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2. Indledning 

Denne tabelrapport gennemgår de diakonale tiltag i Lejre Provsti, sådan som informationer 
om dem 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. 
Informationerne om tiltagene er indsamlet via et spørgeskema, som er udviklet i et 
samarbejde mellem Roskilde Stift og FUV. 

Rapporten er delt i to dele. I den første del samler vi alle informationerne om tiltagene og 
præsenterer et samlet billede af tiltagene i provstiet. I den anden del behandler vi de samme 
informationer, men her deler vi dem ud på de enkelte tiltag, så læseren kan få et indblik i, 
hvad der gør sig gældende for de specifikke tiltag. I en række spørgsmål har 
menighedsrådsrepræsentanterne1 haft mulighed for at uddybe sine besvarelser. Da de to dele 
af rapporten behandler de samme spørgsmål, har vi besluttet at uddybelserne kun 
fremtræder i den anden del af rapporten. På den måde er det muligt at se uddybelserne i 
forlængelse af de tiltag, som de er tilknyttet. Vi har ikke rettet i disse uddybelser. De står 
præsenteret, som de blev indtastet. 

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 spørgsmålstype2. 

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. Dvs. vi kun har kortlagt 
de tiltag, som præsterne er bekendt med. 

Det er ikke alle menighedsråd, som har deltaget i undersøgelsen, hvorfor der kan være nogle 
tiltag, som ikke er repræsenteret i rapporten. I afsnittet “Hvem har deltaget i undersøgelsen” 
kan læseren se hvilke sogne, som er repræsenteret. Såfremt der er sogne, der mangler, er 
deres tiltag ikke en del af rapporten.3 

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

Der er fejl i spørgeskemaet. Menighedsrådsrepræsentanterne er blevet bedt om at vælge et 
sogn og ikke et menighedsråd, når de startede spørgeskemaet. Vi vurderer imidlertid, at 
denne problemstilling ikke har særlige konsekvenser for tiltagsafdækningen, da 

                                                        

1 En menighedsrådsrepræsentant er den, som har svaret på vegne af et menighedsråd 

2 Denne rapporttype adskiller sig fra FUVs normale rapporter, som er meget mere 
dybdegående og analytiske. 

3 I forbindelse med databehandlingen har vi frasorteret alle tiltag, hvor 
menighedsrådsrepræsentanterne har ikke har skrevet tiltagets navn. 
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spørgsmålene om tiltagene alene omhandler de enkelte tiltag. For mere om problemstillingen 
se rapporten Spørgeskemabesvarelser fra Roskilde Stift. 

Særligt om tabellerne 

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

En række af tabellerne har for mange koloner til, at de kan være på én side. Derfor har vi delt 
dem op i to dele. Hvor vi har splittet tabellerne op grundet kolonnebredden, har vi skrevet 
“1/2” og “2/2” i titlen for at vise, at det er henholdsvis den første og anden del af tabellen. 

Nogle provstier har for mange tiltag til, at tabellerne kan være på én side. I disse tilfælde har 
tabellerne så mange rækker, at tabellen må forlænges til den efterfølgende side. Man kan 
genkende sådanne forlængede tabeller på, at forlængelsen ikke har nogen titel og ligger i 
direkte forlængelse af en anden tabel. 

3. Hvem har deltaget i undersøgelsen 

Følgende har deltaget i undersøgelsen: Lyndby Sogn (7180), Kirke Hyllinge Sogn (7179). I alt 
2 sogne/pastorater har deltaget. 

  

4. Hvor mange tiltag har vi indsamlet information om 

Undersøgelsen har indsamlet information om 2 tiltag i provstiet. Det ligger uden for 
projektets rammer at vurdere, hvorvidt det er alle tiltag i provstiet. 
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5. Del 1 - Overblikket over tiltagene i provstierne 

5.1 Hvilke typer diakoni er tiltagene et udtryk for 

Følgende tabel viser hvilke typer af diakoni, som tiltagene i provstiet er udtryk for. Tiltagene 
kan være udtryk for flere former for diakoni, fx kan et tiltag være ældrearbejde og 
caféarbejde. Tabellen viser derfor alene hvilke og hvor mange “diakonimærkater”, der er 
brugt, når menighedsrådsrepræsentanterne har klassificeret tiltagene. Den fulde liste af 
diakonityper, som vi har inkluderet i spørgsmålet, findes i bilag 1. Procenten er udregnet på 
baggrund af hvor mange tiltag, der er i provstiet (se “n” nederst i tabellen). 

Tabel 1: Hvilke diakonityper er tiltagene et udtryk for? 

Diakonityper Antal Procent 

Andet (angiv venligst) 2 100 
n =  2 
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Følgende tabel viser hvor mange tiltag, som er udtryk for flere former for diakoni. Tabellen 
tæller altså, hvor mange af de enkelte tiltag, der fået et bestemt antal ”mærkater”. For 
eksempel hvis der er tre tiltag, der er udtryk for fem diakonityper, så vil der være en række i 
tabellen, hvor der står, at 5 tiltag er udtryk for 3 diakonityper. Som før er procenten udregnet 
på baggrund af hvor mange tiltag, der er i provstiet. 

Tabel 2: Hvor mange tiltag er udtryk for flere diakonityper? 

Antal diakonityper Antal tiltag 

1 2 
n =  2 
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5.2 Hvornår afsluttes tiltagene 

Følgende tabel viser, hvornår tiltagene afsluttes. Spørgsmålet har følgende svarmuligheder: 
Inden for et år, Inden for to år, Inden for tre år, Inden for fire år, Inden for fem år, Om fem år 
eller mere, Ved ikke. 

Tabel 3: Hvornår afsluttes tiltagene? 

Hvornår afsluttes tiltagene Antal Procent 

Ved ikke 2 100 
Total 2 100 

  

5.3 Er tiltagene igangsat af provstierne 

Tabel 4: Er tiltagene igangsat af provstiet? 

Er provstiet igangsat af provstiet Antal Procent 

Nej 2 100 
Total 2 100 
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5.4 Har tiltagene en ledelse, og hvem består den af 

Tabel 5: Har tiltagene en ledelse? 

Har tiltagene en ledelse? Antal Procent 

Ja 2 100 
Total 2 100 

  

Følgende tabel viser hvem, der indgår i ledelserne. Det var muligt at markere flere 
svarmuligheder. Procenten er udregnet på baggrund af alle de markerede svarmuligheder, 
hvilket betyder, at procenten viser hvor stor en andel de forskellige grupper, fx præsterne, 
udgør af ledelserne. 

Tabel 6: Hvem består ledelsen af? 

Svarmulighed Antal Procent 

En eller flere præster 2 33 
En eller flere ansatte som ikke er præster 2 33 
Medlemmer af menighedsrådet/provstiudvalget 2 33 
Provsten 0 0 
En eller flere lønnede medarbejdere ansat til projektet 0 0 
Frivillige som er ikke medlemmer af provstiudvalget eller 
et menighedsråd 0 0 

Frivillige som er medlemmer af provstiudvalget eller et 
menighedsråd 0 0 

Medarbejdere fra en anden organisation 0 0 
Ved ikke 0 0 
Andre 0 0 
Total 6 99 
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5.5 Samarbejde med andre organisationer 

Tabel 7: Udføres tiltagene i samarbejde med en eller flere samarbejdspartnere? 

Har tiltagene samarbejdspartnere Antal Procent 

Ja 2 100 
Total 2 100 

  

De følgende spørgsmål omhandler kun tiltag, som har samarbejdspartnere. 

Tabel 8: Er finansieringen af tiltagene delt op mellem tiltagenes samarbejdspartnere? 

Er finansieringen af 
tiltagene delt op Antal Procent 

Ja 2 100 
Total 2 100 

  

Den følgende tabel viser hvem, der afholder hovedparten af udgifterne. Som før er det kun 
dem, som har samarbejdspartnere, som har svaret på spørgsmålet. 

Tabel 9: Hvem afholder hovedparten af udgifterne til tiltagene? 

Hvem afholder 
hovedparten af 
udgifterne 

Antal Procent 

De deltagende 
sogne 2 100 

Total 2 100 
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5.6 Hvilke målgrupper henvender tiltagene sig til 

Følgende tabel viser hvor mange tiltag, der dækker de forskellige målgrupper. Det var muligt 
at markere flere svarmuligheder. Vi har udregnet procenterne på baggrund af det totale antal 
svar. 

Tabel 10: Hvilke målgrupper henvender tiltagene sig til? 

Svarmulighed Antal Procent 

Børnefamilier 2 12 
Fattige 2 12 
Misbrugere 2 12 
Ensomme 2 12 
Socialt udsatte 2 12 
Kristne udlændinge 2 12 
Andre udlændinge 2 12 
Ingen specifik målgruppe 2 12 
Syge 0 0 
Pårørende 0 0 
Fysisk handicappede 0 0 
Mentalt handicappede 0 0 
Kriminelle og mennesker med fængselsdom 0 0 
Ved ikke 0 0 
Anden målgruppe 0 0 
Total 16 96 
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5.7 Hvem laver det diakonale arbejde i tiltagene 

Dette afsnit kortlægger, hvem der er involveret i det diakonale arbejde, og hvem der udfører 
hovedparten af det diakonale arbejde. I det følgende har vi fremhævet disse to ord for at gøre 
det nemmere at skelne mellem tabellerne. 

Følgende tabel viser hvem, der er involveret i den diakonale del af arbejdet. Med diakonalt 
arbejde mener vi den del, som ikke er administration, m.v. Det var muligt at markere flere 
svarmuligheder. 

Tabel 11: Hvem er involveret i den diakonale del af arbejdet? 

Svarmulighed Antal Procent 

Præster 2 33 
Andre ansatte i folkekirken 2 33 
Frivillige organiseret i sognet 2 33 
Lønnede fagprofessionelle 0 0 
Frivillige organiseret fra anden side 0 0 
Arbejdet gennemføres med målgruppeinddragelse 0 0 
Ved ikke 0 0 
Andre 0 0 
Total 6 99 

  

Følgende tabel viser hvem, der udfører hovedparten af det diakonale arbejde. Med diakonalt 
arbejde mener vi den del, som ikke er administration, m.v. Det var muligt at markere flere 
svarmuligheder. 

Tabel 12: Hvem udfører hovedparten af den diakonale del af arbejdet? 

Svarmulighed Antal Procent 

Præster 2 33 
Andre ansatte i folkekirken 2 33 
Frivillige organiseret i sognet 2 33 
Lønnede fagprofessionelle 0 0 
Frivillige organiseret fra anden side 0 0 
Arbejdet gennemføres med målgruppeinddragelse 0 0 
Ved ikke 0 0 
Andre 0 0 
Total 6 99 
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5.8 Hvor ofte udfører de engagerede typisk en aktiv indsats for tiltagene 

Tabel 13: Hvor ofte udfører de engagerede typisk en aktiv indsats? 

Hvor ofte udfører de engagerede 
typisk en aktiv indsats? Antal Procent 

En gang om året 2 100 

Total 2 100 

  

5.9 Hvornår er tiltagene åbent for målgrupperne 

Tabel 14: Hvornår er tiltagene åbent for målgruppen? 

Hvornår er tiltagene åbent for målgruppen Antal Procent 

På årlig basis 2 100 
Total 2 100 
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5.10 Hvor udføres det diakonale arbejde 

Det var muligt at markere flere svar. 

Tabel 15: Hvor udføres det diakonale arbejde? 

Svarmulighed Antal Procent 

I lokaler ejet af folkekirken 2 100 
I lokaler i almennyttigt boligbyggeri 0 0 
Hos modtageren (i modtagerens eget hjem)  0 0 
I en samarbejdende forenings lokaler 0 0 
I beboerhus/forsamlingshus o.l. 0 0 
På gaden / i det offentlige rum 0 0 
I offentligt ejede lokaler 0 0 
I foreningsejede/privatejede lokaler 0 0 
Ved ikke 0 0 
Andre steder 0 0 
Total 2 100 
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6. Del 2 - Overblikket over de enkelte tiltag 

Del 2 af rapporten gennemgår de enkelte tiltag i provstiet. Vi har sat tiltagene op i tabeller, så 
det er muligt at se hvilke svar, der knytter sig til tiltagene. For at gøre det nemmere at følge 
tiltagene har vi inkluderet en ID-kolonne, hvor hvert tiltag har sit eget unikke nummer, som 
følger tiltaget igennem rapporten. For yderligere at lette læsningen af tabellerne har vi også 
inkluderet en forkortet udgave af tiltagenes navne i alle tabellerne. 

Manglende besvarelser er markeret med “-”. 

6.1 Tiltag og hvilket sogn de er tilknyttet 

Tabellen er en liste over alle tiltagene, og hvilket sogn de er tilknyttet. 

Tabel 16: Tiltagenes navne og sognet de er tilknyttet 

ID Tiltagets navn Sogn 

1 Julehjælp Lyndby Sogn (7180) 

2 Menighedspleje Kirke Hyllinge Sogn (7179) 
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6.2 Hvilke typer diakoni er tiltagene et udtryk for 

Tabellen viser hvilken type eller hvilke typer diakoni, tiltagene er udtryk for. Den fulde liste af 
diakonityper, som vi har inkluderet i spørgsmålet, findes i bilag 1. I tabel 18 viser vi hvad 
menighedsrådsrepræsentanter, der har svaret “Andet”, ellers mener, at tiltagene er et udtryk 
for. 

Tabel 17: Hvilken type diakoni er tiltaget et udtryk for? 

ID Tiltagets navn Typer diakoni 

1 Julehjælp Andet  

2 Menigheds... Andet  
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De menighedsrådsrepræsentanter, som svarede “Andet” i den forrige tabel, har her uddybet, 
hvad de mener, at tiltagene ellers er udtryk for. 

Tabel 18: Hvilken diakoni tiltagene ellers udtryk for 

ID Tiltagets navn Andet 

1 Julehjælp Julehjælp 

2 Menigheds... Den årlige julehjælp 
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6.3 Overordnede informationer om tiltagene 

De næste to tabeller viser en række overordnede forhold om tiltagene, fx hvorvidt tiltagene er 
igangsat af provstierne, om det har samarbejdspartnere m.v. 

Tabel 19: Overordnede forhold, 1/2 

ID Tiltagets navn Hvornår afsluttes 
tiltaget 

Er tiltaget 
igangsat af 
provstiet 

Har tiltaget 
en ledelse 

Har tiltaget 
samarbejds
partnere 

1 Julehjælp Ved ikke Nej Ja Ja 

2 Menigheds... Ved ikke Nej Ja Ja 
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Tabel 20: Overordnede forhold, 2/2 

ID Tiltagets navn 

Målgrup
pens 
aldersgr
uppe(r) 

Antallet 
af 
frivillige 

Antallet 
af 
brugere 

Tiltagets åbningstider 

1 Julehjælp - ca 15 ca 20 
familier På årlig basis 

2 Menigheds... - ca 15 ca 20 
familier På årlig basis 
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6.4 Hvilke målgrupper henvender tiltagene sig til 

De to næste tabeller viser, hvem tiltagenes målgrupper er. 

Tabel 21: Hvilke målgrupper henvender tiltagene sig til? 

ID Tiltagets navn Målgruppe(r) 

1 Julehjælp 
Børnefamilier, Fattige, Misbrugere, Ensomme, Socialt 
udsatte, Kristne udlændinge, Andre udlændinge, Ingen 
specifik målgruppe 

2 Menigheds... 
Børnefamilier, Fattige, Misbrugere, Ensomme, Socialt 
udsatte, Kristne udlændinge, Andre udlændinge, Ingen 
specifik målgruppe 
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6.5 Har tiltagene en ledelse, og hvem består den af 

De næste tabeller viser hvem, der er i tiltagenes ledelse. 

Tabel 22: Hvem er i tiltagets ledelse? 1/2 

ID Tiltagets navn Provsten 
En eller 

flere 
præster 

En eller 
flere 

ansatte 
som ikke 

er 
præster 

Medlem
mer af 

menighe
dsrådet/
provstiu
dvalget 

En eller 
flere 

lønnede 
medarbe

jdere 
ansat til 
projektet 

1 Julehjælp - X X X - 

2 Menigheds... - X X X - 
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Tabel 23: Hvem er i tiltagets ledelse? 2/2 

ID Tiltagets navn 

Frivillige 
som er 

ikke 
medlem
mer af 

provstiu. 
eller et 

menighe
dsr. 

Frivillige 
som er 
medlem
mer af 

provstiu. 
eller et 

menighe
dsr. 

Medarbe
jdere fra 

en 
anden 

organisa
tion 

Ved ikke Andre 

1 Julehjælp - - - - - 

2 Menigheds... - - - - - 
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6.6 Samarbejde med andre organisationer 

Hvis tiltagene har samarbejdspartnere, er følgende spørgsmål blevet besvaret. 

Tabel 24: Hvem er tiltagenes samarbejdspartnere 

ID Tiltagets navn Samarbejdspartnere 

1 Julehjælp Rema 1000 

2 Menigheds... Den lokale Rema 1000 
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Tabel 25: Er finansieringen af tiltaget delt op mellem tiltagets samarbejdspartnere, og hvem 
afholder hovedparten af udgifterne? 

ID Tiltagets navn 

Er 
finansier

ingen 
delt lige 

op? 

Hvem afholder 
hovedparten af udgifterne? 

1 Julehjælp Ja De deltagende sogne 

2 Menigheds... Ja De deltagende sogne 
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6.7 Hvem laver det diakonale arbejde i tiltagene 

Dette afsnit kortlægger, hvem der er involveret i det diakonale arbejde, og hvem der udfører 
hovedparten af det diakonale arbejde. I det følgende har vi markeret disse to ord for at gøre 
det nemmere at skelne tabellerne fra hinanden. 

Følgende tabel viser hvem, der er involveret i den diakonale del af det arbejdet. Med 
diakonalt arbejde mener vi den del, som ikke er administration, m.v. 

Tabel 26: Hvem er involveret i den diakonale del af arbejdet? 1/2 

ID Tiltagets navn Præster 

Andre 
ansatte i 
folkekirk

en 

Lønnede 
fagprofe
ssionelle 

Frivillige 
organise

ret i 
sognet 

1 Julehjælp X X - X 

2 Menigheds... X X - X 
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Tabel 27: Hvem er involveret i den diakonale del af arbejdet? 2/2 

ID Tiltagets navn 

Frivillige 
organise

ret fra 
anden 
side 

Arbejdet 
gennemf

øres 
med 

målgrup
peinddra

gelse 

Ved ikke Andre 

1 Julehjælp - - - - 

2 Menigheds... - - - - 
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Følgende tabel viser hvem, der udfører hovedparten af det diakonale arbejde. Med diakonalt 
arbejde mener vi den del, som ikke er administration o.l. 

Tabel 28: Hvem udfører hovedparten af den diakonale del af arbejdet? 1/2 

ID Tiltagets navn Præster 

Andre 
ansatte i 
folkekirk

en 

Lønnede 
fagprofe
ssionelle 

Frivillige 
organise

ret i 
sognet 

1 Julehjælp X X - X 

2 Menigheds... X X - X 
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Tabel 29: Hvem udfører hovedparten af den diakonale del af arbejdet? 2/2 

ID Tiltagets navn 

Frivillige 
organise

ret fra 
anden 
side 

Arbejdet 
gennemf

øres 
med 

målgrup
peinddra

gelse 

Ved ikke Andre 

1 Julehjælp - - - - 

2 Menigheds... - - - - 
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6.8 Hvor ofte udfører de engagerede typisk en aktiv indsats for tiltagene 

Tabel 30: Hvor ofte udfører de engagerede typisk en aktiv indsats? 

ID Tiltagets navn Hvor ofte udfører de engagerede 
typisk en aktiv indsats? 

1 Julehjælp En gang om året 

2 Menigheds... En gang om året 
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6.9 Hvor udføres det diakonale arbejde 

Følgende tabel viser, hvor det diakonale arbejde udføres. 

Tabel 31: Hvor udføres det diakonale arbejde? 1/2 

ID Tiltagets navn 

I lokaler 
ejet af 

folkekirk
en 

I lokaler 
i 

almenny
ttigt 

boligbyg
geri 

Hos 
modtage

ren (i 
modtage

rens 
eget 
hjem)  

I en 
samarbe
jdende 

forening
s lokaler 

I 
beboerh
us/forsa
mlingsh
us o.l. 

På 
gaden / i 

det 
offentlig
e rum 

1 Julehjælp X - - - - - 

2 Menigheds... X - - - - - 
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Tabel 32: Hvor udføres det diakonale arbejde? 2/2 

ID Tiltagets navn 

I 
offentligt 

ejede 
lokaler 

I 
forening
sejede/p
rivatejed
e lokaler 

Ved ikke Andre 
steder 

1 Julehjælp - - - - 

2 Menigheds... - - - - 
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7. Bilag 1 - De forskellige former for diakoni og målgrupper 

Bilag 1 er en total liste over, hvilke svarmuligheder menighedsrådsrepræsentanterne har haft, 
når de besvarede spørgsmålene “Hvilken type af diakoni er tiltaget udtryk for?” og “Hvilke 
målgrupper henvender tiltaget sig til?”. 

Tabel 33: Svarmuligheder for diakonityper og målgrupper 

Diakonitype Målgruppe 

Besøgstjeneste Børnefamilier 

Fællesspisning Syge 

Caféarbejde Fattige 

Arbejde med socialt udsatte 
(misbrugere, fængslede, 
hjemløse) 

Misbrugere 

Ældrearbejde Ensomme 

Foredrag Pårørende 

Håndarbejdsgrupper Socialt udsatte 

Korarbejde Kristne udlændinge 

Natkirke Andre udlændinge 

Lektiecafe Fysisk handicappede 

Juniorkonfirmander Mentalt handicappede 

Babysalmesang Kriminelle og mennesker med 
fængselsdom 

Børneklub Ingen specifik målgruppe 

Gravidsamtaler Ved ikke 

Sjælesorgsarbejde Anden målgruppe 

Sorggrupper - 

Stillegudstjenester - 

Arbejde med demensramte og 
pårørende - 

Arbejde med migranter, 
fremmede, flygtninge - 

Anden - 

 


