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2. Indledning 

Denne rapport gennemgår spørgeskemabesvarelserne fra menighedsrådene i Køge 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 Køge 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: Ølsemagle Sogn (7207), Herfølge Sogn (7540), Sædder 
Sogn (7541), Bjæverskov Sogn (7537), Lidemark Sogn (7536), Gørslev Sogn (7539), Højelse 
Sogn (7218), Boholte Sogn (9117), Vollerslev Sogn (7538), Borup Sogn (7214), Kimmerslev 
                                                        

1 Denne rapporttype adskiller sig fra FUVs normale rapporter, som er meget mere 
dybdegående og analytiske. 
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Sogn (7215), Nørre Dalby Sogn (7217), Køge Sogn (7206), Lellinge Sogn (7492), Ejby Sogn 
(7216). I alt 15 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 2 13 
Ved ikke / Har ikke drøftet det 13 87 
Total 15 100 
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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 

Ældrearbejde 11 73 

Sjælesorgsarbejde 11 73 

Besøgstjeneste 9 60 

Arbejde med socialt udsatte (f.eks. 
misbrugere, fængslede eller hjemløse) 9 60 

Fællesspisning 8 53 

Håndarbejdsgrupper 7 47 

Arbejde med migranter, fremmede 
og/eller flygtninge 7 47 

Sorggrupper 6 40 

Juniorkonfirmander 5 33 

Babysalmesang 5 33 

Arbejde med demensramte og pårørende 4 27 

Caféarbejde 3 20 

Foredrag 3 20 

Lektiecafe 3 20 

Kirkebil 3 20 

Ved ikke 3 20 

Korarbejde 2 13 

Børneklub 2 13 

Andre områder 2 13 

Aspekter af højmessen 1 7 
n =  15 
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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 

14 1 
12 1 
11 2 
10 1 
9 1 
6 2 
5 4 
3 1 
1 2 

n =  15 

  

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 4 27 
Nej 11 73 
Total 15 100 
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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 2 13 
2. I meget lav grad 2 13 
3. I lav grad 6 40 
4. I nogen grad 4 27 
5. I høj grad 1 7 
Total 15 100 

  

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 20 
2. I meget lav grad 4 27 
3. I lav grad 2 13 
4. I nogen grad 5 33 
5. I høj grad 1 7 
Total 15 100 
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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 

3. I lav grad 1 7 
4. I nogen grad 6 40 
5. I høj grad 1 7 
6. I meget høj grad 3 20 
7. Ved ikke 4 27 
Total 15 101 

  

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 7 
4. I nogen grad 6 40 
5. I høj grad 1 7 
6. I meget høj grad 3 20 
7. Ved ikke 4 27 
Total 15 101 

  



Spørgeskemabesvarelser fra Køge Provsti 

S. 9      Hvordan har det diakonale arbejde udviklet sig 

 

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 7 47 

Der er mere diakoni, end der tidligere har været 2 13 
Der har ikke tidligere været diakonalt arbejde i sognet 3 20 
Ved ikke 3 20 
Total 15 100 
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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 6 46 
Vi har et konstant antal af medarbejdere og frivillige, som 
har lyst til at arbejde med diakoni 5 38 

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 1 8 

Andre årsager 1 8 
Ved ikke  0 0 
Total 13 100 

  

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 0 0 
Vi bruger diakoni til at vise, at kirken har et 
diakonalt/socialt ansvar 1 50 

Vi har et stigende antal medarbejdere og frivillige, som 
har lyst til at arbejde med diakoni 0 0 

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

Andre årsager 1 50 
Ved ikke  0 0 
Total 2 100 
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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. 

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

Svarmulighed Antal Procent 

Vi mangler ressourcer til det konkrete arbejde 7 26 
Vi mangler frivillige eller medarbejdere til at udføre 
arbejdet 4 15 

Vi mangler frivillige eller medarbejdere til at være 
ansvarlige for arbejdet 3 11 

Vi har problemer med bureaukrati 1 4 
Vi har ikke viden om, hvordan vi kan arbejde diakonalt 1 4 
Vi oplever faldende efterspørgsel på diakoni 1 4 
Vi har ikke overvejet, at vi har en rolle på området 0 0 
Andre udfordringer 1 4 
Vi oplever ingen udfordringer ifm. det diakonale arbejde 4 15 
Ved ikke 1 4 
Ikke relevant 4 15 
Total 27 102 
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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 7 27 
Temadage/kurser med viden 11 42 
Konsulenthjælp fra en ansat på provsti- eller stiftsniveau 5 19 
Andet 3 12 
Total 26 100 

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 20 
Nej 10 67 
Ved ikke 2 13 
Total 15 100 
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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 

3. I lav grad 4 27 
4. I nogen grad 6 40 
5. I høj grad 2 13 
7. Ikke relevant 3 20 
Total 15 100 

  

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 3 20 
3. I lav grad 6 40 
4. I nogen grad 2 13 
5. I høj grad 1 7 
7. Ikke relevant 3 20 
Total 15 100 
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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 7 47 
Nej 8 53 
Total 15 100 

  

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 3 20 
Nej 12 80 
Total 15 100 
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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 

Ølsemagle Sogn (7207) Mandegruppe, kvindegruppe, tøjindsamling, indsamling 
af lysestumper, kollektindsamling, julehjælp, 

Borup Sogn (7214) Julehjælp, konfirmationshjælp,akuthjælp 
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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 

Sædder 
Sogn (7541) 

Vi samler ind i kirken til brug for menighedsplejen ved 
vores 3 høstgudstjenester 

Bjæverskov 
Sogn (7537) 

Menighedsråedet ønsker forsætte det høje niveau af 
menighedsplejen i form af kirkekoncerter, foredrag, 
fyraftensgudstjenester samt sogneudflugt. 

Gørslev 
Sogn (7539) 

Det er menighedsrådets ønske at styrke indsatsen rettet 
mod sognets børn og unge sammen med den lokale 
børneinstitution gennem et forløb kaldet Børnehavesang 

Vollerslev 
Sogn (7538) 

Det er menighedsrådets ønske at styrke indsatsen rettet 
mod sognetsbørn og unge, aktuelt sammen med den 
lokale børneinstitution gennem et forløb kaldet 
Børnehavesang. 

Køge Sogn 
(7206) 

Vision: Menighedsrådet vil i den kommende valgperiode 
arbejde videre på at åbne kirken op for  byens borgere. 
Dette skal ske ved at eksperimentere med nye måder at 
være kirke på,  samtidig med at traditionerne bliver 
formidlet og det diakonale kommer til at spille en  større 
rolle i kirkens liv.    Fra handleplan: Vi arbejder med at 
gøre kirken mere tilgængelig for alle gennem 
synliggørelse  og åbenhed med tanke på det 
traditionsbærende, eksperimenterende og diakoni. 
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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 

Sædder 
Sogn (7541) 

Vi har ofte foredragsholdere, hvor temaet har været en 
form for diakoni. 

Køge Sogn 
(7206) 

Vi er i dialog med kirkens korshær om at åbne en 
varmestue i køge sogn. Vi har efterhånden lokaliseret et 
brugbart lokale, men der mangler midler særligt til 
lønning af medarbejder, der skal ansattes i samarbejde 
med kirkens korshær. Der er masser af ekspertise både i 
kirkens korshær og hos mr + præsterne 

Ejby Sogn 
(7216) Nej 
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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 

Højelse Sogn (7218) Samvirkende Menighedsplejer; Køge kommune, Røde 
Kors Køge 

Køge Sogn (7206) 

Køge Kommune, Ældresagen, Alzheimes foreningen, 
ØDA, Kirkens Korshær (partneskabsaftale), Folkekirkens 
Nøshjælp (indsamling og oplysning), Rotary Køge, Røde 
Kors corona hjælpenetværk, lokal frivillig yogainstruktør 
til arbejde med unge omkring stress og depression 

Ølsemagle Sogn (7207) 
Kofoeds Skole,  Børnesagens Fællesråd,  Diakonskolen,  
Folkekirkens Nødhjælp  Dansk Sømand og udlandskirke,  
Kirkens Korshær 
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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 

Sædder 
Sogn (7541) 

telefonsamtaler/telefonkæder, mails, indkøb for sårbare 
ældre 

Højelse 
Sogn (7218) 

Korte andagter/gudstjenester er lagt online; Vi har 
besøgt vores tre plejehjem jævnligt - sunget og spillet for 
dem og med dem ude i deres atriumgårde 

Køge Sogn 
(7206) 

Først og fremmest har vi henvist til Røde Kors Corona 
hjælpenetværk og gjort opmærksom på det på plakater, 
vores hjemmeside i lokale medier etc.    Walk and talk 
sjølesorgssamtaler i det fri    Sjælesorg via tlf    Præst 
har i meget begrænset omfang hjulpet med indkøb 

 


