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2. Indledning 

Denne rapport gennemgår spørgeskemabesvarelserne fra menighedsrådene i Greve-Solrød 
Provsti, som de er indsamlet ifm. projektet “Diakoni i Roskilde 2020”. Projektet har til formål 
at kortlægge hvilke holdninger til diakoni og hvilke diakonale tiltag, der er i Roskilde Stift. 

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 Greve-Solrød Provsti, som ikke har deltaget. I afsnittet “Hvem har 
deltaget i undersøgelsen” kan læseren se, hvem fra provstiet, der har deltaget. Såfremt der er 
sogne, der mangler, er deres besvarelser ikke repræsenteret i rapporten. 

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: Mosede Sogn (9108), Karlslunde Sogn (7200), Solrød 
Sogn (7203), Karlstrup Sogn (7201), Greve Sogn (7194), Hundige-Kildebrønde Sogn (7195), 

                                                        

1 Denne rapporttype adskiller sig fra FUVs normale rapporter, som er meget mere 
dybdegående og analytiske. 
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Jersie Sogn (7204), Kirke Skensved Sogn (7205), Tune Sogn (7199), Havdrup Sogn (7202), 
Karlslunde Strandsogn (9105). I alt 11 sogne/pastorater har deltaget. 

 

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 
Nej 1 9 
Ved ikke / Har ikke drøftet det 5 45 
Total 11 99 
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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 

Fællesspisning 11 100 

Ældrearbejde 10 91 

Besøgstjeneste 9 82 

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

Sjælesorgsarbejde 7 64 

Sorggrupper 7 64 

Arbejde med migranter, fremmede 
og/eller flygtninge 6 55 

Håndarbejdsgrupper 5 45 

Lektiecafe 5 45 

Kirkebil 5 45 

Arbejde med demensramte og pårørende 5 45 

Caféarbejde 4 36 

Foredrag 4 36 

Korarbejde 3 27 

Gravidsamtaler 3 27 

Andre områder 3 27 

Natkirke 2 18 

Børneklub 2 18 

Juniorkonfirmander 1 9 

Babysalmesang 1 9 

Stillegudstjenester 1 9 

Aspekter af højmessen 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 

16 3 
13 1 
12 1 
9 1 
7 1 
5 1 
4 1 
3 1 
1 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 5 45 
Nej 6 55 
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 

1. Slet ikke 1 9 
2. I meget lav grad 3 27 
4. I nogen grad 4 36 
5. I høj grad 2 18 
6. I meget høj grad 1 9 
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 

1. Slet ikke 3 27 
2. I meget lav grad 3 27 
3. I lav grad 2 18 
4. I nogen grad 1 9 
5. I høj grad 1 9 
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 

1. Slet ikke 1 9 
2. I meget lav grad 1 9 
3. I lav grad 2 18 
4. I nogen grad 3 27 
5. I høj grad 2 18 
7. Ved ikke 2 18 
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 

1. Slet ikke 1 9 
2. I meget lav grad 2 18 
3. I lav grad 2 18 
4. I nogen grad 1 9 
7. Ved ikke 5 45 
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 har tidligere været mere diakonalt arbejde i sognet 1 9 
Der er så meget diakonalt arbejde, som der altid har 
været 5 45 

Der er mere diakoni, end der tidligere har været 4 36 
Der har ikke tidligere været diakonalt arbejde i sognet 1 9 
Total 11 99 
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8.1 Hvorfor nogle sogne har mindre diakoni 

Følgende tabel viser, hvorfor nogle sogne har oplevet nedgang i diakonien. Det været muligt at 
markere flere svar. Tabel 9 viser hvor mange sogne, der har mindre diakoni. 

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

Svarmulighed Antal Procent 

Manglende ressourcer til det konkrete arbejde 1 17 
Manglende frivillige eller medarbejdere til at udføre 
arbejdet 1 17 

Manglende frivillige eller medarbejdere til at være 
ansvarlige for arbejdet 1 17 

Problemer med bureaukrati 0 0 
Manglende viden om hvordan kirken kan arbejde 
diakonalt 1 17 

Manglende overvejelser omkring at vi har en rolle på 
området 1 17 

Faldende efterspørgsel på diakoni 0 0 
Faldende fokus på diakoni fordi det ikke er et af 
provstiudvalgets/menighedsrådets fokusområder 1 17 

Andre årsager 0 0 
Ved ikke 0 0 
Total 6 102 
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8.2 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 11: Hvorfor har det diakonale arbejde udviklet sig således, sogne med samme mængde 
diakoni 

Svarmulighed Antal Procent 

Vi oplever samme efterspørgsel på diakoni som altid 3 60 
Vi har et konstant antal af medarbejdere og frivillige, som 
har lyst til at arbejde med diakoni 0 0 

Vi har samme fokus på diakoni som altid, fordi det ikke 
er et af provstiudvalgets/menighedsrådets fokusområder 1 20 

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

Andre årsager 0 0 
Ved ikke  1 20 
Total 5 100 

  

8.3 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 12: Hvorfor har det diakonale arbejde udviklet sig således, sogne med mere diakoni 

Svarmulighed Antal Procent 

Vi oplever en stigende efterspørgsel på diakoni 0 0 
Vi bruger diakoni til at vise, at kirken har et 
diakonalt/socialt ansvar 3 50 

Vi har et stigende antal medarbejdere og frivillige, som 
har lyst til at arbejde med diakoni 2 33 

Vi har stigende fokus på diakoni, fordi det er et af 
provstiudvalgets/menighedsrådets fokusområder 1 17 

Andre årsager 0 0 
Ved ikke  0 0 
Total 6 100 
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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. Dem som har mindre diakoni 
besvarede samme spørgsmål i tabel 10. 

Tabel 13: Oplever I en eller flere af følgende udfordringer ifm. det diakonale arbejde? 

Svarmulighed Antal Procent 

Vi mangler ressourcer til det konkrete arbejde 2 13 
Vi mangler frivillige eller medarbejdere til at udføre 
arbejdet 5 33 

Vi mangler frivillige eller medarbejdere til at være 
ansvarlige for arbejdet 3 20 

Vi har problemer med bureaukrati 0 0 
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 2 13 
Vi oplever ingen udfordringer ifm. det diakonale arbejde 2 13 
Ved ikke 0 0 
Ikke relevant 1 7 
Total 15 99 
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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 14: Vil særligt én eller flere af disse tiltag kunne løfte den diakonale indsats for jer? 

Svarmulighed Antal Procent 

Temadage/kurser til inspiration 1 11 
Temadage/kurser med viden 1 11 
Konsulenthjælp fra en ansat på provsti- eller stiftsniveau 4 44 
Andet 3 33 
Total 9 99 

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

Svarmulighed Antal Procent 

Ja 5 45 
Nej 6 55 
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 16: I hvor høj grad har coronakrisen fået jer til at genoverveje jeres diakonale tiltag? 

Svarkateogri Antal Procent 

1. Slet ikke 7 64 
3. I lav grad 1 9 
4. I nogen grad 2 18 
6. I meget høj grad 1 9 
Total 11 100 

  

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

Tabel 17: I hvor høj grad har coronakrisen fået jer til at lave konkrete forandringer på jeres 
diakonale tiltag? 

Svarkategori Antal Procent 

1. Slet ikke 6 55 
3. I lav grad 1 9 
4. I nogen grad 2 18 
5. I høj grad 1 9 
6. I meget høj grad 1 9 
Total 11 100 
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12.3 Har menighedsrådene diskuteret at starte nye tiltag som svar på coronakrisen 

Tabel 18: Har I diskuteret at starte nye tiltag som svar på coronakrisen? 

Svarmulighed Antal Procent 

Ja 1 9 
Nej 10 91 
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 19: Har I igangsat diakonale tiltag, som svar på coronakrisen? 

Svarmulighed Antal Procent 

Ja 4 36 
Nej 7 64 
Total 11 100 
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13. Bilag 1 - Hvad menighedsrådene ellers opfatter som diakoni 

Tabel 20: Hvad opfatter menighedsrådene ellers som diakoni? 

Sogn Andet der er diakoni 

Greve Sogn (7194) Der er elementer af diakoni i flere aktiviteter, jeg ikke har 
afkrydset, men ikke bærende 

Hundige-Kildebrønde Sogn 
(7195) Stafet for livet 

Karlslunde Strandsogn 
(9105) Kirken har en genbrugsbutik - strandkirkens genbrug 
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14. Bilag 2 - Hvad står der i menighedsrådenes visions- og målsætningspapirer 

Tabel 21: Hvad står der i menighedsrådenes visions- og målsætningspapirer 

Sogn Målsætning 

Karlslunde 
Sogn (7200) 

Folkekirken i Karlslunde:    Er en synlig og bærende del 
af lokalsamfundet  Er åbne fællesskaber, hvor 
mennesker mødes  Ser sig omfattet af tiden og 
traditionen  Visionen udmøntes ved:    1)    I et åbent 
fællesskab er der plads til forskellighed.    Man løfter i 
flok, og frivillighed er en naturlig del.    Man bidrager med 
det man kan i løsning af praktiske opgaver, sparring og 
udvikling af både gudstjenester og aktiviteter ved kirken.         
2)    Større forskellighed i gudstjenestens udtryk.    
Større bevidsthed om målgrupperne og forskellige 
tidspunkter for afholdelse af gudstjenester.    Større 
involvering af menigheden. 

Hundige-
Kildebrønde 
Sogn (7195) 

Diakoni med udgangspunkt i hvordan vi som kirke i 
praksis viser, at alle mennesker er lige over for  Gud. Vi 
prioriterer forskellige diakonale arbejdsområder, bl.a. 
tværkulturelt samarbejde, socialt  samvær, 
spisefællesskab og sorggrupper. Vi ønsker også at 
fokusere på det uformelle diakonale  arbejde. Vi har en 
medarbejder ansat til det diakonale arbejde.  Vi vil følge 
op på udfordringer og anbefalinger i dette arbejde, bl.a. 
gennem deltagelse i et 3-årigt  projekt Lokal 
Kirkeudvikling sammen med Kirkefondet og en række 
storkøbenhavnske kirker. 

Kirke 
Skensved 

Sogn (7205) 
Fællesskab i det lille sogn, så vi lærer hinanden at kende 

Havdrup 
Sogn (7202) 

Kirken i Havdrup skal være en rummelig, alsidig og 
favnende kirke, som vandrer med i  menneskers liv og 
skaber et religiøst, eksistentielt rum med det kristne 
budskab som  ramme. 

Karlslunde 
Strandsogn 

(9105) 

Punkt 5 i vores vision (under overskriften "Vision 2020 - 
Vi vil tage del i Guds mission")    Vi vil række ud ved at:  
• Engagere os i lokalområdet  • Have fokus på, at 
ensomme tilbydes fællesskab  • Have omsorg for ældre  
• Byde flygtninge og indvandrere velkommen og være en 
ressource for dem  • Have opmærksomhed på 
mennesker med særlige behov 
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15. Bilag 3 - Hvad vil ellers kunne løfte den diakonale indsats for menighedsrådene 

Tabel 22: Hvad vil ellers kunne løfte den diakonale indsats for menighedsrådene 

Sogn Hvad kan ellers hjælpe 

Solrød Sogn 
(7203) Tænker ikke hjælp udefra ændrer noget 

Greve Sogn 
(7194) Sandsynkligvis ikke i større grad 

Hundige-
Kildebrønde 
Sogn (7195) 

Havde vi selv flere resourcer, kunne vi løfte mere. 
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16. Bilag 4 - Har sognet samarbejder med eksterne organisationer om diakoni, som 
ikke er knyttet til et specifikt tiltag 

Tabel 23: Har sognet samarbejder med eksterne organisationer om diakoni, som ikke er knyttet 
til et specifikt tiltag eller projekt? 

Sogn Samarbejdspartnere 

Greve Sogn (7194) Samvirkende menighedsplejer, Lions Club Greve, 
nabomenighedsplejer, Plejehjem i greve 

Hundige-Kildebrønde Sogn 
(7195) Greve Kommune  Frivilligcenter Greve  Greve Nord 

Jersie Sogn (7204) 
solrød kommune  Christians HAve plejecenter  Kfum 
Solrød   Genoptræning center solrød  JErsie Privatskole  
STreet football Solrød 

Karlslunde Strandsogn 
(9105) 

Greve Borgerhus  Greve kommune  Folkekirkens 
migrantsamarbejde 

Karlstrup Sogn (7201) Lions Solrød 
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17. Bilag 5 - Tiltag startet ifm. coronakrisen 

Tabel 24: Noter venligst et navn og et par stikord for hvert tiltag, I har igangsat som svar på 
Covid-19 

Sogn Coronatiltag 

Mosede 
Sogn (9108) Har prioriteret at foretage flere telefonsamtaler 

Solrød Sogn 
(7203) 

Daglig videochat på messenger med tidligere 
sorggruppefolk 

Greve Sogn 
(7194) Telefonsamtaler, indkøbshjælp 

Hundige-
Kildebrønde 
Sogn (7195) 

Telefonsamtaler  Kig Forbi (mødested uden for kirkens 
lokaler)  Hilsen til plejehjem 

 


