sogne var der til menighedsrådsvalget i
november 1965 indgivet mere end én kandidat-
liste. Af 95.945 stemmeberettigede i disse 62
sogne afgav 22.823 stemme, hvilket betyder en
gennemsnitlig stemmeprocent på 23,78.

Sammensætning o/o
0 s«) 17,5
Flertal for I.M 18,1
Flertal for grundtvigianere 14,1
Flertal for »borgerligt«, »U.P.« »kirkeligt« 17,5
Flertal for socialdemokrater eller »arbej-

dere« 1,3
Uoplyst 31,5
Totale antal 149

Tabel 60

Ved menighedsrådsvalget i 1965 fordelte
mandaterne sig således for hele stiftet:

Indre Mission 672 mandater
Grundtvigianerne 410 -
Udenfor partierne 817 -
Socialdemokraterne 189

42: Den kirkelige tradition (1,48)

%
»Ingen« 2,3
ukirkelig 3,5
overvejende Indre Mission 26,9
overvejende grundtvigianisme 7,6
»kirkelig«, »gammeldags kirkelighed« etc... 26,9
»folkekirkelig« 7,6
Grundtvigianisme + Indre Mission 4,7
Uoplyst 20,5
Totale antal 171

Tabel 61

35) Ingen gruppe kan bestemmes som domine-
rende gruppe.
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Det er overraskende, at så få præster (7,6 %)
har karakteriseret den kirkelige tradition som
»grundtvigsk«, når man sammenligner, at 14 %
oplyser, at der er flertal af grundtvigianere i
menighedsrådet. Det er lige så bemærkelses-
værdigt, at det modsatte forhold gælder Indre
Mission: 26,9 °/o oplyser, at den kirkelige tra-
dition overvejende er præget af Indre Mission,
men tallet for dominans i menighedsrådet er
kun 18 % . Med al forbehold over for de an-
vendte indicier kunne det se ud, som om Indre
Missions »politiske« styrke er mindre end be-
vægelsens gennemslagskraft i det kirkelige bille-
de, mens det omvendte er tilfældet for grundt-
vigianismen.

Der er også grund til at lægge mærke til, at
kun meget få angiver en »ukirkelig« tradition.
Selv om man regner »folkekirkelighed« med til
den mere ligegyldige indstilling, dominerer den-
ne tradition kun hos et meget beskedent udsnit
(11,1 0/o)- Heraf kan man naturligvis ikke slutte,
at alt er såre godt (og undres over den noget
mindre kirkegangsprocent). På spørgsmålet om
den kirkelige tradition har man ofte ikke karak-
teriseret sognet eller pastoratet som helhed, men
den del, som var mærket af en eller anden
kirkelig tradition.

43: Grundtvigske valg- og frimenigheder
(1,491-1,492)

Forekomst o/o
Ingen 77,8
Sådanne forekommer 8,2
Flere familier er medlemmer af en sådan

udensogns 7,0
Uoplyst 7,0
Totale antal 171

Tabel 62

Forholdet til dem o/o
0 77,8
Godt 11,1
Nogenlunde 1,8
»Intet forhold« 0,6
Uoplyst 8,8
Totale antal 171

Tabel 63

44: Frie trossamfund (1,401-1,402)
Samfunds forekomst enkeltvis og i kombination

Kodeli(i) "/o Kode °/o
Ingen 53,2 2 9,4

1 1,8 5 0,6

Samfundenes forekomst ved præsteembeder

°/o
Jehovas vidner 9,0
Baptister 30,0
Pinsebevægelsen 5,4
Metodismen 5,4
Adventismen 7,7
Det danske missionsförbund eller »frimis-

sionen« 14,1
Den apostolske kirke 4,8
Andre 7,7

Tabel 65

Forholdet til dem o/o
0 53,2
Godt 13,5
Nogenlunde 7,0
Intet forhold 18,1
Uoplyst 8,2
Totale antal 171

Tabel 66

Ikke én eneste præst har karakteriseret for-
holdet til de frie trossamfund som »dårligt«.
Forholdet mellem folkekirkens præster og disse
samfund synes temmeligt gnidningsløst; det

36) Kodeforklaring:
1 = Jehovas vidner.
2 = Baptister.
3 = Pinsebevægelsen.
4 = Metodismen.
5 = Adventismen.
6 = Det danske missionsförbund eller

»frimissionen«.
7 = Luthersk missionsforening.
8 = Den apostoliske kirke.
9 = Andre.
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samme gælder i endnu højere grad forhold til
de grundtvigske valg- og frimenigheder (jfr.
tabel 63).

Ferieområder

En fjerdedel af præsterne (25,7 % ) oplyser a t
have »særlige fer ieområder« inden for pastora-
tets område ; disse områder angives af 18,7 %
som »koncentreret beliggende.«

45: Antal feriegæster i årets løb (1,611)

46: Campingpladser (1,613) o/o

Ingen 74,3
1 campingplads 12,9
2 campingpladser 3,5
3 - 0,6
4 - 0,6
5 - 1,2
ubestemt antal 4,1
uoplyst 2,9
Totale antal 171

Tabel 68

47: Kirkelig betjening af ferieområder
(1,614-1,617)

Kun 2,3 °/o oplyser, at de betjener feriegæs-
terne på en særlig måde (nemlig ved særgudstje-
nester). En for flere sogne fælles koordination
af den kirkelige betjening findes ingen steder.

37) Mens 68,4 % oplyser, at der ingen ferie-
gæster er i pastoratet (Tabel 67), er der kun
54,4 %, som ikke bekendtgør gudstjenestetider1 for
feriegæster. Hvilke feriegæster bekendtgør de imel-
lem de to procenttal liggende 14,6 % deres guds-
tjenestetider for? Uoverensstemmelsen er et eksem-
pel på en manglende præcision i besvarelserne, som
desværre dukker frem nogle steder.

48: Hvorledes bekendtgøres gudstjenestetider
etc. for feriegæsterne? (1,615) o/o

Ingen 54,437)
Ved plakater og løbesedler, opsat og

fremlagt diverse steder 3,5
Ved plakater og løbesedler, der sendes til

alle feriehusstande 1,2
Ved alm. annoncering i pressen 10,5
Annoncering + opslag 18,1
Uddeling af kirkebladet til alle feriehus-

stande 5,3
Uoplyst 7,0
Totale antal 171

Tabel 69

49: Mangler og forslag vedrørende den
kirkelige betjening af feriegæster (1,617)

Forslag °/o
Ingen 63,7
Opførelse af strandkirke 1,8
Ordning til betjening af udlændinge (især

tyskere) 1,8
Koordination på stiftsbasis 1,8
Gudstjeneste på campingplads 0,6
Transparente plakater 0,6
Hverdagsaftens gudstjenester 0,6
Uoplyst 29,8
Totale antal 171

Tabel 70

Af besvarelserne vedrørende ferieområde-
problematikken, kan man konkludere, at der
næsten ikke udøves nogen særlig betjening, men
at der gøres noget for at gøre feriegæsterne op-
mærksomme på de ordinære gudstjenester.

Præstens ferie

50: Hvorledes ordnes betjeningen af embedet
under Deres ferie? (1,62) o/o

Af nabopræst(er) 67,3
Af anden præst i sognet 25,7
Af pastores emeriti 1,2
Nabopræst + pastores emeriti 2,3
Uoplyst 3,5
Totale antal 171

Tabel 71

På spørgsmålet om en koordination af præs-
ternes ferie for et større område svarer 5,3 °/o,
at en sådan koordination finder sted, mens
16,4 % svarer, at sagen ordnes »ved indbyrdes
aftale«.

79



57: Hvornår havde De ferie i 1965? (1,64) °/o °/o
125 0,6 345 2,3
134 0,6 uoplyst 7,1
234 1,2 Totale antal 171
235 1,2

Tabel 72

Den gennemsnitlige længde af ferien ser ud
til at ligge i underkanten af 3 uger.

Afsnit 2: Ikke-obligatoriske spørgsmål

Frivilligt kirkeligt arbejde

52: Præstens eget frivillige kirkelige arbejde i
1965 (2,11-2,117)

Antal former for frivilligt kirkeligt arbejde

0»)
1 . .
2 . .
3 . .
4 . .

Det ser herefter ud til, at præster, der arbej-
der med bibelkredse, studiekredse etc., alminde-
ligvis har 2-4 mødeforetagender igang samti-
digt. En enkelt er oppe på 6, og en helt oppe
på 8!

Uden hensyn til opdelingen i forskellige mø-
deformer bringes her fordelingen af det totale
antal møder, præsten har haft i 1965.

:18) Kodeforklaring:
1 = Maj.
2 = Juni.
3 = Juli.
4 = August.
5 = Andre måneder.

39) Oplyseren angiver at have »boet andetsteds
i 1965«.

Det gennemsnitlige antal deltagere pr. møde

Heller ikke her har man taget hensyn til de
forskellige former for arrangementer, men for
hvert pastorat divideret det totale antal møder
op i det totale antal deltagere for året 1965.
Det beskedne materiale nødvendiggør en sådan
forenkling, men man må være opmærksom på,
at der foreligger en forenkling (30 deltagere er
mange til en bibeltime, men vel ikke store sager
til en foredragsaften). Med al forsigtighed i
vurderingen er det dog iøjnefaldende, at kun 6
oplysere opererer med et gennemsnit på mindre
end 20 deltagere pr. møde. Netop i betragtning
af, at flere mødeformer bygger på små kredse,
er deltagerantallet temmelig stort.

Oplysningerne om deltagernes fordeling efter
alder, køn, erhverv og uddannelse var så få, af

de ikke siger os noget. De 5-10 %, der har
besvaret spørgsmålet, har i reglen indskrænket
sig til at skrive »alle slags«!

53: Søndagsskole (2,12-2,123)
Antal søndagsskoler

Antal
Ingen

1

2

3

°/o
5,3

29,8
10,5

8,2

Tabel 76

Antal °/o
4 1,2

Uoplyst . . . . 45,0
Totale antal 171
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På hvilket tidspunkt holdes søndagsskole? o/o
O 5,3
Under gudstjenesten 28,7
Udenfor gudstjenesten 16,4
Uoplyst 49,7
Totale antal 171

Tabel 77

Antal deltagende børn pr. søndag
Antal

0 . . ,
6 . ..

12 . ..
15 . ..
17 . . .
18 . ..
20 . ..
23 . ..
25 . ..
28 . ..
30 . . .
35 . . .
38 . . .
40 . . .
43 . . .
45 . . .

»/o

5,3
0,6
0,6
3,5
0,6
1,2
5,3
0,6
2,3
0,6
2,9
0,6
0,6

Antal
5 0 . .
55 . .
6 0 . .
7 0 . .
75 . .
8 0 . .
85 . .
95 . .

1 0 0 . .
130 . .
1 5 0 . .
1 7 5 . .
2 0 0 . .

»/o
2,3
2,9
0,6
0,6
1,8
3,5
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6

1,8 Uoplyst 56,1
0,6 Totale antal 171
1,2
Tabel 78

Det gennemsnitl ige antal deltagere pr. søndag
er herefter 49 børn.

Hvor ofte deltager søndagsskolebørnene i guds-
tjenesten? o/o

0 5,3
Aldrig samlet 1,8
Aldrig 0,6
12 gange eller mere om året (»jævnligt«) .. 7,0
6 gange eller mere om året (»nu og da«) 4,7
1 gang om året eller mere (»sjældent«) .. 18,7

Uoplyst 62,0
Totale antal 171

Tabel 79

54: Andet frivilligt kirkeligt arbejde
(2,131-2,135)

Antal foreninger i pastoratet 40)
Antal °/o Antal °/o
Ingen 0,7 2 8,1
1 10,1 3 12,8

"o) Bl.a. følgende: K F U M og K; F D F og P;
D M S ; D K U ; IM-samfund; Kirkeligt Samfund; In-
denlandsk Sømandsmission; Sømandskirken I frem-
mede havne.

o/o °/o
4 7,4 11 1,3
5 7,4 18 0,7
6 3,4 Uoplyst 45,0
7 2,0 Totale antal 149
8 1,3

Tabel 80

1 alt antal medlemmer o/o

0 0,7
2 0 - 39 4,7
4 0 - 99 12,1

100-149 5,4
150-199 7,4
200-300 12,8
Uoplyst 57,0
Totale antal 149

Tabel 81

55: Vurdering af det frivillige kirkelige arbejde
(2,14-2,15)

Det frivillige kirkelige arbejdes betydning for
kirkegangen
Stor betydning 18,7
Nogen betydning 21,1
Ringe betydning 9,9
Ingen betydning 2,9
Uoplyst 47,4
Totale antal 171

Tabel 82

Det frivillige kirkelige arbejdes betydning for
sognets kirkelige og åndelige liv i øvrigt o/0
Stor betydning 19,9
Nogen betydning 18,1
Ringe betydning 1,8
Uoplyst 60,2
Totale antal 171

Tabel 83

Tendensen i begge tabeller er meget tydeligt
en understregning af de ekstra-gudstjenstlige ak-
tiviteters positive sammenhæng med kirkegan-
gen og opretholdelsen af en kirkelig tradition i
det hele taget. Mange præster oplyser, at det er
fra de kirkelige ungdomsforeninger, gudstjene-
stemenigheden rekrutteres. Vejen ser ud til at
gå fra det frivillige kirkelige arbejde til guds-
tjenesten, mens det modsatte: at deltagelse i
gudstjeneste skulle bevæge til deltagelse i frivil-
ligt kirkeligt arbejde, aldrig synes at forekom-
me.
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Sognerådgivere etc.

56: Sognerådgivere (2,21-2,22)
Ville De i Deres sogn - eventuelt i forbindelse

med andre sogne - finde det rimeligt at anvende

en sognerådgiver? o/o

Ved ikke, hvad en sognerådgiver er 5,8
Nej 19,9
Ja 12,9
Ved ikke 5,8
Uoplyst 55,6
Totale antal 171

Tabel 84

Det er vanskeligt at slutte noget ud fra be-
svarelsen af dette spørgsmål på grund af en
usikkerhed over for indholdet af sognerådgiver-
institutionen. Denne usikkerhed er større end de
5,8 °/o, der har svaret »ved ikke, hvad en sogne-
rådgiver er«. Således er følgende betingelse en
hyppig foreteelse i besvarelserne: »Hvis en sog-
nerådgiver er, hvad jeg forestiller mig ved en
sognerådgiver, så ...«. Mange foreslår betegnel-
sen »sognemedhjælper« i stedet for -rådgiver.
Man begrunder ofte et »nej« med, at pastoratet
er for lille, men tager aldrig stilling til institu-
tionens værdi for flere sogne i fællesskab.

Spørgsmålet om, hvorledes man kunne tænke
sig en sognerådgivers arbejde tilrettelagt, blev
besvaret af meget få. De fleste af besvarelserne
peger på besøgstjeneste som det område, hvor
der er størst behov for en sognerådgiver. I øvrigt
nævnes: Gruppevirksomhed, søndagsskole, kon-
torarbejde, kirkebladsredaktion, betjening af al-
derdomshjem, kordegne-arbejde og kirkeligt
kontaktarbejde i industrivirksomheder.

57: Hvor mange offentlige hverv har De? (2,23)
Antal
Ingen . . . .
1
2
3
4
5

41) Spørgsmålene i dette afsnit skal kun besvares
af ialt 49 præster. Svarfordelingen angives ikke i
procent, men i hele antal.

42) Altid således, at sognepræsten har færrest
højmesser.

Spørgsmål til præster i sogne med flere
faste præsteembeder 4 1 )

58: Hvorledes fordeles højmesserne i sognets
kirker mellem præsterne? (2,31—2,32)

Antal
Ligelig fordeling 32
Uligelig fordeling 5 *-)
Uoplyst 12
Totale antal 49

Tabel 86

59: Hvorledes fordeles konfirmanderne mellem
sognets præster? (2,33) Antal

Ligelig fordeling 12
Sognepræsten har flest 7
Sognepræsten har færrest 7
Uoplyst 23
Totale antal 49

Tabel 87

60: Hvem fører kirkebøgerne? (2,34)
Antal

Sognepræsten 29
Sognepræsten og kapellan 7
»Kirkens kontor« 2
Uoplyst 11
Totale antal 49

Tabel 88

61: Hvorledes koordineres præsternes arbejde?
(2,35) Antal

Ingen koordination 4
Ved regelmæssige møder 9
Ved lejlighedsvise aftaler 10
Uoplyst 26
Totale antal 49

Tabel 89

62: Hvorledes samarbejder præsterne ved
møder etc.? (2,36) Antal

Intet samarbejde 8
Noget samarbejde 5
Udbredt samarbejde 9
Uoplyst 27
Totale antal 49

Tabel 90
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63: Hvem redigerer kirkebladet? (2,37)
Antal

Sognepræsten 5
Kapellan 11
Alle sognets præster 9
På skift 3
Præster fra flere sogne 1
Kirkens præster + missionær 4
Kordegn 1
0 (kirkeblad haves ikke) 2
Uoplyst 13
Totale antal 49

Tabel 91

64: Er der distrikt sdeling mellem præsterne?
(2,38) Antal

Ja 15
Nej 24«)
Uoplyst 10
Totale antal 49

Tabel 92

65: Er der regulativ for arbejdsfordelingen
mellem præsterne? (2,39) Antal

Ja 16
Delvis for hjælpepræsten 1
Nej 20
Uoplyst 12
Totale antal 49

Tabel 93

66: Skønnes kapellantitulaturen af betydning for
kirkegangen? (2,40) Antal

Betydning 2
Ringe betydning 5
Ingen betydning 26
Uoplyst 16
Totale antal 49

Tabel 94

43) Heraf betoner 4, at en deling ville være øn-
skelig.

44) Desuden fremhæver 8 det rimelige i, at en-
hver præst selv burde kunne udfærdige og signere
førsteattesten for en handling, han selv har udført.

45) 1 foreslår, at man eventuelt kunne kalde en-
hver præst »sognepræst«.

4e) Spørgsmålet skal kun besvares af 12 provster.
Svarfordelingen angives ikke i procent, men i hele
antal.

67: Skønnes kapellantitulaturen af betydning for
konfirmandernes fordeling? (2,41)

Antal
Stor betydning 1
Betydning 2
Ringe betydning 1
Ingen betydning 26
Uoplyst 19
Totale antal 49

Tabel 95

68: Har kapellantitulaturen betydning for de
kirkelige handlingers fordeling? (2,41)

Antal
Stor betydning 2
Betydning 4
Ingen betydning 5
Uoplyst 38
Totale antal 49

Tabel 96

69: Ulemper ved kapellantitulaturen (2,42)
Antal

En »kapellan« er en, der er under uddan-
nelse til »rigtig præst« 3

Folk mener, at sognepræsten er chefen, ka-
pellanen hans underordnede 6

Folk ved ikke, hvad kapellantitlen dækker.. 6
Uoplyst 3444)
Totale antal 49

Tabel 97

70: Forslag til ny titulatur (2,42)
Antal

Titulér alle »pastor« og kald alle »præster« 14 45)
Alle bør kaldes »sognepræst« 5
Uoplyst 30
Totale antal 49

Tabel 98

71: Hvor ofte afholdes provstikonvent?(3)
Antal46)

1 gang årligt 1
2 gange årligt 4
4 gange årligt 4
over 4 gange årligt 1
ikke opgivet antal 2
Totale antal 12

Tabel 99
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Ill Kirkelighedens sammenhænge med
sociale forhold

1. Metodiske bemærkninger

Hensigten med den sociologiske analyse i det-
te kapitel er at opnå indsigt i det kompleks af
faktorer, som spiller en eller anden rolle for
kirkeligheden i Aalborg stift. »Kirkelighed« er
herunder defineret som hyppigheden af guds-
tjenestebesøg (jfr. indledningen p. 3). Analysen
vil demonstreret denne variabels variation un-
der indvirkning af dels sociale faktorer (befolk-
ningsstørrelse, aldersfordeling etc.), dels andre
kirkelighedsindicier (f.eks. altergangshyppighed).

De analyser, der foretages i dette kapitel, ud-
springer af en forventning om, at menneskets
kirkelige adfærd kan være forbundet med dets
sociale karakteristika i et sådant omfang, at
man hos en flerhed af mennesker vil kunne iagt-
tage en sammenhæng mellem flerhedens gen-
nemsnitlige kirkelige adfærdsniveau og dens so-
ciale udseende.

At der eksisterer en sammenhæng mellem
menneskets religiøse og sociale adfærdsmønster,
er en grundforestilling for religionssociologien
og en hovedteori for religionssociologisk forsk-
ning 47). Man har tidligere i kristendommens
historie haft øje for denne sammenhæng 48), og
såvel i den såkaldte klassiske religionssociologi
(fremfor alle andre Max Weber og Emilie Durk-
heim) som hos de funktionalistiske antropologer
(W. Robertson-Schmidt, A. R. Radcliffe-Brown,
Bronislaw Malinowski m.fl.) er den et teoretisk
udgangspunkt.

47) Følgende definitioner af religionssociologiens
objekt er symptomatiske: Joachim Wach: »Die
Wechselbeziehung zwischen Religion und Gesell-
schaft, sowie die Formen der Wechselwirkung, die
zwischen ihnen stattfindet« (i »Religionssoziologie,
Tübingen 1951, p. 13); J. M. Yinger: »It studies
empirical phenomena to try to isolate generalisa-
tions concerning the interconnections of religious
behaviour.«

(I »Sociology Looks at Religion«, New York
1966, p. 135).

48) Jvf. J. Mat thes : »Religion und Gesellschaft .
E inführung in die Religionssoziologie I«, H a m b u r g
1967, pp. 32-73.

Det er derfor i god overensstemmelse med
hidtidig religionssociologisk teori, når den føl-
gende analyses grundhypotese defineres som en
forventning om en sammenhæng mellem kirke-
lig adfærd og sociale karakteristika49). Men
hvad menes med »kirkelig adfærd«, hvilke »so-
ciale karakteristika« er relevante, og hvordan
bestemmer man deres eventuelle sammenhæng?
En betydelig international litteratur står til
rådighed, når det gælder om at besvare disse
spørgsmål 50). På grundlag heraf kan man ud-
arbejde en idealmodel af følgende tilsnit:

»Kirkelig adfærd« operationaliseres ved føl-
gende objektive kirkelighedsindicier: Benyttelse
af kirkens service ved de fire kirkelige livscyk-
lus-handlinger; frivillige bidrag ved kirkelige ind-
samlinger, gudstjenestekollekter etc.: gudstjene-
stebesøg; nadverdeltagelse; deltagelse i diverse
kirkelige foranstaltninger og møder; kirkelig-
religiøs adfærd i privatsfæren (bordbøn etc.).

49) H e r m e d er ikke taget stilling til de krit iske
bemærkninger , som tyske sociologer i den senere
tid har fremsat overfor meget af den ud fra reli-
gion/samfund-kategorien arbejdende religions- og
kirkesociologi (jvf. de to hovedværker i denne kri-
tik: Th . Luckmann: »Das Problem der Religion in
der modernen Gesellschaft«, Freiburg im Breigau,
1963, og Matthes , op. eit.), da man i denne kritik
anerkender det frugtbare i kategorien, men kun
kritiserer dens bundethed til en triviel sækulari-
seringstese (Matthes), eller i det hele taget den
heraf inspirerede sociologis reduktion af religiøsi-
teten til kirkebundet religiøsitet (Luckmann). Den-
ne afhandling placerer ikke undersøgelsesresulta-
terne i sækulariseringsreferensrammen og er sig
bevidst kun at have med en specifik normativt
foreskreven religiøs adfærd at gøre. Derfor ram-
mes den ikke af den nævnte kritik.

50) Her henvises kun til fire repræsentative vær-
ker: E. Pin: »Pratique religieuse et classes socia-
les«, Paris 1956; J. Freytag: »Die Kirchengemeinde
in soziologischer Sicht. Weg und Ziel empirischer
Forschungen«, H a m b u r g 1959; G. E. Lenski: »The
Religious Factor . A Sociological Study of Reli-
gion's Impact on Politics, Economics, and Family
Life«, New York 1961; W. W. Schroeder and
V. Obenhaus: »Religion in American Culture, New
York 1964.
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Ved en kvantificering af disse indicier vil man
være opmærksom på, at de sidste participations-
muligheder står for et højere niveau af kirkelig
adfærd end de første; regelmæssig gudstjeneste-
besøg indicerer for eksempel mere »kirkelig-
hed« end beredvillighed til at give et økonomisk
bidrag til en ny kirkeklokke. De »sociale karak-
teristika«, hvis sammenhæng med kirkelig ad-
færd man ønsker at fastlægge, kan variere me-
get. Alder, køn og social status (målt efter stil-
ling, uddannelse og indkomst) forekommer i
reglen, men derudover er sammensætningen af
socialvariable meget uensartet, naturligvis be-
stemt af forskningsopgave og hypoteser. Det er
her temmelig afgørende, om man kun vil korre-
lere kirkeligheden med personlige socialdata
(alder, køn, status, bopæl, biografi etc.), eller
om man også er interesseret i den sociale ad-
færd og holdning i videre forstand.

Vil man nu finde sammenhænge mellem disse
to variabelkomplekse, består den normale og
mest præcise fremgangsmåde i at udforme for-
ventningerne om sammenhængens karakter i en
række hypoteser, der udformes som spørgsmål
til en flerhed af personer, således at det enkelte
udspurgte menneske er undersøgelsesenhed.
Herefter opgør man kvantitativt de fundne rela-
tioner og tyder de eventuelle associationer.

Analysen i dette kapitel er inspireret af det
efter disse retningslinier foretagne religions-
sociologiske empiriske arbejde, men er af for-
holdene tvunget til at arbejde med en reduceret
præcision (jfr. p. 60f., noten).

Antallet af objektive kirkelighedsindicier er
reduceret til ét: Gudstjenestehyppigheden. Alle-
rede derved er analysen videnskabeligt distance-
ret fra den større præcision, som en inddragelse
af flere indikatorer på kirkelighed ville kunne
give. Vi har forsøgt at belyse gudstjenestebesø-
gets sammenhæng med andre kirkelighedsindici-
er og her foruden altergangshyppighed indført
menighedsrådets gruppesammensætning, kirkelig
tradition og deltagelse i menighedsrådsvalg. Der
viste sig at eksistere en temmelig entydig sam-
menhæng mellem gudstjenestefaktoren og disse
indicier; men det afsløredes også, at en norme-
ring af disse indicier som konstitutive for kirke-
lighedsvariablen ville have ændret billedet, af
sammenhængen mellem kirkelighed og social-
data. Det er ikke muligt at estimere den even-
tuelle ændrings størrelse. Men i denne sammen-
hæng spiller problemet ingen rolle, da opgave-
stillerne selv har defineret den kirkelighed, de
ønskede viden om, operationelt som gudstjene-

stehyppighed 51)- I denne opgave er hensigten
med indførelse af andre kirkelighedsvariable end
gudstjenestefrekvensen primært den samme som
indførelsen af socialvariablene: Beskrivelse af
gudstjenestehyppighedens sammenhænge med
sociale og kirkelige omstændigheder. I den for-
bindelse må det alvorligt beklages, at en meget
lav besvarelsesprocent af spørgsmålene i afsnit
2 af spørgeskemaet spærrer vejen til indsigt i
endnu en interessant kirkelighedsvariabel: Del-
tagelse i møder og andet frivilligt kirkeligt ar-
bejde (jfr. p. 80).

Princippet for den foretagne udvælgelse af
kirkelighedsfaktorer har altså været følgende:
Gudstjenestehyppighed opstilles som eneste kir-
kelighedsindicium af hensyn til opgavestillernes
ønske. Af andre kirkelighedsindicier indføres så
mange, som materialet muliggør, af de gængse;
kun altergangshyppigheden lader sig anvende.
Desuden indføres kirkelig tradition og valgak-
tivitet. Disse ekstra kirkelighedsvariable skal
dels afsløre nye sammenhænge, hvori gudstjene-
stefrekvensen optræder, dels anvendes som in-
tervenerende variabel overfor kirkegangens sam-
menhænge med andre faktorer.

Målet for udvælgelse af socialvariable har væ-
ret at finde frem til elementer i kirkelighedens
sociale sammenhæng, som tydeligst kunne de-
monstrere, at gudstjenesteniveauet varierer med
flere forskellige sociale forhold. Det har her-
under været magtpåliggende at vise, at ét en-
kelt socialdatum, nemlig den kirkelige enheds
befolkningstal, ikke er en selvstændig indflydel-
sesfaktor i forhold til kirkegangen, men indgår i
et kompleks af sociale og kirkelige faktorer.
Som en analyse af gudstjenesteniveauets sam-
menhæng med forskellige kombinationer af ele-
menter inden for dette kompleks er det afhand-
lingens ambition at give en beskrivelse af asso-
ciationer, kirkeligheden - operationelt defineret
som gudstjenestehyppighed - indgår i.

Analysen skal - og påberåber sig herunder
videnskabelig forsvarlighed - dokumentere, at
gudstjenesteniveauets relation til den sociale
sammenhæng er mangedimensionabel. Det em-
piriske bidrag, der hermed ydes til den religions-
sociologiske teori, at der eksisterer en sammen-
hæng mellem menneskers kirkelige adfærd og
deres sociale livsdata, er imidlertid - også når
vi ser bort fra den reducerende operationalise-
ring af kirkeligheden - beskedent. Hertil er der
to grunde.

51) Jvf. desuden bemærkningerne p. 73 f om al-
ter gangsf rekvensen.
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På grund af materialets karakter kan vi ikke
beskrive alle de sociale associationer, gudstjene-
stehyppigheden kan forventes at indgå i. Krite-
riet for udvælgelse af socialvariable har været
at følge de inddelingskriterier, som har vist sig
frugtbare i andre undersøgelser af kirkelighe-
dens sociale »Verflechtung« 52). Men væsentlige
variable har materialet ikke givet adgang til
(f.eks. kønsfaktoren og hele det sociale adfærds-
og holdningsmønster). Af de relevante variable
har vi måttet nøjes med følgende:

Land/købstad-status: Kirkegangen aftager i
det protestantiske Nordeuropa med urbanise-
ringsgraden.

Den kirkelige enheds befolkningstal: Kan
betragtes som en tillægsvariabel til land/købstad-
faktoren, men spiller i denne undersøgelse en
særlig rolle som det ene socialdatum, hvis for
modede stærke og selvstændige indflydelse på
kirkegangsniveauet (jfr. p. 59f) analysen ser det
som sin opgave at relativere.

Pastoratsstørrelsen: Er en tillægsvariabel til
befolkningstallet, der skal vise, om der er for-
skel på kirkegangshyppigheden i byområder
med stort indbyggertal (lille arealstørrelse) og
landområder med stort befolkningstal (stor are-
alstørrelse).

Indkomstniveau: Det er et led i teorien om
kirkens særlige tiltrækning på »borgerligheden«,
at den kirkelige aktivitet stiger med indkomsten.
I Aalborg stift forventede vi ikke en entydig
bekræftelse på denne hypotese. Her forventes
nemlig en betydelig sammenhæng mellem land-
bomiljø og kirkelighed, og for tiden hører land-
mændene til de svageste indkomstgrupper. Der-
for kunne man snarere vente en negativ korre-
lation mellem indkomst og kirkegang i landom-
råderne.

Erhvervsfolk: Den kirkelige adfærd forventes
som nævnt at være særlig udbredt blandt land-
brugere, og i overensstemmelse med tesen om
kirkefolkets slagside mod »borgerligheden« an-
tages det, at der er flere selvstændige end arbej-
dere blandt kirkegængerne.

Aldersfordelingen: Det er karakteristisk for
gudstjenestemenigheden, hvor man har under-
søgt den, at børn omkring konfirmationsalderen
og ældre mennesker i pensionsalderen er over-
repræsenteret i den.

Befolkningsmobiliteten: Stærk tilflytning til
et område ventes at ville virke forstyrrende på

52) Der henvises igen til de fire i note 50 nævnte
værker som repræsentative for den omfangsrige
litteratur til emnet.

de sociale vaner i området; kirkelig adfærd an-
ses for at have de bedste trivselsbetingelser i et
roligt, stabiliseret miljø.

Politisk tilhørsforhold: Modsat indkomstfak-
toren anses den politiske faktors sammenhæng
med kirkeligheden for at være i overensstem-
melse med tesen om den borgerlige gudstjeneste-
menighed.

Geografiske forhold: Der ventes en positiv
korrelation mellem kirkegang og aftagende be-
byggelsestæthed (tillægsvariabel til befolknings-
tal, pastoratsstørrelse og land/købstad-status),
gode samfærdselsforhold og en gunstig belig-
genhed for kirkerne.

Det, der binder disse variable sammen, er de-
res tilstedeværelse i et kompleks af socialdata,
hvis indflydelse på den kirkelige adfærd er vel-
dokumenteret i den kirkesociologiske forskning
på protestantisk område. I det teoretiske per-
spektiv indgår de i det konglomerat af faktorer,
som udgør det empiriske fundament for teori-
dannelsen om et »samfund«, der står i veksel-
virkning med en »religion«.

Som nævnt er denne undersøgelses empiriske
bidrag til religion/samfund-teorien imidlertid
beskedent. P-or det første af den omtalte årsag,
at flere væsentlige kirkelige og sociale variable
må udelades. For det andet af undersøgelsesen-
hedens beskaffenhed: At den er en flerhed af
personer, og ikke en enkelt person. I forhold til
at studere adfærden hos en gruppe af mennesker
med det enkelte gruppemedlem som enhed er
det en forringelse af præcisionen at korrelere
egenskaber hos flerheder af personer. Vi ud-
taler en forventning om, at hvis et pastorats
område er kendetegnet ved et stort antal land-
brugere, er der mange, der går i kirke i det
pågældende pastorat. Det viser sig at forholde
sig efter forventningen, og vi anser forventnin-
gen for at være bekræftet. Men vi ved ikke med
sikkerhed, om det ikke just er alle ikke-land-
brugerne i pastoratet, der fylder kirken. Natur-
ligvis taler sandsynligheden for, at en funden
nogenlunde regelmæssig sammenhæng svarer
til en faktisk. Men billedet opnår ikke den
præcision, anvendelsen af enkeltpersonen som
enhed kunne give.

Validiteten af den følgende analyse skal prø-
ves på, om den med det teoretiske udgangs-
punkt og den reducerede adgang til de empiriske
data dokumenterer en sammenhæng mellem kir-
kegang og forskellige sociale faktorer, som gør
det umuligt for Aalborg stifts vedkommende at
antage en så selvstændig sammenhæng mellem
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kirkegangsniveau og en enkelt af de sociale fak-
torer, at man ved manipulation med denne ene
faktor - uden hensyn til de øvrige sammen-
hængsfaktorer - skulle kunne stimulere kirke-
gangsniveauet.

Vi skal herefter drøfte de tekniske problemer
i forbindelse med analysen.

Gudstjenestebesøget betragtes overalt som
den afhængige variabel (d.v.s. som den størrelse,
der påvirkes af og varierer med andre størrel-
ser). Analysens fremgangsmåde er denne: Man
udsætter kirkegangsvariablen for »påvirkning«
fra en anden variabel, undersøger f.eks. kirke-
gangshyppigheden i sogneklasser af forskellig
befolkningsstørrelse. Viser det sig, at gudstjene-
tebesøget procentuelt varierer med sognestør-
relsen, antages variationen i denne sidste så-
kaldt uafhængige variabel at »forklare« varia-
tionen i kirkegangsprocenten. Men denne sam-
menhæng kan skyldes andre faktorer, som man
ikke har taget med. Derfor indføres oftest en
tredie såkaldt »intervenerende« variabel. Denne
variabel kan reducere eller tilintetgøre den ob-
serverede tilsyneladende sammenhæng mellem
den afhængige og den første uafhængige varia-
bel. Den kan dog nøjes med at modificere sam-
menhængen ved at specificere forskellige betin-
gelser, hvorunder den oprindelige sammenhæng
vil eksistere i større eller mindre udstrækning.

Det forventes muligt at påvise, at gudstjene-
stehyppigheden i Aalborg stift hænger sammen
med forskellige sociale faktorer. Det forventes
endvidere muligt at påvise forskellige grader al
sammenhænge. Men det forventes ikke muligt
at demonstrere endegyldigt, hvilken variabel der
er mest indflydelsesrig på kirkeligheden. På for-
hånd afvises muligheden af at opstille de uaf-
hængige variable i en rangskala efter påvirk-
ningsstyrke. Samtidig med, at denne analyse
demonstrerer visse faktorers stærkere sammen-
hæng med kirkeligheden end andre faktorers,
vil den argumentere for en stor forsigtighed
med hensyn til at placere kirkeligheden som
et produkt af en endegyldigt klarlagt social
kontekst.

I denne forbindelse skal det understreges, at
behandlingen af kirkeligheden som den afhæn-
gige variabel kun er en teknisk forholdsregel og
ikke implicerer nogen forhåndsformening om
kausal-relationen. Viser det sig f.eks., at kirke-
besøget i sognene vokser med de borgerlige par-
tiers stemmetal, har man dermed alene påvist
en sammenhæng mellem kirkelig adfærd og po-
litisk struktur. Denne undersøgelse interesserer

sig for sammenhænge, ikke for den kausale dy-
namik, der gemmer sig i disse sammenhænge.
Det gælder her om at finde selve variablenes
association, ikke deres kausalitet.

Instrumentet for denne analyse er en række
cross-tabulations, hvori der indgår to eller tre
variable. Den ene af disse er altid gudstjeneste-
hyppigheden, og det gælder nu om at følge den-
nes variation med den eller de variable, der ind-
går i tabellen som inddelingskriterier for guds-
tjenestehyppigheden. Disse variable inddeler ta-
bellen i lige så mange lodrette søjler og vand-
rette rækker, som der er kategorier i variablen.
Hver gang søjle og række krydser hinanden,
har vi muligheden for en eller flere observatio-
ner, der er homogene just med henblik på de
to kategorier i de to inddelingskriterier, søjlen
og rækken repræsenterer. Man udregner her-
efter gennemsnittet af de opgivne kirkegangs-
procenter hos de i den således fremkomne grup-
pe indeholdte pastorater. Dette gennemsnit ind-
går som tallet i tabellen, hvor de to inddelings-
kategorier mødes 53).

Felter i tabellerne uden tal viser, at der ikke
findes nogen observation i den pågældende
gruppe. Felter med tallet 0,0 angiver, at grup-
pen indeholder en eller flere observationer uden
angivelse af kirkegangsprocent; dette tal indgår
naturligvis ikke i gennemsnitsberegningerne.

Argumentationen i den følgende sammen-
hængsanalyse vil foregå på grundlag af den ten-
dens, der er udtrykt ved kirkegangshyppigheds-
niveauets samvariation med diverse inddelings-
kriterier. Det er altså en argumentation, der
føres på grundlag af tal-forskelle. Man kunne
så fremsætte den mistanke, at disse forskelle er
tilfældige, at den tilsyneladende afhængighed
mellem f.eks. kirkegangshyppighed og befolk-
ningsstørrelse er et skin; i virkeligheden er de
to variable uafhængige.

Vi har udformet denne mistænksomhed som
en hypotese (en såkaldt O-hypotese), der for
samtlige tabellers vedkommende er efterprøvet
ved det matematiske chi-i-anden test. Vi forud-

53) Tallet er en grov approximation til den arit-
metiske middelværdi. Det er udregnet som et gen-
nemsnit af de opgivne kirkegangsprocenter på
grundlag af den opstillede klasseinddeling af disse
procenter (jvf. p. 68 f), idet man har multipliceret
antallet af observationer i hver klasse med klasse-
midten, adderet de derved fremkomne produkter
og divideret totalsummen med det totale antal ob-
servationer i gruppen. Totalgennemsnitstallet (5,9)
afviger da også fra stiftets sande gennemsnitlige
kirkegangsprocent, der på grundlag af dette ma-
teriale er beregnet til 4,5.
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sætter med andre ord, at kirkegangsprocentsfor-
delingen er uafhængig af inddelingskriterierne.
Forkastes denne hypotese, kan vi slutte, at der
ikke er uafhængighed, og at det derfor er ret
sandsynligt, at der er afhængighed eller sam-
menhæng mellem inddelingerne 54).

54) Testet er foretaget af amanuensis P. Thyre-
god, som har udarbejdet følgende vejledning til
forståelse af testets karakter:

Vi betragter en tredimensional opdeling af et gi-
vet antal observationer (f.ex. inddeling af de 171
besvarelser efter kirkegangsprocent, bebyggelseska-
rakter og samfærdselsforhold). Vi ønsker at vide,
om de tre inddelingskriterier er uafhængige, eller
rettere om den ene er uafhængig af de to andre.

Lad os først betragte uafhængighedsbegrebet i to
dimensioner. Vi vil kalde to inddelinger uafhæn-
gige, hvis den oplysning, at et individ tilhører en
bestemt (ligegyldigt hvilken) kategori af den ene
inddeling (bebyggelseskarakter), ikke ændrer indi-
videts chancer for at tilhøre bestemte kategorier af
den anden inddeling (samfærdselsforhold), og så-
ledes ikke oplyser noget om den anden inddeling.

Eksempel:
Lad fordelingen af bebyggelseskarakter og sam-

færdselsforhold være som nedenfor anført, og lad
os for nemheds skyld betragte 400 spørgeskemaer.

Skema 1
Beboelseskarakter Samfærdselsforhold

1 25 % = 100 1 20 °/o = 80
2 50 »/o = 200 2 80 % = 320
3 25 o/u = 100

400 400

Hvis de to fordelinger var uafhængige, ville vi
for hver kategori af bebyggelseskarakter forvente,
at pastoraterne fordelte sig med ca. 20 %> i sam-
færdselskategori 1 og ca. 80 % i samfærdselskate-
gori 2. »Forvente« skal her opfattes som en gen-
nemsnitsbetragtning. Hvis vi kaster mønt 100 gan-
ge, vil vi forvente krone 50 gange, men absolut
ikke undres, selv om krone kun kommer op 45
gange.

Vi ville altså vente nedenstående skema, hvis der
var uafhængighed:

Skema 2
Beb.kar. Sam.forh. 1 2 lait

1 20 80 100
2 40 160 200
3 20 80 100

lait 80 320 400

En sammenhæng mellem de to inddelingskrite-
rier ville betyde at vi ikke uden yderligere oplys-
ninger kunne slutte fra skema 1 (de marginale for-
delinger) til et med skema 2 analogt skema (den
simultane fordeling), idet fordelingen på de to ka-
tegorier af samfærdselsforhold ville ændre sig med
beby ggelseskarakteren.

Så meget om afhængighed/sammenhæng. Vi må
imidlertid tolerere tilfældige udsving fra idealske-
maet, skema 2 (som vi måtte det i mønteksemplet).
Små udsving fra skema 2 ville have en stor chance

Testet afslører næsten overalt så store afvigel-
ser, at O-hypotesen må betragtes som usand-
synlig. Konklusionen, hvor P = O, er, at de ob-
serverede afvigelser fra de tal, man skulle have
ventet iflg. O-hypotesen, ville være usandsynlige,
hvis O-hypotesen er rigtig. Havde inddelingskri-
terierne været uafhængige, skulle vi ikke have
ventet så store afvigelser. Altså er det, hvor
P — O, temmeligt sandsynligt, at den observe-
rede sammenhæng mellem variablene ikke er
tilfældige.

for at forekomme, store udsving en mindre chance.
Vi måler nu, groft taget, forskellen på et vilkårligt
observeret skema og det forventede (skema 2) ved
at trække tallene i tilsvarende rubrikker i skemaet
fra hinanden, normere disse differencer på pas-
sende måde, og lægge dem sammen. Summen af
alle disse differencer, chi i anden, vil da være nul,
såfremt det undersøgte skema netop er det forven-
tede idealskema, og være større, jo større afvigel-
sen er fra det forventede. For meget store under-
søgelser (mange spørgeskemaer) er det muligt at
bestemme en sandsynlighedsfordeling for chi i
anden.

Vi kan således måle, hvorvidt afvigelsen af et
observeret skema fra det forventede er rimelig,
ved at vurdere, hvor i fordelingen den observerede
chi i anden værdi er placeret.

Ved de fleste af analyserne ligger den observe-
rede værdi af chi i anden langt ude til højre i for-
delingen, P = 100, svarende til at vi i flere år i
træk havde vundet store gevinster i hvert et lotteri,
vi deltog i, altså et temmelig usandsynligt resultat.
Den naturlige konklusion heraf ville da være,
at der måtte være sammenhæng mellem inddelin-
gerne *).

Udvidelsen af tabellen fra to til tre dimensioner
volder ikke store vanskeligheder. I en undersøgelse
af, om der f.eks. er sammenhæng mellem

a) sammenhængen mellem kirkegangsprocent og
bebyggelseskarakter og

b) samfærdselsforhold,
vil vi opfatte sammenhængen mellem kirkegangs-
procent og bebyggelseskarakter som een dimen-
sion, således at vi principielt opererer i en todimen-
sional tabel.

*) Således er sandsynligheden for. at kirkegangsniveaufor-
delingen er uafhængig af inddelingskriterierne, udskrevet som
O eller næsten O (1 -=- P) i tabellerne.
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Man kan diskutere chi-i-anden testets anven-
delighed over for et så lille materiale som dette.
På den anden side findes ingen bedre mulighe-
der for at teste tallenes signifikans, og vi har
anvendt det for at sikre vore konklusioner, der
i øvrigt bygger på tallenes bevægelser i tabel-
lerne 55) og ikke på testet, nogen matematisk
sikkerhed.

I det følgende vil vi ved hjælp af en række
simultane fordelinger først søge at fremstille et
billede af gudstjenesteaktivitetens sammenhæng
med forskellige sociale kendetegn i Aalborg
stift. Den største opmærksomhed vil være rettet
mod kirkelighedens sammenhæng med befolk-
ningstallet i pastoraterne, men i øvrigt vil flg.
socialdata blive inddraget: pastoratsstørrelse i
areal; indtægtsniveau; erhvervsfordeling; alders-
fordelingen; befolkningsmobiliteten; politisk til-
hørsforhold; bebyggelseskarakter og sam færd-
selsforhold. I anden række vil vi søge at påvise
kirkegangshyppighedsniveauets sammenhæng
med andre kirkelighedsindicier: menighedsrå-
dets gruppesammensætning; kirkelig tradition;
deltagelse i menighedsrådsvalg samt altergangs-
hyppighed. Endelig skal det undersøges, om
kirkegangen hænger sammen med pastoraternes
kirkelige aktivitetsniveau i øvrigt: særlige guds-
tjenester og mødeaktiviteten (frivilligt kirkeligt
arbejde).

2. Kirkegangshyppighedsniveauets sammen-
hænge med socialdata

a. Kirkegangshyppighedsniveau og
pastoratsstørrelse

Denne analyse kan indledes med at fastslå en
meget stærk sammenhæng mellem gudstjeneste-
adfærd og pastoratsstørrelse i henseende til fol-
ketal (jfr. tabel 100 og diagram 1).

Den store kirkegang (9,0) i de helt små land-
pastorater med mindre end 1.000 indbyggere er
bemærkelsesværdig, og den isoleres ved det
kraftige fald (til 6,4), så snart vi kommer op i

53) »Tallene« er de enkelte felters kirkegangs-
niveau-tal. Antallet af observationer (numeri) er
kun anført marginalt og ikke »inde« i den simul-
tane fordeling. Det betyder, at man aldrig ved, nøj-
agtigt hvor mange observationer der indgår i det
enkelte felts kirkegangstal. Som det vil fremgå, er
der i tydningen naturligvis taget et hensyn til de
enkelte sammenhænges kvantitative styrke. Tilsva-
rende bygger diagrammerne (bortset fra diagram 2
og 6) ikke på koordinatsystemer, men er alene at
anvende som hjælpemiddel til et hurtigt overblik
over tabellerne.

næste størrelsesklasse (1-2.000 indbyggere). Næ-
sten halvdelen af samtlige pastorater er land-
pastorater med 1-3.000 indbyggere, og selv en
opdeling i to størrelsesgrupper med deling ved
2.000 indbyggere formår ikke at ændre kirke-
gangshyppighedsniveauet (6,4). Først når vi
kommer op over 3.000 indbyggere, aftager kir-
keligheden i landpastoraterne og rykker ned i
nærheden af købstadsniveauet (4,6).
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Tabel 101
Kirkegangsniveau fordelt efter pastoratsstørrelse (vandret) og befolkningstal (lodret)

Test for uafhængighed af pastoratsstørrelse
chi-i-anden = 648,1 F = 336. P = O

Test for uafhængighed af befolkningstal
chi-i-anden = 522,7 F = 287. P = O

Test for uafhængighed af pastoratsstørrelse og befolkningstal
chi-i-anden = 447,9 F = 272. P = O

Størrelsesgruppen 4-5.000 indbyggere er
overordentlig bemærkelsesværdig både i land-
og købstadspastorater: Her bremses nedgangen,
og kirkegangshyppighedsniveauet stiger •- oven
i købet med samme stigningstakt på land (fra
4,6-5,1) og i by (fra 3,8-4,3). Da de fleste af
observationerne er landpastorater, er stigningen
i købstæderne dog mindre signifikant.

Købstæder med 7-10.000 og over 15.000
indbyggere tegner sig for det laveste niveau (1,8
og 1,4). Man overraskes af den store købstads
gruppe i størrelsesklassen 10-15.000 indbygge-
re, hvor niveauet går op til 3,2.

Sammenhængen mellem befolkningstal og
kirkegangsprocent er præciseret i diagram 2.
Betragter vi her pastorater med omtrent lige
mange indbyggere, ser vi, at kirkegangsnlveauet
varierer ret kraftigt inden for disse i henseende
til indbyggertal homogene grupper. Hvilke fak-
torer står bag denne kraftige variation?

Tabel 101 (jfr. diagram 3) viser, at sammen-
hængen mellem gudstjenesteadfærd og pasto-
ratsstørrelse ikke er til stede, hvor »pastorats-
størrelse« opfattes arealmæssigt. Her optræder
kun små forskelle mellem de forskellige størrel-
sesgruppers kirkegangsniveau, hvis man ser bort
fra gruppen af uoplyste. Denne gruppe består

næsten udelukkende af købstæder, derfor det
lave niveau (2,7). Som inddelingskriterium sy-
nes arealstørrelsen derfor mindre væsentlig.

Dette indtryk forsvinder imidlertid, når man
kigger på tallene i den simultane fordeling. Vi
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observerede før, at befolkningstallet var en
stærk variabel. Vi vil nu undersøge, om areal-
størrelsesfaktoren kan virke på kirkegangsni-
veauet, når befolkningsstørrelsesfaktoren holdes
konstant. I praksis foretager man denne under-
søgelse ved at følge de vandrette rækker i tabel-
len og kurverne i diagrammet: Formår de for-
skellige arealstørrelser at »intervenere« i kirke-
gangsniveauets afhængighed af befolkningstals-
faktoren? Det gør de, hvis de fremkal-
der større forskelle inden for de niveauer, som
kendetegner de forskellige befolkningstals-
klasser. Hvis m.a.o. tallene i de vandrette ræk-
ker afviger meget fra gennemsnitstallene yderst
til højre, eller hvis kurverne i diagrammet går
i høje bølger, kan den intervenerende variabel
tilskrives betydning, efter hvorvidt tallene og
kurverne bevæger sig i den retning, den interve^
nerende variabel i det hele taget følger med
hensyn til kirkegangshyppighedsniveau. Hermed
har vi formuleret en generel regel for vurderin-
gen af tabeller og diagrammer i dette afsnit.

Da arealstørrelsen i sig selv ikke øver nogen
særlig indflydelse på kirkegangen og da slet ikke
fremkalder en iøjnefaldende tendens (jfr. den
nederste i alt-række på tabel 101), kan dens
virkning som intervenerende variabel på for-
hånd ikke estimeres særlig høj. Det er den
heller ikke, og alligevel afslører tabellen inter-
essante og uventede detaljer.

Det var ikke uventet, at man har nogle af de
laveste kirkegangsniveauer i bypastorater med
et lille areal og et stort befolkningstal. Men det
er interessant, at man inden for bypastoraterne
med 10-15.000 indbyggere har en systematisk
stigning i kirkegangen fra 1,8 til 5,3, når man
går fra de helt bymæssige pastorater med et lille
areal til de mere landlige. Her uddyber areal-
størrelsesvariablen det overraskende høje gen-
nemsnitsniveau (3,2) for den næststørste befolk-
ningsstørrelsesgruppe.

Som de øvre kurver på diagrammet viser, er
billedet i landpastorater mindre regelbundet.
Det højeste niveau har man i de tilfælde, hvor
et landpastorat har mindre end 1.000 indbyg-
gere og er mindre end 1.000 ha i omfang. Ellers
er der betydelige variationer i landpastoraterne,
som demonstreres af arealvariablen, men ikke
forklares af den.

Betragter vi nu befolkningstalsfaktoren som
intervenerende variabel, ser vi, at den fremkal-
der kraftige forskydninger inden for areal-grup-
perne, men at den kun i et par søjler formår at
holde sin tendens. Ellers er der flere uforklar-

lige forskydninger, når arealfaktoren holdes
konstant.

Der er tale om en urolig og ofte uforklarlig
tabel. Befolkningstallet er stadig en stærk vari-
abel, men dets sammenhæng med kirkegangs-
niveauet er allerede noget modificeret. Der er
derimod slet ingen entydig sammenhæng mel-
lem kirkegangsniveau og arealstørrelse.

b. Kirkegangshyppighedsniveau og
indkomstniveau

Tabellerne 102 og 103 viser kirkegangshyp-
pighedsniveauets afhængighed af gennemsnits-
indkomsten 5(i) i sammenligning med købstad/
land-status og befolkningstal (jfr. diagram 4
og 5).

Tabel 102
Kirkegangsniveau fordelt efter købstadsstatus
(vandret) og gennemsnitlig indkomst (lodret)

Test for uafhængighed af gennemsnitlig indkomst
chi-i-anden = 134,5 F = 40. P = O

Test for uafhængighed af købstadsstatus
chi-i-anden = 333,5 F = 104. P = O

Test for uafhængighed af gennemsnitlig indkomst
og købstadsstatus
chi-i-anden = 220,4 F = 104. P = O

I landsognene er tendensen ganske tydelig:
Kirkegangsniveauet falder med højere gennem-
snitsindkomst. Især kan man se en tydelig for-
skel mellem de to »fattigste« sognegrupper og
de andre.

56) Beregnet som gennemsnittet (det ar i tmetiske
middeltal) af skatteydernes skattepligtige indkom-
ster.

57) Tallet indbefatter bl.a. hele Aalborg købstad.
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Tabel 103
Kirkegangsniveau fordelt efter befolkningstal (vandret) og gennemsnitlig indkomst (lodret)

Test for uafhængighed af befolkningtal
chi-i-anden = 611,8 F = 328. P = O

Test for uafhængighed af gennemsnitlig indkomst
chi-i-anden = 488,1 F = 280. P = O

Test for uafhængighed af befolkningstal og gennemsnitlig indkomst
chi-i-anden = 414,6 F = 288. P = O

Tre af købstadspræsterne har ikke givet op-
lysning om kirkegangsprocenten, og for restens
vedkommende har vi ikke kunnet få oplysning
om gennemsnitsindkomsten. Hos de tilbagestå-
ende 17 købstadspræster varierer kirkegangs-
niveauet temmeligt kraftigt og er højere end i
byerne i almindelighed. Købstadsgruppen med
gennemsnitsindkomsten 13-14.000 kr. er stærkt
afvigende (6,3). Selv om der kun indgår 4 ob-
servationer i gruppen, er det interessant, at vi
kan opnå et kirkegangsniveau i byerne, som -
med indkomstniveauet holdt konstant - er be-
tydeligt højere end på landet (3,5).

Skifter vi købstad/land-status ud med befolk-
ningstallet, ser vi, at en inddeling af observatio-
nerne efter befolkningstallet ikke ændrer noget
videre ved indkomstfaktorens påvirkningskraft.
Tværtimod hævder indkomstkriteriet sig meget
stærkt, som det også fremgår af diagram 5.

Med indkomsten holdt konstant følger kirke-
gangstallene (i de vandrette rækker) langtfra
altid den tendens, der ellers kendetegner be-
folkningsgrupperne.

Ser vi modsat på indkomstkriteriets evne til
at påvirke kirkegangsniveauet inden for befolk-

ningstalsklasserne, er det i større grad i stand
til at fremkalde en variation, der følger krite-
riets tendens i øvrigt. Med andre ord ser det ud,
som om det er af større betydning at kende el
pastorats indkomstniveau end dets befolknings-
tal, hvis man ud fra et socialt kriterium ville
forsøge at bestemme pastoratets kirkelighed.

Vi vil illustrere denne argumentation ved
hjælp af et eksempel fra tabel 103. Vi har 20
præster, der virker i pastorater med befolk-

58) Tallet indbefatter bl.a. hele Aalborg købstad.
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ningstal på op til 3.000. Med udgangspunkt i
vor viden om kirkegangsniveauets bevægelse
efter befolkningstalskriteriet skulle vi vente, at
pastoraterne med de laveste befolkningstal
havde det højeste kirkegangsniveau. Men hos
de 20 præster forholder det sig omvendt: Her
er kirkegangsniveauet højest (13,0) i den højeste
af de tre befolkningstalsklasser (2-3.000 ind-
byggere), når vi holder indtægtsniveauet
(8-9.000 kr.) konstant. Den intervenerende va-
riabel (indtægtsniveauet) forklarer ikke denne
unormalitet. Men den advarer imod at forlade
sig på den tilsyneladende korrelation mellem
kirkegangsniveau og befolkningstal. Den modi-
ficerer denne korrelation og føjer til vor viden,
at under visse omstændigheder (in casu i grup-
pen af 20 pastorater med det laveste indtægts-
niveau) er korrelationen falsk.

Modsat formår befolkningstalskriteriet ikke
at ændre ved det forhold, at pastoraterne i de
to laveste indtægtsklasser isolerer sig fra de
øvrige ved et særligt højt kirkegangsniveau.
Totaltallene er 9,1 og 8,0 mod 4,9 i den tredie-
laveste indkomstgruppe. I de tre af befolknings-
talskriteriet skabte »tværgrupper«, der har ob-
servationer til alle felter, er de tilsvarende tal:
10,1 - 9,7 og 5,3; 7,8 - 7,2 og 4,8; 13,0 - 9,0
og 4,7. Tendensen holder sig ganske klart.

Disse to eksempler er ikke tilstrækkelige til
at tyde hele tabellen. Man kan også finde tal,
der taler imod indkomstkriteriets styrke som
uafhængig variabel. I konklusionen af, hvad
man mener at læse i tabellerne, må man imid-
lertid afveje de forskellige styrkeforhold imod
hinanden. I denne tabel falder loddet klart ned
til fordel for indkomstkriteriet. Befolkningstals-
kriteriets betydning er svækket ved påvisningen
af, at det under visse betingelser er utilforlade-
ligt.

I øvrigt fremtræder det med stor klarhed, at
det højeste kirkegangsniveau findes i landsogne
med lavt folketal og lave gennemsnitsindkom-
ster. De seks pastoratsgrupper med mindre end
3.000 indbyggere og mindre end 10.000 kr. i
gennemsnitsindtægt adskiller sig klart fra alle
øvrige grupper.

Sammenhængen mellem gennemsnitsind-
komst og kirkegangsprocent er præciseret i ko-
ordinatsystemet, diagram 6.

Her kan vi konstatere en tydelig nedgang i
kirkegangsniveauet, når gennemsnitsindkomsten
stiger. Trods denne systematiske gennemsnits-
tendens er der nogen spredning af kirkegangs-
procenterne inden for samme indtægtsklasse
(jfr. diagram 2).

c. Kirkegangshyppighedsniveau og
erhvervsforhold

Den påviste stærke sammenhæng mellem
land/købstad-kriteriet og kirkegangen uddybes
af tabel 104 (jfr. diagram 7).

Præster, der arbejder i sogne, hvor mindre
end halvdelen af indbyggerne er direkte beskæf-
tigede ved landbrug, registrerer et gennemsnit-
ligt kirkegangsniveau på 4,6. Hvor 50-70 % af
befolkningen er landbrugere, stiger niveauet til
6,9. Og hvor landbrugsprocenten er over 70,
er kirkegangsniveauet oppe på 8,8.

Igen ser vi indkomstfaktorens store indfly-
delse på kirkegangen. Selv i områderne med
færrest landbrugere slår de 2 laveste indkomst-
niveauer igennem med høje kirkegangsniveauer
(10,8) og 9,5).

Landbrugsområderne hører til de fattigste
både med hensyn til indkomst og folketal. I
disse områder møder vi den største kirkegang.
Hvorfor? Foreløbig viser vort materiale, at kir-
kegangen varierer med disse tre faktorer: folke-
tal, indkomst og landbrugsprocent, og at varia-
tionen med indkomstniveauet er den niest frem-
trædende. Da højt folketal, højt indtægtsniveau
og lav landbrugsprocent er synonyme med en
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Tabel 104
Kirkegangsniveau fordelt efter landbrugsprocent (vandret)

og gennemsnitlig indkomst (lodret)

Test for uafhængighed af landbrugsprocent
chi-i-anden = 297,0 F = 176. P = O

Test for uafhængighed af gennemsnitlig indkomst
chi-i-anden = 178,8 F = 120. P = O

Test for uafhængighed af landbrugsprocent og gennemsnitlig indkomst
chi-i-anden = 251,2 F = 144. P = O

om det er det at være få mennesker i den kir-
kelige enhed, eller om det er det at måtte op-
give en lille indkomst på selvangivelsen, eller
om det er det at være landmand. Materialet gi-
ver os alene ret til at påstå, at der er en sam-
menhæng mellem disse ting og høj kirkegang,
og at sammenhængen er særlig fremtrædende,
når indtægtsforholdet bringes ind i billedet.

Det har desuden været af interesse at klar-
lægge, hvorledes kirkegangen hænger sammen
med de forskellige statuslag. Vi har måttet fore-
tage en meget grov inddeling, idet vi har dell
materialet op i 16 klasser efter forholdet mel-
lem arbejdere og selvstændige.

Tabel 105 (jfr. diagram 8) viser denne sam-
menhæng fordelt på land-og købstadspastorater.
For landkommunernes vedkommende skal tal-
lene betragtes med forsigtighed, da der ikke
kan indgå ret mange observationer i yderpunk-
terne (0,8 og 18,0). De fleste »selvstændige« er
her landbrugere, og tabellen bekræfter den po-
sitive korrelation med kirkelig adfærd. Det ser
ud til, at denne korrelation også - om end
svagt - er til stede i byen, hvor »selvstændige«
ikke kan være landmænd.

Det er vanskeligere at sige noget om arbej-
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O- 2 9 % selvstændige,
30- 49 o/o arbejdere... 0,8
0- 29 % selvstændige,

50- 69o/o arbejdere... 4,3
O- 29 o/o selvstændige,

70-100<y0 arbejdere. . .
30- 49 o/o selvstændige,
30- 490/0 arbejdere.. . 6,3
30- 49 0/0 selvstændige,
50- 69o/o arbejdere. .. 6,6
50- 6 9 % selvstændige,
O- 29 0/0 arbejdere. . . 18,0

50- 69 0/0 selvstændige,
30- 49 0/0 arbejdere. . . 7,9
Uoplyst 4,0

I alt 6j

N 135~

2,7 5,8

36 171

Test for uafhængighed af stillingsfordeling
chi-i-anden = 150,3 F = 31. P = O

Test for uafhængighed af købstadsstatus
chi-i-anden = 344,4 F = 91. P = O

Test for uafhængighed af stillingsfordeling og køb-
stadsstatus
chi-i-anden = 263,5 F = 88. P = O

Tabel 106 (jfr. diagram 9) skifter land/køb-
stad-status ud med befolkningstallet. Opstillin-
gen føjer ikke meget nyt til vor viden. Det lader
til, at den foretagne opdeling efter statusstruk-
tur ikke er noget særligt meddelsomt indde-
lingskriterium, vel sagtens fordi inddelingen er
alt for upræcis (husmanden og direktøren er i
samme kategori). Måske er det grunden til, at
materialet ikke giver grundlag for at antage
nogen stærk sammenhæng mellem kirkegangs-
niveau og fordelingen af arbejdere og selvstæn-
dige. Vi ser ganske vist, at der er større kirke-
gang, hvor der er mange selvstændige. Men
man kan næppe antage, at denne iagttagelse
for landdistrikternes vedkommende føjer noget
nyt til vor viden om sammenhængen mellem
landbrugsprocenten og kirkegangen.

Alt i alt er billedet for diffust til at give os
nogen særlig pålidelig indsigt.

d. Kirkegangshyppighedsniveauet og
aldersforhold

Mange religionssociologiske undersøgelser vi-
ser en stærk sammenhæng mellem alder og
kirkelig adfærd: Den faste kerne i gudstjeneste-
menigheden har en temmelig høj gennemsnits-
alder, og de 0-14 årige er ligeledes godt repræ-
senterede (børn i følge med forældre, søndags-
skoledeltagere, konfirmandelever etc.). Normalt
undersøger man denne sammenhæng ved obser-
vation og interviews. Vi vil nu undersøge, om
disse to aldersgruppers (de over 65 årige og de
0-14 årige) fordeling i passtoratsområderne har
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Tabel 106
Kirkegangsniveau fordelt efter befolkningstal (vandret) og stillings)'ordeling (lodret)

nogen sammenhæng med kirkegangen i områ-
det.

Sammenhængen foreligger (tabel 107, dia-
gram 10): Kirkegangsniveauet vokser systema-
tisk med antallet af gamle og unge, såvel i by
som på land. Skyldes forbindelsen nu alders-
faktoren, eller gemmer andre relationer sig bag
den tilsyneladende sammenhæng?

For at få svar på dette spørgsmål ser vi på
fordelingen efter befolkningstallet (tabel 108,
diagram 11). Pastoratsgruppen med den højeste
andel af unge og gamle (og et meget højt kirke-
gangsniveau 8,8-13,0) findes kun i de tre folke-
fattigste pastoratsklasser. I pastoratsstørrelsei
op til 5.000 indbyggere beholder befolknings-
talskriteriet stort set sin indflydelse. For disse
gruppers vedkommende har aldersfordelingen
altså ikke sagt os væsentlige nyheder. Men sam-
variationen mellem kirkegangsniveauet og beg-
ge inddelingskriterier rejser kausalitetsproble-
met: Er de små pastorater mere kirkelige, fordi
der bor flere unge og gamle i dem?

Hos de 17 købstadspræster i sogne med 10-
15.000 indbyggere, hvis gennemsnitsniveau er
3,2, skaber aldersinddelingskriteriet store afvi-
gelser - fra 1,8 (hvor der er færrest unge og
færrest gamle) til 6,3 (hvor der er den største
andel af unge og færrest gamle).

10
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Tabel 107
Kirkegangsniveau fordelt efter købstadsstatus

(vandret) og aldersfordeling (lodret)

Test for uafhængighed af aldersfordeling
chi-i-anden = 100,8 F = 32. P = O

Test for uafhængighed af købstadsstatus
chi-i-anden = 174,5 F = 65. P = O

Test for uafhængighed af aldersfordeling og køb-
stadsstatus
chi-i-anden = 171,8 F = 72. P = O

e. Kirkegangshyppighedsniveau og
befolkningsmobilitet

Det er et led i et moderne industrialiseret
samfunds dynamik, at store menneskemasser
skifter bopæl. Folkevandringen følger to strøm-
me: Den ene fører fra land til by; den anden
fra bykerner (med etageboliger) til forstæder
(med parcelhuse). Denne såkaldte horisontale
mobilitet nævnes ofte som en sækulariserings-
fremmende faktor: Når et menneskes lokale
livsfællesskab bliver opløst, vil det være præget
af en adfærdsusikkerhed, som kan gøre dets
tidligere - herunder kirkelige - vaner problema-
tiske. I nærværende undersøgelse må man der-
for forvente en højere kirkelighed i de områder,
folk flytter fra, end i tilflytningsområderne 59).

Det ser ud til at forholde sig således i land-
kommunerne (tabel 109, diagram 12).

Man bemærker på diagrammet, hvor tæt kir-

59) Antallet af fødte og døde er naturligvis inde-
holdt i tilvækst og nedgang i folketallet.

kegangsniveauerne ligger ved landdistrikternes
gennemsnitsniveauer (6,6) i pastorater, som
befolkningsmæssigt stagnerer eller mister ind-
byggere. Derimod synker kirkegangsniveauet på
landet systematisk med voksende tilflytning.

I købstæderne er forholdet tilsyneladende ret
anderledes. Det fremgår af tabellen, at de fleste
købstadsobservationer findes i felterne med stig-
ning i befolkningstallet. Her ligger niveauerne
tæt ved gennemsnittet (2,8) og vokser med vok-
sende mobilitet, hvilket er imod forventningerne
og iagttagelserne i landdistrikterne. Mobilitets-
faktoren øver således tilsyneladende ingen selv-
stændig indflydelse på kirkegangen i købstæ-
derne. Det er også muligt at antage, at de ob-
serverede differencer ikke er signifikante.

Inddelingen efter befolkningstalsklasserne gi-
ver et mere nuanceret billede (tabel 110, dia-
gram 13).

Vi ser nu, at pastorater med under 1.000 ind-
byggere har det højeste kirkegangsniveau i stag-
nerende områder (9,6), og at niveauet synker
med voksende fraflytning. Forklares kan denne
uventede foreteelse ikke, men også her er de
påviselige forskelle måske ikke signifikante.
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Tabel 108
Kirkegangsniveau fordelt efter befolkningstal (vandret) og aldersfordeling (lodret)
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Tabel 110
Kirkegangsniveau fordelt efter befolkningstal (vandret) og befolkningsmobilitet (lodret)
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Størrelsesgruppen 1-2.000, der tæller 56 ob-
servationer, er derimod en stærk bekræftelse
på det indtryk, at kirkegangen er stabil, hvor
der ikke finder større tilflytning sted. Selv i så
folkefattige pastorater kan man komme helt ned
på 0,8, hvis befolkningsvæksten er stærkt stigen-
de. For de øvrige grupper er billedet mindre
entydigt. Men man bemærker, at stagnerende
områder i alle befolkningsklasser har et højere
kirkegangsniveau, end man skulle have ventet
efter de pågældende klassers gennemsnitsniveau.
Det ser altså ud, som om det er gunstigst for
kirkeligheden i et sogn, at der hverken sker no-
gen særlig tilvækst eller nedgang i befolknings-
tallet.

Som også diagram 14 viser, ændrer inddelin-
gen efter befolkningsmobilitet i øvrigt ikke stort
ved befolkningstalskriteriets indflydelse på kir-
keligheden. At kirkegangen er stor i landpasto-
rater med stagnation og affolkning, er ingen
nyhed, når man i forvejen ved, at små landsog-
ne har højt kirkegangsniveau. Det er den sam-
me gruppe, der er tale om. Netop på grund af
denne ensartethed kan man formode, at befolk-
ningsstørrelseskriteriets indflydelse på kirkegan-
gen bl.a. har med mobilitetsfaktoren at gøre.
Det er således næppe tilfældigt, at hvor kirke-
gangsniveauets systematiske negative korrelation
med befolkningsstørrelsen brydes (størrelses-
klasserne 4-5.000 og 10-15.000), findes et
uventet højt kirkegangsniveau (6,3 og 4,3) hos
de af den pågældende størrelsesklasses pastora-
ter, der udmærker sig ved henholdsvis stagne-
rende og svagt faldende mobilitet.

/. Kirkegangshyppighedsniveau og politisk
tilhørsforhold

At kirkelig adfærd og politisk borgerlighed
har noget med hinanden at gøre, er ikke alene
en udbredt formodning, men også en temmelig
veldokumenteret kendsgerning fra mange kon-
krete undersøgelser. I vort undersøgelsesområde
vil vi måle den eventuelle relation ved at sam-
menligne pastoraternes kirkegangsniveau med
forholdet mellem det antal stemmer, der ved
sidste folketingsvalg faldt på henholdsvis arbej-
derpartierne (Socialdemokratiet, Socialistisk Fol-
keparti og Danmarks kommunistiske Parti) og
de tre borgerlige partier (Venstre, Det konser-
vative Folkeparti og De uafhængige 60). Forhol-
det mellem de to grupper er udskrevet som den

60) Når det radikale Venstre ikke er taget med i
analysen, skyldes det en formodning om, at dette
parti dels ved et mangeårigt politisk samarbejde

Tabel 111
Kirkegangsniveau fordelt efter købstadsstatus

(vandret) og politisk fordeling (lodret)

Test for uafhængighed af politisk fordeling
chi-i-anden =121,2 F = 39. P = O

Test for uafhængighed af købstadsstatus
chi-i-anden = 192,6 F = 78. P = O

Test for uafhængighed af politisk fordeling og køb-
stadsstatus
chi-i-anden = 153,2 F = 88. P = O

med Socialdemokratiet dels ved dets »radikalisme«
også i kirkelige spørgsmål (partiets Brandes-tradi-
tion) ikke entydigt lader sig placere i den ene af de
to grupper.

102



per med 10-15.000 og over 15.000 indbyggere
findes der ingen landkommuner og ingen sogne
med mindre end 40 % arbejderstemmer. Dette
forhold er måske et udtryk for, at det politiske
inddelingskriterium er mindre sikkert for køb-
stædernes vedkommende.

procentuelle andel, arbejderpartierne ved folke-
tingsvalget i 1964 fik af det totale antal stem-
mer, der faldt på partierne i de to grupper.

Tabel 111 (jfr. diagram 15) viser sammen-
hængen for henholdsvis landdistrikter og køb-
stæder.

På landet når kirkegangsniveauet bunden
(5,0) i pastorater med 40-49 % arbejderstem-
mer. Niveauet er lidt højere i pastorater med
større arbejderprocent, men i disse klasser ind-
går kun få observationer. Derimod går niveauet
stærkt i vejret med voksende styrke for de bor-
gerlige partier. Sammenhængen er ligeså klart
til stede i købstæderne. Ganske vist er niveauet
højere, hvor der er over 75 o/o arbejderstemmer,
end hvor der kun er 60-75 o/o arbejderstemmer;
men forskellen er ubetydelig. Tager vi sammen-
hængen som helhed, får vi en helt ubrudt stig-
ning i kirkegangsniveauet, efterhånden som ar-
bejderpartiernes stemmetal mindskes. Relatio-
nen ser ud til at være overordentlig stærk.

Når man holder befolkningstalsfaktoren kon-
stant (tabel 112, diagram 16), gør den politiske
faktor sig ingenlunde gældende overalt, og dog
ser vi, at den præger f.eks. pastoratsgruppen
med 10-15.000 indbyggere. Modsat står be-
folkningstallet som inddelingskriterium ret
stærkt over for det politiske kriterium. Tilsyne-
ladende gør det politiske tilhørsforhold sig stær-
kere gældende i byerne end på landet. I grup-

Tabel 112
Kirkegangsniveau fordelt efter befolkningstal (vandret) og politisk fordeling (lodret)

Test for uafhængighed af befolkningstal
chi-i-anden = 427,4 F == 246. P = O

Test for uafhængighed af politisk fordeling
chi-i-anden = 505,2 F = 273. P = O

Test for uafhængighed af befolkningstal og politisk fordeling
chi-i-anden = 359,9 F = 272. P = O
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Tabel 113
Kirkegangsniveau fordelt efter gennemsnitlig indkomst (vandret) og politisk fordeling (lodret)

Test for uafhængighed af politisk fordeling
chi-i-anden = 558,7 F = 312. P = O

Test for uafhængighed af gennemsnitlig indkomst
chi-i-anden = 419,5 F = 240. P = O

Test for uafhængighed af politisk fordeling og gennemsnitlig indkomst
chi-i-anden = 392,0 F = 264. P = O

En anvendelse af indkomstklassificeringen
som inddelingskriterium bringer ikke megen
klarhed (tabel 113, diagram 17).

I nogle pastorater slår den politiske faktor
stærkt igennem (indkomstgruppen 11-12.000),
men der er også uventede tendenser i tabellen
(f.eks. i den fattigste indkomstgruppe). I grup-
pen med det laveste indkomstniveau havde man
ingen sogne med flere end 49 % arbejderstem-
mer. De højere indkomstgrupper med over
13.000 kr. i gennemsnit er aldrig særligt borger-
lige (altid over 40 % arbejderstemmer).

Hverken befolkningstallet eller indkomstni-
veauet virker særligt oplysende som inddelings-
kriterier i forbindelse med den politiske struk-
tur. Forsigtighed byder derfor, at man nøjes
med at fastslå en stærk positiv sammenhæng
mellem politisk højreorientering og gudstjene-
stebesøg i de kirkelige enheder såvel på land
som i købstad. Tilsyneladende vokser sammen-
hængen med enhedernes befolkningsstørrelse.
Men ellers er det vanskeligt at placere den poli-
tiske faktor i forhold til andre sociale faktorer i
henseende til graden af indflydelse på kirkelig-
heden. Denne vanskelighed hænger formentlig
sammen med materialets karakter: Vi måler
ikke forbindelsen mellem kirkelighed og poli-
tisk adfærd hos det enkelte individ, men hos
en stor flerhed af individer.

g. Kirkegangshyppighedsniveau og geografiske
forhold

Et forsøg på at undersøge kirkegangsniveau-
ets afhængighed af bebyggelsestæthed og sam-
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færdselsforhold gav ingen væsentlige oplysnin-
ger. Endnu engang kan tallene demonstrere,
at kirkegangen daler med voksende befolknings-
tæthed. 10 landpastorater havde angivet dårlige
samfærdselsforhold, og her var kirkegangsni-
veauet noget lavere end normalt. Materialet
tillader dog ingen afgjorte slutninger.

Et andet forsøg gik ud på at teste, hvorvidt
præsternes vurdering af deres kirkers beliggen-
hed hænger sammen med kirkegangsprocenten
i de pågældende kirker. En sådan sammenhæng
fandtes ikke. Inddelingskriteriet gav kun ringe
udsving i de gennemsnitlige procenttal. Ironisk
nok fandtes den højeste gennemsnitlige kirke-
gangsprocent (6,7) hos de kirker, hvis beliggen-
hed var blevet vurderet som »meget ugunstig«.

Disse fejlslagne forsøg betyder ikke, at de
eftersøgte sammenhænge ikke findes, men kun,
at det ved hjælp af nærværende undersøgelse
ikke er lykkedes at efterspore dem.

3. Kirkegangshyppighedsniveauets sammen-
hænge med andre kirkelighedsindicier

Denne undersøgelses bestillingstagere har i
særlig grad været interesseret i kirkegangens
omfang som et mål på kirkeligheden. Materialet
muliggør imidlertid anvendelse af andre kirke-

lighedsindicier, nemlig altergangshyppighed,
stemmeprocent ved menighedsrådsvalg og kir-
kelig tradition. Vi skal i dette afsnit undersø-
ge, hvorvidt disse indiciers indføring i analysen
giver væsentlig ny indsigt i stiftets kirkelighed
og dens sammenhæng med sociale forhold.

a. Altergangshyppighed
Det ser ifølge tabel 114 ud til, at altergangs-

hyppigheden (udregnet som den procentuelle
andel, pastoratets eller sognets altergæster i
1965 udgør af det totale indbyggerantal) varie-
rer sammen med kirkegangshyppigheden: Hvor
kirkegangsniveauet er lille, er altergangsniveau-
et det også etc. Kan vi derfor regne med, at
altergangsvariablen i store træk næppe kunne
have givet os væsentlige informationer om kir-
kelighedens sociale bindinger, som ikke allerede
kirkegangsniveauet qua kirkelighedsindicium
har kunnet give?

Tabel 114 (jfr. diagram 18) viser kirkegan-
gens variation med befolkningstallet og alter-
gangens udbredelse. Og her rystes vi noget i den
antagelse, at kirkegangsniveau og altergangs-
niveau stort set er identiske. Holder vi nemlig
altergangsklasserne konstante, ser vi, at befolk-
ningstallet som intervenerende variabel kan
frembringe en variation, som ikke altid følger

Tabel 114
Kirkegangsniveau fordelt efter befolkningstal (vandret) og altergæster (lodret)

Test for uafhængighed af altergæster
chi-i-anden = 476,5 F = 329. P = O

Test for uafhængighed af befolkningstal
chi-i-anden = 415,6 F = 287. P = O

Test for uafhængighed af altergæster og befolkningstal
chi-i-anden •= 519,5 F = 360. P = O
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befolkningstallets tendens (jfr. den stærke bølge-
gang på diagram 18). Og tallene i de lodrette
søjler skulle stige mere og mere, såfremt der
var samvarians mellem kirke- og altergang,
hvilket de ikke gør i alle tilfælde.

Det er umuligt på dette grundlag at estimere,
hvor stærkt altergangshyppigheden afviger fra
kirkegangshyppighed som indicium for kirke-
lighed. Tilsyneladende er afvigelsen ikke særlig
stor. Uanset dens størrelse kan man næppe
med nogen rimelighed estimere altergangsvari-
ablen højere end kirkegangsvariablen som kir-
kelighedsindicium i en undersøgelse som denne.
Når undersøgelsesenheden er den enkelte per-
son, er altergangshyppigheden et meget vigtigt
objektivt kirkelighedsindicium. Men her, hvor
vi skal karakterisere kirkeligheden hos en ræk-
ke uhomogene flerheder af personer, er kirke-
gangsniveauet et bedre måleinstrument for kir-
kelig aktivitet i almindelighed, mens deltagelse
i altergang enten er udtryk for en intensiveret
kirkelighed eller et produkt af en tilfældig
præsts liturgiske udfoldelse.

Altergangshyppigheden i et sogn kan være
et helt tilfældigt produkt af kærnemenighedens
og præstens attituder mod altergang - og der-
med uden sammenhæng med kirkelighed i vide-
re forstand. Med altergangshyppighed måler

man i en undersøgelse som den nærværende en
speciel kirkelighed, der ikke altid er inklusiv
over for den almindelige kirkelighed, som guds-
tjenestedeltagelse udtrykker. Sidstnævnte varia-
bel vil derimod være udtømmende over for den
mere intensive kirkelige aktivitet, der kommer
til syne i altergangshyppigheden.

Tabellen giver mulighed for at iagttage nye
betingelser for befolkningstallets indflydelse.
F. eks. er kirkegangsniveauet i de to store grup-
per af pastorater med 1-3.000 indbyggere meget
afhængigt af altergangshyppigheden. Mens disse
gruppers gennemsnitsniveau ligger på 6,4, kan
det i pastorater med lav altergangsfrekvens kom-
me ned på 2,6 og i pastorater med høj altergangs-
frekvens kan det nå op til 10,8. At kirkegangsni-
veau og altergangshyppighed følges ad i disse
tilfælde, er ingen overraskelse (og det ville være
meningsløst at postulere, at altergangshyppig-
heden specificerede betingelser, hvorunder kor-
relationen befolkningstal/kirkegang viste sig at
være mindre intensiv. Men som inddelingskrite-
rium giver altergangshyppigheden os lejlighed
til at observere meget store afvigelser i kirke-
gangsniveauet inden for samme pastoratsstør-
relsesgrupper.

b. Deltagelse i menighedsrådsvalg
Man kunne forvente, at deltagelse i menig-

hedsrådsvalg ville hænge sammen med en vis
kirkelig interesse, således at det kirkelige akti-
vitetsniveau i et sogn ville hænge sammen med
den procentuelle andel af sognets stemmebe-
rettigede indbyggere, der afgiver stemme ved
menighedsrådsvalgene. Tabel 115 viser, at en
sådan sammenhæng er til stede. Men da der
kun i 62 sogne var kampvalg til menighedsrå-
det i 1965, vil stemmeprocentfaktoren være
uanvendelig som kirkelighedsindicium for hele
stiftet.

Tabel 115
Kirkegangsniveau fordelt efter stemmeprocent

ved menighedsrådsvalget i 1965
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Der er naturligvis ej heller her tale om en
kausal sammenhæng: Både stemmeprocent og
kirkegangsniveau er udtryk for samme fæno-
men, og det ene udtryk forklarer ikke det andet.

c. Kirkelig tradition

Ud fra spørgeskemaernes bemærkninger om
kirkelig tradition har man skønnet, hvilken, tra-
dition der mest præger pastoratet eller sognet.
Dette mål er behæftet med nogen usikkerhed
og kan kun i begrænset omfang anvendes som
et kirkelighedsindicium. Dog vil det være for-
svarligt at regne med et ringe kirkeligt adfasrds-
niveau, hvor den kirkelige tradition angives
som »ukirkelig«, eller hvor der hævdes ikke at
eksistere nogen kirkelig tradition. Desuden vil
det være af interesse at anvende traditionsfak-
toren som en variabel, der kan uddybe vort
kendskab til kirkegangsniveauets korrelationer
med andre variable.

Tabel 116 (jfr. diagram 19) er i flere hense-
ender interessant.

I landpastoraterne kommer man kun op over
gennemsnitsniveauet (6,6), hvor Indre Mission
dominerer den kirkelige tradition. Det laveste
niveau på landet findes som ventet, hvor tradi-
tionen er opgivet som »ukirkelig«, men ellers
fremkalder inddelingskriterierne ingen store af-
vigelser. Man kunne måske have ventet, at det
kirkelige niveau havde været højest, hvor de

Tabel 116
Kirkegangsniveau fordelt efter købstadsstatus

(vandret) og kirkelig tradition (lodret)

Land-
kommu-

ner
Køb-
stæder I alt

Ingen 5,6 5,6 4
Ukirkelig 4,3 4,3 6
I.M 9,1 4,4 8,1 46
Grundtv 5,5 4,3 5,4 13
»Kirkelig« 6,0 0,0 6,0 46
»Folkekirkelig«.... 5,3 3,0 4,9 13
I. M. 4- Grundtv 5,5 0,8 4,8 8

Test for uafhængighed af kirkelig tradition
chi-i-anden = 103,6 F = 42. P = O

Test for uafhængighed af købstadsstatus
chi-i-anden = 176,3 F = 91. P = O

Test for uafhængighed af kirkelig tradition og køb-
stadsstatus
chi-i-anden = 202,4 F == 104. P = O

kirkelige retninger præger billedet. Det er i høj
grad tilfældet med Indre Mission (9,1), men for
de grundtvigsk prægede pastoraters vedkom-
mende er kirkegangsniveauet lavere end gen-
nemsnittet (5,5).

I købstæderne derimod er de to kirkelige ret-
ninger forbundne med lige højt kirkegangsni-
veau (4,4 og 4,3), og her trækker de begge
niveauet højere end gennemsnittet (2,8).

Tabel 117 (jfr. diagram 20) viser, at kirke-
gangsniveauet i alle traditionslag synker med
befolkningstallets vækst i de mindre pastorater,
mens Indre Mission og Grundtvigianismen
trækker niveauet op i de folkerige områder (In-
dre Missions store dyk i pastoratsgruppen med
7-10.000 indbyggere er på grund af det lille
antal observationer ikke særlig signifikant).

De af Indre Mission prægede egne giver en
ny modifikation til sammenhængen mellem
folketal og kirkegang i de fleste (og folkefat-
tigste) pastorater: I pastorater med op til 3.000
indbyggere og indre-missionsk kirkelig tradi-
tion kan man registrere et kirkegangsniveau,
der er ca. halvanden gang så højt som det for
den pågældende pastoratsstørrelse typiske.

107



Tabel 117
Kirkegangsniveau fordelt efter befolkningstal (vandret) og kirkelig tradition (lodret)

Test for uafhængighed af befolkningstal
chi-i-anden = 367,7 F = 287. P = O

Test for uafhængighed af kirkelig tradition
chi-i-anden = 408,6 F = 294. P = O

Test for uafhængighed af befolkningstal og kirkelig tradition
chi-i-anden = 464,5 F = 336. P = O



Tabel 118
Kirkegangsniveau fordelt efter landbrugsprocenten (vandret) og kirkelig tradition (lodret)

Test for uafhængighed af kirkelig tradition
chi-i-anden =120,1 F = 126. P = 0,63

Test for uafhængighed af landbrugsprocenten
chi-i-anden =165,1 F = 154. P = 0,26

Test for uafhængighed af kirkelig tradition og landbrugsprocenten
chi-i-anden = 242,5 F = 192. P = 0

Sammenligner man korrelationen mellem
kirkegang og kirkelig tradition med landbrugs-
erhvervsfaktoren (tabel 118, diagram 21) som
andet inddelingskriterium, får man et billede,
der i sin helhed er urolig (jfr. at testet i to til-
fælde ikke giver P = O; i det ene tilfælde an-
tyder testet endog, at der meget sandsynligt er
uafhængighed mellem landbrugsprocent på den
ene side og kirkelig tradition og kirkegangsni-
veau på den anden side), men som i visse detal-
jer er interessant.

Man bemærker således, at den »ukirkelige«
tradition ikke gør sig gældende, hvor flertallet
af pastoratets medlemmer er landbrugere. For-
skellen, der er så stor (1,4 og 7,3), at man kan
se bort fra det beskedne antal observationer
(6), giver en antydning af, at landbomiljøet er
så stærkt forbundet med kirkegangsvane, at end
ikke et tilsyneladende »ukirkeligt« præg over
befolkningen som helhed kan forstyrre denne
vane. Endvidere ser man, at kombinationen
Indre Mission - landbrug er gunstig for kirke-
ligheden, mens det kirkelige adfærdsniveau i
grundtvigske pastorater ikke ændres, selv om
landbrugerprocenten stiger.

d. Gruppeforhold i menighedsrådet
Til sammenligning med kirkelig tradition

som indflydelsesfaktor har vi forsøgt at analy-
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sere, hvorledes de forskellige »partiers« repræ-
sentation i menighedsrådene hænger sammen
med kirkegangsniveauet. For at opnå et let
overskueligt mål har vi angivet det parti, som
havde flertal i menighedsrådet (eller menig-
hedsrådene inden for samme pastorat). I 86 til-
fælde kunne spørgsmålet ikke besvares, fordi
56 præster ikke har besvaret spørgsmålet, og
fordi man i 30 tilfælde ikke kunne påvise, at
nogen bestemt gruppe havde flertal.

Tabel 119 (jfr. diagram 22) viser sammen-
hængen fordelt på landdistrikter og købstæder.

På grund af det store bortfald og inddelings-
kriteriets definition er tabellens tal ikke helt
repræsentative, bl.a. giver de intet indtryk af
grundtvigianismens sammenhæng med højt kir-
kegangsniveau i købstæderne. Men igen ser vi
en meget klar sammenhæng mellem Indre Mis-
sion og kirkegangshyppighedsniveau på landet.

Tabel 120 (jfr. diagram 23) understreger, at
sammenhængen mellem et højt kirkeniveau og
et af Indre Mission domineret flertal bortset
fra et par befolkningstalsgrupper holder sig
uafhægigt af folketalsfaktoren. Bortset fra en
enkelt pastoratsgruppe er flertal for I. M. kom-
bineret med det højeste kirkegangsniveau i alle
pastoratsgrupper.

Naturligvis skaber et menighedsrådsflertal
for en bestemt kirkelig retning ikke højere kir-
kegang. Igen er begge fænomener udtryk for

samme sag. I denne analyse opnår vi kun at
påvise deres parallellitet og dermed dokumen-
tere, at forhold, hvis oprindelse hører fortiden
til og dermed er unddraget forklaring i denne

Tabel 120
Kirkegangsniveau fordelt efter befolkningstal (vandret) og gruppedominans i menighedsråd (lodret)

Test for uafhængighed af befolkningstal
chi-i-anden = 410,9 F = 205. P = O

Test for uafhængighed af gruppedominans i menighedsråd
chi-i-anden = 379,2 F = 217 P = O

Test for uafhængighed af befolkningstal og gruppedominans i menighedsråd
chi-i-anden = 437,9 F = 272. P = O
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analyse, kan gemme sig bag korrelationer mel-
lem kirkegangsniveau og socialdata.

At tilstedeværelse af et stærkt Indre Mission
i et pastorat hænger sammen med et højt kirke-
gangsniveau, og at dette modificerer og under
visse betingelser falsificerer sammenhængen
mellem kirkegang og folketal, synes godtgjort.
For selv om de kriterier, hvormed Indre Mis-
sions dominans er søgt lokaliseret, langt fra er
præcise nok til en endegyldig vurdering, peger
såvel traditions- som menighedsrådsdominans-
faktoren meget stærkt på denne sammenhæng.

4. Kirkegangshyppighedsniveauets sammen-
hænge med kirkelig aktivitet

Forskellige forsøg på at analysere kirkegangs-
hyppighedens eventuelle sammenhæng med
karakteren og omfanget af frivilligt kirkeligt
arbejde har — især på grund af materialets spar-
somme oplysninger om dette emne - ikke givet
ét anvendeligt resultat, men kun visse usikre
antydninger.

Disse antydninger går næsten alle i retning af,
at der ikke eksisterer nogen entydig korrelation
mellem kirkegang og øvrig kirkelig udfoldelse.
Der antydes ikke at være sammenhæng mellem
på den ene side sognets kirkegangsniveau og på
den anden side antallet af gudstjenester for sær-
lige grupper og mødeaktiviteten i øvrigt, som
heller ikke indbyrdes viser nogen samvarians.
For Ålborg købstad har en analyse af sammen-
hængen mellem bevægelsen af sognebåndsløsere
og kirkegangsniveauet ligeledes givet negativt
resultat.

Vi ved efter denne undersøgelse ingenting
om denne interessante forbindelse. Vort mate-
riale antyder, at forbindelsen ikke eksisterer.
Men det meget store bortfald i oplysningerne
gør en slutning på dette grundlag helt vilkårligt.
Mere udtømmende information på dette felt
havde formentlig givet os kendskab til en fak-
tor som meget vel kan bringe store forstyrrelser
i sammenhængene mellem kirkegangsniveau og
sociale og kirkelige data. Denne faktor, som
man kunne kalde »præstens person« (uden dog
at omfanget af frivilligt kirkeligt arbejde på
nogen måde er et udtømmende indicium for
denne faktors indflydelse på sognets kirkelige
liv), får vi desværre ingen viden om i denne
undersøgelse.
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IV Konklusioner61)

Hvad ved vi nu om kirkeligheden i Aalborg
stift? Analysens resultater kan sammenfattes
således:

Kirkegangsniveauet er højt i pastorater og
sogne, som tæller få indbyggere, ligger på lan-
det, har et lavt gennemsnitligt indtægtsniveau,
befolkningsmæssigt nærmest stagnerer, har en
væsentligst af Indre Mission præget kirkelig tra-
dition, blandt indbyggerne tæller mange land-
brugere, mange selvstændige, mange gamle og
børn, mange politisk borgerlige.

Det mere nuancerede billede er dette:
Der er en tydelig sammenhæng mellem den

kirkelige enheds befolkningstal og kirkegangsni-
veau, der bevæger sig fra 9,0 i de folkefattigste
pastorater til 1,4 i de folkerigeste. Enheder
med 4.000-5.000 indbyggere har - både i by
og på land — et særligt højt kirkegangsniveau;
det samme gælder købstadssogne med 10.000-
15.000 indbyggere.

Inden for de enkelte befolkningsstørrelses-
klasser er der imidlertid, som bl.a. diagram 2
(p. 90) viser, betydelige forskelle mellem kirke-
gangsprocenterne.

Er da sammenhængen mellem befolknings-
størrelse og kirkegangsniveau kun tilsynela-
dende?

Forskellige iagttagelser giver information om
dette spørgsmål. Hvorfor træder købstadsgrup-
pen med 10.-15.000 indbyggere frem med et
særligt højt kirkegangsniveau? Det viser sig, at
niveauet inden for denne gruppe vokser med
sognenes arealstørrelse. Købstadssogne, der fyl-
der meget på landkortet, har et højt kirkegangs-
niveau, som trækker gruppens gennemsnitsni-
veau op. Grunden kan være, at der er en sam-
menhæng imellem at være villaejer og regel-
mæssig kirkegænger.

f>1) Dette kapitel indeholder ikke nogen sammen-
fatning af alle de iagttagelser, denne rapport præ-
senterer, men søger at præcisere de for Underud-
valg I særligt relevante konklusinoer af analysen i
foregående kapitel.

I den samme gruppe samt i gruppen af pasto-
rater med 4.000-5.000 indbyggere, hvor kirke-
gangsniveauet også er uventet højt, iagttager
man særligt høje kirkegangsniveauer i de enhe-
der, der er kendetegnede ved et stagnerende og
svagt faldende befolkningstal. Er der en sam-
menhæng mellem at være kirkegænger og med-
lem af et kommunesamfund, der ikke væltes
over ende af en voldsom tilflytning?

Sådanne iagttagelser, der uddyber vor viden
om brud på den tilsyneladende sammenhæng
mellem befolkningsstørrelse og kirkegang kan
kombineres med andre, mere generelle iagtta-
gelser.

Der er en klar sammenhæng mellem pastora-
tets indkomstniveau og dets kirkegangsniveau,
som bevæger sig fra 9,1 i de fattigste pastora-
ter til 2,6 i de næstrigeste med en svag stigning
til 4,0 i de rigeste. Skyldes det høje kirkegangs-
niveau i de folkefattige pastorater, at deres
indbyggere har små skattepligtige indkomster?
Befolkningstalsinddelingen kan ikke skabe store
forandringer i kirkegangsniveauets afhængig-
hed af indkomstkriteriet, hvorimod det sidste
kriterium i høj grad modificerer befolknings-
tallets indflydelse.

Kirkegangsniveauet vokser med en stigende
landbrugerprocent: hvor over 70 % af befolk-
ningen er beskæftigede ved landbrug, er kirke-
gangsniveauet 8,8; hvor mindre end 50 % er
landbrugere, er niveauet 4,6. Skyldes den store
kirkegang i de små pastorater, at deres indbyg-
gere overvejende er landbrugere?

I forbindelse med denne sammenhæng viser
materialet, at kirkegangsniveauet vokser med
de selvstændigt erhvervsdrivendes procentuelle
andel af befolkningen.

I pastorater med mange børn og mange
gamle er kirkegangsniveauet 9,8; hvor der er
få børn og gamle, er niveauet nede på 1,8. Den
første gruppe indeholder kun observationer for
enheder med op til 3.000 indbyggere; den sidste
kun for enheder over 10.000 indbyggere. Er det
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de mange børn og gamle, der sætter den kirke-
lige aktivitet i vejret i folkefattige områder?

Hvor befolkningstallet stagnerer eller daler
en smule, er kirkegangen mest stabil. Har be-
folkningstalsfaktorens indflydelse på kirkegan-
gen i virkeligheden noget med mobilitetsfakto-
ren at gøre? Skyldes den aftagende kirkelighed
i de større enheder den ved folkevandringen
skabte sprængning af visse gamle milieuer, der
var prægede af bl.a. kirkelige vaner?

Der er en klar sammenhæng mellem en pa-
storatsbefolknings politiske tilhørsforhold og
dens kirkelige adfærd i stiftet: Hvor der er
over 75 % »arbejderstemmer«, er kirkegangs-
niveauet 1,8; hvor der er mindre end 25 %
»arbejderstemmer«, er niveauet 8,2. Skyldes
den ringe kirkegang i byerne en politisk radi-
kalisering? Hænger de mindre landpastoraters
høje kirkegangsniveau sammen med politisk
borgerlighed?

Endelig er en af Indre Mission præget kirke-
lig tradition og en stærk repræsentation af In-
dre Mission i menighedsrådet et meget stærkt
indicium for stor kirkegangshyppighed. Den
sammenhæng gælder i særlig grad pastorater
med op til 3.000 indbyggere. Skyldes det høje
kirkegangsniveau i de små pastorater Indre
Missions stærke placering i disse pastorater?

Skyldes den store kirkegang i de små sogne
så, at her bor få mennesker, eller at her bor
mange landmænd, eller at her er indtægterne
små, eller at her er mange selvstændige, eller

at her er flest gamle og børn, eller at her er
mange politisk borgerlige, eller at her stagnerer
og aftager befolkningstallet, eller at her domi-
nerer den indre missionske tradition?

Materialet tillader ikke nogen endelig besva-
relse af disse spørgsmål. Som tidligere fastslået
kan denne undersøgelse ikke løse noget kausali-
tetsproblem. Men materialet gør alle disse
spørgsmål rimelige. Det viser, at der er sam-
menhæng mellem kirkegangsniveauet og en ræk-
ke andre faktorer.

Man kan derfor ikke tilskrive en enkelt af de
analyserede sammenhængsfaktorer nogen alt-
dominerende indflydelse på kirkeligheden. Kir-
kegangsniveauet varierer med forskellige social-
data. Vi ser gang på gang, at den ene faktor kan
modificere og falsificere den anden faktors ind-
flydelse.

Materialet dokumenterer derfor nødvendig-
heden af at udvise stor forsigtighed med hen-
syn til ved manipulation med en enkelt indfly-
delsesfaktor (f.eks. sognenes befolkningsstør-
relse) at tilstræbe en ny kirkelig struktur, som
skulle stimulere den kirkelige aktivitet. En så-
dan faktors indflydelse skyldes ofte helt andre
faktorer, og i så fald er det højst risikabelt at
manipulere med den tilsyneladende indflydel-
sesfaktor. En strukturændring, der vil skabe de
bedste betingelser for den kirkelige adfærd, må
ske under hensyntagen til alle de faktorer, hvis
sammenhæng med kirkeligheden denne under-
søgelse peger på.
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Appendix:

Spørgeskema

Til brug for den af kirkeministeriet nedsatte
strukturkommission skal man bede Dem be-
svare følgende spørgsmål så fyldigt og nøjag-
tigt, som det er muligt.

De udfyldte spørgeskemaer tilbagsendes se-
nest den 1. september 1966 direkte til kirke-
ministeriet i vedlagte konvolut.

Alle svar vil blive behandlet i streng fortro-
lighed.

1: Spørgsmål, som besvares af alle ad-
spurgte.

0,1: Antal præster i pastoratet 62).
1,1: Oplysning om kirkebygninger m.v.
1,11: Hvor mange kirker er der i sognet (pa-

storatet?
1,12: Kirkens(ernes) beliggenhed.
1,121: Afstand fra præstebolig.
1,122: Skildring af kirkens(ernes) beliggenhed

i forhold til den øvrige bebyggelse.
1,13: Kirkebygningens(ernes) udformning.
1,131: Hvilke lokaler findes foruden selve kir-

kerummet?
1,132: Hvad benyttes disse lokaler til og hvor

ofte?
1,133: Hvilke lokaler til kirkeligt formål (i

bred forstand) findes der i øvrigt i sog-
net (pastoratet)?

1,2: Gudstjenester og kirkelige handlinger.
1,21: Antal gudstjenester i kirke

i 1965, heraf højmesser
Antal gudstjenester i
i 1965, heraf højmesser
Antal gudstjenester i
i 1965, heraf højmesser
Antal særlige børne- og ungdomsguds-
tjenester i 1965
Antal gudstjenester for særlige grupper
i øvrigt i 1965 og arten heraf

kirke

kirke

62) De med *) mærkede spørgsmål er føjet til
efter skemaernes returnering fra oplyserne og er
besvarede ved kompletteringen af skemaerne.

1,22: Tidspunkt for højmesse i 1965? kl.
Tidspunkt for øvrige gudstjenester

1,23: Hvilken indflydelse har gudstjeneste-
tidspunktet efter Deres mening på kir-
kegangen?

1,24: Skønnet gennemsnitlig kirkegangspro-
cent af medlemmer af folkekirken pr.
søndag i 1965

kirke °/0

kirke <Vo
kirke o/o

kirke <y0

1,25: Varierer kirkegangen efter hvilken
præst, der holder gudstjenesten?

1,26: Hvor stor en del af pastoratets med-
lemmer af folkekirken følger gudstje-
nesten,
mindst 1 gang mdl.:

kirke (antal)
kirke (antal)
kirke (antal)

mindst 1 gang årligt:
kirke (antal)
kirke (antal)
kirke (antal)

1,27: Antallet i 1965 af
1,271: Fødte
1,272: Døbte
1,273: Navngivne
1,274: Kirkeligt viede
1,275: Døde
1,276: Begravet med kirkelig medvirken
1,277: Altergæster, mandlige
1,278: Altergæster, kvindelige
1,3: Konfirmandhold
1,31: Antal konfirmerede 1965 hos Dem
1,311: Samlet antal 1965
1,312: Efterårskonfirmerede 1965
1,313: Forårskonfirmerede 1965
1,32: Undervisningsperiode(r)
1,33: Forberedelsestider
1,331: dag kl. - og

dag kl. - holdstørrelse
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1,332: dag kl. - og
dag kl. - holdstørrelse

1,333: dag kl. - og
dag kl. - holdstørrelse

1,334: dag kl. - og
dag kl. - holdstørrelse

1,34: Hvor læses med konfirmander?
1,35: Fra hvilke skoler modtages konfirman-

der?
1,351: skole. Afstand til konfirmand-

lokale km
1,352: skole. Afstand til konfirmand-

lokale km
1,353: skole. Afstand til konfirmand-

lokale km
1,354: skole. Afstand til konfirmand-

lokale km
1,36: Hvorledes koordineres skoleskema og

konfirmandundervisning?
1,37: Hvorledes fungerer denne koordination

efter Deres skøn?
1,38: Hvorledes indgår kirkegang i konfir-

mandundervisningen?
(frivillig-tvungen; hvor ofte)?

1,39: Har De eventuelt forslag til ændring af
konfirmationsordningen?
(f.eks. alder, tidspunkter, undervisnings-
sted etc.)

1,4: Sognemæssige forhold.
1,41: Sognets (pastoratets) befolkningstal?
1,42: Sognets (pastoratets) størrelse?
1,43: Bemærkninger om sognets sociale struk-

tur (aldersfordeling, erhvervsfordeling,
indtægtsfordeling, afstand mellem bopæl
og arbejdsplads).

1,431: Gennemsnitsindkomst *)
1,432: Landbrugserhvervets udbredelse *)
1,433: Stillingsfordeling *)
1,434: Aldersfordeling *)
1,44: Bemærkninger om befolkningens mobi-

litet (Til- og fraflytning! hvor længe bli-
ver man boende)

1,441: Befolkningens af- og tiltagen i tiden
1945-60.

1,45: Bemærkninger om sognets politiske
struktur

1,46: Bemærkninger om sognets bebyggelses-
karakter og samfærdselsforhold

1,47: Menighedsrådets sammensætning
1,471: Antal lister ved valget 1965
1,472: Hvordan er opstillingen foregået og på

hvis initiativ
1,473: Sammensætning (grupper, alder, køn)

8*

1,474:

1,48:

1,491:

1,492:
1,401:

1,402:
1,5:
1,51:

1,511:
1,52:

1,53:

1,6:
1,61:
1,611:
1,612:

1,613:
1,614:

1,615:

1,616:

1,617:

1,62:

1,63:

1,64:

2;

Stemmeprocenter ved menighedsråds-
valget i 1965 *)
Bemærkninger om den kirkelige tradi-
tion i sognet
Hvilke frimenigheder eller valgmenig-
heder findes der i sognet?
Forholdet til disse?
Hvilke andre trossamfund findes der i
sognet?
Forholdet til disse?
Betjening af institutioner m.v.
Hvilke institutioner, som dækker større
områder end sognet findes der i sognet
(sygehuse, alderdomshjem, garnisoner
osv?)
Findes alderdomshjem i pastoratet?
Hvorledes er den kirkelige betjening af
disse ordnet?
I hvilket omfang hjælper De med be-
tjening af institutioner uden for sognet?
Ferieproblemer
Er der særlige ferieområder i sognet?
Hvis ja, hvor mange feriegæster? ca.
Hvorledes er ferieområdernes beliggen-
hed i sognet?
Er der større campingpladser?
Er der særlig kirkelig betjening af ferie-
gæsterne? (F.eks. særgudstjenester,
strandgudstjenester ...)
Hvorledes bekendtgøres gudstjenesteti-
der etc. for feriegæsterne?
Er der koordination af den kirkelige be-
tjening af ferieområder, som er fælles
for flere sogne?
Evt. bemærkninger om mangler ved den
kirkelige betjening af feriegæster, samt
forslag til forbedring af betjeningen
Hvorledes ordnes betjeningen af embe-
det under Deres ferie?
Koordineres præsternes ferie for et
større område og i bekræftende fald
hvorledes?
Hvornår havde De ferie i 1965?

Spørgsmål, hvis besvarelse overlades til de
adspurgtes skøn:

2,1: »Frivilligt kirkeligt arbejde«.
2,11: Præstens eget arbejde / 1965
2,111: Studiekredse: antal møder

antal deltagere pr. møde
2,112: Bibelkredse: antal møder

antal deltagere pr. møde
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2,113: For ældre: antal møder 2,23:
antal deltagere pr. møde 2,3 og

2,114: Art: antal møder 2,4:
antal deltagere pr. møde 2,31:

2,115: Art: antal møder
antal deltagere pr. møde 2,32:

2,116: Art: antal møder
antal deltagere pr. møde

2,117: Eventuelle bemærkninger om deltager-
nes fordeling efter alder, køn, erhverv,
uddannelse 2,33:

2,12: Søndagsskole?
2,121: Hvis ja. Tidspunkt: kl. -
2,122: Antal børn pr. søndag
2,123: Hvor ofte deltager børnene i gudstjene- 2,34:

sten? 2,35:
2,13: Andet arbejde i sognet (f.eks. KFUK,

FDF) 2,36:
2,131: Foreningens navn

antal medlemmer 2,37:
2,132: Foreningens navn 2,38:

antal medlemmer
2,133: Foreningens navn 2,39:

antal medlemmer
2,134: Foreningens navn

antal medlemmer 2,30:
2,135: Foreningens navn

antal medlemmer 2,41:
2,14: Deres personlige skøn over det »frivil-

lige kirkelige arbejdes« betydning for 2,411:
kirkegangen i sognet:

2,15: Deres personlige skøn over det »frivil- 2,42:
lige kirkelige arbejdes« betydning i øv-
rigt

2,2: vSognerådgivere m.m. 3:
2,21: Ville De i Deres sogn - eventuelt i for-

bindelse med andre sogne - finde det
rimeligt at anvende en sognerådgiver?

2,22: Hvordan kunne De tænke Dem en til- 4:
rettelæggelse af sognerådgiverens arbej-
de?

Hvilke offentlige hverv har De?
Spørgsmål til præster i sogne(pastorater)
med flere faste præsteembeder
Det samlede antal højmesser i sognets
kirker?
Hvorledes fordeles disse mellem præ-
sterne?
Pastor antal højmesser
Pastor antal højmesser
Pastor antal højmesser
Hvorledes er konfirmanderne fordelt?
Pastor holdsstørrelse
Pastor holdsstørrelse
Pastor holdsstørrelse
Hvem fører kirkebøgerne?
Hvorledes koordineres præsternes ar-
bejde?
Hvorledes samarbejder præsterne med
møder etc.?
Hvem redigerer kirkebladet?
Er der distriktsdeling mellem præsterne
(siden hvornår?)?
Er der regulativ for arbejdsfordelingen
mellem præsterne (stadfæstet hvor-
når?)?
Skønnes kapellantitulaturen af betyd-
ning for kirkegangen?
Skønnes kapellantitulaturen af betyd-
ning for konfirmandfordelingen?
Skønnes kapellantitulaturen af betyd-
ning for kirkelige handlingers fordeling?
Øvrige bemærkninger om kapellantitu-
laturens eventuelle ulemper og forslag
til ændringer
Spørgsmål til provsten. Afholdes der
provstikonventer, samarbejdsmøder el-
ler lignende? (Hvor tit og med hvilket
program?)
For Aalborg købstad: Bevægelsen af
sognebåndsløsere
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Bilag 11

STUDIEFORLØBET
VED DE TEOLOGISKE FAKULTETER OG

TILGANGEN TIL PRÆSTEEMBEDER
I DEN DANSKE FOLKEKIRKE

TIL 1980

Udarbejdet
i april 1968 af Københavns Universitets

Religionssociologiske afdeling





Tabeloversigt

Københavns Universitet, mandlige studerende tabel 1
Københavns Universitet, kvindelige studerende - 2
Århus Universitet, mandlige studerende - 3
Århus Universitet, kvindelige studerende - 4
Københavns Universitet, mandlige kandidater - 5
Københavns Universitet, kvindelige kandidater - 6
Århus Universitet, mandlige kandidater - 7
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Procentuel »overlevelsestabel«, mandlige studerende - 15
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Studieforløbet ved de teologiske fakulteter
og tilgangen til præsteembeder i den danske folkekirke

til 1980*)

Indledning
Dette er et forsøg på en prognose. En prog-

nose er kun rigtig under visse forudsætninger.
Hvis forudsætningerne holder stik, gør progno-
sen det også. Desværre svigter forudsætninger
som regel i større eller mindre grad, og prog-
nosen vil da slå fejl, medmindre de svigtende
forudsætninger opvejer hinanden.

I nærværende prognose optræder mange
usikre forudsætninger, men der er så vidt mu-
ligt gjort rede for dem efterhånden, så læserne
har mulighed for at korrigere vort skøn.

Tilgang til de teologiske studier, studieforløbet
og kandidatproduktionen

Som kilde til tabellerne 1-28 er brugt Kø-
benhavns og Århus universiteters officielle
lister over immatrikulerede studenter.

Ud fra disse lister er det temmelig let at få
oversigt over de studenter, der immatrikuleres
direkte til de teologiske fakulteter. Man kan
blot ikke nøjes med at følge disse nyimmatri-
kulerede, til de har fået deres eksamen eller er
holdt op med at studere. Der er mange huller i
listerne. En del af hullerne skyldes, at ca. 10 %
af studenterne skifter efternavn under studiet.
Nogle skifter universitet for resten af studiet,
og andre skifter, men kommer tilbage et: par
år efter. Endnu andre kommer til teologien fra
helt andre studieretninger. Det har været tem-
meligt arbejdskrævende at få alle disse sidste
faktorer med. Tabellerne 1-8 danner det egent-
lige grundlag for prognosen. De pågældende
studenters studieforløb er nøje kontrolleret.

*) Arbejdet er udført med bistand af instituttets
statistiske medarbejder Eeva Stene, samt Margitt
Havlykke, Helle Jacobsen og Gurli Jørgensen. Ar-
bejdet er delvis betalt af kirkeministeriet.

Tabellerne 1-4 viser tilgang og udvikling i
antallet af teologistuderende i København og
Århus. Ved hjælp af disse tabeller kan man få
et billede af, hvor mange studerende der for-
lader fakulteterne efter 1., 2., etc. studieår med
eller uden kandidateksamen. I disse 4 tabeller
er der kun medtaget de »normale« studenter,
som altså er blevet immatrikuleret ved begyn-
delsen af det teologiske studium, og som ikke
har skiftet studium eller fakultet.

Tabellerne 5-8 viser antallet af teologiske
kandidater, som har taget eksamen efter 5., 6.
etc. studieår. Tabellerne dækker samme kategori
studenter som tabellerne 1-4. (Det har senere
vist sig, at denne kategori studenters studiefor-
løb er repræsentativ også for de øvrige katego-
rier).

Det må bemærkes, at oplysningerne for året
1951 ved Københavns Universitet på grund af
registreringssystemet er usikre. Året ser i øvrigt
unormalt ud, fordi alle studenterne er mandlige,
og fordi de tager deres eksamen betydeligt hur-
tigere end andre studenter. Derfor begynder
tabellerne for Københavns Universitet først i
1952, mens de for Århus Universitet begynder
i 1951.

Hvis man sammenligner tabellerne 1 og 5,
kan man se, at både frafald og studietakt har
været stort set det samme under hele perioden.
Derfor kan man konkludere, at med uforandre-
de studieforhold og uforandret studentermate-
riale (det vil sige grunduddannelse, pensum,
læsevaner etc.) så bliver også det gennemsnitlige
studieforløb det samme.

En test viser, at det observerede frafald og
antallet af kandidateksaminer efter det 1., 2.,
etc. studieår sjældent afviger signifikant fra
gennemsnittet. Blandt afvigelserne er 1957-år-
gangen, hvor kun 2 mandlige københavnske
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studenter tog eksamen i løbet af det 7. studieår.
Til gengæld lå antallet af mandlige københavn-
ske studenter, der tog eksamen i løbet af det 8.
studieår, over gennemsnittet, og i øvrigt afviger
den del af årgangen, der i alt har fået kandidat-
eksamen, kun lidt fra gennemsnittet. En anden
stor afvigelse er det store frafald (3 personer)
blandt de mandlige københavneres 1959-årgang
efter 4. studieår. Dette kan forklares ved, at
årgangens studenter har været mere afhængige
af hinanden end gennemsnitligt.

Det nytter ikke at teste noget om det gen-
nemsnitlige studieforløb for de kvindelige teo-
logistuderende (tabellerne 2, 4, 6, 8), fordi de
ældre studieårgange, som vi ved mest om, har
så få kvindelige deltagere.

Ved Københavns Universitet tog stort set
kun en femtedel af de mandlige studerende
deres eksamen højst 7 år efter begyndelsen af
studiet. Ved Århus Universitet ser årgangene
1951-55 ud til at tage eksamen betydeligt hur-
tigere, og frafaldet er betydeligt mindre. Der-
efter bliver takten langsommere, og hverken
frafaldet eller studielængden adskiller sig signi-
fikant fra københavnernes.

I tabellerne 9-12 ses frafaldet og antallet af
kandidateksaminer både absolut og procentuelt.
Man ser, at frafaldet er nogenlunde lige stort
for de mandlige studenter ved begge universite-
ter. For de kvindelige studenter er frafaldet og-
så stort set lige stort ved begge universiteter.
Frafaldet er derimod forskelligt for de to køn
i hvert fald i løbet af de fire første studieår.
Derefter findes desværre kun ganske lidt infor-
mation om de kvindelige studenters frafald.
Det ser dog efter det foreliggende ud til at være
omtrent lige så stort som de mandliges.

I tabel 13 findes udjævnede og afrundede
frafaldsprocenter for begge køn.

Materialets Århusstudenter har taget eksa-
men betydeligt hurtigere end københavnerne.

Det ser dog ud til, at denne forskel forsvinder
i 6O-tallet. Der er heller ikke nogen signifikant
forskel mellem studielængden for mandlige og
kvindelige kandidater. I tabel 14 er samtlige
kandidater, mandlige og kvindelige, fra Århus
og København slået sammen. På grund af de
tidligere Århusstudenters hurtige studietakt giver
tabel 14's afrundede gennemsnitsprocenter
sandsynligvis et lidt for optimistisk billede af
den gennemsnitlige studietid.

I tabellerne 15 og 16 kan man se, hvor man-
ge procent af de teologiske studenter, der er
tilbage ved universiteterne efter første, andet
etc. studieår. I tabellerne 17 og 18 kan man
se, hvor mange procent af de teologiske studen-
ter der kan forventes at tage kandidateksamen
i løbet af det femte, sjette etc. studieår. Det er
tabellerne 17 og 18, der anvendes i prognosen.
(Eventuelle afvigelser skyldes afrundingsfejl).

Tabel 19 viser tilgang af teologiske studenter,
dog eksklusive den tilgang, der fremkommer
som følge af studieskift. For de mandlige stu-
denters vedkommende kan man se, at tilgangen
er bølgeformet med en top i 1965. Antallet af
kvindelige teologistuderende har været stigende
siden midten af 1950-tallet, men også det sy-
nes nu at stagnere.

De teologiske fakulteter har en temmelig
betydelig tilgang som følge af studieskift *).
I tabel 20 ses, at de fleste, der har skiftet stu-
dium til det teologiske studium, har studeret
noget andet i et eller to år, og at der ikke
findes nogen systematisk forskel på de to køn.
Følgende oversigt viser de studenter, som be-
gyndte at studere teologi i København i 1966,
fordelt på deres immatrikulationsår, samt hvor
mange af dem, der stadig studerer teologi i
1967:

]) Her er dog kun tale om studieskift inden for
de to universiteter og ikke f.eks. fra Danmarks
Tekniske Højskole til et teologisk studium.

Den næste oversigt viser den tilsvarende udvikling for dem, der begyndte det teologiske studium
i København i 1965:
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De tre foregående oversigter 2) viser, at fra-
faldet ikke adskiller sig signifikant mellem dem,
der er immatrikuleret ved begyndelsen af det
teologiske studium og dem, der er immatriku-
leret i årene før.

Tabel 21 viser den nuværende bestand af teo-
logiske studenter ved Københavns og tabel 22
ved Århus Universitet. Tabellerne viser, at det
tidligere skete temmelig ofte, at kvindelige teo-
logistuderende begyndte med et andet studium,
mens dette skete forholdsvis mere sjældent for
de mandlige. I de senere år er denne forskel
forsvundet. Ved Københavns Universitet har
antallet af studieskift været stigende, mens det
ved Århus Universitet varierer stærkt.

Ca. to teologiske studenter årligt skifter uni-
versitet uden dog at skifte studieretning. Ofte
skifter de to og to. Denne kategori af studie-
skift har en overrepræsentation af kvinder. I
forhold til antallet af studerende ved de to
fakulteter er trangen til at skifte universitet
stort set ens i Århus og København. Der er så-
ledes i 1967 11 teologiske studenter i Køben-
havn, som tidligere har studeret teologi i Århus,
og 20 teologiske studenter i Århus, som tidlige-
re har studeret teologi i København. Frafaldet
blandt denne kategori er temmelig lille, og stu-

2) Evt. manglende konsistens mellem tabel 1,
tabel 2 og ovenstående 3 oversigter skyldes, at
tabellerne er nøje kontrolleret for hver enkelt stu-
dent, mens oversigterne har de mere summariske
tal fra kilderne. Det drejer sig dog kun om ganske
enkelte personer, f.eks. studenter, der er immatri-
kuleret ved begge universiteter.

dietiden synes ikke at forlænges væsentligt af
studieskiftet. Den nævnte kategori af studieskift
vises i tabel 23. (De studerende, der er optaget
på årslisten ved begge universiteter, eller som
kun har skiftet universitet i et år, er ikke med-
taget i tabel 23).

Tabel 24 giver et samlet billede af bestanden
af teologiske studerende. Det er denne tabel,
der danner grundlag for prognosen for kandi-
datproduktionen.

Tabel 25 viser det forventede antal mandlige
teologiske kandidater af de nuværende studen-
ter. De nederste tal lige oven for »i alt« viser
summen af »gamle« studerende, altså af dem,
der har studeret over 11 år.

Tabel 26 viser det forventede antal kvindeli-
ge teologiske kandidater af de nuværende stu-
denter. Det er således muligt at vurdere prog-
nosen over kandidatproduktionen særskilt for
kønnene.

Desværre giver kilderne ikke udtømmende
oplysninger om, hvor mange studerende i alt
(både nye og studieskiftere) der i de tidligere
år har påbegyndt det teologiske studium. Det
er naturligvis muligt, men i forhold til opgaven
alt for arbejdskrævende at finde frem til de
helt nøjagtige tal. En estimation ved hjælp af
den nuværende bestand og overlevelsestabellen
giver følgende tal:

1967 mandlige 104
kvindelige 67

1966 mandlige 104
kvindelige 55
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1965 mandlige 114
kvindelige 69

1964 mandlige 76
kvindelige 40

1963 mandlige 66
kvindelige 30

1962 mandlige 71
kvindelige 20

1961 mandlige 77
kvindelige 24

1960 mandlige 57
kvindelige 36

Især de tidligste tal er naturligvis usikre.
Med en vis varsomhed kan man alligevel skøn-
ne, at der kan ventes ca. 90 mandlige og ca.
60 kvindelige nye teologiske studerende pr. år
ved begge universiteter 3).

Tabel 27 viser det antal kandidater, man
kan forvente med den ovennævnte tilgang af
studenter. Det er forholdsvis let at revidere
denne del af prognosen. Hvis man f.eks. ønsker
at forvente en tilgang på 100 mandlige stude-
rende pr. år, skal man blot multiplicere antal-
let af mandlige kandidater med 100/90 altså
med 10/9.

Tabel 28 er et sammendrag af tabellerne 25,
26 og 27. Eventuelle afvigelser skyldes afrun-
dingsfejl.

Afgang fra og tilgang til præsteembeder
i den danske folkekirke

Som kilde til dette afsnit er brugt Kirkelig
Håndbog, Teologisk Stat samt oplysninger fra
kirkeministeriet. Mere detaljeret er gennemgået
de forandringer, der er indtruffet i årene 1963
og 1966 (tabellerne 29 og 30).

I 1963 var tilgangen til præsteembeder på 44,
som fordelte sig således:

Samme år overgik 9 mandlige præster til an-
det arbejde.

I 1966 var tilgangen til præsteembeder på
52, som fordelte sig således:

Samme år overgik 10 mandlige præster til an-
det arbejde.

Den direkte tilgang fra universitet-pastoral-
seminarium er nogenlunde lige stor i 1963 og
1966 og ligger på ca. halvdelen af den totale
tilgang.

Antallet af ordinerede præster i forhold til
kandidatproduktionen fremgår af følgende over-
sigt:



Der er altså en tydelig tendens ikke alene til
færre og færre teologiske kandidater, men også
til at en lavere og lavere procent af dem bliver
ordineret.

Det komplicerer billedet noget, at terminer-
ne for den endelige eksamen ikke er ens i År-
hus og København. I Århus tager man den
endelige eksamen lidt før jul og i juni måned,
mens man i København tager den i januar og
i juni. Disse forskelle kan især ødelægge bille-
det af det enkelte år, men udjævnes dog over
en længere årrække. Med dette forbehold kan
vi regne med, at stort set en trediedel af de teo-
logiske kandidater får embede som præst i det
samme år, som de har deres eksamen, og at ca.
en femtedel af dem får præsteembede det nær-
mest følgende år. Det er meget svært at sige
noget tilsvarende om de kvindelige kandidater,
fordi de har været så få. Et meget groft skøn
viser dog, at sandsynligheden for at få præste-
embede er halvt så stor for kvinder, som den
er for mænd. Det må dog siges, at vi her står
ved det mest usikre i prognosen.

Der er altså også en betydelig tilgang til præ-
steembeder fra personer, der har fået deres eks-
amen nogle år før. Det kan f.eks. skyldes, at
man har fået udsat aftjeningen af sin værne-
pligt.

Følgende tabel viser sammensætningen af
gruppen »teologiske kandidater fra tidligere
år«.

Over 35 år
30-35 år
Under 30

I alt . .

1963

4
4
7

15

1966

10
7

0

17

Har været præst tidligere
Har ikke været præst tidligere

I alt

1963

3
12

15

1966

9
8

17

Det ser ud til, at hvis man ikke er blevet
præst i løbet af nogle få år efter sin eksamen,
så aftager sandsynligheden for, at man nogen-
sinde begynder i præsteembede betydeligt.

Alle de præster, der er overgået fra præste-
embede til andet arbejde, har været teologiske
kandidater. Som man ser det i tabellerne 29
og 30, er det for det meste yngre præster, hvor-
af de fleste dog har været i præsteembede over
5 år.

Ifølge Kirkelig Håndbog 1967 er antallet af
nye præster, som ikke har dansk teologisk em-
bedseksamen, følgende:

År

1963
1964
1965
1966

Missionærer

2

3
2

Andet

5
LI
11

5

lait

7
11
14

7

For 1966 stemmer disse oplysninger ikke
med vor undersøgelse, idet vi har et samlet tal
på 11. Dette skyldes muligvis forskellige krite-
rier for optællingen.

For årene 1963 og 1966, der er særligt un-
dersøgt af os, udgør de nye præster, der ikke
har teologisk eksamen, 24 % af nettotilgangen
(den totale tilgang •— afgangen til andet ar-
bejde).

Følgende tabel viser udviklingen af de for-
skellige teologgrupper:

1.1.1963 31.12.1963 1.1.1966 31.12.1966

Præster og teologer (total)
Ansat i præsteembede
Ikke-pensionerede teologer uden for præsteemb.
Afskedigede præster og teologer

2636
1840

383
412

2643
1823

394
426

2637
1793

393
451

2637
1786
395
456

Af ovenstående tabel kan vi se, at det totale
antal præster og teologer har været konstant i
perioden, mens antallet af præster i embede er
gået langsomt nedad, og antallet af pensionere-
de præster er gået hurtigt opad.

Den hyppigste årsag til afgang fra præsteem-

bede er alder og sygdom. I løbet af året 1963
fratrådte 40 af disse grunde, og i 1966 fratrådte
38 (se tabellerne 29 og 30). Der er ingen signi-
fikant forskel på disse gruppers aldersfordeling.
Hvis man regner med at fastholde den nuvæ-
rende pensionsalder på 67-70 år og stort set
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bevarer den nuværende sundhedstilstand, kan
man estimere størrelsen af afgang på grund af
alder og sygdom med en rimelig nøjagtighed
også for de kommende år.

I 1963 døde 12 og i 1966 11 præster i embe-
de. I nedenstående tabel har vi sammenlignet
dødeligheden for danske mænd ifølge Statistisk
Årbog 1967 med præsternes dødelighed i årene
1963 og 1966 for forskellige aldersgrupper.

Dødeligheden blandt de yngre præster i em-
bede er stort set den samme som i den mandlige
befolkning i øvrigt. Dødeligheden blandt de
ældre præster i embede er noget mindre end i
den mandlige befolkning i øvrigt.

På grundlag af de forannævnte oplysninger
kan vi estimere, at efter afgang på grund af
alder, sygdom og død er der i slutningen af
året så mange præster tilbage i embedet (målt i
procent af antallet af præster i begyndelsen af
året):

Alder
Tilbage

i slutningen
af året

over 70 75 °/o
70 15 °/o
67-69 76 «/o
64-66 95 °/o
60-63 98 »/o
54-59 99 «/o
53 99,1 °/o
52 99,2 »/o
51 99,3 «/o
49-50 99,4 o/o
47-48 99,5 «/o
44-46 99,6 o/o
40-43 99,7 o/o
31-39 99,8 %

-30 99,9 o/o

I omstående tabel betyder »alder« det antal
år, man bliver i det pågældende kalenderår.

Tilgangen til præsteembeder udregnes f.eks.
for 1967 således: Den består af en trediedel af
det akademiske år 1966/67's mandlige kandi-
dater (50) plus en sjettedel af samme års kvin-
delige kandidater (3) plus en femtedel af 1965/
66's mandlige kandidater (ca. 39) plus en tien-
dedel af samme års kvindelige kandidater (ca.
0). På den måde får man en tilgang på ca. 25.
Denne tilgang multipliceres med de nye præs-
ters aldersfordeling (se tabel 31). Med hensyn
til alder ved teologisk embedseksamen er der
ikke konstateret nogen forskel mellem de to
køn. Der er sket en vis glidning i kandidatalde-
ren, således at kandidaterne fra årene 1951—
1954 i gennemsnit er yngre end kandidaterne
fra de senere år. Dette har sammenhæng med,
at den gennemsnitlige studietid er blevet læn-
gere. Aldersfordelingen for de nye præster er
udregnet på grundlag af tallene fra 1955-1967,
dog med nogen afrunding.

Udover dette var der i 1963 en nettotilgang
på 6 præster og i 1966 på 7 præster. Det er
vanskeligt at danne sig et skøn over disse ældre
teologiske kandidaters vandringer til og fra
præsteembede.

Vi har forsøgt ved hjælp af ovennævnte tal
at »forudsige« udviklingen i antallet af danske
præster for årene 1964 og 1965. Det gav som
resultat, at antallet af pensionerede ved 67-69-
års alderen var en smule underestimeret, mens
tallene i øvrigt passede godt for alle alders-
klasser over 45 år. Derimod var der en stærk
underestimering af tilgangen fra de yngre al-
dersklasser (i alt ca. 28 præster). Forklaringen
er den, at man i løbet af de to år har udnævnt
25 præster, der ikke har teologisk uddannelse.

I nedenstående tilgangstabel forsøger vi at
fordele en nettotilgang (d.v.s. tilgang af præster
med embedseksamen af ældre dato — afgang
fra præsteembede til andet erhverv) på 9 ældre
præster om året mellem de forskellige alders-
klasser, således at afvigelserne mellem de fak-
tiske og de udregnede til- og afgangstal fra 1963
til 1966 bliver minimeret. I den pågældende
periode har man haft en faktisk nettotilgang på
i alt 29 præster af den pågældende kategori.
Det vil sige, at en beregnet tilgang på 9 præster
pr. år betyder en lille overestimering.

Tabellen læses således, at den årlige tilgang
f.eks. i aldersklassen 50-69 er på 0,125 præster
i gennemsnit pr. årgang.

Man kan ved hjælp af tabellerne 29 og 30
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Alder
Tilgang

af præster
pr. årgang

50-69 0,125
45-49 0
40-44 0,200
35-39 0,020
32-34 0,600
29-31 1,000
27-28 0,300

-26 0

se, at en stor del af de nuværende præster er
født i begyndelsen af 1900-tallet. Derfor kan
man vente, at afgangen på grund af alder,
sygdom og død i 1970-tallet vil blive en del
større end nu.

Tilgangen til præsteembederne er beregnet
på grundlag dels af de nuværende teologiske
studenter og dels af det gennemsnitlige studie-
forløb for de sidste 15 år. For tiden er frafal-
det fra de teologiske studier noget større og
studietiden noget længere end dette gennem-
snit. Der er dog ikke tage hensyn til dette usik-
re forhold i prognosen, som derfor kan være
en anelse for optimistisk. Vi har som sagt
skønnet en tilgang på 90 mandlige og 60 kvin-
delige studerende om året. Fejl i dette skøn vil
på grund af studietidens længde først få større
betydning efter 1975.

Antallet af nye præster med teologisk em-
bedseksamen er beregnet på grundlag af obser-
vationer i 1963-66. Der er hidtil udnævnt så
få kvindelige præster, at man kun kan danne sig
et meget usikkert skøn om deres antal i frem-
tiden. Helt summarisk har vi sat sandsynlig-
heden for, at kvindelige teologiske kandidater
begynder som præster, til halvdelen af den til-
svarende sandsynlighed for de mandlige.

I perioden 1963-66 blev der udnævnt ca.
10 præster om året med anden uddannelse. Der
er ikke udarbejdet nogen prognose for tilgan-
gen af denne kategori.

I tabel 32 står tallene for den forventede ud-
vikling i antallet af præster i embede i årene
1967-80. Her kan man se, at antallet af præster
i embede går ned med ca. 20 pr. år. Ifølge kir-
keministeriets oplysning af 18. 3. 1968 er der
samme dato 114 ledige embeder. Selv om der
ikke oprettes nogen nye embeder i takt med
befolkningsstigningen, kan man vente en præste-
mangel på ca. 380 i 1980. Det vil sige, at mel-
lem hvert fjerde og hvert femte embede vil stå
ledigt.

Præstemangelen vil dog blive reduceret med
tilgangen af præster med anden uddannelse.
Hvis denne tilgang f.eks. bliver på 130, bliver
præstemangelen i 1980 kun på ca. 250. Til gen-
gæld forsøges præstemangelen med antallet af
nyoprettede embeder.
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Tabel 1
Københavns Universitet

det teologiske fakultet, mandlige studerende

Tabel 2
Københavns Universitet

det teologiske fakultet, kvindelige studerende
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Tabel 3
Århus Universitet

det teologiske fakultet, mandlige studerende

Tabel 4
Århus Universitet

det teologiske fakultet, kvindelige studerende
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Tabel 5
Københavns Universitet

det teologiske fakultet, mandlige kandidater

Tabel 6
Københavns Universitet

det teologiske fakultet, kvindelige kandidater

130



























Tabel 32

Tekst til tabel 29 og 30

a: Præster og teologer i begyndelsen af året
(total)

b: Ansat i præsteembede i begyndelsen af året
c: Afskedigede fra præsteembede i løbet af

året
d: Afgået fra præsteembede på grund af død

i løbet af året
e: Teologer og andre indtrådte i præsteembede

i løbet af året
f: Præster i embede overgået til andet erhverv

i løbet af året
g: Ansat i præsteembede i slutningen af året
h: Ikke-pensionerede teologer uden for præste-

embede i begyndelsen af året *)
i: Antal af h afskediget i løbet af året
j: Antal af h døde i løbet af året

k: Antal af h overgået til præsteembede i lø-
bet af året

1: Ikke-pensionerede teologer uden for præste-
embede i slutningen af året*)

m: Afskedigede præster og teologer i begyndel-
sen af året2)

n: Afskedigede præster og teologer i slutnin-
gen af året 2)

o: Præster og teologer i slutningen af året
(total)

x) »forsvundne« teologer er ikke medregnet.
2) inclusive de »forsvundne« teologer.
»forsvundne« betyder teologiske kandidater, der

af en eller anden grund, f.eks. emigration, forsvin-
der fra kilderne til disse tabeller.
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Bilag 12

Tillæg til
Studieforløbet ved de teologiske fakulteter og

tilgangen til præsteembeder
i den danske folkekirke til 1980

(april 1968)

Udarbejdet i september 1969 af
Københavns Universitets

Religionssociologiske afdeling

Efter opfordring fra formanden for kirke-
ministeriets udvalg vedrørende præstemangelen,
biskop Dons Christensen, har afdelingen for
religionssociologi udarbejdet en revision af den
prognose for tilgangen til præsteembeder, som
blev udsendt i april 1968 i).

Resultatet af denne revision er følgende:
1: Der er for årene 1967/68 og 1968/69 kon-

stateret et relativt stort frafald fra de teologiske
studier. Frafaldet afviger signifikant fra det,
der er lagt til grund for prognosen.

2: Antallet af teologiske kandidater har i
den nævnte periode været noget mindre end
beregnet i prognosen.

3: Tilgangen til de teologiske fakulteter har
i 1968 været en del mindre end i 1967, og efter
foreløbige oplysninger været endnu mindre i
1969. Prognosen ventede en stigning i antallet
af teologistuderende.

4: De førnævnte 3 faktorer virker alle i
samme retning, nemlig i retning af en forøgelse

!) Studieforløbet ved de teologiske fakulteter og
tilgangen til præsteembeder i den danske folkekirke
til 1980. Udg. af Institut for Dansk Kirkehistories
Religionssociologiske afdeling, april 1968 (dupli-
keret), sml. fremstillingen: Per Salomonsen: Studie-
forløbet ved de teologiske fakulteter og tilgangen
til præsteembeder i den danske folkekirke til 1980,
i Kirkehistoriske Samlinger 1969 (særtryk mærket
Kirkehistoriske Samlinger 7. række, 7. binds 1.
hæfte, 1969).

Det statistiske arbejde er udført
af Eeva Stene og Helle Jacobsen.

af den præstemangel, der er beregnet i progno-
sen. Præstemangelen, der var prognosticeret til
ca. 380 i 1980 skal dog næppe af disse grun-
de forøges med mere end ca. 30-80.

Denne ringe stigning skyldes:

a) at bevægelsen i antallet af teologistuderende
og antallet af kandidater fra 1968 kun kan
nå at få ganske ringe indflydelse på det
samlede antal præster allerede i 1980, og

b) at en relativ stor del af øget frafald fra stu-
dierne og nedgang i tilgangen til studierne
skyldes kvinder, samtidig med at prognosen
kun har beregnet halvt så stor mulighed for,
at kvindelige, teologiske kandidater bliver
præster, som at mandlige, teologiske kandi-
dater bliver det.

Konklusion: Den i prognosen beregnede
præstemangel i 1980 på ca. 380 må ventes
forøget til mellem ca. 410 og ca. 460. Der er i
øjeblikket ingen tegn til, at præstemangelen vil
blive mindre efter 1980.

Herefter skildres prognoserevisionen i detal-
jer:

Omstående tabeller 1, 2, 3 og 4 giver en
oversigt over udviklingen i antallet af teologi-
studerende ved Københavns og Århus' universi-
teter fordelt på mænd og kvinder for 1967/68
og 1968/69. Ved hjælp af disse tabeller er det
muligt at sammenligne det faktiske frafald med
det, der blev beregnet i prognosen:
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Det ses heraf, at det faktiske frafald i årene
1967/68 og 1968/69 har været signifikant stør-
re end det frafald, der i prognosen var beregnet
på grundlag af et forholdsvis fast frafaldsmøn-
ster i perioden 1952-66. Dette gælder både for
frafaldet ved de enkelte universiteter fordelt
på de enkelte køn - med undtagelse af kvinde-
lige teologistuderende i Århus — og frafaldet
for de teologistuderende som helhed2). Den
gruppe, hvor frafaldet har været størst og ad-
skiller sig mest fra det forventede, er kvindelige
studerende fra Københavns Universitet. Det
totale frafald har været 1,6 gange så stort som
det forventede.

En sammenligning mellem det forventede
og det faktiske antal kandidater viser følgende:

De forventede tal var i prognosen beregnet
på grundlag af den gennemsnitlige studietid
og kandidatproduktion i 1952-66 3). Den fak-
tiske kandidatproduktion har været noget min-
dre end den forventede, men der er ingen af
forskellene, der er signifikante.

Omstående tabeller 5, 6, 7 og 8 er fire for-
skellige forsøg på at forudsige produktionen af
teologiske kandidater i 1967-1980. Grundlaget
for alle fire forsøg er fordelingen af de teolo-
giske studenter på forskellige studieår i efterårs-
semesteret 1968. I tabel 5, 6 og 7 er der bereg-
net samme frafald som i prognosen, men for-
skellige muligheder for tilgang af nye studenter.
(Tabel 5 med 60 mandlige og 40 kvindelige pr.
år, tabel 6 med 75 mandlige og 50 kvindelige pr.
år og tabel 7 med 90 mandlige og 60 kvinde-
lige pr. år). I tabel 8 er der regnet med halv-
anden gang så stort frafald som i prognosen og
med en tilgang på 75 mandlige og 50 kvindelige
studenter pr. år.

Prøver man at se de forskellige alternativer
ved siden af hinanden, ser det således ud:

2) Sml. tabel 13 i prognosen (tabel 9 i Salomon-
sens artikel).

3) Sml. tabel 14 i prognosen (tabel 10 i Salo-
momsens artikel).

4) Tilsyneladende fejl i sammentæll ingerne skyl-
des, at de enkelte tal er afrundede.



Beregner man antallet af nye præster i folke-
kirken efter samme principper som i progno-
sen og efter de 5 muligheder, der er fremstil-
let i ovenstående tabel, får man følgende:

Hvis præstemangelen efter den oprindelige
prognoses forudsætninger kunne sættes til ca.
380 i 1980, vil den altså ifølge tabel 5 blive ca.
430, ifølge tabel 6 blive ca. 420, ifølge tabel
7 blive ca. 410 og ifølge tabel 8 blive ca. 460.

Ingen af de nævnte muligheder vil altså give
en præstemangel i 1980, som er mindre end
den, der blev beregnet i prognosen. Den for-
holdsvis ringe forskel i præstemangel mellem
de forskellige muligheder skyldes, at det sam-
lede antal præster i 1980 kun i ringe grad på-
virkes af, hvad der sker i det teologiske studi-
um i de kommende år.

Der er ikke, hverken i prognosen eller i
denne revision af prognosen, noget tegn til,
at præstemangelen vil blive mindre i årene efter
1980.

Antal nye præster med teologisk embeds-
eksamen i løbet af året
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Bilag 13

Den svenske prøsteuddannelse

Nuværende uddannelse
Min gennemgang af den samlede svenske

præsteuddannelse foretages med særligt hen-
blik på den »praktiske« uddannelse. Som ud-
gangspunkt tager jeg studiet ved Uppsala uni-
versitet, som det former sig i dag.

Det teologiske studium ved universitetet be-
gynder med et oversigtskursus, som varer 3
terminer. Normalstudieplanen ser således ud:

1. Exegetisk teologi
Hebraisk: 75 timer
Græsk: 72 timer
Nytestamentlig exegese: 95 timer
Gammeltestamentlig exegese: 75 timer

2. Historisk teologi.
Kirkehistorie etc.: 75 timer
Missionshistorie: 10 timer
Praktisk teologi: 50 timer

3. Systematisk teologi
Filosofi: 45 timer
Dogmehistorie: 60 timer
Symbolik: 15 timer
Dogmatik: 10 timer
Etik og Religionsfilosofi: 50 timer

4. Religionshistorie: 90 timer.

Studiets 2. del tager 2-2V2 år og har ingen
fast studieplan. Fagene er: Religionshistorie
med religionspsykologi, Det gamle testamentes
exegese, Det nye testamentes exegese, Kirkehi-
storie, Dogmatik, Etik og religionsfilosofi samt
Praktisk teologi med kirkeret.

I vejledningen til faget Religionshistorie med
religionspsykologi hedder det, at hoveddiscipli-
nerne herindenfor er religionshistorie, religions-
fænomenologi, religionssociologi og religions-
psykologi. »Disse fag griber ind i hinanden og
bør derfor studere i sammenhæng.« For at

bestå med laveste karakter i faget skal man
have læst mindst 1 oversigtsværk inden for hver
af de fire deldiscipliner.

I øvrigt kan man have speciale enten på den
religionshistoriske, religionsfænomenologiske og
religionssociologiske linie.

I faget Etik og religionsfilosofi kan man
specialisere sig i aktuel kristen etik eller i social-
etiske spørgsmål.

Nuværende praktisk teologi
Den praktiske teologi med kirkeret har en

egentlig studieplan. For at bestå skal man dels
have deltaget i et oversigtskursus, dels have
deltaget i 1 termins videnskabelige forelæsnin-
ger og endvidere have studeret specialværker i
kirkekundskab, liturgik, homiletik, kateketik
og sjælesorgens historie.

Det praktisk teologiske øvelseskursus inde-
holder:

a. Forberedende kurser
1. taleteknik: 20 timer
2. liturgisk sang: 24 timer
3. samfundskundskab: 20 timer
4. psykologi og psykiatri: 30 timer

b. Det egentlige øvelseskursus, som er et ca.
14 ugers kursus med fagene:
1. Homiletik: 6 timer om ugen
2. Kateketik: 6 timer om ugen
3. Pastoralpsykologi med sjælesorg: 16 timer
4. Liturgisk læsning: 24 timer
5. Liturgisk sang: 24 timer
6. Kirkeret: 2 timer om ugen
7. Orientering i visse kirkelige arbejdsformer:

25 timer, heraf 6 timer til søndagsskolen
og dens metodik, 6 timer til kirkelig ung-
domsvirksomhed, 4 timer til kirkelig oplys-
ning, 5 timer til familiespørgsmål og 4 ti-
mer til menighedspleje.
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Præste uddannelsesko mmissionen
I 1963 nedsatte biskopsmødet en kommission

med den opgave at udarbejde forslag til en æn-
dring af præsteuddannelsen. Formand var bi-
skop Gert Borgenstierna og næstformand var
professor Åke Andren.

Komiteen konstaterer, at den må formulere
de grundlæggende krav, som kirken til enhver
tid må stille til sine præster, men den har også
forsøgt at bedømme de forventninger, som sam-
tiden og fremtiden med en forandret sam-
fundsmæssig kulturel og psykologisk struktur
kan have til præsteskabet. Komiteen er »over-
bevist om at den solide undervisning i kirkens
fundamentale kundskaber må gå hånd i hånd
med en indførelse af dette stof i det aktuelle
miljø, som kirken arbejder i. Derfor er det nød-
vendigt med en grundig undervisning i dette
miljøs struktur og funktioner. Dette oversættel-
ses- og transponeringsspørgsmål har man ikke
tidligere kunnet give tilstrækkelig plads i præs-
teuddannelsen«.

tion til søndagsskolelærere og junior-
ledere.

b. Konfirmandundervisning, »som anses
for at være hovedopgaven i præstens
undervisning«.

c. Voksenundervisning (oftest i studie-
kredsform).

Der har ikke i den offentlige debat efter ud-
arbejdelsen af betænkningen været sat spørgs-
målstegn ved definitionen af præstens arbejds-
opgaver på dette område.

4. Sjælesorg, der skildres som »ordets til-
lempning på det enkelte menneskes situa-
tion.«

5. Dåb og nadver.
6. Den liturgiske funktion.

II. Bøn og forbøn.
1. Den liturgiske bøn.
2. Den enkelte bøn.

Præstens arbejdsopgaver
I betænkningens kapitel 4 skildres præstens

arbejdsopgaver i følgende punkter:

I. Ord og sakramente. »Præstens arbejdsop-
gaver vedrørende prædiken, undervisning,
sjælesorg, forvaltning af sakramenterne og
liturgien udgør alle former af ordets for-
kyndelse.« Der er følgende underafdelin-
ger:
1. Prædikenen, som i sit væsen er for det

første skrifttolkning (det dogmatiske hel-
hedssyn på skriftens centrale budskab),
for det andet teksttolkning (udlægning
af den enkelte tekst) og for det tredie
skrift- og teksttillempning (tillempning
på tilhørernes situation).

2. Kasualtalen. Her nævnes, at det tillem-
pende moment får særlig vægt. Det
fremhæves, »at kasualtalen ofte når et
videre auditorium end prædikenen og
derfor må tilmåles stor vægt«.

3. Undervisningen i følgende hovedgrup-
per:
a. Børneundervisning (i hovedsagen søn-

dagsskole- og juniorundervisning).
»Det hører til præstens opgave at ken-
de godt til disse undervisningsformer,
ikke mindst for at kunne give instruk-

III. Sociale-karitative opgaver.
1. Sjælesorgens diakonale side, der skildres

som en »ufravigelig del af den præsteli-
ge sjælesorg«. Endvidere »til den diako-
nale sjælesorg hører også den form for
social rådgivning, der består i at henvise
hjælpsøgende til de muligheder, der ha-
ves for videre hjælp«.

2. Mægling.
3. Hjælpevirksomhed i forskellige former

f.eks. indsats for mission, diakoni og
internationalt hjælpearbejde).

IV. Organisatoriske og administrative opgaver.
1. Menighedsarbejde. Det hedder her, »at

i menighedsarbejdet deltager præsten i et
arbejdsfællesskab, hvor han for en stor
del får pålagt planerende og samordnen-
de opgaver. I egenskab af sagkyndig til-
kommer det præsten i voksende grad at
tage ansvaret for uddannelse af forskelli-
ge kategorier af aktive arbejdere inden-
for menighedslivets forskellige grene«.

2. Menighedsrådet.
3. Kirkebogsføringen.

Desuden nævnes specialtjenester, og som eks-
empler herpå:
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a. præster i tjenester på sygehuse, i fæng-
selsvæsenet eller med særlige sociale
opgaver.

b. præster i missionens tjeneste og i in-
ternational diakoni.

c. sekretærtjenester, bl.a. i kirkens cen-
trale organer.

d. lærere.
e. forskeropgaver etc.

Det hedder videre »for at præsten kan blive
i stand til at løse de mangfoldige arbejdsopga-
ver, fordres en uddannelse, som giver grundige
teoretiske kundskaber inden for de teologiske
discipliner og vænner ham til videnskabelig me-
todik. Men samtidig med uddannelsen give evne
til at bearbejde stoffet, først og fremmest det
exegetiske og systematiske og at anvende dette
på den nuværende situation. Dette er det grund-
læggende krav til præstens uddannelse.

Hvis præsten skal kunne løse disse arbejdsop-
gaver, fordres det, at uddannelsen giver en så-
dan menneskekundskab og orientering om sam-
fundet, at de vordende præster får god kund-
skab om nutiden og dens mennesker«.

Undersøgelse af behovet

Samtidig med betænkningens udarbejdelse
overlod man til lederen af det religionssociolo-
giske institut i Stockholm, docent Berndt Gu-
stafson at undersøge, hvorledes præsterne vur-
derede den nuværende uddannelse. De tydelig-
ste resultater af undersøgelsen var, at præsterne
følte, at de var mangelfuldt uddannede i følgen-
de fag: Praktisk teologi (homiletik, kateketik og
sjælesorg samt orientering i kirkelige arbejds-
former), endvidere i religionspsykologi og reli-
gionssociologi samt endelig tekstinterpretation
til Det gamle testamente og nytestamentlig
teologi.

Der opstilledes denne tabel:
(Tallene betyder følgende: Første kolonne er

»mediantal«. 3,0 betyder, at man er tilfreds med
den undervisning, hverken mere eller mindre.
Gennemsnittet for alle fagene er 3,7, hvilket
betyder, at man gennemsnitligt kunne have øn-
sket sig noget mere undervisning. Anden kolon-
ne indeholder de tal, hvormed medianen for det
pågældende fag overstiger 3,7. Kolonnen er kun
udfyldt med tal på over 0,5. Kolonnen dækker
altså de fag, præsterne udpræget kunne ønske
sig mere undervisning i).

Religionshistorie med religions-
psykologi 3,6

Religionshistorie 3,4
Religionspsykologi 4,4 +0,7
Religionssociologi 4,2 + 0,5
Gamle testamentes exegese 3,6

Det hebraiske sprog 3,4
Interpretation af GT's tekster 4,3 +0,6
Isagogik 3,6
Israels historie 3,6
Nye testamentes exegese 3,8

Græsk 3,5
Interpretation af NT's tekster 3,9
Isagogik 3,6
Urkristendommens historie 3,8
Nytestamentlig teologi 4,4 + 0,7
Kirkehistorie 3,4

Almindelig kirkehistorie 3,4
Svensk kirkehistorie 3,5
Missionskundskab 3,7
Dogmatik med symbolik 3,5

Dogmehistorie 3,4
Dogmatik 3,8
Symbolik 3,8
Teologisk etik med religionsfilosofi.. 3,8

Etik 3,9
Religionsfilosofi 3,7
Praktisk teologi 4,2 +0,5

Kirkekundskab 3,8
Liturgik 3,9
Homiletik 4,4 +0,7
Kateketik 4,4 +0,7
Sjælesorgslære 5,0 + 1,3
Hymnologi 3,7
Kirkeret 3,7
Homiletik 4,4 +0,7

Prædiken:
a) teori 4,1
b) praktiske øvelser 4,5 + 0,8

Kasualtaler:
a) teori 4,1
b) praktiske øvelser 4,7 +1,0

Liturgisk aktion:
a) teori 4,0
b) praktiske øvelser 4,2 +0,5

Kateketik 4,4 +0,7
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Undervisning om stoffets udvalg og
disposition 4,1

Undervisning i lektionsføring 4,5 + 0,8
Praktiske øvelser 4,6 + 0 , 9
Pastoralpsykologi og sjælesorgslære. . 5,2 + 1 , 5

Psykologi (pastoralpsykologi) 5,1 + 1 , 4
Sjælesorg 5,3 + 1 , 6
Liturgisk læsning og liturgisk sang . . 4,0

Liturgisk læsning 3,9
Undervisning af talepædagog 4,4 + 0,7
Liturgisk sang 4,1
Kirke-»lagfarenhet« 3,7

Kirkeret 3,8
Pastoratsforvaltning 4,2 + 0,5
Orientering i kirkelige arbejdsformer 4,9 + 1 , 2

Søndagsskolearbejde 5,0 + 1 , 3
Ungdomsarbejde 5,1 + 1 , 4
Kirkelig »bildningsverksamhet« . . . . 4,9 + 1 , 2
Familiespørgsmål 5,2 +1 ,5
Menighedspleje 3,6

Kommissionens forslag
Kommissionen foreslår, at den teoretiske og

den praktiske uddannelse skilles.
Den praktiske uddannelse indeholder 2 slags

fag.
Først forudscetningsfagene, hvis hovedsa-

gelige opgave er at meddele grundkundskaber
om mennesket og det samfund, som det lever i.
Det bliver sådanne fag som psykologi, psykia-
tri og samfundsorientering.

Dernæst hovedfagene, som er de fag, hvis
opgave er at vise, hvorledes evangeliet kan
omsættes i dagens prædiken, undervisning, sjæ-
lesorg, liturgi og almindeligt menighedsarbejde.

På den måde kommer den teoretiske teologi-
ske uddannelse, som gives ved universitetet til
at give det teoretiske, dogmatiske grundlag for
evangeliets tolkning. Forudscetningsfagene kom-
mer til at give en grundlæggende kundskab om
mennesket og samfundet, og hovedfagene kom-
mer til at give den praktiske oversættelse af
evangeliet i nutiden.

Den praktiske uddannelse i fremtiden
I. Forudsætningsfag

Psykologi, sammenlagt 40 timer. Psykologi
er forudsætningsfag både for sjælesorg og
pædagogik.

1. Personlighedspsykologi: 14 timer. Det
er en kortfattet repetition af gymnasie-
kundskaberne i psykologi.
Faget deles i
a) perceptionspsykologi: 3 timer
b) indlæringspsykologi: 5 timer
c) differentieret psykologi: 6 timer (bl.a.

en kort oversigt over testmetoder, som
er af betydning for pædagogiken).

2. Udviklingspsykologi: 14 timer.
3. Socialpsykologi og gruppedynamik: 12

timer.
Her undervises bl.a. i opinionsdannelse
og i lederskabets psykologi.

Psykiatri med neuroselære og psykoterapi:
i alt 20 timer.
Undervisningen skal samordnes med under-
visningen i sjælesorg. Forelæsningerne skal
omfatte følgende emner:

a) De psykiske sygdommes årsager med
særligt henblik på de psykiske insuffi-
cienser og neurosernes forekomst i
forskellige livsaldre.

b) Specielle problemer i sammenhæng
med alkoholisme, narkomani, seksuel-
le forstyrrelser etc.

c) Psykoterapiens muligheder.
d) Sociale og socialmedicinske aspekter

på de psykiske forstyrrelser.

Samfundsorientering: i alt 40 timer.
Deltagerne skal have et klart billede »af
det moderne samfund i dets forskellige
funktioner med dets struktur og dynamik
samt en analyse af de værdisystemer, som
præger samfundet.«
Undervisningen skal integreres i fagene
homiletik, pædagogik og sjælesorg.
Forelæsningerne omhandler:
l.Det nuværende samfunds struktur og

funktioner.
2. Dynamikken i samfundet og den aktuelle

samfundsdebat.
3. Værdianalyse (hvilke demokratiske vær-

dier præger samfundet? Kirkens kritiske
funktion i det moderne samfund).

Aktuel religionsdebat: i alt 40 timer.
1. Orientering om kritiken mod kristen-

dommen fra
a) ateistisk humanisme
b) marxisme

154



c) den mere dogmeløse idealistisk beto-
nede folkereligiøsitet

d) skønlitteraturens teologi og morallære.
2. Orientering om de forsøg, som er gjort

fra teologisk side på at svare på kritiken.
3. Moderne hermeneutik.
4. Det foregående i relation til prædiken og

sjælesorgens problematik.

II. Hovedfag
Pastoralteologi (med menighedsråd og me-
nighedsarbejde). I alt 68 timer.
Her gives et total-aspekt på præstestillingen
om principiel belysning af dens forskellige
sider.
1. De kirkelige handlingers teori og praktik

(f.eks. dåbens plads i prædiken, under-
visning og sjælesorg. Kirkens barnedåbs-
praksis, søndagsskolens problematik i fri-
tidsamfundet, konfirmationen, vielsesri-
tualet, seksualmoralen, undervisning i
sammenhæng med kirkelige handlinger).

2. Menighedens og menighedsarbejdets or-
ganisation og opbygning.

3. Præstens arbejdsetik (f.eks. hans forhold
til kolleger og hans optræden ved husbe-
søg etc.).

4. Øvrige spørgsmål (f.eks. kirkens forhold
til skolen).

Homiletik, i alt 140 timer.
Her skal gives indsigt i prædikens proble-
matik samt praktisk færdighed i at prædike.
For at undervisningen kan blive realistisk
skal faget integreres med menneskekund-
skab, samfundsorientering og hermeneutik.
Forelæsningerne (28 timer) skal behandle

a) hvad det indebærer at prædike
b) prædikens hovedindhold
c) prædikens form
d) prædikenforberedelse
e) kasualtale
f) oversigt over prædikenteorier og præ-

dikentyper.
Seminarieøvelserne (50 timer) indeholder

a) illustration af forelæsningsstoffet ved
eksempler fra den homiletiske littera-
tur

b) analyse af tekster
c) øvelser i teksttillempning
d) meditationsøvelser
e) udkast og dispositionsøvelser
f) analyse af prædikener fra den homile-

tiske litteratur

g) gennemgang af tekster, som deltager-
ne senere skal prædike over.

Praktiske øvelser (50 timer). Prædikener og
kasualtaler holdes og diskuteres.

Pædagogik, i alt 148 timer
Faget skal behandle kristendomsundervis-
ningens problematik i samtlige aldersgrup-
per. Det hedder, at »behovet for en diffe-
rentieret og aldersbestemt virksomhed vil
vokse kraftigt, beroende på udviklingen in-
den for den svenske skoleverden, men også
beroende på de formindskede grundkund-
skaber i den kristne tro.«
1. Uddannelse til virksomhed før konfir-

mationsalderen.
Her behandles søndagsskole og junior-
virksomhed, fordi undervisningen i den-
ne alder kræver en særskilt metodik.

2. Konfirmationsalderen.
Her undervises bl.a. i grundskolens un-
dervisningsplaner for kristendomskund-
skab. Endvidere undervises om den pæ-
dagogiske situation, som modningsproces-
sen medfører. Man anvender rigelig tid
på anvendelsen af moderne pædagogiske
hjælpemidler som flonellograf, billed-
bånd, film o.s.v. Der integreres med fa-
gene samfundskundskab og psykologi,
fordi undervisningen skal rettes mod pro-
blemer i samfundet, som er aktuelle for
konfirmanderne. Undervisningen prøves
i praksis.

3. Voksenarbejde.
Undervisning i samtalemetodik, studie-
kredsmetodik, bibelstudiemetodik og mø-
deteknik. Der forudsættes kundskaber i
gruppedynamik, lederskabets psykologi,
færdigheder i audiovisuelle hjælpemidler
og i de forskellige undervisningsformer.

Sjælesorg, i alt 100 timer.
Forelæsningerne (35 timer) omfatter

a) sjælesorgslære
b) sjælesorgspsykologi i sammenhæng

med forudsætningsfagene psykologi og
psykiatri. Her lægges vægt på sygdom-
mens, sorgens og alderdommens psy-
kologi.

c) Samtalemetodik.
d) Forskellige former for sjælesorg: Skrif-

temål, rådgivning, mægling, sjælesorg
blandt sørgende, syge, alkoholskade-
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de, døende o.s.v. (principielle syns-
punkter).

Seminarieøvelserne (40 timer) omfatter
a) Belysning af forelæsningerne ved gen-

nemarbejdning af afsnit af sjælesorgs-
litteraturen.

b) Bibelens, salmebogens og bønnens
brug i sjælesorgen.

c) Analyse og diskussion af forskellige
fingerede sjælesorgstilfælde, f.eks. ved
mægling, generationskonflikter, ar-
bejdskonflikter etc.

Praktiske øvelser (25 timer).
Gennemgang af indspillede fingerede
samtaler.
Replikøvelser.
Roleplaying.

Kirkeret i alt 60 timer.

III. Øvrige fag.

Liturgisk sang: 44 timer, omfattende
1. Stemmedannelse
2. Gennemgang af messebogen
3. Koralsang
4. Musikteori
5. Musikhistorie
Liturgisk læsning: 44 timer.

Forelæsning om stemmen, artikulation,
frasering, accenter, intonation, tempo etc.
med praktiske øvelser.

Liturgisk aktion: 28 timer.
Kirkens vedligeholdelse: 8 timer.

Praktikanttjeneste
Kommissionen finder i øvrigt, at de nuværen-

de krav om 2 måneders praktikanttjeneste bør
effektiveres og udvides. Af hensyn til at den
totale uddannelsestid ikke må forlænges, fore-
slår man en praktikanttjeneste på 3 måneder.

Denne tjeneste skal gennemgås samtidig med
det praktiske kursus, sådan at der bliver en har-
monisk vekselvirkning mellem tjenesten i me-
nigheden og undervisningen ved instituttet.

Kandidaterne bør ikke selv vælge de præster,
de skal tilknyttes. De skal udses af instituttet i
samråd med stiftsstyrelsen. Kommissionen anser

det for absolut nødvendigt, at de præster, der
modtager praktikanter, får en særskilt uddan-
nelse.

Efteruddannelse
Kommissionen beskæftiger sig senere med

præsternes efteruddannelse og med den prak-
tiske uddannelses organisatoriske udformning.

Betænkningens videre skæbne
Kommissionens betænkning blev afgivet i

1965, og der er siden indhentet responsa fra en
række myndigheder. Disse responsa er samlet og
bearbejdet af docent Sven Lindegård, kyrkoher-
de i Kävlinge, hos hvem kopier vil være tilgæn-
gelige for Strukturkommissionen. Til dette sta-
dium er sagen om den svenske præsteuddannelse
foreløbig nået, og herved bliver det tilsynela-
dende foreløbig.

Betænkningen og dens bilag ligger hos ærke-
biskop Hultgren i Uppsala, og der bliver ikke
foretaget videre, før man har en klaring i den
aktuelle debat om kirkens eventuelle adskillelse
fra staten. En klaring på debatten kan man
imidlertid ikke vente, før man ved, om det sid-
ste kommunalvalgs bevægelse til højre vil fort-
sætte, således at man til næste valg vil få en
borgerlig regering. Dette vil igen sige, at der
næppe bliver rørt ved præsteuddannelsessagen
igen, før efter rigsdagsvalget i 1968.

Sagen synes først og fremmest henlagt af
politiske grunde og ikke på grund af nogen
uenighed om det rimelige i at udbygge den prak-
tiske uddannelse af præsterne, således som det
er foreslået af kommissionen.

Litteratur:

Uppsala Universitet. Studiehandbok. Teologiska
Fakulteten. (Ajourføres med løsblade).

Betänkande med förslag angående utformningen
af prästutbildningen, Stockholm 1965.

Debattbok om pastorsutbildningen. Skall samhäl-
let utbilda præster? red. Jan-Erik Wikström. Fal-
köping 1966.

16. januar 1967.

P. Salomonsen.
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Bilag 14

De frie kirkelige organisationer

Svar på rundspørge



Besvarelsens
nr.

1

2

3

4

5

6

7

Organisationens navn

Studenternes kirketjeneste,
Århus.

Studenterkredsen i
Århus.

Landsforeningen
»Arbejde adler«.

Danmarks kristelige
Arbejderbevægelse
(Arbejdernes Bibelkreds).

Dansk Bibelskole.

Kristeligt arbejde
blandt blinde.

Indre Missions Børne-
gudstjeneste i Danmark.

Tilskud fra off. myndigheder

Nej.

Ikke besvaret.

Landsforeningens kolonier
er i.h.t. lov om off. forsorg
§ 41 godkendt af social-
ministeriet som arbejds-
hjem og modtager tilskud
pr. mand pr. dag.

Nej.

Nej.

Nej.

Nej.

Ønsker om (yderligere) tilskud
fra det off.

Man finder det rimeligt,
at organisationens udgifter
dækkes af kirkelige midler
(f .eks. af kirkeskat), da den
væsentligste af organisa-
tionens funktioner er den
kirkelige betjening af stu-
denterne i Århus.

Ikke besvaret.

Man kunne have brug for
tilskud eller lån til f.eks.
byggeri.

Økonomisk støtte ønskes til
ansættelse af rejsesekretær
til varetagelsen af kontak-
ten med det bestående ar-
bejde og til at virke som
igangsætter af nye lokale
kredse.

Da skolen er en selvejende
institution, regner den ikke
med tilskud fra den kirke-
lige ligning. Det anføres,
at finansieringsspørgsmålet
måske blev et andet, der-
som skolen kunne tænkes
som et led af et større, fæl-
leskirkeligt oplysningsinsti-
tut.

I besvarelsen fremsættes
intet ønske om støtte fra
det off.

Det ville være ønskeligt,
om der kunne åbnes mulig-
hed for tilskud over den
kirkelige ligning til f.eks.
leje af lokaler, anskaffelse
af materialer til brug i un-
dervisningen, afholdelse af
sommerlejre og - på lands-
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Behov for (yderligere) koordi-
nering mellem organisationens
arbejde og andet lign. arbejde

Kirketjenesten er i sig selv
et koordinerende organ (er
sammensat af kristelige stu-
denterorganisationer i År-
hus). Der er behov for kon-
takt med tilsvarende arbej-
de ved andre universiteter,
først og fremmest Køben-
havns universitet.

Ikke besvaret.

Nej.

Man kan ikke se, at mulig-
hed herfor er tilstede på
nuværende tidspunkt, men
man har ikke noget imod
det.

Man ville finde det nyttigt,
om der fandtes en fast kon-
takt ml. bibelskolen og an-
dre former for bibelsk op-
lysningsvirksomhed.

På grund af arbejdets egen-
art vil en koordinering med
andet menighedsarbejde
næppe finde sted.

Der menes ikke at være
behov herfor udover den,
der allerede består ml.
udvalget for I.M.B.D. og
Københavns folkekirkelige
søndagsskoleudvalg.

Behov for uddannelse af med-
arbejdere ved et evt. fremtidigt
kirkeligt uddannelsesinstitut

Ikke besvaret.

Ikke besvaret.

Ja.

Behov for uddannelse af
den tidligere nævnte rejse-
sekretær. Desuden meget
gerne kortere kurser for
frivillige medarbejdere i bi-
belkundskab, »talerskoler«
og lign.

Nej, da skolens lærere i
overvejende grad er profes-
sorer fra de teologiske fa-
kulteter samt præster med
specialviden på det bibel-
teologiske område.

Bestyrelsen kan ikke på
nuv. tidspunkt tage stilling
til spørgsmålet, men så-
fremt der oprettes et kirke-
ligt uddannelsesinstitut, vil
spm.et påny blive drøftet.

Det ville være udmærket,
om der blev åbnet adgang
for søndagsskolelærere og
-lærerinder til et egnet ud-
dannelsesinstitut. Indhøste-
de erfaringer peger i ret-
ning af, at modtagelsen af
tilbudet om uddannelses-

Bemærkninger iøvrigt

Der er behov for i hvert
fald én heltidsansat studen-
terpræst i Århus. Det an-
føres, at der formentlig er
behov for et større antal
studenterpræster. Deltids-
ansættelse foreslås som en
mulighed. Der er behov
for, at studenterpræsterne
får lejlighed til specialud-
dannelse på forskellige om-
råder, f.eks. sjælesorg. (Der
siges intet om, hvorvidt
dette skal være på et kirke-
ligt uddannelsesinstitut).

Er ikke nogen kirkelig for-
ening. Man mener derfor,
at rnan falder udenfor ud-
valgets arbejdsområde.

Ingen.

Ingen.

Under dansk bibelskole hø-
rer Religionslærerforenin-
gens Materialecentral.

Ingen.

Ingen.

Bilag

Love og
formål.

Ingen.

Love.

Vedtægter.
Et ekspl. af
»Kirken og
Arbejderne«.

Grundregler
for Dansk
Bibelskole.

Vedtægter.
Årsberetning
for 1964.

Love.
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Besvarelsens
nr.

8

9

10

11

12

Organisationens navn

Kristelig Forening for
Børneforsorg.

Foreningen »Jysk Børne-
forsorg«.

Skovtoftehjemmene.

Ungdommens Vel.

Diakonhøjskolen.

Tilskud fra off. myndigheder

Til arbejdet med børnene
og de unge modtager for-
eningen som statsanerkendt
forening de sædvanlige til-
skud i.h.t. lov om børne-
og ungdomsforsorg.

Som 8.

Som 8.

Som 8.

Tilskud fra undervisnings-
ministeriet i.h.t. højskole-
loven, da skolen er aner-
kendt som folkehøjskole.

Ønsker om (yderligere) tilskud
fra det off.

plan - kurser til dygtig-
gørelse af medarbejdere.

En ændring m.h.t. tilsku-
dene under punkt 3 vil
næppe være rimelig og
næppe heller ønskelig.

Til de under punkt 6 om-
handlede kurser for børne-
og ungdomsforsorgens med-
arbejdere ville et tilskud
over den kirkelige ligning
være meget ønskelig og
også være en naturlig kir-
kelig sag.

Som 8.

Som 8.

Som 8.

Det ville være en fordel
med yderligere økonomiske
midler, da en tidssvarende
undervisning kræver yder-
ligere udbygning.
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Behov for (yderligere) koordi-
nering mellem organisationens
arbejde og andet lign. arbejde

Et samarbejde er etableret
ml. Kristelig Forening for
Børneforsorg og Jysk Bør-
neforsorg, Skovtoftehjem-
mene og Ungdommens Vel,
hvor arbejdet med børnene
og de unge tages op til be-
handling under en diakonal
synsvinkel. Det er tanken
at åbne adgang til dette
fællesskab også for selv-
ejende institutioner, som
vedkender sig den kristelige
baggrund. En yderligere
udbygning af dette sam-
arbejde er meget ønskelig
og vil være af stor værdi
for foreningens medarbej-
dere.

Som 8.

Som 8.

Som 8.

Der består et personelt sam-
arbejde med de øvrige dia-
koninstitutioner, og et nær-
mere samarbejde er ved at
udvikle sig. Om en koor-
dinering af de forskellige
diakonuddannelser er mu-
lig, kan der ikke svares på
i dag; et samarbejde med
henblik på det faglige
grundlag for diakonuddan-
nelsen vil dog være ønske-
lig.

Behov for uddannelse af med-
arbejdere ved et evt. fremtidigt

kirkeligt uddannelsesinstitut

muligheder vil være betin-
get af uddannelsens varig-
hed (kurser på én, to eller
højst 4 uger) relevans, (fag
som kommer til nytte på
det påg. felt f.eks. (små)-
børnspædagogik, undervis-
ningsmetoder, sang og -
især - bibelkundskab (med
dertil hørende bidiscipliner)
og af om der kan ydes til-
skud, så deltagerne ikke ud
over afsavn af daglønnen
også skal betale både rejse,
kursusafgift og ophold).

Uddannelsen af medarbej-
dere til børne- og ungdoms-
forsorgen foregår på sær-
lige skoler. Nogle af disse
drives på kristen grund.
Det vil næppe være godt at
bryde denne udvikling.
Derimod kunne det være
ønskeligt, at der åbnedes
adgang til kortere kurser,
hvor børne- og ungdoms-
forsorgen kunne blive be-
handlet som en diakonal
opgave. Diakonhøjskolen i
Århus ville f.eks. være vel-
egnet til dette formål (om
tilskud hertil se under
punkt 4).

Som 8.

Som 8.

Som 8.

Spm.et er ikke besvaret.
Det anføres, sit skolen selv
fungerer som uddannelses-
sted for medarbejdere på
kirkens område.

Bemærkninger iøvrigt

Ingen.

Ingen.

Ingen.

Ingen.

Det oplyses, at skolen ar-
bejder med planer om ny-
bygning, hvorved en udvi-
delse af skolens kapacitet
tilsigtes. Der vil da blive
mulighed for afholdelse af
diakonale kurser. Endv. er
der fra stiftets biskop vist
interesse i denne udbygning
til evt. nyttiggørelse i stif-
tets menighedsarbejde. En-
delig har Johs. Aagaard
ytret interesse for et sam-
arbejde med henblik på
missionæruddannelsen, i
særlig grad grunduddannel-
sen.

Bilag

Ingen.

Ingen.

Ingen.

Ingen.

Alment om
skolen. Refe-
rat af møde
d. 25-8-1965
om diakoner-
nes mulige
anvendelse i
det frivillige
kirkelige ar-
bejde.
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Besvarelsens
nr.

13

14

15

Organisationens navn

Diakonissehuset
Sankt Lukas Stiftelsen.

Evangelisk Alliance
i Danmark.

Evangelisk Pædagogisk
Samvirke.

Tilskud fra off. myndigheder

Til diakonissehusets hospi-
tal og børnehjem ydes de
sædvanlige tilskud.

Nej.

Nej.

Ønsker om (yderligere) tilskud
fra det off.

Man ville finde det rime-
ligt, at arbejdet på syge-
plejeskolen i nogen måde
blev betalt af off. midler;
i alt fald at sygeplejesko-
lens forskole kom ind un-
der den støtte, der ydes ved
alt højskolearbejde.

I øvrigt ønskes ikke til-
skud - og da slet ikke over
den kirkelige ligning.

Dog ville man overveje
muligheden af at konstitu-
ere sig som valgmenighed,
hvis der i fremtiden skal
ydes tilskud til valgmenig-
heder.

Nej alliancen kan efter sin
struktur næppe regne med
off. tilskud og har heller
aldrig behøvet det for at
dække sit forholdsvis be-
skedne arbejdsområde.

Man kunne ønske tilskud
til kontorarbejdet i Reli-
gionslærerforeningens Ma-
terialecentral. Det anføres
endv., at man har måttet
afskrive en del opgaver og
udsætte adskillige på grund
af manglende midler.
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Behov for (yderligere) koordi-
nering mellem organisationens
arbejde og andet lign. arbejde

Der er vel altid behov for
yderligere koordinering,
men man ønsker ikke at
blive hjulpet på gled ude-
fra - for slet ikke at tale
om ovenfra.

Nej. Alliancen har sin na-
turlige plads i det fælles-
kirkelige arbejde - (se også
under punkt 7).

Man er altid villig til at
koordinere med andet lig-
nende arbejde (E.P.S. er et
samarbejdsorgan jfr. under
7) og vil meget gerne sam-
arbejde med et evt. frem-
tidigt kirkeligt uddannelses-
institut.

Behov for uddannelse af med-
arbejdere ved et evt. fremtidigt
kirkeligt uddannelsesinstitut

Det kommer an på, hvilken
struktur og sigte et sådant
institut får. Man vil være
højligt interesserede, hvis
det vil tage sig af uddan-
nelsen til den evt. frem-
tidige kirkelige sognemed-
hjælperstilling.

Ikke besvaret, men man ser
gerne et uddannelsesinstitut
oprettet, hvor også de øku-
meniske problemer kan stu-
deres og gennemdrøftes.

Ikke besvaret.

Bemærkninger iøvrigt

Ingen.

Alliancen er ikke nogen
egentlig organisation, men
snarere et ikke nærmere af-
grønset fællesskab af folk
fra følgende kirkesamfund:
folkekirken, den reformerte
kirke, Luthersk missions-
forening, metodiskirken,
baptistsamfundet, Dansk
Missionsforbund, Frelsens
hær, Den apostolske kirke
og pinsemenigheden Tabor.

Alliancens vigtigste op-
gave er arrangementet af
den årlige bedeuge for kir-
kens enhed, første hele uge
af januar.

Iflg. vedtægtens § 1 har
E.P.S. til formål at tilveje-
bringe samarbejde mellem
organisationer (foreninger
og institutioner) som på
den evangelisk-lutherske
folkekirkes grund vil frem-
me kristen opdragelse og
undervisning i vort folk, og
at formidle forbindelsen
med tilsvarende organisa-
tioner i andre kirker og
lande.

Medlemmer af E.P.S. er:
Dansk bibelskole, Dansk
Missionsråd, FDF, F.P.F.,
KFUK i Danmark, KFUK
spejdere, KFUM i Dan-
mark, KFUM spejderne,
Kirkeligt Forbund af 1933,
Kristelig lærerforening, Kø-
benhavns Folkekirkelige
Søndagsskoleudvalg, Kø-
benhavns Kirkefond, Lø-
gumkloster bibelhøjskole,
Religionslærerforeningen,
De Samarbejdende menig-

Bilag

Årsberetning
1964-65.

Alliancebla-
det nr. 1-2
1963.
Bedetekst for
Bedeugen
4.-10. januar
1965.

Vedtægter.
Oversigt over
medlemsorga-
nisationer.
Særtryk af
Den Blå Be-
tænknings af-
snit om kri-
stendomsun-
dervisning.
Særtryk af
studier om
kirken.
5 numre af
E.P.S.'s blad
»Episkopet«.
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Besvarelsens
nr.

16

17

18

19

Organisationens navn

Landsforeningen
»Kirke og Film«.

Frivilligt Drenge-Forbund.

Frivilligt Pige-Forbund.

Danmarks Kristelige
Gymnasiastbevægelse.

Tilskud fra off. myndigheder

4.000 kr. årligt fra film-
fonden.

Der modtages tilskud gen-
nem friluftsrådet. Disse til-
skud er i alt væsentligt
klausuleret til lederuddan-
nelse.

Som 17.

Nej.

Ønsker om (yderligere) tilskud
fra det off.

Ikke besvaret.

Man kunne ønske udvidet
tilskud til lederuddannelse,
samt tilskud til undervis-
ningsmateriel, til etablering
af tidssvarende lokaler og
ansættelse af konsulenter
(sekretærer). I øvrigt me-
ner man, at det såkaldte
kirkelige børne- og ung-
domsarbejde i lovmæssig
henseende (altså også øko-
nomisk) bør ligestilles med
andet ungdomsarbejde.

Som 17.

Sådan set nej, da arbejdet
bedst udføres i fuld frihed
og selvstændighed alene
med forpligtelse overfor
sagen. Dog ville det være
ønskeligt med etablering af
en konsulenttjeneste, der
kunne være til rådighed så-
vel for det arbejde, der ud-
føres af Gymnasiastbevæ-
gelsen og andre tilsvarende
bevægelser, som for det ar-
bejde blandt gymnasieung-
dom, der foregår på sogne-
kirkeligt plan. I økonomisk
henseende ville det være af
betydning, om der blev åb-
net mulighed for at mod-
tage tilskud m.v. af det
stedlige menighedsråd.
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Behov for (yderligere) koordi-
nering mellem organisationens
arbejde og andet lign. arbejde

Ikke besvaret. Oplyst at
der er en vis kontakt med
fjernsynet og i den anled-
ning med Kristelig Lytter-
forening og iøvrigt på for-
skellig måde med films-
branchen.

Der er behov for en vis
koordinering med lignende
arbejde, bl.a. af hensyn til
arbejdet med kristendoms-
undervisning og lederud-
dannelse.

Som 17.

Gymnasiastbevægelsen har
med sin frie og selvstæn-
dige arbejdsform ikke no-
get behov for koordinering
i organisatorisk forstand
med andet lignende arbej-
de. Igennem bevægelsens
arbejde på de enkelte sko-
ler vil der i mange tilfælde
knyttes forbindelse med den
stedlige sognekirke og an-
det tilsvarende arbejde; men
dette må ske i fuld frihed.

Behov for uddannelse af med-
arbejdere ved et evt. fremtidigt

kirkeligt uddannelsesinstitut

Man er i høj grad interes-
seret i uddannelse af med-
arbejdere ved et evt. frem-
tidigt kirkeligt uddannelses-
institut.

Der er behov for uddan-
nelse af medarbejdere. Må-
ske ved et evt. fremtidigt
kirkeligt uddannelsesinsti-
tut.

Som 17.

Bevægelsens frivillige med-
arbejdere deltager som re-
gel kun i arbejdet 2-3 år
og et studium ved et uni-
versitet eller anden højere
læreanstalt danner den na-
turlige baggrund for såvel
de frivillige medarbejdere
som bevægelsens sekretær;
men man ville kunne drage
nytte af et uddannelses-
institut, især hvis dette kom-
mer til at omfatte forskel-
lige former for kursusvirk-
somhed.

Bemærkninger iøvrigt

hedsbørnehaver, Sammen-
slutningen af Indre Mis-
sions Efter- og højskoler,
Udvalget for Indre Mis-
sions Børnegudstjenester i
Danmark, Unge Hjems Be-
vajgelsen i Danmark.

Ingen.

Man henleder kommissio-
nens opmærksomhed på det
urimelige i, at der ved kir-
kebyggeri ikke tages hen-
syn til det behov, der måtte
være for alm. mødevirk-
somhed i det frie kirkelige
arbejde, ligesom man fin-
der det urimeligt, at f.eks.
børne- og ungdomsarbejdet
ofte ved de kirker, hvor
der i nogen grad er lokaler
til rådighed, må betale leje
af disse.

Man peger endelig på en
evt. modernisering af guds-
tjenesten, således at menig-
heden i højere grad aktivi-
seres, samt muligheden af
tilrettelægning af børne- og
ungdomsgudstjenester - i
større bysogne i samarbej-
de ml. ungdomsarbejdet og
ungdomspræsten.

Som 17.

Ingen.

Bilag

Vedtægter.

Redegørelse
fra FDF's og
FPF's mis-
sionsudvalg.

Ingen.

Redegørelse
for bevægel-
sen.
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Besvarelsens
nr.

20

21

22

23

24

Organisationens navn

(Mændenes Hjem).
Missionen blandt hjemløse
mænd i København.

Hospitalssangen.

Kirkelig Forening
For den Indre Mission
i Danmark.

Kirkeligt Samfund af 1898.

Kirkens Korshær.

Tilskud fra off. myndigheder

Tilskud fra social-
ministeriet.

Nej, dog anskaffer hospi-
talerne undertiden salme-
bøger, i enkelte tilfælde
melodibøger til arbejdet.
Nogle hospitaler stiller or-
gel til rådighed.

Nej.

Nej.

Kirkens Korshær modtager
de sædvanlige tilskud til
statsanerkendte institutio-
ner: børnehaver, vuggestue
og fritidshjem. Desuden
ydes af staten og de re-
spektive kommuner tilskud
til herberger for hjemløse
mænd i København, Århus,
Silkeborg og Sønderborg
samt til optagelseshjemmet
for kvinder, »Kor sly« i
Charlottenlund. Med visse
begrænsninger ydes tillige
tilskud til afholdelse af
sommerlejre for mødre

Ønsker om (yderligere) tilskud
fra det off.

Man finder det ønskeligt,
at bygningens (herberget
Mændenes Hjem) drift og
vedligeholdelse afholdes
gennem off. tilskud. Men
man finder det lige så øn-
skeligt, at det kristne sær-
præg i missionen blandt
hjemløse mænd fremdeles
er afhængig af menig-
hedens frivillige gaver til
arbejdet. Kan en sådan
ordning gennemføres, øn-
skes der ikke tilskud fra
den kirkelige ligning.

Udover de under 3 nævnte
ydelser fra hospitalerne øn-
skes der ikke tilskud fra
det off.

Man kunne ønske, at en
hjælpepræst for I.M.'s for-
mand bliver lønnet af kir-
keministeriet. Endv. kunne
man ønske tilskud til de
kurser, der afholdes for
folk, der skal stå i I.M.'s
arbejde (herunder undervis-
ning i kirkehistorie, psyko-
logi og bibelkundskab).

Man har ikke ønsker at
fremføre overfor kommis-
sionen.

Det anføres ad dette punkt,
at korshæren som under
foregående punkt nævnt
får tilskud til visse sociale
institutioner, men at der til
det almindelige opsøgende
og missionerende arbejde,
med de funktioner af so-
cial karakter dette med-
fører, stort set ikke ydes
tilskud fra off. myndig-
heder. Det gælder i store
træk: Byarbejde i Køben-
havn og 13 provinsbyer,
arbejde i landets arresthuse,
understøttelsesvirksomhed -
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Behov for (yderligere) koordi-
nering mellem organisationens
arbejde og andet lign. arbejde

Man finder det både nyt-
tigt og nødvendigt, at der
finder et regelmæssigt sam-
arbejde sted mellem alt kir-
keligt arbejde med socialt
sigte. Initiativet til et så-
dant arbejde må udgå fra
institutionerne selv.

Man vil meget gerne sam-
arbejde med de københavn-
ske hospitalspræster, f.eks.
ved at medvirke med sang
ved hospitalsandagter. Det
oplyses, at en form for
koordinering finder sted
derved, at Hospitalssangen
undgår at komme på de
hospitaler, hvor man ved,
at andre foreninger synger,
for at et så stort område
som muligt kan blive dæk-
ket.

Udover den koordinering,
der allerede er med flere
kirkelige og sociale arbej-
der, har man ikke særlige
ønsker.

Som foregående spørgsmål.

Det anføres, at man kunne
tænke sig en yderligere ud-
bygning af det arbejde, der
finder sted i Folkekirkelige
Organisationers Fællesud-
valg. Nogen egentlig koor-
dinering med andet folke-
kirkeligt arbejde finder man
ingen baggrund for.

Behov for uddannelse af med-
arbejdere ved et evt. fremtidigt
kirkeligt uddannelsesinstitut

Man ser gerne et evt. frem-
tidigt uddannelsesinstitut
for kirkelige medarbejdere
i menighederne. Man fin-
der det nødvendigt, at
Hjemmets medarbejdere er
så vel udrustet som muligt
(uddannelsen på diakonhøj-
skolen i Århus nævnes som
eksempel på en velegnet
uddannelse).

En uddannelse af medar-
bejderne ville gavne arbej-
det, især med henblik på
udvælgelse af egnede tek-
ster til oplæsning for pa-
tienterne og valg af salmer
(sangundervisning har man
selv etableret), men det er
meget tvivlsomt, om man
kan få foreningens med-
arbejdere til at afse tid til
undervisning.

Man er interesseret heri
såfremt denne uddannelse
får relation til den uddan-
nelse, som er nødvendig
for de folk, der skal ar-
bejde indenfor I.M.

Som foregående spørgsmål.

Hvis et sådant institvit en-
gang etableres, vil man
som noget naturligt over-
veje, om der herigennem
skabes yderligere mulig-
heder.

Man mener, at virksom-
hedens uddannelsesmæssige
behov for øjeblikket fuldt
ud dækkes af de to diakon-
skoler og i særlige tilfælde
gennem de sociale skoler.

Bemærkninger iøvrigt

Ingen.

Ingen.

Man kunne ønske, at en
evt. rejsepræst for I.M.
kunne blive medlem af pen-
sionskassen af 1950. Man
er interesseret i at sogne-
medhjælperordningen frem-
mes og i, hvordan en evt.
uddannelse vil blive.

Ingen.

Ingen.

Bilag

Vedtægter.

Ingen.

Love.
Et ekspl. af
Indre Mis-
sions Tiden-
de med over-
sigt over in-
stitutioner og
virksomheder
under eller
tilknyttet In-
dre Mission.

Ingen.

Årsregnskab
1964.
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Besvarelsens
nr.

25

26

27

Organisationens navn

Dansk kirkeskoleudvalg.

KFUM og KFUK
i Danmark.

KFUM's sociale arbejde
i Danmark.

Tilskud fra off. myndigheder

med hjemmeværende børn.

Normalt får man ingen til-
skud. Dog modtager man
enkelte legater (Idagård-
fonden f.eks.) Af de kirke-
lige midler har man kun en
enkelt gang modtaget til-
skud, nemlig 500 kr. af rå-
dighedsbeløbet til afhol-
delse af et møde på Lø-
gumkloster i 1962.

KFUM og KFUK får ikke
som sådan støtte fra det
off. En del foreninger får
lokaletilskud, 21 fritids-
klubber får aim. off. støtte,
ligesom et antal foreninger
udnytter aftenskoleloven.

Tilskud fra socialministe-
riet og undervisningsmini-
steriet samt lokalt fra kom-
munerne.

Ønsker om (yderligere) tilskud
fra det off.

herunder betydelig udde-
ling af brugt tøj, sommer-
lejrarbejde m.v. - Dette ar-
bejde finansieres gennem
frivillige gaver og bidrag,
og heri ønskes ingen æn-
dring.

Derimod ville man ikke
finde det urimeligt, om der
blev ydet et tilskud til af-
lønning af 2 heltidsansatte
præster i Set. Nicolaitjene-
sten.

Der er ikke i øjeblikket
ønske om at få større beløb
dækket af kirkelige midler,
men man vil være glad,
hvis man lejlighedsvis kan
få tilskud som nævnt under
foregående punkt.

Da arbejdet i sit sigte er
ægte folkekirkeligt, ville
man finde det rigtigt, at
der blev mulighed for over
den kirkelige ligning at til-
godese KFUM og KFUK's
arbejde lokalt og på lands-
plan. Menighedsrådene bur-
de i så fald have ikke blot
ret, men pligt til at yde til-
skud.

Ikke besvaret, men det an-
føres, at selv om arbejdet
er et stykke kirkelig dia-
koni, vil man næppe kunne
hente direkte støtte af lig-
ningsmidlerne.
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Behov for (yderligere) koordi-
nering mellem organisationens
arbejde og andet lign. arbejde

Man kunne måske ønske
samarbejde med »Kirkeligt
Samfund (nr. 23); men her-
udover har man ikke planer
om koordinering med andet
lignende arbejde.

Hvis man økonomisk blev
anset som kirkelig or-
ganisation, måtte en na-
turlig følge heraf blive, at
man indrettede foreningens
landsinddeling efter stifts-
grænserne, og at der stifts-
vis blev tale om en koordi-
nering, som nok ikke burde
være noget stort apparat,
men et forum for samtale
og idéudveksling.

Da man fortrinsvis søger at
løse specielle opgaver, er
der intet behov tilstede for
en almen koordinering med
andet arbejde, men man sø-
ger samarbejde, subsidiært
undgår overlapning i hvert
enkel tilfælde på det lokale
plan, ligesom man søger
direkte kontakt til den lo-
kale menighed.

Behov for uddannelse af med-
arbejdere ved et evt. fremtidigt

kirkeligt uddannelsesinstitut

Foreløbig har man ikke be-
hov for noget sådant.

De lønnede medarbejdere,
sekretærerne, har for tiden
en meget forskellig uddan-
nelsesbaggrund. Særlig be-
tydning har diakonskolerne,
Haslev udvidede højskole
og Bibelhøjskolen i Løgum-
kloster haft. Der er meget
rige erfaringer at hente hos
disse skoler m.h.t. uddan-
nelse af menighedsarbej-
dere.

Når tanken om et kirke-
ligt uddannelsesinstitut alli-
gevel vinder genklang hos
KFUM og KFUK er det,
fordi man gerne så mulig-
heden for en uddannelse,
der kunne betyde, at en se-
kretær blev i arbejdet i må-
ske 10 år og derefter havde
mulighed for at blive sog-
nemedhjælper.

Ja, stort behov. De fleste
af medarbejdernes uddan-
nelse kræver statsanerken-
delse, og samtidig må man
fra foreningens side kræve
en vis portion kristendoms-
kundskab af dem. Et ud-
dannelsesinstitut, som til-
fredsstillede begge krav,
ville nok være det ideelle.

Bemærkninger iøvrigt

Ingen.

Det ville være betydnings-
fuldt, hvis strukturkommis-
sionen kunne bane vej for,
at alle frivillige kirkelige
organisationer, der i love
eller formålsparagraffer
sigter mod folkekirken og
dens gudstjenesteliv, blev
anerkendt som kirkens ar-
bejde.

Da vor sociallovgivning
rummer så mange mulighe-
der for ansættelse af krist-
ne personligheder, ville den
kirkelige diakoni kunne ud-
vides betydeligt, hvis kir-
ken rådede over tilstrække-
lig mange veluddannede
lægfolk, og fra foreningens
side vil man hilse ethvert
fremskridt på denne ud-
dannelses område med glæ-
de og aktiv medvirken.

Bilag

Vedtægter.

Ingen.

Vedtægter.
4 årsberet-
ningen
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Besvarelsens
nr.

28

29

30

Organisationens navn

KFUM og KFUK's
Idrætsforbund
i Danmark.

KFUM-Spejderne
i Danmark.

KFUK-Spejderne
i Danmark.

Tilskud fra off. myndigheder

Er tilsluttet Dansk Idræts-
Forbund og får herved
andel i tipsmidlerne.

Fra tipsmidlerne modtages
37.600 kr. årligt til leder-
uddannelse og 24.700 kr.
til korpsets drift.

Endv. modtager en del lo-
kale enheder mindre kom-
munale tilskud på linie med
andre ungdomsforeninger.

Korpset modtager ikke som
organisation tilskud fra de
off. myndigheder. En del
af de lokale enheder mod-
tager kommunalt tilskud på
5-15 kr. pr. år pr. medlem.

Ønsker om (yderligere) tilskud
fra det off.

Det finansielle betyder me-
get og belaster ofte de fri-
villige medarbejdere hårdt.
Det ville uden tvivl være
opmuntrende for mange,
om arbejdet blev anerkendt
som et legitimt led i kir-
kens funktion og kunne be-
tænkes ved fordeling af rå-
dighedsbeløb på lige fod
med menighedsblade o.l.

Man anser det for væsent-
ligt, at ungdomsarbejde, der
søger at knytte sine med-
lemmer til kirken og me-
nigheden, modtager en del
af den nødvendige økono-
miske støtte herfra, hvorfor
man påpeger det ønskelige
i, at menighedsrådene gav
tilskud til et sådant arbej-
de. Man finder det således
rimeligt, at menighedsråde-
ne får midler, hvoraf der
vil kunne ydes støtte til f.
eks. lederuddannelse, evt.
også til det daglige arbejde.

Som i de øvrige store
landsorganisationer er det
nødvendigt at have heltids-
ansatte folk til visse speci-
elle opgaver. Dette er selv-
sagt en stor økonomisk be-
lastning for organisationen,
hvorfor det ville være øn-
skeligt, at en eller flere af
disse kunne lønnes af off.
midler.

Man kunne ønske, at me-
nighedsrådene vederlagsfrit
stillede egnede lokaler til
rådighed. I øvrigt kan man
ikke påvise udækkede om-
råder, ,som kunne ønskes
dækket over den kirkelige
ligning.
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Behov for (yderligere) koordi-
nering mellem organisationens
arbejde og andet lign. arbejde

Behov for uddannelse af med-
arbejdere ved et evt. fremtidigt

kirkeligt uddannelsesinstitut
Bemærkninger iøvrigt Bilag

Hvis man med andet lig-
nende arbejde mener hele
det kirkelige ungdomsarbej-
de, vil der i høj grad være
brug for en koordinering.
Et samlende forum på høj-
este plan ville sikkert gavne
alle arbejdsområder på den
kirkelige linie.

Nej. Da man kun har få
lønnede heltidsansatte med-
arbejdere, er her ikke no-
get problem. For fritids-
medarbejderne har man
udbygget en lederuddannel-
se, der stort set dækker
forbundets behov. Man har
rundt om i kredsene leder-
skoler. Forbundet arrange-
rer kurser i påske- og pinse-
ferien. Hellebjerg Idræts-
ungdomsskole ved Juels-
minde er oprettet af for-
bundet og yder en stor ind-
sats på det ledermæssige
område.

Det ønskes anerkendt, at et
arbejde, hvis formålspara-
graf klart sigter mod kir-
kens gudstjeneste, også hø-
rer hjemme i kirkens ar-
bejdsfællesskab og ikke ba-
re er et sideskud til dette.

Love.

Man finder ikke, at der for
tiden er behov for yder-
ligere koordinering. En
praktisk koordinering er
gennem de senere år skabt
gennem Evangelisk Pæda-
gogisk Samvirke (nr. 15),
hvori deltager en række
kirkelige børne- og ung-
domsorganisationer.

Et evt. kirkeligt uddannel-
sesinstitut, der gav mulig-
hed for såvel kortere kur-
ser for frivillige ledere som
længere kurser for folk i
særlige stillinger (sekretæ-
rer m.v.) ville uden tvivl
imødekomme et behov i
korpset.

Det oplyses, at der op-
retholdes et stort lederud-
dannelsesapparat i korpset.

Man er meget positivt ind-
stillet overfor tanken om
ungdomspræster (evt. på
stiftsplan) under forudsæt-
ning af, at udformningen
sker under rimelig hensyn-
tagen til bestående organi-
sationer.

Man foreslår, at pasto-
ralseminariet udvides til at
omfatte en grundig indfø-
ring i ungdomsarbejde, og-
så på praktisk plan, for at
skabe forståelse for læg-
mandens medarbejderskab i
kirken.

Man finder det af stor
værdi, at det kirkelige ung-
domsarbejdes lokaler pla-
ceres i tilknytning til kir-
ken.

Et eksemplar
af Grundlov
og korpsved-
tægter.

Man har ingen problemer
m.h.t. koordinering, da man
gennem Evangelisk Pæda-
gogisk Samvirke (nr. 15)
har kontakt med andet kri-
steligt arbejde.

Dog er der visse proble-
med m.h.t. formidlingen af
invitationer, der fra andre
lande tilgår den danske kir-
kes ungdomsarbejde. Man
mener, at der er behov for
en paraplyorganisation, der
samler alle folkekirkelige
organisationer, dog uden
besluttende myndighed.

På sogneplan kunne man
tænke sig menighedsung-

Ja, man ser gerne et kirke-
ligt uddannelsesinstitut bli-
ve til virkelighed. Dog ville
det, i tilfælde af, at korp-
sets førere skulle kunne be-
nytte det, være ønskeligt,
at der udover længere kur-
ser også gives kurser af
kortere varighed, som et
supplement til korpsets alm.
føreruddannelse.
Der gøres opmærksom på,
at der er behov for under-
visning i følgende emner:

Bibelarbejde; kristen-
domskundskab for voksne
(indførelse i forskellige si-
der af den kristne tro, øku-

Man fremsætter ønske om:
Et ritual for børneguds-

tjenester (KFUM spejderne
har søgt at formulere et
brugeligt ritual).

Legalisering af altergangs-
gudstjenester i fri luft.

At der i præsteuddannel-
sen blev givet kendskab til
det frivillige kirkelige ung-
domsarbejde.

At det ungdomsarbejde,
der i sit formål og sigte
peger mod folkekirken og
dens gudstjeneste legalise-
res som folkekirkens arbej-
de, og som sådant støttes
af det lokale menighedsråd

Et eksemplar
»Grundlov
og Korps-
vedtægter«.
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Besvarelsens
nr. Organisationens navn Tilskud fra off. myndigheder Ønsker om (yderligere) tilskud

fra det off.

31 KFUM's Soldatermission
i Danmark.

KFUM's Soldatermission
udgør sammen med solda-
terforeningen Dannevirke
og Det grundtvigske Solda-
terarbejde Samrådet for de
frivillige Soldaterarbejder i
Danmark. Samrådet mod-
tager og fordeler mellem
de tre medlemsorganisa-
tioner:

Fra forsvarsministeriet:
440.000 kr. (heraf
KFUM"s andel
307.000 kr.)
Tipsmidler: (i finansåret
1964/65) 110.000 kr.
(heraf KFUM"s andel
55.000 kr.)
Civilforsvarsstyrelsen:
17.000 kr. (heraf
KFUM's andel i 1964/
65 6.500 kr.)

Endv. søger KFUM's S.
i D. selvstændigt om til-
skud fra landets brugsfor-
eninger, sparekasser, meje-
rier, kommunalbestyrelser,
amtsråd, kredit- og hypo-
tekforeninger. Endelig sø-
ges landets menighedsråd
om andel i høstoffer. Fra
støtteorganisationen »Sol-
daternes venner« modtages
årligt ca. 400.000 kr., til-
vejebragt ved indsamling.

I forbindelse med revisio-
nen af loven om ungdoms-
skoler og aftenskoler m.v.
vil Samrådet søge loven
ændret således, at soldater-
hjemmene kommer med un-
der det område, hvortil der
ydes tilskud.

Det bemærkes, at det er
svært at afgøre, om der er
visse udækkede områder,
men at det, i betragtning
af at så godt som ethvert
hjem i Danmark har unge,
der nyder godt af soldater-
hjemmenes arbejde, er det
fristende at ønske større
statstilskud evt. kommunale
tilskud i mere faste ram-
mer.

Tilskud over den kirke-
lige ligning ønskes kun un-
der forudsætning af, enten
at det ikke påvirker størrel-
sen af høstoffergaven, eller
at det bliver af en sådan
størrelse, at det opvejer en
eventuel nedgang i høst-
offergaven.

32 Kristne Kvinders
Landsbevægelse.

Nej. Man kunne nok ønske til-
skud, men da bevægelsen
ikke er tilknyttet bestemte
sognemenigheder, vil det
være vanskeligt at få til-
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Behov for (yderligere) koordi-
nering mellem organisationens
arbejde og andet lign. arbejde

Behov for uddannelse af med-
arbejdere ved et evt. fremtidigt

kirkeligt uddannelsesinstitut
Bemærkninger iøvrigt Bilag

domsråd, hvori alt til sog-
net knyttet ungdomsarbejde
havde repræsentation. Et
sådant råd kunne bl.a. va-
retage administrationen af
de under punkt 4 nævnte
lokaler.

meni, mission); gennem-
gang af nyere arbejdsmate-
rialer til brug for børne- og
ungdomsundervisning; ind-
førelse i forskellige sider af
den danske kirkes forgre-
nede arbejde og studiegrup-
per om lægfolkets ansvar
og status i kirken; psyko-
logi.

Man mener, at den ide-
elle placering af et sådant
institut vil være i forbin-
delse med et af de frem-
tidige uddannelsescentrer
for sognerådgivere. Derved
opnås, at de fremtidige
sognerådgivere også stifter
bekendtskab med kirkeligt
ungdomsarbejde.

og har sin egen kollektdag.

Det vil sikkert på grund
af arbejdets karakter være
vanskeligt at skabe anden
koordinering end den, der
er sket ved oprettelsen af
Samrådet.

Dog ønskes samarbejde
mellem soldaterhjem og
feltpræster, når feltpræste-
ordningen kommer. (Man
har allerede samarbejde
med de få allerede eksiste-
rende feltpræster).

Endelig bemærkes, at det
ville være en økonomisk
fordel, hvis der m.h.t. prak-
tisk administrativt arbejde
kunne foretages en koor-
dinering mellem de kriste-
lige arbejder, således at mo-
derne tekniske hjælpemidler
i højere grad kunne udnyt-
tes.

Det er givet, at et evt.
fremtidigt uddannelsesinsti-
tut vil være til stor gavn,
selvfølgelig afhængig af,
hvorledes instituttets arbej-
de tilrettelægges.

Som led i uddannelsen
af medarbejdere gør Solda-
termissionen stærkt brug af
højskolerne, særlig Haslev
udvidede højskole samt Bi-
belhøjskolen i Løgumklo-
ster og Diakonhøjskolen i
Århus.

Ingen. Ingen.

Man finder ikke, at der i
øjeblikket er noget behov.

Ja, på et folkekirkeligt in-
stitut og ikke drevet af en
mindre enhed inden for det
kirkelige arbejde.

Ingen. Vedtægter.
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Besvarelsens
nr.

33

34

35

36

37

38

Organisationens navn

Selskabet for kirkelig
kunst.

Landsforbundet
menighedssangen.

Møltrup Optagelseshjem.

Den danske folkekirkes
nødhjælp.

Ordet og Israel.

Religionslærerforeningens
materialecentral.

Tilskud fra off. myndigheder

Det fremgår af vedtægten,
at selskabet er statsunder-
støttet.

Se under 7.

Der modtages tilskud fra
en del amter og kommu-
ner, et lille tilskud fra ju-
stitsministeriet og tilskud
fra socialministeriet.

Nej.

Nej.

Fra undervisningsministe-
riet 1964/65: 4.000 kr.
Endvidere ca. 7.000 kr.
fra Evangelisk Pædagogisk
Samvirke (nr. 15) og ca.
23.000 kr. fra Dansk Bibel-
skole (nr. 5).

Ønsker om (yderligere) tilskud
fra det off.

skud over den kirkelige lig-
ning. Man kunne ønske til-
skud fra et eventuelt kirke-
ligt fællesfond.

Det ville endvidere være
ønskeligt, at der skabtes
mulighed for, at medarbej-
dere på kursus på et evt.
kirkeligt uddannelsesinsti-
tut fik dækket udgifterne
til afløsning.

Nej.

Se under 7.

Ikke direkte besvaret, men
anføres, at hjemmets vig-
tigste indtægter er egne ind-
tægter ved landbrug og
husflid og frivillige gaver,
høstoffer og legater, og at
dette forhold ønskes beva-
ret for at bevare hjemmet
som en privat selvejende
institution.

Man er på nuværende tids-
punkt ikke interesseret i at
modtage tilskud.

Nej.

Da centralens virksomhed
omfatter dels skolens kri-
tendomsundervisning, dels
konfirmandundervisning,
dels den frivillige kirkelige
undervisning, ville man fin-
de det naturligt, om også
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Behov for (yderligere) koordi-
nering mellem organisationens
arbejde og andet lign. arbejde

Man nærer intet ønske
om yderligere koordinering
med andet lignende arbejde.

Se under 7.

Ikke besvaret.

For tiden føles intet sær-
ligt behov for yderligere
koordinering med andet lig-
nende arbejde udover det,
som allerede sker igennem
Dansk flygtningehjælp og
igennem de kirkelige kon-
takter. Måske vil udvik-
lingen med tiden medføre
udvidet praktisk kontakt
med missionsrådene og ydre
missionsselskaberne om spe-
cielle sociale projekter.

Nej.

Det oplyses, at centralen
udover sit øvrige arbejde
fungerer som centralise-
ringskontor for Evangelisk
Pædagogisk Samvirke (nr.
15), der prøver at koordi-
nere det religions-pædago-

Behov for uddannelse af med-
arbejdere ved et evt. fremtidigt

kirkeligt uddannelsesinstitut

Man imødeser et kirkeligt
uddannelsesinstitut for
medarbejdere, specielt in-
denfor selskabets virkefelt.

Se under 7.

Ikke besvaret, se dog
under 7.

Nødhjælpen har ikke noget
behov for uddannelse af
medarbejdere ved evt. frem-
tidigt kirkeligt uddannelses-
institut, idet det internatio-
nale hjælpearbejde alene er
baseret på specialister med
højere uddannelse eller
vidtgående erfaringer in-
denfor deres fagområde
kombineret med den lokale
arbejdskraft, som findes,
hvor hjælpeopgaverne lø-
ses.

Nej.

Det ville være af stor vær-
di, dersom centralens med-
arbejdere fik mulighed for
gennem kursus at få større
indblik i kirkens forskellige
arbejdsformer. Endvidere
ønskes kursus for ledere på

Bemærkninger iøvrigt

Ingen.

Landforbundet har været
en »hvilende forening« si-
den 1956, d.v.s. der opkræ-
ves ikke kontingent og hol-
des ikke møder, da for-
eningen med udgivelsen af
koralbogen havde opnået
en væsentlig del af sit for-
mål.

Det oplyses, at hjemmet si-
den diakonskolens oprettel-
se har beskæftiget diakoner
som medarbejdere og frem-
deles vil have brug derfor
eller for folk med lignende
uddannelse.

Ingen.

Ingen.

Ingen.

Bilag

Vedtægter.

Love, med-
delelse til
medlemmer-
ne om ophør
af møder og
kontingent-
betaling.

Alment om
hjemmet.

Ingen.

Ingen.

2 eksempla-
rer af »Meto-
dik og Læse-
plan«, ek-
sempler på
centralens
arbejdsmate-
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Besvarelsens
nr.

39

40

41

42

Organisationens navn

Det danske Salmebogs-
selskab.

De Samvirkende Menig-
hedsplejer i København.

Kristelig Sanatorie-
forening.

Landsforeningen
af Kristelige Sangkor.

Tilskud fra off. myndigheder

Nej.

Der ydes tilskud fra Kø-
benhavns kommune til drif-
ten af D.S.M.'s fodplejesta-
tioner for ældre, svarende
til gennemsnitsudgiften til
fodpleje ved kommunens
klinikker minus det beløb,
de ældre selv betaler.
Endvidere ydes tilskud til
beskæftigelsesterapien for
syge i deres hjem »Patient-
hjælpen«. Den væsentligste
del af dette tilskud er re-
fusion af 80 % af udgif-
terne til de uddannede tera-
peuters løn. Endelig er der
indgået overenskomst med
Københavns kommune,
ifølge hvilken menigheds-
sygeplejen tager sig af kro-
nisk syge plejepatienter.
Ifølge overenskomsten ydes
en tarifmæssig betaling for
hvert besøg, der aflægges.

Nej.

500 kr. årligt i de sidste år
fra kulturfonden.

Ønsker om (yderligere) tilskud
fra det off.

kirkeministeriet ydede et
årligt tilskud til arbejdets
fortsatte udvikling.

Ikke besvaret.

Der er mange steder i ho-
vedstaden (måske overalt)
et meget stort behov for
sognemedhjælpere eller me-
nighedsdiakoner. Dette er
et område, hvor det ville
være ønskeligt at overveje
muligheden for finansiering
over den kirkelige ligning.

Se punkt 7.

Det ville være ønskeligt,
om der kunne skaffes hjem-
mel for at yde de kristelige
sangkor økonomisk støtte
over den kirkelige ligning,
da de fleste af korene ud
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Behov for (yderligere) koordi-
nering mellem organisationens
arbejde og andet lign. arbejde

giske arbejde i Danmark.

Der er ikke behov for ko-
ordinering med andet ar-
bejde.

D.S.M. er med i det sam-
arbejde mellem de kirkelige
organisationer, der finder
sted gennem Folkekirkelige
Organisationers Fællesud-
valg (FOF). Hvad specielt
de diakonale institutioner
angår har FOF nedsat et
diakoniudvalg.

Man finder dette sam-
arbejde meget værdifuldt
og er positive overfor en
gradvis udbygning af det,
gerne med det formål at
danne et centralt organ for
den danske folkekirkes dia-
koni.

Nej.

Der menes at være behov
for en koordinering af
landsforeningens arbejde og
andet lignende arbejde bl.a.
med de ved flere af kir-
kerne bestående kirkekor.

Behov for uddannelse af med-
arbejdere ved et evt. fremtidigt

kirkeligt uddannelsesinstitut

højeste plan.

Der er ikke behov for ud-
dannelse af medarbejdere.

En eller anden form for
uddannelse af sognemed-
hjælpere findes afgjort øn-
skelig! Om det er en op-
gave for et evt. kirkeligt
uddannelsesinstitut er et
andet spørgsmål. I betragt-
ning af, at der er tale om
en diakonal stilling, fore-
kommer det mere nærlig-
gende at henlægge en så-
dan uddannelse til en eller
flere af de eksisterende
diakonale uddannelsesinsti-
tutioner, som har alle for-
udsætninger for at tilrette-
lægge og gennemføre ud-
dannelsen af sognemed-
hjælpere.

Nej.

Der menes at være brug
for uddannelse af medar-
bejdere ved et kirkeligt ud-
dannelsesinstitut. Lands-
foreningen har selv gennem
årene afholdt flere dirigent-

Bemærkninger iøvrigt

Skrivelsen fra kommissio-
nen har ikke været forelagt
den samlede bestyrelse, da
der ikke i dette år indkald-
tes til bestyrelsesmøde.

D.S.M. er en sammenslut-
ning af 107 sogne-menig-
hedsplejer i København,
Frederiksberg, Gentofte,
Lyngby, Hvidovre og Tårn-
by kommuner. Det er
D.S.M.'s opgave at være til
hjælp og støtte for de lo-
kale menighedsplejer i de-
res arbejde, dels økono-
misk, dels ved at tage stør-
re opgaver op, som de en-
kelte menighedsplejer ikke
kan magte, dels med råd,
vejledning og om muligt
inspiration.

De lokale menigheds-
plejer er kanal for sogne-
menighedens diakonale an-
svar, d.v.s. det er menig-
hedsplejernes opgave at ta-
ge sig af de mennesker i
sognet, der af den ene eller
anden grund trænger til
hjælp og omsorg. Det næv-
nes., at adskillige menig-
hedsplejer i København
bygger og driver plejehjem
for ældre.

I de senere år har en-
kelte menighedsplejer ansat
sognemedhjælpere.

Foreningen agter at høre
op om 1-1 % år (antallet af
tuberkulosepatienter er me-
get reduceret).

Ingen.

Bilag

riale til
skolebrug.
Lydbånds-
oversigt.
Regnskab
1964-65.
Love for re-
ligionslærer-
foreningen.
Brochure om
materiale-
centralen.

Regnskab
1964.
Vedtægter.

Årsberetning
1964-65.
Vedtægter.

Ingen.

Love.
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Besvarelsens
nr. Organisationens navn Tilskud fra off. myndigheder Ønsker om (yderligere) tilskud

fra det off.

over landet har meget små
midler til rådighed. Det
har været drøftet at antage
en sekretær eller konsulent
under landsforeningen til
støtte for korene, men der
er ikke for tiden økono-
misk grundlag for at gen-
nemføre en sådan ordning.

43 Kristeligt Forbund
for Studerende og Skole-
ungdom.

Nej. Nej, man anser det for øn-
skeligt, at arbejdet bæres
udelukkende gennem frivil-
lige bidrag. Man mener, at
denne ordning i højere
grad end evt. tilskud over
den kirkelige ligning er
medvirkende til at fremme
den personlige ansvarsbe-
vidsthed og offervilje, der
er af afgørende betydning
for livskraften i en fri og
selvstændig bevægelse in-
denfor folkekirken.

Endvidere er der i for-
bundet frygt for, at evt. til-
skud over den kirkelige lig-
ning vil medføre et økono-
misk afhængighedsforhold,
der kan få skæbnesvanger
indflydelse på muligheden
for også fremover at holde
forbundets sigte klart og
kunne tilrettelægge arbej-
det i fuldstændig frihed og
selvstændighed inden for
folkekirkens rammer.

Såfremt der fremover i
væsentligt omfang vil blive
ydet tilskud til det frivil-
lige kirkelige arbejde over
den kirkelige ligning anses
det for ønskeligt, at der åb-
nes mulighed for, at man
kan betale en tilsvarende
procentsats af sin person-
lige kirkeskat som bidrag
til forskellige former for
frivilligt kirkeligt arbejde
efter eget valg.

44 Det Grundtvigske
Soldaterarbejde.

I 1965 var årsbudgettet på
550.000 kr., heraf dække-
des ca. 10 °/o af tilskud fra
forsvarsministeriet og ca.
5 °/o ved tilskud fra tips-
midlerne.

Ikke besvaret.
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Behov for (yderligere) koordi-
nering mellem organisationens
arbejde og andet lign. arbejde

Behov for uddannelse af med-
arbejdere ved et evt. fremtidigt
kirkeligt uddannelsesinstitut

Bemærkninger iøvrigt Bilag

kurser og formandskurser.

I den forhåndenværende
folkekirkelige situation an-
ser man ikke nogen koor-
dinering mellem Forbun-
dets arbejde og andet lig-
nende arbejde for ønske-
lig, ligesom man anser det
for en uheldig tendens, hvis
det frivillige arbejde inden
for folkekirkens rammer
skal centraliseres af eller
koordineres gennem en evt.
fremtidig kirkeministeriel
instans.

Der er ganske afgjort et
behov for uddannelse af
medarbejdere. Om det skal
finde sted ved et evt. frem-
tidigt kirkeligt uddannelses-
institut afhænger ganske af,
hvilket grundsyn og efter
hvilke retningslinier et så-
dant institut vil bygge på
og undervise efter.

Man mener at have be-
mærket en tendens til, at
kun det arbejde betragtes
som rigtig kirkeligt, der ud-
føres i den officielle kirkes
navn, d.v.s. underlagt me-
nighedsråd, præster, prov-
ster, biskopper og kirkemi-
nisterium, medens frivilligt
kirkeligt arbejde, der udfø-
res i frihed og selvstændig-
hed i forhold til de offici-
elle organer, betragtes som
forkasteligt privateri.

Dette synspunkt finder
man beklageligt og misvi-
sende, da man mener, at et
frivilligt arbejde er fuldgyl-
digt kirkeligt, såfremt dets
forkyndelse og praksis er i
overensstemmelse med de
bibelske skrifter og den
evangelisk-lutherske beken-
delse.

Man mener derfor, at
det ville være gavnligt for
den organiske sammenhæng
mellem folkekirken og de
frivillige arbejdsgrene in-
den for denne, om der åb-
nes mulighed for, at teolo-
giske kandidater, som an-
sættes som medarbejdere in-
den for disse arbejdsområ-
der, kan modtage ordina-
tionstilladelse og kollats,
såfremt der fremsættes øn-
ske herom. Denne ordning
har de frivillige kristne stu-
denterbevægelser i Norge.

Ingen.

Det oplyses, at foreningen
er tilsluttet Samrådet for
de frivillige soldaterarbej-
der i Danmark, der også
omfatter repræsentanter for
soldaterhjemsforeningen
»Dannevirke« og KFUM's
soldatermission.

Arbejdet krajver ikke en
speciel uddannelse af med-
arbejdere. Opgaven er et
oprettet hjem, der i tjene-
stetiden kan være med til
at afhjælpe de unge men-
neskers savn af deres eget
hjem. Muligvis kan en eller
anden uddannelse være en
fordel, men man søger først
og fremmest ved ansættelse
af ledere at finde frem til

Ingen. Vedtægter.
Regnskab og
beretning
1964.
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Besvarelsens
nr. Organisationens navn Tilskud fra off. myndigheder Ønsker om (yderligere) tilskud

fra det off.

Danmarks Kristelige
Studenterbevægelse.

Der modtages kun i ringe
grad off. tilskud. I 1964
modtog man 1500 kr. fra
tipsmidlerne. Københavns
kommune yder et husleje-
tilskud - i 1964 660 kr.
Derudover har man efter
ansøgning i hvert enkelt til-
fælde fået en del tilskud
fra kirkeministeriet til rej-
ser nødvendige for at op-
retholde bevægelsens inter-
nationale forbindelser.

Man kunne ønske mulig-
hed for over den kirkelige
ligning at udrede lønning
til en landssekretær for
D.K.S., eller dersom dette
ikke er muligt en ordning,
hvorefter 70 % ydes som
tilskud mod at man selv
skaffer 30 °/o.

Man håber endvidere på
bedre mulighed for tilskud
til internationalt og nordisk
samarbejde. Det gælder bå-
de deltagelse i møde- og
studiekredsvirksomhed ude
og i lige så høj grad af-
holdelse af internationale
arrangementer på dansk
grund.

Endvidere vil bevægelsen
lægge vægt på nødvendig-
heden af fortsat økonomisk
bistand til det arbejde, som
D.K.S. påtager sig blandt
kristne afrikanere på stu-
dieophold her i landet.
Endelig anføres, at D.K.S.
som folkekirkelig bevægel-
se må tilstræbe, at dens
plads også rent lokalemæs-
sigt bliver på læreanstalter-
ne blandt studenterne i de
kommende studenterhuse. I
København vil lokale- og
kontorproblemet imidlertid
i en årrække frem være
økonomisk tyngende. Der
peges på muligheden af i
visse tilfælde at kunne yde
lokaletilskud og på mulig-
heden for kontorfællesskab
for forskelligt kirkeligt ar-
bejde.

46 Studenterkredsen. Der modtages 1000 kr. år-
ligt fra tipsmidlerne.

Det ville være ønskeligt, om
der kunne gives støtte til
kredsens blad, til foredrags-
holdere og til sommermø-
det.
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Behov for (yderligere) koordi-
nering mellem organisationens
arbejde og andet lign. arbejde

Behov for uddannelse af med-
arbejdere ved et evt. fremtidigt

kirkeligt uddannelsesinstitut
Bemærkninger iøvrigt Bilag

folk med forståelse for de-
res medmennesker og for
den specielle opgave.

Man vil være rede til ko-
ordinering med andet kir-
keligt arbejde blandt stude-
rende efter de muligheder,
der til enhver tid måtte
være. Omkring studenter-
præsters arbejde vil der for-
modentlig opstå et natur-
ligt samarbejde ml. de for-
skellige former for kirkeligt
studenterarbejde, som øn-
sker at støtte studenterpræ-
stens virksomhed. Man er
rede til at gå ind i et så-
dant samarbejde uden hen-
syn til hvilke konsekvenser
det måtte have for D.K.S.'s
organisationsformer.

En egentlig lederuddannelse
stiller man sig tøvende
overfor på grund af det
hurtige generationsskifte i
D.K.S., men dersom der i
et kommende uddannelses-
institut gennemføres kurser
i f.eks. bibelstudium, stu-
diekredsteknik el. lign., vil
man være meget interesse-
rede. Man skal iøvrigt fore-
slå, at et sådant institut får
økumenisk præg, hvorved
det kan medvirke til kirke-
lig fornyelse.

Det anføres, at dersom kir-
ken for alvor skal forsøge
at følge studenterne, må
der nødvendigvis ansættes
studenterpræster i et rime-
ligt omfang. Stillet overfor
den stadig stigende til-
strømning til de gamle uni-
versiteter og udbygningen
af det nye universitet i
Odense, polyteknikerbyen
i Lundtofte o.s.v. må det
erkendes, at der her fore-
ligger en kirkelig opgave
af et sådant omfang, at
den ikke kan løses af no-
gen studenterorganisation
og næppe heller af de sted-
lige kirkesogne. Folkekir-
ken må løse opgaven på
særlig måde.

8 ekspl. af
»Universi-
tas«.
Regnskab
1964-65.
Love.
Alment DKS.

Da tilgangen til foreningen
er stigende, og foreningens
virksomhed er begrænset til
foredrags- og diskussions-
møder, er der ikke behov
for koordinering med andet
arbejde.

Studenterkredsen har ikke
behov for specielt uddan-
nede medarbejdere.

Ingen. Love, pro-
gram for
efteråret
1965, regn-
skab 1964-
65.
Bladet »Stu-
denterkred-
sens« regn-
skab 1964-
65, regnskab
for sommer-
mødet 1964,
program for
sommer-
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Besvarelsens
nr. Organisationens navn Tilskud fra off. myndigheder Ønsker om (yderligere) tilskud

fra det off.

47 Kristeligt Studenter-
settlement.

Fra stat og kommune ydes
et tilskud på op til 8 0 %
af udgifterne ved klub-
arbejdet for børn og unge
op til det 18. år og til
fritidshjemmet. Endv. er
der i året 1964-65 for 1.
gang ydet et tilskud fra
Københavns kommune på
3.500 kr. til arbejdet for de
gamle.

Man kunne ønske off. til-
skud til klubarbejdet for
voksne. Man ser meget ger-
ne et tilskud over den kir-
kelige ligning.

48 Dansk Sømandskirke
i fremmede Havne.

Tilskud fra kirkeministeriet
i form af refusion af løn-
nen med alle tillæg til de
udsendte præster, herunder
refusion af det særlige ude-
tillæg.

Man er i princippet tilfreds
med den nuværende ord-
ning, hvorefter tilskud ydes
i form af refusion af løn-
udgifter, men man mener,
at følgende poster tillige
bør refunderes som løn-
udgifter i videre forstand:

a) Udgifterne ved præster-
nes udrejse til og hjem-
rejse fra tjenestestedet,
samt udgifterne til en
rejse hjem og tilbage til
tjenestestedet en gang
hver 3. år for præsterne
med familie i tilfælde,
hvor præsten har sin
virksomhed ved over-
søisk station og har bun-
det sig til tjeneste i læn-
gere tid.

b) Ventepenge til sømands-
præster i en passende
periode efter hjemkom-
sten, hvor de pågælden-
de bør have rimelig tid
til at søge et andet em-
bede.

c) Udgifter til skolepenge
til præsternes børn i lig-
hed med de regler som
er gældende for uden-
rigstjenestens personel.

d) Tilskud til en sygeord-
ning for de udsendte
medarbejdere med fa-
milie, så de kan være
økonomisk ligestillede
med forholdene hjemme.

e) Refusion af et særligt
løntillæg til udsendte
præster på begyndelses-
løn for at lette deres
omstilling til de helt nye
økonomiske forhold på
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Behov for (yderligere) koordi-
nering mellem organisationens
arbejde og andet lign. arbejde

Behov for uddannelse af med-
arbejdere ved et evt. fremtidigt

kirkeligt uddannelsesinstitut
Bemærkninger iøvrigt Bilag

mødet 1965,
3 numre af
bladet Studen
terkredsen.

Det oplyses, at der eksiste-
rer en koordinering ml.
KS's børne- og ungdoms-
arbejde og lignende arbejde
i andre institutioner på Ve-
sterbro, nemlig gennem et
distriktsudvalg, hvori de
forskellige ledere har sæde.
Endv. har KS et udbredt
samarbejde med Køben-
havns øvrige settlements.

Hvis et fremtidigt kirkeligt
uddannelsesinstitut blev eta-
bleret med et særligt socialt
sigte, ville det rimeligvis
dække et behov hos nogle
medarbejdere for at kunne
deltage i kortere kurser.

Ingen. Beretning
1964-65.
Love.

Bortset fra det samarbejde,
som allerede nu eksisterer
med D.K.U., skønnes der
ikke at være behov for ko-
ordination.

Må antagelig besvares be-
nægtende.

Ingen. Love;
»Havnen«
med årsberet-
ning 63/64.
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Besvarelsens
nr.

49

50

51

Organisationens navn

Indenlandsk Sømands-
mission.

Københavns Folkekirkelige
Søndagsskoleudvalg.

Dansk Kirke i Udlandet.

Tilskud fra off. myndigheder

Der ydes støtte fra kirke-
ministeriet derved, at kalds-
kapellanen ved Lutherkir-
ken iflg. det for kirkens
præster gældende regulativ
som hovedarbejde vareta-
ger stillingen som sekretær
for Indenlandsk Sømands-
mission.

Der modtages ikke tilskud
fra det off., bortset fra, at
der til udvalgets kursus-
virksomhed i en række til-
fælde er ydet tilskud efter
reglerne for aftenskoler og
aftenhøjskoler.

Fra kirkeministeriet mod-
toges i 1964/65
1.669.134,73 kr. fordelt
således:
Til præstelønninger i Syd-
slesvig 1.385.185,57 kr.
Til drift og vedligeholdelse
af ejendommene i Sydsles-
vig 125.449,16 kr., i alt til
arbejdet i Sydslesvig:
1.510.634,73 kr.
Til arbejdet i Canada
106.000 kr.

Ønsker om (yderligere) tilskud
fra det off.

et fremmed tjenestested.
Et sådant tillæg vil kun-
ne aftrappes ved opnåel-
se af alderstillæg:

Posterne a-d udredes nu af
Sømandskirken selv.
Det særlige tillæg under e)
ydes ikke.

Det anføres først, at arbej-
det stort set bør finansieres
ved frivillige bidrag, så-
ledes som det hidtil er sket.

Dog vil man finde det
rimeligt, om sømandskirken
i København fik sin øko-
nomi sikret, så at udgif-
terne til kirkens drift, her-
under lønning af nødven-
dig betjening (organist, kir-
ketjener m.v.) afholdtes
over den kirkelige ligning.

Endvidere ville man fin-
de det naturligt, om de sø-
mandshjem, der må ansætte
særlige folk til skibsbesøg,
kunne få tilskud til disses
løn som en slags sognemed-
hjælpere eller diakoner.

Man kunne ønske, at der
blev åbnet mulighed for, at
de lokale søndagsskoler
kunne få tilskud fra den
kirkelige ligning (rådigheds-
beløbet), samt at der kunne
ydes tilskud til ansættelse
af en konsulent for søn-
dagsskolerne og til udval-
gets virksomhed med ud-
givelse og fremskaffelse af
materiale til brug for søn-
dagsskoler.

Man så gerne de to sidste
poster, nemlig tilskudene
til arbejdet i Canada og til
det øvrige arbejde pristals-
reguleret, da disse bevillin-
ger har været uændrede i
flere år. Endv. ønskes til-
skud til DKU's forebyg-
gende arbejde blandt unge,
der søger uddannelse i Pa-
ris og London.
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Behov for (yderligere) koordi-
nering mellem organisationens
arbejde og andet lign. arbejde

Man finder ikke, at der er
behov for koordinering ud
over det samarbejde, der er
med Dansk Sømandskirke i
fremmede Havne.

Udvalget samarbejder med
Indre Missions udvalg for
børnegudstjeneste (nr. 7),
således at K.F.S. tager sig
af søndagsskolerne i Kø-
benhavn og Omegn, samt
støtter børnearbejdet i
Grønland, medens det an-
det udvalg tager sig af re-
sten af Danmark. Desuden
samarbejdes med Evange-
lisk-Pædagogisk samvirke
(nr. 15) og Religionslærer-
foreningens materialecen-
tral (nr. 38). Man ønsker
ikke et officielt organ for
alt børnearbejde, men frit
samarbejde.

Der ønskes et nøjere sam-
arbejde med Dansk sø-
mandskirke, da de to orga-
nisationers arbejdsfelt gri-
ber ind i hinanden. Det er
oplyst, at der har været af-
holdt fællesmøder mellem
de to forretningsudvalg.

Endv. ønskes samarbejde
med andre skandinaviske
sømandskirker, således at
man - hvor en sådan sø-
mandskirke findes - kan få

Behov for uddannelse af med-
arbejdere ved et evt. fremtidigt

kirkeligt uddannelsesinstitut

Man vil hilse oprettelsen
af et kirkeligt uddannelses-
institut med glæde. Mange
af foreningens medarbej-
dere har fortsat hårdt brug
for uddannelse. Man hjæl-
per dem efter bedste evne
ved kurser, konventer m.v.,
men man ville gerne hjælpe
dem noget, mere, end man
i dag har mulighed for.

Det ville være udmærket,
hvis der på et evt. fremti-
digt kirkeligt uddannelses-
institut også blev afholdt
kursus til uddannelse og
dygtiggørelse af søndags-
skolemedarbejdere. Det
ville være af stor betyd-
ning, om der blev tilveje-
bragt midler til understøt-
telse for deltagere i sådan-
ne kursus.

Man mener, at der er god
brug for et sådant institut,
og man ser gerne at DKU s
præster kan deltage i dets
kurser, men på de samme
betingelser som danske præ-
ster. Endv. ville man gerne,
at DKU's øvrige medarbej-
dere kunne deltage efter
behov.

Bemærkninger iøvrigt

Man kunne ønske, at em-
bedet som kaldskapellan
ved Lutherkirken blev flyt-
tet til Sømandskirken i Ny-
havn, ligesom der muligvis
burde oprettes et embede
ved denne kirke, og at ho-
vedbestyrelsen for Inden-
landsk Sømandsmission og
bestyrelsen for Sømands-
hjemmet og Sømandskirken
i Nyhavn på en eller anden
måde fik indstillingsret til
disse embeder.

Man finder endv., at det
burde tages op til drøftelse,
om der skulle være brug
for sømandspræster i de
store provinshavne i Dan-
mark.

De enkelte søndagsskoler
er knyttet til menighedsar-
bejdet i sognene. Udvalgets
virksomhed er derfor væ-
sentlig at være et samar-
bejdsorgan, der sørger for
udgivelse af blade og sang-
bøger samt tilvejebringelse
at undervisningsmateriale,
afholdelse af kurser for
medarbejdere, sommerlejre
for børn, samt varetage
søndagsskolernes økumeni-
ske arbejde.

Man ville finde det ønske-
ligt, at DKU's præster i
Sverige fik vielsesret på
samme måde som svenske
præster har det i Danmark.

Man kunne endv. ønske,
at den kirkeskat, som dan-
ske betaler i Sverige, blev
overført til de stedlige me-
nigheder.

Bilag

Ingen.

Vedtægter.
Årsberetning
1963-64.

Betænkning
for DKU's
strukturud-
valg.
Formandens
svar hertil.
Årsberetning
1964-65.
Vedtægter.
Brev fra pa-
stor Hans
Christensen i
Stockholm til

185



Besvarelsens
nr.

52

53

Organisationens navn

De unge hjems bevægelse
i Danmark.

Det københavnske
Kirkefond.

Tilskud fra off. myndigheder

Til det øvrige arbejde
52.000 kr.

Nej.

Ikke besvaret i
skrivelsen.

Ønsker om (yderligere) tilskud
fra det off.

Man så gerne et tilskud til
arbejdet, som skulle anven-
des til bevægelsens konsu-
lentvirksomhed for de be-
stående ca. 600 kredse og
til igangsættelse af nye
kredse, samt til udvidelse
af rådgivningsarbejdet.

Såfremt en evt. ny lov
om kirkebyggeri ikke fri-
tager kirkefondet for den
hidtidige konsulentvirksom-
hed på dette område, kan
spørgsmålet om dækning af
de hermed forbundne ud-
gifter blive aktuelt, da ind-
samlede midler næppe kan
eller bør dække et sådant
formål.
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Behov for (yderligere) koordi-
nering mellem organisationens
arbejde og andet lign. arbejde

tilknyttet en dansk præst,
som lønnes fra Danmark,
men benytter den forhån-
denværende kirke og ved
udsendelse af dansk præst
til områder, hvor der i
andre byer er skandina-
viske sømandspræster, kun-
ne man måske få ordnet en
turnustjeneste, så den dan-
ske præst får lejlighed til
at besøge de danske i disse
byer (Sydafrika, Austra-
lien).

Hvor danske er spredt
over et større område (f.
eks. Latinamerika) kunne
man evt. ansætte en »præst
til disposition« og med
LWF som formidler låne
eller leje protestantiske kir-
ker til gudstjenester i det
pågældende område, så
kostbar investering undgås.

Man finder ikke, at der er
andet lignende arbejde.

En koordinering med hen-
blik på løsning af de af 15.
april-udvalgets arbejde om-
fattende problemer er en
hovedsag for fondet. Der
henvises til en skrivelse fra
kirkefondet til kommissio-
nen af 17/11-1964.

Behov for uddannelse af med-
arbejdere ved et evt. fremtidigt

kirkeligt uddannelsesir.istitut

Man har et behov for ud-
dannelse af amts- og kreds-
ledere i større udstrækning,
end det hidtil har været
økonomisk muligt for be-
vægelsen.

Kirkefondet har intet be-
hov for uddannelse af egne
medarbejdere, men et kir-
keligt uddannelsesinstitut
vil have fondets store in-
teresse i forbindelse med
løsningen af fondetis 15.-
april-udvalgs arbejde, hvis
emner er i høj grad sam-
menfaldende med struktur-
kommissionens emner.

Bemærkninger iøvrigt

Der er i bevægelsens 600
kredse et stort behov for
brugbart studiekredsmate-
riale med direkte sigte på
familiens problemer, men
man har ikke økonomisk
kunnet magte udgivelsen af
sådant.

Ingen.

Bilag

kirkemini-
steren.

Vedtægter.

Årbog 1965.
Bestemmel-
ser vedr. kir-
kefondet.
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Bilag 15

Studerende fordelt på bopælskommuner

Fordeling på bopælskommuner af studerende ved Århus Universitet i 1967

*) registrerede og i matriklen opførte studenter
pr. 3. oktober 1967.
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Studerende fordelt på postdistrikt

Bilag 16

Opstilling over studerende ved Danmarks tekniske Højskole i Lundtofte
med angivelse af postdistrikt i 1968
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Bilag 17

Bemærkninger til forslag om præsteuddannelsen
af Louis Brøndum og Christian Thodberg

Bilag til »Konklusioner af udvalg VP
arbejde vedrørende præsteuddannelsen«

(af 26. september 1969)
Forstander, dr. phil. Christian Thodberg har

assisteret udvalget ved en række møder og har
også skriftligt over for udvalget givet udtryk
for sine synspunkter. Thodbergs bemærkninger
knytter sig især til udvalgets oprindelige skitse-
forslag vedrørende den samlede præsteuddan-
nelse (udarbejdet af Bøgh og Salomonsen og
ikke refereret i betænkningen). Nedenfor føl-
ger et sammendrag af Thodbergs bemærknin-
ger af oktober 1966 samt reviderede bemærk-
ninger af 30. januar 1967:

Berettigelsen af de nye fag (religionssociologi,
religionspsykologi og religionspædagogik) aner-
kendes fuldt ud, men det hævdes, at deres
»praktisk-teologiske motivation« savnes hos de
nybagte kandidater, og at disse fag har de bed-
ste vilkår på efteruddannelsesstadiet.

Det anføres endvidere, at den relativt korte
tid, der i skitseforslaget stilles til rådighed for
religionspsykologi og religionssociologi, kan be-
tyde, at fagene miskrediteres hos kandidaterne,
der lige har tilbagelagt et studium, hvor der
stilledes helt andre krav til metodisk grundighed
og indgående kendskab til fagene.

Der gives udtryk for bekymring for, at både
den manglende motivation og det uundgåelige
kursuspræg vil kunne skabe en animositet mod
de nye fag, der vil være højst ulykkelig for
disse fag i fremtiden.

Endvidere anføres, at både religionspsykolo-
gi og især religionssociologi er så nye fag i
Danmark, at man kunne ønske sig, at den til-
grundliggende forskning først sikres en rimelig
udfoldelse, før disse fag knyttes til en obligato-
risk kursusundervisning i den egentlige præste-
uddannelse.

Endelig understreges, at en række andre fag
ikke er tilgodeset i den nuværende præsteud-
dannelse, nemlig den praktiske teologis teore-

tiske og historiske fag, og det anføres, at skitse-
forslaget for ensidigt lægger vægten på præstens
ekstra-kirkelige virksomhed og derved overser,
at gudstjenesten stadigvæk er kirkens centrale
informative organ. Arbejdet med gudstjenestens
- og her ikke blot prædikenens - fornyelse er
for Thodberg at se et ligeså vigtigt område at
tage op (teoretisk og praktisk eksperimentalt)
som religionspsykologi og religionssociologi.

Efter Thodbergs mening bør - foruden det
teologiske grundstudium - tre faggrupper dan-
ne bro til den praktiske præstegerning, nemlig

1. Den praktiske teologis teoretiske fag:
a) de historiske fag:

liturgihistorie
prædikenhistorie
hymnologi
eventuelt religionspædagogikkens historie

b) de teoretiske samfundsfag:
religionssociologi
religionspsykologi

Af disse fag bør religionspsykologi behand-
les under faget etik med religionspsykologi, de
øvrige fag under kirkehistorien.

Fagene under 1. bør være eksamensfag un-
der det teologiske grundstudium. Der bør være
udarbejdet lærebøger fra begyndelsen.

2. Den praktiske teologis tekniske fag:
prædikenøvelser
kateketik
kirkemusik
kirkebogsføring
religionspsykologi og religionssociologi med
praktisk sigte på præstegerningen. Som orien-
tering.

Fagene under 2. vil tage ca. 3 måneder og
bør indgå i en obligatorisk etårig hjælpepræste-
tjeneste.
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3. Efteruddannelsesfag:
Foruden de klassiske teologiske fag oriente-

ring i moderne problematik i samfund, filosofi,
kunst etc. samt anvendt religionspsykologi og
religionssociologi.

Efteruddannelsen under 3. bør være frivillig.

Studietiden i det teologiske grundstudium vil
blive forlænget med ca. V2 år ved inddragelsen
af de under 1. nævnte praktisk-teologiske fag.
Ønsker man ikke studietiden forlænget, bør
man efter Thodbergs mening arbejde for min-
dre forkortelser af det egentlige grundstudium.

Der bør skabes mulighed for, at såvel forsk-
ning som undervisning inden for de pastorale
videnskaber varetages af de samme lærere både
under det teologiske studium, under det pasto-
rale teknikum og i efteruddannelsen. Uden at
de enkelte institutioner (universitetet, Pastoral-
seminarium og Præstehøjskole) mister deres
selvstændighed, bør en praktisk integrering til-
stræbes ud fra den betragtning, at en kompe-
tent pastoral undervisning forudsætter en sam-
ling af de forhåndenværende forskningsmæssige
og pædagogiske kræfter.

Forstander (rektor), cand. teol. Louis Brøn-
dum har ligeledes assisteret udvalget, bl.a. ved
udarbejdelsen af et notat af 19. januar 1967
vedrørende Pastoralseminariets plads i præste-
uddannelsen: En motivation for den praktiske
teologiske undervisning umiddelbart efter eksa-
mensstudietiden. Nedenfor følger et sammen-
drag af dette notat:

1. En praktisk-teologisk uddannelse uden
eksamen anbragt i eksamensstudietiden vil bli-
ve trykket af eksamensstudiet, medmindre
praktikum anbringes som et obligatorisk helt
semester i studietiden, hvilket imidlertid anses
for urealisabelt.

2. Der er i eksamensstudietiden ingen rigtig
interesse for de praktisk teologiske fag, idet
mange slet ikke er klar over, om de vil søge
præsteembede, før de er et godt stykke inde i

studiet og godt i gang med eksamenslæsningen,
medens andre, der vel var klar over, at de ville
være præster, er ensidigt optaget af det teore-
tiske studium, netop som præsteuddannelse.

3. Med bestået embedseksamen indtræder
der en ny, situationsbestemt indstilling hos de
kandidater, som vil søge præsteembede, idet
de nu står over for at skulle udlægge tekster
som prædikener, undervise konfirmander, mæg-
le i ægteskabssager, sidde hos døende menne-
sker. Denne indstilling, der er betinget af den
nye situation, er efter erfaringen en rimelig og
tilstrækkelig motivation for en pastoralsemi-
narieundervisning i de praktisk-teologiske og
pastoralteologiske fag.

En forudsætning for praktikum på dette tids-
punkt er, at undervisningen mindst muligt be-
står af forelæsninger (som man er »træt« af),
og at de nødvendige foredrag er indledningen
til undervisning i samtaleform og tjener til for-
beredelse af praktiske øvelser.

4. Uanset at der muligvis er en stærkere mo-
tivation for undervisning i de praktisk-teologi-
ske fag, efter at man som præst i nogen tid har
fået en baggrund, som overbeviser om behovet
for at modtage sådan undervisning, kan dette
ikke begrunde, at den propædeutiske undervis-
ning i de samme fag kunne opgives. Denne un-
dervisning er nemlig bl.a. begrundet i, at folke-
kirken bør sørge for, at der for menighedernes
skyld i præstens første arbejdsår begås så få
fejl til »at lære af« som muligt - og det ikke
alene i den tekniske del af arbejdet.

5. Af de »nye« fag: psykologi og religions-
psykologi, psykiatri, pædagogik og (religions-)
sociologi er kun det sidstnævnte (næsten) nyt.
De øvrige har en placering på Pastoralsemina-
riets timeplan. Men en indlæring af den teore-
tiske del under eksamensstudietiden ville bety-
de en aflastning for Pastoralseminariet, idet Pa-
storalseminariet så kunne koncentrere sit arbej-
de om emnet: det lærtes anvendelse i præstens
arbejde.
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Bilag 18

Skrivelse fra Dansk Missionsråd til Strukturkommissionen
af 9. november 1965

Til Strukturkommissionen

Den danske Folkekirke er - som led af Den
hellige almindelige Kirke og i overensstemmel-
se med evangeliets væsen og Jesu ord - sendt
til verden. Den deler den verdensomfattende
Kirkes ansvar for mission og diakoni, både in-
denfor og udenfor egne geografiske grænser.

Dette må få udtryk i kirkens ordning, såle-
des at det frivillige arbejde og folkekirkens offi-
cielle organer indgår i samarbejde.

Den danske Folkekirkes Missionsråd hen-
vender sig i den anledning til Strukturkommis-
sionen og beder denne overveje følgende for-
hold.

A) Forhold i forbindelse med missionsselska-
bernes arbejde.

Det er en bestemt historisk udvikling, der
har medført, at den danske kirkes missions-
arbejde formidles gennem de på frivilligt
grundlag organiserede missionsselskaber.
Denne udvikling betyder imidlertid ikke, at
de funktioner, som missionsselskaberne udfø-
rer, er af privat karakter. Missionsselskaber-
nes arbejde vedkommer hele kirken. Der bør
derfor skabes så nær kontakt som muligt
mellem missionsselskabernes arbejde og fol-
kekirkens administrative og lovgivende or-
ganer.

1. Forholdet omkring ordination af teologiske
kandidater til missionærer og sekretærer
bør overvejes. Det var ønskeligt, at der
blev givet udtryk for, at også disse tjene-
ster er en central del af kirkens liv, ligesom
man bør overveje, om der skal gives disse
præster en form for kollats. Det bør til-
stræbes, at embedet som præst for en lokalt
begrænset menighed og virksomhed som
missionær eller sekretær fremtræder som

lige legitime og nødvendige tjenester. Det
foreslås, at man overvejer forholdene om-
kring indvielsen af andre missionærer. Må-
ske kan der på stærkere måde gives udtryk
for, at missionærerne udsendes af kirken i
Danmark som helhed. Ligeledes foreslås
det, at man overvejer et biskoppeligt tilsyn
med missionærerne og sekretærerne un-
der deres ophold i Danmark eller udlandet.

2. Det foreslås, at der skabes muligheder for,
at ordinerede medarbejdere i missionssel-
skabeme, det være sig missionærer eller
sekretærer, optages i Pensionskassen aj
1950 eller anden pensionsordning, således
at pensionsancienniteten ikke fortabes ved
overgang til at virke i missionsselskabernes
tjeneste.

3. For at skabe en lettere overgang fra præ-
steembede til tjenesten som missionærer
eller sekretærer, foreslås det, at man over-
vejer, om der kan skabes en ordning, såle-
des at præster i folkekirken ikke afskedi-
ges, men træder uden for nummer i den
tid, de virker som missionærer eller sek-
retærer. Dette ville samtidig løse de spørgs-
mål, som der er peget på i de foregående
afsnit.

4. Det foreslås, at der gives mulighed for,
at missionærerne bevarer fuldt medlems-
skab af folkekirken under opholdet i ud-
landet.,

5. Det bør overvejes, hvorledes der kan ska-
bes en forsvarlig ramme omkring missio-
næruddannelsen — f.eks. i forbindelse med
universiteterne, efteruddannelsesinstituttet
for præster eller lignende institutioner.
Missionæruddannelsen bør ikke blot tilgo-
dese teologernes behov, men også de for-
skellige, varierende uddannelser, som mis-
sionærerne har.
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B) Forhold i forbindelse med Den danske Fol-
kekirkes Missionsråd.

Den danske Folkekirkes Missionsråd er en
del af det økumeniske organ Dansk Missions-
råd. Det har som en af sine hovedopgaver at
være samarbejdsorgan for alt folkeligt mis-
sionsarbejde. Henvendelser til alle selskaber-
ne under ét kan derfor naturligst ske gennem
Den danske Folkekirkes Missionsråd.

1. Det vil være ønkeligt, at sekretæren fot
Den danske Folkekirkes Missionsråd af-
lønnes som præst i Den danske Folkekir-
ke. Den danske Folkekirkes Missionsråd
bør ved ansættelsen have indstillingsret i
analogi med menighedsrådene.

2. Det foreslås, at der skabes mulighed for.
at udgifterne ved Den danske Folkekirkes
Missionsråds repræsentation ved interna-
tionale missionsmøder og konferencer dæk-
kes af officielle kirkelige midler.

C) Menighedernes og stifternes forhold.
Strukturkommissionen og andre relevante

organer bør overveje følgende forslag, som
skulle kunne fremme samarbejdet mellem
forskellige sider af den danske kirke med
henblik på Kirkens sendelse.

1. Det foreslås, at der i stifterne dannes
stiftsudvalg for mission. I disse stiftsud-
valg ville det være rigtigt, hvis der både
var repræsentanter for den frie, kirkelige
missionsvirksomhed og for stiftets officielle
organer - f.eks. landemoderne.

2. Det foreslås, at der i alle stifterne ansæt-
tes »stiftspræster«, der arbejder specielt
med henblik på at skabe forståelse for kir-
kens mission. Det bør være præsteembe- >
der, der i så høj grad som muligt har sam-
me status som andre præsteembeder inden
for Den danske Folkekirke. Ved ansættel-
sen af disse stiftspræster vil det være natur-
ligt, at repræsentanter fra de lokale stifts-
udvalg, eventuelt fra Den danske Folkekir-
kes Missionsråd har en indstillingsret i
analogi med menighedsrådenes.

3. Det foreslås at man overvejer opstilling
af faste indsamlings bøsser i alle kirker til
såvel mission som diakoni.

Idet vi hermed anbefaler de foranstående
forslag til kommissionens overvejelse, skal vi
samtidigt meddele, at vi er rede til ved en
mundtlig forhandling at videredrøfte de frem-
satte forslag.

9. 11. 1965.

Med venlig hilsen

på Den danske Folkekirkes Missionsråds vegne

P. Verner Hansen
Domprovst, formand

Henning Talman
Pastor, generalsekretær
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