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2. Indledning 

Denne rapport gennemgår spørgeskemabesvarelserne fra menighedsrådene i Odsherred 
Provsti ifm. projektet “Diakoni i Roskilde 2020”. Projektet har til formål at kortlægge hvilke 
holdninger til diakoni og hvilke diakonale tiltag, som menighedsrådene og provstiudvalgene i 
Roskilde Stift har. Informationerne skal bruges som oplæg til debat om hvad 
menighedsrådene, provstiudvalgene og stiftet vil med diakoni, samt give et indblik i hvilken 
form for diakonale tiltag, der er i stiftet. Informationerne er indsamlet via et spørgeskema, 
som er udviklet i et samarbejde mellem Roskilde Stift og Folkekirkens Uddannelses og 
Videnscenter. 

Dette er en tabelrapport, og der er følger derfor ikke en tolkning med tabellerne. Teksten i 
rapporten er udelukkende skrevet for at lette læsningen af tabellerne og er kun inkluderet 
der, hvor vi har fundet det nødvendigt. En del af teksten vil ofte gå igen, da flere af tabellerne 
baserer sig på samme spørgsmålstype.1 

Hvor kommer dataene fra? 

Præster har på vegne af menighedsråd besvaret et spørgeskema om hvilke holdninger, 
menighedsrådene har til diakoni, og hvilke diakonale tiltag, de driver. Det betyder, at denne 
undersøgelse ikke er en komplet og dybdegående afdækning af menighedsrådenes holdninger 
til diakoni, men er et udtryk for den indsigt, man kan opnå om menighedsrådenes holdninger 
via præsternes viden om dem. 

I en række tabeller henviser vi til en menighedsrådsrepræsentant. En 
menighedsrådsrepræsentant er en person, som har svaret på vegne af et menighedsråd. 

Det er ikke alle menighedsråd i stiftet, som er repræsenteret i undersøgelsen, hvorfor der 
også kan være nogle fra Odsherred Provsti, som ikke har deltaget. I afsnittet “Hvem har 
deltaget i undersøgelsen” kan læseren se, hvem fra provstiet, der har deltaget. 

En fejl i spørgeskemaet 

Spørgeskemaet blev udviklet igennem flere møder, og blev afprøvet af én provst og to 
sognepræster. På trods af det grundige forarbejde er der en fejl i spørgeskemaet. I starten af 
spørgeskemaet beder vi menighedsrepræsentanterne om at svare på vegne af 
menighedsrådene. Vi giver dem dog ikke mulighed for at vælge hvilket menighedsråd, de 
repræsenterer. I stedet beder vi dem om at vælge ét sogn. Da der er flere sogne end 
menighedsråd, bliver nogle af repræsentanterne derfor nødt til at besvare spørgeskemaet 
flere gange, hvis de skal svare på vegne af deres menighedsråd. Det er ikke muligt at fastslå, 
hvorvidt repræsentanterne har gjort dette, og det er heller ikke muligt at fastslå, hvad dette 
problem betyder for undersøgelsen. Vores vurdering er, at problemstillingen gør resultaterne 
lidt mindre præcise. Vi forventer dog stadigvæk, at resultaterne giver en fornuftig ide om, 
hvordan holdningerne til diakoni er i stiftet og provstierne. Vi vil dog opfordrer læseren til 

                                                        

1 Denne rapporttype adskiller sig fra FUVs normale rapporter, som er meget mere 
dybdegående og analytiske. 
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ikke at lægge for meget vægt på de præcise procentfordelingerne på spørgsmålene, men i 
stedet tolke dem som tendenser for, hvordan holdningerne og forholdene er. På den måde 
mener vi, at læseren kan bruge resultaterne til at have en oplyst samtale om diakoni i 
provstiet. 

Særligt om tabellerne 

Tabellerne behandler kun gyldige besvarelser, derfor kan antallet af besvarelser variere fra 
tabel til tabel. 

I undersøgelser som denne, hvor der ikke er mange deltagere, har decimaltallene ikke den 
store betydning, derfor har vi afrundet dem til hele tal. Det har dog den konsekvens, at 
procenterne ikke altid kan lægges sammen til 100. I nogle tabeller er summen af procenterne 
lidt over eller under 100. Det er ikke en regnefejl, men blot en bivirkning af afrundingen. 

I de tilfælde hvor menighedsrådsrepræsentanterne har valgt at uddybe deres svar, har vi ikke 
rettet deres indtastninger. De er præsentereret, som de er indskrevet. 

3. Hvem har deltaget i undersøgelsen 

Følgende har deltaget i undersøgelsen: Asnæs Sogn (7266), Lumsås Sogn (9246), Rørvig Sogn 
(7259), Grevinge Sogn (7265), Fårevejle Sogn (7267), Nykøbing Sj Sogn (7258), Egebjerg Sogn 
(7264), Højby Sogn (7261), Vig Sogn (7262), Nørre Asmindrup Sogn (7263), Hørve Sogn 
(7256). Det betyder, at vi i alt har 11 besvarelser fra provstiet. 
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4. Intern enighed i menighedsrådene om diakoni 

Følgende tabel viser, hvorvidt der er enighed i menighedsrådene om, hvad der er diakoni. 

Tabel 1: Er der enighed i det samlede menighedsråd om, hvad der er diakoni? 

Svarmulighed Antal Procent 

Ja 5 45 
Ved ikke / Har ikke drøftet det 6 55 
Total 11 100 
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5. Hvad mener menighedsrådene er diakoni 

Følgende tabel viser, hvad menighedsrådene anser som diakoni. De typer diakoni, som flest 
menighedsrådsrepræsentanter har valgt, er dem som ligger øverst i tabellen. Procenten er 
udregnet på baggrund af, hvor mange menighedsråd har besvaret spørgsmålet (se “n” nederst 
i tabellen). De menighedsråd, som mener, at der er andet, som er diakoni, har fået muligheden 
for at skrive, hvad dette er. Se disse svar i bilag 1. 

Tabel 2: Hvad mener menighedsrådene er diakoni? 

Diakonityper Antal Procent 

Sorggrupper 11 100 

Sjælesorgsarbejde 10 91 

Besøgstjeneste 9 82 

Fællesspisning 9 82 

Ældrearbejde 9 82 

Arbejde med migranter, fremmede 
og/eller flygtninge 9 82 

Arbejde med socialt udsatte (f.eks. 
misbrugere, fængslede eller hjemløse) 7 64 

Håndarbejdsgrupper 7 64 

Arbejde med demensramte og pårørende 7 64 

Caféarbejde 6 55 

Kirkebil 6 55 

Foredrag 5 45 

Lektiecafe 5 45 

Korarbejde 4 36 

Gravidsamtaler 4 36 

Aspekter af højmessen 4 36 

Natkirke 3 27 

Juniorkonfirmander 3 27 

Andre områder 3 27 

Babysalmesang 2 18 

Børneklub 2 18 

Stillegudstjenester 1 9 
n =  11 
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Følgende tabel viser hvor mange menighedsråd, der har valgt et givent antal diakonityper. 
Dvs. hvis der kun er ét menighedsråd, der mener, at alle de ovenforstående diakonityper er et 
udtryk for diakoni, så vil der stå, at 1 menighedsråd mener, at alle 21 diakonityper er et 
udtryk for diakoni. “n” nederst i tabellen viser hvor mange, der har besvaret spørgsmålet. 

Tabel 3: Hvor mange diakonityper har menighedsrådene valgt? 

Antal diakonityper 
Antal menighedsråd som 

har valgt antallet af 
diakonityper 

21 1 
16 2 
13 1 
12 1 
10 3 
9 1 
5 1 
4 1 

n =  11 

  

6. Diakoni i menighedsrådenes visions- og målsætningspapirer 

Følgende tabel viser hvor mange menighedsråd, der har formuleringer om diakoni i deres 
visions- og målsætningspapirer. Formuleringerne kan ses i bilag 2. 

Tabel 4: Har I konkrete formuleringer omkring diakoni i jeres visions- og målsætningspapirer? 

Målsætninger Antal Procent 

Ja 2 18 
Nej 9 82 
Total 11 100 
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7. Hvor aktive er provstiet og sognene i at fremme diakonalt arbejde på tværs 

De følgende to spørgsmål har menighedsrådsrepræsentanterne svaret på i deres egenskab 
som præster. 

Tabel 5: I hvilken grad er du som sognepræst engageret i at fremme diakonalt arbejde på tværs 
af sognegrænser? 

Svarmulighed Antal Procent 

2. I meget lav grad 2 18 
3. I lav grad 2 18 
4. I nogen grad 4 36 
5. I høj grad 1 9 
6. I meget høj grad 2 18 
Total 11 99 

  

Tabel 6: I hvilken grad er det øvrige menighedsråd engageret i at fremme diakonalt arbejde på 
tværs af sognegrænser? 

Svarmulighed Antal Procent 

2. I meget lav grad 3 27 
3. I lav grad 1 9 
4. I nogen grad 4 36 
5. I høj grad 2 18 
6. I meget høj grad 1 9 
Total 11 99 
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De følgende to spørgsmål har menighedsrådsrepræsentanterne besvaret på vegne af 
menighedsrådene. 

Tabel 7: I hvilken grad oplever I provsten er engageret i at fremme diakonalt arbejde på tværs af 
sognegrænser? 

Svarmulighed Antal Procent 

4. I nogen grad 2 18 
5. I høj grad 4 36 
6. I meget høj grad 2 18 
7. Ved ikke 3 27 
Total 11 99 

  

Tabel 8: I hvilken grad oplever I provstiudvalget (ekskl. provsten) er engageret i at fremme 
diakonalt arbejde på tværs af sognegrænser? 

Svarmulighed Antal Procent 

3. I lav grad 1 9 
4. I nogen grad 3 27 
5. I høj grad 3 27 
7. Ved ikke 4 36 
Total 11 99 
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8. Hvordan har det diakonale arbejde udviklet sig 

Tabel 9: Hvordan har det diakonale arbejde i sognet udviklet sig? 

Svarmulighed Antal Procent 

Der er så meget diakonalt arbejde, som der altid har 
været 6 55 

Der er mere diakoni, end der tidligere har været 4 36 
Ved ikke 1 9 
Total 11 100 
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8.1 Hvorfor nogle sogne har den samme mængde diakoni 

Følgende tabel viser, hvorfor nogle sogne har den samme mængde diakoni. Det været muligt 
at markere flere svar. Tabel 9 viser hvor mange sogne, der har den samme mængde diakoni. 

Tabel 10: Hvorfor har det diakonale arbejde udviklet sig således, sogne med samme mængde 
diakoni 

Svarmulighed Antal Procent 

Vi oplever samme efterspørgsel på diakoni som altid 1 17 
Vi har et konstant antal af medarbejdere og frivillige, som 
har lyst til at arbejde med diakoni 1 17 

Vi har samme fokus på diakoni som altid, fordi det ikke 
er et af provstiudvalgets/menighedsrådets fokusområder 0 0 

Vi har samme fokus på diakoni som altid, fordi det er et 
af provstiudvalgets/menighedsrådets fokusområder 2 33 

Andre årsager 1 17 
Ved ikke  1 17 
Total 6 101 

  

8.2 Hvorfor nogle sogne har mere diakoni 

Følgende tabel viser, hvorfor nogle sogne har mere diakoni. Det været muligt at markere flere 
svar. Tabel 9 viser hvor mange sogne, der har mere diakoni. 

Tabel 11: Hvorfor har det diakonale arbejde udviklet sig således, sogne med mere diakoni 

Svarmulighed Antal Procent 

Vi oplever en stigende efterspørgsel på diakoni 2 29 
Vi bruger diakoni til at vise, at kirken har et 
diakonalt/socialt ansvar 2 29 

Vi har et stigende antal medarbejdere og frivillige, som 
har lyst til at arbejde med diakoni 1 14 

Vi har stigende fokus på diakoni, fordi det er et af 
provstiudvalgets/menighedsrådets fokusområder 2 29 

Andre årsager 0 0 
Ved ikke  0 0 
Total 7 101 
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9. Oplever menighedsrådene udfordringer ifm. det diakonale arbejde 

Følgende tabel viser, hvorvidt menighedsrådene oplever udfordringer med det diakonale 
arbejde. Det er kun menighedsråd, der har mere eller samme diakoni, som har svaret på dette 
spørgsmål. Det var muligt at markere flere svarmuligheder. 

Tabel 12: Oplever I en eller flere af følgende udfordringer ifm. det diakonale arbejde? 

Svarmulighed Antal Procent 

Vi mangler ressourcer til det konkrete arbejde 6 24 
Vi mangler frivillige eller medarbejdere til at udføre 
arbejdet 9 36 

Vi mangler frivillige eller medarbejdere til at være 
ansvarlige for arbejdet 7 28 

Vi har problemer med bureaukrati 1 4 
Vi har ikke viden om, hvordan vi kan arbejde diakonalt 0 0 
Vi oplever faldende efterspørgsel på diakoni 0 0 
Vi har ikke overvejet, at vi har en rolle på området 0 0 
Andre udfordringer 0 0 
Vi oplever ingen udfordringer ifm. det diakonale arbejde 0 0 
Ved ikke 2 8 
Ikke relevant 0 0 
Total 25 100 
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10. Hvad vil kunne løfte den diakonale indsats for menighedsrådene 

Følgende tabel viser hvilken indsats, menighedsrådene mener kan hæve den diakonale 
indsats. Dem, der har svaret “Andet”, har haft muligheden for at uddybe deres svar. Deres svar 
kan findes i bilag 3. 

Tabel 13: Vil særligt én eller flere af disse tiltag kunne løfte den diakonale indsats for jer? 

Svarmulighed Antal Procent 

Temadage/kurser til inspiration 6 38 
Temadage/kurser med viden 4 25 
Konsulenthjælp fra en ansat på provsti- eller stiftsniveau 3 19 
Andet 3 19 
Total 16 101 

11. Har sognet samarbejder med eksterne organisationer om diakoni, som ikke er 
knyttet til et specifikt tiltag eller projekt 

Følgende tabel viser, hvorvidt menighedsrådene samarbejder med eksterne organisationer 
om diakoni, som ikke er tilknyttet et projekt. Dem, der har et sådant samarbejde, er blevet 
opfordret til at skrive, hvem de har et samarbejde med. Disse besvarelser kan findes i bilag 4. 

Tabel 14: Har sognet samarbejder med eksterne organisationer om diakoni, som ikke er knyttet 
til et specifikt tiltag eller projekt? 

Svarmulighed Antal Procent 

Ja 3 27 
Nej 7 64 
Ved ikke 1 9 
Total 11 100 
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12. Coronakrisen for sognene 

Følgende tabeller omhandler, hvorvidt coronakrisen har påvirket det diakonale arbejde i 
sognet. 

12.1 Har coronakrisen fået menighedsrådene til at genoverveje deres diakonale tiltag 

Tabel 15: I hvor høj grad har coronakrisen fået jer til at genoverveje jeres diakonale tiltag? 

Svarkateogri Antal Procent 

1. Slet ikke 2 18 
2. I meget lav grad 2 18 
4. I nogen grad 7 64 
Total 11 100 

  

12.2 Har coronakrisen fået menighedsrådene til lave forandringer på deres diakonale tiltag 

Tabel 16: I hvor høj grad har coronakrisen fået jer til at lave konkrete forandringer på jeres 
diakonale tiltag? 

Svarkategori Antal Procent 

1. Slet ikke 2 18 
3. I lav grad 1 9 
4. I nogen grad 5 45 
5. I høj grad 3 27 
Total 11 99 
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12.3 Har menighedsrådene diskuteret at starte nye tiltag som svar på coronakrisen 

Tabel 17: Har I diskuteret at starte nye tiltag som svar på coronakrisen? 

Svarmulighed Antal Procent 

Ja 4 36 
Nej 7 64 
Total 11 100 

  

12.4 Har menighedsrådene igangsat diakonale tiltag som svar på coronakrisen 

De menighedsråd, som har igangsat diakonale tiltag ifm. coronakrisen, er blevet opfordret til 
at skrive om tiltagene. Deres svar kan findes i bilag 5. 

Tabel 18: Har I igangsat diakonale tiltag, som svar på coronakrisen? 

Svarmulighed Antal Procent 

Ja 5 45 
Nej 6 55 
Total 11 100 
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13. Bilag 1 - Hvad menighedsrådene ellers opfatter som diakoni 

Tabel 19: Hvad opfatter menighedsrådene ellers som diakoni? 

Sogn Andet der er diakoni 

Rørvig Sogn (7259) 

Menighedsrådet har ikke defineret begrebet diakoni. Jeg 
har krydset de områder af, som ar diaonalt præg. 
Desuden uddeler vi julehjælp i form af julekurve og 
legater. 

Nykøbing Sj Sogn (7258) Morgenopringning til ældre, genbrugsbutikker, 
korshæren, hospicearbejde 

Vig Sogn (7262) 

Deltagelse i lokale aktivitet - både som præst. 
menighedsråd og personale repræsenterer vi kirken, og 
kan have gode samtaler om dette uanset, om det er på 
kræmmer markedet eller på vig festival, vi er med som 
frivillige.... så "derud" når diakonien også... 
repræsenteret af kirkens levende stene. 

Nørre Asmindrup Sogn 
(7263) Samarbejde med sociale institutioner f.eks. bosteder 
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14. Bilag 2 - Hvad står der i menighedsrådenes visions- og målsætningspapirer 

Tabel 20: Hvad står der i menighedsrådenes visions- og målsætningspapirer 

Sogn Målsætning 

Grevinge 
Sogn (7265) 

Visionen er med den nyopførte kirke-og kulturlade at 
udvikle Grevinge Kirke og Kultur til  samlingsstedet for 
sognet og at udvikle kirken og kurturlivet. At skabe større  
sammenhængskraft i sognet. 

Egebjerg 
Sogn (7264) At have øje de udsatte og ensomme 
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Sogn Målsætning 

Hørve Sogn 
(7256) 

udarbejdet af næstformand i Vallekilde-Hørve  Hans-
Jørgen Møllegaard  Diakoni i Odsherred Provsti  2019      
Ods og Skippinge Provsti – nu Odsherred Provsti - 
etablerede i forbindelse med ansættelse af ny sogne- og 
diakonipræst i Nr. Asmindrup, der har fået særligt ansvar 
for diakonien i provstiet, et diakoni-netværk, hvor 
interesserede frivillige medlemmer af menighederne / 
menighedsrådsmedlemmer kunne tilmelde sig med 
henblik på diskussioner om diakonale spørgsmål mv.    
Etableringen af diakoninetværket er i øvrigt sket 
nogenlunde samtidig med etableringen af Odsherred 
Sorggruppe.    Diakoni-netværket udsendte i januar 2019 
et afkrydsningsspørgeskema med overskriften ”Oversigt 
over diakonale aktiviteter i Ods og Skippinge Sogne” til 
sognepræster og menighedsråd. Hensigten hermed var i 
summarisk form at skabe et overblik over, hvilke 
aktiviteter, der er i de enkelte sogne og i provstiet som 
helhed.    Diakoni er i forhold til skemaet fortolket meget 
bredt. Diakoni er ikke opfattet alene som syge- og 
ældrepleje, indsat for særlige grupper osv., men så 
bredt, at stort set alle aktiviteter i sognene i et eller andet 
omfang kan opfattes som dia-koni.    Spørgeskemaet har 
sit udgangspunkt i en oversigt udarbejdet af Vallekilde-
Hørve sognes diakoniudvalg. Rent administrative 
opgaver (registrering af fød-sel- og dødsanmeldelser 
mv.) indgå ikke i den følgende oversigt.    Denne 
”rapport” tager således udgangspunkt i de svar, som vi 
har modtaget fra de enkelte sogne. Til orientering kan 
oplyses, at der i skrivende stund (11/9 2019) ikke er 
modtaget tilbagemeldinger fra Egebjerg og Højby sogne 
samt Val-lekilde Valgmenighed.    Som overordnede 
aktører er der i de følgende skelnet mellem præ-
sten/præsterne som aktør og 
menighedsrådene/menighedsrådsmedlemmer som 
aktør. I langt de fleste tilfælde er der tale om løsning af 
”opgaverne” i fæl-lesskab.      1. Aktiviteter med præsten 
som (hoved)aktør  Udover at holde gudstjeneste og 
kirkelige handlinger, er der oplistet en række aktiviteter 
som er præstens (hoved)opgaver:     
Bryllupsforberedelse / bryllupssamtaler    
Dåbsforberedelse / dåbssamtaler    Babysalmesang      
Minikonfirmander   Konfirmationsforberedelse      
Dødsfald / begravelsessamtaler   
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15. Bilag 3 - Hvad vil ellers kunne løfte den diakonale indsats for menighedsrådene 

Tabel 21: Hvad vil ellers kunne løfte den diakonale indsats for menighedsrådene 

Sogn Hvad kan ellers hjælpe 

Lumsås 
Sogn (9246) 

En klar definition på provstiplan om, hvad vi bør gøre 
samt nogle konkrete forslag til, hvordan det kan ske. 

Vig Sogn 
(7262) 

At vores diakonipræst ikke også skal være 50 % 
sognepræst i et landsogn, der "sluger" overskud og tid. 

Hørve Sogn 
(7256) Flere af tordenskjolds soldater 
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16. Bilag 4 - Har sognet samarbejder med eksterne organisationer om diakoni, som 
ikke er knyttet til et specifikt tiltag 

Tabel 22: Har sognet samarbejder med eksterne organisationer om diakoni, som ikke er knyttet 
til et specifikt tiltag eller projekt? 

Sogn Samarbejdspartnere 

Fårevejle Sogn (7267) Kommunen, Røde Kors 

Hørve Sogn (7256) 
Odsherred Kommune, Kirkens Korshær, Indre Mission, 
Frelsens Hær, Medborgerhuset i Hørve, det lokale 
foreningsliv 

Vig Sogn (7262) 

Vig Familieby, Den rytmiske Højskole, Vig Festival, Vig 
Tuske- og kræmmermarked, Vig skole, børnehaverne i 
Vig samt dagplejen i Vig, Baeshøjgård (plejehem i Vig), 
Værestedet KIK IND i Vig. 
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17. Bilag 5 - Tiltag startet ifm. coronakrisen 

Tabel 23: Noter venligst et navn og et par stikord for hvert tiltag, I har igangsat som svar på 
Covid-19 

Sogn Coronatiltag 

Asnæs 
Sogn (7266) 

Hornmusik/salmetoner over byen. Der blev spillet salmer 
på kirkegården, som kunne høres over byen. Der kom 
folk og sang med. 

Lumsås 
Sogn (9246) 

Øget telefonisk/samt mail-kontakt mellem præst og 
menighed. 

Grevinge 
Sogn (7265) 

Tilbud om telefonsamtaler  Uddeling af påskeliljer  
Opringninger til faste deltagere i fællesspisning  
Intensiveret Facebook og hjemmeside  Påskesang foran 
plejehjemmet 

Nykøbing Sj 
Sogn (7258) 

daglige klokkebønner, og daglige sms-bønner, digitale 
gudstjenester - også på tværs af provstiet, 
telefonsamtaler. 

Højby Sogn 
(7261) Telefonsamtaler 

 


