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2. Indledning 

Denne rapport gennemgår spørgeskemabesvarelserne fra menighedsrådene i Holbæk 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 Holbæk 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: Tveje Merløse Sogn (7275), Orø Sogn (7246), Tuse 
Næs Sogn (9192), Kundby Sogn (7296), Ugerløse Sogn (7289), Hjembæk-Svinninge Sogn 
(9176), Store Tåstrup Sogn (7288), Stigs Bjergby-Mørkøv Sogn (9189), Skamstrup-Frydendal 
                                                        

1 Denne rapporttype adskiller sig fra FUVs normale rapporter, som er meget mere 
dybdegående og analytiske. 
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Sogn (9179), Soderup Sogn (7286), Sønder Jernløse Sogn (7280), Vipperød Sogn (9292), 
Undløse Sogn (7290), Søndersted Sogn (7291), Sankt Nikolai Sogn (7274), Butterup-Tuse 
Sogn (9177), Tølløse Sogn (7284), Jyderup Sogn (7299), Gislinge Sogn (7295), Kvanløse Sogn 
(7279), Hagested Sogn (7294), Kirke Eskilstrup Sogn (7287), Nørre Jernløse Sogn (7278). I alt 
23 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 7 32 
Nej 4 18 
Ved ikke / Har ikke drøftet det 11 50 
Total 22 100 
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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 

Besøgstjeneste 22 96 

Ældrearbejde 20 87 

Fællesspisning 19 83 

Sjælesorgsarbejde 18 78 

Arbejde med socialt udsatte (f.eks. 
misbrugere, fængslede eller hjemløse) 17 74 

Caféarbejde 16 70 

Sorggrupper 15 65 

Arbejde med demensramte og pårørende 15 65 

Håndarbejdsgrupper 14 61 

Arbejde med migranter, fremmede 
og/eller flygtninge 13 57 

Lektiecafe 12 52 

Korarbejde 10 43 

Børneklub 10 43 

Kirkebil 10 43 

Natkirke 8 35 

Babysalmesang 8 35 

Stillegudstjenester 8 35 

Aspekter af højmessen 8 35 

Foredrag 7 30 

Juniorkonfirmander 6 26 

Gravidsamtaler 6 26 

Andre områder 3 13 

Ved ikke 1 4 
n =  22 
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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 
19 1 
17 1 
16 3 
14 2 
13 3 
12 3 
11 2 
9 1 
8 1 
6 1 
5 1 
4 2 

n =  22 

  

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 6 27 
Nej 16 73 
Total 22 100 
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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 4 
2. I meget lav grad 4 17 
3. I lav grad 2 9 
4. I nogen grad 12 52 
5. I høj grad 3 13 
Har ikke svaret på spørgsmålet 1 4 
Total 23 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 13 
2. I meget lav grad 9 39 
3. I lav grad 2 9 
4. I nogen grad 5 22 
5. I høj grad 1 4 
7. Ved ikke 2 9 
Har ikke svaret på spørgsmålet 1 4 
Total 23 100 
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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 

1. Slet ikke 1 4 
3. I lav grad 1 4 
4. I nogen grad 7 30 
5. I høj grad 8 35 
6. I meget høj grad 1 4 
7. Ved ikke 4 17 
Har ikke svaret på spørgsmålet 1 4 
Total 23 98 

  

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 4 
3. I lav grad 1 4 
4. I nogen grad 7 30 
5. I høj grad 3 13 
6. I meget høj grad 1 4 
7. Ved ikke 9 39 
Har ikke svaret på spørgsmålet 1 4 
Total 23 98 
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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 3 14 
Der er så meget diakonalt arbejde, som der altid har 
været 2 9 

Der er mere diakoni, end der tidligere har været 13 59 
Der har ikke tidligere været diakonalt arbejde i sognet 2 9 
Ved ikke 2 9 
Total 22 100 
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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 2 18 
Manglende frivillige eller medarbejdere til at udføre 
arbejdet 3 27 

Manglende frivillige eller medarbejdere til at være 
ansvarlige for arbejdet 1 9 

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

Manglende overvejelser omkring at vi har en rolle på 
området 2 18 

Faldende efterspørgsel på diakoni 2 18 
Faldende fokus på diakoni fordi det ikke er et af 
provstiudvalgets/menighedsrådets fokusområder 0 0 

Andre årsager 1 9 
Ved ikke 0 0 
Total 11 99 
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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 1 50 
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 0 0 

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 50 
Total 2 100 

  

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 6 29 
Vi bruger diakoni til at vise, at kirken har et 
diakonalt/socialt ansvar 9 43 

Vi har et stigende antal medarbejdere og frivillige, som 
har lyst til at arbejde med diakoni 2 10 

Vi har stigende fokus på diakoni, fordi det er et af 
provstiudvalgets/menighedsrådets fokusområder 3 14 

Andre årsager 1 5 
Ved ikke  0 0 
Total 21 101 

  



Spørgeskemabesvarelser fra Holbæk Provsti 

S. 12      Oplever menighedsrådene udfordringer ifm. det diakonale arbejde 

 

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 5 13 
Vi mangler frivillige eller medarbejdere til at udføre 
arbejdet 12 32 

Vi mangler frivillige eller medarbejdere til at være 
ansvarlige for arbejdet 11 29 

Vi har problemer med bureaukrati 1 3 
Vi har ikke viden om, hvordan vi kan arbejde diakonalt 1 3 
Vi oplever faldende efterspørgsel på diakoni 1 3 
Vi har ikke overvejet, at vi har en rolle på området 1 3 
Andre udfordringer 1 3 
Vi oplever ingen udfordringer ifm. det diakonale arbejde 3 8 
Ved ikke 2 5 
Ikke relevant 0 0 
Total 38 102 
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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 14: Vil særligt én eller flere af disse tiltag kunne løfte den diakonale indsats for jer? 

Svarmulighed Antal Procent 

Temadage/kurser til inspiration 7 37 
Temadage/kurser med viden 7 37 
Konsulenthjælp fra en ansat på provsti- eller stiftsniveau 3 16 
Andet 2 11 
Total 19 101 

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

Svarmulighed Antal Procent 

Ja 5 23 
Nej 12 55 
Ved ikke 5 23 
Total 22 101 
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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 6 27 
3. I lav grad 7 32 
4. I nogen grad 7 32 
5. I høj grad 2 9 
Total 22 100 

  

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 9 41 
2. I meget lav grad 5 23 
3. I lav grad 3 14 
4. I nogen grad 3 14 
5. I høj grad 2 9 
Total 22 101 
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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 4 18 
Nej 18 82 
Total 22 100 

  

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 7 32 
Nej 15 68 
Total 22 100 
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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 

Orø Sogn (7246) Julehjælp, meditationsgudstjenester 

Kundby Sogn (7296) Julehjælp, konfirmationshjælp 

Sankt Nikolai Sogn (7274) Menighedsture 
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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 

Ugerløse 
Sogn (7289) 

Med udgangspunkt i næstekærlighedsbuddet ønsker vi 
at gøre en særlig forskel og mennesker som 
psykisk/økonomiske eller praktisk har brug for særlig 
omsorg. 

Hjembæk-
Svinninge 

Sogn (9176) 

Vi ønsker at fastholde fokus på diakoni og på gode tiltag 
for trivsel.  Vi vil gøre, hvad vi kan, for at 
børnesorggruppen kan trives i vores sognehus. 

Skamstrup-
Frydendal 

Sogn (9179) 

Være aktive i forhold til ældre og mennesker med behov 
for omsorg og støtte 

Soderup 
Sogn (7286) 

at udbygge det kirkelige arbejde i og omkring kirkerne i 
vores sogen 

Sankt 
Nikolai Sogn 

(7274) 

Der er opstillet følgende mål i Menighedsrådet for 
perioden 2018 - 2020:    Fra værdigrundlaget:  Vores 
værdisæt er baseret på et kristent menneskesyn - vores 
opgave indadtil og udadtil i organisationen er konstant at 
fortolke og reflektere over, hvad det indebærer og 
hvordan vi i allehånde situationer i hverdagen vil udfolde 
dette menneskesyn. 

Jyderup 
Sogn (7299) 

Vi har ikke et visionspapir med i efteråret v2017 
arbejdede vi med følgende målsætninger, der har 
relation til diakoni og som er blevet ført ud i livet: 
Børnekor, kirkehøjskole (voksenundervisning), flere 
fællesspisninger, strikkeklub, stillehudstjenester, 
spaghettigudstjenester og tænkepause (livsfilosofisk 
samtaleforum). 
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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 

Ugerløse 
Sogn (7289) Vi har brug for økonomiske støtte 

Tølløse 
Sogn (7284) 

Bevidstgørelse af menighedsråd om kirkens naturlige 
diakonale ansvar 
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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 

Kvanløse Sogn (7279) Kirkens Korshær, Folkekirkens Nødhjælp, Danmssion 

Nørre Jernløse Sogn 
(7278) Kirkens Korshær 

Tølløse Sogn (7284) Samvirkende menighedsplejer  Lions Club 

Ugerløse Sogn (7289) arbejdsformidling fx i forhold til ressourceforløb og 
fleksjob 

Vipperød Sogn (9292) Kirkens Korshær lokalafdeling Holbæk  Cafe Exit 
lokalafdeling Holbæk 
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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 

Orø Sogn 
(7246) 

Telefonsamtaler - opringninger til ældre fra præsten  
Facebookandagter - korte andagter om liv og tanker 
omkr. Covid19  Oplæsning - Bjarne Reuter: "Bogen" og 
Pär Lagerkvist: "Barabbas" på facebook 

Kundby 
Sogn (7296) telefonsamtaler , breve 

Vipperød 
Sogn (9292) 

Telefonisk sjælsorg - rundringning til borgere  Tilbud om 
indkøb for ældre  Mindre udendørs samtalegrupper for 
ældre - når genåbningsgraden tillader 

Sankt 
Nikolai Sogn 

(7274) 

Private og offentlige andagter  Sjælesorgssamtaler  
Udvidet tilgængelighed 

Kvanløse 
Sogn (7279) 

Telefonsamtaler, jævnlige opkald til især ensomme 
sognebørn 

Hagested 
Sogn (7294) 

Spille musik og salmer udenfor plejehjemmets vinduer 
og uddele isvafler 

Nørre 
Jernløse 

Sogn (7278) 

Telefonsamtaler: Jævnlige opkald til især ensomme 
ældre 

 


