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0.1. RELIGION I DANMARK 2011:  

EN PRÆSENTATION 
 

Velkommen til e-årbogen Religion i Danmark 2011-> 3. årgang 

E-årbogen præsenterer hvert år oplysninger om de godkendte trossamfund, fx hvor mange 
medlemmer de har. 

E-årbogen har særlig fokus på religiøse minoriteter, men bringer også de nyeste tal om 
Folkekirken. 

De godkendte trossamfund udgør kun en del af det religiøse landskab, fx er under 5 % af 
hinduerne i Danmark medlem af et godkendt trossamfund, hvorimod omkring en tredjedel af de 
20-25.000 buddhister, der bor i Danmark er medlemmer af et godkendte buddhistiske 
trossamfund. Af de ca. 220.000 danskere muslimer er omkring 10 % medlemmer af et godkendt 
trossamfund. 

Fordi Danmarks Statistik indtil 2001 offentliggjorde medlemstal for de godkendte trossamfund er 
det for nogle trossamfund muligt at sammenligne medlemstal fx ti eller tyve år tilbage. 

Flere de af de ’gamle’ anerkendte eller godkendte trossamfund har haft tilbagegang 

Mosaisk Trossamfund har haft en medlemstilbagegang på 40 % siden 1990. 

Baptistkirken er gået fra 5886 i 1990 til 5282 medlemmer i 2000 til 5152 medlemmer i 2010. 

Jehovas Vidner har i de sidste 20 år mistet ca. 2000 medlemmer og også 
Syvendedagsadventisterne har mistet medlemmer. De to ”tibetanske” grupper Karma Kadjy 
Skolen og Karmapa Trust har ifølge de opgivne tal fået reduceret deres medlemstal over den ti-
årige periode til en femtedel. Det kan skyldes, at ”markedet” er blevet mere mangfoldigt med flere 
tilbud. 

Mens andre trossamfund holder et stabilt medlemstal (fx Pinsekirken), eller har en svag stigning 
(fx Missionsforbundet og Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige) og så er stigningen i 
medlemstallet i Den Katolske Kirke i særklasse. Medlemstallet er steget med over 9000 fra 29783 
medlemmer for 20 år siden til 39067 i 2010. 

I år er der særligt fokus på religiøs undervisning af børn og unge i de godkendte trossamfund.  
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0.2. RELIGION I DANMARK 2011: METODISK 

TILGANG 
 

Indledning 

E-årbogen Religion i Danmark indhenter og præsenterer tal og oplysninger om godkendte og 
anerkendte trossamfund i Danmark. I perioden 1984- 2001 offentliggjort af Danmarks Statistik, 
men dette ophørte i 2001 forsvandt en vigtig kilde til beskrivelsen af religion i Danmark. Uden 
disse tal kan man ikke se, om der bliver færre eller flere kristne, muslimer, buddhister eller hvad 
man nu måtte være interesseret i. Det er nødvendigt at samle tal, der dækker en årrække for at 
kunne sige noget generelt om tendenser i bredere perspektiv. 

Hvem undersøger vi? 

Vi har kontaktet de godkendte trossamfund, som Familiestyrelsen nævner på sin hjemmeside. 
Enkelte trossamfund er blevet nedlagt og enkelte har afvist at medvirke, enten fordi de ikke kunne 
afsætte tid til det eller fordi de ikke har eller vil afgive de oplysninger, vi efterspørger. Årbogen har 
begrænset sig til at se på godkendte/anerkendte trossamfund, da det giver os mulighed for at 
sammenligne med tallene fra tidligere år statistik på disse grupper med de nye tal fra årbogen. De 
godkendte/anerkendte trossamfund forventes også at være nemmere at komme i kontakt med og 
mere villige til at levere de oplysninger, vi efterspørger, end andre trossamfund. Tallene i denne 
årbog altså ikke alle religiøse grupperinger i Danmark, men kun de trossamfund, der er 
anerkendte/godkendte.  

Hvad spørger vi om? 

Vi har først og fremmest spurgt til medlemstal. Selvom medlemstallet ikke er lige vigtigt for alle 
trossamfund giver det et indtryk af, hvor stort et trossamfund er og om det er i vækst eller ej. 
Antal bygninger (kirker, templer, moskeer og centre) siger både noget om hvor etablerede 
grupperne er og hvad de økonomisk formår, men er også udtryk for den geografiske spredning. 
Antal religiøse specialister (præster, imamer, munke) kan være udtryk for gruppernes størrelse, 
men siger også noget om den vægt, der lægges på at have sådanne. Den religiøse praksis har vi 
spurgt ind til ved at få estimerede tal for deltagere til ugentlige ceremonier/gudstjenester og årets 
vigtigste højtider, til religionernes vigtigste overgangsritualer, herunder begravelser/kremationer. 

Hvordan spørger vi? 

Vi har pr telefon og/eller e-mail kontaktet de enkelte grupper for at få de relevante oplysninger 
tallene. Hvis trossamfundet opgiver de relevante oplysninger på en hjemmeside, har vi også 
benyttet disse.  I skøn over fx samlet antal medlemmer benytter vi, hvor vi ikke har aktuelle tal fra 
trossamfundet eller fra en hjemmeside, oplysninger fra tidligere år eller fra andre kilder, fx. 
Moskeer i Danmark af Lene Kühle, hvor oplysninger er indsamlet i 2004/5. For nogle af 
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migrantkirkerne stammer oplysningerne fra Birthe Munck-Fairwood Andre Stemmer (2004), samt 
fra Kirkernes Integrations Tjeneste. 

Hvilke begrænsninger skal man være opmærksom på når man læser tallene? 

Tallene der opgives er de tal, som menighederne har opgivet til os. I enkelte tilfælde har vi 
modtaget et tal, som ikke syntes troværdige og vi har i disse tilfælde diskuteret trossamfundets 
medlemsforståelse og prøvet at opnå et mere realistisk tal. Men det er indlysende, at der forstås 
noget forskelligt ved medlem i de forskellige trossamfund. Nogle kristne kirker regner kun døbte 
voksne for medlemmer, mens andre regner alle med en specifik baggrund, fx ortodoks, som 
(potentielle) medlemmer. Mange muslimske grupper regner med familiemedlemskaber mens 
andre har individuelle. Endelig har nogle grupper differentieret mellem aktive og 
støttemedlemmer, mellem betalende/ikke-betalende eller baseret det på det faktiske antal 
deltagere i deres ceremonier. Hvordan alle disse typer kan omregnes til et sammenligneligt tal kan 
altså være problematisk, men vi har forsøgt at regne med voksne aktive medlemmer.  

Hvem står bag e-årbogen: "Religion i Danmark"? 

Religion i Danmark er udarbejdet af forskere tilknyttet Center for SamtidsReligion ved Faculty of 
Arts, Aarhus Universitet. Indsamlingen af data har været ledet af Lene Kühle og Henrik Reintoft 
Christensen og er udført af medarbejdere på centeret i samarbejde med studentermedhjælpere 
Marc Andersen, Sara Jul Jacobsen og Rikke Gotfredsen. Center for SamtidsReligion er et 
tværfagligt samarbejde med fokus på studiet af religion i Danmark i dag. 

 

http://teo.au.dk/csr/intro/
http://person.au.dk/da/lk@teo
http://person.au.dk/da/hc@teo
http://person.au.dk/da/hc@teo
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0.3. BEGREBSFORKLARINGER 

Anerkendt trossamfund er et trossamfund som inden 1969 opnåede nogle særlige rettigheder, 
herunder ret til at udføre vielser med borgerlig gyldighed 'ved Kongelig Resolution'. Tre 
trossamfund, Den katolske Kirke, Den Reformerte Kirke og Mosaisk Trossamfund havde inden 
Grundloven opnået tilladelse til at etablere sig i Danmark på trods af, at det generelt ikke var 
tilladt at træde ud af den Evangelisk Lutherske Kirke. De fik nu status som anerkendte. Mellem 
1849 og 1969 anerkendes yderligere seks kristne kirkesamfund, alle ankommet med immigranter: 
Metodistkirken (1865), Svenska Gustafskyrkan (1913), Den ortodokse Russiske kirkes menighed 
(Alexander Nevsky kirken) (1915), den anglikanske og engelske St. Albans kirke (1949), 
Baptistkirken (1952) og den norske Kong Haakons kirke (1958). 

Godkendt trossamfund er en betegnelse for et trossamfund, som har ansøgt og opnået en særlig 
status, som bl.a. giver ret til at få bevilget præster eller anden religiøs autoritet inden for andre 
trossamfund, og at disse ledere kunne få tilladelse til at udføre vielser med borgerlig gyldighed. 
Kategorien godkendt trossamfund blev indført med ægteskabsloven af 4. juni 1969, som åbnede 
for, at præster inden for trossamfund kunne bemyndiges til at udføre vielser med borgerlig 
gyldighed. Indtil omkring 1998 blev disse trossamfund dog ikke betegnet som godkendte 
trossamfund men blot som trossamfund med vielsesbemyndigelse. Fra omkring 1998 begynder 
myndighederne at benytte betegnelse ’godkendte trossamfund’ enten for disse trossamfund eller 
som en samlet betegnelse for alle de trossamfund, der har vielsesbemyndigelse i erkendelsen af, 
at ”trossamfunds behov netop er videre end blot vielsesbemyndigelsen”[1]. Det er statens 
generelle holdning, at skellet mellem anerkendte og godkendte trossamfund er historisk betinget, 
og at der ikke bør gøres forskel. Alle anerkendte og godkendte trossamfund har 
vielsesbemyndigelse, men kun de anerkendte trossamfund har adgang til at navngive og udskrive 
attester fra deres kirkebøger med borgerlig gyldighed. Præster i godkendte trossamfund har kun 
ret til at foretage vielser, hvis de er bemyndiget af Familiestyrelsen. Indtil omkring 2004 var det en 
betingelse for at blive godkendt at man havde et vielsesritual. Dette er ikke længere tilfældet.  
[1] Se fx Lisbet Christoffersens artikel ”Ved Lov?”, Ugeskrift for Retsvæsen 1998, p. 508. 

Borgerlig vielse er en vielse der udføres af en ikke-religiøs autoritet, dvs. af kommunen, typisk i 
form af borgmesteren eller en der af borgmesteren er bemyndiget til det (medlemmer af 
kommunalbestyrelsen eller ansatte i kommunens administration). 

Kirkelig vielse er en betegnelse for enhver religiøs vielse. Kirkelig vielse kan foretagelse inden for 
Folkekirken såvel som i et af de anerkendte eller godkendte trossamfund. 

Kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab er en religiøs markering af ægteskabet. I 
Folkekirken kan man vælge om ritualet ved velsignelse skal udformes så det ligner et kirkebryllup 
mest muligt eller det skal være tydeligt forskelligt fra et kirkebryllup. Ved et kirkeligt bryllup stilles 
parret to spørgsmål. Ved den kirkelige velsignelse af borgerligt indgået ægteskab kan der også 
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stilles spørgsmål. Der er dog den afgørende forskel, at kirkebrylluppets første spørgsmål: "Vil du 
tage N.N., som hos dig står, til din ægtehustru/ægtemand?" ikke stilles. Det har parret jo allerede 
svaret på. Ønsker parret det, kan de svare på vielsesritualets andet spørgsmål: "Vil du elske og ære 
og leve med hende/ham både i medgang og modgang, i hvad lykke Gud den almægtige vil tilskikke 
jer, som en ægtemand bør leve med sin ægtehustru, indtil døden skiller jer ad?" Parret kan vælge 
at udelade tilspørgslen, så den kirkelige markering mere får karakter af en gudstjeneste. Oftest vil 
den kirkelige velsignelse være af par, som er blevet viet på rådhuset. 

Menighed er siden 2000 blevet brugt i forvaltningspraksis som betegnelse for en mindre gruppe 
eller afdeling inden for eller i relation til et af de anerkendte eller godkendte trossamfund, typisk 
inden for verdensreligionerne. 

Migrantmenighed er en forsamling på mindst 10 personer der jævnligt mødes og dyrker deres 
religion på et andet sprog end dansk ved en præst eller leder, der ikke er etnisk dansk. 
Migrantmenigheder kan være både kristne, muslimske, buddhistiske og andet. Migration betyder 
”bevægelse” eller ”vandring”, og betegner en given gruppe menneskers bevægelse fra ét sted til 
et andet. 

Frikirke kan bruges både i en bred og i en snæver forstand. I bred forstand er en frikirke en kirke, 
som ikke er afhængig af staten. I den forstand er alle kirker undtagen Folkekirken at forstå som 
frikirker. I en mere snæver forstand betegner en frikirke en protestantisk, velrenommeret kirke, 
som udspringer af en vækkelse. Det kunne fx være Apostolsk Kirke, Baptistkirken, Metodiskkirken 
eller Pinsekirkerne. Menigheder inden for disse er gået samme i bevægelsen Frikirkenet. Der 
findes ca. 300 frikirkemenigheder (i den snævre forstand) i Danmark, som tilsammen har ca. 
25.000 medlemmer. Ca. halvdelen af menighederne er enten selv et godkendt trossamfund eller 
tilknyttet en kirke, som er. 

 
 
 

 
 
 

http://www.frikirkenet.dk/artikler/baggrund/22277/
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0.4. DANMARKSKORT OVER 

GODKENDTE/ANERKENDTE TROSSAMFUND 

 

 
 

Klik på linket  

http://teo.au.dk/csr/rel-aarbog11/rel-kortdk/ 

 

Derefter:  

FOR AT SE FARVEKODER OG BENYTTE STREET VIEW:  

1) KLIK PÅ PLURALISMEPROJEKTET.  

2) Find ønsket adr. til venstre.  

3) Aktiver den gule mand på kortet.  

4) Aktivér igen linket til adressen til venstre. Som det fremgår, kan adr. være omtrentlig. 

http://teo.au.dk/csr/rel-aarbog11/rel-kortdk/
http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&msa=0&msid=112244163264227837085.000460e8c3eea56b2c46b&source=embed&ll=56.359164,11.260986&spn=2.921803,7.03125&z=7
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0.5. FAQ – FREQUENTLY ASKED QUESTIONS 

  

Hvad er et godkendt trossamfund? 

Hvad er et anerkendt trossamfund? 

Hvor mange godkendte og anerkendte trossamfund er der? 

Hvad er forskellen mellem et anerkendt og et godkendt trossamfund? 

Hvad er Det Rådgivende Udvalg vedr. Trossamfund og hvad laver de? 

Hvad er forskellen mellem et trossamfund og en menighed? 

Hvorfor bringer e-årbogen kun tal for de anerkendte og godkendte trossamfund? 

Hvor mange muslimer er der i Danmark? 

Hvor mange hinduister er der i Danmark? 

Hvor mange buddhister er der i Danmark? 

Hvor mange jøder er der i Danmark? 

Flere spørgsmål 

Hvad er et godkendt trossamfund? 

Et godkendt trossamfund er en betegnelse for et trossamfund, som har ansøgt og opnået en særlig 
status, som bl.a. giver ret til at præster eller anden religiøs autoritet inden for andre trossamfund 
kan opnå tilladelse til at udføre vielser med borgerlig gyldighed. Kategorien godkendt trossamfund 
blev indført med ægteskabsloven af 4. juni 1969. Indtil omkring 1998 blev disse trossamfund ikke 
betegnet som godkendte trossamfund men blot som trossamfund med vielsesbemyndigelse. Fra 
omkring 1998 begynder myndighederne at benytte betegnelse ’godkendte trossamfund’ enten for 
disse trossamfund eller som en samlet betegnelse for alle de trossamfund, der har 
vielsesbemyndigelse i erkendelsen af, at ”trossamfunds behov netop er videre end blot 
vielsesbemyndigelsen”. Se fx Lisbet Christoffersens artikel ”Ved Lov?”, Ugeskrift for Retsvæsen 
1998, p. 508. 
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Hvad er et anerkendt trossamfund? 

Et anerkendt trossamfund er et trossamfund som inden 1969 opnåede nogle særlige rettigheder, 
herunder ret til at udføre vielser med borgerlig gyldighed 'ved Kongelig Resolution'. Tre 
trossamfund, Den katolske Kirke, Den Reformerte Kirke og Mosaisk Trossamfund havde inden 
Grundloven opnået tilladelse til at etablere sig i Danmark på trods af, at det generelt ikke var 
tilladt at træde ud af den Evangelisk Lutherske Kirke. De fik nu status som anerkendte. Mellem 
1849 og 1969 anerkendes yderligere seks kristne kirkesamfund, alle ankommet med immigranter: 
Metodistkirken (1865), Svenska Gustafskyrkan (1913), Den ortodokse Russiske kirkes menighed 
(Alexander Nevsky kirken) (1915), den anglikanske og engelske St. Albans kirke (1949), 
Baptistkirken (1952) og den norske Kong Haakons kirke (1958). 

Hvor mange godkendte og anerkendte trossamfund er der? 

På familiestyrelsens hjemmeside, står der navnene på 77 kristne og kristent-inspirerede 
trossamfund, 22 muslimske, 11 buddhistiske, 8 hinduistiske og 5 øvrige trossamfund, i alt altså 125 
godkendte trossamfund.  Spørgsmålet skulle derfor være let at besvare, men da der ikke altid 
skelner klart mellem trossamfund og menighed, og da navnene ikke fjernes fra listen selvom 
trossamfundet ikke længere er aktivt, kan man beregne antallet af trossamfund på forskellige 
måder. 

Hvad er forskellen mellem et anerkendt og et godkendt trossamfund? 

De anerkendte trossamfund er trossamfund, som har opnået en særlig status ved kongelig 
resolution før 1969. Der er i alt 11. De godkendte trossamfund er trossamfund, der har opnået en 
særlig status efter 1969 efter ansøgning til kirkeministeriet (før 2007) eller Justitsministeriet 
(familiestyrelsen). 

Det er statens generelle holdning, at skellet mellem anerkendte og godkendte trossamfund er 
historisk betinget, og at der ikke bør gøres forskel. Alle anerkendte og godkendte trossamfund har 
vielsesbemyndigelse, men kun de anerkendte trossamfund har adgang til at navngive og udskrive 
attester fra deres kirkebøger med borgerlig gyldighed og præster i godkendte trossamfund har kun 
ret til at foretage vielser, hvis de er bemyndiget af Familiestyrelsen. Indtil omkring 2004 var det en 
betingelse for at blive godkendt, at man havde et vielsesritual. Dette er ikke længere tilfældet.  

Hvad er forskellen mellem et trossamfund og en menighed? 

Begrebet menighed er et begreb, der blev introduceret i forvaltningen af de godkendte 
trossamfund i 2000.  Ved en menighed forstår Det Rådgivende Udvalg vedrørende Trossamfund en 
mindre gruppe eller afdeling inden for eller i relation til én af de store verdensreligioner. I de 
retningslinjer som Det Rådgivende Udvalg vedrørende Trossamfund har udarbejdet, præciseres 
det at et trossamfund skal bestå af mindst 150 myndige medlemmer for at kunne blive godkendt, 
mens en menighed skal bestå af mindst 50 myndige medlemmer for at kunne blive godkendt. Dog 
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kan en menighed inden for verdensreligionerne blive godkendt på trods af et lavere antal 
medlemmer, hvis den ligger i et tyndtbefolket område, for eksempel Grønland eller Bornholm. 
Udvalget skriver også, at de i vurderingen af, hvorvidt der er tale om en menighed under et 
trossamfund, ikke er bundet af om modersamfundet accepterer denne relation. (se 
http://www.familiestyrelsen.dk/fileadmin/user_upload/Trossamfund/Vejledende_retningslinjer_t
rossamfund.pdf). 

Hvad er Det Rådgivende Udvalg vedr. Trossamfund og hvad laver de? 

Udvalget blev nedsat i 1998 efter en kritik af den hidtidige praksis med at vurderingen af 
ansøgninger om godkendelse af trossamfund blev varetaget af en præst inden for Folkekirken. 
Udvalget er rådgiver for Justitsministeriet (Familiestyrelsen)i sager om godkendelse af 
trossamfund og menigheder uden for folkekirken. 

(se 
http://www.familiestyrelsen.dk/samliv/trossamfund/godkendelse/detraadgivendeudvalgvedrtross
amfund/) 

Hvorfor bringer e-årbogen kun tal for de anerkendte og godkendte trossamfund? 

Ikke alle trossamfund i Danmark er anerkendte eller godkendte. Vi ville meget gerne bringe 
statistikker for andre trossamfund, men der findes ingen lister over trossamfund i Danmark og 
selvom vi ville kunne skaffe oplysninger fra nogle af de ikke-godkendte trossamfund, ville det ikke 
være muligt at få et fuldstændigt billede af alle trossamfund i Danmark. Vi forsøger dog at 
inkludere de ikke-godkendte trossamfund i kommentarerne til statistikkerne og i nogle af de 
artikler, vi bringer i årbogen for på den måde at få så dækkende som muligt et billede af religion i 
Danmark. 

Hvor mange muslimer er der i Danmark? 

Der er ikke nogen der ved hvor mange muslimer, der er i Danmark. De mest velunderbyggede skøn 
peger på, at der er i 2009 var omkring 230.000 personer med muslimsk baggrund i Danmark (Se fx 
Brian Jacobsen ”Denmark”,  Yearbook of Muslims in Europe 2010). De fleste muslimer i Danmark 
kan findes blandt de indvandrere fra bl.a. Pakistan, Marokko og Tyrkiet som kom til Danmark som 
gæstearbejdere i 1960erne og 1970erne og de flygtninge, der kom til landet bl.a. fra Iran, Irak, 
Palæstina, Bosnien og Somalia. De godkendte muslimske trossamfund repræsenterer et relativt 
bredt udsnit af muslimske trossamfund i Danmark. Muslimerne i Danmark er primært organiseret 
langs etniske linjer. Især de pakistanske moskeer er stærkt repræsenteret, men også muslimer 
med tyrkisk baggrund er stærkt repræsenteret på listen gennem de 29 menigheder tilknyttet 
Dansk Tyrkisk Islamisk Stiftelse, den største muslimske organisation i Danmark. Omvendt er der 
ingen af de moskeer, der primært tiltrækker muslimer med somalisk eller afghansk baggrund, som 
er blevet godkendt som trossamfund. Med 22 godkendte islamiske og islam-inspirerede 

http://www.familiestyrelsen.dk/fileadmin/user_upload/Trossamfund/Vejledende_retningslinjer_trossamfund.pdf
http://www.familiestyrelsen.dk/fileadmin/user_upload/Trossamfund/Vejledende_retningslinjer_trossamfund.pdf
http://www.familiestyrelsen.dk/samliv/trossamfund/godkendelse/detraadgivendeudvalgvedrtrossamfund/
http://www.familiestyrelsen.dk/samliv/trossamfund/godkendelse/detraadgivendeudvalgvedrtrossamfund/
http://www.danimarkaturkdiyanetvakfi.org/
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trossamfund med i alt 66 menigheder under sig, er formodentlig knap halvdelen af 
moskeforeningerne i Danmark godkendte trossamfund. 

Hvor mange hinduer er der i Danmark? 

Der findes omkring 13.000 hinduer i Danmark. De fleste hinduer i Danmark findes blandt de indere, 
der kom til Danmark i begyndelsen af 1970erne og de flygtninge fra Sri Lanka, som kom til 
Danmark i 1980erne og 1990erne. Blandt de godkendte trossamfund er der tre ’klassik-
hinduistiske trossamfund’, Danmarks Hindu Kultur Aktivitets Center i Fredericia, Bharatiya 
Mandir i Skovlunde og Brande Hindu Menighed og tre trossamfund, Sathya Sai Baba, 
Krishnabevægelse/Iskcon (Hare Krishna), Brahma Kumaris Åndelige Verdensuniversitet, som er 
er en del af de nyere hinduistisk eller hinduistisk-inspirede grupper, som siden 1960erne har 
tiltrukket folk i den vestlige verden. Andre større hinduistisk-inspirerede grupper i Danmark er 
Radha Soami og Amma-gruppen, men ingen af disse er godkendte trossamfund. To af de otte 
trossamfund, som Familiestyrelsen kategoriserer som hinduistiske og hinduistisk inspirerede 
menigheder, Siri Guru Singh Sabha, Copenhagen og Sikh Foundation, som er organisationer for 
sikher i Danmark. De er altså ikke hinduistiske, og man kan, som Tim Jensen gør i sin artikel i  E-
årbog 2010, diskutere, om det er med rette, at de er placeret inden for kategorien hinduistisk og 
hinduistisk-inspirerede 

Hvor mange buddhister er der i Danmark? 

Der er skønsmæssigt i alt 20-25.000 buddhister i Danmark. Af disse er omkring 7.200, altså 
omkring en tredjedel medlemmer af godkendte buddhistiske trossamfund. De fleste buddhister i 
Danmark stammer fra Burma, Thailand og Vietnam, mens en mindre gruppe er konvertitter til især 
Tibetansk og japansk buddhisme. 

Hvor mange jøder er der i Danmark? 

Det præcise antal jøder der findes i Danmark kendes ikke, men anslås at ligge mellem 5 og 6000 
(Se fx skøn her: http://www.religion.dk/artikel/129592:Spoerg-om-joededom--Antallet-af-joeder-i-
Danmark). Af disse er altså mellem en tredjedel og næsten halvdelen (afhængig af hvor mange 
jøder der er i alt) medlemmer af et af de to (eller tre, afhængig af om Machsike Hadas tælles som 
et selvstændigt trossamfund eller om de opfattes som en del af Mosaisk Trossamfund, som de 
organisatorisk er nu) godkendte jødiske trossamfund. 

Få svar på flere spørgsmål om godkendelse og anerkendelse af trossamfund her. 

  
 

http://www.saibaba.dk/
http://www.harekrishna.dk/
http://www.brahmakumaris.dk/
http://www.sikh.dk/
http://teo.au.dk/csr/rel-aarbog10/tj/
http://teo.au.dk/csr/rel-aarbog10/tj/
http://www.religion.dk/artikel/129592:Spoerg-om-joededom--Antallet-af-joeder-i-Danmark
http://www.religion.dk/artikel/129592:Spoerg-om-joededom--Antallet-af-joeder-i-Danmark
http://www.familiestyrelsen.dk/samliv/trossamfund/
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0.6. MEDIEOMTALE  

 

I den tredje årgang af Religion i Danmark er der præsenteret en række helt nye statistiske tal om 
godkendte trossamfund, som har vakt mediernes interesse. 

I Politikens artikel 11.04.2011 Dobbelt så mange frikirker, muslimske grupper og buddhister på 
12 år af Kristine Korsgaard og Nilas Heinskou hæfter man sig ved, at der i 1999 var 62 godkendte 
trossamfund, mens der nu er 125. I artiklen kommenterer Lene Kühle bl.a.:  »Jeg tror ikke, man 
skal undervurdere den symbolske effekt. For de religiøse grupper kan det være en måde at føle sig 
anerkendt og set på. Og for staten og samfundet er det rart at vide, hvor man har de forskellige 
trossamfund. Så på sin vis er det positivt, at flere bliver godkendt«. »Man kan se det som tegn på, 
at de står mere ved, hvem de er - måske fordi de i højere grad end tidligere føler, at der trods alt 
er plads til dem; at der er en hylde til dem i det danske samfund. At blive godkendt som 
trossamfund er en måde at lave en slags kontrakt med det danske samfund på«. 

I samme artikel sættes der et særligt fokus på buddhismen i Danmark under overskriften Buddha 
lokker flere danskere til templet i Stenløse: ”Buddhistiske menigheder samler nye medlemmer, 
mens flere kristne grupper går tilbage. Østasiatiske indvandrere er blevet bedre til at organisere 
sig, og samtidig finder flere indfødte danskere mening i meditation og chanting”. Lene Kühle 
kommenterer væksten i de buddhistiske templer på over 60 procent i 2010: ”De fleste 
medlemmer er indvandrere med rødder i Thailand, Vietnam, Tibet, Japan og Burma. »Det er 
grupper, vi har haft her længe, men som nu er begyndt at organisere sig, opgøre medlemmer og få 
deres trossamfund godkendt. Det kan være tegn på, at de for alvor begynder at føle sig til rette i 
samfundet, er blevet gode til dansk og forstår at sætte sig ind i forskellige regler”. Dertil kommer if. 
artiklen, at også ”… et stigende antal etniske danskere kommer i templerne. Måske fordi de har 
rejst i Østen og føler sig tiltrukket af det selvudviklende element i buddhismen”. 

I Kristeligt Dagblad 11.04.2011 er der ligeledes fokus på buddhismens fremgang i Steffen McGhies 
artikel: Danmark har flere buddhister end nogensinde før 

I Kristeligt Dagblad 08.04.2011 havde samme Steffen McGhie en artikel med overskriften Danmark 
får flere katolikker, idet medlemstallet fra 2008 til 2010 er steget med godt 1000 om året, og den 
katolske kirke i Danmark har ifølge årbogen 39.067 medlemmer. Stigningen skyldes ifølge Niels 
Messerschmidt (informationschef for den katolske kirke i Danmark) overvejende flygtninge og 
indvandrere, især fra Østeuropa og Mellemøsten. 

Årets fokus i Religion i Danmark 2011 er Religionsundervisning. Dette fokus falder sammen med 
en rapport, som Center for SamtidsReligion har udarbejdet for Integrationsministeriet, og som – 
sammen med en anden rapport af Tina Magaard – blev præsenteret via Integrationsministeriets 
pressemeddelelse 01.04.2011: Nye undersøgelser af religiøs fritidsundervisning af muslimske 
børn 

http://person.au.dk/da/lk@teo
http://person.au.dk/da/lk@teo
http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/415132:Kirke---tro--Danmark-har-flere-buddhister-end-nogensinde-foer
http://www.nyidanmark.dk/da-dk/Nyheder/Nyheder/Integrationsministeriet/2011/April/nye_+undersogelser_+af_+religiose_fritidsundervisning_af_muslimske_born.htm
http://www.nyidanmark.dk/da-dk/Nyheder/Nyheder/Integrationsministeriet/2011/April/nye_+undersogelser_+af_+religiose_fritidsundervisning_af_muslimske_born.htm
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Herfra præsenteres også selve rapporten af Marie Bisbjerg: Religiøs fritidsundervisning for børn 
og unge blandt muslimske grupper i Danmark i en pdf-version. 

Samlet set har de to rapporter genereret en del medieomtale, især efter at integrationsminister 
Søren Pind på baggrund heraf ”… finder det uacceptabelt, at nogle imamer på koranskoler er imod 
ligestilling”, som det fremgår af Ritzau 01.04.2011og en lang række andre medier.  En af de afledte 
artikler (Orla Borg i Jyllands Posten 01.04.2011) har som overskrifter: Hvert 10. muslimske barn 
går på koranskole. Omkring 6.500 muslimske børn og unge går hver uge på koranskole. Flere af 
imamerne siger, at den frie, danske opdragelse er uforenelig med islamisk opdragelse”. 

  

 

 

 

http://www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/C5A4073D-EE7C-445B-BB9A-6F36161E707B/0/rapport_religios_fritidsundervisning_AAU.pdf
http://www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/C5A4073D-EE7C-445B-BB9A-6F36161E707B/0/rapport_religios_fritidsundervisning_AAU.pdf
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1.1. GODKENDTE TROSSAMFUND 

Oversigt 

På denne side kan man se hovedresultaterne af dette års undersøgelse. På de nedenstående links 

kan man se en kort præsentation af de enkelte trossamfund. 

Der er 125 godkendte trossamfund med i 703 menigheder da nogle trossamfund inkluderer et 

stort antal lokale menigheder, fx Jehovas Vidners ca. 200 menigheder og Diyanets 29 menigheder. 

 77 Kristne og kristendoms-inspirerede trossamfund med i alt 586 menigheder 

 2  Jødiske trossamfund med i alt 3 menigheder 

 22 Islamiske og islam-inspirerede trossamfund med i alt 66 menigheder 

 11 Buddhistiske trossamfund med i alt 22 menigheder 

 8 Hinduistiske og hinduistisk-inspirerede trossamfund med i alt 9 menigheder 

 5 Øvrige trossamfund med i alt 17 menigheder 

 

Nye trossamfund 

I 2010 blev der godkendt otte nye menigheder. Der er tale om fire kristne, to muslimske, en 

buddhistisk og et ’øvrigt’ trossamfund, i dette tilfælde et Asatro-trossamfund: 

 Den Apostoliske Pinsekirke Evangeliesalen (Randers) 

 Den Rumænsk Ortodokse Menighed (Hinnerup) 

 Etiopisk-Ortodokse Tewahedo Kirke i Danmark (Herlev) 

 Redeemed Christian Church og God - Jesus Centre (København) 

 Imam Malik Institut (Valby) 

 Islamisk Forum (Taastrup) 

 Den Burmesiske Theravada Buddhistforening Buddha Ramsi (Bramming) 

 Harreskovens Blótgilde (Farum) 
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Medlemmer i de godkendte trossamfund 

De godkendte trossamfund har skønsmæssigt i alt 126.000 medlemmer. 

 De kristne og kristendomsinspirerede trossamfund har 93.000 medlemmer, men der 
mangler tal fra 31 ud af de 586 menigheder. Det største trossamfund er den katolske kirke 
med 39.000 medlemmer. Herefter følger Jehovas Vidner med 14.000 og Baptiskirken med 
5.000. Disse tre trossamfund udgør også over halvdelen af alle menighederne. 

 De jødiske trossamfund har i alt 2.220 medlemmer. 

 Mosaisk trossamfund er det ældste og største med 2.100 medlemmer 
 De islamiske og islaminspirerede trossamfund har i alt 21.000 medlemmer (skøn for de 

godkendte muslimske trossamfund giver 20.300, men der mangler svar fra 5 trossamfund). 
Det største muslimske trossamfund er Diyanet, hvis menigheder tilsammen har omtrent 
10.000 medlemmer. 

 De buddhistiske trossamfund har i alt 7.200 medlemmer og her udgør buddhister med 
baggrund i Burma, Thailand og Vietnam de største trossamfund. 

 De hinduistiske og hinduistiskinspirerede trossamfund har ca. 500 medlemmer. 

 De øvrige trossamfund har ca. 2.800 medlemmer.  

 

Religiøs undervisning 

 Blandt de godkendte trossamfund, som vi har hørt fra, har 39 undervisning for børn og 
unge. 
 

 23 kristne og kristendomsinspirerede trossamfund angiver at de har religiøs undervisning 
af børn og unge. To angiver at de ikke har et sådant tilbud og de resterende 52 har ikke 
svaret på spørgsmålet om religiøs undervisning. 
 

 Begge de jødiske trossamfund har undervisning. 
 

 10 af de islamiske og islaminspirerede trossamfund har undervisning. Et trossamfund har 
ingen undervisning og de sidste 11 har ikke svaret på spørgsmålet. 
 

 Fire buddhistiske trossamfund har undervisning mens de andre fire ikke oplyser hvorvidt 
de har undervisning. 
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 Ingen hinduistiske og hinduistiskinspirerede trossamfund har undervisning, men vi har i 
2011 kun fået svar fra to af de otte grupper, nemlig Krishnabevægelsen og Brahma Kumaris 
Verdensuniversitet. 
 

 Blandt de øvrige trossamfund har kun Baha'i undervisning for børn. 
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1.1.A.1. KRISTNE/KRISTENDOMS-INSPIREREDE 

TROSSAMFUND: SAMLET TABEL 
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1.1.A.2. KRISTNE - KOMMENTARER 

Kommentarer 

Langt størstedelen af de godkendte trossamfund tilhører gruppen af kristendoms-inspirerede trossamfund 

og menigheder. I 2010 blev yderligere fire nye kristne grupper godkendt som trossamfund. I alt er der nu 79 

forskellige godkendte kristne trossamfund uden for Folkekirken med i alt 586 menigheder tilknyttet. Da det 

ikke har været muligt at få fat i en del af de små trossamfund, (hvoraf nogle muligvis ikke er aktive mere) og 

da nogle trossamfund har opgivet skøn snarere end præcise medlemstal, er det ikke muligt at give et helt 

nøjagtigt tal på hvor mange der er medlemmer af de godkendte kristne trossamfund. Men baseret på 

medlemstal fra de resterende trossamfund som dækker over 550 menigheder skønner vi, at der er ca. 

93.000 medlemmer af godkendte kristne og kristendomsinspirerede grupper i Danmark. 

Det er tydeligt, at mange af de kristne grupper som var med i den første bølge af anerkendte (frem til 1970) 

og godkendte (fra 1970) trossamfund går tilbage. Det gælder fx Baptistkirken, der er gået fra 5886 i 1990 til 

5282 medlemmer i 2000 til 5152 medlemmer i 2010, mens Syvendedagsadventisterne har set en massiv 

medlemstilbagegang på næsten 25 % (fra 3207 medlemmer i 1990 til 2490 i 2010) og medlemstallet i de 

fire menigheder under Den Reformerte kirker er næsten halveret (fra 607 i 1990 til 335 i 2010). Ligeledes 

har Jehovas Vidner i de sidste 20 år mistet ca. 2000 medlemmer. 

Andre trossamfund holder et stabilt medlemstal (fx Pinsekirken), eller har en svag stigning (fx 

Missionsforbundet og Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige). Og mens stigningen i medlemstallet i den 

Apostolske kirke er stor (30 %), så dækker den ’kun’ over en medlemstilvækst på 750 medlemmer. 

Stigningen i medlemstallet i Den Katolske Kirke på over 9000 medlemmer, en tredjedel, er derfor i 

særklasse. 

Stigningen i medlemstallet for Den Katolske Kirke er især udtryk for Den Katolske kirkes evne til at tiltrække 

og fastholde migranter. Medlemsvæksten følger bl.a. en vækst i antallet af polske statsborgere, der bor i 

Danmark. 

Se hvad vi tidligere er skrevet om migrantmenigheder her teo.au.dk/csr/rel-aarbog09/forside/ 

Årets tema har været undervisning af børn og unge som en del af trossamfundenes aktiviteter. De Kristne 

og kristendoms-inspirerede trossamfund og menigheder der har svaret ja til at de har sådanne aktiviteter 

har primært bibelhistorie, minikonfirmand-undervisning, sang og søndagsskole. 

 

 

 

 

 

http://teo.au.dk/csr/rel-aarbog09/forside/
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1.1. A.3. KRISTNE – DE ENKELTE TROSSAMFUND 

OG MENIGHEDER 

1.1.A.3.a. OVERSIGT 

 

 Apostolsk Kirke Danmark 
 Baptistkirken i Danmark 
 Bibel og Missionscentret 
 Bornholmerkirken Evangelisk Luthersk 

Frimenighed 
 City Kirke, Herning 
 Copenhagen Bethel Missionary Baptist 

Church 
 Copenhagen Community Church  (tidl. 

Amager Kristne Center) 
 Dansk Teltmissions menighed 
 Den Apostoliske Pinsekirke 
 Den evangelisk-lutherske frikirke 
 Den evangeliske Frikirke 
 Den katolske Kirke i Danmark 
 Den Koptisk-Ortodokse Kirke i Danmark 
 Den Kristne Forsamling (tidl.: 

Kristnastova) 
 Den kristne menighed i Danmark 
 Den makedonske ortodokse Kirke 
 Den norske menighed ved Kong Haakon 

kirken i København (Sjømannskirken) 
 Den Nyapostolske Kirke i Danmark 
 Den rumænsk-ortodokse menighed i 

Danmark 
 Den Rumænske Ortodokse Menighed i 

Århus 
 Den Russiske ortodokse 

Kirkes  menigheder 
 Den Serbisk Ortodokse Kirke i Danmark 
 Den til St. Alban´s English Church i 

København hørende menighed 
 Det Danske Missionsforbund 
 Etiopisk-Ortodokse Tewahedo Kirke i 

Danmark 
 Exodus-Kirken 
 Fonden Guds Verdensvide Kirke 

(Worldwide Church of God) 

 Forklarelsens Kirke 
 Forsamlingen Livdin 
 Frelsens Hær 
 Frikirken Oasan 
 Frikirken på Havnen 
 Frimenigheden Kilden 
 Fårevejle Evangelisk Lutherske 

Frimenighed 
 Greve Frikirke (tidligere Church of the 

Nazarene, International Nazaræerens 
Kirke) 

 Græsted Frikirke 
 Hillerød Frimenighed 
 International Christian Community 
 International Harvest Christian Center 
 Inuunerup Nutaap Oqaluffia - Grønlands 

Frikirke (Pinsekirke) 
 Jehovas Vidner 
 Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige 
 Kirkecenter Livets Kilde - Wellspring 

Church Center 
 Kristensamfundet i Danmark 
 Kristent Center 
 Kristent Center midt-vest 
 Kristent Centrum 
 Kristent Fællesskab i Nordsjælland 
 Kristent Fællesskab, København, 

Højnæskirken 
 Kristus Kirken 
 København Bibeltrænings Center 
 København Vineyard 
 Københavnerkirken frimenighed 
 Luthersk Missionsforenings Frimenighed 

Emdrup (Nordvestkirken) 
 Menigheden af Kristne I Danmark i Jesu 

navn  
 Metodistkirken i Danmark  
 Mission Danmark  
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 Morsø Frimenighed  
 Nazaræernes Kirke  
 Nexø Frikirke  
 Nordschleswigsche Gemeinde  
 Odder Frimenighed  
 Pinsekirkerne i Danmark  
 Reformerte menigheder  
 Russisk ortodoks menighed (i Hobro)  
 Skovlunde frikirke (Den Kristne 

Forsamling (frikirken Berøa))  
 Svenska Gustafsförsamlingen i 

København  
 Sydfyns Frimenighed (tidl. Taasinge 

Frimenighed)  
 Syvende-dags Adventistkirken, Danmark  
 The Armenian-Apostolian Church (Tidl. 

Den Armensk Apostolske Kirke)  

 The Brethren  
 The International Church for Copenhagen 

(The American Lutheran Congregation of 
Copenhagen)  

 Thorsted Frimenighed  
 Troens Ord (Brande Kristne Center)  
 Yeshuat Tsion, Den Messianske Synagoge 

i Danmark  
 Østens Assyriske Kirke i Danmark (Den 

assyriske østkirke i Danmark)   
  Ågård Frimenighed 
 Aalborg Menighedscenter  
 Aars Vineyard Christian Fellowship (tidl. 

Aars Frikirke)  

 

 

http://teo.au.dk/csr/rel-aarbog11/god-tro/kristne-adr-medl/#N-Schlesw
http://teo.au.dk/csr/rel-aarbog11/god-tro/kristne-adr-medl/#Svenska-G-Kbh
http://teo.au.dk/csr/rel-aarbog11/god-tro/kristne-adr-medl/#Svenska-G-Kbh
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1.1.A.3.b.  DETAILOPLYSNINGER 

Apostolsk Kirke Danmark 

Antal medlemmer: 
2000: 2936 
2010: 3000-3500 
Det koster intet at være medlem, men 
tiendeprincippet er udbredt. 

Kirkebygninger og præster: 
2010: 34 menigheder:  

 Amagerbro Frikirke 
 Apostolsk Kirke i Brønderslev 
 Apostolsk Kirke i Dronninglund 
 Apostolsk Kirke i Esbjerg 
 Apostolsk Kirke i Fredericia 
 Apostolsk Kirke i Helsingør 
 Apostolsk Kirke i Hillerød 
 Apostolsk Kirke i Hjørring 
 Apostolsk Kirke i Horsens 
 Apostolsk Kirke i Lyngby 
 Apostolsk Kirke i Nykøbing 
 Apostolsk Kirke i Aalborg 
 Bibelværkstedet, Nykøbing F. 
 Citykirken Århus 
 Holbæk Frikirke 
 Jacobskirken, Odense 
 Kirke i byen, Kolding 
 Kirkecentret Vejle 
 Kristent Center, Slagelse 
 Københavns Frikirke, Frederiksberg 
 Lemvig Kristne Center 
 Midtjyllands Frikirke 
 Mosaik, Aalborg 
 Roskilde Frikirke 
 Silkeborg Frikirke 
 Sjølundkirken, Næstved 
 Skovbo Frikirke 
 Sønderborg Frikirke 
 Teglgårdskirken, Middelfart 
 The Power House, Rødekro 

 Tønder Frikirke 
 Valby Frikirke 
 Viborg Frikirke 
 Åben Kirke, Herning 

Undervisning af børn og unge: 
Konfirmationsundervisning for de 13-14-
årige. 

Kontaktoplysninger: 
Lykkegårdsvej 100, 6000 Kolding 
www.akdonline.dk 

 
Baptistkirken 

Antal medlemmer: 
2000: 5282 
2009: 5152 
Dertil kommer 1284 udøbte børn under 18. 

Kirkebygninger og præster: 
2000: 65 Kirkebygninger 
2009: 51 menigheder 

 Allerød Frikirke 
 Baptiskirken, Holstebro 
 Baptistkirken, Esbjerg 
 Baptistkirken, Frederikshavn 
 Baptistkirken, Gistrup 
 Baptistkirken, Løkken 
 Baptistkirken, Randers 
 Baptistkirken, Ringsted 
 Baptistkirken, Rødekro 
 Baptistkirken, Rønne 
 Baptistkirken, Silkeborg 
 Baptistkirken, Thisted 
 Baptistkirken,Nibe 
 Betaniakirken, Svendborg 
 Bethaniakirken, Nykøbing F. 

http://www.akdonline.dk/
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 Bethel, Give 
 Bethelkirken, Aalborg 
 Birkelse Baptistkirke 
 Brande Baptistkirke 
 Brovst Baptistkirke 
 Chin Baptist Church, Esbjerg 
 Chin Baptist Church, Ringe 
 City Kirken Tåstrup 
 Eglise Protestante Baptiste, 

København N 
 First International Baptist Church, 

København N 
 Frikirken Brønderslev 
 Frikirken Aalborg Øst 
 Hjørring Baptistkirke 
 Immanuelskirken, St. Merløse 
 Immanuelskirken, Århus 
 International Baptistkirke på Amager, 

Kastrup 
 International City Baptist Church, 

Hvidovre 
 Karmelkirken, Aalborg 
 Kløvermarkskirken, Holbæk

 Korskirkens Baptistmenighed, Herlev 
 Korskirkens Baptistmenighed, 

Hvidovre 
 Kristuskirken, København N 
 Kristuskirken, Viborg 
 Kristuskriken, Odense 
 Købnerkirken, København S 
 Lyngby Baptistkirke 
 Mødested 'Solhjem, Vejle 
 Nakskov Baptistkirke 
 Nyrup Baptistkirke 
 Nøglen', Esbjerg 
 Nørresundby Baptistkirke 
 Oure Baptistkirke 
 Pandrup Baptistkirke 
 Regen, Københav N 
 Roskilde Baptistkirke 
 Sindal Baptistkirke 
 Skagen Baptistkirke 
 Slagelse Baptistmenighed 

 Sæby Baptistkirke 
 Tølløse Baptistkirke 
 Tårs Baptistkirke 
 Ungdomshuset, Hirtshals 
 Vodskov Baptistkirke 
 Vrå Baptistkirke 
 Østervrå Frikirke 

Undervisning af børn og unge: 
Kristendomsklasse for de 13-14-årige. 
Børnekirke/søndagsskole 
Børneklub/spejder (ikke er decideret 
undervisning, men med andagt til hvert 
møde). 

Kontaktoplysninger: 
Lærdalsgade 7, st. tv., 2300 København S. 
info@baptist.dk 
www.Baptistkirken.dk 

 
Bibel og Missionscentret 

Antal medlemmer:  
2000: 106 
2009: 110 
Et medlem er en voksen og døbt person 

Kirkebygninger og præster:  
2000: To bygninger 
2009: En bygning, og har to lønnede præster. 

Kirkegængere: 
På en almindelig søndag deltager mellem 130 
og 180 personer, inklusive børn. Det samme 
antal gælder for jul og påske. 
2000: 10 dåbshandlinger. 
2009: 6 dåbshandlinger, 1 begravelse, 1 
vielse og 2 velsignelser af vielser indgået på 
rådhuset. 

mailto:info@baptist.dk
http://www.baptistkirken.dk/
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Kontaktoplysninger:  
Thyparken 11, 7700 Thisted 
www.angelfire.com/rnb/bibelmc 

 

Bornholmerkirken Evangelisk Luthersk 

Frimenighed 

2009-tal: 
Antal medlemmer: 

112 bestående af 59 voksne og 53 børn.  
Man betaler ikke for at være medlem. 

Kirkebygninger og præster: 
Menigheden ejer 1 kirkebygning. 

Kirkegængere: 
På en almindelig søndag deltager 75-85 i 
gudstjenesten, til jul og påske er der ca. 150. 
Der har i 2009 været 5 dåbshandlinger. 

Kontaktoplysninger: 
Haslevej 130, 3700 Rønne 
www.bornholmerkirken.dk 

 

City Kirke, Herning 

Kontaktoplysninger: 
Pastor Philip Dupont, Østergade 8, 2., 7400 
Herning 
 

 

Copenhagen Bethel Missionary 

Baptist Church 

Antal medlemmer: 
2000: 56 
2010: 78 
Kirken praktiserer voksendåb, men 
underviser børn om Gud og de bibelske 
sandheder, så de selv, senere, kan træffe 
beslutning om dåb. Det er således kun døbte, 
der tæller som medlemmer. 

Kirkebygninger og præster: 
2000: 1 kirke 
2010: 1 lejet bygning, og en enkelt lønnet 
præst på forkyndervisum. 

Kirkegængere: 
2000: 2 dåbshandlinger 
2010: 13 dåbshandlinger, 1 kirkelig 
velsignelse og 1 begravelse. 

Undervisning for børn og unge: 
Bibelhistorie: At lære bibelvers udenad og 
synges gospelsang. De anvendte materialer 
er fra ’Baptist Sunday School Commitee’ af 
’American Baptist Association’ 
(www.abaptist.org) 

Kontaktoplysninger:  
Pastor Gerry O. Calba, Lærdalsgade 7, 1. th., 
2300 København S 

 

Copenhagen Community Church (tidl. 

Amager Kristne Center) 

Kontaktoplysninger:  
Amagertorv 5, 1160 København S, 
office@ccchurch.dk 
www.ccchurch.dk 

 

 

http://www.angelfire.com/rnb/bibelmc
http://www.bornholmerkirken.dk/
www.abaptist.org
mailto:office@ccchurch.dk
http://www.ccchurch.dk/
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Dansk Teltmissions menighed 

Kontaktoplysninger:  
Jagtvej 85, 1., 2200 København N 
http://www.netkirken.dk/mg/ 

 

Den Apostoliske Pinsekirke 

Kontaktoplysninger: 
Evangeliesalen,  Gl. Hobrovej 38, 8920 
Randers NV 

 

Den evangelisk-lutherske frikirke 

2009-tal: 
Antal medlemmer: 

91 medlemmer. Et medlem er en person, 
som er døbt i Den Treenige Guds navn, og 
vedkender sig kirkesamfundets 
trosbekendelse. Børn bliver medlemmer ved 
den kristne dåb. Medlemmer er således 
døbte voksne og børn. Det er frivilligt at give 
bidrag, men foreslås 5% af skattepligtig 
indtægt. 

Kirkebygninger og præster:  
4 kirkebygninger som er ejede. Der er 
tilknyttet 2 præster, hvor menighedspræsten 
er lønnet, hjælpepræsten ulønnet. 

Kirkegængere:  
På en almindelig søndag er der 65 
kirkegængere, til jul 85 og til påske 72. I 2009 
har der været 2 dåbshandlinger. 

Kontaktoplysninger: 
www.vivit.dk - post@vivit.dk 

Sekretariat: Skejbygaardsvej 23-25, 8240 
Risskov 

 

Den evangeliske Frikirke 

Antal medlemmer: 
220 aktive og 47 passive. Et medlem er 
optaget i menigheden på sin kristne 
bekendelse, og kun få er under 18 år. Her 
skelnes mellem dåb og medlemskab, da både 
voksen- og børnedøbte er tilknyttet 
menigheden. Menighedens økonomiske 
grundlag beror på frivillige gaver. 

Kirkebygninger og præster: 
Der ejes en og lejes en kirkebygning, og 
menigheden har en enkelt præst ansat på 
fuld tid. 

Kirkegængere: 
På en almindelig søndag kommer ca. 180 i 
kriken, til jul ca. 300 og til påske ca. 180. I 
2010 blev der foretaget 8 dåbshandlinger, 1 
begravelse og 2 vielser. 

Undervisning af børn og unge: 
Menigheden har bibelundervisning som 
gennem leg, sang, musik og samvær 
formidler det kristne budskab. Dette foregår i 
en børnekirke, hvor der er undervisning 
parallelt med gudstjenesten, i en 
teenagegruppe og et ungdomsarbejde kaldet 
’Skywalk’. Børne- og ungeafdelingen i Den 
evangeliske Frikirke har 123 medlemmer. 

Kontaktoplysninger: 
Vennelystvej 33 
8900 Randers 

 

http://www.netkirken.dk/mg/
http://www.vivit.dk/
mailto:post@vivit.dk
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Den katolske kirke i Danmark 

Antal medlemmer: 
2000: 34112 
2009: 37123 

Kirkebygninger og præster:  
2000: 70 kirker 
2009: 47 menigheder og 82 præster inkl. 
pensionerede. 

Kirkegængere:  
2000: 656 dåbshandlinger, 233 firmelser, 152 
vielser, 335 begravelser 
2008: 567 dåbshandlinger og 276 
begravelser. 

Kontaktoplysninger: 
www.katolsk.dk 
Katolsk Bispekontor 
Gl. Kongevej 15 
1610 Kbh V. 

 

Den Koptisk-Ortodokse Kirke i 

Danmark 

Antal medlemmer: 
2000: 280 
2009: 350 (+ 50 børn) 

Kirkebygninger og præster: 
2009: 3 bygninger, der er en lønnet præst og 
en lønnet biskop for Skandinavien tilknyttet 
kirken. 

Kirkegængere: 
2000: 4 dåbshandlinger, 1 vielse, 1 
begravelse 
2010: 16 dåbshandlinger, men hverken 
bryllupper eller begravelser. 

Kontaktoplysninger:  
Taastrup Hovedgade 162 A, 2630 Taastrup 
 

Den Kristne Forsamling (tidl. 

Kristnastova) 

Antal medlemmer:  
Fra 2009: 
Ca. 150. Medlemmer registreres ikke, men er 
de personer, som bekender tro på de 
grundlæggende bibelske sandheder (Den 
treenige Gud, Jesu stedfortrædende død, 
frelse ved tro alene, osv.) og regner 
menigheden som deres åndelige hjem. Dette 
gælder for alle, uanset alder og hvorvidt man 
er døbt eller ej. 

Kirkebygninger og præster:  
Forsamlingen råder over en lejet 
kirkebygning. Alle kristne regnes her for 
’præster’, men to par er knyttet til 
menigheden på fuld tid og lever af honorarer 
og gaver. 
Der er ikke noget fast kontingent for 
medlemskab. 

Kirkegængere: 
Fra 2010: 
En almindelig søndag er der 60-70 deltagere. 
Forsamlingen består for en stor del af 
studerende færinger, der rejser hjem, særligt 
til jul, derfor er der typisk færre 
kirkegængere til de store højtider. Derfor var 
der i 2010 ca. 40 til jul og ca. 50 til 
påskegudstjeneste. I 2010 har der været et 
enkelt bryllup, men hverken dåbshandlinger 
eller begravelser. 

Undervisning af børn og unge: 
Der deltager 20-30 børn op til 10-årsalderen i 
børnekirken, hvor der fortælles 
bibelhistorier. 

http://www.katolsk.dk/
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Kontaktoplysninger:  
Birmavej 36, 2300 København S 
www.kristnastova.dk 

 

Den kristne menighed i Danmark 

Herunder: 
Den kristne menighed i København 
Den kristne menighed i Holstebro 

Antal medlemmer: 
833 medlemmer, der inkluderer både børn 
og voksne, døbte og udøbte. Medlemskabet 
defineres således: ”Enhver som ønsker 
medlemskab af DKM, kan skriftlig rette 
henvendelse herom til Menighedens 
bestyrelse, som herefter træffer beslutning 
om optagelse af medlemmet i foreningen.” 
Der betales et frivilligt bidrag for 
medlemskab. 

Kirkebygninger og præster:  
2 bygninger, som er ejet. Der er to præster 
som ikke er aflønnede. 

Kirkegængere:  
En almindelig søndag i 2010 ca. 560, til jul og 
påske ca. 820. I 2010 var der ingen 
dåbshandlinger, men 3 begravelser og 5 
vielser. 

Kontaktoplysninger:  
Den Kristne Menighed i København, 
Tårnfalkevej 17, 2650 Hvidovre 
Den Kristne Menighed i Holstebro, Vester 
Feldborgvej 18, 7540 Haderup 
www.brunstad.org/dk/ 

 

Den makedonske ortodokse Kirke 

Kontaktoplysninger:  
Ane Katrinesvej 26, II th, 2000 Frederiksberg 

 

Den norske menighed ved Kong 

Haakon kirken i København 

Kontaktoplysninger:  
Ved Mønten 9, 2300 København S 
www.sjomannskirken.no 

 

Den Nyapostolske Kirke i Danmark 

Antal medlemmer: 
2000: 386 
2009: 300 

Kirkebygninger og præster:  
2000: 6 bygninger 

2009: 6 bygninger og lejer sig ind i 2. Der er 
tilknyttet 15 præster, en evangelist og en 
biskop til menighederne i Danmark. De 
aflønnes ikke og de er ikke i Danmark på 
forkyndervisum. 

 
Kirkegængere:  
2000: 1 dåbshandling, 2 begravelser og 1 
bryllup.  
2009: 1 dåbshandling, 3 begravelser og ingen 
bryllupper. 

Kontaktoplysninger:  
Fuglevænget 15, Hjordkær, 6230 Rødekro 
danmark@nak-norddeutschland.de 
http://nak-
norddeutschland.de/danmark/hjem.html 

 

http://www.kristnastova.dk/
http://www.brunstad.org/dk/
http://www.sjomannskirken.no/
mailto:danmark@nak-norddeutschland.de
http://nak-norddeutschland.de/danmark/hjem.html
http://nak-norddeutschland.de/danmark/hjem.html
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Den Russiske Ortodokse Kirkes 

Menigheder 

Herunder:  
Menigheden af den hellige fyrste Alexander 
Nevskij i København 

 De Hellige Russiske Kongelige 
Martyrers Kirke, Blommenslyst 

 Skt. Nikolajs Menighed, Skanderborg 

Kontaktoplysninger:  
Hovedkontor, Havebo 6, st-3, 2500 Valby 
www.ortodoxy.dk 

 

Den rumænsk-ortodokse menighed i 

Danmark 

Kontaktoplysninger:  
Fader Michael Radu, Malmø. 

 

Den Rumænske Ortodokse Menighed i 

Århus 

Antal medlemmer:  
250. Som medlemmer optages personer, som 
er fyldt 18 år, er døbt i Faderens, Sønnens og 
Helligåndens navn og som gennem samtale 
med præsten eller menighedsledelsen 
tilkendegiver forståelse for og tilslutning til 
menighedens formål, § 2 og 3 og desuden 
deltager regelmæssigt i menighedens liv 
gennem gudstjeneste eller anden lignende 
aktivitet. Det forventes at alle medlemmer 
deltager til menighedens fællesskab såvel 
åndeligt som økonomisk alt efter nådegaver, 
kald og evner. Nuværende kontingent er 
100,-/md. 

Kirkegængere:  
På en almindelig søndag kommer mellem 30 
og 45 personer til gudstjeneste. Til jul og 
påske kommer mellem 150 og 200 personer, 
og der har i 2010 været fire dåbshandlinger, 
ingen begravelser og 1 vielse. 

Kirkebygninger og præster:  
Menigheden lejer en bygning, hvortil en 
enkelt præst er tilknyttet. Præsten har 
opholdstilladelse i Danmark og er ikke på 
forkyndervisum, og er dels aflønnet af den 
rumænske stat dels af menigheden. 

Undervisning af børn og unge:  
Efter den ugentlige gudstjeneste tilbydes 
børn og unge under 18 år lære i katekismus, 
der forestås af et menighedsmedlem i 
samarbejde med præsten. Undervisningen 
baseres på en kort fremstilling af 
kristendommens vigtigste grundsætninger i 
form af spørgsmål og svar. 

Kontaktoplysninger:  
Gartnervænget 58, 8283 Hinnerup 

 

Den Serbisk Ortodokse Kirke i 

Danmark 

Kontaktoplysninger: 
Frederikssundsvej 50, 3. mf., 2400 
København NV 

 

Den til St. Alban´s English Church i 

København hørende menighed 

Kontaktoplysninger:  
Churchillparken 6, Langelinie, 
1263 København K 

http://www.ortodoxy.dk/
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Det Danske missionsforbund 

Antal medlemmer:  
2000: 2001 
2010: 2100 

Kirkebygninger og præster:  

2000: 24 kirker 
2010: 21 bygninger, og der er 21 præster 
tilknyttet som alle er aflønnede. 

 Bethaniakirken, Tylstrup 
 Bethaniakirken, Aalborg 
 Bethelkirken, København S 
 Birkebjergkirken, Næstved 
 Den Vietnamesiske Evangeliske 

Menighed, Slagelse 
 Din Frikirke, Haderslev 
 Frikirken Betlehem, Vanløse 
 Frikirken i Aabenraa 
 Frikirken Salem, Frederiksværk 
 Frikirken Sorø 
 Godthåbskirken i Odense 
 Kristus Kirken i Rødding 
 Kaas Frikirke 
 Løkken Frikirke 
 Missionkirken i Rønne 

 Missionsforbundet i Thy 

 Missionsforbundets Kirke, Thisted 

 Missionskirken i Osted 

 Projekt:Kirke, Hjørring 

 Saralystkirken, Århus 

 Strandvejskirken, Humlebæk 

 Vadum Kirkecenter 
 Vesterkirken, Brønderslev 

 Vestermarkskirken, Grindsted 

 Zionkirken, Brovst 

Kirkegængere: 

2000: 16 dåbshandlinger, 18 begravelser og 
19 vielser. 
2010: 31 dåbshandlinger, 22 begravelser og 
17 vielser. 

Undervisning af børn og unge: 
2010: Konfirmationsundervisning. 

Kontaktoplysninger:  
Rosenlunden 17 
5000 Odense C 
ddm@email.dk 

 

Etiopisk-Ortodokse Tewahedo Kirke i 

Danmark 

Antal medlemmer: 
Ca. 90 personer er medlemmer af kirken, og 
som medlem tælles almindeligvis en døbt 
voksen. Det koster 50,-/måned. 

Kirkebygninger og præster: 
Kirken låner lokale i den lokale folkekirke, og 
har pt. En lønnet præst, der er studerende. 
Derudover benyttes præster fra 
omkringliggende lande. 

Kirkegængere: 
En almindelig søndag i 2010 er der ca. 30 
deltagere i gudstjenesten, til jul og påske 60-
80. Der var 5 dåbshandlinger i 2010, og ingen 
hverken vielser eller begravelser. 

Undervisning af børn og unge: 
Mellem 15 og 20 børn og unge modtager 
undervisning i historier fra NT/GT, om 
kirkefædre, bøn og fadervor samt den 
nikænske trosbekendelse. 

Kontaktoplysninger: 
info@tewahedo.dk 

mailto:ddm@email.dk
mailto:info@tewahedo.dk
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Exodus-kirken 

Kontaktoplysninger: 
rj@exodus-kirken.dk,  
js@exodus-kirken.dk 

 

Fonden Guds Verdensvide Kirke 

(Worldwide Church of God) 

Antal medlemmer:  
2000: 22 
2009: 14 

Kirkebygninger og præster: 
Kirken har ikke fast mødested, men mødes 
forskellige steder, fx. i medborgerhuse og i 
private hjem. 
Man betaler ikke for medlemskab, men giver 
frivillige offfergaver eller tiende. 

Kirkegængere:  
2009: 1 dåbshandling og 1 begravelse. 

Kontaktoplysninger: 
P. O. Box 714, 4000 Roskilde 
www.gvks.org/dansk  
danmark@gvks.org 

 

Forklarelsens Kirke 

2009-tal:  
Forklarelsens Kirke er del af Theosophical 
Fellowship, der opereres ikke med 
medlemstal, men det skønnes at der i dag er 
omkring 100 faster tilknyttede personer på 
landsplan. 

Kontaktoplysninger:  
Theosophical Fellowship, Skt Pedersstræde 
27B, 3., 1453 Kbh. K 
kbh@theosophicalfellowship.dk 

 

Forsamlingen Livdin 

2009-tal: 
Antal medlemmer: 

500, her inkluderes både børn og voksne, 
døbte som udøbte. Et medlem er en, som har 
valgt at gøre menigheden til sit åndelige hjem 
og har gennemgået et kursus om det at være 
medlem af menigheden. 

Kirkebygninger og præster: 
Menigheden råder ikke selv over en 
kirkebygning, men holder gudstjeneste i en 
lokal skole og lejer en kontorbygning til det 
administrative arbejde. Der er tilknyttet en 
lønnet præst. Det koster ikke noget at være 
medlem. 

Kirkegængere: 
På en almindelig søndag deltager mellem 300 
og 400 i gudstjenesten. Til jul og påske 
deltager omkring 400. Der har i 2009 været 
omkring 30 dåbshandlinger og 7 vielser samt 
en velsignelse af en vielse indgået på 
rådhuset. 

Kontaktoplysninger: 
Torshavn, Færøerne 
www.livdin.fo 

 

Frelsens Hær 

Antal medlemmer: 

mailto:rj@exodus-kirken.dk
mailto:rj@exodus-kirken.dk
http://www.gvks.org/dansk
mailto:danmark@gvks.org
mailto:kbh@theosophicalfellowship.dk
http://www.livdin.fo/
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2000: 1250 

2009: 960 soldater og 271 (2008-tal) civile 

medlemmer. 

Kirkebygninger og præster: 
2000: 31 kirker 
2009: 30 kirker 

 Randers Korps 
 Esbjerg Korps 
 Frederikshavn Korps 
 Den Åbne Dør, Hadsund 
 Herning Korps 
 Hjørring Korps 
 Aalborg Korps 
 Horsens Korps 
 Kolding Korps 
 Nykøbing Mors Korps 
 Skagen Korps 
 Vejle Korps 
 Nyborg Korps 
 Odense Korps 
 Rudkøbing Korps 
 Svendborg Korps 
 Østerbro Korps, København Ø 
 Holbæk Korps 
 Nykøbing Falster Korps 
 Næstved Korps 
 Roskilde Korps 
 Rønne Korps 
 Valby Korps 
 Helsingør Korps 
 Templets Korps, København V 
 Gilleleje Korps 
 Lyngby Korps 

Kirkegængere: 
2000: 6 dåbshandlinger, 1 vielse, 10 
begravelser. 
2009: 3 vielser og 12 begravelser. 

 

Kontaktoplysninger: 
Nationalt hovedkontor, Frederiksberg Allé 9, 
1621 København V 
www.frelsens-haer.dk 

 

Frikirken Oasan 

Kontaktoplysninger:  
Joni Johannessen, Frælsio 24, Torshavn, 
Færøerne 

 

Frikirken på Havnen 

Kontaktoplysninger: 

Refshalevej 203 A, Christianshavn, 1432 
København K 
www.frikirken.nu 

 

Frimenigheden Kilden 

Østergade 34, Ørum, 8830 Tjele 
info@frimenighedenkilden.dk 
http://www.frimenighedenkilden.dk 

 

Greve Frikirke (tidl. Nazaræernes…) 

Kontaktoplysninger:  
Solhegnet 2, 2670 Greve 
www.nazarene.dk 
Præst: Kaj Ove Bollerup 

 

Græsted Frikirke 

http://www.frelsens-haer.dk/
http://www.frikirken.nu/
mailto:info@frimenighedenkilden.dk
http://www.frimenighedenkilden.dk/
http://www.nazarene.dk/
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Kontaktoplysninger: 
Holtvej 67, 3230 Græsted 
info@graestedfrikirke.dk 

 

Hillerød Frimenighed 

2009-tal: 
Antal medlemmer: 
Der er 95 medlemmer i frimenigheden, som 
det er gratis at være medlem af. 

Kirkegængere: 
På en almindelig søndag er der mellem 100 
og 120 deltagere i gudstjeneste, til jul 130 og 
til påske 120. Der har i 2009 ikke været 
nogen kirkelige handlinger som dåb, vielser 
eller begravelser. 

Kontaktoplysninger:  
c/o Søren Brosbøl, Glarborgvej 6, 3400 
Hillerød 
http://www.frimenighed.dk/ 
birger@solstua.dk eller preben@brosboel.dk 

 

International Christian Community 

Antal medlemmer: 
140. Et medlem er en voksen, der har udfyldt 
en medlemsformular, og inkluderer såvel 
døbte som udøbte. Det koster ikke noget fast 
beløb at være medlem, men der betales 
tiende og ofringer. 

Kirkebygninger og præster: 
Fællesskabet lejer en kirkebygning, hvortil 
der er knyttet en præst, der er aflønnet. 

Kirkegængere: 
På en almindelige søndage deltager ca. 120 i 

gudstjenesten, til jul og til påske deltager ca. 
160. I 2010 har der været 5 dåbshandlinger 
og en enkelt vielse. 

Undervisning af børn og unge: 
Til børn under 18 år tilbyder menigheden 
bibelbaseret undervisning med sang, spil og 
leg, samt et konfirmationshold. 
Undervisningen er opdelt i 4 aldersgrupper, 
hvor der i alt deltager ca. 60 børn. 

Kontaktoplysninger:  
Pastor Ravi Chandran, Lyngbyvej 277, 2900 
Hellerup 

 

International Harvest Christian Center 

Kontaktoplysninger:  
Nørre Farimagsgade 45, 1364 København K 
http://ihcc.dk/ihcc/index.php/int-harvest-
christian-centre 

  

Inuunerup Nutaap Oqaluffia - 

Grønlands Frikirke 

Herunder frikirkerne i: 

 Nuuk 
 Manitsoq 
 Sisimiut 
 Ilulisaat 
 Aasiaat 
 Kullorsuaq 

Antal medlemmer: 
Ca. 350 medlemmer. Et medlem er en person 
der har aflagt et personligt vidnesbyrd om tro 
på Jesus Kristus og derefter er blevet døbt 

mailto:info@graestedfrikirke.dk
http://www.frimenighed.dk/
mailto:birger@solstua.dk
mailto:preben@brosboel.dk
http://ihcc.dk/ihcc/index.php/int-harvest-christian-centre
http://ihcc.dk/ihcc/index.php/int-harvest-christian-centre
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ved neddykkelse. Dåb sker på et tidspunkt, 
hvor "barnet" kan bekende en personlig tro, 
tidligst i alderen 14-16 år. Det er kun døbte 
der regnes for medlemmer. 

Kirkebygninger og præster:  
En kirkebygning, en ulønnet præst tilknyttet. 
Det koster intet at være medlem af frikirken, 
men menighederne modtager gaver, 
donationer og tiende. 

Kirkegængere:  
En almindelig søndag er det ca. 80-90, 
ligeledes til jul og påske. I 2010 har der været 
20 dåbshandlinger, 6 bryllupper og 1 
begravelse. 

Undervisning af børn og unge: 
48 børn modtog i 2010 undervisning på 
forskellige niveauer: Børnekirken, parallelt 
med gudstjenesten om søndagen, juniorklub 
på en ugedag med andagt og undervisning og 
konfirmationsforberedelse, eller som det 
kaldes her, ungdomsvelsignelse, hvor de 
unge modtager 4-5 måneders undervisning 1 
gang om ugen. Ungdomsvelsignelsen 
forberedes med TeenBibelskole, der 
behandler emner som Gud, Jesus, 
Helligånden, bibelen, etik og moral og 
kirkehistorie. Børnekirke er en kronologisk 
eller emneopdelt gennemgang af bibelske 
beretninger med udgangspunkt i 
børnebibelen. 

Kontaktoplysninger:  
Ilivinnguaq 1, Box 67, 3900 Nuuk, Grønland 
www.Ino.gl ino.nuuk@greennet.gl 

Jehovas Vidner 

Antal medlemmer:  
2000: 14855 
2010: 14500 

Kirkebygninger og præster:  
2000: 170 bygninger 
2010: 150 bygninger (200 menigheder) 

Kirkegængere: 
2000: 197 dåbshandlinger, 111 bryllupper og 
140 begravelser. 
2010: 183 dåbshandlinger, 92 bryllupper og 
115 begravelser. 

Undervisning af børn og unge: 
Jehovas Vidner har ingen særlig undervisning 
til børn og unge, men publikationer, der kan 
anvendes af forældre når de underviser deres 
børn. F.eks. to bøger rettet til unge, ’Unge 
spørger – svar der duer’ og artikler i blade 
rettet mod unge. Også ved møderne er der 
indlæg, der retter sig specielt mod unge. 

Kontaktoplysninger: 
Hovedkontor: Stenhusvej 28, 4300 Holbæk 
http://www.watchtower.org/d/index.html 

 

Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages 

Hellige (Mormoner) 

I alt bestående af 22 menigheder fordelt på 
to stave.  

Antal medlemmer:  
2000: 4106 
2010: 4366 

Kirkebygninger og præster: 
2000: 23 bygninger 
2010: 22 bygninger 

Kirkegængere:  
2000: 62 dåbshandlinger 
2010: 75 dåbshandlinger. 

http://www.ino.gl/
mailto:ino.nuuk@greennet.gl
http://www.watchtower.org/d/index.html
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Undervisning af børn og unge: 
I 2010 modtog ca. 485 bårn og unge 
undervisning i evangeliske principper og 
værdier ud fra skriften, tilpasset de 
forskellige alderstrin fra halvandet til 18 år. 

Kontaktoplysninger:  
Københavns Stav, Nitivej 8, 2000 
Frederiksberg 
www.mormon.dk 

 

Kirkecenter Livets Kilde – Wellspring 

ChurchCenter 

Antal medlemmer: 
2000: 47 
2010: 85 (+45 børn) 

Kirkebygninger og præster:  
2000: 2 bygninger 
2010: 2 bygninger 

Kirkegængere:  
2000: 1 dåbshandling, 1 begravelse og 1 
vielser 
2010: 3 dåbshandlinger, 1 begravelse og 2 
vielser og 1 velsignelse af vielse indgået på 
rådhuset. 

Undervisning af børn og unge: 
Bibelfunderet undervisning krydret med 
sang, dukketeater, film, sjov og 
hobbyaktiviteter. 

Kontaktoplysninger:  
www.kirkecenter.nu 
Ådalsparken 33, Sædding, 6710 Esbjerg V 

  

Kristensamfundet i Danmark 

Antal medlemmer:  
2000: 111 
2009: 110 

Kirkebygninger og præster: 
2000: 3 bygninger 
2010: 2 bygninger og har to honorarbetalte 
præster tilknyttet. 

Kirkegængere: 
2000: 35 dåbshandlinger, 7 vielser, 9 
begravelser 
2009: 18 dåbshandlinger, 3 vielser, 7 
begravelser 

Kontaktoplysninger:  
Sankt Knuds Vej 13, 1903 Frederiksberg C 
www.kristensamfundet.dk 

 

Kristent Center 

Kontaktoplysninger:  
Solvænget 6, 4450 Jyderup 
mail@kc-jyderup.dk 
www.kc-jyderup.net 

 

Kristent Center midt-vest (Holstebro 

frikirke) 

Tal fra 2009: 
 

Antal medlemmer: 
50 voksne medlemmer, som har 

http://www.mormon.dk/
http://www.kirkecenter.nu/
http://www.kristensamfundet.dk/
mailto:mail@kc-jyderup.dk
http://www.kc-jyderup.net/
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underskrevet kirkens trosgrundlag, og som er 
døbt med troendes dåb. 

Kirkebygning og præster: 
En ejet bygning, og to præster, der ikke er 
aflønnede. 

Kirkegængere:  
Der er ca. 40 til gudstjeneste søndag, og det 
samme til jul og påske. I 2009 har der været 
en dåb og ingen begravelser. 

Kontaktoplysninger: 
www.Kcmidtvest.dk 
post@kcmidtvest.dk 

 

Kristent Centrum 

Antal medlemmer: 
2000: 301 
2010: 105 

Kirkebygninger og præster: 
2000: 4 bygninger 
2010: 1 bygning og ingen aflønnet præst 

Kirkegængere: 
2000: 1 dåbshandlinger, 3 vielser 
2010: Ingen dåbshandlinger, vielser eller 
begravelser. 

Undervisning af børn og unge: 
Der er ikke undervisning af børn og unge i 
Kristent Centrum. 

Kontaktoplysninger: 
Perikumvej 2, 9000 Aalborg 
www.kristentcentrum.dk 

 

Kristent Fællesskab København, 

Højnæskirken 

Antal medlemmer: 
2000: 155 
2010: 250 (+100 børn) 

Bygninger og præster:  
2000: 1 kirkebygning 

2010: 1 kirkebygning, og der er tilknyttet en 
deltidspræst og en deltids hjælpepræst. 

Kirkegængere: 
2000: 1 dåbshandlinger, 3 begravelser og 1 
vielser. 
2010: 7 dåbshandlinger, 3 begravelser og 2 
vielser. 

Undervisning af børn og unge: 
Teen-kirke om søndagen og ungdomsmøder 
om tirsdagen. 

Kontaktoplysninger:  
Højnæskirken, Højnæsvej 60, 2610 Rødovre 
www.kristentf.dk 

 

Kristus Kirken 

2009-tal: 
Antal medlemmer:  
Kristus Kirken er en såkaldt huskirke med 40 
medlemmer. Et medlem er en person, som 
ønsker a være en del af fællesskabet og som 
personligt siger at det kommer i kirken. Tallet 
inkluderer både børn og voksne, døbte såvel 
som udøbte. Det koster ikke noget at være 
medlem af fællesskabet, men der er altid 
mulighed for at give en gave til kirkens 
arbejde og projekter. 

http://www.kcmidtvest.dk/
mailto:post@kcmidtvest.dk
http://www.kristentcentrum.dk/
http://www.kristentf.dk/
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Kirkebygninger og præster:  
Huskirken samles i privat hjem. Der er 
tilknyttet 2 ulønnede præster. 

Kirkegængere: 
På en almindelig søndag deltager 40 personer 
i gudstjeesten, til jul og påske, 30.  Der har i 
2009 været en begravelse. 

Kontaktoplysninger:  
Pastor Thomas Aagaard, Askovvej 6, 6600 
Vejen 
www.gospelhouse.dk 

 

Københavns Bibeltrænings Center  

Antal medlemmer: 
2000: 200 
2009: 160 

Kirkebygninger og præster: 
2000: 1 bygning 

2009: 1 bygning, og der er tilknyttet 3 
præster. Heraf er de 2 lønnede. 

Kirkegængere: 
2000: 6 dåbshandlinger, 2 vielser 
2009: 4 dåbshandlinger. 

Kontaktoplysninger:  
Hedemarksvej 15, 2620 Albertslund 
www.kbc.dk 

 

København Vineyard 

Antal medlemmer: 
Der er 460, og hermed forstås en person 
skrevet på adresselisten og dermed 

registreres i en intern database. Det gælder 
for både børn og voksne, døbte som udøbte. 
Det er gratis at være medlem af kirken, og 
de, der betaler gør det ud fra deres 
individuelle livssituationer og muligheder. 
Mange betaler tiende. 

Kirkebygninger og præster: 
Menigheden ejer en kirkebygning, og der er 
tilknyttet 3 lønnede præster. 

Kirkegængere: 
På en almindelig søndag i 2010 deltager 250-
300 personer i gudstjeneste, til jul 80 og til 
påske 200. Der har i 2010 været 2 
dåbshandlinger og 3 vielser. 

Undervisning af børn og unge: 
Hver anden torsdag mødes en gruppe, 
Teenlinks, bestående af få teenagere og to 
ledere til en snak om tro og liv. 

Kontaktoplysninger: 
kontor@vineyard.dk 
http://kbh.vineyard.dk/ 
Dagmarvej 5, 2740 Skovlunde 
Gudstjeneste på Nyvej 7, 1851 Frederiksberg 
C (adr. som er angivet på hjemmesiden) 

 

Københavnerkirken frimenighed 

Antal medlemmer: 
Ca. 200, og et medlem er en person, der er 
døbt og bekender troen på Jesus og har 
meldt sig ind. Dette gælder voksne og børn, 
døbte og udøbte. Børn har dog ingen 
stemmeret. Det koster intet at være medlem. 

Kirkebygninger og præster: 
Menigheden lejer sig ind på hhv. en skole og i 
kontorlokaler. Der er tilknyttet 4 præster, 
hvor halvanden stilling er lønnet. 

http://www.gospelhouse.dk/
http://www.kbc.dk/
mailto:kontor@vineyard.dk
http://kbh.vineyard.dk/
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Kirkegængere: 
På en almindelig søndag deltager 150, til jul 
var der i 2010 50 og til påske 100. Der har i 
2010 været 10 dåbshandlinger. 

Undervisning af børn og unge: 
Der deltog i 2010 ca. 50 børn i differentieret 
kreativ bibelundervisning og diverse 
underholdende aktiviteter indenfor 3 
aldersgrupper om søndagen. Derudover 
samles en teenagegruppe hver torsdag. 

Kontaktoplysninger:  
Voldumvej 58, 2610 Rødovre 
http://www.kbhkirken.dk 

 

Luthersk Missionsforenings 

Frimenighed Emdrup (Nordvestkirken) 

2009-tal: 
Antal medlemmer: 

79 medlemmer over 18 år. Et medlem forstås 
som en person der har meldt sig ind i kirken 
og lever op til vedtægternes krav, bl.a.: "døbt 
på den kristne tro,(…) i tro og livsførelse 
bekender sig til troen på Kristus, (…) deltager 
regelmæssigt i kirkens aktiviteter". Dette er 
både voksne og børn, men kun døbte 
medregnes. 

Kirkebygninger og præster:  
Der ejes en bygning, og der er 3 ulønnede 
præster tilknyttet. 
Det koster kr. 200,- pr. år at være medlem af 
menigheden. 

Kirkegængere: 
En almindelig søndag er der 100-110. Til jul 
75 personer og til påske 50. I 2009 har der 

været 7 dåbshandlinger og ingen hverken 
bryllupper eller begravelser. 

Kontaktoplysninger: 
Frederiksborgvej 179, 2400 København NV 
www.nordvestkirken.dk 

 

Menigheden af Kristne I Danmark i 

Jesu navn 

Kontaktoplysninger:  
Erik Jessen Lund, Ulfkjærvej 17, 6990 Ulfborg 

 

Metodistkirken i Danmark 

Antal medlemmer: 
2010: 3000. 
Deraf 2000 bekendende medlemmer og 1000 
døbte, som viser de to former for 
medlemskab kirken har: På grundlag af 
bekendelse af troen på Jesus Kristus og 
medlemskab på grundlag af dåb. Dette 
gælder både børn og voksne. 

Kirkebygninger og præster: 
2010: 10 kirkebygninger og 20 præster heraf 
to på forkyndervisum. 

 Acta, Aalborg 
 Betlehemskirken, Århus 
 Den internationale menighed, 

København K 
 Emmauskirken, Odense 
 Jerusalemskirken, København K 
 Metodistkirken i Holstebro, 

Idrætsefterskolen Lægården 
 Metodistkirken i Strandby 
 Skt. Johanneskirken, Esbjerg 
 Skt. Peders Kirke, Løkken 

http://www.kbhkirken.dk/
http://www.nordvestkirken.dk/
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 Skt. Poulskirke, Vejle 
 Solrød Frikirke 
 Vor Frelsers Kirke, Frederikshavn 
 Zionskirken, Rønne 

Kirkegængere:  
2000: 28 dåbshandlinger, 25 begravelser og 5 
vielser 
2010: 20 dåbshandlinger, 25 begravelser og 
10 vielser. 

Undervisning af børn og unge: 
Minikonfirmander og modtog 
konfirmationsundervisning på 7.-8.-klassetrin 

Kontaktoplysninger:  
Metodistkirken i Danmark  
Stokhusgade 2, 1317 København K 
www.metodistkirken.dk  

 

Mission Danmark 

Kontaktoplysninger:  
Rossinisvej 7, 9200 Aalborg SV 
www.missiondanmark.dk  

 

Morsø Frimenighed 

Antal medlemmer: 
1600. 

Kirkegængere: 
På en almindelig søndag i 2010 deltager 
mellem 50 og 100 i gudstjenesten, til jul 
mellem 800 og 1000. Der har i 2010 været 10 
dåbshandlinger, 16 begravelser og 4 
bryllupper i menigheden. 

Undervisning af børn og unge: 
16 børn deltog i 2010-11 i almindelig 
konfirmationsforberedende undervisning. 

 

Nexø Frikirke 

Antal medlemmer: 
2000: 26 
2010: 79 

Kirkebygninger og præster:  
En ejet bygning med en lønnet præst på 
deltid. Desuden en teenage-ungdomsleder på 
kvart tid. 

 

Kirkegængere:  
2010: 2 dåbshandlinger og ingen bryllupper 
eller begravelser. 

Undervisning af børn og unge: 
Frikirken har en ungdomsgruppe under YFC, 
hvor der i 2010 deltog 23 børn og unge. 
Undervisningen er baseret på ’Rock Solid’-
konceptet fra YFC. 

Kontaktoplysninger: 
www.skibetnexo.dk 
Købmagergade 27 C, 3730 Nexø 

 

Nordschleswigsche Gemeinde 

2009-tal: 
Antal medlemmer: 
Antallet oplyses ikke, men ved et medlem 
forstås at en person er døbt i menigheden 
eller senere har meldt sig ind i den. Det 
gælder både voksne og børn. 

http://www.metodistkirken.dk/
http://www.missiondanmark.dk/
http://www.skibetnexo.dk/
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Kirkebygninger og præster: 
Til gudstjenester lejer kirken sig ind hos Den 
Danske Folkekirke. Til det øvrige arbejde ejer 
menigheden selv lokaler i forbindelse med 
præstegårdene. Der er tilknyttet 5 præster, 
der alle er lønnede. 

Kirkegængere: 
På en almindelig søndag deltager mellem 15 
og 45, til jul væsentligt flere. 
Påskegudstjenesterne er besøgt af mellem 25 
og 70. Der har i 2009 været 60 
dåbshandlinger, 34 begravelser og 10-15 
vielser. 

Kontaktoplysninger: 
Postboks 25, Hovedgaden 46, 6360 Tinglev 
www.kirche.dk 

 

Odder Frimenighed 

Antal Medlemmer: 
150 medemmer, der inkluderer døbte børn 
og voksne. Et medlem er optaget i 
menigheden efter skriftlig ansøgning med 
tilsagn om at tilslutte sig det i vedtægterne 
beskrevne bekendelsesgrundlag. 

Kirkebygninger og præster: 
Menigheden ejer et aktivitetshus med café 
og kollektiv, men ingen kirkebygninger. Til 
gudstjenester lejer menigheden lokaler. Der 
er en aflønnet præst. 
Det koster kr. 75,-/voksen og 25,-/barn at 
være medlem af menigheden. 

Kirkegængere: 
På en almindelig søndag kommer 80-100 
personer til gudstjeneste, til jul ca. 130 og til 
påske ca. 100. I 2010 har der været 3 
dåbshandlinger, ingen bryllupper og heller 
ingen begravelser. 

Undervisning af børn og unge: 
Menigheden tilbyder 
konfirmationsundervisning, teenklub og har 
forskelligt børnearbejde. Heri deltog omkring 
60 børn hvoraf en enkelt var konfirmand. 
Undervisningen er almindelig 
trosundervisning og klubaktivitet. 

Kontaktoplysninger: 
Rude Havvej 11, 8300 Odder 

 

Pinsekirkerne i Danmark 

Antal medlemmer: 
2000: 5270 
2010: 5251 

Kirkebygninger og præster: 
2000: 49 bygninger 
2010: 43 bygninger og 75 præster hvoraf 
enkelte er på forkyndervisum. 

 Betania Kirkecenter, Blåhøj 
 Brovst Kirkecenter 
 Byens Kirke, Silkeborg 
 Bykirken Fredericia 
 Bykirken, Odense 
 Citykirken Århus 
 Comunid Christiana Copenhague, 

København NV 
 Copenhagen Christian Center, 

København NV 
 Elimkirken, Aalborg 
 EuroLife Kirke/Church, Aarhus 
 Evangeliekirken, Frederiksberg 
 Familiekirken, Ballerup 
 Faxe Pinsekirke (Husmenighed) 
 Filipino Christian Church, København 

NV 
 Frederikshavn kirkecenter 
 Frikirken Hadsund 

http://www.kirche.dk/
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 Frikirken i Løgstør 
 Frikirken/Multihuset, Haderslev 
 Herning Frikirke 
 Holstebro Pinsekirke 
 ImpactChurch, Roskilde 
 Kirken Connect, Hobro 
 Kirken i Kulturcenteret, København 

NV 
 Kirken Ny Livskvalitet, Nykøbing 

Falster 
 Kridtkirken, Stege 
 Køge frikirke 
 Mariagerfjord Frikirke, Mariager  
 Møns Frikirke, Stege 
 Pinsekirken Amager 
 Pinsekirken Elim 
 Pinsekirken Kolding Kirke Center 
 Pinsekirken NYT HÅB, Rødovre 
 Pinsekirken, Esbjerg 
 Pinsekirken, Grenå 
 Pinsekirken, Kalundborg 
 Pinsekirken, Korsør 
 Pinsekirken, Nykøbing Falster 
 Pinsekirken, Randers 
 Pinsekirken, Rudkøbing 
 Pinsekirken, Rønne 
 Pinsekirken, Tejn 
 Pinsekirken, Thisted 
 Pinsekirken, Vejle 
 Sjølundkirken, Næstved 
 Svendborg MenighedsCenter 
 The Redeemed Christian Church of 

God Jesus Center Copenhagen, 
København S 

 Tønder Frikirke 
 UNIC - en kirke i tiden, Skjern 
 UNIC Grindsted 
 UNIC København, København S 
 Viborg Internationale Pinsekirke 
 Xpect Pinsekirken Herning 

Kirkegængere: 
2000: 235 dåbshandlinger, 45 begravelser og 
39 vielser. 

 2010: 171 dåbshandlinger, 36 begravelser og 
41 vielser. 

Undervisning af børn og unge: 
Trosbaseret undervisning 

Kontaktoplysninger: 
www.pinsekirkerne.dk 

 

Reformerte menigheder 

Herunder: 

 Den koreanske kirke i Danmark 

Kontaktoplysninger: 
Ega Allé 5, 2770 Kastrup  
Præst: Dea Hwan Oh 

 Den reformerte menighed i 
Fredericia 

Kontaktoplysninger: 
Dronningensgade 87, 7000 Fredericia,  
www.reformert.dk 

 Fransk Reformert Kirke i København 

Kontaktoplysninger: 
Kirke kontoret, Gothersgade 107, 2. tv. 1123 
København K 
Præst; Sabine Hofmeister 

 

Den tysk-reformerte menighed i 
København  
 
Kontaktoplysninger: 
Gothersgade 109, 3. sal, 1123 København K 

http://www.pinsekirkerne.dk/
http://www.reformert.dk/
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Præst: Axel Bargheer 
33 13 87 53 

       

Russisk ortodoks menighed (i Hobro) 

Kontaktoplysninger: 
Havebo 6, st. - 3, 2500 Valby 
www.Ortodoxy.dk 

 

Skovlunde frikirke (tidligere Brønshøj 

Kristne Forsamling) 

Kontaktoplysninger: 
kontakt@skovlundefrikirke.dk 
www.skovlundefrikirke.dk 

 

Svenska Gustafsförsamlingen i 

København 

Kontaktoplysninger: 
Svenska Gustafsförsamlingen i København  
Folke Bernadottes Allé 4, 2100 København Ø 

  

Sydfyns Frimenighed (tidl. Taasinge 

Frimenighed) 

Antal medlemmer: 
Der er 190 medlemmer – og hermed forstås 
en voksen døbt eller udøbt person, der 
betaler kontingent. Der tre forskellige satser 
for medlemskab: 2880,-, 1440,- eller 820,-. 

Kirkebygninger og præster: 
Fra december 2009 har menigheden lejet en 

kirkebygning, hvortil der er tilknyttet en 
aflønnet præst. 

Kirkegængere: 
På en almindelig søndage er der 10-20 
deltagere i gudstjenesten. Der har i 2010 
været 2 dåbshandlinger, 3 begravelser og 17 
vielser. 

Undervisning af børn og unge: 
Frimenigheden tilbyder ikke undervisning til 
børn og unge under 18 år. 

Kontaktoplysninger: 
Lindevej 11, 5900 Rudkøbing 

 

Syvende-dags Adventistkirken, 

Danmark 

Antal medlemmer:  
2010: 2490 

Kirkebygninger og præster:  
2010: 39 kirkebygninger og 22 lønnede 
præster. 

 Aalborg Adventistkirke 
 Adventistkirken København, 

Frederiksberg 
 Århus Adventistkirke 
 Århus Cafekirke 
 Cafékirken, Frederiksberg 
 Esbjerg Adventistkirke 
 FaceOut - Haslev Frikirke 
 Faxe Adventistkirke 
 Flensburg Adventgemeinde 
 Fredericia Adventistkirke 
 Frederikshavn  Adventistkirke 
 Herning Adventistkirke 
 Hjørring Adventistkirke 
 Holbæk Adventistkirke 

http://www.ortodoxy.dk/
mailto:kontakt@skovlundefrikirke.dk
http://www.skovlundefrikirke.dk/
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 Holstebro Adventistkirke 
 Horsens Adventistkirke 
 Jerslev Adventistkirke 
 Juelsminde Adventistkirke 
 Køge Adventistkirke 
 Lille Nørlund Adventistkirke, Ikast 
 Nærum Adventistkirke 
 Næstved Adventistkirke 
 Nakskov Adventistkirke 
 Nyborg Adventistkirke 
 Nykøbing F. Adventkirke 
 Nykøbing Sj.  Adventistkirke 
 Odder Adventistkirke 
 Odense Adventistkirke 
 Østervrå Adventistkirke 
 Randers Adventistkirke 
 Ribe Adventistkirke 
 Ringsted Adventistkirke 
 Rødekro Adventistkirke 
 Roskilde Adventistkirke 
 SDA International Copenhagen, 

København NV 
 Silkeborg Adventistkirke 
 Slagelse Adventistkirke 
 Sønderborg Adventistkirke 
 Svendborg Adventistkirke 
 Tejn Adventistkirke, Allinge 
 Thisted Adventistkirke 
 Vejlefjordkirken 
 Viborg Adventistkirke 

 

Kirkegængere:  
2000: 37 dåbshandlinger, 11 vielser, 52 
begravelser 
2010: 31 dåbshandlinger og 41 begravelser. 

Undervisning af børn og unge: 
Der er ikke noget tal på, hvor mange børn og 
unge, der deltog i undervisningen, men der er 
bibelklub hver lørdag eftermiddag, hvor børn 
lærer om Gud og bibelen. Derudover findes 
der talrige lokale arrangementer, 

ungdomsaktiviteter og landsdækkende 
spejderaktiviteter. 

Kontaktoplysninger: 
Syvende-dags Adventistkirken, Danmark 
Postboks 15, Concordiavej 16, 2850 Nærum 
www.Adventist.dk 
Unionsformand: bjorn.ottesen@adventist.dk 

  

The Armenian-Apostolian Church (Tidl. 

Den Armensk Apostolske Kirke) 

Kontaktoplysninger: 
Nyt menighedsråd under oprettelse 
revsarkis@hotmail.com 

 

The Brethren 

Kontaktoplysninger:  
- formentligt nedlagt? 

 

The International Church for 

Copenhagen 

2009-tal: 
Antal medlemmer: 

Der er 140, som tælles blandt døbte 
personer, både børn og voksne, som ønsker 
at være medlemmer. 

Kirkebygninger og præster: 
Kirken råder over en lejet bygning, og har en 
lønnet præst på forkyndervisum. Der betales 
ikke kontingent, men medlemmer giver 
frivillige donationer. 

http://www.adventist.dk/
mailto:bjorn.ottesen@adventist.dk
mailto:revsarkis@hotmail.com
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Kirkegængere: 
60 på en almindelig søndag, til jul 70 og i 
påsken 55. Der er i 2009 foretaget 2 
dåbshandlinger, en begravelse og en vielse. 

Kontaktoplysninger:  
Gjørlingsvej 10, 2900 Hellerup 
www.internationalchurch.dk 
Gudstjenester i Sct Andreas Church, 
Gothersgade 148, 1123 København K 

 

Thorsted Frimenighed 

2009-tal: 
Antal medlemmer: 

120., og som medlem regnes et voksent 
menneske, uafhængigt af om personen er 
døbt eller ej. Man betaler efter evne for 
medlemskab af frimenigheden. 

Kirkebygninger og præster: 
Der lejes en kirkebygning, hvortil der er 
tilknyttet en præst, som er aflønnet på kvart 
tid. 

Kirkegængere: 
På en almindelig søndag deltager mellem 20 
og 25 personer i gudstjenesten, til jul var der 
ca. 100 og til påske 45. Der har i 2009 været 2 
dåbshandlinger og en begravelse. 

Kontaktoplysninger: 
Åvænget 4, 7700 Thisted 

 

Troens Ord 

Antal medlemmer: 
2000: 160 
2009: 98 

Kirkebygninger og præster:  
2000: 1 kirkebygning 
2009: 1 kirkebygning og to præster 

 

Kirkegængere: 
2000: 3 dåbshandlinger, 2 bryllupper, 1 
begravelse. 
2009: 3 dåbshandlinger og ingen bryllupper 
eller begravelser. 

Kontaktoplysninger: 
www.troensord.dk 
Højmarksvej 22, Box 96, 7330 Brande 

 

Yeshuat Tsion, Den Messianske 

Synagoge i Danmark 

Formentligt nedlagt? 

 

Østens Assyriske Kirke i Danmark 

Antal medlemmer: 
2000: 346 
2009: 300 

Kirkebygninger og præster: 
 Kirken har ingen bygninger, men har en 
ulønnet præst tilknyttet. 

Kirkegængere: 
2000: 16 dåbshandlinger, 1 vielse 
2009: 7 dåbshandlinger, 4 vielser og 4 

http://www.internationalchurch.dk/
http://www.troensord.dk/
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velsignelser af vielser indgået på rådhuset, 
ingen begravelser. 

Kontaktoplysninger:  
Postboks 1544, City Vest, 8220 Brabrand 

 

Ågård Frimenighed 

Kontaktoplysninger: 
jambo@post8.tele.dk 

 

Aalborg menighedscenter 

Antal medlemmer: 
2000: 240 
2010: 220 

Kirkebygninger og præster:  
2010: 1 bygning og 5 lægfolk-præster, hvoraf 
to er aflønnede. 

Kirkegængere:  
2000: 10 dåbshandlinger, 5 vielser 
2010: 2 dåbshandlinger og 10 
barnevelsignelser, 2 vielser. 

Undervisning af børn og unge: 
Trosbaseret undervisning 

Kontaktoplysninger: 
Gasværksvej 5, 9000 Aalborg 
www.amcnet.dk 

 

Aars Frikirke (Tidligere Aars Vineyard 

Christian Fellowship) 

Antal medlemmer: 
52. Ved et medlem forstås en voksen person, 
der har tegnet medlemskab og har kirken 
som åndeligt hjem. Det er bekendelsen til 
Kristus som frelser, ikke dåben, der er 
kriterium for medlemskab. Det er gratis at 
være medlem, men man kan betale tiende. 

Kirkegængere: 
På en almindelig søndag kommer der i 2010 
65-75 personer og til jul og påske var der 50. 
Der har i løbet af året været 2 dåbshandlinger 
og 2 begravelser. 

Kirkebygninger og præster: 
Frikirken ejer 2 bygninger, en kirke og en 
børnekirke. For tiden er der ikke ansat en 
præst. 

Undervisning af børn og unge: 
Der undervises ca. 10 børn om bibelens 
personer, Jesus og hans liv og om ’Gud som 
vores far’. 

Kontaktoplysninger:  
Markvænget 11, 9600 Aars 
www.aarsfrikirke.dk 

 

 

mailto:jambo@post8.tele.dk
http://www.amcnet.dk/
http://www.aarsfrikirke.dk/
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1.1.B.1. ISLAMISKE/ISLAM-INSPIREREDE 

TROSSAMFUND: SAMLET TABEL 
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1.1.B.2. ISLAMISKE – KOMMENTARER 

 

Der er omkring 230.000 muslimer i Danmark. De muslimske trossamfund udgør den næststørste 
gruppe af trossamfund med ca. 21.000 medlemmer kun overgået af de kristne trossamfund. Vi har 
fået svar fra 34 menigheder fordelt på elleve godkendte trossamfund. Vi vurderer, at der findes 
omkring 66 muslimske menigheder blandt de 22 godkendte muslimske trossamfund. De fleste 
menigheder er at finde blandt de tre organisationer: Dansk Tyrkisk Islamisk Stiftelse (Diyanet), Den 
Islamiske Forening af Bosniakker i Danmark og Minhaj ul-Quran International. 

De første muslimske trossamfund blev godkendt i begyndelsen af 1970erne, og i de senere år er 
sket en stigning i antallet af disse godkendte trossamfund. Siden 2009 er to nye trossamfund 
blevet godkendt og to eksisterende er blevet udvidet med nye menigheder. De nye trossamfund er 
Imam Malik Instituttet og Islamisk Forum, mens Den Makedoniske Moskeforening Prespa er blevet 
tilknyttet Diyanet og Minhaj Ul-Quran har også udvidet med endnu en menighed. Derudover er 
der ikke længere aktiviteter i tre grupper. Det drejer sig om Det Muslimske Kulturcenter, 
Kulturforeningen for Folk fra Irak samt Den Bosniske Forening i Esbjerg. 

Medlemstallene i de godkendte, muslimske trossamfund svinger fra 100 til 2000. Det er vigtigt at 
bemærke, at de fleste godkendte muslimske trossamfund sjældent har nøjagtig statistik over 
medlemmer. Derfor er medlemstallet et kvalificeret bud fra det enkelte trossamfunds talsmand 
eller imam. Vores medlemstallene indbefatter kun voksne (personer over 18 år), selvom der ofte 
kommer børn og unge i moskeerne. Dertil kommer, at mange trossamfund ikke tæller deres 
medlemmer individuelt men enten tæller mændene, der er tilknyttet trossamfundet, eller tæller i 
familier - hvor én familie tæller som ét medlem. Vi har omregnet medlemstallene for de 
trossamfund, der tæller familier eller mænd, således, at tallene er mere sammenlignelige med de 
trossamfund, der tæller individer. Desuden er det vigtigt at have for øje, at selv de trossamfund, 
der tæller individer, tæller meget forskelligt. Hvor nogle trossamfund mener, at definitionen af et 
medlem er en person, der betaler kontingent, mener andre trossamfunds at man er medlem hvis 
man kommer i moskeen – også hvis man kommer der sjældent – fx kun ved muslimske højtider og 
helligdage. Alt i alt er det vigtigt at påpege, at de enkelte trossamfunds medlemstal er usikre tal og 
at det skal medtænkes i skønnet på 21.000. 

Endelig vil vi tilføje, at af de elleve trossamfund, der har svaret, har ti angivet, at de har religiøs 
undervisning af børn og unge. De resterende elleve trossamfund har vi ikke fået svar fra, men det 
er ikke sikkert, at de alle har undervisning. Der er for eksempel menigheder under både Diaynet og 
Minhaj ul-Quran som ikke tilbyder religiøs undervisning selvom andre menigheder i trossamfundet 
gør, hvilket betyder, at 29 af de 34 menigheder tilbyder undervisning. 
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1.1.B.3. ISLAMISKE – DE ENKELTE TROSSAMFUND 

OG MENIGHEDER 
 

1.1.B.3.a. OVERSIGT 

 

Islam og islaminspirerede trossamfund i Danmark 2011 

Dansk Tyrkisk Islamisk Stiftelse (Diyanet)  
med 29 menigheder 

 Alaadin Moske 
 Avedøre Moske 
 Ayasofya Moske 
 Bilal Habesi Moske 
 Brabrand Ulu Moske 
 Dansk indvandrer kulturforening 
 Den Makedonske Moske Forening 

Prespa 
 Esbjerg Anatoliens Moske 
 Eyup Sultan Moske 
 Faith Moske 
 Farum Moske 
 Fredericia Tyrkisk Moske 
 Ikast Fatih Moske/ Tyrkisk 

Kulturforening 
 Islamisk Kulturcenter i Helsingør 
 Kocatepemoskeen 
 Mevlana Moske 
 Nyborg Moske 
 Næstved Moske 
 Orhan Gazi Moske 
 Randers Moske 
 Ringsted Moske 
 Selimiye Moske 
 Slagelse Yeni Camii Dernegi 
 Süleymaniye Moske 

 Tyrkisk Kultur Moske, Køge Moske 
 Yunus Emre Moske (Tåstrup) 
 Yunus Emre Moske, (Horsens) 
 Åbenrå Moske 
 Århus Dansk-Tyrkisk Kulturforening 

Den Islamiske Forening af Bosniakker i 
Danmark (med fem menigheder) 

 Bosnisk Kulturforening (Horsens) 
 Bosnisk Kulturforening (København N) 
 Den Islamiske Forening af Bosniakker i 

Danmark (Svendborg) 
 Det Islamiske Trossamfund af 

Bosniakker i Danmark i Odense 
 Dzemat Vejle 

Minhaj ul-Quran (med fire menigheder) 

 Minhaj ul Quran, Valby 
 Minhaj Ul-Quran, Amager 
 Minhaj Ul-Quran, Odense 
 Minhaj Ul-Quran International 

Øvrige muslimske trossamfund (19 
trossamfund) 

 Ahl ul Bait 
 Den Islamiske Verdensliga 
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 Det Albanske Trossamfund 
 Det Islamiske Forbund 
 Imam Malik Instituttet 
 Islam Ahmadiyya Djamaat 
 Islamic Center Jaffaria 
 Islamic Cultural Center/Islamisk 

Kulturcenter  
 Islamisk Forum 
 Islamisk Kulturcenter, Amager 
 Islamisk Trossamfund 

 Kulturforeningen for folk fra Irak 
 Moskeforeningen i København 
 Muslim Cultural Institute 
 Muslim Culture Institute, Islamisk 

Moske 
 Pakistan Islamic Welfare Society 
 Shiamuslimsk Trossamfund i Danmark 
 The Islamic Center for E.C. 
 Århus Islamiske 

Menighed/trossamfund 
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1.1.B.3.b. DETAILOPLYSNINGER 

 

Diyanet 

http://www.danimarkatdv.org/ 

 

Alaadin Moske 

Antal medlemmer: ca. 400 
Medlemstallet indbefatter kun mænd, men 
deres koner og børn kommer også i moskeen. 
Medlemskontingentet er 300 kr. årligt 

Antal deltagere til bøn 
Trossamfundet har 90-110 deltagere til 
bønnerne i løbet af en almindelig hverdag. 
Derudover er der ca. 600 deltagere til 
fredagsbønnen en almindelig fredag og 600-
800 deltagere til begge bønner ved Eid ul Fitr 
[Ramazan bayram/Seker Bayrami] og Eid ul 
Adha [Kurban Bayrami]. 

Imamer 
Trossamfundet har en fast imam, der er 
aflønnet. Imamen er her på forkyndervisum. 

Moskeen 
De bygninger, der benyttes til moske, er ejet 
af Dansk Tyrkisk Islamisk Stiftelse (Diyanet). 

Religiøs undervisning 
Trossamfundet har religiøs undervisning. 

Kontaktoplysninger 
Alaadin Moske/ Albertslund Tyrkisk 
Kulturforening  
Roskildevej 122,  
2620 Albertslund. 

Avedøre Moske/ Hvidovre Dansk-Tyrkisk 

Kulturforening 

Antal medlemmer: ca. 50 
Medlemstallet indbefatter kun mænd (over 
18 år), men der kommer også kvinder og 
børn i moskeen. Medlemskontingentet er 20 
kr. årligt 

Antal deltagere til bøn 
Trossamfundet har ca. 50 deltagere til 
bønnerne i løbet af en almindelig hverdag. 
Derudover er der ca. 300 deltagere til 
fredagsbønnen en almindelig fredag og ca. 
300 deltagere til begge bønner ved Eid ul Fitr 
[Ramazan bayram/Seker Bayrami] og Eid ul 
Adha [Kurban Bayrami]. 

Imamer 
Trossamfundet har en fast imam, der er 
aflønnet af den tyrkiske stat. Imamen er her 
på forkyndervisum. 

Moskeen 
De bygninger, der benyttes til moske, er ejet 
af Dansk Tyrkisk Islamisk Stiftelse (Diyanet). 

Religiøs undervisning 
Trossamfundet har religiøs undervisning. 

Kontaktoplysninger 
Hvidovre Dansk-Tyrkisk Kulturforening- 
Avedøre Moske,  
Avedøre Tværvej,  
2650 Hvidovre 

 

Ayasofya Moske 

http://www.danimarkatdv.org/
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Antal medlemmer: 590-600 
Medlemstallet indbefatter kun voksne, men 
der kommer også børn i moskeen. 
Medlemskontingentet er 300 kr. årligt. 

Antal deltagere til bøn 

Trossamfundet har 100-150 deltagere til 
bønnerne i løbet af en almindelig hverdag.  
Derudover er der 400-500 deltagere til 
fredagsbønnen en almindelig fredag og 1000-
1500 deltagere til begge bønner ved Eid ul 
Fitr [Ramazan bayram/Seker Bayrami] og Eid 
ul Adha [Kurban Bayrami]. 

Imamer 
Trossamfundet har en fast imam, der er 
aflønnet af den tyrkiske stat. Imamen er her 
på forkyndervisum. 

Moskeen 
De bygninger, der benyttes til moske, er ejet 
af Dansk Tyrkisk Islamisk Stiftelse (Diyanet). 

Religiøs undervisning 

Trossamfundet har religiøs undervisning. 

Kontaktoplysninger 

Ayasofya Moske/ Roskilde Kulturforening  
Allehelgensgade 11 B,  
4000 Roskilde 

 

Brabrand Ulu-Moske 

Antal medlemmer: ca. 300 

Medlemstallet indbefatter kun voksne 
(personer over 18 år), men der kommer også 
børn i moskeen. Der er intet 

medlemskontingent, men medlemmerne kan 
donere penge frivilligt. 

Antal deltagere til bøn 

Trossamfundet har 100-150 deltagere til 
bønnerne i løbet af en almindelig hverdag.  
Derudover er der 250-350 deltagere til 
fredagsbønnen en almindelig fredag og 1000-
1200 deltagere til begge bønner ved Eid ul 
Fitr [Ramazan bayram/Seker Bayrami] og Eid 
ul Adha [Kurban Bayrami]. 

Imamer 
Trossamfundet har to faste imamer (en 
kvinde og en mand)), der er aflønnet af den 
tyrkiske stat. Imamerne er her på 
forkyndervisum. 

Moskeen 
De bygninger, der benyttes til moske, er ejet 
af Dansk Tyrkisk Islamisk Stiftelse (Diyanet). 

Religiøs undervisning 

Trossamfundet har religiøs undervisning. 

Kontaktoplysninger 
Brabrabd Ulu Moske  
Silkeborgvej 326, 1.  
8230 Åbyhøj 
86 25 15 83   

     

Dansk Indvandrer Kulturforening 

(Hedehusene) 

Antal medlemmer: ca. 500 

Medlemstallet indbefatter kun voksne 
(personer over 18 år), men der kommer også 
børn i moskeen. Medlemskontingentet er 60 
kr. om måneden. 
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Antal deltagere til bøn 
Trossamfundet har 125-150 deltagere til 
bønnerne i løbet af en almindelig hverdag. 
Derudover er der ca. 70 deltagere til 
fredagsbønnen en almindelig fredag og ca. 
300 deltagere til begge bønner ved Eid ul Fitr 
[Ramazan bayram/Seker Bayrami] og Eid ul 
Adha [Kurban Bayrami]. 

Imamer 
Trossamfundet har en imam, der er aflønnet 
af den tyrkiske stat. Imamen er her på 
forkyndervisum. 

Moskeen 
De bygninger, der benyttes til moske, er ikke 
ejet af trossamfundet, de har fået tildelt 
midlertidige kælderlokaler af kommunen. 

Religiøs undervisning 
Trossamfundet har religiøs undervisning. 

Kontaktoplysninger 
Dansk Indvandrer Kulturforening,  
Charlotteager 114, 2.th,  
2640 Hedehusene 

 

Eyup Sultan Moske/ Dansk-Tyrkisk 

Ungdomsforening 

Antal medlemmer: 160-170 
Trossamfundet skelner mellem aktive og 
passive medlemmer.  
Aktive (de der betaler kontingent): 60-70. 
Passive (de der ikke betaler kontingent): ca. 
100.  
Medlemstallet indbefatter kun voksne 
(personer over 18 år), men der kommer også 
børn i moskeen. Medlemskontingentet er 
300 kr. årligt 

Antal deltagere til bøn 
Trossamfundet har 10-20 deltagere til 
bønnerne i løbet af en almindelig hverdag.  
Derudover er der 60-70 deltagere til 
fredagsbønnen en almindelig fredag og 100-
120 deltagere til begge bønner ved Eid ul Fitr 
[Ramazan bayram/Seker Bayrami] og Eid ul 
Adha [Kurban Bayrami]. 

Imamer 
Trossamfundet har en fast imam, der er 
aflønnet af den tyrkiske stat. Imamen er her 
på forkyndervisum. 

Moskeen 
De bygninger, der benyttes til moske, er ejet 
af Dansk Tyrkisk Islamisk Stiftelse (Diyanet). 

Religiøs undervisning 
Trossamfundet har religiøs undervisning. 

Kontaktoplysninger 
Eyup Sultan Moske/ Dansk-Tyrkisk 
Ungdomsforening 
(Trossamfundet kaldet sig selv Eyup Sultan 
ungdoms- og kulturforening)  
Fynsgade 44,  
7400 Herning 

  

Farum Moske/ Farum Tyrkisk 

Kulturcenter 

Antal medlemmer: 200-250 
Medlemstallet indbefatter kun voksne 
(personer over 18 år), men der kommer også 
børn i moskeen. Medlemskontingentet er 
350 kr. årligt. 

Antal deltagere til bøn 
Trossamfundet har ca. 50 deltagere til 
bønnerne i løbet af en almindelig hverdag. 
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Derudover er der 150-300 deltagere til 
fredagsbønnen en almindelig fredag og 400-
500 deltagere til begge bønner ved Eid ul Fitr 
[Ramazan bayram/Seker Bayrami] og Eid ul 
Adha [Kurban Bayrami]. 

Imamer 
Trossamfundet har en fast imam, der er 
aflønnet af den tyrkiske stat. Imamen er her 
på forkyndervisum. 

Moskeen 
De bygninger, der benyttes til moske, er ejet 
af Dansk Tyrkisk Islamisk Stiftelse (Diyanet). 

Religiøs undervisning 
Trossamfundet har ikke religiøs undervisning. 

Kontaktoplysninger 
Farum Moske/ Farum Tyrkisk Kulturcenter  
Rugmarken 8,  
3520 Farum 

 

Fatih Moske/ Tyrkisk Kulturforening 

Antal medlemmer: ca. 250 
Medlemstallet indbefatter kun voksne 
(personer over 18 år), men der kommer også 
børn og unge i moskeen. 
Medlemskontingentet er 600 kr. årligt 

Antal deltagere til bøn 
Trossamfundet har 15-20 deltagere til 
bønnerne i løbet af en almindelig hverdag.  
Derudover er der 80-120 deltagere til 
fredagsbønnen en almindelig fredag og ca. 
400 deltagere til begge bønner ved Eid ul Fitr 
[Ramazan bayram/Seker Bayrami] og Eid ul 
Adha [Kurban Bayrami]. 

Imamer 
Trossamfundet har en fast imam, der er 

aflønnet, der er aflønnet af den tyrkiske stat. 
Imamen er her på forkyndervisum. 

Moskeen 
De bygninger, der benyttes til moske, er ejet 
af trossamfundet. 

Religiøs undervisning 
Trossamfundet har religiøs undervisning. 

Kontaktoplysninger  
Fatih Moske/ Tyrkisk Kulturforening 
Jonstrupvej 246, 
2750 Ballerup  

 

Ikast Fatih Camii Moske/ Tyrkisk 

Kulturforening 

Antal medlemmer: ca. 200 
Medlemmerne tælles i husstande, hvor en 
husstand tæller som et medlem. 
Medlemskontingentet er 175 kr. om 
måneden. 

Antal deltagere til bøn 
Trossamfundet har 75-150 deltagere til 
bønnerne i løbet af en almindelig hverdag.  
Derudover er der ca. 125 deltagere til 
fredagsbønnen en almindelig fredag og 100-
150 deltagere til begge bønner ved Eid ul Fitr 
[Ramazan bayram/Seker Bayrami] og Eid ul 
Adha [Kurban Bayrami]. 

Imamer 
Trossamfundet har en fast imam, der er 
aflønnet af den tyrkiske stat. Imamen er her 
på forkyndervisum. 

Moskeen 
De bygninger, der benyttes til moske, er ejet 
af Dansk Tyrkisk Islamisk Stiftelse (Diyanet). 
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Religiøs undervisning 
Trossamfundet har religiøs undervisning. 

Kontaktoplysninger  
Ikast Fatih Camii Moske/ Tyrkisk 
Kulturforening  
Nørregade 49,  
7430 Ikast 

 

Mevlana Moske/ Ishøj Kulturhus 
 
Antal medlemmer: ca. 512 
Medlemstallet indbefatter både børn og 
voksne (personer over 18 år), men dog 
primært voksne. Medlemskontingentet er 
500 kr. årligt 

Antal deltagere til bøn 
Trossamfundet har 80-100 deltagere til 
bønnerne i løbet af en almindelig hverdag.  
Derudover er der ca. 700 deltagere til 
fredagsbønnen en almindelig fredag og 1200-
1300 deltagere til begge bønner ved Eid ul 
Fitr [Ramazan bayram/Seker Bayrami] og Eid 
ul Adha [Kurban Bayrami]. 

Imamer 
Trossamfundet har to faste imamer (en 
kvinde og en mand), der er aflønnet af den 
tyrkiske stat. Imamerne er her på 
forkyndervisum. 

Moskeen 
De bygninger, der benyttes til moske, er ejet 
af Dansk Tyrkisk Islamisk Stiftelse (Diyanet). 

Religiøs undervisning 
Trossamfundet har religiøs undervisning. 

Kontaktoplysninger  
Mevlana Moske (Ishøj Kulturhus)  

Industriskellet 4,  
2635 Ishøj 

 

Næstved Moske 

Antal medlemmer: ca. 385 
Medlemstallet indbefatter kun voksne 
(personer over 18 år), men der kommer også 
børn i moskeen.. Medlemskontingentet er 
1500 kr. årligt 

Antal deltagere til bøn 
Trossamfundet har 5-10 deltagere til 
bønnerne i løbet af en almindelig hverdag.  
Derudover er der 70-80 deltagere til 
fredagsbønnen en almindelig fredag. Det er 
ikke muligt at sige hvor mange der deltager 
til bønnerne ved Eid ul Fitr [Ramazan 
bayram/Seker Bayrami] og Eid ul Adha 
[Kurban Bayrami]. 

Imamer 
Trossamfundet har en fast imam, der er 
aflønnet af den tyrkiske stat. Imamen er her 
på forkyndervisum. 

Moskeen 
De bygninger, der benyttes til moske, er ejet 
af Dansk Tyrkisk Islamisk Stiftelse (Diyanet). 

Religiøs undervisning 
Trossamfundet har religiøs undervisning. 

Kontaktoplysninger 
Næstved Moske  
Korinthvej 16-20  
4700 Næstved 

 

Orhan Gazi Moske 



 

ARTS   AU 

     FACULTY OF ARTS     AARHUS UNIVERSITET 

70 

Antal medlemmer: ca. 300 
Medlemstallet indbefatter kun voksne 
(personer over 18 år), men der kommer også 
børn i moskeen.. Medlemskontingentet er 
500 kr. årligt 

Antal deltagere til bøn 
Trossamfundet har 10-20 deltagere til 
bønnerne i løbet af en almindelig hverdag.  
Derudover er der 60-70 deltagere til 
fredagsbønnen en almindelig fredag. Det er 
ikke muligt at sige hvor mange deltagere der 
er ved Eid ul Fitr [Ramazan bayram/Seker 
Bayrami] og Eid ul Adha [Kurban Bayrami]. 

Imamer 
Trossamfundet har en fast imam, der er 
aflønnet af den tyrkiske stat. Imamen er her 
på forkyndervisum. 

Moskeen 
De bygninger, der benyttes til moske, er ejet 
af Dansk Tyrkisk Islamisk Stiftelse (Diyanet). 

Religiøs undervisning 
Trossamfundet har religiøs undervisning. 

Kontaktoplysninger 
Orhan Gazi Moske 
Bruhnsvej 15, st.,  
3600 Frederikssund  

Ringsted Moske/ Tyrkisk Kulturforening 

Antal medlemmer: ca. 300 
Medlemstallet indbefatter de der kommer i 
moskeen. både børn og voksne. Der er intet 
medlemskontingent. 

Antal deltagere til bøn 
Trossamfundet har ca. 30 deltagere til 
bønnerne i løbet af en almindelig hverdag. 
Derudover er der 60-70 deltagere til 
fredagsbønnen en almindelig fredag og 300-

450 deltagere til begge bønner ved Eid ul Fitr 
[Ramazan bayram/Seker Bayrami] og Eid ul 
Adha [Kurban Bayrami]. 

Imamer 
Trossamfundet har en fast imam, der er 
aflønnet af den tyrkiske stat. Imamen er her 
på forkyndervisum. 

Moskeen 
De bygninger, der benyttes til moske, er ejet 
af Dansk Tyrkisk Islamisk Stiftelse (Diyanet). 

Religiøs undervisning 
Trossamfundet har religiøs undervisning. 

Kontaktoplysninger 
Ringsted Moske/ Tyrkisk kulturforening,  
Vibevej 14,  
4100 Ringsted 

 

Selimiye Moske/Tyrkisk-Islamisk 

Kulturforening  

Antal medlemmer: ca. 250 
Medlemstallet indbefatter kun voksne 
(personer over 18 år), men der kommer også 
børn i moskeen. Medlemskontingentet er 
500 kr. årligt 

Antal deltagere til bøn 
Trossamfundet har ca. 150 deltagere til 
bønnerne i løbet af en almindelig hverdag.  
Derudover er der ca. 400 deltagere til 
fredagsbønnen en almindelig fredag og ca. 
700 deltagere til begge bønner ved Eid ul Fitr 
[Ramazan bayram/Seker Bayrami] og Eid ul 
Adha [Kurban Bayrami]. 

Imamer 
Trossamfundet har en fast imam, der er 



 

ARTS   AU 

     FACULTY OF ARTS     AARHUS UNIVERSITET 

71 

aflønnet af den tyrkiske stat. Imamen er her 
på forkyndervisum. 

Moskeen 
De bygninger, der benyttes til moske, er ejet 
af Dansk Tyrkisk Islamisk Stiftelse (Diyanet). 

Religiøs undervisning 
Trossamfundet har religiøs undervisning. 

Kontaktoplysninger 
Selimiye Moske/Tyrkisk-Islamisk 
Kulturforening,  
Pjentedamsgade 31,  
Odense C 

 

Süleymaniye Moske  

Antal medlemmer: ca. 250 
Medlemstallet indbefatter kun voksne 
(personer over 18 år), men der kommer også 
børn i moskeen. 
Medlemskontingentet er 250 kr. årligt 

Antal deltagere til bøn 
Trossamfundet har 10-20 deltagere til 
bønnerne i løbet af en almindelig hverdag.  
Derudover er der ca. 350 deltagere til 
fredagsbønnen en almindelig fredag og 1000-
1100 deltagere til begge bønner ved Eid ul 
Fitr [Ramazan bayram/Seker Bayrami] og Eid 
ul Adha [Kurban Bayrami]. 

Imamer 
Trossamfundet har en fast imam, der er 
aflønnet af den tyrkiske stat. Imamen er her 
på forkyndervisum. 

Moskeen 
De bygninger, der benyttes til moske, er ejet 
af Dansk Tyrkisk Islamisk Stiftelse (Diyanet). 

Religiøs undervisning 
Trossamfundet har religiøs undervisning. 

Kontaktoplysninger 
Süleymaniye Moske,  
Smithsvej 6,  
4300 Holbæk 

 

Yunus Emre Moske/ Dansk-Tyrkisk 

Islamisk Kulturforening (Horsens)  

Antal medlemmer: ca. 290 
Medlemstallet indbefatter kun voksne mænd 
(personer over 18 år), men deres koner og 
børn kommer også i moskeen. 
Medlemskontingentet er 800 kr. årligt 

Antal deltagere til bøn 
Trossamfundet har 30-80 deltagere til 
bønnerne i løbet af en almindelig hverdag.  
Derudover er der 100-150 deltagere til 
fredagsbønnen en almindelig fredag og 150-
200 deltagere til begge bønner ved Eid ul Fitr 
[Ramazan bayram/Seker Bayrami] og Eid ul 
Adha [Kurban Bayrami]. Trossamfundet lejer 
en hal ved disse bønner, idet der ikke er plads 
i deres lokaler. 

Imamer 
Trossamfundet har en fast imam, der er 
aflønnet af den tyrkiske stat. Imamen er her 
på forkyndervisum. 

Moskeen 
De bygninger, der benyttes til moske, er ejet 
af Dansk Tyrkisk Islamisk Stiftelse (Diyanet). 

Religiøs undervisning 
Trossamfundet har religiøs undervisning. 
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Kontaktoplysninger 
Yunus Emre Moske/ Dansk-Tyrkisk Islamisk 
Kulturforening  
Sønderbrogade 2,  
8700 Horsens  

 

 

Yunus Emre Moske/ Dansk-Tyrkisk 

Islamisk Kulturforening (Tåstrup) 

Antal medlemmer: ca. 400 
Medlemstallet indbefatter kun voksne mænd 
(personer over 18 år), men deres koner og 
børn kommer også i moskeen. 
Medlemskontingentet er 500 kr. årligt 

Antal deltagere til bøn 
Trossamfundet har 30-50 deltagere til 
bønnerne i løbet af en almindelig hverdag.  
Derudover er der 300-400 deltagere til 
fredagsbønnen en almindelig fredag og ca. 
1000 deltagere til begge bønner ved Eid ul 
Fitr [Ramazan bayram/Seker Bayrami] og Eid 
ul Adha [Kurban Bayrami]. 

Imamer 
Trossamfundet har en fast imam, der er 
aflønnet af den tyrkiske stat. Imamen er her 
på forkyndervisum. 

Moskeen 
De bygninger, der benyttes til moske, er ejet 
af Dansk Tyrkisk Islamisk Stiftelse (Diyanet). 

Religiøs undervisning 
Trossamfundet har religiøs undervisning. 

Kontaktoplysninger  
Yunus Emre Moske/ Dansk-Tyrkisk Islamisk 
Kulturforening 

Køgevej 37, 
2630 Taastrup 

 

Åbenrå Habesi Moske 

Antal medlemmer: ca. 100 
Medlemstallet indbefatter kun voksne 
(personer over 18 år), men der kommer også 
børn i moskeen. 
Der er intet medlemskontingent, men 
medlemmerne kan donere penge frivilligt. 

Antal deltagere til bøn 
Trossamfundet har 40-50 deltagere til 
bønnerne i løbet af en almindelig hverdag.  
Derudover er der 150 deltagere til 
fredagsbønnen en almindelig fredag og 200 
deltagere til begge bønner ved Eid ul Fitr 
[Ramazan bayram/Seker Bayrami] og Eid ul 
Adha [Kurban Bayrami]. 

Imamer 
Trossamfundet har en fast imam, der er 
aflønnet af den tyrkiske stat. Imamen er her 
på forkyndervisum. 

Moskeen 
De bygninger, der benyttes til moske, er ejet 
af Dansk Tyrkisk Islamisk Stiftelse (Diyanet). 

Religiøs undervisning 
Trossamfundet har ikke religiøs undervisning. 

Kontaktoplysninger 
Åbenrå Moske(camii) / Dansk Tyrkisk 
forening  
Lille Kolstrup 20 E,  
6200 Åbenrå 

 

Århus Dansk-Tyrkisk Kulturforening 
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Antal medlemmer: ca. 350 
Medlemstallet indbefatter kun voksne 
(personer over 18 år), aktive (betalende) 
medlemmer men der kommer også børn og 
unge i moskeen. Medlemskontingentet er kr. 
700 årligt 

Antal deltagere til bøn 
Trossamfundet har 40-50 deltagere til 
bønnerne i løbet af en almindelig hverdag.  
Derudover er der ca. 300 deltagere til 
fredagsbønnen en almindelig fredag og 300-
400 deltagere til begge bønner ved Eid ul Fitr 
[Ramazan bayram/Seker Bayrami] og Eid ul 
Adha [Kurban Bayrami]. 

Imamer 
Trossamfundet har en fast imam, der er 
aflønnet af den tyrkiske stat. Imamen er her 
på forkyndervisum. 

Moskeen 
De bygninger, der benyttes til moske, er ejet 
af Dansk Tyrkisk Islamisk Stiftelse (Diyanet). 

Religiøs undervisning 
Trossamfundet har religiøs undervisning. 

Kontaktoplysninger 
Århus Dansk-Tyrkisk Kulturforening 
Gjellerupvej 88 
8230 Åbyhøj 

 

 

Den Islamiske Forening af Bosniakker i 

Danmark  

 

Bosnisk Kulturforening (Horsens) 

Antal medlemmer: ca. 50 
Medlemmerne tælles i familier, hvor en 
familie tæller som et medlem. Der er intet 
medlemskontingent. 

Antal deltagere til bøn 
Trossamfundet har ikke bøn om dagen, men 
om aftenen kommer 5-6 deltagere til 
bønnen. Derudover er der 10-15 deltagere til 
fredagsbønnen en almindelig fredag og 20-
100 deltagere til begge bønner ved Eid ul Fitr 
[Ramazan bayram/Seker Bayrami] og Eid ul 
Adha [Kurban Bayrami]. Til doa komeil er der 
20-30 deltagere, og der er 500-1000 
deltagere i Ashura. 

Imamer 
Trossamfundet har ikke en fast imam, men 
de får i perioder en imam (der er under 
uddannelse i Bosnien) gennem Islamisk 
Trossamfund af Bosniakker i Danmark. Han er 
her ikke på forkyndervisum, idet han kun er 
her et par måneder af gangen. 

Moskeen 
De bygninger, der benyttes til moske, er ikke 
ejet af trossamfundet, de er lejet. 

Religiøs undervisning 
Trossamfundet har ikke religiøs undervisning. 

Kontaktoplysninger 
Bosnisk Kulturcenter  
Horsens 

 

Bosnisk Kulturforening (København) 

Antal medlemmer: ca. 350 
Medlemmerne tælles i familier, hvor en 
familie tæller som ét medlem. 
Medlemskontingentet er 60 kr. om måneden. 
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Antal deltagere til bøn 
Trossamfundet afholder ikke bøn på 
almindelige hverdage, men der er 50-80 
deltagere til fredagsbønnen en almindelig 
fredag og ca. 300 deltagere til begge bønner 
ved Eid ul Fitr og Eid ul Adha. 

Imamer 
Trossamfundet har en fast imam, der er 
aflønnet af medlemmerne. Imamen er her på 
forkyndervisum. 

Moskeen 
De bygninger, der benyttes til moske, er ikke 
ejet af trossamfundet, de er lejet. 

Religiøs undervisning 
Trossamfundet har religiøs undervisning. 

Kontaktoplysninger 
Bosnisk Kulturforening,  
Thorsgade 59,  
2200 København N 

 

Det Islamiske Trossamfund af Bosniakker 

i Danmark (Svendborg) 

Antal medlemmer: 55-60 
Medlemmerne tælles i familier, hvor en 
familie tæller som et medlem. 
Medlemskontingentet er kr. 500 årligt. Hvis 
medlemmerne er enlige, betaler de 250 kr. 
årligt. 

Antal deltagere til bøn 
Trossamfundet har ingen bønner i løbet af en 
almindelig hverdag.  
Derudover er der ca. 15 deltagere til 
fredagsbønnen en almindelig fredag og 20-25 
deltagere til begge bønner ved Eid ul Fitr og 
Eid ul Adha. 

Imamer 
Trossamfundet har en fast imam, der er 
frivillig, hvorfor han ikke er aflønnet. Imamen 
er her ikke på forkyndervisum men har 
permanent opholdstilladelse. 

Moskeen 
De bygninger, der benyttes til moske, er ikke 
ejet af trossamfundet, de er lejet. 

Religiøs undervisning 
Trossamfundet har ikke religiøs undervisning. 

Kontaktoplysninger 
Det islamiske trossamfund af bosniakker i 
Danmark 
Svendborg 

 

Det Islamiske Trossamfund af Bosniakker 

i Danmark i Odense 

Antal medlemmer: ca. 250 
Medlemmerne tælles i familier, hvor en 
familie tæller som et medlem. 
Medlemskontingentet er kr. 500 årligt. Hvis 
medlemmerne er enlige, betaler de 250 kr. 
årligt 

Antal deltagere til bøn 
Trossamfundet har ca. 10 deltagere til 
bønnerne i løbet af en almindelig hverdag.  
Derudover er der 30-50 deltagere til 
fredagsbønnen en almindelig fredag og ca. 60 
deltagere til begge bønner ved Eid ul Fitr og 
Eid ul Adha. 

Imamer 
Trossamfundet har en fast imam, der er 
frivillig, hvorfor han ikke er aflønnet. Imamen 
er ikke uddannet imam, og han er her ikke på 
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forkyndervisum men har permanent 
opholdstilladelse. 

Moskeen 
De bygninger, der benyttes til moske, er ikke 
ejet af trossamfundet, de er lejet. 

Religiøs undervisning 
Trossamfundet har religiøs undervisning. 

Kontaktoplysninger  
Det Islamiske Trossamfund for Bosniakker i 
Danmark i Odense 
Jacob Hansensvej 32, 2 tv,  
5260 Odense 
 

 

Minhaj ul-Quran 
 

Minhaj Ul-Quran, Amager 

Antal medlemmer:  
Dette trossamfund hører under MIQ. Der er 
1500 medlemmer, fordelt på 4 afdelinger 
Nørrebro, Valby, Amager og Odense. Det er 
ikke muligt at fastslå et medlemstal for hver 
enkelt trossamfund. Medlemstallet 
indbefatter både børn og voksne. Børn 
vælger selv, om de vil fortsætte deres 
medlemskab, når de bliver myndige. Der er 
ikke noget fast medlemskontingent, men 
medlemmerne kan donere penge frivilligt. 
Der er hverken et minimum eller et 
maksimum beløb for doneringerne. 

Antal deltagere til bøn 
Trossamfundet har 3-20 deltagere til 
bønnerne i løbet af en almindelig hverdag.  
Antallet på deltagere til fredagsbønnen en 
almindelig fredag er uvis, men lokalet er 

fyldt. Ved Eid ul Fitr og Eid ul Adha er der 
5000-10000 deltagere ved begge bønner. 

Imamer 
Trossamfundet har en fast imam, der er 
aflønnet. Imamen er her på forkyndervisum. 

Moskeen 
De bygninger, der benyttes til moske, er ejet 
af MIQ. 

Religiøs undervisning 
Trossamfundet har religiøs undervisning. 

Kontaktoplysninger 
MInhaj Ul-Quran  
Øresundsvej 51,  
2300 København S  

Minhaj Ul-Quran, Odense 

Antal medlemmer:  
Dette trossamfund hører under MIQ. Der er 
1500 medlemmer, fordelt på 4 afdelinger 
Nørrebro, Valby, Amager og Odense. Det er 
ikke muligt at fastslå et medlemstal for hver 
enkelt trossamfund. Medlemstallet 
indbefatter både børn og voksne. Børn 
vælger selv, om de vil fortsætte deres 
medlemskab, når de bliver myndige. Der er 
ikke noget fast medlemskontingent, men 
medlemmerne kan donere penge frivilligt. 
Der er hverken et minimum eller et 
maksimum beløb. 

Antal deltagere til bøn 
Trossamfundet har 3-20 deltagere til 
bønnerne i løbet af en almindelig hverdag. 
Antallet på deltagere til fredagsbønnen en 
almindelig fredag er uvis, men lokalet er 
fyldt. Ved Eid ul Fitr og Eid ul Adha er der 
5000-10000 deltagere ved begge bønner. 
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Imamer 
Trossamfundet har en fast imam, der er 
aflønnet. Imamen er her på forkyndervisum. 

Moskeen 
De bygninger, der benyttes til moske, er ejet 
af MIQ. 

Religiøs undervisning 
Trossamfundet har religiøs undervisning. 

Kontaktoplysninger 
Minhaj Ul-Quran  
Rugårdsvej 117,  
5000 Odense C 

 

Minhaj Ul-Quran, Valby 

Antal medlemmer:  
Dette trossamfund høre under MIQ. Der er 
1500 medlemmer, fordelt på 4 afdelinger 
Nørrebro, Valby, Amager og Odense. Det er 
ikke muligt at fastslå et medlemstal for hver 
enkelt trossamfund. Medlemstallet 
indbefatter både børn og voksne. Børn 
vælger selv, om de vil fortsætte deres 
medlemskab, når de bliver myndige. Der er 
ikke noget fast medlemskontingent, men 
medlemmerne kan donere penge frivilligt. 
Der er hverken et minimum eller et 
maksimum beløb. 

Antal deltagere til bøn 
Trossamfundet har 3-20 deltagere til 
bønnerne i løbet af en almindelig hverdag.  
Antallet på deltagere til fredagsbønnen en 
almindelig fredag er uvis, men lokalet er 
fyldt. Ved Eid ul Fitr og Eid ul Adha er der 
5000-10000 deltagere ved begge bønner. 

Imamer 
Trossamfundet har en fast imam, der er 
aflønnet. Imamen er her på forkyndervisum. 

Moskeen 
De bygninger, der benyttes til moske, er ejet 
af MIQ. 

Religiøs undervisning 
Trossamfundet har religiøs undervisning. 

Kontaktoplysninger 
Minhaj Ul-Quran 
Valhøjvej 15,  
2500 Valby 

 

 

Øvrige muslimske trossamfund 

 

Ahlul Bait 

Antal medlemmer: ca. 2000 
Medlemstallet indbefatter både børn og 
voksne. Der er intet medlemskontingent, 
men medlemmerne kan donere penge 
frivilligt. 

Antal deltagere til bøn 
Trossamfundet har 10-20 deltagere til 
bønnerne i løbet af en almindelig hverdag. 
Derudover er der ca. 100 deltagere til 
fredagsbønnen en almindelig fredag og ca. 
1000 deltagere til begge bønner ved Eid ul 
Fitr og Eid ul Adha. Til doa komeil er der 200-
300 deltagere, og der er ca. 1000 deltagere i 
Ashura. 
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Imamer 
Trossamfundet har en fast imam, der er 
aflønnet. Imamen er her ikke på 
forkyndervisum men har permanent 
opholdstilladelse. 

Moskeen 
De bygninger, der benyttes til moske, er ejet 
af trossamfundet. Bygningerne er oprindeligt 
købt af det internationale Ahlul Bait og 
doneret til trossamfundet. 

Religiøs undervisning 
Trossamfundet har religiøs undervisning. 

Kontaktoplysninger 
Foreningen Ahlul Bait i Danmark  
Vibevej 25-29,  
2400 København NV 

 

Islam Ahmadiyya Nusrat Djahan Moske  

Antal medlemmer: ca. 600 
Medlemstallet indbefatter både børn og 
voksne. Der er intet medlemskontingent, 
men medlemmerne kan donere penge 
frivilligt. 

Antal deltagere til bøn 
Trossamfundet har 2-20 deltagere til 
bønnerne i løbet af en almindelig hverdag. 
Derudover er der ca. 150 deltagere til 
fredagsbønnen en almindelig fredag og 250-
300 deltagere til begge bønner ved Eid ul Fitr 
[Ramazan bayram/Seker Bayrami] og Eid ul 
Adha [Kurban Bayrami]. 

Imamer 
Trossamfundet har to faste imam, der er 
aflønnet. Imamerne er her på 
forkyndervisum. 

Moskeen 
De bygninger, der benyttes til moske, er ejet 
af trossamfundet. 

Religiøs undervisning 
Trossamfundet har religiøs undervisning. 

Kontaktoplysninger 
Islam Ahmadiyya Nusrat Djahan Moske,  
Eriksminde Allé 2,  
2650 Hvidovre  

 

Islamic Center Jaffaria 

Antal medlemmer: 108 
Medlemstallet indbefatter kun voksne 
(personer over 18 år), men der kommer også 
børn i moskeen. Medlemskontingentet er 
100 kr. om måneden. 

Antal deltagere til bøn 
Trossamfundet har 10-15 deltagere til 
bønnerne i løbet af en almindelig hverdag.  
Derudover er der ca. 200 deltagere til 
fredagsbønnen en almindelig fredag, hvor 
trossamfundet samarbejder med Imam Ali 
Moske. Ved Eid ul Fitr og Eid ul Adha er der 
ca. 150 deltagere. 

Imamer 
Trossamfundet har en fast imam, der er 
aflønnet. Imamen er her på forkyndervisum. 

Moskeen 
De bygninger, der benyttes til moske, er ejet 
af trossamfundet, men grunden ejes af 
kommunen. 

Religiøs undervisning 
Trossamfundet har religiøs undervisning. 
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Kontaktoplysninger 
Islamic Center Jaffaria 
Rådmandsgade 56,  
2200 København N 

 

Islamic Cultural Centre/ Islamisk 

Kulturcenter  

Antal medlemmer:  
Trossamfundet har ikke medlemmer, idet det 
er en åben moske. 

Antal deltagere til bøn 
Trossamfundet har ca. 80 deltagere til 
bønnerne i løbet af en almindelig hverdag.  
Derudover er der 600-1000 deltagere til 
fredagsbønnen en almindelig fredag og 1500-
2000 deltagere til begge bønner ved Eid ul 
Fitr [Ramazan bayram/Seker Bayrami] og Eid 
ul Adha [Kurban Bayrami]. 

Imamer 
Trossamfundet har en fast imam, der er 
aflønnet af World Islamic Call Society. 
Imamen er her på forkyndervisum. 

Moskeen 
De bygninger, der benyttes til moske, er ejet 
af World Islamic Call Society, men de er 
doneret til trossamfundet 

Religiøs undervisning 
Trossamfundet har religiøs undervisning. 

Kontaktoplysninger 
Islamic Cultural Centre-Islamisk Kulturcenter,  
Horsebakken 2,  
2400 København NV 

Islamisk Forum 

Antal medlemmer: ca. 200 
Medlemstallet indbefatter kun voksne 
(personer over 18 år), betalende 
medlemmer. 

Antal deltagere til bøn 
Trossamfundet afholder fem bønner i løbet 
af en hverdag samt fredagsbøn, Eid ul Fitr og 
Eid ul Adha.  

Religiøs undervisning 
Trossamfundet har religiøs undervisning. 

Kontaktoplysninger 
Islamisk Forum  
Taastrup Hovedgade 67,  
2630 Taastrup 

 

Islamisk Kulturcenter Amager 

Antal medlemmer: 150-200 
Medlemstallet indbefatter kun mænd (over 
18 år), men deres koner og børn kommer 
også i moskeen. Der er intet 
medlemskontingent, men medlemmerne kan 
donere penge frivilligt. 

Antal deltagere til bøn 
Trossamfundet har 25-30 deltagere til 
bønnerne i løbet af en almindelig hverdag.  
Derudover er der 350-400 deltagere til 
fredagsbønnen en almindelig fredag og ca. 
400 deltagere til begge bønner ved Eid ul Fitr 
og Eid ul Adha. 

Imamer 
Trossamfundet får en imam inden for den 
nærmeste tid. Imamen kommer på 
forkyndervisum, og han skal aflønnes af 
medlemmerne. 
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Moskeen 
De bygninger, der benyttes til moske, er ejet 
af trossamfundet. 

Religiøs undervisning 
Trossamfundet har religiøs undervisning. 

Kontaktoplysninger 
Islamisk Kultur Center Amager  
Kretavej 23,  
2300 København S 

 

Shiamuslimsk Trossamfund i Danmark 

Antal medlemmer: ca. 675 
Medlemstallet indbefatter både børn og 
voksne. Medlemskontingentet er 25 kr. om 
måneden. 

Antal deltagere til bøn 
Trossamfundet har 20-30deltagere til 
bønnerne i løbet af en almindelig hverdag. 

Derudover er der 60-75 deltagere til 
fredagsbønnen en almindelig fredag og 200-
250 deltagere til begge bønner ved Eid ul Fitr 
[Ramazan bayram/Seker Bayrami] og Eid ul 
Adha [Kurban Bayrami].  
Til doa komeil er der 25-40 deltagere, og der 
er 600-750 deltagere i Ashura. 

Imamer 
Trossamfundet har en fast imam. Imamen er 
ikke aflønnet. Imamen er her på 
forkyndervisum. 

Moskeen 
De bygninger, der benyttes til moske, er ikke 
ejet af trossamfundet, de er lejet. 

Religiøs undervisning 
Trossamfundet har religiøs undervisning. 

Kontaktoplysninger 
Shiamuslimsk Trossamfund i Danmark, 
Gothersgade 33,  
København N 
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1.1.C.1. BUDDHISTISKE TROSSAMFUND: SAMLET 

TABEL 
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1.1.C.2. BUDDHISTISKE – KOMMENTARER 
 

Tallene i denne statistik er fremkommet ved mail- og telefonisk kommunikation, og repræsenterer 
10 af de 11 godkendte trossamfund (Phendeling har ikke besvaret spørgsmålene i henvendelsen ). 
Flere har opgivet forskellige tal, og et gennemsnit heraf er angivet med ”*”. Andre har undladt at 
angive tal på nogle af spørgsmålene, nogle har svaret diffust med fx ”forskelligt”, ”varierende”, ”en 
del” etc. – disse angivelser er ikke medtaget i denne opgørelse. I parentes er angivet tal fra e-
årbog 2010, hvis disse ikke er angivet i dette års opgørelse. Se i øvrigt kommentarer fra 2010 
omkring forholdet mellem forskellige buddhistiske grupper og trossamfund, antal medlemmer, 
typer praksis etc. Se Jørn Borup Dansk dharma (Forlaget 2005) for yderligere gennemgang af de 
enkelte gruppers historie, lære, praksis og organisation. 

I 2010 fik en ny gruppe status som godkendt trossamfund, nemlig Den Burmesiske Theravada 
Buddhistforening Buddha Ramsi. De sidste par år har hele fem nye grupper fået denne status, tre 
med basis i asiatiske immigrant-grupper (thai, vietnamesiske og burmesiske) og to ”konvertit-
buddhistiske” grupper med relation til tibetansk og japansk buddhisme. Antallet af buddhistiske 
trossamfund er således pr. 1. januar 2011 oppe på 11, eller næsten tre gange så mange, som for ti 
år siden. Medlemstallet er steget med 60 % i samme periode. Omkring en tredjedel af 
medlemstallet skyldes de grupper, der siden 2000 er kommet til, men også de to thai templers 
markante fremgang medvirker til en generel forøgelse af tallet. Der er dog også interne 
bevægelser frem og tilbage i de eksisterende trossamfund. De to ”tibetanske” grupper Karma 
Kadjy Skolen og Karmapa Trust har ifølge de opgivne tal fået reduceret deres medlemstal over den 
ti-årige periode til en femtedel, hvilket kan skyldes, at ”markedet” er blevet mere mangfoldigt 
med flere tilbud, også indenfor den tibetanske buddhisme. Ændringer i tallene generelt må dog 
også tilskrives den tekniske omstændighed, at medlemstal ikke er registreret og således udtrykker 
løse skøn fra grupperne. Dette, samt manglende stringens med, hvad medlemstallet egentlig 
dækker over, synes også at være den vigtigste årsag til, at fx Wat Thai i 2010 angav 700 
medlemmer, men hele 2.700 i 2011. Med andre ord, i denne undersøgelse er medlemstal hos 
denne gruppe blevet identisk med antal tilhængere, og selve kategoriseringen synes således at 
udgøre forskellen. På samme måde gælder det med afgrænsningen af det ”at tage de buddhistiske 
tilflugter”. For nogle er den praksis rituelt at vise hengivenhed overfor Buddha, dharma og sangha 
en engangs-begivenhed, der kan sammenlignes med den kristne konfirmation. For andre, især 
indenfor sydøstasiatisk Theravada-buddhisme, er det et tilbagevendende ritual, hvor man 
reciterer tilflugten ved hver ceremoni. 500 af de i alt 797 tilflugter var fx fra den burmesiske 
gruppe, hvilket således siger mere om forskellighed i praksis, end om den tilgang i medlemskab, 
tallet hos andre signalerer. Disse bemærkninger ændrer dog ikke ved den generelle tendens, at 
den langt overvejende del af de mange flere medlemmer af de buddhistiske trossamfund skyldes 
den demografiske faktor, at de ”etniske” immigrant-buddhister med oprindelse i asiatiske lande 
bliver flere. 
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Et nyt aspekt til undersøgelsen i år var religiøs undervisning for børn og unge. Af responserne fra 
grupperne fremgår det, at der er visse tydelige tendenser. For det første er det overraskende, at 
der ikke praktiseres en sådan undervisning i de vietnamesiske templer.  Dette kan være udtryk for, 
at religionen som en etnisk identitetsfaktor bliver væsentlig mindre hos børnene af den første 
generation, der kom hertil som flygtninge og familiesammenførte. Hvis dette er rigtigt, kan det 
derfor være tegn på, som det også generelt kendes fra andre lande, at ”de andres” religiøsitet 
tilpasses majoritetssamfundet. I langt mere religiøse USA kan religion i sig selv være en positiv 
faktor i integrationsøjemed, hvorimod religion i langt mere sekulære Danmark ikke i sig selv er en 
ressource, der bruges til ”at blive dansk”.  De vietnamesiske templer har tidligere haft en sådan 
undervisning, og de thailandske templer havde tidligere en del flere undervisningstilbud for børn 
og unge. At der hos thaierne trods alt stadig udbydes forskellige former for undervisning for et 
mindre antal børn og unge kan forklares ved, at buddhisme i langt højere grad forbindes med 
etnicitet hos disse, end hos vietnameserne. At være buddhist opfattes hos mange simpelthen som 
et vigtigt kriterium på at være thai i både Thailand og Danmark. Fortsætter tendensen kan man 
dog også forvente, at religion og etnicitet hos denne gruppe med tiden vil få mindre betydning. 

Den typiske forskel på ”konvertit” og immigrant-buddhisme er dog også ganske klart udtrykt i 
forbindelse med undervisning. Hvor de konvertit-grupper, der primært orienterer sig mod 
tibetansk og japansk buddhisme bliver inviteret ud til foredrag på skoler og gymnasier for at 
fortælle om buddhismen, inviterer de etniske immigrant-buddhister deres medlemmer til 
templerne for at undervise disse i buddhismens lære, men også i klassiske buddhistiske ritualer, i 
ordinationspraksis og i kulturel dannelse. Den religiøse undervisning for immigrant-buddhisterne 
er altså i højere grad bredere funderet til også at inkludere etnisk identitet, mens konvertit-
buddhister fokuserer på buddhismen som en religion/filosofi. (Der er i responserne ikke redegjort 
for undervisningsmateriale eller -emner, men typisk vil disse lægge op til en universalistisk, trans-
kulturel, spiritualiseret form for buddhisme – i modsætning til den typisk mere kulturelt og etnisk 
orienterede tempel-buddhistiske undervisning i immigrant-miljøerne). 
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1.1.C.3. BUDDHISTISKE – DE ENKELTE 

TROSSAMFUND OG MENIGHEDER 

 

1.1.C.3.a. OVERSIGT 

 

Buddhistiske trossamfund  

Center for Visdom og Medfølelse - Tong-nyi 
Nying-je Ling 

Den Burmesiske Theravada Buddhistforening 
Buddha Ramsi 

Den Vietnamesiske Buddhistiske Kulturelle 
Forening, Chua Lieu Quan 

Den Vietnamesiske Buddhistiske 
Kulturforening i Århus 

Karma Kadjy Skolen (Karma-Kasjyba Skolen) 

Karmapa-Trust-Sangye Tashi Ling 

Phendeling - Center for Tibetansk Buddhisme 

Tendai Danmark, Tendai Buddhistisk Center 

The Buddhist Organisation Dhammakaya i 
Danmark 

Wat Thai Danmark 

Watpa Copenhagen (Sunnataram 
Copenhagen) 

Samlede tal buddhistiske menigheder  

Antal godkendte trossamfund: 11 

Antal tilhængere: 8.718 

Antal medlemmer: 7.190 

Antal munke/lamaer: 3 lamaer, 10 munke, 1 
nonne 

Antal templer/centre: 7 templer/centre og 7 
lokale grupper 

Antal deltagere i centrenes og gruppernes 
aktiviteter til hverdag: 50 

Antal deltagere i centrenes og gruppernes 
aktiviteter i weekenden: 290 

Antal deltagere til vesak: 960 

Antal tilflugter (deltagere i tilflugtsceremoni): 
797 

Antal vielser: 31 

Antal begravelser/bisættelser: 23 



 

1.1.C.3.b. DETAILOPLYSNINGER 

 

1. Buddhistiske grupper med primær relation til theravada/sydøstasiatisk 

buddhisme 

 

1.1 Watpa Copenhagen  

(Sunnataram Copenhagen) 

Rytterager 100, 2791 Dragør 

Hjemmeside:  
www.watpa.dk 

Antal tilhængere: (4.000) 
(Tilhængere beskrives også som ”familie”, 
både børn og voksne.) 

Antal medlemmer: 
2010: 2000 
2000: 1350 
Medlemmer er de, der kommer og deltager i 
aktiviteterne. 
Medlemsbidrag: 10 kr., resten er frivillige 
bidrag. 

Antal fastboende munke: 3 
20  munke var periodisk på templet i løbet af 
året, ingen var aflønnede, alle på 
forkyndervisa. 

Antal templer: 1, 
ejet af trossamfundet selv. 

 
Antal deltagere i templets aktiviteter til 
hverdag: 15* 
Antal deltagere i templets aktiviteter i 
weekenden: 90* 

Antal deltagere i vesak (fejring af Buddhas 
fødselsdag, oplysning og død): 75* 
Antal tilflugter: 80 
Antal vielser: 10 
Antal begravelser/bisættelser: 10 

Religiøs undervisning for børn og unge: 
Tilbydes i sommerferien eller i 
weekender.Ordination tilbydes gennem en 
uges belæringer og ritualer, eller på en 
weekend. 

 

1.2 Wat Thai Danmark 

Godkendt 1993. 
H. P. Hansensvej 3-5,  
3660 Stenløse 
info@watthai.dk 
http://www.watthai.dk/ 

Antal tilhængere: 2.700 
Tallet omfatter alle personer (inkl. børn), der 
i løbet af året kommer i templet. 

Antal medlemmer: 
2010: 2.700 
2000: 1240 
Der skelnes ikke mellem ”medlem” og 
”tilhænger” 
Medlemsbidrag: 0 
Bidrag er frivilligt. 

http://www.watpa.dk/
mailto:info@watthai.dk
http://www.watthai.dk/
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Antal fastboende munke: 3.  
Munkene er ikke aflønnede, alle har 
forkyndervisum. 

Antal templer: 1,  
som er ejet af trossamfundet. 

Antal deltagere i templets aktiviteter til 
hverdag: 5 
Antal deltagere i templets aktiviteter i 
weekenden: 15 
Antal deltagere i vesak (fejring af Buddhas 
fødselsdag, oplysning og død): 100 
Antal tilflugter: 5 
Antal vielser: 2 
Antal begravelser/bisættelser: 7 

Religiøs undervisning for børn og unge: 
5 har deltaget i undervisning i ”Buddhas 
lære” 

 

1.3 The Buddhist Organisation 

Dhammakaya i Danmark 

Godkendt 2009 

v/Michael Dalsgaard-Jensen,  
Gl. Landevej 12, 7130 Juelsminde 
www.dhammakaya.dk 

Antal tilhængere: 500 
Tallet omfatter alle personer (børn og 
voksne), der bidrager økonomisk til templet 
og har taget tilflugt til de Tre Juveler 
(Buddha, dharma og sangha) 

Antal medlemmer: 700 
Alle (børn og voksne), der er villig til at støtte 
templet 
Medlemsbidrag: 50 kr. 

Antal fastboende munke: 2, begge på 
forkyndervisa. 

Antal templer: 1,  
ejet af gruppen selv. 

Antal deltagere i templets aktiviteter til 
hverdag: 3 
Antal deltagere i templets aktiviteter i 
weekenden: 12* 
Antal deltagere i vesak (fejring af Buddhas 
fødselsdag, oplysning og død): 85* 
Antal tilflugter: 500 
Antal vielser: 0 
Antal begravelser/bisættelser: 0 

Religiøs undervisning for børn og unge:5-10 
børn har deltaget i undervisning, hvor de 
lærer om buddhistisk kultur, Buddhas liv, 
overholdelse af de fem forskrifter, 
meditation samt ærbødighed overfor 
forældre og nation. 

 

1.4 Den Burmesiske Theravada 

Buddhistforening Buddha Ramsi 

(godkendt 2010) 

Draumvej 74,  
6740 Bramming 

Godkendt 

Antal tilhængere: 55 
Tallet omfatter voksne personer, der bidrager 
økonomisk til templet 

Antal medlemmer: 220 
Alle voksne, der deltager i de buddhistiske 
aktiviteter, og som har interesse i Buddhas 
lære. 
Medlemsbidrag: Ingen, men frivillige bidrag 

http://www.dhammakaya.dk/
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Antal fastboende munke: 0 
To munke er på midlertidigt ophold, begge 
ulønnede og på turist-visum. 

Antal templer: 1,  
ejet af gruppen selv. 

 
Antal deltagere i templets aktiviteter til 
hverdag: 4 
Antal deltagere i templets aktiviteter i 
weekenden: 25 
Antal deltagere i vesak (fejring af Buddhas 
fødselsdag, oplysning og død): 200 

Antal tilflugter: 7 
Antal vielser: 3 
Antal begravelser/bisættelser: 0 
7 mindeceremonier blev afholdt i løbet af 
året 

Religiøs undervisning for børn og unge: 
Buddhas lære i form af ”not to do any evil, to 
do all good, to purify our minds” samt 
meditation. 

 

 

 

2. Buddhistiske grupper med primær relation til vietnamesisk buddhisme 

 

2.1 Den Vietnamesiske Buddhistiske 

Kulturelle Forening, Chua Lieu Quan  

Lieu Quan:  
Langagervej 54,  
2500 Valby 
www.chualieuquan.dk 

Antal tilhængere: 30 
En tilhænger er beskrevet som en phat tu 
(”Buddhas barn”), dvs. en som har søgt 
tilflugt og jævnligt går i tempel. 

Antal medlemmer: 200 
Et medlem er én, der støtter foreningen, men 
ikke nødvendigvis deltager aktivt i 
foreningens aktiviteter. Kun voksne er 
medlemmer. 
Medlemsbidrag: 20 kr. om måneden. 
Derudover frivillige bidrag. 

 
Antal fastboende munke/nonner: 0 

Antal templer: 1. 
Templet er ejet. 

 
Antal deltagere i templets aktiviteter til 
hverdag: 0 
Antal deltagere i templets aktiviteter i 
weekenden: 20 
Antal besøgende til vesak 0 
Antal tilflugter: 0 
Antal vielser: 0 
Antal begravelser/kremationer i år: 2 

Religiøs undervisning til børn og unge: 
Ingen 

 

2.2 Den Vietnamesiske Buddhistiske 

Kulturforening i Århus 

http://www.chualieuquan.dk/
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Quan Huong Tempel,  
Havkærvej 88, 8381 Tilst 
www.quanghuongtu.dk 

Tilhængere:  
500, inklusive børn. 

Antal medlemmer: 300 
Betalende, der tror og deltager i buddhistisk 
arbejde. 
Medlemsbidrag: 100 kr. om måneden. 

 
Antal fastboende munke/nonner: 2. 
Begge munke er ulønnede og med norsk 
statsborgerskab (hvorfor de ikke behøver 
forkyndervisa i Danmark). 

Antal templer: 1.  
Templet er ejet. 

 
Antal deltagere i templets aktiviteter til 
hverdag: 10 
Antal deltagere i templets aktiviteter i 
weekenden: 45* 
Antal deltagere vesak (Buddhas fødselsdag): 
500 
Antal tilflugter: 20 
Antal vielser: 0 
Antal begravelser/bisættelser i år: 3 

Religiøs undervisning til børn og unge: ingen 

 

3. Buddhistiske grupper med primær relation til tibetansk buddhisme 

 

3.1 Karma Kadjy Skolen 

Godkendt 1988 

Hjemmeside: www.buddha.dk 

Centre: 

 Buddhistisk Center København, 
Svanemøllevej 56, 2100 København Ø  

 Buddhistisk Center Lolland, Korterupvej 
21, 4920 Søllested 

Grupper: 

 Buddhistisk Gruppe Århus 
Peder Skrams Gade 52 b, kælderen 
Trøjborg, 
8200 Århus N 

 Buddhistisk Gruppe Silkeborg 
Nattergalevej 6, 1. sal t.h. 
8600 Silkeborg 

 Buddhistisk Gruppe Taulov 
Østergade 18 
7000 Fredericia 

 Buddhistisk Gruppe Aalborg 
Olfert Fischersgade 8 
9000 Aalborg 

 Buddhistisk Gruppe Odense 
Jagtvej 41, 2. sal  
5000 Odense C 

 Buddhistisk Gruppe Esbjerg 
Nygårdsvej 2 2.sal 
6700 Esbjerg 

 Buddhistisk Gruppe Holbæk 
Stenhusvej 13 
4300 Holbæk 

http://www.quanghuongtu.dk/
http://www.buddha.dk/
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Antal tilhængere: 190 
Tilhængere er voksne, der på forskellig vis 
karakteriseres som enten 1) er brugere af 
centrenes buddhistiske tilbud (fx foredrag og 
meditation), 2) er med på centrenes 
mailinglister, 3) er praktiserende, 4) har taget 
buddhistisk tilflugt og 5) bruger belæringerne 
mere eller mindre i deres dagligdag. Begrebet 
”sangha” (opr. det buddhistiske 
klostersamfund) bruges også om fællesskabet 
af praktiserende buddhister. ”Tilhænger” 
dækker kun voksne, men børn og teenagers 
deltager også i arrangementer. (Antal 
tilhængere er ikke oplyst fra centret i 
København, men antages, som det er 
tilfældet hos de andre grupper, at være 
nogenlunde identisk med antal medlemmer). 

Antal medlemmer: 200 
Som gruppens hjemmeside formulerer det”: 
Man kan blive medlem af Karma Kadjy 
Skolen, hvis man har taget buddhistisk tilflugt 
og ikke er tilmeldt et andet trossamfund som 
for eksempel den danske folkekirke” 
(buddha.dk). I et af centrene karakteriseres 
et medlem, som en, der regelmæssigt 
kommer til de ugentlige mødeaftener. 
Begrebet medlem bruges her næsten som 
”tilhænger”, og tallene skønnes identiske. 

Medlemsbidrag: 400 kr. pr. kvartal (300 for 
studerende, arbejdsløs og pensionist) 

Medlemskab er gratis. Det koster 400 kr om 
året at være bidragydende medlem. I Ålborg 
centret koster det 200 kr. om måneden for 
som medlem at få nøgle til 
meditationsrummet. I Holbæk betaler man 
100 kr. om måneden til husleje og 
fællesudgifter. Andre steder (som i Aarhus) 
lægges der op til frivillige støttebeløb til 
betaling af huslejen. 

Antal personer med titlen lama: 1. 

Danske Ole Nydahl grundlagde 
trossamfundet, og er samtidig de danske 
centres faste lama, omend han det meste af 
året rejser rundt i verden. Derudover er der 
relationer til en del andre internationale 
lamaer, ikke mindst til den øverste, Trinley 
Thaye Dorje (bosiddende i det nordøstlige 
Indien), der antages at være den nulevende 
17. inkarnation af skolens grundlægger, 
Karmapa. ”Rejselærere” kommer desuden 
periodisk til centrene for at undervise. 
Rejselærere er erfarne buddhister fra skolen 
selv, der har fået lov af Ole Nydahl til at 
repræsentere Karma Kadjy Skolen. 

Hverken Ole Nydahl eller andre 
lærere/lamaer er aflønnede, og ingen af 
udlændingene kommer på forkyndervisum. 

Antal centre:  
2 + 7 lokale grupper. 

Et center i henholdsvis Hellerup og på Lolland 
er ejet, og de 7 lokale centre i Holbæk, 
Odense, Taulov, Esbjerg, Silkeborg, Aarhus og 
Aalborg er enten lejede eller hører til i privat 
regi. 

Antal deltagere i centrenes og gruppernes 
aktiviteter til hverdag: 43* 

Kun centrene i København og på Lolland har 
dagligt fremmøde. I de lokale centre 
formodes folk selv at praktisere til daglig. 

Antal deltagere i centrenes og gruppernes 
aktiviteter i weekenden: 86* 

Aktiviteter i weekenden er typisk 
meditationsaftener. Til større kurser, når fx 
lama Ole Nydahl er i landet, kan der komme 
op til 2.000 tilhørere/deltagere. Udover en 
”nytårskur” fejres der ikke højtider på 
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centrene. (I tallet er inkluderet deltagere i 
ugentlige meditationsaftener). 

Antal deltagere i vesak: 0 
Antal tilflugter: 200 

Antal vielser: 10 
Antal begravelser/kremationer: 0 

Religiøs undervisning:  
Skolen tilbyder foredrag til skoleklasser og 
gymnasier, der kommer på besøg i centrene. 
Efter foredrag og rundvisning tilbydes 
afsluttende med meditation på den 16. 
Karmapa. 

Enkeltindivider fra centre og grupper tager 
ind i mellem rundt til skoler for at holde 
foredrag. Flere hundrede elever skønnes at 
have deltaget i sådan undervisning. 

 

3.2 Karmapa-Trust - Sangye Tashi Ling  

Godkendt 1994 

Torvegade 32 A,  
1400 København K 
http://sangyetashiling.dk/ 

Antal medlemmer: 
2010: 113 
2000: 584 
Et medlem er ”en, der betaler, hvad 
generalforsamlingen har vedtaget” 
Medlemsbidrag: Varierer fra 75 kr. til 450 kr. 
pr. måned 
Antal personer med titlen lama: 1 
Archaya Lama Dorji er en herboende lama af 
bhutanesisk herkomst. 
Karmapa er gruppens overordnede lama, 
men i modsætning til ovennævnte gruppe, 
antages denne at være inkarneret i den 

nuværende 17. Karmapa i skikkelse af Ogyen 
Trinley Dorje, der bor i Dharamslala i 
Nordindien. 

Antal centre: 1 
Bygningen er lejet. 
(Andre informationer er ikke oplyst.) 

 

3.3 Phendeling – Center for Tibetansk 

Buddhisme  

Nørregade 7B, 2, th.,  
1165 København K  
http://phendeling.dk/ 

Antal medlemmer: (400) 
Bruger ikke begrebet ”tilhænger”. Et medlem 
er betalende. 
Medlemsbidrag: 
Almindeligt medlemskab koster kr. 275,- om 
året, støttemedlemskab  -  koster kr. 1.296-, 
om året. 

 
Antal personer med titlen lama: (1+ 1 
nonne) 

Antal templer: (1) 
Centret er lejet. 

Antal deltagere i centrenes og gruppernes 
aktiviteter til hverdag (0) 
Antal deltagere i centrets aktiviteter i 
weekenden (55*) 
Antal deltagere i vesak: (0) 
Antal tilflugter: (60) 
Antal vielser: (6) 
Antal begravelser/kremationer: (0) 
(Phendeling ønskede ikke at deltage i 
besvarelsen af spørgsmålene. Svarene i 
parentes er fra 2010) 

http://sangyetashiling.dk/
http://www.karmapatrust.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=18:acharya-lama-dorji&catid=23&Itemid=47
http://phendeling.dk/
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3.4 Center for Visdom og Medfølelse 

Kompagnistræde 22 B, 3. tv,  
1208 København K 
www.fpmt.dk 

Antal tilhængere: (?) 
Tilhængere forstås som kernegrupperne (hos 
de forskellige aktiviteter) samt dem, der 
kommer en gang i mellem til diverse 
aktiviteter. Det antages, at der er betydeligt 
flere tilhængere, end medlemmer, men intet 
tal er opgivet. 
Børn kommer ofte i følgeskab med deres 
forældre i centret, men er ikke med i 
undervisning og meditation. 

Antal medlemmer: 190 
Et medlem har aktivt meldt sig ind i gruppen. 
Man kan være års- eller støttemedlem og 
derved få visse privilegier (adgang til 
bibliotek, reduceret pris til kurser, stemmeret 
til generalforsamling). Der er p.t. 3 børn, der 
er medlemmer. 
Medlemsbidrag: 150 kr. årligt. 

Antal præster/munke/lamaer: 0 
Den faste lærer er lægmand (men tidligere 
munk), og aflønnes med ca 5.500 kr/måned. 
Han er tysk statsborger, så han har 
opholdstilladelse via de gældende EU-regler. 

Antal templer/centre: 1,  
som lejes. 

Antal deltagere i centrenes og gruppernes 
aktiviteter i løbet af ugen: 
Mindfulness meditation: 45* 
Studieprogram: 30* 
Andre aktiviteter: 10* 

Antal deltagere i centrets aktiviteter i 
weekenden: 
Mindfulness meditation en lørdag hver 
måned: 25 
Antal deltagere vesak: (?) 
Antal tilflugter: 0 
Antal vielser: 1 
Antal begravelser/kremationer: 1 

Religiøs undervisning for børn og unge: 
ingen 

 

4. Buddhistiske grupper med primær relation til japansk buddhisme 

 

4.1 Tendai Danmark, Tendai 

Buddhistisk Center 

Guldbjergvej 40,  
3660 Stenløse 
www.tendai.dk 

   

Antal tilhængere: 30 
En tilhænger er en person, der på 
tilbagevendende basis gør brug af gruppens 
forskellige tilbud uden at være medlem. 

Antal medlemmer: 117 
Et medlem har aktivt meldt sig ind i gruppen. 
Fire af gruppens medlemmer er under 18 år. 

http://www.fpmt.dk/
http://www.tendai.dk/
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Medlemsbidrag: 
Medlemskab er gratis, frivillige bidrag er 
muligt. 

Antal præster/munke/lamaer: 3 
En med titlen soryo, der er færdiguddannet 
præt med bemyndigelse til at udføre vielser 
og give tilflugt. 
En med titlen doshu, ”tempelassistent”, der 
leder meditationsgrupper. 
En med titlen kozo, person under 
uddannelse, en slags ”novicepræst” i gang 
med den tre-årige uddannelse. 
Ingen af disse er lønnede eller på 
forkyndervisum. 

Antal grupper: 4 
De fire grupper i Nordsjælland, København, 

Randers og Odense mødes i lejede eller lånte 
lokaler. 

Antal deltagere i centrenes og gruppernes 
aktiviteter til hverdag: 9* 
Antal deltagere i centrets aktiviteter i 
weekenden: 15* 
Antal deltagere i vesak: 0 
Antal tilflugter: 5 
Antal vielser: 0 
Antal begravelser/kremationer: 0 

Religiøs undervisning for børn og unge: 
Få gange om året bliver personer fra gruppen 
inviteret til skoler og gymnasier for at holde 
foredrag om buddhismen. 
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1.1.D.1. HINDUISTISKE/HINDUISTISK INSPIREREDE 

TROSSAMFUND: SAMLET TABEL 
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1.1.D.2. HINDUISTISKE – DE ENKELTE 

TROSSAMFUND OG MENIGHEDER 

 

Bharatiya Mandir 

Brahma Kumaris Åndelige Verdensuniversitet 

Brande Hindu Menighed 

Danmarks Hindu Kultur Aktivitets Center 

Krishnabevægelsen/Iskcon (Hare Krishna) 

Sathya Sai Baba 

Sikh Foundation, Denmark 

Siri Guru Singh Sabha, Copenhagen 

 

 

Bharatiya Mandir 

Intet svar. 

 

Brahma Kumaris Åndelige 

verdensuniversitet 

Antal medlemmer:  
2010: 31 
2000: 311 

 
Alle over 18 år kan være medlem. Af 
vedtægterne fremgår følgende: ”Enhver, som 
kan tilslutte sig foreningens idegrundlag og 
som vederlagsfrit, har fulgt et grundkursus, 
kan blive medlem af foreningen”. I praksis 
består foreningen dog af foreningen – 
trossamfundet – og en støtteforening. Alle, 
som har deltaget i meditationskurset tilbydes 
at blive gratis medlem af støtteforeningen. 

Mange melder sig derfor ind og får aldrig 
meldt sig ud. 

Alle har ellers mulighed for at melde sig ind i 
trossamfundet (gratis), men da de fleste 
kursister først og fremmest oplever Brahma 
Kumaris, som en spirituel organisation, som 
tilbyder kurser indenfor meditation og 
åndelige værdier, oplever de typisk ikke 
Brahma Kumaris som et trossamfund i første 
omgang. 

I praksis er der derfor kun 31 medlemmer af 
trossamfundet. Der er ca. 1000 medlemmer i 
støtteforeningen. 

Foreningens aktiviteter finansieres ved hjælp 
af frivillige bidrag fra både foreningen og 
støtteforeningen samt fra en boks på 
centeret, hvor alle kan give et bidrag. (Oplyst 
i 2008). 

Antal centre:  
2 centre i lejede lokaler. Et i København og et 
i Århus. 



 

ARTS   AU 

     FACULTY OF ARTS     AARHUS UNIVERSITET 

96 

Herudover holder trossamfundet 
regelmæssige kurser i Aalborg og Odense i til 
anledningen lejede lokaler. 

Antal deltagere i meditation en almindelig 
hverdag:  
København: Morgenmeditation: 5-15 
personer. Aftenmeditation 5-15 personer. 
Århus: Morgenmeditation: 3-5 personer. 
Aftenmeditation 4-10 personer. 
Tallene er de samme i weekenden. 

Antal deltagere til kurser i 2010:  
ca. 1.100 

Religiøs undervisning til unge: 
Trossamfundet tilbyder ikke religiøs 
undervisning til børn og unge. 

Kontakt: 
http://www.brahmakumaris.dk/ 

 

Centre (”Helligsteder”): 

 Vodroffsvej 9B, st. Tv. 
1900 Frederiksberg C. 
Tlf & Fax 33310421 
 

 Ålborggade 22. 3, tv 
8000 Århus CT 
lf 86130121 

 

Brande Hindu menighed 

Intet svar. 

 

Danmark Hindu Kultur 

Aktivitetscenter 

Intet svar i år, men data fra 2008 er 
tilgængelige. 

 

Krishnabevægelsen/Iskcon (Hare 

Krishna) 

Antal medlemmer:  
2010: 50 
2000: 400 

Trossamfundet opererer ikke med 
medlemstal. Trossamfundet anslår at cirka 50 
medlemmer praktiserer Hare Krishna’s lære 
meget dedikeret, ud af en gruppe på omkring 
500 seriøst praktiserende Hare Krishna-
hengivne i Danmark. 46 af disse 50 bor 
udenfor templet. 

Antal centre:  
Trossamfundet ejer 1 tempel, samt 2 lokale 
radioer. 

Antal deltagere i templet en almindelig 
hverdag:  
Ca. 10 personer. 

Antal deltagere i søndagssamlingen:  
Mellem 60 og 70. 
Cirka halvdelen af disse kommer oprindeligt 
fra en anden religiøs baggrund. 

Antal deltagere ved Janmastami , Gaura 
purnima, Dipavali og Rama Navami:  
Her kan være op til 120 personer tilstede på 
én gang, og cirka 200 besøgende i alt i løbet 
af dagen. 

http://www.brahmakumaris.dk/
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Religiøs undervisning til unge: 
Trossamfundet tilbyder ikke undervisning til 
børn og unge. 

Kontakt: 
www.harekrishna.dk 

 

Helligsted: 
Hare Krishna Tempel, 
Skjulhøj Allé 44, 2720 Vanløse 
Tlf. 48 28 64 46    

    

Sathya Sai Baba 

Intet svar.  
(Ønskede ikke at medvirke i forrige års 
undersøgelse). 

Antal medlemmer: 
2000: 150 

 

Sikh Foundation, Denmark 

Trossamfundet er som sådan opløst. De 
fleste sikher fungerer nu enten i Siri Guru 
Singh Sabha eller i andre kredse. 

Oplysningerne er givet fra en kontaktperson 
fra Sir Guru Singh Sabha i 2008. 

 

Siri Guru Singh Sabha 

Gurdwara (sikh-templet) er lukket pt., og har 
været det i mere end tre år. Menigheden er 
blevet splittet i to grupper, og efter mange 
diskussioner mellem de to parter, er der 
blevet anlagt en retssag, da parterne ikke selv 
har kunnet finde en løsning. 

Da det endnu ikke er afgjort, hvem der får 
rettighederne over trossamfundet, kan data 
for Siri Guru Singh Sabha ikke opgives på 
nuværende tidspunkt. 

Antal medlemmer: 
2000: 220 

Ekstra link: 
http://www.kristeligt-
dagblad.dk/artikel/277094:Kirke---tro--Sikh-
opgoer-om-menighedshus 

Kontakt: 
http://www.sikh.dk 

Helligsted: 
Gurdwara Siri Guru Singh Sabha 
Kirkebjerg allé 35 A 
2720 Vanløse 
Tlf. 38 71 42 29       

http://www.harekrishna.dk/
http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/277094:Kirke---tro--Sikh-opgoer-om-menighedshus
http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/277094:Kirke---tro--Sikh-opgoer-om-menighedshus
http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/277094:Kirke---tro--Sikh-opgoer-om-menighedshus
http://www.sikh.dk/
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1.1.E.1. JØDISKE TROSSAMFUND: SAMLET TABEL 
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1.1.E.2. JØDISKE – DE ENKELTE TROSSAMFUND OG 

MENIGHEDER 
 

Det Mosaiske Troessamfund 

Machsike Hadas 

Shir Hatzafon - Progressiv Jødedom i 
Danmark 

 

Det Mosaiske Troessamfund 

Antal medlemmer:  

2010: 2100 
2000: 3000 

Et medlem er en jøde over 18 år, der er 
indmeldt i Mosaisk Troessamfund og betaler 
ligningsbidrag til samfundet. 

Medlemsbidrag 2010 priser: 

1. Alm. medlemsbidrag kr. 5000 årligt 
(1250 i kvartalet) 

2. Medlemmer i alderen 18-26 år 
Født 1989 og 1990: kr. 440 
1987 og 1988: kr. 640 
1985 og 1986: kr. 840 
1983 og 1984: kr. 1.840 
1982: kr. 3.600 

3. Unge under uddannelse samt 
medlemmer med fast adresse i 
udlandet eller medlemmer med fast 
adresse vest for Storbælt og 
Bornholm kr. 1840 årligt. 

4. Studerende i udlandet kr.1.100 

Antal rabbinere tilknyttet synagogen: 2,  
som begge er lønnede. 

Antal deltagere til gudstjenesten en alm. 
hverdag:  
12-15 to gange om dagen 

Antal deltagere til gudstjeneste en 
almindelig lørdag?  
Ca. 200 

Mest populære gudstjeneste:  
ved Jom Kippur, hvor der deltager ca. 800-
900. 

Antal omskærelser af nyfødte drenge i 2010: 
8 

Antal begravelser i menigheden i 2010:  

Antal konverteringer i 2010:  

Antal vielser i 2010:  

Religiøs undervisning til unge: 

Antal unge som deltog i undervisning i 2010: 
38 

Trossamfundet afholder undervisning for 
drenge og piger omkring femte og sjette 
klassetrin som forberedelse til børnenes 
ungdomsfest. Undervisningen opdeles i 
jødisk historie, ritualer, fester, etik, 
kønsroller, kalender og forhold til de andre 
religioner. 
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Kontaktoplysninger: 
http://www.mosaiske.dk/ 

Synagoge: 
Krystalgade 12, 1172 København K. 

 

Shir Hatzefon 

Antal medlemmer:  
115-120 medlemmer, men trossamfundet er i 
kontakt med ca. 400 personer, da det ofte er 
én jødisk part i et parforhold/familie, der er 
medlem. 

Alle, der ønsker at blive medlem skal sende 
en ansøgning til bestyrelsen. Imødekommes 
ansøgningen sker det på basis af, at det nye 
medlem accepterer trossamfundets 
vedtægter samt betaler sit årlige kontingent. 

Børn under 18 år er medlemmer i kraft af 
sine forældres medlemskab. 

Medlemspriser 2010. 
2500 kr. årligt for almindelige medlemmer. 
1250 kr. årligt for pensionister og studerende 

Antal rabbinere tilknyttet synagogen: 
Trossamfundet veksler mellem et antal 
tilrejsende rabbinere fra bl.a. England og 
Israel til de afholdte gudstjenester. Nogle af 
disse er aflønnede, og andre er ikke. Ingen af 
rabbinerne er i Danmark på forkyndervisum, 
da alle besøgende rabbinere indtil nu har 
været fra enten EU eller USA. 

Antal deltagere til gudstjenesten en alm. 
hverdag:  
Trossamfundet holder ikke gudstjenester 
hver dag, men afholder månedlige Sabbath-
weekender (fredag aften, lørdag formiddag 
samt studiegrupper søndag). Til disse 

deltager der mellem 25 og 60. Herudover 
afholdes der gudstjenester for at fejre de 
fleste af årets øvrige helligdage, hvor 
fremmødet af deltagere er større. 

Mest populære gudstjeneste:  
Jom Kippur, hvor der deltager ca. 75-125 
personer over to dage. 

Antal omskærelser af nyfødte drenge i 2010: 
Trossamfundet kan ikke selv foretage 
omskæringer. Forældre til nyfødte benytter 
sig derfor af private klinikker. 

Antal begravelser i menigheden i 2010: 
Trossamfundet forventer at kunne indvie sin 
egen begravelsesplads i København i 2011, 
når de juridiske, økonomiske og religiøse 
forudsætninger er på plads. 

Synagoge: 
Trossamfundet en lejeaftale med Unitarisk 
Kirkesamfund om at kunne bruge krypten 
under deres ejendom på Dag Hammerskjølds 
Alle 30, 2100 København Ø til aktiviteter. 

Religiøs undervisning til unge: 

Antal unge som deltog i undervisning i 2010: 
9 småbørn i alderen 2-7 år. 
9 unge i alderen 11-15 år, som forbereder Bar 
Mitzwa (ungdomsfest). 

Undervisningen består af  jødedom, 
bibelhistorie, helligdage, moral, etik, Israels 
historie, Holocaust, Zionisme, andre jødiske 
retninger, identitet og hebraisk. 

Kontaktoplysninger: 
http://www.shirhatzafon.dk 

Machsike Hadas 

http://www.mosaiske.dk/
http://www.shirhatzafon.dk/
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De senere år er der sket en total transport af 
medlemmer til det Det Mosaiske 
Trossamfund. Efter ændring af de 
skattemæssige forhold, hvor små 
trossamfund ikke længere kan oppebære 

fradragsret, har alle meldt sig ind i Det 
Mosaiske Trossamfund. Data omkring dette 
trossamfund kan derfor således siges, at 
være inkluderet i dataene for det Mosaiske 
Trossamfund. 

 

 



 

ARTS   AU 

     FACULTY OF ARTS     AARHUS UNIVERSITET 

102 

 

1.1.F.1. ØVRIGE TROSSAMFUND: SAMLET TABEL 
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1.1.F.2. ØVRIGE – DE ENKELTE TROSSAMFUND OG 

MENIGHEDER 

 

Alevi Forbundet i Danmark 

Baha’i Samfundet 

Den Mandæiske Mandea i Danmark 

Forn Sidr – Asa– og Vanetrosamfundet i 
Danmark 

Harreskoven Blotgilde 

Alevi Forbundet i Danmark 

Antal medlemmer:  
ca. 1200 

At være medlem betyder, at man er Alevi, 
aktivt medlem, og bidrager socialt, kulturelt 
og økonomisk til samfundet. 

Antal Alevi grupper i Danmark:  
8 i Randers, Aarhus, Hedensted, Esbjerg, 
Odense, Slagelse, Ringsted og København. 

Religiøs undervisning for unge: 
Alevi Forbundet arrangerer 3-4 gange om 
året lejrskoler for unge imellem 15 og 25 år. 
På lejrturen lærer man om Alevi tro og kultur. 
Der deltager ca. 200 unge om året. 

 

Baha’i samfundet 

Antal medlemmer:  
2010: ca. 350 
2001: 304 
Ved medlemskab forstås, at man anerkender 

at Baha'u'llah, som er troens grundlægger, er 
Guds budbringer for vores tid, samt at man 
anerkender alle tidligere religioners 
(åbenbaringsreligioners) grundlæggere som 
udsendt af Gud med et budskab til 
menneskeheden. 

Samfundet har registreret både børn og 
voksne, men man kan først reelt tilslutte sig 
samfundet når man er 15, ved at erklære at 
man ønsker at stå som ungt medlem af 
samfundet. Når man er 21 år er man 
stemmeberettiget til samfundets 
institutioner. 

Medlemspriser: 
Der er intet medlemskontingent. Alle bidrag 
til samfundet er frivillige og hemmelige. Kun 
medlemmer af baha'i-samfundet kan 
bidrage. 

Antal Baha’i grupper i Danmark:  
ca. 65 grupper over hele landet. 

Heraf har otte status som lokale åndelige råd, 
en administrativ enhed, som administrerer 
lokalområdets anliggender. 
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Trossamfundet ejer selv dets bygninger. Det 
ejer et nationalt Center in Hellerup ved 
København. Desuden stilles der en privat 
eget bygning til rådighed fra et af 
medlemmernes side. Herudover mødes man i 
private hjem. 

Antal deltagere til et normalt andagtsmøde: 
ca. 50. Der afholdes 6-8 møder rundt omkring 
i landet. 

Antal deltagere til et nittendagsfesterne i 
2010:  
ca. 100 pr. nittendagsfest 

Religiøs undervisning til unge: 

Antal unge som deltog i undervisning i 2010: 
22 

Trossamfundets undervisning består primært 
i morallære. Undervisningen omhandler, 
hvordan trossamfundets unge kan omgås 
andre mennesker ud fra devisen om, at alle 
mennesker er elskværdige, da de alle er skabt 
af Gud. 

Kontakt: 
www.bahai.dk 

”Helligsted”: 
Bahá'í Centret 
Sofievej 28 
2900 Hellerup 
Tlf.:  3962 3518 

       

Den Mandæiske Mandea i Danmark 

Antal medlemmer: Ca. 650 

Indtil videre er der ingen kontingent, det er 
frivilligt. 

Medlemskabet er udelukkende individer, 
som er født af mandæiske forældre (det er et 
krav, at begge forældre er mandæere). 

Antal tilknyttede præster:  
1, som er dansk statsborger. Præsten er 
ulønnet. 

Mødesteder med status af ”Mandi”: 
Trossamfundet har i 2010 fået et mødested 
med status af Mandi. Sammenkomster 
holdes oftest i lejede lokaler på helligdage, 
hvor mandæere samles og døbes/gendøbes. 
Herudover holder der fester to-tre gange om 
året for alle mandæere. 

Antal deltagere i 5-dages festen om jordens 
skabelse (Panja):  
70. 

Antal deltagere til The Great Feast (Dihwa 
Raba):  
50 

Antal deltagere til The Short Feast (Dihwa 
Hnina):  
40 

Antal deltagere til Feast of Golden Baptism 
(Dihwa id Dimana):  
55 

Religiøs undervisning til unge: 
Trossamfundet tilbyder i øjeblikket ikke 
undervisning til børn og unge. 

Helligsted: 
På helligdage holder trossamfundet dåb ved 
åen:  
Gudenåvej 
8850 Bjerringbro 

Mandi: Årupvej 65, 9670 Løgstør 

http://www.bahai.dk/
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Kontakt: 
issam_alzuhairy@hotmail.com 

 

Forn Sidr – Asa– og Vanetrosamfundet 

i Danmark 

Antal medlemmer: 
Ved årsskiftet 2010 er der omkring 620 
kontingentbetalende medlemmer i FS. 
Gennemsnitsalderen skønnes at være ca. 40 
til 45 år og har været stigende siden 
gruppens start i 1997. 
Der er i øjeblikket 10 lokale blotgrupper 
tilknyttet FS. Dertil kommer der en række løst 
tilknyttede lokalgrupper, som i forskellige 
sammenhænge engagerer sig i FSs 
aktiviteter. 

Antal goder/gydjer:  
Der skønnes at være omkring 50 
goder/gydjer som forretter FSs lokale og 
nationale blot. Fra FSs side kræves der ingen 
initiering for at blive gode eller gydje. 
Derimod skal den enkelte udpeges og 
deltagerne i det enkelte blot skal have tillid til 
vedkommende. 

Antal deltagere:  
På nationalt plan afholdes der et årligt alting 
og fire årstidsbloter/jævndøgnsblot. Det går 
på skift hvilke lokale blotgrupper, som 
varetager afholdelsen af disse nationale FS 
ritualer. Der udover afholdes der på lokalt 
plan en række blot i de enkelte blotgrupper. 
Hvor ofte det sker, er forskelligt fra gruppe til 
gruppe. Det skønnes at op mod 100 personer 
deltager i alting-blotet. Ellers vurderes det, at 
der generelt er et sted mellem 20 og 30 
deltagere ved andre blot. I nogle tilfælde kan 
der være flere og i andre kan der være færre 
end 10 deltagere. 

Antal vielser:  
Udover de nationale FS blot er FS også 
ansvarlige for foretagelse af vielser af FS 
medlemmer. Der er foretaget omkring 5-10 
vielser i 2009, og for hver gang skal der 
ansøges om tilladelse hos justitsministeriet. 

Antal begravelser:  
7. februar 2009 blev en del af Assistens 
kirkegård i Odense udlagt som 
begravelsesplads for asatroende. I alt har der 
været 1-7 begravelser inden for 
trossamfundet i 2009. 

Kontakt: 

 

Århus Blótlaug: (Århus og omegn) 

Hjemmeside: www.aarhus-blotlaug.dk 
E-post: info@aarhus-blotlaug.dk 

Kontaktperson: 
Hans Østergaard Pedersen 
E-post: hans@bytopia.dk 

 

Haruds Blótkreds: (Midt- og Vestjylland) 

Kontaktpersoner:  
Danny Johansen -  
Tlf.: 35105673 / 23837184 
E-post: dannytilverdenshersker@gmail.com 

Henning Thye  
Tlf.:  21800295 

 

Friðland: (Midt- og østjylland) 

mailto:issam_alzuhairy@hotmail.com
http://www.fyn.dk/article/137545
http://www.fyn.dk/article/137545
http://www.fyn.dk/article/137545
http://www.aarhus-blotlaug.dk/
mailto:info@aarhus-blotlaug.dk
mailto:hans@bytopia.dk
mailto:dannytilverdenshersker@gmail.com
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E-post: fridland@fornsidr.dk 

Kontaktpersoner:  
Britt Jochumsen 
Tlf.: 20132216  
E-post: brittsvejstrup@gmail.com 

Helena Valorinta 
Tlf.: 27287854 
E-post: helenavalorinta@gmail.com 
Friðland er pt. lukket for medlemstilgang. 

 

Solbjerg Blótlaug: (København og 

omegn) 

Hjemmeside: http://solbjerg-blotlaug.dk 
E-post: solbjerg-raadet@remove-
this.inbox.com 

Kontaktpersoner:  
Helle Kiel Hauglund  
Tlf.: 24881611 

Torfinn I. Tomkiewicz 
Tlf.: 60882920 

 

Uias Blótlaug: (Fyn) 

Hjemmeside:http://www.uias-blotlaug.dk 

E-post: kontakt@remove-this.uias-
blotlaug.dk 

Kontaktpersoner:  
Marie Louise  
tlf.             22 76 19 99        
ramielouise@yahoo.dk 

Max  
Tlf.             31 23 93 45       
max@askheim.dk 

 

Idun Blótlaug: (Vest- og Sydsjælland & 

Øerne med Næstved som 

samlingspunkt.) 

Hjemmeside: www.idun-blotlaug.dk 
E-post: raadet@idun-blotlaug.dk 

Kontaktpersoner:  
Allan Daugaard 
Tlf.:             5818 6456        
E-post: mjodvitnir@get2net.dk 

Helle Knapkøien 
Tlf.: 58541750 
E-post: helle@sten-ager.dk 

 

Skinfaxe Blótlaug: (Midt- og Vestjylland) 

Hjemmeside: www.skinfaxe.org 

Kontaktpersoner:  
Oldermand Edvard Nielsen 
Tlf.:             2218 4500       

Raadsmand Søren Brøndum 
Tlf.:             9756 1929        
E-post: raadsmand@skinfaxe.org 

Kontakt Rådet i Skinfaxe  
E-post: raadet@skinfaxe.org 

 

REID (København & Roskilde omegn) 

mailto:fridland@fornsidr.dk
mailto:brittsvejstrup@gmail.com
mailto:helenavalorinta@gmail.com
http://solbjerg-blotlaug.dk/
http://www.uias-blotlaug.dk/
mailto:kontakt@remove-this.uias-blotlaug.dk
mailto:kontakt@remove-this.uias-blotlaug.dk
mailto:ramielouise@yahoo.dk
mailto:max@askheim.dk
http://www.idun-blotlaug.dk/
mailto:raadet@idun-blotlaug.dk
mailto:mjodvitnir@get2net.dk
mailto:helle@sten-ager.dk
http://www.skinfaxe.org/
mailto:raadsmand@skinfaxe.org
mailto:raadet@skinfaxe.org
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Kontaktpersoner:  
Ole Hoffmeyer Lund 
Tlf.:  0046 410 22 105       
E-post: ole.lund@remove-this.telia.com 

Lars Auerbach 
Tlf.:  59180627 

 

Blotgruppe Kimbreland 

Kontaktperson: 
Elin Thisted 
Tlf.: 2493 2909       
E-post: blotgruppe.kimbreland@gmail.com 

 

Odins Ring (dækker hele Danmark) 

Hjemmeside: www.odinsring.dk 

Kontaktperson: 
Robert L. Storm 
Tlf.: 26182882 
E-post: storm@livtraser.dk 

 

Harreskoven Blotgilde 

Antal medlemmer: 55 

Formelt set forstås der ved medlemskab, at 
de deltagene er asatroende. Trossamfundet 
anser deltagere for asatroende, når de har 
hyldet de nordiske magter ved et blot. Det er 
dog ikke nødvendigt at være medlem for at 

deltage i trossamfundets blot. Både børn og 
voksne kan være medlem. 

Der er forskellige takster for egenbetaling til 
blotudgifter. Der er for nærværende to typer 
medlemskab. Et uforpligtende for "kultur-
asatro" og et for de der vil søge en dybere 
åndelighed. 

Medlemspriser: 
Medlemspriserne er varierende. Det 
grundlæggende kontingent koster 99 kr. om 
året. Herudover er der forskellige takster for 
egenbetaling til blotudgifter. 

Antal tilknyttede goder (’præster’): 
Trossamfundet har flere tilknyttede goder. 
For at være gode, skal man have gennemgået 
en oplæring i foretterkredsen. 

Antal deltagere til blót: 
Antallet af deltagere varierer meget. Ved 
vigtige højtider som Jul og Midsommer 
deltager der ca. 60. Normalt deltager ca. 15- 
25 stk. 

Religiøs undervisning til unge: 
Trossamfundet tilbyder i øjeblikket ikke 
undervisning til børn og unge. Trossamfundet 
har dog planer om at tilbyde undervisning i 
forbindelse med ungdomsindvielse. 
Ungdomsindvielsen vil ikke være en indføring 
i religiøs lærdom, men vil fokusere på en 
indtrædelse ’i de voksnes rækker’. Derfor vil 
undervisningen fokusere på praksis viden i 
forhold til voksenlivet. 

Kontakt: 
harreskov@blotgilde.dk 
http://www.blotgilde.dk 

mailto:ole.lund@remove-this.telia.com
mailto:kimbreland@gmail.com
http://www.odinsring.dk/
mailto:storm@livtraser.dk
mailto:harreskov@blotgilde.dk
http://www.blotgilde.dk/
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1.2. FOLKEKIRKEN I TAL  

1.2.a. MEDLEMMER, KONFIRMATIONER OG DÅB 

Figuren viser udviklingen i Folkekirkens medlems, dåbs- og konfirmationstal fra 1990 til i dag (med 

undtagelse af konfirmationstallene som først starter i 1998).  
 

 

Bevægelserne er bemærkelsesværdigt ens for alle tre tal. Der er sammenhæng mellem medlems-

og dåbstal fordi man automatisk bliver indmeldt i folkekirken ved dåb. Faldet i medlemstal er 

ganske stabilt fra 88,9% i 1991 til 80,4% i 2011. Denne nedgang medlemstallet er på næsten 10% 

(9,6%) over de seneste 20 år, og er ganske stabilt. For alle tre tal er der dog en smule bevægelse i 

nedgangen i midten af 00’erne hvor den enten stabiliseres – for medlemsog dåbsprocenten – eller 

ligefrem vendes til en svag stigning for konfirmationstallet. 

Stabiliseringen er dog ikke fortsat. Halvvejs i det nye årti sætter nedgangen ind igen, og for 

dåbsprocenten er den endda stigende i forhold til medlemstallet, hvorimod faldet i andelen af 

konfirmerede atter stabiliseres de seneste år. Angående konfirmation, kan man iagttage en 

forandring omkring årtusindskiftet. Herefter vælger færre unge at blive konfirmeret end der bliver 

døbt, og den udvikling ser ud til at fortsætte. I dag er der 70% af de unge der bliver konfirmeret, 

men de blev født på et tidspunkt hvor 79% af dem blev døbt. Der er altså i dag flere unge der 

aktivt vælger konfirmationen fra selvom de er døbte.  

© Center for SamtidsReligion, 2011 

 

 



 

ARTS   AU 

     FACULTY OF ARTS     AARHUS UNIVERSITET 

109 

1.2.B. FORHOLDET MELLEM KIRKELIGE OG 

BORGERLIGE VIELSER 
Ser vi på tal for vielser kan vi se helt tilbage til 1901 hvor der blev foretaget 17.600 vielser hvoraf 

98 % var kirkelige. Siden 1922 har man frit kunnet vælge mellem borgerlig og religiøs vielse, men 

det medførte ikke, at de kirkelige vielser gik ud af brug om end der sker en klar stigning i de 

borgerlige vielser.  

 

Kilde: Statistikbanken og Kirkeministeriet  

 

I årene indtil 1909-1920 er der hvert år mellem 1.200-1.600 borgerlige vielser. Fra 1923 stiger 

antallet indtil det det stabiliseres på 11-13.000 vielser i perioden fra 1930erne til og med 

1960erne. Antallet af borgerlige vielser falder lidt i begyndelsen af 1960’erne mens de kirkelige 

stiger meget, men bevægelsen er omvendt i 1970’erne hvor de borgerlige stiger mens de kirkelige 

falder dramatisk til et historisk lavpunkt i 1982 til ca. 13.500. Stigningen i de borgerlige er dog ikke 

stor nok til at opveje et stort samlet fald i vielser. Siden midten af 1990erne er antallet af 

borgerlige vielser vokset, og i 1999 overgår antallet af borgerlige vielser for første gang antallet af 

kirkelige vielser og har gjort det siden. I 2010 bliver lavpunktet for 1982 overgået idet der blot 

gennemføres ca. 12.750 kirkelige vielser – det laveste antal i disse målinger som går tilbage til 

1901.  

© Center for SamtidsReligion, 2011 
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2. ÅRETS FOKUS: 

RELIGIONSUNDERVISNING 
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2.1. RELIGIONSUNDERVISNING I GODKENDTE 

TROSSAMFUND  

Religiøs undervisning af børn og unge i Danmark 

Det er et velkendt faktum, at børn, der har modtaget en eller anden form for religiøs opdragelse, 
har langt større sandsynlighed for at blive religiøse, når de bliver voksne end børn, der ikke er 
blevet religiøst opdraget. Og selvom der findes eksempler på, at folk der ikke er blevet 
introduceret til religion i barndommen, kan blive religiøse som voksne, så er det undtagelsen 
snarere end reglen. 

Den vigtigste introduktion til religion finder sted i familien, hvor børn lærer af, hvad forældrene 
gør og siger – fx at de beder bordbøn eller faster eller går i templet. Tit vil forældrene imidlertid 
ønske at supplere denne oplæring med mere formaliseret indlæring i form af undervisning. 

I år har e-årbogen valgt at spørge de godkendte trossamfund om de tilbyder religiøs undervisning 
for børn og unge. 

Trosoplæring af et vigtigt element i alle religioner, men bliver ekstra vigtig for religiøse 
minoriteter, fordi trossamfundets undervisning vil være måske det eneste sted, hvor børn og unge 
fra religiøse minoriteter kan være sammen med andre børn med samme religiøse baggrund. Man 
ville derfor forvente, at der er trosoplæring i ganske mange af de godkendte trossamfund, og at 
den religiøse undervisning kombineres med sprogundervisning og undervisning om kultur i de 
trossamfund, som er opstået pga. migration. 

Det viser sig at være lidt forskelligt i hvilket omfang de godkendte trossamfund har religiøs for 
børn og unge. Ingen af de hinduistiske og hinduistiskinspirerede trossamfund har oplyst, at de har 
undervisning. Dog har vi i år kun fået svar fra to hinduistiske og hinduistiskinspirerede 
trossamfund, nemlig Krishnabevægelsen og Brahma Kumaris Verdensuniversitet, kan vi ikke sige 
så meget om trosoplæring for børn med hindu baggrund. 

Halvdelen af de godkendte buddhistiske trossamfund har undervisning. Der er ikke undervisning 
for børn og unge i de vietnamesiske templer. De har tidligere haft undervisning, og selvom de 
thailandske templer stadig har undervisning, havde de tidligere en del flere undervisningstilbud for 
børn og unge. Det er overraskende, at der ikke er flere undervisningstilbud for børn og unge med 
buddhistiske baggrund. Se Jørn Borups forklaring her. Det er derfor især de jødiske, kristne og 
muslimske trossamfund, hvor det er almindeligt, at trossamfundet udbyder en form for 
trosoplæring og især for de jødiske og muslimske trossamfund er religiøs undervisning for børn og 
unge udbredt. 

Undervisning for børn og unge finder sted i 39 ud af de 83 godkendte trossamfund vi har fået 
oplysninger fra. 
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23 kristne og kristendomsinspirerede trossamfund angiver at de har religiøs undervisning af børn 
og unge. To angiver at de ikke har et sådant tilbud og de resterende 50 har ikke svaret på 
spørgsmålet om religiøs undervisning. 

To jødiske trossamfund har undervisning. 

11 af de godkendte muslimske trossamfund har undervisning. Det er alle de godkendte muslimske 
trossamfund vi har haft kontakt med. Fire af menighederne under de godkendte trossamfund har 
ikke undervisning, mens i alt 28 af de islamiske og islaminspirerede menigheder har undervisning. 
Fem har ingen undervisning og de sidste 22 har ikke svaret på spørgsmålet. 

Fire buddhistiske trossamfund har undervisning. Fire oplyser, at de ingen undervisning har. 

Ingen af de hinduistiske og hinduistiskinspirerede trossamfund har oplyst at de har undervisning. 

Et af de ’øvrige trossamfund’, Bahai har regelmæssig undervisning. 

Andre steder hvor der er religiøs undervisning: 
De religiøse friskoler 

Der findes cirka 500 frie grundskoler i Danmark. 
Heraf er der 21 katolske friskoler (med ialt 7.500 
elever) og 37 kristne skoler (med ialt 6.500 
elever) og 21 muslimske friskoler. 
Kristeligt Dagblad bragte i 2010 en nyhed om at 
antallet af elever på de kristne friskoler er steget 
fra 5729 i 2005 til 6533 i 2010. Antallet af skoler 
er det samme. Link: (http://www.kristeligt-
dagblad.dk/artikel/411208:Kirke---tro--Kristne-
friskoler-bliver-mere-populaere 

 

 

 

 

Andre steder hvor der er religiøs undervisning: 
Minikonfirmander og Konfirmationsforberedelse 
inden for Folkekirken. 

Mange folkekirkepræster vil måske vægre sig ved 
at se konfirmationsforberedelse beskrevet som 
religiøs undervisning for børn og unge, fordi de 
ikke mener at den har til formål at få de unge til 
at tro på Gud. Men religiøs undervisning 
indbefatter alle former for undervisning om 
religion på et konfessionelt grundlag, også den 
undervisning, der har til formål at bibringe viden 
med henblik på at afklare om man er troende, 
eller som opøver religiøse færdigheder. 
I 2009 blev 70 % af unge konfirmeret, mens 
minikonfirmation blev udbudt i 75 % af sognene. I 
alt 40 5 af de 10-11 årige deltager i 
minikonfirmantion. 
Se rapport fra februar 2011 om dåbsoplæring her 
http://www.km.dk/ministeren-og-
ministeriet/publikationer/rapporter.html  

 

http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/411208:Kirke---tro--Kristne-friskoler-bliver-mere-populaere
http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/411208:Kirke---tro--Kristne-friskoler-bliver-mere-populaere
http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/411208:Kirke---tro--Kristne-friskoler-bliver-mere-populaere
http://www.km.dk/ministeren-og-ministeriet/publikationer/rapporter.html
http://www.km.dk/ministeren-og-ministeriet/publikationer/rapporter.html
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2.2. UDFORDRINGER VED METODE 

 

Af Marie Bisbjerg, cand. mag., Videnskabelig 
assistent ved Center for SamtidsReligion, 
Institut for Kultur og Samfund, Aarhus 
Universitet. E-mail: 
mariebisbjerg@hotmail.com   

 
Metode og metodiske overvejelser er en del 
af alle forskningsprojekter, men hvordan 
foregår udvælgelsen og det deciderede 
arbejde med metode egentlig på store 
forskningsprojekter på universitetet? Denne 
artikel vil skitsere og diskutere udfordringer 
og overvejelser i forhold til metode med 
hensyn til forskningsprojektet Religiøs 
fritidsundervisning for børn og unge blandt 
muslimske grupper i Danmark.   

 

 

 

 

Projektet Religiøs undervisning for børn og unge blandt muslimske grupper i Danmark   
 
Projektet var det første forsøg på at kortlægge udbredelsen af religiøs undervisning blandt de 

muslimske grupper i Danmark. Projektet, der løb fra september 2010 til marts 2011, havde til 

formål at kortlægge den religiøse undervisning igennem en primært kvantitativ dataindsamling. I 

fokus for undersøgelsen var organisatoriske rammer, teologiske baggrunde, underviseres profil 

samt undervisningstype og -formål.    

Projektet, der blev lavet ved Center for SamtidsReligion og var finansieret af 

Integrationsministeriet, udmundende i en rapport som anslog, at omkring 6.300 børn og unge 

mellem 5 og 18 år ugentlig deltager i religiøs undervisning i de danske moskeer og muslimske 

foreninger. Ud fra dette anslåede tal, vurderes det i undersøgelsen, at omkring 10 % af børn og 

unge med muslimske baggrund deltager i den religiøse undervisning.   

I undersøgelsen blev det blevet forsøgt at kortlægge, hvor mange og hvilke typer religiøse 

undervisningstilbud der findes, og hvor mange deltagere der er tilknyttet disse. En typologisering 

af undervisningen og grupperne, hvad angår religiøse, etniske og geografiske forhold, er blevet 

mailto:mariebisbjerg@hotmail.com
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diskuteret, og der er blevet spurgt ind til, om deltagerantallet de sidste år havde været stigende, 

så der med et bredere perspektiv kunne siges noget om generelle udviklingstendenser.  

De første tre måneder af projektet blev i alt 73 ud af de omkring 125 muslimske grupper i 

Danmark kontaktet og interviewet. Disse grupper talte både godkendte trossamfund og 

trossamfund, der ikke er godkendte i hele Danmark. Ydermere blev de 21 muslimske friskoler 

kontaktet og interviewet til projektet. Det er dermed et meget omfattende datamateriale, der 

ligger til grund for undersøgelsen.  

Denne artikel vil udelukkende beskæftige sig med metoden i undersøgelsen ved at skitsere og 

diskutere nogle af de metodiske overvejelser som var aktuelle ved projektet.   

 

Kvantitativ og kvalitativ metode  

Projektet søgte at kortlægge undervisning blandt alle moskeer og muslimske foreninger i Danmark. 

Denne opgave er dog ikke lige til. En generel kortlægning af et felt kræver normalvis en overordnet 

kvantitativ metode, men da dette var et hidtil uudforsket emne, måtte kvalitative metoder også 

tages i brug. Kvantitativ metode er karakteriseret ved f.eks. store spørgeskemaundersøgelser, som 

kan bruges til at lave statistiske generaliseringer. Kvalitativ metode derimod er ofte karakteriseret 

ved kvalitative interviews, hvor en eksplorativ indgangsvinkel er vægtet, så der er plads til den 

enkelte respondents egne anskuelser. På trods af dette projekts overordnede kvantitative 

udgangspunkt var spørgeskemaer dog ikke fyldestgørende, idet feltet var uudforsket, og vi derfor 

ikke havde nogen referenceramme at gå ud fra. Vi valgte i stedet at bruge det kvalitative interview, 

fortrinsvis over telefonen. Interviewguiden der blev udarbejdet var semistruktureret, idet det blev 

vægtet, at der skulle være plads til justeringer og små ændringer. Således var projektet 

karakteriseret af både kvantitativ og kvalitativ metode, en kombination som viste sig at bære frugt 

i forhold til at både indsamlingen og analysen af data.  

 

Spørger man om det, man spørger om?   

Forskningsprojektet Religiøs fritidsundervisning for børn og unge blandt muslimske grupper i 

Danmark blev oprindeligt kaldt for Koranskoleprojektet, en titel der dog hurtigt blev erstattet med 

den længere, men mere præcise og nuværende titel. Baggrunden for skiftet af navn på projektet 

er, at et pilotprojekt i projektets indledende faser, som blev udført for at teste den interviewguide, 

der i begyndelsen af projektet var blevet udarbejdet, viste at navnet koranskole ikke var så velvalgt. 

Eftersom det primære fokus for undersøgelsen var at kortlægge udbredelsen af religiøs 

undervisning, og eftersom religiøs undervisning i moskeer traditionelt er blevet kaldt koranskole, 
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var det i interviewguiden blevet valgt at spørge ind til, hvorvidt den givne moske havde en 

koranskole tilknyttet. Interviewguiden startede således ud med et overordnet spørgsmål, om 

hvorvidt moskeen havde en koranskole tilknyttet, og herefter fulgte mere specifikke spørgsmål.   

Men efter de første par interviews viste det sig, at dette spørgsmål ikke var tilfredsstillende. Dette 

blev tydeligt, da moskeer som vi vidste havde religiøs undervisning, sagde nej til spørgsmålet, om 

hvorvidt de havde en koranskole tilknyttet. Et muligt interview kunne således hurtigt blive 

afsluttet, da formanden for moskeen ville svare nej til, at moskeen havde en koranskole tilknyttet. 

Men når vi spurgte mere detaljeret ind til moskeens aktiviteter, viste det sig, at de fleste faktisk 

havde religiøs undervisning for børn og unge som involverede koranen som 

undervisningsmateriale – altså en koranskole! I et andet tilfælde forklarede respondenten, at 

moskeen ganske vist havde undervisning som godt kunne kaldes for en skole, og at koranen 

selvfølgelig var del af undervisningsmaterialet, så det kunne selvfølgelig godt kaldes en koranskole.  

Så hvorfor svarede vores respondenter nej til at have koranskoler, når de havde religiøs 

undervisning for børn som involverede koranen? Der er flere mulige svar på dette, den mest 

åbenlyse er den helt klassiske problemstilling inden for religionssociologi, sociologi og antropologi: 

At man ikke spørger om det, man tror, man spørger om. I dette tilfælde var 

projektmedarbejdernes forståelse af koranskole altså ikke identisk med respondenternes 

forståelse af koranskole. Således har respondenterne tænkeligt associeret begrebet koranskole 

med den form for religiøs undervisning, der traditionelt har været en del af muslimsk kultur i 

Mellemøsten. Denne religiøse undervisning er selvfølgelig markant anderledes end den religiøse 

undervisning, der finder sted i de danske moskeer, hvilket medførte at respondenterne svarede 

nej til at have en koranskole.  

Således blev det hurtigt klart, at det var irrelevant at bruge begrebet koranskole i undersøgelsen, 

da denne term ikke var dækkende med hensyn til, hvad undersøgelsen søgte at kortlægge. Vi 

erstattede derfor begrebet koranskole med det meget bredere, men samtidig mere inkluderende 

religiøs undervisning eller i nogle tilfælde bare undervisning; således skiftede projektet også navn.   

 

Hvordan bliver en undersøgelse repræsentativ?   

Hvordan sikrer man, at et forskningsprojekt er repræsentativt? Projektet søgte at lave en general 

kortlægning af et uudforsket felt. For at kunne lave en komplet kortlægning af et felt kræves det 

først, at man kortlægger respondenterne. For denne undersøgelse betød dette, at vi skulle lave en 

komplet oversigt over alle moskeer og muslimske foreninger i Danmark. Dette er sværere end som 

så. De godkendte muslimske trossamfund i Danmark bliver løbende kortlagt dels på 

Familiestyrelsens hjemmeside, dels med udgivelsen af e-årbogen Religion i Danmark ved Center 



 

ARTS   AU 

     FACULTY OF ARTS     AARHUS UNIVERSITET 

116 

for Samtidsreligion. Således findes der nogenlunde opdaterede adresselister over de godkendte 

muslimske trossamfund i Danmark. Det forholdt sig dog helt anderledes med de ikke godkendte 

muslimske grupper i Danmark. Disse har ikke været del af et større kortlægningsprojekt siden 2005 

med Lene Kühles bog om moskeer i Danmark.   

Projektet forsøgte at være repræsentativt ved to aspekter: For det første at kontakte og 

interviewe så mange moskeer og muslimske foreninger som overhovedet muligt; og for det andet 

at tage højde for at de kontaktede moskeer og muslimske foreninger var repræsentative i forhold 

til fire overordnede kategorier: Status som trossamfund (godkendt og ikke godkendt), geografisk 

placering (København, Sjælland, Fyn og Jylland), etnicitet (tyrkisk, bosnisk, somalisk, arabisk1 og 

andet2) og religiøst tilhørsforhold (sunni og shia). Ved at have disse overordnede kategorier for øje 

og samtidig vægte at de kontaktede moskeer og muslimsker foreninger afspejlede den aktuelle 

situation i Danmark, søgte undersøgelsen at være repræsentativ.   

Et eksempel på hvordan vi søgte at sikre dette, kan illustreres med følgende: Med hensyn til 

religiøst tilhørsforhold var 90 % af de interviewede grupper sunnimuslimer, mens de resterende 

10 % var shiamuslimer. Denne fordeling er et udtryk for den aktuelle fordeling af religiøst 

tilhørsforhold blandt muslimer i Danmark og globalt.3 Det religiøse tilhørsforhold blandt de 

interviewede moskeer og foreninger var således repræsentativt i forhold til den generelle 

fordeling af religiøst tilhørsforhold blandt muslimer i Danmark.   

Således forholdt det sig også med de andre kategorier. I forhold til status som trossamfund var 

54 % af de interviewede moskeer og muslimske foreninger godkendte trossamfund, mens de 

resterende 46 % var ikke godkendte grupper. Dette afspejler også den aktuelle fordeling i 

Danmark generelt. I forhold til geografisk placering samt etnicitet søgte undersøgelsen også at 

være repræsentativ ved at have den aktuelle situation for øje. Denne fremgangsmåde gør at 

undersøgelsen, udover at kortlægge religiøs undervisning, også er et øjebliksbillede af det 

muslimske landskab i Danmark.   

 

1 Den arabiske kategori inkluderer danskere med arabisktalende baggrunde som f.eks. personer 

med ophav i lande som Egypten, Marokko, Tunesien, Yemen, Jordan, Kuwait, Libyen, Libanon, 

Algeriet, Irak, Syrien og Saudi-Arabien.  

2 Denne kategori inkluderer personer med iransk, afghansk, albansk, serbisk og pakistansk 

baggrund samt etniske danskere.  

3 På verdensplan regnes omkring 90 % af muslimer som værende sunnimuslimer, mens 10 % er 

shiamuslimer. Denne opdeling ses også afspejlet i Danmark, hvor godt 85 % er sunnimuslimer og 

de resterende 15 % enten shiamuslimer eller alevimuslimer.   
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Ethvert forskningsprojekt præsenterer specifikke udfordringer, specielt i forhold til metode, og 

dette projekt var ingen undtagelse. Artiklen har skitseret nogle af de udfordringer og overvejelser, 

der gjorde sig gældende ved dette specifikke projekt, for at give et indblik i de metodiske 

overvejelser ved et stort forskningsprojekt på universitetet.   

 

Hvis du vil vide mere:   

 

Rapporten om religiøs fritidsundervisning for børn og unge blandt de muslimske grupper i 

Danmark:   

http://www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/C5A4073D-EE7C-445B-BB9A-

6F36161E707B/0/rapport_religios_fritidsundervisning_AAU.pdf  

 

Kvale, Steinar  

1997 InterView: en introduktion til det kvalitative forskningsinterview, Hans Reitzels Forlag, 

København.   

 

Kühle, Lene  

2006 Moskeer i Danmark – islam og muslimske bedesteder, Forlaget Univers, Gylling.  

 

Riis, Ole  

2001 Metoder på tværs: Om forudsætningerne for sociologisk metodekombination, Jurist- og 

Økonomforbundets forlag, København.    

 

Simonsen, Jørgen Bæk  

1990 Islam i Danmark: muslimske institutioner i Danmark 1970-1989, Århus Universitetsforlag, 

Holstebro.   

 

Østergaard, Kate & Jensen, Tina Gudrun  

2007 Nye muslimer i Danmark. Møder og omvendelser, Forlaget Univers, Gylling.   

http://www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/C5A4073D-EE7C-445B-BB9A-6F36161E707B/0/rapport_religios_fritidsundervisning_AAU.pdf
http://www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/C5A4073D-EE7C-445B-BB9A-6F36161E707B/0/rapport_religios_fritidsundervisning_AAU.pdf
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3.1. STOR STÅHEJ FOR INGENTING 
- En sociologisk optælling af niqabier i Danmark 

Burka-debatten i 2009-2010 døde stort set ud, efter at forskere havde undersøgt, hvor mange 

kvinder, der bærer ansigtsdækkende beklædning i Danmark. I denne artikel redegøres for nogle af 

de metoder og beregninger, som lå til grund for det offentliggjorte resultat på 100-200 kvinder i alt, 

hvoraf omkring halvdelen er etnisk danske kvinder, der er konverteret til islam. 

Af Margit Warburg,  

professor, dr.phil., Institut for Tværkulturelle 

og Regionale Studier, Københavns 

Universitet, warburg@hum.ku.dk. 
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I flere europæiske lande har brugen af ansigtsdækkende beklædning som niqab og burka blandt 

muslimske kvinder fået øget opmærksomhed i offentligheden - en opmærksomhed, der i Frankrig 

Italien og Belgien har resulteret i forskellige former for forbud. I Danmark tog diskussionerne om 

ansigtsdækkende beklædning fart i august 2009, da det Konservative Folkeparti, som en del af 

deres plan ”Demokratisk integration”, anførte, at man ville arbejde for et ”forbud mod 

burkaer”.[1] Forslaget fik støtte fra det andet regeringsparti Venstre, og der blev nedsat et 

hurtigtarbejdende udvalg under Indenrigsministeriet, med deltagelse af embedsmænd fra 

Justitsministeriet, Arbejdsministeriet og Ministeriet for Flygtninge og Indvandrere. Udvalget bad 

blandt andet Københavns Universitet om at undersøge brugen af ansigtsdækkende beklædning i 

Danmark. Ministeriet ønskede et overslag over antallet af kvinder i Danmark, der bærer en sådan 

beklædning, deres etniske baggrund samt motivation for og erfaringer med at tildække ansigtet. 

Resultaterne af undersøgelsen blev samlet i Rapport om brugen af niqab og burka (2009), som 

blev offentlig tilgængelig den 18. januar 2010. 

 

Niqab (til venstre) og burka (til højre) 

Internt i muslimske miljøer i Vesten kaldes kvinder, der bærer ansigtsdækkende beklædning, for 

niqabier efter den mest udbredte form, niqab’en, som lader øjnene fri (se illustrationen til venstre). 

Den afghanske lyseblå burka med et tøjgitter for øjnene bruges stort set ikke i Danmark, men 

burka er blevet stående som den populære betegnelse. 

Når en gruppe er fåtallig og svært lokaliserbar  

I denne artikel vil vi fremlægge nogle af de metodologiske overvejelser, som vi har gjort i arbejdet 

med rapportens kvantitative del.[2] Som gruppe betragtet er kvinder, der bærer niqab eller burka, 

både fåtallige og vanskelige at lokalisere. Det har niqabierne til fælles med mange andre 

uorganiserede og ofte marginaliserede smågrupper af sociologisk interesse, for eksempel illegale 

indvandrere eller hjemløse. Sådanne grupper kan ikke identificeres og optælles ved at udtage en 

almindelig statistisk tilfældig stikprøve af befolkningen, som man plejer at gøre ved sociologiske 

undersøgelser af befolkningen som helhed. Da smågrupperne er uorganiserede, kan man heller 

ikke kontakte dem via eventuelle foreninger. I stedet må man basere sig på en kombination af 
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flere forskellige metoder og derefter kritisk sammenholde de ofte grove antalsvurderinger med 

hinanden. Hvis man gennem en sådan triangulering af delresultater fra forskellige, uafhængige 

kilder når frem til nogenlunde konsistente antalsvurderinger, er der grund til at fæste lid til 

resultatet, selv om oplysningerne fra den enkelte kilde stadigvæk er behæftet med betydelig 

usikkerhed. 

Eksisterende vurderinger af antallet af niqabier 

Som udgangspunkt startede vi med at skaffe os et overblik over eksisterende vurderinger af 

antallet af niqabier, både nationalt og i andre europæiske lande. Der eksisterer ingen tidligere 

opgørelser fra Danmark, men optællinger fra Frankrig og Holland peger på, at cirka 0,1 procent 

eller derunder af de muslimske kvinder bærer ansigtsdækkende beklædning. I Holland ved man 

desuden, at er en stor andel af niqabierne er etnisk hollandske kvinder, som er konverteret til 

islam. Vi indhentede skøn fra en række danske forskere, som har et grundigt kendskab til 

forskellige muslimske miljøer i Danmark samt fra tre større muslimske organisationer, og disse 

skøn lå stort set alle på omkring 100 niqabier (med laveste skøn 50 og højeste skøn 150). Vi fik 

også bekræftet, at en stor del af niqabierne synes at være etnisk danske konvertitter. Tallet skal 

sammenholdes med, at der i Danmark er mellem 85.000 og 90.000 muslimske kvinder.[3] Tallet 

inkluderer de højst 2000 etnisk danske kvinder som er konverteret til islam, og som vi vil vende 

tilbage til. Det nævnte skøn på cirka 100 niqabier kommer således ganske tæt på de 0,1 pct., som 

er skønnet fra Frankrig og Holland. 

Lokale antalsopgørelser 

Ved undersøgelser af små og svært lokaliserbare grupper vil man typisk koncentrere sig om 

bestemte geografiske eller sociale udsnit af befolkningen, hvor man kan forvente at finde flest af 

den gruppe, man er interesseret i. En sådan stratificeret undersøgelse af forskellige miljøer er ofte 

nødvendig for overhovedet at få fat i repræsentanter for den pågældende gruppe. Ved 

fremskrivning af tallene fra forskellige lokale miljøer til et landsdækkende skøn må man så tage 

hensyn til, at disse strata ikke repræsenterer befolkningen som helhed, men indeholder 

skævheder, som der skal korrigeres for. I mange tilfælde er det heller ikke muligt at nå samtlige 

personer i de forskellige miljøer, og man må basere sig på vurderinger fra informanter med et 

særligt lokalkendskab. Disse nøgle-informanter kan selv tilhøre gruppen, dvs. i dette tilfælde er de 

selv niqabier, men det kan også være udenforstående, som har et specielt, som regel professionelt 

baseret kendskab til det pågældende miljø. 

I vores undersøgelse har vi næsten kun arbejdet med materiale fra landets tre største byer, 

København, Aarhus og Odense, fordi langt de fleste danske muslimer bor her. I både Odense og 

Aarhus er de muslimske miljøer forholdsvis tætte og lokaliserbare, og gennem kontakt til personer, 

der selv bærer niqab, samt andre med godt kendskab til miljøerne, kom vi frem til, at der er 5 til 7 
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niqabier i Odense og mellem 20 og 40 i Aarhus. Disse tal skal naturligvis vurderes kritisk, hvis de 

skal danne basis for en generalisering på landsplan. Eksempelvis bor der i følge Lene Kühle fra 

Aarhus Universitet godt 19.000 muslimer i Aarhus, altså cirka en tiendedel af landets muslimer. På 

landsplan ville de 20 til 40 niqabier i Aarhus så skulle ganges op med ti, så man får et tal for hele 

landet på 200 til 400 niqabier. Der imidlertid forhold, der taler for, at denne direkte fremskrivning 

giver et for højt tal. Først og fremmest bor der flere muslimer med somalisk baggrund i Aarhus end 

andre steder i landet, og vi ved, at der er en overrepræsentation af somaliere blandt niqabier. 

Et andet eksempel på stratificeret optælling er, at vi kontaktede 16 muslimske friskoler fordelt 

over hele landet, heraf flest i København. Her talte vi med skolelederen, da denne formodedes at 

have et bredere kendskab til hele forældregruppen end de enkelte lærere, og denne forespørgsel 

gav et tal på 6 niqabier i alt i et miljø, som vi måtte antage tiltrak nogle af de mest religiøst 

engagerede muslimske forældre. De 16 skoler, som alle er medlem af Dansk Friskoleforening, 

repræsenterer en forældregruppe på et sted mellem 1000 og 2000 mødre, dvs. at de 6 niqabier 

udgør til 0,3 – 0,6 pct. af disse muslimske kvinder. Procentdelen er noget højere end det første 

estimat på 0,1 pct., men ikke langt højere, og det viser, at selv i miljøer, hvor man kunne forvente 

at finde mange niqabier, udgør de en meget lille andel af de muslimske kvinder. Antallet på 6 

niqabier ser vi som udtryk for et maksimumstal for friskolemiljøet, som har hovedvægt på 

Københavnsområdet.[4] 

En anden anerkendt metode til antalsopgørelse af en spredt og uorganiseret smågruppe er 

optælling ved bestemte steder eller begivenheder, som tiltrækker medlemmer af gruppen. Vi 

foretog en sådan lokaliseret optælling til et større arrangement, nemlig fejringen af eid den 20. 

september 2009 i forbindelse med ramadan-månedens afslutning i Klub Danmark Hallen i 

København. Ved dette arrangement registrerede vi 12 niqabier ud af cirka 3500 muslimske 

kvindelige deltagere. Deltagerne ved eid-arrangementet havde primært arabisk eller somalisk 

baggrund, og derudover deltog med en mindre gruppe af konvertitter. Muslimer med for 

eksempel tyrkisk og pakistansk baggrund holder overvejende deres egne eid-arrangementer, og 

der findes så vidt vides meget få niqabier blandt disse grupper. Tyrkiske, pakistanske og bosniske 

muslimer udgør cirka 42 pct. af de danske muslimer (Jacobsen 2007), og det er altså blandt de 

resterende 58 pct., at deltagerne i eid-arrangementet skal findes. 58 pct. af de 85.000 - 90.000 

muslimske kvinder på landsplan er ca. 52.000. Hvis vi med et konservativt skøn anslår, at cirka 60 

pct. af danske muslimer deltager i et eid-arrangement, når vi ned på en population på 31.000 

kvindelige eid-deltagere over hele landet. De 3500 kvinder kan nu antages at udgøre en 

repræsentativ stikprøve af de 31.000 kvinder. Almindelig forholdstalsberegning giver et tal på 

12/3500 × 31.000 = 106 niqabier på landsplan. 

For at få nogle flere data fra hovedstadsområdet kontaktede vi de ledende sundhedsplejersker på 

Vesterbro, Nørrebro, i Bispebjerg og i Helsingør. Fra disse informanter fik vi en tilbagemelding på 
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cirka 25 niqabier i alt. Dette tal kan ikke generaliseres til hele populationen, idet vi ikke ved, hvor 

mange muslimske mødre, der er i de pågældende distrikter. Men tallet kan bruges som en slags 

minimumsopgørelse for hovedstadsområdet, og det kan, sammenholdt med de øvrige tal, bruges 

til at indkredse det mulige antal af niqabier i Danmark. 

Etnisk danske konvertitter – en særlig gruppe 

En tidligere undersøgelse af danske muslimske konvertitter indikerede, at der er mellem 2100 og 

2800 konvertitter i Danmark, hvoraf cirka to tredjedele er kvinder (Jensen og Østergaard 2007). I 

undersøgelsen blev 90 kvinder interviewet, og blandt dem var der fire niqabier, hvilket jo er en 

meget høj procentdel (4 pct.). Simpel forholdstalsregning giver mellem 60 og 80 etnisk danske 

niqabier på landsplan, men dette tal er behæftet med en betydelig usikkerhed, idet beregningen 

går ud fra en observation på kun 4 personer. Opgørelsen understøtter dog antagelsen om, at en 

væsentlig del af niqabierne er etniske danskere. 

Sammenfattende vurdering 

Hvis vi skal sammenfatte disse forskellige deloptællinger fra informanter, friskolerne, 

sundhedsplejerskerne samt eid-arrangementet når vi frem til, at vi positivt har identificeret 57 

niqabier i alt, hvoraf højst et par stykker kan være talt dobbelt. De forskellige strata, som disse 

optællinger er foretaget i, dækker dog ikke alle muslimer i Danmark. Antager vi en dækning på 50 

pct., når vi frem til 114 niqabier i alt. I forhold til de indledende skøn fra danske forskere, der lå 

mellem 50 og 150 samt optællingerne fra Holland og Frankrig, synes dette tal ikke urimeligt. Vi 

vurderede dog, at det mest realistiske bud lå tættere på 150 end de 100, fordi der kan eksistere 

isolerede grupper af niqabier, som vores kontakter ikke kender til. Set i lyset af, at flere kilder 

peger på, at blandt de kvinder, der bærer niqab, er omkring halvdelen konvertitter, så passer vores 

tal på 60-80 konvertitter som bærer niqab også godt med i alt cirka 150 niqabier på landsplan. I 

rapporten valgte vi, på grund af usikkerheden, at angive et interval på mellem 100 og 200 kvinder. 
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[1] www.konservative.dk/nytogdebat/nyheder/2009/august/sider/integrationsudspil.aspx. 

[2] Artiklen bygger på et foredrag med titlen ”Quantitative Studies of Rare and Elusive Minority 

Populations: Counting Niqabs and Burqas in Denmark”, som Margit Warburg holdt ved symposiet 

Figuring out Migrants and Making Research Counts: On the Uses and Abuses of Quantitative 

Methods in Migration Research, Københavns Universitet den 28. oktober 2010. 

[3] Dette antal er baseret på den hidtil mest præcise vurdering af antallet af muslimer i Danmark 

(Jacobsen 2007). Vi har fremskrevet Jacobsens tal ud fra indvandringsstatistikker til ca. 217.000 i 

2009, hvoraf halvdelen er kvinder. Fraregnes piger, der er så små, at de ikke kan bære niqab, så 

kommer man frem til det nævnte antal. 

[4] Ud over de 16 skoler er der sandsynligvis nogle mindre muslimske friskoler, som ikke er 

medlemmer af Dansk Friskoleforening, men vi vurderer, at vi har haft kontakt til den helt 

overvejende del af de muslimske friskoler. 
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3.2. ABSTRACTS OVER ARTIKLER FRA 

RELIGION I DANMARK 2009 OG 2010 

3.2.1. RELIGION I DANMARK 2009 
Synlig religion - introduktionsartikel 

Danskerne er meget interesserede i religion. Det er tydeligt ud fra mængden af artikler, debatter, 

tv-programmer og websider som handler om religion. Om danskerne så også er meget religiøse er 

en helt anden diskussion, men religion er i dag tydeligvis langt synligere i det offentlige rum end 

for år tilbage. Men hvad ligger der i denne synliggørelse af religion? 

 

Folkekirken i tal 

Folkekirken har siden 1999 mistet cirka 1% af sine medlemmer. Samtidig er andelen af danskere, 

der er medlem af folkekirken faldet fra 85,4% til 81,5% af befolkningen. Ændringerne skyldes især, 

at indvandrere ikke bliver medlem af folkekirken, og at hovedparten af døde er medlem af 

folkekirken. 

 

Migrantmenigheder 

Antallet af migrantmenigheder er i løbet af de sidste 4 ½ år steget fra ca. 145 i 2004 til ca. 212 i 

2008. Væksten i migrantmenigheder, hvoraf mange tilslutter sig et godkendt trossamfund og 

endnu flere selv ansøger om godkendelse, er en signifikant udvikling, som vidner om fortsat 

forandringer af organiseret religion i Danmark. 

 

De godkendte muslimske trossamfund – og de andre 

I april 2008 fremsatte Naser Khader (LA) og Pia Kjærsgaard (DF) i fællesskab beslutningsforslaget 
B89 i folketinget. Formålet med forslaget var at sikre, at ”det trossamfund, der ansøger om 
godkendelse, i ord og gerning er loyal over for Danmark og den danske grundlov, vil virke til gavn 
for en samfundsmæssig integration af trossamfundets medlemmer, og om trossamfundet i sit 
hidtidige virke i såvel tale som handling kan siges at vise respekt for og efterstræbe en 
håndhævelse af de grundlovsbestemte frihedsrettigheder.” 

http://teo.au.dk/csr/rel-aarbog09/intro/
http://teo.au.dk/csr/rel-aarbog09/pl/
http://teo.au.dk/csr/rel-aarbog09/jss/
http://teo.au.dk/csr/rel-aarbog09/lk/
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Anerkendte og godkendte trossamfund i Danmark  

De fleste er også bekendt med, at andre trossamfund kan søge om og opnå særlige juridiske og 
økonomiske privilegier. Hvad der skal til for at opnå disse, og hvad de er, hersker der imidlertid i 
udpræget grad misforståelser omkring. En udbredt forestilling er fx, at trossamfundene søger om 
godkendelse ’for pengenes skyld’, også selvom de færreste rent faktisk opnår nævneværdige 
økonomiske gevinster ved en sådan status. 
 

Når medierne ændrer religionen: Kirkekritik og spiritualisme  

Medierne er blevet en helt central kilde, når danskerne vil beskæftige sig med religiøse 
anliggender i bred forstand. Kirkegang og bibellæsning er forbeholdt et beskedent mindretal, 
hvorimod en betydeligt større del af befolkningen bruger tv, romaner, film, internet og radio til at 
pleje magiske, åndelige og religiøse interesser uden for folkekirkens regi. De store fortællinger om 
det godes kamp mod det onde henter vi ikke længere fra bibelen eller andre religiøse skrifter, men 
fra film, tv, romaner og computerspil. 
 

Du er hvad du søger: En ny tilgang til viden om danskernes religion?  

Med muligheden for at vi alle kan søge på, hvad der søges på, er der kommet endnu et værktøj til 
indsamling af viden om religion. Der er forskellige vanskeligheder og problemer, man skal være 
opmærksom på, og som med alle andre kilder til viden om danskernes religion skal de indhentede 
informationer fortolkes og sættes ind i en kontekst. Men der er alligevel noget interessant og 
potentielt brugbart ved denne nye tilgang. 
 

Danske trossamfund på internettet  

Trossamfund, der søger godkendelse hos Justitsministeriet, skal i ansøgningsskemaet blandt andet 
besvare spørgsmålet: ”Har ansøgeren en hjemmeside?” Af oversigten over de mere end 100 
anerkendte og godkendte trossamfund fremgår det, at mange, men langt fra alle, kan svare ja til 
det spørgsmål. 

 

 

 

http://teo.au.dk/csr/rel-aarbog09/rdp/
http://teo.au.dk/csr/rel-aarbog09/sh/
http://teo.au.dk/csr/rel-aarbog09/mvn-hrc/
http://teo.au.dk/csr/rel-aarbog09/pfn/
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3.2.2. RELIGION I DANMARK 2010 
 

Introduktionsartikel  

Hvor mange katolikker er der i Danmark i dag? Hvor mange vielser har Pinsekirkerne foretaget i 
2009? Og hvem er de nye grupper, der er blevet godkendt som trossamfund?  Vi ser også på hvad 
der gemmer sig bag ved tallene; hvilke tendenser træder frem fra de oplysninger, vi har indsamlet. 

 
På rådhuset, i kirken - eller helt ude i skoven? Vielsesbemyndigelse i Danmark  

Bryllup: På rådhuset eller i kirken? Den beslutning står på huskelisten for mange kommende 
brudepar, når de gør sig overvejelser om, hvilke rammer der vil passe sig bedst for det ritual, der 
skal gøre dem til ’mand og kone’ i statens- og måske også Guds øjne. 
 

Statslig godkendelse af (fra folkekirken) 'afvigende trossamfund’  

Proceduren omkring godkendelse af trossamfund trækker tråde tilbage til tiden før indførelsen af 
religionsfrihed med Grundloven i 1849. Voksende religiøs mangfoldighed har ledt til en kritik af 
proceduren for godkendelse af trossamfund. 
 

Den ny ateisme – medspiller og modspiller i religionsdebatten  

Ny ateisme har spillet en fremtrædende rolle i det danske medielandskab i det forløbne år. En 
sammenligning med de aktuelle medlemstal antyder, at de ateistiske holdninger i et vist omfang 
repræsenterer en større gruppe end medlemmerne. 
 

Hvordan er folkekirken rummelig?  

Hvor finanskrisen er gået forholdsvis let hen over den ret velhavende Folkekirken, så befinder den 
sig i en ’relevanskrise’, som kræver dels, at den forholder sig til, hvad dens medlemmer tror på, 
dels at den formulerer og implementerer en ny ’rummelighedspolitik’. 

 
Frie menigheder - Danske valg- og frimenigheder 
 

http://teo.au.dk/csr/rel-aarbog10/intro-lk-mvn/
http://teo.au.dk/csr/rel-aarbog10/lk/
http://teo.au.dk/csr/rel-aarbog10/tj/
http://teo.au.dk/csr/rel-aarbog10/khj/
http://teo.au.dk/csr/rel-aarbog10/smr/
http://teo.au.dk/csr/rel-aarbog10/mrt/
http://teo.au.dk/csr/rel-aarbog10/mrt/
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Der er i alt ca. 20.000 medlemmer af Valgmenigheder i Danmark samlet set. … De repræsenterer 
grupper af folkekirkemedlemmer, der gået sammen om selv at ansætte en præst. De 3.500 
medlemmer af frimenighederne, derimod, er trådt ud af Folkekirken, … fordi de ønsker større 
frihed til at udføre gudstjenesten helt, som de vil. 

Evangelist - på mission i Danmark  

Evangelist ser deres rolle som en kirke, der rækker ud over, hvad man forbinder med en traditionel 
kirke med kirkegang om søndagen. Med vægt på tungetale og helbredelser ønsker de at forandre 
og helbrede mennesker åndeligt og fysisk. 

Hvad betyder det egentlig at betegne sig selv som ’troende’?  

Spørgsmålet hvordan nogle ”religiøse” variabler, såsom den religiøse selvforståelse, hænger 
sammen med andre ”religiøse” variabler, såsom kirkegang eller troen på reinkarnation. 
Ræsonnementet er hele tiden koblet til eventuelle forskelle mellem fire afgrænsede generationer. 
 

Religion og spiritualitet i danske dameblade uge 7  

Der tegner sig et klart billede af, hvordan medierne formidler religion. Eller man kunne måske 
netop sige ’ikke formidler religion’, for mens bladene i denne uge flyder over med spiritualitet, 
mystik og åndelige dimensioner, glimrer religion i traditionel forstand ved sit fravær. Kun i enkelte 
artikler nævnes religion … 
  

Genfødt og blå: Religiøsitet baseret på James Cameron’s Avatar 

Knap har science fiction-eventyret Avatar ramt biograflærrederne, omsat for mere end 14 mia. kr 
og modtaget ni oscar-nomineringer (hvoraf den dog kun hjemtog tre statuetter), før den giver 
anledning til en sådan mytologisering og ritualisering, at man kan spørge om den med tiden vil 
danne grundlag for en ny religion. 
 

Religion, migration og integration  

Religionens betydning i integrationsprocesser har i mange år været overset i forskningen, men alt tyder på, 
at et religiøst engagement ikke har den entydigt negative betydning, som den ofte tilskrives undertiden i et 
sådant omfang, at faldende religiøst engagement i sig selv ses som tegn på integration. 

http://teo.au.dk/csr/rel-aarbog10/rg/
http://teo.au.dk/csr/rel-aarbog10/lah/
http://teo.au.dk/csr/rel-aarbog10/ik/
http://teo.au.dk/csr/rel-aarbog10/ik/
http://teo.au.dk/csr/rel-aarbog10/ik/
http://teo.au.dk/csr/rel-aarbog10/md/
http://teo.au.dk/csr/rel-aarbog10/md/
http://teo.au.dk/csr/rel-aarbog10/relmigrationintegr/
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4.0. REGISTER OVER GODKENDTE 

TROSSAMFUND  
SAMT DERES HJEMMESIDER 
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4.1. KRISTNE/KRISTENT INSPIREREDE 
Tabel, 24-30 

Kommentarer, 31 

 

1. Apostolsk Kirke Danmark  

(inkl. 35 reg. lokalmenigheder) 

www.akdonline.dk, 34  

2. Baptistkirken  

(inkl. 62 reg. lokalmenigheder) 

www.Baptistkirken.dk, 34-35 

3. Bibel og Missionscentret 
www.angelfire.com/rnb/bibelmc, 35-36 

4. Bornholmerkirken Evangelisk Luthersk 

Frimenighedwww.bornholmerkirken.dk, 

36  

5. City Kirke, Herning  

www.Josephnet.dk, 36 

6. Copenhagen Bethel Missionary Baptist 

Church 

www.abaptist.org, 36 

7. Copenhagen Community Church (tidl. 

Amager Kristne Center) 

www.ccchurch.dk, 36 

8. Dansk Teltmissions menighed 

http://www.netkirken.dk/mg/, 37 

9. Den Apostoliske Pinsekirke, 37 

10. Den evangelisk-lutherske frikirke 

www.vivit.dk, 37  

11. Den evangeliske Frikirke, 37 

12. Den katolske kirke i Danmark 

www.katolsk.dk, 38 

13. Den Koptisk-Ortodokse Kirke i Danmark 

www.koptisk.dk, 38 

14. Den Kristne Forsamling (tidl. 

Kristnastova) 

www.kristnastova.dk, 38-39 

15. Den kristne menighed i Danmark 

www.brunstad.org/dk, 39 

16. Den makedonske ortodokse Kirke, 39 

17. Den norske menighed ved Kong Haakon 

kirken i København 

www.sjomannskirken.no, 39 

18. Den Nyapostolske Kirke i Danmark 

http://nak-

norddeutschland.de/danmark/hjem.html, 

39 
19. Den Russiske Ortodokse Kirkes 

Menigheder, herunder:  

Menigheden af den hellige fyrste 

Alexander Nevskij i København, De 

Hellige Russiske Kongelige Martyrers 

Kirke, Blommenslyst, Skt. Nikolajs 

Menighed, Skanderborg 

www.ortodoxy.dk, 40 

20. Den rumænsk-ortodokse menighed i 

Danmark, 40 

21. Den Rumænske Ortodokse Menighed i 

Århus, 40 

22. Den Serbisk Ortodokse Kirke i Danmark, 

40 

23. Den til St. Alban´s English Church i 

København hørende menighed, 40-41 

24. Det Danske missionsforbund 

(inkl. 25 reg. lokalmenigheder), 41 

25. Etiopisk-Ortodokse Tewahedo Kirke i 

Danmark, 41-42 

26. Exodus-kirken, 42 

27. Fonden Guds Verdensvide Kirke 

(Worldwide Church of God) 

www.gvks.org/dansk, 42  

28. Forklarelsens Kirke, 42 

29. Forsamlingen Livdin 

www.livdin.fo, 42 

30. Frelsens Hær 

(inkl. 27 reg. lokalmenigheder) 

www.frelsens-haer.dk, 43 

31. Frikirken Oasan, 43 

32. Frikirken på Havnen 

www.frikirken.nu, 43 

33. Frimenigheden Kilden 

http://www.frimenighedenkilden.dk, 43 
34. Greve Frikirke (tidl. Nazaræernes…) 

www.nazarene.dk, 43-44 

35. Græsted Frikirke, 44 

36. Hillerød Frimenighed 

http://www.frimenighed.dk/, 44  

37. International Christian Community, 44 

38. International Harvest Christian Center 

http://ihcc.dk/ihcc/index.php/int-

harvest-christian-centre, 44  

39. Inuunerup Nutaap Oqaluffia - Grønlands 

Frikirke  

Herunder frikirkerne i Nuuk, Manitsoq, 

Sisimiut, Ilulisaat, Aasiaat og Kullorsuaq 

www.Ino.gl ino.nuuk@greennet.gl, 44-

45 

http://www.akdonline.dk/
http://www.baptistkirken.dk/
http://www.angelfire.com/rnb/bibelmc
http://www.bornholmerkirken.dk/
http://www.josephnet.dk/
www.abaptist.org
http://www.ccchurch.dk/
http://www.netkirken.dk/mg/
http://www.vivit.dk/
http://www.katolsk.dk/
http://www.koptisk.dk/
http://www.kristnastova.dk/
http://www.sjomannskirken.no/
http://nak-norddeutschland.de/danmark/hjem.html
http://nak-norddeutschland.de/danmark/hjem.html
http://www.ortodoxy.dk/
http://www.gvks.org/dansk
http://www.livdin.fo/
http://www.frelsens-haer.dk/
http://www.frikirken.nu/
http://www.frimenighedenkilden.dk/
http://www.nazarene.dk/
http://www.frimenighed.dk/
http://ihcc.dk/ihcc/index.php/int-harvest-christian-centre
http://ihcc.dk/ihcc/index.php/int-harvest-christian-centre
http://www.ino.gl/
mailto:ino.nuuk@greennet.gl
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40. Jehovas Vidner 

http://www.watchtower.org/d/index.ht

ml, 45 

41. Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige 

(Mormoner) 

www.mormon.dk, 45-46 

42. Kirkecenter Livets Kilde – Wellspring 

ChurchCenter 

www.kirkecenter.nu, 46  

43. Kristensamfundet i Danmark 

www.kristensamfundet.dk, 46 

44. Kristent Center 

www.kc-jyderup.net, 46 

45. Kristent Center midt-vest (Holstebro 

frikirke) 

www.Kcmidtvest.dk, 46-47 

46. Kristent Centrum 

www.kristencentrum.dk, 47 

47. Kristent Fællesskab København, 

Højnæskirken,  

www.kristendomf.dk, 47 

48. Kristus Kirken 

www.gospelhouse.dk, 47-48 

49. Københavns Bibeltrænings Center 

www.kbc.dk, 48 

50. København Vineyard 

http://kbh.vineyard.dk/, 48 

51. Københavnerkirken frimenighed 

http://www.kbhkirken.dk, 48-49 
52. Luthersk Missionsforenings Frimenighed 

Emdrup (Nordvestkirken) 

www.nordvestkirken.dk, 49 

53. Menigheden af Kristne I Danmark i Jesu 

navn, 49 

54. Metodistkirken i Danmark 

(inkl. 13 reg. lokalmenigheder) 
www.metodistkirken.dk, 49-50 

55. Mission Danmark 

www.missiondanmark.dk, 50  

56. Morsø Frimenighed, 50 

57. Nexø Frikirke 

www.skibetnexo.dk, 50  

58. Nordschleswigsche Gemeinde 

www.kirche.dk, 50-51 

59. Odder Frimenighed, 51 

60. Pinsekirkerne i Danmark 

(inkl. 52 reg. lokalmenigheder) 

www.pinsekirkerne.dk, 51-52 

61. Reformerte menigheder 

Herunder Den koreanske kirke i 

Danmark, Den reformerte menighed i 

Fredericia, www.reformert.dk, Fransk 

Reformert Kirke i København, Den tysk-

reformerte menighed i København, 52-

53 
62. Russisk ortodoks menighed (i Hobro) 

www.Orthodoxy.dk, 53 

63. Skovlunde frikirke (tidligere Brønshøj 

Kristne Forsamling) 

www.skovlundefrikirke.dk, 53 

64. Svenska Gustafsförsamlingen i 

København, 53 

65. Sydfyns Frimenighed (tidl. Taasinge 

Frimenighed), 53 

66. Syvende-dags Adventistkirken, 

Danmark 

(inkl. 43 reg. lokalmenigheder) 

www.Adventist.dk, 53-54 

67. The Armenian-Apostolian Church (Tidl. 

Den Armensk Apostolske Kirke), 54 

68. The Brethren, 54 

69. The International Church for 

Copenhagen 

www.internationalchurch.dk, 54-55 

70. Thorsted Frimenighed, 55 

71. Troens Ord 

www.troensord.dk, 55 

72. Yeshuat Tsion, Den Messianske 

Synagoge i Danmark, 55 

73. Østens Assyriske Kirke i Danmark, 55-

56 

74. Ågård Frimenighed, 56 

75. Aalborg menighedscenter 

www.amcnet.dk, 56 

76. Aars Frikirke (Tidligere Aars Vineyard 

Christian Fellowship) 

www.aarsfrikirke.dk, 56 

 

 

http://www.watchtower.org/d/index.html
http://www.watchtower.org/d/index.html
http://www.mormon.dk/
http://www.kirkecenter.nu/
http://www.kristensamfundet.dk/
http://www.kc-jyderup.net/
http://www.kcmidtvest.dk/
http://www.kristencentrum.dk/
http://www.kristendomf.dk/
http://www.gospelhouse.dk/
http://www.kbc.dk/
http://kbh.vineyard.dk/
http://www.kbhkirken.dk/
http://www.nordvestkirken.dk/
http://www.metodistkirken.dk/
http://www.missiondanmark.dk/
http://www.skibetnexo.dk/
http://www.kirche.dk/
http://www.pinsekirkerne.dk/
http://www.reformert.dk/
http://www.orthodoxy.dk/
http://www.skovlundefrikirke.dk/
http://www.adventist.dk/
http://www.internationalchurch.dk/
http://www.troensord.dk/
http://www.amcnet.dk/
http://www.aarsfrikirke.dk/
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4.2. ISLAMISKE/ISLAMISK INSPIREREDE 

Tabel, 58-61 

Kommentarer, 62 

1. Diyanet 
http://www.danimarkatdv.org/, 65-73 

1. Alaadin Moske 

http://albertslund-tkf.tr.gg/, 65 

2. Avedøre Moske/ Hvidovre Dansk-

Tyrkisk Kulturforening, 65 

3. Ayasofya Moske, 65-66 

4. Bilal Habesi Moske 

5. Brabrand Ulu-Moske, 66 

6. Dansk Indvandrer Kulturforening 

(Hedehusene), 66-67 

7. Den Makedoniske Moske 

Forening Prespa 

8. Esbjerg Anatoliens Moske 

9. Eyup Sultan Moske/ Dansk-

Tyrkisk Ungdomsforening, 67 

10. Farum Moske/ Farum Tyrkisk 

Kulturcenter, 67 

11. Fatih Moske/ Tyrkisk 

Kulturforening, 68 

12. Fredericia Tyrkisk Moske 

http://www.biz7000.dk/index.ht

m 

13. Ikast Fatih Camii Moske/ Tyrkisk 

Kulturforening, 68-69 

14. Islamisk Kulturcenter i Helsingør 

15. Koncatepemoskeen 

16. Mevlana Moske/ Ishøj Kulturhus 

http://www.mevlanamoske.dk/, 

69 

17. Nyborg Moske 

18. Næstved Moske, 69 

19. Orhan Gazi Moske, 69-70 

20. Randers Moske 

21. Ringsted Moske/ Tyrkisk 

Kulturforening, 70 

22. Selimiye Moske/Tyrkisk-Islamisk 

Kulturforening, 70-71 

http://www.selimiye.dk/ 

23. Slagelse Yeni Camii Dernegi 

24. Süleymaniye Moske, 71 

25. Tyrkisk Kultur Moske, Køge 

Moske 

26. Yunus Emre Moske/ Dansk-

Tyrkisk Islamisk Kulturforening 

(Horsens), 71-72 

27. Yunus Emre Moske/ Dansk-

Tyrkisk Islamisk Kulturforening 

(Tåstrup), 72 

28. Åbenrå Habesi Moske, 72 

29. Århus Dansk-Tyrkisk 

Kulturforening, 72-73 

 

2. Den Islamiske Forening af 

Bosniakker i Danmark, 73-75 

  

1. Bosnisk Kulturforening 

(Horsens), 73 

2. Bosnisk Kulturforening 

(København), 73-74 

3. Det Islamiske Trossamfund af 

Bosniakker i Danmark 

(Svendborg), 74 

4. Det Islamiske Trossamfund af 

Bosniakker i Danmark i Odense, 

74-75 

5. Dzemat Vejle 

 

3. Minhaj ul-Quran 

http://www.minhaj.dk/, 75-76 

 

1. Minhaj Ul-Quran, Amager, 75 

2. Minhaj Ul-Quran, Odense. 75-76 

3. Minhaj Ul-Quran, Valby. 76 

4. Minhaj Ul-Quran, International 

 

4. Øvrige muslimske trossamfund, 76-

79 

 

1. Ahlul Bait, 76-77 

2. Den Islamiske Verdensliga  

3. Det Albanske Trossamfund 

4. Det Islamiske Forbund 

5. Imam Malik Instituttet 

6. Islam Ahmadiyya Nusrat Djahan 

Moske 

http://www.alislam.dk/, 77 

http://www.danimarkatdv.org/
http://albertslund-tkf.tr.gg/
http://www.biz7000.dk/index.htm
http://www.biz7000.dk/index.htm
http://www.mevlanamoske.dk/
http://www.selimiye.dk/
http://www.minhaj.dk/
http://www.alislam.dk/
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7. Islamic Center Jaffaria, 77 

8. Islamic Cultural Centre/ Islamisk 

Kulturcenter, 78 

9. Islamisk Forum 

10. Islamisk Kulturcenter Amager, 

78-79 

11. Islamisk Trossamfund 

12. Kulturforeningen for folk fra Irak 
13. Moskeforeningen i København 
14. Muslim Cultural Institute 

15. Muslim Culture Institute, 

Islamisk Moske 

16. Pakistan Islamic Welfare Society 

17. Shiamuslimsk Trossamfund i 

Danmark, 79 

18. The Islamic Center for E.C. 

19. Århus Islamiske 
Menighed/trossamfund

 

 

4.3. BUDDHISTISKE  

Tabel, 81 

Kommentarer, 82-83 

Samlet oversigt, 84 

1. Theravada/sydøstasiatiske, 85-87 

 

1. Watpa Copenhagen (Sunnataram 

Copenhagen) 

www.watpa.dk, 85 

2. Wat Thai Danmark 

http://www.watthai.dk/, 85-86 

3. The Buddhist Organisation 

Dhammakaya i Danmark 

www.dhammakaya.dk, 86 

4. Den Burmesiske Theravada 

Buddhistforening Buddha 

Ramsim, 86-87 

 

 

2. Vietnamesisk buddhistiske, 87-88  

 

1. Den Vietnamesiske Buddhistiske 

Kulturelle Forening, Chua Lieu  

www.chualieuquan.dk, 87 

2. Den Vietnamesiske Buddhistiske 

Kulturforening i Århus, Quan 

Huong Tempel 

www.quanghuongtu.dk, 87-88 

 

 

3. Tibetansk buddhistiske, 88-91 

 

1. Karma Kadjy Skolen 

www.buddha.dk, 88-90 

2. Karmapa-Trust - Sangye Tashi 

Ling  

http://sangyetashiling.dk/, 90 

3. Phendeling – Center for 

Tibetansk Buddhisme  

http://phendeling.dk/, 90 

4. Center for Visdom og Medfølelse 
www.fpmt.dk, 91 

 

4. Japansk buddhistiske, 91-92 

  

1. Tendai Danmark, Tendai 

Buddhistisk Center 
www.tendai.dk, 91-92 

   

 

 

 

 

 

http://www.watpa.dk/
http://www.watthai.dk/
http://www.dhammakaya.dk/
http://www.chualieuquan.dk/
http://www.quanghuongtu.dk/
http://www.buddha.dk/
http://sangyetashiling.dk/
http://phendeling.dk/
http://www.fpmt.dk/
http://www.tendai.dk/
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4.4. HINDUISTISKE/HINDUISTISK 

INSPIREREDE  

Tabel, 94 
 

1. Bharatiya Mandir, 95 

2. Brahma Kumaris Åndelige 

Verdensuniversitet 

http://www.brahmakumaris.dk/, 95-

96 

3. Brande Hindu menighed, 96 

4. Danmark Hindu Kultur, 96 

Aktivitetscenter 

5. Krishnabevægelsen/Iskcon (Hare 

Krishna) 

www.harekrishna.dk, 96-97 

6. Sathya Sai Baba, 97 

7. Sikh Foundation, Denmark, 97 

8. Siri Guru Singh Sabha, 97 

http://www.sikh.dk 

 

4.5. JØDISKE   

Tabel, 98 

 

1. Det Mosaiske Troessamfund 

http://www.mosaiske.dk/, 99-100 

2. Shir Hatzefon 

http://www.shirhatzafon.dk, 100 

3. Machsike Hadas, 100-101 

 

4.6. ØVRIGE  

Tabel, 102 

1. Alevi Forbundet i Danmark 

2. Baha’i samfundet 

www.bahai.dk 

3. Den Mandæiske Mandea i Danmark 

 

4. Forn Sidr – Asa– og 

Vanetrosamfundet i Danmark 

http://www.fornsidr.dk/ 

 

1. Århus Blótlaug 

www.aarhus-blotlaug.dk 

2. Haruds Blótkreds 

3. Friðland 

www.fridland.dk 

4. Solbjerg Blótlaug 

http://solbjerg-blotlaug.dk 

5. Uias Blótlaug 

http://www.uias-blotlaug.dk 

6. Idun Blótlaug 

www.idun-blotlaug.dk 

7. Skinfaxe Blótlaug: (Midt- og 

Vestjylland) 

www.skinfaxe.org 

8. REID 

http://www.brahmakumaris.dk/
http://www.harekrishna.dk/
http://www.sikh.dk/
http://www.mosaiske.dk/
http://www.shirhatzafon.dk/
http://www.bahai.dk/
http://www.fornsidr.dk/
http://www.aarhus-blotlaug.dk/
http://www.fridland.dk/
http://solbjerg-blotlaug.dk/
http://www.uias-blotlaug.dk/
http://www.idun-blotlaug.dk/
http://www.skinfaxe.org/
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9. Blotgruppe Kimbreland 

10. Odins Ring (dækker hele 

Danmark) 

www.odinsring.dk 

 

5. Harreskoven Blotgilde 

http://www.blotgilde.dk 

 
 

http://www.odinsring.dk/
http://www.blotgilde.dk/

