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0.1. RELIGION I DANMARK 2012:
EN PRÆSENTATION
Velkommen til e-årbogen Religion i Danmark 2012: 4. årgang
I denne version af e-årbogen Religion i Danmark præsenterer vi de indsamlede tal for 2011 fra de
godkendte og anerkendte trossamfund. Vi følger som altid listen fra familiestyrelsens hjemmeside,
men der kan være enkelte afvigelser, hvor vi har fundet grupper som er nedlagt eller som er
fusioneret. I år er der ikke blevet stillet et specielt tematisk spørgsmål til grupperne, i stedet er fokus
på udvikling i medlemstal og på de nye grupper, der er kommet til i 2011. Derudover suppleres eårbogen i år af en ekstra udgivelse med en række baggrundsartikler om godkendte og anerkendte
trossamfund i Danmark. Artiklerne er skrevet af studerende og godkendt af forskere fra
religionsvidenskab og teologi ved Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet. Tekster og
analyser er åbent tilgængelige som ressourcer for alle med interesse i de forskellige gruppers historie
og udvikling.

At måle og veje religion – medlemstal, aktiviteter og hvad der gemmer sig bag tallene
Tomme kirker, flere konfirmander og faldende medlemstal. Det er bare nogle af de historier i
medierne, som handler om at tælle religion. I modsætning til sidste års udgave af e-årbogens fokus
på politisk interesse i muslimsk beklædning var det i 2011 Folkekirken, der blev genstand for
interesse. Medierne beskrev Folkekirkens aktivitetsniveau, og der blev debatteret, hvorvidt tal og
analyser skal danne baggrund for ændrede forhold for kirken. Dette er i nogen grad et skift fra den
mere almindelige vinkel, som er på Folkekirkens medlemstal i forhold til debatten om forholdet
mellem stat og kirke. Selvfølgelig har der før været fokus på spørgsmålet om ”tomme kirker”, men
det lader alligevel til at aktivitetsniveau nu i højere grad begynder at spille en rolle side om side med
emnet ”medlemstal”. Diskussionen om de måske tomme kirker på Lolland Falster kom bredt ud i
medierne og satte fokus på temaet ”at tælle religion”. Nogle jonglerer med tal og statistik: så og så
mange kirker har messefald. Andre fremhæver, at man slet ikke kan tænke sådan om Folkekirken,
da dens vigtighed ikke kan måles og vejes. Næsten samtidig kom historien om, at konfirmationstallet
er steget, og at flere unge i årgangen lader sig konfirmere end før. To historier, som synes at pege i
hver sin retning, når det gælder spørgsmålet om tilknytningen mellem medlemmer og folkekirke.
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Medier og politikere lægger op til forandringer og analyser, og ofte med samme pointe: ”Vi må først
vide noget, før vi kan gøre noget”.
Men hvordan får man en brugbar viden om hvordan religion ser ud i Danmark i dag? Det er netop et af
de spørgsmål, som spiller en rolle for Center for SamtidsReligion, og som ligger bag udgivelsen af eårbogen. Tal, statistikker og analyser er centrale for forskningen, og vi har med e-årbogen nu for fjerde
år i træk indsamlet oplysninger om både medlemstal og aktiviteter for godkendte og anerkendte
trossamfund. Samtidig præsenterer vi også en analyse af Folkekirkens tal for 2011. På den måde
forsøger vi at imødekomme den stigende interesse for information om Folkekirken og de øvrige
trossamfund.
På Center for SamtidsReligion mener vi, at tal om religion er interessante, men samtidigt kan de ikke
stå alene. For det første må medlemstal og aktivitetstal altid sættes i forhold til hinanden. I stedet for
udelukkende at se på, hvor mange medlemmer en gruppe har, må man også se på hvor mange
brugere der er og hvad deres aktivitetsmønster er. Og brugerne har forskellige profiler, fra
kernebrugere med en hyppig kontakt til de brugere, som benytter trossamfundets tilbud mindre
hyppigt og eventuelt i kombination med andre tilbud. For det andet må man opsøge grupperne og lave
mere detaljerede undersøgelser, hvis man skal have et nuanceret og dækkende billede af, hvad der
foregår i det enkelte trossamfund. Det gælder uanset, om det er Folkekirken eller Brande Hindumenighed, man ønsker at vide mere om.
Der er også en anden tendens i forholdet mellem medlemmer og aktivitetsniveau, nemlig at nogle
grupper har et tæt match mellem medlemstal og deltagere i deres ugentlige kerneaktiviteter, mens
andre har en stor medlemsskare, som ikke alle sammen deltager ved de ugentlige aktiviteter, men
kommer til de store højtider. Dette peger på at nogle grupper fungerer primært som kulturreligion,
dvs. som ramme omkring de religiøse, etniske kulturelle begivenheder, hvorimod andre grupper har
det mønster, at deres medlemmer har store dele af deres sociale og religiøse liv inden for gruppen og
identificerer sig meget tæt på gruppens religiøse profil. Nogle kristne grupper kan således have
samme deltagerantal ved både ugentlige gudstjenester og de større begivenheder (som f.eks. jul og
påske) (f.eks. Copenhagen Community Church og Den evangelisk-lutherske frikirke i Riiskov), mens
andre har store udsving mellem deltagerantal ved en søndagsgudstjeneste og en julegudstjeneste
(Kong Haakons Kirke Sjømannskirken i København). Vi har ikke fuldstændige tal for Folkekirkens
mønster, men generelt er billedet her det kulturreligiøse, og det er nok ikke at gå for vidt at sige at der
er flere i kirke juleaften, end på en almindelig søndag.
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Der er således vigtige informationer at hente i de overordnede tal om medlemmer og aktiviteter. Her
kan vi se, hvilke grupper der vokser og hvilke, der bliver mindre. Vi kan se, hvilke grupper, der har en
tæt forbindelse med medlemmer og aktiviteter, og hvilke, der danner ramme om en stor gruppe af
brugere, som kun benytter dele af trossamfundets udbudte tilbud. I denne udgave af e-årbogen har vi
lagt vægt på medlemstal og aktivitetstal. Du kan se en oversigt over medlemstal for alle de
godkendte og anerkendte trossamfund, som har ønsket at deltage i vores undersøgelse i tabelform.
Derudover kan du læse om aktiviteter og forståelsen af hvad et medlem er, i beskrivelsen af de
forskellige trossamfund.
E-årbogen har i år fire artikler, der på hver deres måde sætter fokus på temaet ”At tælle religion”.
Brian Arly Jacobsen, adjunkt ved Aarhus Universitet, tager i sin artikel ”Islam i Danmark”, fat i
spørgsmålet om hvordan man får brugbare tal om muslimske grupper i Danmark. Peter Lüchau,
adjunkt ved Syddansk Universitet, har skrevet artiklen ”Folkekirken i tal – 2011”, hvor han ser
nærmere på spørgsmålet om medlemstal i Folkekirken – og herunder hvem det er der forlader
Folkekirken. Helene Ilkjær, ph.d.-stipendiat ved Institut for Antropologi, Københavns Universitet, har
bidraget med artiklen ”Om sikhisme”, hvor hun ser sikh-samfundet i Danmark og peger på noget af
det, man ikke kan se i tallene, og som kræver yderligere undersøgelser af trossamfundet, f.eks.
konflikter om identitet og autoritet. Adjunkt ved religionsvidenskab, Aarhus Universitet, Brian A.
Jacobsen sætter med artiklen ”At tælle muslimer” fokus på hvordan man tæller muslimer i en
europæisk kontekst. Derudover har vi en artikel af adjunkt Kristine Rasmussen og lektor Nina
Rasmussen fra Svendborg Gymnasium. Forfatterne beskriver egne og deres elevers erfaring med at
arbejde med samtidsreligion igennem arrangementet ”religionernes dag”, hvor de både havde
inviteret religionsforskere og repræsentanter for de forskellige trossamfund. Denne artikel er tænkt
som inspiration til andre der gerne vil se nærmere på hvordan religion ser ud i dag i forbindelse med
undervisning i religion.
Årets e-udgivelse indeholder mere detaljerede informationer om en række trossamfund i Danmark.
Center for SamtidsReligion har i 2012 desuden udsendt en bog, der samler, hvad vi ser som de
centrale tendenser i Religion i Danmark i dag. Bogen SamtidReligion – levende religion i en
foranderlig verden har artikler om Folkekirkens rummelighed i en nutidig kontekst, om religion på
Youtube og i selvhjælpsbøger og en lang række andre fænomener der kendetegner religion lige nu.
Du kan læse bogens introduktion her.
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De tørre tal fra 2011
Der er 133 godkendte trossamfund, nemlig:
83 kristne grupper
8 hinduistiske grupper
11 buddhistiske grupper
23 muslimske grupper
3 jødiske grupper
5 øvrige (Alevi, Bahai, mandæerne, og to asatroende grupper).
Flere af de kristne og muslimske grupper har en lang række menigheder under sig, det kan man se
nærmere på om familiestyrelsens hjemmeside. Der er en række grupper som vi ikke har kunnet
indhente tal fra, derfor er analyserne neden for udelukkende baseret på de godkendte/anerkendte
trossamfund, som vi har oplysninger fra og giver således ikke et fuldstændigt billede af alle
menigheder og grupper. Tallene er indsamlet ved kontakt til trossamfundene selv og er derfor de tal,
de har opgivet til os (yderligere oplysninger om metode og tilgang til arbejdet). Vi har indsamlet en
stor mængde oplysninger, og ud fra vurderinger fra forskere med ekspertise inden for de forskellige
grupper kan vi give vores analyser af, hvordan religion så ud i Danmark i 2011. For tal om den danske
Folkekirke se: http://www.km.dk/folkekirken/statistik-og-oekonomi/kirkestatistik.html.

De nye grupper i 2011
Der er kun kommet tre nye grupper på listen i 2011 pr. 1. januar 2012. Det drejer som 3 kristne
grupper: den ortodokse Gudsmoders Beskyttelses menighed, City Kirken i Århus, og Faderhuset. De
tre kristne grupper, der blev godkendt i 2011 repræsenterer forskellige tendenser i det religiøse
landskab i Danmark i dag.
Gudsmoders Beskyttelses menighed er en dansktalende, ortodoks menighed, der har aktiviteter i
København og Aarhus. De er det tredje trossamfund med udspring i det russisk-ortodokse miljø, som
bliver godkendt i Danmark. De to øvrige er den Russiske-Ortodokse Kirke (Bredgade) og den RussiskeOrtodokse Kirke (Nyhavn, Blommenslyst og Skanderborg). Denne udvikling internt i det ortodokse
miljø er interessant i det den peger på, hvordan kontakten til en ny kultur kan spille en rolle i
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dannelsen af nye menigheder. Den nyligt godkendte menighed lægger vægt på at være en del af det
danske samfund, tydeligst signaleret igennem brugen af dansk som liturgisk sprog, men også i kraft
af at medlemmerne i høj grad er etniske danskere. Annika Hvithammar har en artikel i bogen Tørre
Tal om Troen – Religionsdemografi i det 21. århundrede set på udviklingen i de ortodokse miljøer
frem til 2007. Hvithammar peger på, hvordan en af brudfladerne mellem de tre russisk-ortodokse
kirker er forholdet til Rusland og den russiske identitet over for en tilknytning til Danmark og en dansk
identitet. Kirken i Bredgade har gudstjenester på dansk og græsk ved siden af gudstjenesterne på
russisk, hvorimod kirken i Nyhavn har en markeret russisk profil. E-årbogens tal bekræfter at
udviklingen fortsætter i denne retning i 2011, i kraft af den yderligere etablering af den dansktalende
ortodokse menighed som godkendt trossamfund og med den nye afdeling i Aarhus. Og mønsteret
bekræftes også, hvis man ser nærmere på de tre gruppers hjemmesider, hvor Gudsmoders
Beskyttelse udelukkende har en hjemmeside på dansk (http://ortodoks.dk/), findes kirken i
Bredgades hjemmeside på både russisk og dansk (http://www.ruskirke.dk/dk/dk/HISTORIE.html).
Kirken i Nyhavn har en udelukkende russisksproget hjemmeside (http://www.ortodoxy.dk/).
Citykirken i Aarhus repræsenterer et øget samarbejde mellem frikirker med karismatisk præg i en
dansk sammenhæng. Citykirken er en sammenlægning mellem tre frikirker i Aarhus. De samarbejder
med Pinsekirkerne i Danmark og Apostolsk Kirke og er en del af frikirkenet.dk. Derudover er
menigheden Fountain of Life, en assyrisk-kristen gruppe, tilknyttet kirken. Citykirken har også kontakt
til Århus Valgmenighed, en folkekirkelig valgmenighed med Indre Missionsk baggrund. Citykirken har
markeret sig i det offentlige rum f.eks. igennem en række reklamer på bybusserne i Aarhus. De har
udover gudstjenester arrangementer som Sebastians Kleins Zoo-show og tema-gudstjenester som
talkshow-gudstjeneste med radiovært og debattør, Iben Thranholm, og kirken signalerer både på sin
hjemmeside og igennem disse arrangementer ambitioner om at ”sænke tærsklen” for
udefrakommende til at komme ind i kirken. Kirken har ligeledes medvirket i gudstjeneste
transmitteret af DR:
http://www.dr.dk/P1/Radiogudstjenesten/udsendelser/2011/06/15091018.htm.

Faderhuset er en gruppe, som blev kendt af de fleste danskere i forbindelse med sagen om deres køb
af det tidligere ungdomshus på Jagtvej i København. Den efterfølgende konflikt mellem
ungdomshusets brugere og Faderhuset, og afslutningen med politiauktion og endelige nedrivning af
bygningen satte fokus på Faderhuset. Derudover var der en stor medie-interesse for Faderhusets
ledere og for spørgsmålet om forholdene for børn inden for gruppen. Efterfølgende flyttede Faderhuset
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til Lolland-Falster. Deres nye status som godkendt trossamfund indikerer, at gruppen fortsat har et
vist medlemstal og aktivitetsniveau.

Tal og analyser fra 2011
I gruppen af ”øvrige” trossamfund, ser vi en udvikling i det mosaiske trossamfund, som går tilbage
over en 20-årige periode fra 3312 til 2300. Der er tale om et støt fald over årene. En af de mindre
grupper, Bahaierne, er i samme periode gået frem fra 289 til 369. Angående udviklingen i muslimske
grupper, henvises der til Brian Arly Jacobsens artikel ”Islam i Danmark” i denne udgave af e-årbogen.
Der er ikke kommet nye godkendte muslimske grupper til i 2011.
For de hinduistiske grupper ser vi fortsat en opdeling af denne kategori i migrant-hindu grupper, som
Brande Hindumenighed, og grupper, som Brahma Kumaris Åndelige Verdensuniversitet, der på et
hinduistisk grundlag primært appellerer til etniske danskere. I denne sidste kategori er der en række
brugere, som benytter tilbuddene om meditation, men som ikke nødvendigvis opfatter sig som
medlemmer af gruppen. Selvom der er forskel på profilen for de to kategorier, så er der for begge
grupper det fællestræk, at medlemstal ikke fortæller meget om det faktiske antal af personer, som
bruger gruppen som ramme for deres kulturelle eller religiøse liv. I Brande er der f.eks. mange som
kommer i centeret for at deltage i puja og frivilligt hjælpe til, men som ikke nødvendigvis er at
betegne som medlem. Tendensen med en større gruppe af brugere end det egentlige medlemstal går
igen i Brahma Kumaris Åndelige Verdensuniversitet, hvor der kun er 41 medlemmer af trossamfundet
og ca. 100 medlemmer i den økonomiske støtteforening, men hvor de i deres mail-database har ca.
3900 personer, som regelmæssigt modtager visdomsord, ugens positive tanke, og nyhedsbreve. Dette
understreger tendensen med at man bruger forskellige religiøse traditioner i kombination og i forhold
til egne behov, men at man ikke nødvendigvis melder sig ind i et trossamfund og praktiserer fast
sammen med en fast gruppe. Dette er således med til at understrege at der bag spørgsmålet om
medlemstal gemmer sig et større spørgsmål om det reelle tal for brugere af en bestemt religiøs
gruppes tilbud. For en analyse af udviklingen hos Sikh-samfundet i Danmark, se Helene Ilkjærs artikel
i denne e-årbog.
For de buddhistiske grupper er der i forhold til 2010 ingen væsentlige forandringer. Der er således
ikke kommet nye godkendte trossamfund til, og antallet er det samme. Det er fortsat de immigrantbuddhistiske grupper, der klart dominerer antalsmæssigt. Således er næsten 88 % af de 7.200
medlemmer af de buddhistiske godkendte trossamfund fra asiatiske oprindelseslande, nemlig
Thailand, Vietnam og Burma. Optælling af disse er dog baseret på meget løse antagelser, da ingen af
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disse har registreret deres medlemmer, ligesom medlemsbegrebet i det hele taget er meget løst.
Flere af disse grupper tæller fx samtlige personer, der i løbet af året skønnes at besøge templerne.
Det religiøse engagement har siden indsamling af data året forinden set en forøgelse af deltagelse i
aktiviteter til hverdag (næsten tre gange så mange) og i weekenden (en stigning på 27 %). Til gengæld
er antal tilflugter (buddhistisk ritual) faldet til under en fjerdedel. Især sidstnævnte skal tages med et
gran salt. Forrige år havde en gruppe medregnet hele 500 tilflugter og i år slet ingen, hvilket kan
tilskrives forskellige forståelser af begrebet ”tilflugt”. Dette forstås af nogle som et enkeltstående
overgangsritual i forbindelse med ordination, andre som et periodisk ritual, hvor man konfirmerer sin
hengivenhed overfor Buddha, dharma og sangha).
I et større perspektiv er buddhismen blevet en religion med et stabilt medlemstal. Tallet inkluderer
dog ikke de grupper, der ikke (endnu) har status som godkendt trossamfund, herunder Soka Gakkai.
Alt i alt skønnes der at være omkring 25.000 buddhister i Danmark. Langt de fleste (omkring 80 %)
har oprindelse i Asien (primært Vietnam, Thailand, Sri Lanka og Burma), og bruger deres religion som
”kulturbuddhister” på samme måde, som de fleste ”kulturkristne”, dvs. ved deltagelse i højtider og
overgangsritualer og med tilknytning til templet og læren som del af en bred, kulturel identitet.
Når det gælder udviklingen i de kristne og kristendomsinspirerede grupper, ser vi som tidligere år
grupper, der oplever en støt nedgang. Jehovas Vidner er på 20 år gået fra 16.632 til 14.664
medlemmer. Syvende Dags Adventisterne er gået fra 3092 til 2515.
Samtidig er der også kristne grupper, der er i vækst, såsom Den Apostolske Kirke i Danmark, som er
gået fra 2494 medlemmer til 3000 medlemmer på 20 år, og hvor mellemliggende tal indikerer en
jævn vækst. En af de kirker, som fortsat er i stor vækst er den Romersk Katolske kirke i Danmark, her
er der kommet næsten 10.000 flere medlemmer på 20 år. Denne udvikling skyldes sandsynligvis
primært indvandring. Metodistkirken er i fremgang, fra 1509 til 2000, tallene fra Metodistkirken
indikere et dyk i den mellemliggende periode ned til ca. 1300 medlemmer. Disse udsving kan
muligvis skyldes en forskellig opgørelsespraksis angående om børn tælles med eller ej. Ifølge
oplysninger til e-årbogen i år dækker tallet på 2000 kun voksne, døbte medlemmer. Også mindre
grupper, som Aalborg Menighedscenter oplever fremgang, som ikke i antal er voldsom, men som
procentvis må siges at være en stor fremgang.
Billedet der tegnes af de kristne grupper er således noget broget. Det synes dog stadig at være
migration udefra, der primært øger antallet af grupper og antallet af medlemmer og brugere. Denne
udvikling kan naturligvis også gå den modsatte vej, således at grupper, hvor den primære etniske
gruppe igen forlader landet eller flytter fra det område i Danmark, de hidtil har boet i, kan være med
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til at ændre på billedet. Og som de tre forskellige russisk-ortodokse menigheder indikerer så kan også
integration være en faktor i, at der opstår nye grupper, når indvandrede religiøse grupper splittes i
spørgsmålet om kontakten til den kultur, man har slået sig ned i. Samtidig er der også indikationer i
udvikling inden for frikirkemiljøet, og her er det interessant at se på f.eks. Citykirken Århus som en
model, hvor flere mindre frikirker går sammen om deres aktiviteter og samtidigt øger deres indsats
for at tiltrække nye medlemmer.

Ressourcer:
SamtidsReligion – levende religion i en foranderlig verden, Center for SamtidsReligion, Marie
Thomsen og Jørn Borup (red.), Forlaget Univers, 2012.
”De kristne ortodokse menigheder i Danmark – tal fra diasporaen”, Annika Hvithammar i Tørre Tal om
Troen, Religionsdemografi i det 21. århundrede, Margit Warburg og Brian Jacobsen (red.), Forlaget
Univers, 2007.
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1.1.A. KRISTNE/KRISTENDOMS-INSPIREREDE TROSSAMFUND

1.1.A.1. KRISTNE - TABEL
Medlemmer pr. 1.
januar 2012

Navn

Baptistkirken i Danmark

Medlemmer pr. 1.
januar 2002

5412

5218

Medlemmer pr. 1.
januar 1992
5805

Bethel Missionary Baptist Church
Bibel og Missionscentret

131

Bornholmerkirken Evangelisk
Luthersk Frimenighed

115

City Kirke, Herning

99

Citykirken Århus

406

Copenhagen Community Church (tidl.
Amager Kristne Center)

115

Dansk Teltmissions menighed
Den Apostoliske Pinsekirke
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Navn

Medlemmer pr. 1.
januar 2012

Medlemmer pr. 1.
januar 2002

Medlemmer pr. 1.
januar 1992

3000

2973

2494

34.884

31.139

Den Apostolske Kirke Danmark
Den armensk apostolske kirke i
Danmark
Den Evangeliske Frikirke

230

Den evangelisk-lutherske frikirke
Den katolske Kirke i Danmark

90
40.405

Den Koptisk-Ortodokse Kirke i
Danmark

160

tæller under
reformerte

Den koreanske kirke i Danmark

Den Kristne Forsamling (tidl.:
Kristnastova)
Den kristne menighed i Danmark Brunstad Kristne Menighed

833

Den makedonske ortodokse Kirke
Den Nyapostolske Kirke i Danmark
Den Ortodokse Kirke i Danmark (Guds
moders beskyttelse)

55

Den Rumænske Ortodokse Menighed i
Århus
Den rumænsk-ortodokse menighed i
Danmark
Den Russiske ortodokse Kirke
Menighed i Danmark (Nyhavn etc.)
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Navn

Medlemmer pr. 1.
januar 2012

Medlemmer pr. 1.
januar 2002

Medlemmer pr. 1.
januar 1992

*2000

710

118

ca. 60 i Aarhusdelen

142

2150

2017

Den russiske ortodokse Kirke
Menighed i København (Bredgade)
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

530

Frelsens Hær

1253

1638

Frikirken Oasan
Frikirken på Havnen

38

145

Frimenigheden Kilden
Fårevejle Evangelisk Lutherske
Frimenighed

30

Græsted Frikirke

100

Guds menighed
Hillerød Frimenighed

98

Holstebro frikirke

LUKKET
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Medlemmer pr. 1.
januar 2012

Navn

International Christian Community

Medlemmer pr. 1.
januar 2002

Medlemmer pr. 1.
januar 1992

120

International Harvest Christian
Center

150

Inuunerup Nutaap Oqaluffia Grønlands Frikirke

400

Jehovas Vidner
Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages
Hellige (Mormoner)

14.664

14.672

16.632

4500

4143

4149

Kong Haakons Kirke

2000

Kristensamfundet i Danmark

120

Kristent Center

55

210

Kristent Centrum

96

290

Kristent Fællesskab i Nordsjælland -> Nu frikirken i Hillerød
Kristent Fællesskab København
(Højnæskirken)

150

(opgør ikke)

Kristus Kirken (frikirke)

150

25

København Vinyard

450

Københavnerkirkens frimenighed

270

Københavns Bibeltrænings Center

148

Københavns Frimenighed

180

Livets Kilde

134
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Medlemmer pr. 1.
januar 2012

Navn

Luthersk Missionsforenings
Frimeninghed (Nordvestkirken)

Medlemmer pr. 1.
januar 2002

Medlemmer pr. 1.
januar 1992

1351

1509

70

Menigheden af Kristne I Danmark i
Jesu navn

(opgør ikke)

Menigheden Faderhuset

60

Metodistkirken i Danmark

2000

Mission Danmark
Morsø Frimenighed

1500

Nazaræernes Kirke/Greve Frikirke

70

Nexø Frikirke

80

Nordschleswigsche Gemeinde

ikke opgivet

Odder Frimenighed

188

Pinsekirken

5000

5273

1000

300 +280

Redeemed Christian Church og God
- Jesus Centre
Reformerte menigheder
Skovbo Frikirke (Den Kristne
Forsamling (Frikirken Berøa))

25

Svenska Gustafsförsamlingen i
København

1000

Sydfyns Frimenighed (tidligere
Taasing Frimenighed)

170

Syvende-dags Adventistkirken,
Danmark

2515
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Navn

Medlemmer pr.
1. januar 2012

Medlemmer pr.
1. januar 2002

50

71

The Brethren
The International Church for
Copenhagen

Medlemmer pr.
1. januar 1992

110

Thorsted Frimenighed

ikke opgivet

Troens Ord (Brande Kristne Center)

95

Yeshuat Tsion, Den Messianske
Synagoge i Danmark

200

(i DK og Norge til
sammen)

Østens Assyriske Kirke i Danmark (Den
assyriske østkirke i Danmark)

350

335

Ågård Frimenighed

450

Aalborg Menighedscenter

290

255

* anslået antal fra gruppen, præcist
medlemstal opgives ikke
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1.1. A.2. KRISTNE – DE ENKELTE TROSSAMFUND OG
MENIGHEDER
1.1.A.2.a. OVERSIGT
1. Apostolsk Kirke Danmark

21. Den Ortodokse Kirke i Danmark -

2. Baptistkirken i Danmark

Gudsmoders Beskyttelses Menighed

3. Bibel og Missionscentret

22. Den rumænsk-ortodokse menighed i

4. Bornholmerkirken Evangelisk
Luthersk Frimenighed

Danmark
23. Den Rumænske Ortodokse Menighed i

5. City Kirke, Herning

Aarhus

6. Citykirken Aarhus

24. Den Russiske ortodokse Kirkes

7. Copenhagen Community Church (tidl.
Amager Kristne Center)

menigheder (Nyhavn, Blommenslyst,
Skanderborg): Moskva-Patriarkatet

8. Dansk Teltmissions menighed
9. Den Apostoliske Pinsekirke
10. Den evangelisk-lutherske frikirke
11. Den evangeliske Frikirke

25. Den Russiske ortodokse Kirkes
menighed i København (Bredgade)
26. Den Serbisk Ortodokse Kirke i
Danmark

12. Den katolske Kirke i Danmark

27. Den til St. Alban´s English Church i

13. Den Koptisk-Ortodokse Kirke i

København hørende menighed

Danmark

28. Det Danske Missionsforbund

14. Den koreanske kirke i Danmark – se
de reformerte menigheder
15. Den Kristne Forsamling (tidl.:
Kristnastova)

29. Etiopisk-Ortodokse Tewahedo Kirke i
Danmark
30. Exodus-Kirken
31. Fonden Guds Verdensvide Kirke

16. Den kristne menighed i Danmark Brunstad Kristne Menighed

(Worldwide Church of God)
32. Forklarelsens Kirke

17. Den kristne menighed i København

33. Forsamlingen Livdin

18. Den kristne menighed i Holstebro

34. Frelsens Hær

19. Den makedonske ortodokse Kirke

35. Frikirken Oasan

20. Den Nyapostolske Kirke i Danmark

36. Frikirken på Havnen
37. Frimenigheden Kilden
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38. Fårevejle Evangelisk Lutherske
Frimenighed

63. Menigheden Faderhuset
64. Metodistkirken i Danmark

39. Greve Frikirke (tidligere Church of the

65. Mission Danmark

Nazarene, International Nazaræerens

66. Morsø Frimenighed

Kirke)

67. Nazaræernes Kirke (Greve frikirke)

40. Græsted Frikirke

68. Nexø Frikirke

41. Guds menighed

69. Nordschleswigsche Gemeinde

42. Hillerød Frimenighed

70. Odder Frimenighed

43. Holstebro frikirke

71. Pinsekirkerne i Danmark

44. International Christian Community

72. Redeemed Christian Church of God –

45. International Harvest Christian
Center

Jesus Centre
73. Reformerte menigheder:

46. Inuunerup Nutaap Oqaluffia Grønlands Frikirke

Tysk Reformert Kirke
Fransk Reformert Kirke

47. Jehovas Vidner

Koreansk Menighed

48. Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages

Reformert Menighed i Fredericia

Hellige (Mormoner)

74. Skovbo Frikirke (Den kristne

49. Kong Haakons Kirke Sjømannskirken i
København

Forsamling (Frikirken Berøa)
75. Svenska Gustafsförsamlingen i

50. Kristensamfundet i Danmark

København

51. Kristent Center

76. Sydfyns Frimenighed

52. Kristent Centrum

77. Syvende-dags Adventistkirken,

53. Kristent Fællesskab i Nordsjælland
54. Kristent Fællesskab København
(Højnæskirken)

Danmark
78. The Brethren
79. The International Church for

55. Kristus Kirken (frikirke)

Copenhagen

56. København Vineyard

80. Thorsted Frimenighed

57. Københavnerkirkens Frimenighed

81. Troens Ord

58. Københavns Bibeltrænings Center

82. Yeshuat Tsion, Den Messianske

59. Københavns Frimenighed

Synagoge i Danmark

60. Livets Kilde

83. Østens Assyriske Kirke i Danmark

61. Luthersk Missionsforenings

84. Ågård Frimenighed

Frimenighed Emdrup (Nordvestkirken)

85. Aalborg Menighedscenter

62. Menigheden af Kristne i Danmark i
Jesu navn
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1.1.A.2.b. KRISTNE - DETAILOPLYSNINGER
De kristne og
kristendomsinspirerede
grupper
Apostolsk Kirke Danmark

Antal medlemmer:
2000: 5282
2009: 5152  Dertil kommer 1284 udøbte
børn under 18.
2011: 5.138 NB: Deres nyeste tal er fra 2010
(og er lidt mangelfulde, da nogle menigheder
mangler i statistikken).

Antal medlemmer:
2000: 2936
2010: 3000-3500
2011: 3000 (ikke en eksakt opgørelse)

Medlemstal for 2011: 5.412 medlemmer
fordelt på 55 menigheder

Medlemmer er såvel børn som voksne, hvor
dåb er ikke et kriterium i forhold til
medlemskab

Kun døbte regnes for medlemmer, dvs. tallet
er uden børn.

Det koster intet at være medlem, men
tiendeprincippet er udbredt.

Medlemmer betaler frivillige
menighedsbidrag, så medlemskab har ikke en
pris.

Præster:

Præster:

2011: 45 – 13 fuldtidslønnede, 18
deltidslønnede og 14 ulønnede. 1 præst har
forkyndelsesvisum

2011: Der er 43, hvoraf de fleste er aflønnede.
Enkelte har forkyndelsesvisum
Kirkebygninger:

Kirkebygninger:
2010: 34 menigheder
2011: 38 bygninger, som er ejede

2000: 65 Kirkebygninger
2009: 51 menigheder
2011: 55

Undervisning af børn og unge:

Kun enkelte kirkebygninger er lejede.

Konfirmationsundervisning for de 13-14-årige.

Kirkegang:

Kontaktoplysninger:

Ved en normal søndagsgudstjeneste er der
2.080 kirkegængere. Trossamfundet har ikke
tal for, hvor mange kirkegængere der er ved
højtider.

Hovedkontor:
Lykkegårdsvej 100,
6000 Kolding
79321600
www.akdonline.dk
sekretariat@akbu.dk

Dåb: 96
Begravelse: 77
Vielse: 18
Undervisning af børn og unge:
Kristendomsklasse for de 13-14-årige.

Baptistkirken i Danmark

ARTS
FACULTY OF ARTS

AU
AARHUS UNIVERSITET

24

Børnekirke/søndagsskole

2000: 10 dåbshandlinger

Børneklub/spejder (ikke er decideret
undervisning, men med andagt til hvert møde).

2009: 6 dåbshandlinger, 1 begravlese, 1
vielse og 2 velsignelser af vielser indgået på
rådhuset.

Kontaktoplysninger:
2011: 10-15 dåbshandlinger, 0 begravelser, 12 vielser

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

Kontaktoplysninger:
Thyparken 11,
7700 Thisted
www.angelfire.com/rnb/bibelmc
Mail på hjemmesiden
21977700

Bibel og Missionscentret
Antal medlemmer:
2000: 106
2009: 110
2011: 131 døbte medlemmer

Bornholmerkirken Evangelisk
Luthersk Frimenighed

Et medlem er en voksen og døbt person, og
som er med på kirkens vision og drøm.
Desuden har alle medlemmer gennemgået et
kursus om Jesus
Ingen krav betaling, men kirken råder dog
folk til at give
Præster:

Medlemstal:
Ifølge kirkens hjemmeside har de 115
medlemmer.
Kontaktinformation:
Haslevej 130, 3700 Rønne
Tlf.: 43 41 56 57 (kontor)
Mobil: 2232 2864
peter@bornholmerkirken.dk
www.bornholmerkirken.dk

2009: to aflønnede præster
2011: 2½ aflønnede præst
Kirkebygninger:
2000: 2 bygninger
2009: 1 bygning
2011: 1 bygning

City Kirke, Herning

Kirkegængere:
2009: På en almindelig søndag deltager
mellem 130 og 180 personer, inklusive børn.
Det samme antal gælder for jul og påske.
2011: 80-100 voksne - 50 børn på en
almindelig søndag. Dette antal er også
gældende for højtiderne

City Kirken
Gl. Landevej 1
7400 Herning
42470799
Elsed@isaac-dk.eu

Citykirken Århus
Antal medlemmer:
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2011: 406 (ikke en eksakt opgørelse)
Man kan blive medlem, hvis man har en
personlig tro på Jesus Kristus og accepterer
Citykirkens værdier og visionsgrundlag. Der
er ingen aldersgrænse, men den personlige
beslutning/tro er afgørende. Dåb er ikke et
medlemskrav.
Der er intet krav om økonomisk støtte og intet
kontingent, men medlemmerne bliver
opmuntret til at støtte kirken økonomisk.

desuden ikke være døbt, for at være en del af
menigheden. Der er ingen medlemsbetaling.
Præster:
2011: 4 aflønnede præster, hvor 1 er aflønnet.
Inge har forkyndelsesvisum
Kirkebygninger:
2011: 1 bygning, som er lejet
Kirkegang:

Præster:

2011: Søndagsgudstjeneste:
mellem 70-90 kirkegængere
– ved højtider er dette tal stort set det samme.

2011: 4 aflønnede præster.
Kirkebygninger:

Dåbshandlinger: 9
Begravelser: 0
Vielser: 0

2011: 2 bygninger
Kirkegang:

Kontaktoplysninger:
2011: Søndagsgudstjeneste: mellem 250-300
kirkegængere – ved højtider er dette tal ca.
20 % større.
Dåbshandlinger: 7
Begravelser: 1
Vielser: 3

Amagertorv 5,
1160 København S
5155 5376
3331 3230
office@ccchurch.dk
www.ccchurch.dk
david@ccchurch.dk

Kontaktoplysninger:
Viborgvej 173
8210 Århus V
86 15 24 88
www.ckirken.dk
kontor@ckirken.dk

Dansk Teltmissions menighed

Copenhagen Community Church
(tidl. Amager Kristne Center)
Antal medlemmer:
2011: 115

Menigheden holder ”åbent hus” hver aften kl.
18.00. De har i 34 år brugt lokalerne på
Jagtvej, ”den Gamle Zigeunerhal”. Lokalerne
brændte i februar 2012. Dansk Teltmission,
Perleporten, drives af familien Büsman.
Kontaktoplysninger:
Kontaktperson: Max Büsman
Jagtvej 85, 1., 2200 København N
35 81 61 04
39 65 15 66
http://www.netkirken.dk/mg/
Email: perleporten@mail.tele.dk

Alle som har tilkendegivet at de ønsker at
være en del af menigheden. Man skal
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Den Apostoliske Pinsekirke

2011: 4 kirkebygninger, som er ejede

Kontaktoplysninger:

Kirkegængere:

Evangeliesalen,
Gl. Hobrovej 38,
8920 Randers NV
dge@amen.nu

2009: På en almindelig søndag er der 65
kirkegængere, til jul 85 og til påske 72. I 2009
har der været 2 dåbshandlinger.
2011: Antallet af kirkegængere 55-60. Ved
højtider er der ca. 60-70. Desuden har der
været 1 dåbshandling og 1 bryllup.

Den evangelisk-lutherske frikirke

Kontaktoplysninger:

Antal medlemmer:

www.vivit.dk - post@vivit.dk

2009: 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.

Sekretariat:
Skejbygaardsvej 23-25,
8240 Risskov
Tlf. 75 65 16 60.
Mobil 60 63 23 23

2011: 90 medlemmer. En person, som ved
dåben og troen tilhører Jesus Kristus, og som
har meldt sig ind i menigheden. Indmelding
sker for udøbte ved indføring i den kristne tro,
hvorefter personen døbes. Spædbørn, hvor
den ene eller begge forældre ønsker dåb,
optages ved dåb. For døbtes vedkommende
sker indmelding i kirkesamfundet ved
indføring i den kristne tro og kirkens
ordninger til støtte for den pågældendes tro
på Gud og for at opbygge et godt bånd med
menigheden. Betalinger sker i form af et
beløb svarende til ens formue og indtægt. Der
er intet krav.

Den evangeliske Frikirke
Antal medlemmer:
2009: 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.

2011: 2 præster  1 præst er aflønnet,
1præst er ulønnet hjælpepræst. Ingen har
forkyndelsesvisum

2011: 230 voksne medlemmer. Et medlem har
selv henvendt sig og ønsket medlemskab.
Med få undtagelser er alle over 18 år. Vi har
adskilt dåb og medlemskab, således at det
alene er troen på Jesus Kristus som Frelser
og Herre, der spørges til ved
medlemsoptagelsen. Dåben finder sted på
andet tidspunkt. Vi anerkender både barne –
og voksendåb, men praktiserer kun
voksendåb – troendes dåb. Medlemsbidraget
er op til den enkelte giver.

Kirkebygninger

Præster:

2009: 4 kirkebygninger som er ejede.

2009: menigheden har en enkelt præst ansat
på fuld tid.

Præster:
2009: Der er tilknyttet 2 præster, hvor
menighedspræsten er lønnet, hjælpepræsten
ulønnet.
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2011: Der er to præster tilknyttet kirken. Den
ene på fuld tid og den anden halv tid. (Begge
danske).

Antal medlemmer:

Kirkebygninger

2000: 34112
2009: 37123
2011: 40405

2009: Der ejes en og lejes en kirkebygning

Kirkebygninger og præster:

2011: Menigheden ejer selv kirken på
Vennelystvej 33, Randers og lejer til
ungdomsarbejde Niels Ebbesens gade 7b,
Randers.

2000: 70 kirker

Kirkegængere:

2011: ca. 75 kirker tilhører bispedømmet eller
et ordenssamfund. 73 præster.

2009: På en almindelig søndag kommer ca.
180 i kirken, til jul ca. 300 og til påske ca. 180.
I 2010 blev der foretaget 8 dåbshandlinger, 1
begravelse og 2 vielser.
2011: Kirkegang alm. søndag mellem 150 -200
pers. Det samme antal ved
Påske. Julegudstjenesten ca. 300 deltagere. I
2011 har der været 2 x dåb, 2x begravelse og
4 vielser.
Undervisning af børn og unge:

2009: 47 menigheder og 82 præster inkl.
pensionerede.

Kirkelige handlinger:
2000: 656 dåbshandlinger, 233 firmelser, 152
vielser, 335 begravelser
2008: 567 dåbshandlinger og 276 begravelser.
2011: 663 dåbshandlinger, 94 vielser, 274
begravelser.
Kirkegængere 2011:

2009: 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.
2011: I vores børne – og ungdomsarbejde er
der 107 medlemmer.
Kontaktoplysninger:
Vennelystvej 33
8900 Randers
www.frikirkenranders.dk
redaktion@gmail.com
kontor@frikirkenranders.dk

En almindelig søndag: 9125.
Hvor mange kirkegængere er der til jul og til
påske? Påsken: 9605 (Der føres ikke statistik
for Julen).
Kontaktoplysninger :
Katolsk Bispekontor
Gl. Kongevej 15,
1610 Kbh V.
33 55 60 25
www.katolsk.dk
nm@katolsk.dk

Den Koptisk-Ortodokse Kirke i
Danmark

Den katolske Kirke i Danmark
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skandinaviske del af den koptisk-ortodokse
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Den kristne menighed i Holstebro

Antal medlemmer:
160 medlemmer på Sjælland.

 Tallene fra de to menigheder er lagt
sammen

Kirkegang og kirkelige handlinger:
Antal medlemmer:
I 2011 er der en præst, bosiddende i Sverige,
som står for søndagsliturgien.
2010: 6 dåb, 2 vielser, ingen begravelser.
Kontaktoplysninger:
Taastrup Hovedgade 162 A,
2630 Taastrup
43 71 09 90
24 83 09 90
www.koptisk.dk
mailto:kontakt@koptisk-kirke.org

2010: 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.
2011: 833 både voksne, børn og udøbte.
Medlemmerne giver et frivilligt bidrag til
kirken.

Den koreanske kirke i Danmark

Præster:

– se de reformerte menigheder.

2010: Der er to præster som ikke er aflønnede.
2011: 2 præster, som hverken er aflønnede
eller har forkyndelsesvisum

Præst: Dea Hwan Oh
Ega Allé 5,
2770 Kastrup
Tlf.: 3246 1660
26 28 17 08

Kirkebygninger
2010: 2 bygninger, som er ejet.
2011: 2 bygninger, som er ejet

Den Kristne Forsamling (tidl.:
Kristnastova)
Kontaktoplysninger:
Birmavej 36,
2300 København S
Tlf. 32 55 18 09
www.kristnastova.dk
kristnastova@kristnastova.dk

Kirkegængere:
2010: 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.
2011: Der er ca. 570 kirkegængere hver
søndag. Ved højtider ligger dette tal på 822. I
2011 har der været 11 dåbshandlinger, 2
begravelser og 4 vielser.
Andet:

Den kristne menighed i Danmark Brunstad Kristne Menighed
Herunder:

Den kristne menighed i København
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Religiøs fritidsundervisning, fælles for
København og Holstebro:
Bibelundervisning for unge i alderen 14-15 år
i vinterhalvåret, med systematisk
gennemgang af relevante temaer, hvor
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eleverne deltager aktivt. (Jfr. endvidere
udførligt svar sidste år).

300 kr om året. Sat så lavt for at ingen skal
være udelukket af økonomiske årsager.

Kontaktoplysninger:

Præster:

Den Kristne Menighed i København,
Tårnfalkevej 17,
2650 Hvidovre

2011: Her er én præst, to diakoner og en
læser/sanger. Ingen får løn og Præsteskabet
er alle danske og altså ikke på visum.

Den Kristne Menighed i Holstebro,
Vester Feldborgvej 18,
7540 Haderup
www.brunstad.org/dk/

Kirkebygninger:

Den makedonske ortodokse Kirke

2011: Ingen kirkebygning, men kirke i
underetagen af et privat hus. Der er
afdelinger i København og Århus.
Kirkegængere:
2011: Antallet af kirkegængere svinger meget,
men normalt en 25 - 30 stykker i normal
søndag. Ved højtider ligger dette tal ca. på 50.
I 2011 har der været 4 dåbshandlinger og
ingen begravelser. Der har været én
ægtevielse samt én forlovelse i 2011.

Kontaktoplysninger:
Ane Katrinesvej 26, II th,
2000 Frederiksberg

Kontaktoplysninger:

Den Nyapostolske Kirke i Danmark
Kontaktoplysninger:
Søderupvej 19, Søderup,
6230 Rødekro
74 69 44 30
www.nak.org www.dnak.dk
danmark@nak-norddeutschland.de

Den Ortodokse Kirke i Danmark Gudsmoders Beskyttelses Menighed
Gudsmoders Beskyttelse er en del af Det
Vesteuropæiske Eksarkat, der hører under
Konstantinopels Patriarkat.

Gudsmoders Beskyttelses Menighed
Blomstervænget 10
2800 Kgs. Lyngby
www.ortodoks.dk
forstander@ortodoks.dk
Præst og forstander Poul Sebbelov
38873696

Den rumænsk-ortodokse menighed i
Danmark
Kontaktoplysninger:
Fader Michael Radu, Malmø.

Den Rumænske Ortodokse Menighed
i Århus

Antal medlemmer:
2011: 55 + børn. Medlemmerne er voksne,
ortodokse kristne over 18 år, som betaler
medlemskontingent. Medlemsbidraget er p.t.
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Kontaktoplysninger:

Alexander Nevsky Kirke
Bredgade 53
1260 København K

Gartnervænget 58,
8283 Hinnerup
8623 2203

Den Russiske ortodokse Kirkes
menigheder
(Nyhavn, Blommenslyst, Skanderborg)

Den Serbisk Ortodokse Kirke i
Danmark
Frederikssundsvej 50, 3. mf.
2400 København NV
35 34 71 32

Moskva-Patriarkat

Den til St. Alban´s English Church i
København hørende menighed

Kontaktoplysninger:
Hovedkontor:
Havebo 6, st. – 3
2500 Valby

Churchillparken 6, Langelinie
1263 København K
+45 39 62 77 36
www.st-albans.dk
jonathan@st-albans.dk

www.ortodoxy.dk
sergiysp@mail.ru

Den Russiske ortodokse Kirkes
menighed i København (Bredgade)
Den Russisk Ortodokse Kirke uden for
Rusland er sammenlagt med MoskvaPatriarkatet.
Antal medlemmer:
Den Russiske Ortodokse Kirkes anser sig selv
som ramme omkring alle ortodokse i
Danmark. Der er ca. 2000 personer, der er
tilknyttet kirken i Bredgade.
Kirkegængere:
Gennemsnitligt antal af kirkegængere til
søndagsliturgien er ca. 100.
I 2011 var der 46 dåb, 14 vielser, og 7
begravelser. Påskenatten har et par tusinde
deltagere.
Kontaktoplysninger:

Det Danske Missionsforbund
Antal medlemmer:
2000: 2001
2010: 2100
2011: 2150 – et medlem er én der er
indskrevet i medlemsprotokollen, dette er
både børn og voksne, men fortrinsvis voksne.
Det er kun døbte, som betegnes som
indskrevne medlemmer. Der er intet
medlemskontingent, men medlemmerne
opfordres til at give tiendePræster:
2010: Der er 21 præster tilknyttet som alle er
aflønnede.
2011: der er 14 præster tilknyttet, alle er
aflønnede
Kirkebygninger:
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2000: 24 kirker
2010: 21 bygninger
2011: 20 bygninger, som er ejede

www.exodus-kirken.dk
rj@exodus-kirken.dk

Kirkegængere:
2000: 16 dåbshandlinger, 18 begravelser og
19 vielser.
2010: 31 dåbshandlinger, 22 begravelser og
17 vielser.
2011: 1000 kirkegængere møder op til
søndagsgudstjenesterne. Antallet af
dåbshandlinger er i 2011 på 25. 26
begravelser blev foretaget, samt 13 vielser

Fonden Guds Verdensvide Kirke
(Worldwide Church of God)
P. O. Box 714
4000 Roskilde
22 67 70 96
46 38 32 17
danmark@gvks.org

Forklarelsens Kirke

Undervisning af børn og unge:
2010: Konfirmationsundervisning.
Kontaktoplysninger:

Store Valbyvej 245
4000 Roskilde
Theosophical Fellowship,
Skt Pedersstræde 27B, 3,
1453 Kbh. K

Rosenlunden 17
5000 Odense C
Tlf.: 66 14 83 31
ddm@email.dk

Forsamlingen Livdin
Etiopisk-Ortodokse Tewahedo Kirke i
Danmark
Kontaktoplysninger:
v/Legesse Mehari
Mørkhøjvej 44 M
2930 Herlev
www.tewahedo.dk info@tewahedo.dk

Exodus-Kirken

Antal medlemmer:
2009: 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.
2011: Omkring 530 børn og voksne. Der er
ikke kun døbte der regnes som medlemmer.
De betaler intet for medlemskab. Men de får
mulighed at give til menigheden hver uge.
Præster:

Kontaktoplysninger
2009: Der er tilknyttet en lønnet præst.
Enggårdsgade 56, 1 tv
9000 Ålborg
98 32 34 78
40 63 86 78

2011: En fuldtidspræst og en administrator
Kirkebygninger og præster:
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2009: Menigheden råder ikke selv over en
kirkebygning, men holder gudstjeneste i en
lokal skole og lejer en kontorbygning til det
administrative arbejde.

Torshavn
oasan@oasan.fo

2011: De har en bygning med deres
administration og mindre aktiviteter. I
weekenden er de på en lokal skole, hvor der
betales husleje.

Frikirken på Havnen

Kirkegængere:

2011: 38 medlemmer. For at være et medlem,
skal man give til kende, at man er en del af
familien. Både voksne og børn betegnes som
medlem – de fleste er døbt. For at være
medlem er det ikke at krav, at man betaler for
medlemskab. De fleste betaler dog tiende.

2009: 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.
2011: til en almindelig søndagsgudstjeneste
er der omkring 500 med børn. Ved højtider er
der op til 600 mennesker. I 2011 har der
været 30 dåbe, ingen begravelser (meget ung
kirke) og 4 vielser

Antal medlemmer:

Præster:
2011: Der er to præster, som hverken er
aflønnet eller har forkyndelsesvisum
Kirkebygninger og præster:
2011: menigheden råder over én bygning,
som de lejer.

Kontaktoplysninger:
Kirkegængere:
Torshavn, Færøerne
www.livdin.fo
webmaster@livdin.fo

2011: til en almindelig søndagsgudstjeneste
er der mellem 20-30 deltager – det samme
antal møder op ved højtider. I 2011 har der
hverken været dåb, begravelse eller vielser

Frelsens Hær

Kontaktoplysninger:

Kontaktoplysninger:

Refshalevej 203 A, Christianshavn,
1432 København K
32962324
www.frikirken.nu
Frikirken@c.dk

Nationalt hovedkontor,
Frederiksberg Allé 9,
1621 København V
3331 4192
www.frelsens-haer.dk
Information@DEN.salvationarmy.org

Frimenigheden Kilden
Tilbage til græsrødder  ønsker ikke længere
at deltage

Frikirken Oasan

Kontaktoplysninger

Frikirken Oasan
Frælsio 24
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Østergade 34, Ørum,
8830 Tjele
Telefon: 86652925
kilden@makechurch.dk
www.makechurch.dk

Præst Kaj Ove Bollerup
Solhegnet 2,
2670 Greve
56 14 50 16
kob@nazarene.dk

Fårevejle Evangelisk Lutherske
Frimenighed

Græsted Frikirke
Antal medlemmer:

Antal medlemmer:

2011: Der er to præster, som hverken er
aflønnet eller har forkyndelsesvisum

2011: Menigheden tegner sig for ca. 100
indskrevet medlemmer, og ca. lige så mange
trofaste kommende der ikke er medlemmer, i
alt inkl. børn og unge ca. 220. Menigheden er
drevet på samme vilkår som foreningsarbejde.
Børn og ungdomsarbejdet har deres egen
forening. Der er ikke krav om dåb for at være
medlem af Græsted frikirke. Der er desuden
heller ikke nogen krav om betaling for at være
medlem af Græsted frikirke, og alle over 18 år
kan melde sig ind i kirken.

Kirkebygninger og præster:

Præster:

2011: menigheden lejer sig ind på en skole.

2011: Græsted frikirke har to deltids præster
på hver 50% aflønnet af kirken.

2011: 30 medlemmer, som kun er voksne. For
at være medlem skal man tilslutte sig kirkens
værdier. Medlemsbidraget er forskelligt. Det
kan være alt fra 0 til 1000 pr. måned.
Præster:

Kirkegængere:
2011: til en almindelig søndagsgudstjeneste
er der mellem 40 deltager – det samme antal
møder op ved højtider. I 2011 har der hverken
været dåb, begravelse eller vielser
Kontaktoplysninger:
Kildevangen 79
4440 Mørkøv
59271995
www.faarevejle-frimenighed.dk
jorgen@faarevejle-frimenighed.dk

Greve Frikirke (tidligere Church of
the Nazarene, International
Nazaræerens Kirke)
Kontaktoplysninger
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En børnemedarbejder aflønnet 8 timer om
ugen.
Kirkebygninger og præster:
2011: Græsted frikirke råder over omkring ca.
2000 kvadratmeter bygninger, som alle
tilhører frikirke.
Kirkegængere:
2011: til en almindelig søndagsgudstjeneste
er der mellem 120-150 deltager – ved højtider
er tallet på 150-200 kirkegængere. I 2011 har
der været 4 dåb, 2 begravelse og 3 vielser

Kontaktoplysninger:
Holtvej 67,
3230 Græsted
info@graestedfrikirke.dk
+45 4839 1869
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dåbshandlinger i kirken i 2011. Der har
hverken været begravelse eller vielse.

Guds menighed

Kontaktoplysninger:

Har slået sig sammen med missionsforbundet

Kontaktoplysninger
Werner Berle
Saralyst Alle 140
8270 Højbjerg
86 11 27 24
Berle@webspeed.dk

c/o Søren Brosbøl,
Glarborgvej 6,
3400 Hillerød
4826 4606
http://www.frimenighed.dk/
birger@solstua.dk
preben@brosboel.dk

Holstebro frikirke
-

Eksisterer ikke længere

Hillerød Frimenighed
Antal medlemmer:

International Christian Community

2009: Der er 95 medlemmer i frimenigheden,
som det er gratis at være medlem af.
2011: 98 voksne medlemmer. Et medlem
forstås ved en person, som er over 18 år, og
som har udført en specifik handling. Det er
kun døbte, som indregnes som medlemmer.
Der betales ikke fast medlemskontingent –
dette foregår frivilligt.
Præster
2011: 3 ulønnede præster, som ikke har
forkyndelsesvisum
Kirkebygninger

Antal medlemmer:
Ca. 120 medlemmer. Et medlem er en voksen,
der tror på Jesus Kristus. Et medlem forstås
som en person, der støtter kirken økonomisk
(dette betyder ikke tiende), der besøger
kirken regelmæssigt, der er døbt (der kræves
dog ikke en dåbsattest) eller har et ønske om
at blive døbt samt at personen er frivillig i
mindst en af kirkens tjenester. Der er altså
ikke krav til at man skal være døbt, for at blive
medlem, dog skal medlemskabet da være
med henblik på at blive døbt. Disse krav
gælder og ikke børn.

2011: menigheden mødes på en skole

Medlemmer af kirken skal ifølge
medlemsblanketten betale tiende med ønske
om at være medlem og støtte kirken.

Kirkegængere:

Kirkebygninger og præster:

2009: 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.

ICC lejer en kirkebygning, hvortil der er
knyttet en aflønnet præst. Fra 1-10-2011 er
der fastansat en assistent til præsten, der
også er aflønnet.

2011: Ved en almindelig søndagsgudstjeneste
er der 120 kirkegængere. Der er været to

Præsten er ikke på forkyndervisum, men er
dansk statsborger med oprindelse fra
Singapore.
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Kirkegængere:
På en almindelige søndage deltager ca. 70100 i gudstjenesten. Der er
førstegangsbesøgende hver søndag, og disse
er inkluderet i kirkegængertallet. Til jul og
påske deltager ca. 100, mens det
understreges at det er en international kirke
og at flere medlemmer derfor afholder jul og
påske i deres hjemland.
I 2011 har der ikke været afholdt
dåbshandlinger, begravelser eller bryllupper.

tidligst i alderen 12 år. Hvis barnet er yngre
end 18 år sker dåben med forældrenes
samtykke. Det er kun døbte der regnes for
medlemmer. Det koster intet at være medlem
af frikirken, men menighederne modtager
gaver, donationer og tiende.
Kirkebygninger og præster:
Frikirken har i alt 5 husmenigheden og 6
selvejede kirke. De 6 kirker har hovedsagligt
været bygget som skandinaviske kirke
(generelt pinsekirker), som efterfølgende er
blevet overgivet til INO.

Kontaktoplysninger:
Til hver husmenighed/kirke er der tilknyttet en
præsteansvarlig/lægmandspræst, der ofte
hverken kaldes præst eller er uddannet præst.
Disse er ikke aflønnede, men ser det som en
fritidsinteresse.

Fredens Kirke,
Ryesgade 68,
2100 København Ø
www.getintouch.dk/

Kirkegængere:

International Harvest Christian
Center
Antal medlemmer:

En almindelig søndag er det ca. 4-500
kirkegængere generelt (ca. 130 i Nuuk),
ligeledes til jul og påske. I 2010 har der været
20-25 dåbshandlinger, 8 bryllupper og 2
begravelse (kun vielser bliver
centralregistreret).

Kirkebygninger og præster:
Kontaktoplysninger:
Kirkegængere:
Ilivinnguaq 1, Box 67,
3900 Nuuk,
Grønland,
Tlf. +299 32 13 82
www.Ino.gl
ino.nuuk@greennet.gl

Kontaktoplysninger:
Banevolden 46,
2500 Valby,
Denmark
www.ihcc.dk/

Jehovas Vidner
Inuunerup Nutaap Oqaluffia Grønlands Frikirke
Antal medlemmer:
Ca. 400 medlemmer. Et medlem er en person
der har aflagt et personligt vidnesbyrd om tro
på Jesus Kristus og derefter er blevet døbt
ved neddykkelse. Dåb sker på et tidspunkt,
hvor "barnet" kan bekende en personlig tro,
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Antal medlemmer:
14.664 medlemmer er tilknyttet Jehovas
Vidner. Et medlem forstås som en, der
deltager i menighedens offentlige
forkyndervirksomhed, og man bliver først
fuldgyldigt medlem ved dåben. Et barn der
selvstændigt kan aflægge et vidnesbyrd kan
blive regnet med som forkynder. Alle udgifter
dækkes ved frivillige bidrag.
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Kirkebygninger og præster:
Menigheden råder over 152 bygninger. Disse
er ejet af de lokale menigheder, og
menighederne ledes af et ældsteråd, som
ikke er aflønnede.
Kirkegængere:
På en almindelig søndag er der ca. 13.000
kirkegængere. Jehovas Vidner fejrer ikke jul
og påske, men til højtiden til minde om Jesu
død (påsken) var der 22.062 kirkegængere.
I 2011 har der været afholdt 249
dåbshandlinger, 119 begravelser og 74
vielser

Informationschefen er ikke oplyst om antallet
af dåbshandlinger, vielser og begravelser,
der er blevet udført i 2011.
Kontaktoplysninger:
National informationschef for Danmark:
Martin Stokholm,
Bøgevej 16, 4330 Hvalsø,
tlf: 2026 1200
www.mormon.dk

Kong Haakons Kirke Sjømannskirken
i København
Antal medlemmer:

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

I den norske koloni i Danmark findes der
omkring 11.000 nordmænd. (Ifølge kirkens
hjemmeside kender 97% af alle nordmænd i
udlandet til kirken, der virker som et kirkeligt,
kulturelt og socialt mødested)
Kirkebygninger og præster:

Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages
Hellige (Mormoner)

Kirken råder over 1 selvejet kirke, hvortil der
er knyttet 2 aflønnede præster.

I alt bestående af 22 menigheder

Kirkegængere:

Antal medlemmer:

På en almindelig søndag er der ca. 35
kirkegængere, til jul er der 150 kirkegængere
og til påske er kernemenigheden til stede.

Kirken har 4500 medlemmer, der alle er døbte.
Medlemmerne betaler intet kontingent, men
kan i stedet betale frivillige bidrag.

I 2011 har der været afholdt 27
dåbshandlinger, 7 begravelser og 107 vielser.

Kirkebygninger og præster:
Kontaktoplysninger:
Kirken har 22 bygninger, hvoraf der både er
ejede og lejede bygninger. Der er en
menighedsleder knyttet til hver bygning. Alle
22 er danskere eller gift dansk og ingen er
aflønnede.

www.sjomannskirken.no/kobenhavn

Kristensamfundet i Danmark

Kirkegængere:
På en almindelig søndag er der ca. 2300
kirkegængere, mens der er ca. 2500 til jul og
både.
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Antal medlemmer:
2000: 111
2009: 110
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Kirkebygninger og præster:

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

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

Kristent Centrum
Kirkegængere:

Antal medlemmer:

2000: 35 dåbshandlinger, 7 vielser, 9
begravelser

I 2011 har menigheden 96 medlemmer.
Medlemmerne er alle voksne og der er intet
krav til dåb eller medlemskontingent

2009: 18 dåbshandlinger, 3 vielser, 7
begravelser
Kontaktoplysninger:
Sankt Knuds Vej 13,
1903 Frederiksberg C
www.kristensamfundet.dk

Kirkebygninger og præster:
Kirken ejer 1 kirkebygning og har ingen præst
tilknyttet
Kirkegængere:
Ved en almindelig søndags gudstjeneste er
der ca. 40 kirkegængere til stede, hvilket er
det samme antal som til jul og påske.

Kristent Center

I 2011 har der hverken været afholdt
dåbshandlinger, begravelser eller bryllupper.

Antal medlemmer:
Menigheden har 55 voksne medlemmer, børn
medtælles ikke selvom de kommer i kirken.
Dåb er ikke et krav, men de fleste der kommer
i kirken er dog døbt. Kirken drives af frivilligt
indsamlede midler.

Kontaktoplysninger:

Kirkebygninger og præster:

Kristent Centrum,
Perikumvej 2,
9000 Aalborg
www.kristentcentrum.dk

Menigheden råder over 1 kirkebygning, som
de selv ejer. Tilknyttet kirken er 1 præst, der
ikke modtager løn.

Kristent Fællesskab i Nordsjælland

Kirkegængere:

 Nu frikirken i Hillerød ifølge sidste års eårbogs oplysninger

På en almindelig søndag her kommer omkring
45 kirkegængere, hvilket er det samme til jul
og påske. I 2011 har der været afholdt 2
dåbshandlinger og ingen begravelser eller
vielser. Dog er et par blevet velsignet i kirken,
men gift på rådhuset.

Kristent Fællesskab København
(Højnæskirken)

Kontaktoplysninger:

Antal medlemmer:
Kirken benytter sig ikke af registreret
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medlemskab, men er åbne for alle, som
ønsker at følge Jesus
Kristus. Derfor kan der ikke oplyses et
medlemstal.

Kirkegængere:
På en almindelig søndag mødes omkring 25
personer, hvilket er det samme til jul og påske.
I 2011 har der været afholdt 1 dåb og ingen
begravelser eller vielser.

Bygninger og præster:
Kirker har en bygning, som ejes af
menighedsrådet. 2 præster er tilknyttet kirker,
de er begge aflønnede og deltidsansatte, og
de har begge job ved siden af
præstegerningen.

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

Kirkegængere:
På en almindelig søndag er der ca. 110
voksne og ca. 50 børn i alderen 0-14, hvilket
er det sammen antal kirkegængere som til jul
og påske.
Der har været afholdt 1 dåb, 2 begravelser og
2 vielser. Der har desuden var afholdt 5
barnevelsignelser i 2011.

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

København Vineyard
Antal medlemmer:
Der er ca. 450, hvilket er antallet af aktive
personer inden for kirken. Medlemmer
opskrives ikke nogle steder, derfor er der
ikke et præcist antal medlemmer. 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.
Børn kan blive velsignet i kirken, men ikke
døbt. Kirken anvender voksendåb, hvilket
sker en gang årligt på deres sommercamp,
hvor det er muligt at udføre disse.

Kristus Kirken (frikirke)

Kirkebygninger og præster:

Antal medlemmer:

Menigheden ejer en kirkebygning, og der er
tilknyttet 3 lønnede præster. 2 af disse er
fuldtidsansatte og aflønnede, mens den tredje
er 40 % deltidsansat og stort set ikke aflønnet.

Kristus Kirken er en såkaldt huskirke med ca.
25 medlemmer. Et medlem er en person, som
ønsker at være en del af fællesskabet. Tallet
inkluderer både børn og voksne, døbte såvel
som udøbte. Det koster ikke noget at være
medlem af fællesskabet, men gaver modtages.
Kirkebygninger og præster:
Huskirken ejer ingen bygninger, men samles i
private hjem. Der er tilknyttet 1 ulønnet
præster.
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Kirkegængere:
På en almindelig søndag i deltager ca. 280
personer i gudstjeneste, til jul 100 og til påske
knap 100. Der har i 2011været afholdt 6
vielser og ingen begravelser eller
dåbshandlinger.
Kontaktoplysninger:
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København Vineyard
Nyvej 7,
1851 Frederiksberg C
www.kbh.vineyard.dk/

Menigheden har 148 medlemmer, hvoraf 1
person aktivt har indmeldt sig. Medlemstallet
dækker både voksne, børn, døbte og udøbte.
Medlemmer betaler ikke noget kontingent.

Københavnerkirkens Frimenighed

Kirkebygninger og præster:

Antal medlemmer:

Menigheden har 1 selvejet bygning og 4
aflønnede præster, hvoraf den ene er på
forkyndervisum

Kirken har 270 medlemmer. Ved et medlem
forstås en person som har meldt sig ind. Det
gøres ved at have en medlemssamtale med
præsten, hvorefter en medlemsblanket
underskrives. Det er et krav at man er døbt,
men medlemmet behøves ikke være døbt
menigheden selv, det må gerne være i
Folkekirken eller lign. Det koster ikke noget at
være medlem.
Kirkebygninger og præster:
Menigheden lejer kontorlokaler til en fast
månedlig ydelse, hvor de ansatte arbejder. Til
gudstjeneste lejer menigheden sig ind på en
skole, hvor der betales pr. gang. Når skolen
ikke kan benyttes, lejes lokaler hos Luthersk
Mission, København.
Menigheden har 5-6 personer der prædiker,
men kun 2 aflønnede præster. Den ene er på
fuldtid, mens den anden er på halvtid.

Kirkegængere:
På en almindelig søndagsgudstjeneste er der
cirka 100 kirkegængere, hvilket er samme
antal kirkegængere som til
påskegudstjeneste. Der afholdes ikke
gudstjeneste Juleaften.
I 2011 er 18 personer bliver døbt. Der er
hverken blevet afholdt begravelser eller
vielser, dog er et medlem blevet gift i en
anden kirke.
Kontaktoplysninger:
Hedemarksvej 15,
2620 Albertslund
www.kbc.dk

Kirkegængere:

Københavns Frimenighed

På en almindelig søndag deltager ca. 90
voksne og 30 børn mens der til jul var ca. 50
og til påske ca. 70. Der har i 2010 været
afholdt 9 dåbshandlinger og hverken nogle
begravelser eller vielser.

Antal medlemmer:

Kontaktoplysninger:
www.kbhkirken.dk

Menigheden har omkring 180 medlemmer,
der både tæller voksne og børn. Det er ikke et
krav, at man er døbt, og der er ikke opgivet
noget fast medlemskontingent, dog ligger det
implicit i medlemskabet, at man bidrager
økonomisk og på andre måder.
Kirkebygninger og præster:

Københavns Bibeltrænings Center
Antal medlemmer:

Menigheden holder til i en lejet bygning, der
anvendes som kirke, hvortil der er knyttet 2
præster, der begge er ansat på halvtid.
Kirkegængere:
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På en almindelig søndag og til påske har
menigheden 50-100 kirkegængere, mens der
til jul er omkring 120 kirkegængere.

www.livetskilde.dk

I 2011 har der været afholdt 5-10
dåbshandlinger, 0 begravelser og 3-5 vielser.

Luthersk Missionsforenings
Frimenighed Emdrup
(Nordvestkirken)

Kontaktoplysninger:

Antal medlemmer:

Nyvej 7,
1851 Frederiksberg
www.kbhfri.dk

70 medlemmer over 18 år pr 1.oktober 2011.
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.

Livets Kilde
Antal medlemmer:
Kirken har 134 medlemmer, 86 voksne og 48
børn. Grundlaget for medlemskab af kirken er
den personlige tro på Jesus som frelser samt
dåb. Før optagelse som medlem, må alle
gennemgå og tilslutte sig indholdet i hæftet
"Trosgrundlag og medlemsskab", der mere
uddybende beskriver, hvad kirken står for
rent teologisk og organisatorisk, m.v.
Det koster ikke noget at være medlem af
kirken. Dog forventer vi at man som medlem,
giver af sin tid og midler til kirkens interne
arbejde og udadrettede hjælpearbejde som
mission og nødhjælpsarbejde i udlandet. De
fleste medlemmer giver tiende til kirken, men
det er frivilligt og ikke et krav for at være
medlem!
Kirkebygninger og præster:
Kirken råder over 2 selvejede kirkebygninger,
hvortil der er knyttet en aflønnet præst.
Kirkegængere:
På en almindelig søndag er der ca. 95 børn og
voksne, mens der til jul er ca. 120 og påske ca.
100. I 2011 har der været afholdt 1
dåbshandling og ingen begravelser eller
vielser.
Kontaktoplysninger
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Kirkebygninger og præster:
Der ejes en bygning, og der er 3 ulønnede
præster tilknyttet.
Det koster kr. 250,- pr. år at være medlem af
menigheden.
Kirkegængere:
En almindelig søndag er der ca. 100. Til jul 80
personer og til påske 50. I 2011 har der været
3 dåbshandlinger og ingen hverken
bryllupper eller begravelser.
Kontaktoplysninger:
Frederiksborgvej 179
2400 København NV
www.nordvestkirken.dk

Menigheden af Kristne i Danmark i
Jesu navn
Antal medlemmer:
Menigheden tæller ikke medlemmer, det
handler i stedet om den enkeltes forhold til
Gud, der er derfor ikke nogle specifikke krav
til medlemmet ud over troen. Medlemmerne
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betaler ikke nogen fast kontingent, men giver
gaver til forkynderne, der har viet deres fulde
tid til jobbet. Forkynderne lever derfor et liv
ligesom Paulus og er afhængige af deres
menighed.

Der har hverken været dåbshandlinger,
begravelser eller vielser i 2011.
Kontaktoplysninger:
www.faderhuset.dk

Kirkebygninger og præster:
Menigheden samles i skiftevis i 7 forskellige
hjem (husmenigheder), hvor 5 personer
fungerer som forkyndere.

Metodistkirken i Danmark

Kirkegængere:

Antal medlemmer:

Der mødes i alt 10-15 personer om søndagen i
en af husmenighederne, hvilket er det samme
antal til jul og påske.

Kirken har 2000 medlemmer. Et medlem er en
voksne døbt person. Medlemmer er ikke
pålagt medlemskontingent, men afgør selv,
hvilket bidrag man ønsker at give til kirken.

I 2011 har der været afholdt 3 begravelser og
hverken nogle dåbshandlinger eller vielser.
Vielser overlader menigheden til det
offentlige.
Kontaktoplysninger:
Erik Jessen Lund,
Ulfkjærvej 17,
6990 Ulfborg,
tlf: 22 36 01 52

Kirkebygninger og præster:
Kirken har 13 ejede kirker med 22 aflønnede
præster tilknyttet.
Kirkegængere:
På en almindelig søndag er der i alt ca. 550
kirkegængere, til jul ca. 5000 og påske ca.
1200.

Menigheden Faderhuset

I 2011 har der været afholdt 25
dåbshandlinger, 25 begravelser og 10 vielser

Antal medlemmer:

Kontaktoplysninger:

60 voksne medlemmer. Ved et medlem
forstås de personer, der kommer til møder og
generalforsamling. Der er kun tale om voksne
personer – både døbte og udøbte.
Medlemskab er gratis.

Formand: Jørgen Thaarup
98 48 10 98
www.metodistkirken.dk

Kirkebygninger og præster:

Mission Danmark

Der ejes en bygning, hvortil der er knyttet 1
lønnet præst.

Antal medlemmer:

Kirkegængere:
På en almindelig søndag er der 60-70
kirkegængere, hvilket er det samme antal
som til jul og påske.
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Menigheden opererer ikke med medlemskrav
eller medlemskontingent, men ser et medlem
som en person der støtter menighedens
arbejde
Kirkebygninger og præster:
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Der ejes ikke nogen kirke, men i stedet
anvendes Folkekirkens, frikirkernes og
Pinsekirkernes lokaler, som lånes gratis.
Menigheden har 1 præst, der arbejdet frivilligt.

www.morsoefrimenighed.dk/

Nazaræernes Kirke (Greve frikirke)

Kirkegængere:
Til en almindelig gudstjeneste kommer der
mellem 2-400 kirkegængere, mens der ikke
afholdes specifikke gudstjenester i
forbindelse med jul og påske. Der gives ikke
et tal på antallet af dåbshandlinger, vielser og
begravelser, da disse foretages både i DK,
men også uden for landets grænser.
Kontaktoplysninger:

Antal medlemmer:
Ca. 70 medlemmer. Dette antal er kun voksne,
selvom det er muligt at være medlem som
barn. Børn medtælles dog ikke i
medlemstallet, først fra de er 15 år, da de her
har stemmeret i menigheden. Der er ingen
medlemsbetalinger, dog betaler en del
frivilligt tiende eller betaler via kontrakter.
Kirkebygninger og præster:

Rossinisvej 7,
9200 Aalborg SV
www.missiondanmark.dk

Kirken har en kirkebygning, de selv ejer. I
kirken prædiker og forkynder 7 personer,
hvoraf der er 1 aflønnet og fastansat præst.
Kirkegængere:

Morsø Frimenighed

På en almindelig søndag er der ca. 50
kirkegængere, lidt færre til påske og lidt flere
til jul.

Antal medlemmer:
1500 medlemmer, der alle er døbte.
Medlemmer betaler ca. 1,15 % af sin indtægt
til kirken. Indtil medlemmet bliver 18 år hører
det under sine forældre, efter de 18 år betales
100 kr. i medlemskontingent, indtil det bliver
rigtigt voksent (som når det skal giftes eller
have sit barn døbt) hvorefter der betales ca.
1,15 % af indtægten i kontingent.
Kirkebygninger og præster:
Kirken ejer selv sin kirke, hvortil der er
knyttet 1,25 præst, der er aflønnet.

I 2011 har der været afholdt 2 dåbshandlinger
(en voksen- og en barnedåb), 1 begravelse og
0 vielser.

Kontaktoplysninger:
Solhegnet 2,
2670 Greve
www.nazarene.dk

Kirkegængere:
På en almindelig søndag er der 60-100
kirkegængere, mens der til jul er 7-800 og til
påske 200.

Nexø Frikirke
Antal medlemmer:

I 2011 har der været afholdt 15
dåbshandlinger, 23 begravelser og 3 vielser
Kontaktoplysninger:

ARTS
FACULTY OF ARTS

Kirken har 80 voksne medlemmer. Kirken
opererer med voksendåb, hvilket er muligt fra
14-års alderen, men dåb er ikke et krav for
medlemskab. Det koster intet at være medlem,
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dog modtages gaver, der kan dække
betalingen af bygningsleje samt præstenes
løn.

menigheden selv lokaler i forbindelse med
præstegårdene. Der er tilknyttet 5 præster,
der alle er lønnede.

Kirkebygninger og præster:

Kirkegængere:

Kirken ejer bygning, der rummer et
forsamlingslokale. Hertil er knyttet lønnede 2
præster, en præst på deltid samt en
ungdomspræst på deltid.

På en almindelig søndag deltager mellem 15
og 45. Påske- og julegudstjenesterne er
besøgt af mellem 25 og 70. Der har i 2011
været ca. 60 dåbshandlinger, ca. 30
begravelser og 10-15 vielser.

Kirkegængere:
Kontaktoplysninger:
PÅ en almindelig søndag er der 50-60
kirkegængere (udgjort af både medlemmer
og andre udefra), til jul ca. 120 kirkegængere
og ca. 90 til påske.

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

I 2011 har der været afholdt 1-2 voksendåb, 2
barnevelsignelser, 2 vielser og 0 begravelser.
Kontaktoplysninger:

Odder Frimenighed

Købmagergade 27 C,
3730 Nexø
www.nexøfrikirke.dk

Antal Medlemmer:

Nordschleswigsche Gemeinde
2011-tallene skulle efter sigende være lig
tallene fra forrige år. Desuden henvises der til
hjemmesiden, hvor oplysninger er
offentliggjort i det omfang kirken ønsker det.
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. Alle
medlemmer er bosiddende i Danmark og har
skriftligt erklæret sit medlemskab.
Medlemmers børn er også inkluderet i
medlemstallet. Medlemmerne skal i
fællesskab dele kirkens opgaver og
omkostninger
Kirkebygninger og præster:
Til gudstjenester lejer kirken sig ind hos Den
Danske Folkekirke. Til det øvrige arbejde ejer
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188 medemmer, hvilket inkluderer børn og
voksne, der alle er voksne. Et medlem skal
ansøge om optagelse i menigheden, og hvis
personen ikke er døbt, vil der foregå en dåb
ved optagelsen.
Kontingent: 350 kr. for voksne, 75 kr. for børn
Kirkebygninger og præster:
Menigheden afholder gudstjenester i lejede
lokaler i et kulturhus, men ejer selv en
bygning med aktivitetscafé og
ungdomskollektiv. Der er 1 præst tilknyttet
menigheden, som er aflønnet efter
præsteforeningens overenskomst.
Kirkegængere:
På en almindelig søndag kommer 70-100
personer til gudstjeneste, til jul ca. 150 og til
påske ca. 120. I 2011 har der været 4
dåbshandlinger, 1 bryllupper og ingen
begravelser.
Kontaktoplysninger:
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Redeemed Christian Church of God –
Jesus Centre

Rude Havvej 11,
8300 Odder
www.odderfrimenighed.dk/

Antal medlemmer:
Kirkebygninger og præster:

Pinsekirkerne i Danmark

Kirkegængere:

Liste over pinsekirker:

Kontaktoplysninger:

Se www.pinsekirkerne.dk
Antal medlemmer:
Medlemmer: ca. 5000 (hovedkirken i KBH:
1170). Kun voksendåb, børn kan blive
velsignet. Ingen medlemskontingent, men
mange betaler tiende, andre giver gaver, men
det er op til den enkelte.

Kirkebygninger og præster:
Kirker 53 – både selvejet og lejet (ifølge
kontoret er ovenstående liste ikke opdateret
for nyligt)
Alle præster er ansatte og aflønnede (KBH: 6 i
aflønnede, hvoraf 1 på forkyndervisum)

Amagerbrogade 251B,
2300 København S
www.rccgdenmark.org

Reformerte menigheder
De fire menigheder er via Den Reformerte
Synode i Danmark tilsluttet Det Reformerte
Verdensforbund, der har hovedsæde i
Genève. Verdensforbundet tæller i dag mere
end 200 kirker spredt ud over hele jorden
med i alt ca. 75 millioner medlemmer, ca. 10
millioner flere end lutheranerne. I Danmark er
Synoden medlem af Danske Kirkers Råd,
Evangelisk Frikirkeråd, Danske Kirkedage og
Det Danske Bibelselskab.

Kirkegængere:

Synoden koordinerer de fire reformerte
menigheder i Danmark som er:

KBH:

Tysk Reformert Kirke:

Almindelig gudstjeneste ca. 400
kirkegængere – sidste søndag i
måneden ”supersøndag” ca. 700. Jul og
påske varierer ca. 300-400

Præst: Axel Bargheer
Gothersgade 109, 3. tv.,
1123 København K
Tlf.: 3313 8753.
reformierte-kirche@reformert.dk

I 2011 har der været afholdt 10
dåbshandlinger, 9 begravelser, 8-10 vielser
Kontaktoplysninger:

Fransk Reformert Kirke:
Præst: Pierre-Jean RUFF
Gothersgade 107, 2. th.,
1123 København K
Tlf.: 3314 9705

Kontor: 35 31 00 10
www.pinsekirkerne.dk

Koreansk Menighed:
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Præst: Dea Hwan Oh
Ega Allé 5,
2770 Kastrup
Tlf.: 3246 1660

en i København i Gothersgade, som den
koreanske, franske og tyske menighed deles
om.

Reformert Menighed i Fredericia:

Der er i alt 4 præster (en til hver menighed)
der alle er aflønnede. Den koreanske præst er
på forkyndervisum.

Præst: Sabine Hofmeister
Jyllandsgade 41,
7000 Fredericia
Tlf.: 7592 0551.
s.hofmeister@reformert.dk

Kirkegængere (samlet for de 4 menigheder):

Kontakt:

I 2011 har der samlet været afholdt 5
dåbshandlinger, 6 begravelser og 3 vielser.

På en almindelig søndag er der samlet ca. 100
kirkegængere, mens der til påske er ca. 100150 og til jul ca. 500.

Formand menighedsrådet i Fredericia:
Folke Ejvang,
Tlf: 75925473
Fredericia:
Medlemmer ca. 200.
Tæller både børn og voksne, men generelt
anser man en konfirmeret for at være et
egentligt medlem. Medlemmerne betaler
1,75% af deres indtægt til kirken (svarende til
kirkeskat) – ikke yderligere betalinger. 1 kirke,
selvejet (de 3 andre menigheder deler
kirkebygning i KBH).
1 præst, deltidsansat og aflønnet. Ca. 25
kirkegængere almindelig søndag, ca. 125 til
jul og påske. Dåb: 1 el. 2. Begravelse: 3.
Vielser: 0.
Antal Medlemmer (samlet for de 4
menigheder):

Kontaktoplysninger:
Den Reformerte Synode i Danmark,
Jyllandsgade 41,
7000 Fredericia.
telefon 7592 0551
www.reformert.dk

Skovbo Frikirke (Den kristne
Forsamling (Frikirken Berøa)
Antal Medlemmer:
Kirken har ca. 25 medlemmer, der ikke
nødvendigvis er døbte, dog skal de kunne
vedstå sig trosbekendelsen.
Kirkebygninger og præster:

Samlet har de 4 menigheder knap 1000
medlemmer. Medlemmerne betaler 1,75% af
deres indtægt til kirken (svarende til
kirkeskat). Kun døbte er kan være
medlemmer, og både børn og voksne anses
som medlemmer. Det er tilladt at være døbt
andetsteds.

Kirken har 1 bygning, som de lejer sig ind i.
Der er 2 præster tilknyttet kirken, som begge
er ulønnede og ingen af dem på
forkyndervisum.

Kirkebygninger og præster (samlet for de 4
menigheder):

På en almindelig søndag er der 10-40
kirkegængere, mens der til jul og påske er ca.
50 kirkegængere.

Til de 4 menigheder er der tilknyttet 2
selvejede kirkebygninger – en i Fredericia på
Dronningegade med tilhørende kirkegård og

I 2011 har der været afholdt 2 dåbshandlinger,
1 begravelse og 1 vielse.
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Kirkegængere:
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Kontaktoplysninger:

Medlemmer med en årsindkomst over
dagpengebeløbet betaler kr. 720,00 pr.
kvartal. Medlemmer på dagpenge og efterløn
betaler kr. 380,00 pr. kvartal.
Folkepensionister, studerende på SU og
kontanthjælpsmodtagere betaler kr. 205,00
pr. Kvartal.

Bækgårdsvej 41C,
4140 Borup
www.skovbofrikirke.dk/

Svenska Gustafsförsamlingen i
København
Antal medlemmer:
Kirker har omkring 1000 medlemmer, der
både indbefatter børn og voksne, som alle
skal være døbte. Kirken modtager gaver fra
sine medlemmer på minimum kr. 1000 pr.
arbejde voksen, minimum kr. 500 pr.
ung/pensionist og minimum kr. 1500 pr.
familie med mindreårige.

Kirkebygninger og præster:
Menigheden lejer en kirkebygning
(Adventistkirken i Svendborg), hvortil der er
tilknyttet en aflønnet præst.
Kirkegængere:
På en almindelig søndage er der i gennemsnit
20 deltagere i gudstjenesten. Der afholdes
ingen gudstjeneste til jul eller påske, kun
1.søndag i hver måned.
Der har i 2011 været 5 dåbshandlinger, 0
begravelser og 15 vielser.

Kirkebygninger og præster:
Kirken består af en kirkebygning med en
forsamlingsbygning i forlængelse af kirken,
der er selvejet. Kirken har en præst, der er
aflønnet og som kommer fra Sverige.
Kirkegængere:
På en almindelig søndag er der mellem 30 og
40 kirkegængere, mens der er omkring 100 til
jul og påske. I 2011 har der været afholdt 17
dåbshandlinger, 4 begravelser og 48 vielser.
Kontaktoplysninger:
Folke Bernadottes Allé 4,
2100 København Ø
www.svenskakyrkan.se/kopenhamn

Kontaktoplysninger:
Lindevej 11,
5900 Rudkøbing
www.sydfynsfrimenighed.dk

Syvende-dags Adventistkirken,
Danmark
Antal medlemmer:
Kirken har 2515 medlemmer, der alle er døbte.
Det koster intet at være medlem af kirken
Kirkebygninger og præster:

Sydfyns Frimenighed

Kirken har 39 kirkebygninger, som de selv
ejer, hvortil der er knyttet 26 aflønnede
præster.

Antal medlemmer:
170 medlemmer – og hermed forstås en
voksen døbt eller udøbt person, der betaler
kontingent.

ARTS
FACULTY OF ARTS

Kirkegængere:
Samlet har kirkerne ca. 1500 kirkegængere til
en almindelig gudstjeneste (der afholdes om
lørdagen), hvilket er det sammen antal som til
jul og påske.
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I 2011 har der været afholdt 42
dåbshandlinger, 38 begravelser og 10 vielser.
Kontaktoplysninger:
Syvende-dags Adventistkirken, Danmark
Concordiavej 16,
2850 Nærum
www.Adventist.dk

Antal medlemmer:
Kirken har 110 medlemmer. Medlemmer
tælles som de der deltager i kirken.
Medlemmer betaler ikke kontingent. Kirkens
støttes af frivillige gaver og bidrag og
modtager ikke støtte fra staten eller andre
øvrigheder.
Kirkebygninger og præster:

The Brethren
Antal medlemmer:
Menigheden har 50 medlemmer i alle aldre,
alle er døbte. Der betales ikke noget medlems
kontingent, men der er collections ved alle
møder.
Kirkebygninger og præster:
Kirken ejer selv et mødelokale. Alle deltagere
anses som forkyndere, der er derfor ikke
nogen ansatte eller aflønnede
forkyndere/præster. Ingen er derfor på
forkyndervisum.
Kirkegængere:
På an almindelig søndag afholdes der 3
møder, hvor der samlet er godt 200 deltagere
– heraf er nogle dog svenskere. Det samme
antal gælder jul og påske, hvor der ikke
afholdes specielle gudstjenester/møder.
I 2011 har der været af holdt 1 vielse og ingen
dåbshandlinger eller begravelser.
Kontaktoplysninger:

Kirken lejer Skt. Andreas Kirke, Gothersgade
148, 1123 København K til at afholde
gudstjenester i, men ejer selv en bygning med
kontor, mødelokale og præstebolig. Kirken
har 1 præst, der er aflønnet og på
forkyndervisum.
Kirkegængere:
På en almindelig søndag er der 65
kirkegængere, til jul 65 og i påsken 80.
I 2011 har der hverken været afholdt
dåbshandlinger, bryllupper eller begravelser.
Kontaktoplysninger:
Rev. Ronald M. Rentner,
Gjørlingsvej 10,
2900 Hellerup,
tlf: (+45 ) 39 62 47 85
www.internationalchurch.dk

Thorsted Frimenighed
Har ikke haft lyst til at deltage i 2011 (De
mener selv, at de er underlagt den danske
folkekirke. Marie Vejrup har modtaget derfra)
Kontaktoplysninger:

Kontaktperson:
Patrick Suckling
tlf. 20 34 75 19

http://www.friegrundtvigske.dk/sider/menighe
der/default.aspx?menighed=Thorsted

The International Church for
Copenhagen
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Troens Ord
Antal medlemmer:
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Der står 90-95 personer på kirkens
deltagerliste, der er fra 14 år og opefter. Der
deltager både døbte og ikke døbte, dog
forventes det, at man er døbt, hvis man skal
have et ansvarsområde i kirken. Kirken
praktiserer tiende som dog er frivillig. Der
optages desuden kollekt på møderne, som
også er frivillig

Kontaktoplysninger:

Kirkebygninger og præster:

Østens Assyriske Kirke i Danmark

Kirken har en selvejet bygning, hvortil der er
knyttet en aflønnet præst, der ikke er på
forkyndervisum.
Kirkegængere:
På en almindelig søndag er der 80-120
kirkegængere, hvilket er det samme antal
som til jul og påske.
I 2011 har der været afholdt 2 dåbshandlinger
og ingen begravelser eller vielser.
Kontaktoplysninger:
Højmarksvej 22,
Box 96,
7330 Brande
www.troensord.dk

Egon Ladegaard Kristensen,
Solvænget 46,
7400 Herning
www.yeshuattsion.webbyen.dk/

Antal medlemmer:
Kirken har omkring 350 voksne medlemmer
(med børn 6-700). Medlemmer skal være døbt
og tro på kirkens bekendelser. Medlemskab
koster 50 pr. måned.
Kirkebygninger og præster:
Kirken har ingen bygninger, men benytter
gratis Helligåndskirken. Dog afholdes jul og
påske andetsteds. Kirken har en ulønnet
præst tilknyttet, der ikke er på
forkyndervisum.
Kirkegængere:
På en almindelig søndag er der 80-120
medlemmer, til jul ca. 400 og til påske 400450.

Yeshuat Tsion, Den Messianske
Synagoge i Danmark
Yeshuat Tsion er en internetside Egon
Ladegaard Kristensen (E.L.K.) har oprettet i
Danmark. E.L.K. har sammen med Kristen
Bokproduksjon i Norge, der ledes af Oskar
Edin Indergaard (O.E.I.), dannet Paulinsk
Gruppe i både Danmark og Norge. E.L.K.
oversætter artikler og uddrag af bøger som
O.E.I. og andre har skrevet til dansk og
sender dem til medlemmerne i Danmark.
Paulinsk Gruppe har ca. 200 medlemmer i
Danmark og i Norge, og gruppen forsøger at
fremme ret forståelse af den paulinske teologi.
Gruppen har ingen præster og ingen kirker
eller lokaler, men afholder en del møder, der
er ikke fastlagte. O.E.I. har skrevet 18 bøger,
som både sælges i Danmark og Norge.
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I 2011 har der været afholdt 3-4
dåbshandlinger, ingen begravelser og 1
vielse.
Kontaktoplysninger:
Postboks 1544,
City Vest,
8220 Brabrand
kontaktperson:
Said Kako, tlf: 22 34 41 86
www.assyrianchurch-europe.org

Ågård Frimenighed
Antal medlemmer:
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Ågård Frimenighed er en grundtvigsk
menighed med ca. 450 medlemmer, hvor
både børn og voksne er medregnet. En
dåbsattest er ikke et krav for at være medlem,
men langt størstedelen er dog døbt pga.
kirkens grundlag. Medlemmerne giver 1,6% af
deres indkomst som medlemskontingent.

ikke noget gebyr eller medlemskontingent,
men der undervises om tiende og gaver,
hvorefter den enkelte selv tager beslutning
om, hvad man vil støtte menighedsarbejde og
mission med.

Kirkebygninger og præster:

Menigheden har 1 bygning, de selv ejer hvortil
der er knyttet 2 lønnede præster, der er
etnisk danske.

Kirken råder over en selvejet kirke med
tilhørende kirkegård og præstegård., hvortil
der er knyttet 1 aflønnet præst.
Kirkegængere:
På en almindelig søndag er der 30
kirkegængere, til jul 130 og til påske 70-80. I
2011 har der været afholdt 8 dåbshandlinger,
5 begravelser og 2 vielser.

Kirkebygninger og præster:

Kirkegængere:
Til en almindelig gudstjeneste er der i
gennemsnit 200 kirkegængere, mens antallet
jul og påske afhænger af, hvilket arrangement
der tilbydes. Ved sidst afholdte
julegudstjeneste var der ca. 150
kirkegængere, mens der til sidst afholdte
påskefejring var ca. 450.

Kontaktoplysninger:
I 2011 er afholdt 2 dåbshandlinger, 2 vielser
og ingen begravelser.

www.aagaardfrim.mono.net

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

Aalborg Menighedscenter
Antal medlemmer:
Menigheden har i alt ca. 290 medlemmer, ca.
220 voksne medlemmer (over 14 år) og ca. 70
børn. Både barne- og voksendøbte er
velkomne som medlemmer i kirken. Der er
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1.1.B. ISLAMISKE/ISLAM-INSPIREREDE TROSSAMFUND
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1.1.B.1. ISLAMISKE/ISLAM-INSPIREREDE TROSSAMFUND:
SAMLET TABEL
Medlemmer pr. 1.
januar 2012

Navn

Diyanet(Dansk tyrkisk islamisk stiftelse)

30.000

Alaadin Moske/ Tyrkisk Kulturforeningen*

378

Avedøre Moske*

150

Ayasofya moske*

632

Bilal Habesi moske (tyrkisk kulturforening)*

110

Brabrand Ulu moske/Tyrkisk kulturforening*

450

Dansk Indvandrer Kulturforening*

554

Dansk tyrkisk kulturcenter (Kocatepe moskeen)*
Den Islamiske forening af Bosniakker i
Danmark ODENSE

350

Den Islamiske forening af Bosniakker i
Danmark VEJLE

240

Den Islamiske Verdensliga (Muslim Worldliga)
Den MakedonskeForening Prespa*
Det Albanske Trossamfund i Danmark
Det Islamiske Forbund i Danmark

1000

Det Islamiske Trossamfund

ønsker ikke at
deltage

Det muslimske Kulturcenter

Lukket

Esbjerg Anatoliens Moske*
Eyup Sultan Moske/Dansk Tyrkisk
ungdomsforening*

100

Medlemmer pr. 1.

Navn
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januar 2012
Farum Moske*

600

Fatih Moske/Tyrkisk kulturforening*

250

Foreningen Ahlul Bait i Danmark (tidligere AlMostafa Islamisk Center)

1000-2000

Fredericia Tyrkisk Moske*
Ikast Fatih Camii Moske/Tyrkisk kulturforening*

156

Islamic Center Jaffaria

150

Islamic Cultural Center

Ingen
medlemsdefinition

Islamisk Center for Europæiske Lande
Islamisk Forum

300

Islamisk Kultur Center Amager

103

Islamisk Kultur Center Århus
Islamisk Kulturcenter i Helsingør*
Islams Ahmadiyya Djamâ'at (Bevægelse)

600

Islams Ahmadiyya Djamâ'at (Bevægelse)
Nakskov

80

Kulturforeningen for folk fra Irak

LUKKET

Københavns Moske

570

Majlis Khuddam-ul-Ahmadiyya (MKA Danmark)
Mevlana Moske (Ishøj kulturhus)*

550

Minhaj ul Quran (Odense)

45

Minhaj ul Quran International Denmark
(Københavnske grupper)

1500

Moskeforeningen i København
Muslim Cultur Institute

Lukket

Navn

Medlemmer pr. 1.
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januar 2012
Muslim Cultural Institute
Nyborg Tyrkisk Kulturforening*

55

Næstved Moske/Tyrkisk kulturforening*
Orhan Gazi Moske (Tyrkisk kulturforening)*
Pakistan Islamic Welfare Society

150

Randers Moske*

70 familier

Ringsted Moske/Tyrkisk kulturforening*
Shiamuslimsk Trossamfund i Danmark
Slagelse Yeni Camii Dernegi*

300

Suleymaniye Moske*
Tyrkisk kulturforening (Køge moske)*

420

Yunus Emre moske*
Åbenrå Moske/Dansk-Tyrkisk forening*
Århus Dansk-Tyrkisk Kulturforening*

Vil ikke oplyse

Århus Islamiske Trossamfund

118

Alevi Forbundet i Danmark

890

grupper markeret med * er tilknyttet Diyanet
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1.1.B.2. 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






























Aladdin 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
Fatih 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
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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









Den Islamiske Verdensliga
Det Albanske Trossamfund
Det Islamiske Forbund
Det Islamiske Trossamfund
Foreningen Ahl ul Bait
Imam Malik Instituttet
Islam Ahmadiyya Djamaat
Islamic Center Jaffaria
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Islamic Cultural Center/Islamisk
Kulturcenter
Islamisk Forum
Islamisk Kulturcenter, Amager
Kulturforeningen for folk fra Irak
Moskeforeningen i København
Muslim Cultural Institute
Muslim Culture Institute, Islamisk
Moske
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Pakistan Islamic Welfare Society
Shiamuslimsk Trossamfund i Danmark
The Islamic Center for E.C.
Aarhus Islamiske
Menighed/trossamfund
Alevi-forbundet i Danmark og Alevi
Kultur-Centre i Danmark
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1.1.B.2.b. ISLAMISKE - DETAILOPLYSNINGER
medlemmerne skrevet op på en liste, og der
betales kontingent på 300 kroner årligt pr.
husstand.

Dansk Tyrkisk Islamisk
Stiftelse/Diyanet

Deltagere:

Medlemmer og medlemsdefinition:

Der er omkring 30 – 40 personer til hver bøn
en almindelig hverdag. På en almindelig
fredag kommer der ca. 400 personer, hvor et
udeareal dertil må påregnes. Til Eid Ul Fitr og
Eid Ul Adha er der en tilslutning på omkring
600 personer. Disse to ceremonier/bønner
har lige så stor betydning for muslimer, som
juleaften har for danskerne.

2011: 30.000 medlemmer.

Kontaktinformation:

De definerer et medlem ved, at man betaler et
årligt gebyr på 100 kroner årligt, der skal ses
som et velgørende, symbolsk beløb.
Derudover er alle deres medlemmer
registrerede ved navn. Et medlemsskab er
både for børn og voksne, men børnene hører
dog ind under forældrene.

Aladdin Moské
Roskildevej 122,
2620 Albertslund.
Tlf: 61 79 05 76 / 43 62 57 93
http://albertslund-tkf.tr.gg/

Imam:

Avedøre Moske

Diyanet har ingen religiøs aktivitet, da de er et
hovedkontor for stort set alle tyrkiske
moskéer i landet, men de har faste imamere i
deres underforeninger. Imamerne i
underforeningerne er alle på forkyndervisum
for 4 år ad gangen

Kontaktinformation:

Kontaktinformation:
Hovedkontor
Roskildevej 122
2620 Albertslund.

Avedøre Tværvej 6
2650 Hvidovre
Medlemmer, medlemsdefinition og aktiviteter:

Ejerskabsforhold af bygninger:
Diyanet har ingen moské tilknyttet, da de er et
hovedkontor, men de har et gæstebederum,
som de selv har ejerskab over.
Modersmålsundervisning:
Diyanet har ingen tilladelse til at have
modersmålsundervisning, når de er et kontor.

Aladdin moské

2011: 150-200 medlemmer.
Et medlem er defineret ved, at man er
registreret ved navn på en liste og bliver
informeret om aktiviteter i moskéen og har
indflydelse på, hvad der skal ske i foreningen.
Et medlemsskab er kun for voksne og er pr.
husstand, hvilket vil sige, at hvis manden er
medlem, er konen det automatisk også. Det
gængse beløb at betale for et medlemsskab
om måneden er tyve kroner, men det er et
frivilligt beløb.
Deltagere i fredagsbønnen: 200-250.

Medlemmer:
Et medlem er i Aladdin moské defineret ved,
at det er pr. husstand. En husstand beregner
de til at være omkring 4. Derudover er
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Vielser: 20-30
Begravelser: 30
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Imam:
Deres imam er på forkyndervisum for 4 - 5 år
ad gangen-

De har ingen modersmålsundervisning i deres
moské, men udelukkende lektiehjælp.

Ejerskabsforhold af bygninger:

Bilal Habesi Moske

Avedøre moské har selv ejerskab over de
bygninger, der bliver benyttet til moské.

Kontaktinformation:

Modersmålsundervisning:
Avedøre moské har modersmålsundervisning
af børn og unge hver lørdag og søndag og har
haft det, siden foreningen blev oprettet. Der
kommer ca. 30-40 børn til hver
undervisningsgang.

Ayasofya Moske
Kontaktinformation:
Allehelgensgade 11 B
4000 Roskilde.

Nyborgvej 117
5700 Svendborg.
Medlemmer, medlemsdefinition og aktiviteter:
Bilal Habesi Moské har 110 medlemmer, der
betaler et årligt kontingent, men der er 500
personer i hele menigheden. Det årlige
kontingent har i 2011 været på 500 kroner og
vil pr. 1 januar 2012 stige til 700 kroner årligt
fremover. Et medlem er defineret ved, at man
betaler det årlige kontingent, og et
medlemsskab er pr. husstand. Det er både for
børn og voksne, såfremt børnene er fyldt 18
år.
Deltagere i fredagsbønnen: 80-100

Medlemmer, medlemsdefinition og aktiviteter:

Vielser: 4

2011: 632

Begravelser: 2

Et medlem er defineret ved, at man betaler et
årligt kontingent på 500 kroner og derudover
er registreret ved navn på en liste. Et
medlemsskab er både for børn og voksne,
såfremt børnene er over 18 år

Imam på forkyndervisum:

Deltagere i fredagsbønnen: 300-400

Ejerskabsforhold af bygninger:

Vielser: 0

Menigheden har købt bygningerne og ejer
dem derfor selv.

Begravelser: 10

Bilal Habesi Moské har 1 fast imam, der er i
DK på forkyndervisum på 4 år + 1 år, hvis han
ønsker et blive et ekstra år.

Modersmålsundervisning:

Imam på forkyndervisum:
Ayasofya Moské har 1 fast imam, der er i
Danmark på forkyndervisum for 5 år ad
gangen. Efter 3 år har han tilladelse til at
udføre vielser
Ejerskabsforhold af bygninger
Det er alle medlemmerne, der har bidraget til
at betale for bygningen, de anvender og ejer
den derfor.
Modersmålsundervisning:
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Bilal Habesi Moske har
modersmålsundervisning, men det er egentlig
en anden forening, der står for det. En såkaldt
Svendborg Tyrkisk
Uddannelsessammenslutning, der går under
forkortelsen (Stus). De har haft denne ordning
siden 2003, og der er ca. 50 børn og unge pr.
gang.

Brabrand Ulu Moske
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Kontaktinformation:

Deltagere til fredagsbønnen: 100-130
Vielser: 0
Begravelser: 0

Silkeborgvej 326, 1
8230 Åbyhøj.
Medlemmer, medlemsdefinition og aktiviteter:
Brabrand moské har ca. 450 medlemmer. Et
medlem er defineret ved, at man frivilligt vil
hjælpe med betaleling af foreningens udgifter
og derudover er social engageret i de
programmer, der udbydes i moskéen. Man
betaler enten 1000 årligt eller 100 kroner om
måneden.

Imam på forkyndervisum:
De har ingen fast imam i øjeblikket, men får
snart en fra Tyrkiet, når de får ordentlige
lokaler til større religiøs aktivitet.
Ejerskabsforhold af bygninger:
De låner bygningen, men har lige afsluttet en
handel med Høje Taastrup om en byggegrund.

Deltagere i fredagsbønnen: 400-500

Modersmålsundervisning:

Vielser: 16

Da de er en forholdsvis ny forening, har de
derfor heller ingen modersmålsundervisning

Begravelser: 6
Imam på forkyndervisum:
Brabrand Moské har to forkyndere, som de
selv definerede det. En af dem er mandlig og
en af dem er kvindelig, hvilket er ret atypisk.
De er begge på forkyndervisum.

Dansk Tyrkisk Kultur og Aktivitetscenter
- Kocatepe Moskeen
Kontaktinformation:

Ejerskabsforhold af bygninger:

H.C. Ørstedsvej 29C
1879 Frederiksberg C.

Bygningen ejes af Diyanet.

Ingen besvarelse.

Modersmålsundervisning:

Den Makedonske Moske Forening
Prespa

Der er modersmålsundervisning i moskéen,
som de har haft i fire år. Der kommer ca. 30
børn og unge til hver undervisningsgang.

Dansk Indvandrer Kulturforening

Kontaktinformation:
Tranevej 16, 1. tv.
2400 København NV.
Ingen besvarelse.

Kontaktinformation:

Esbjerg Anatoliens Moske

Charlotteager 114, 2. th.
2640 Hedehusene.
Medlemmer, medlemsdefinition og aktiviteter:
De har 554 medlemmer i alt, hvoraf 120 af
dem er det, de kalder aktive medlemmer. Da
det er en forholdsvis nyetableret forening, har
de ingen særlige krav til medlemmer. Derfor
er et medlemsskab også indtil videre gratis,
men når de flytter i deres nye lokaler, vil det
komme til at koste et årligt kontingent for at
være medlem.
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Kontaktinformation:
Østergade 69
6700 Esbjerg.
Ingen besvarelse

Eyup Sultan Moske
Kontaktinformation:
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Fyensgade 44
7400 Herning.

Kontaktinformation:

Medlemmer, medlemsdefinition og aktiviteter:
2011: 100 medlemmer. Et medlemsskab er
defineret ved, at man betaler et årligt
kontingent på 300 kroner. Det er både for
børn og voksne og har ingen aldersgrænse
for børnene.
Deltagere i fredagsbønnen: 70-80
Vielser: 0

Nørregade 49
7430 Ikast.
Medlemmer, medlemsdefinition og aktiviteter:
Ikast moské har 156 medlemmer. Et medlem
er defineret ved, at man betaler et årligt
kontingent på 200 kroner, og man er
registreret pr. familie.
Imam på forkyndervisum:

Begravelser: 0

De har 1 fast imam, der er i DK på
forkyndervisum.

Imam på forkyndervisum:

Ejerskabsforhold af bygninger:

De har 1 fast imam, der er i DK på
forkyndervisum for 5 år ad gangen.

De ejer selv bygningen.

Ejerskabsforhold af bygninger:

Modersmålsundervisning:
De har ingen direkte
modersmålsundervisning, men
koranundervisning. Det er deres mål at få
modersmålsundervisning.

De ejer selv bygningen.
Modersmålsundervisning:
De har modersmålsundervisning, der bliver
tilbudt af frivillig arbejdskraft. De har haft
denne form for undervisning de sidste 5 -6 år,
og der kommer ca. 50-60 til hver
undervisningsgang, der ligger to gange om
ugen.

Islamisk Kulturcenter i Helsingør
Kontaktinformation:
Rosenkildevej 6
3000 Helsingør.
Ingen besvarelse.

Fatih Moske
Kontaktinformation:

Mevlana Moske

Jonstrupvej 246
2750 Ballerup.

Kontaktinformation:

Ingen besvarelse med nye tal for 2011.

Industriskellet 4
2635 Ishøj.

Fredericia Tyrkisk Moske

Medlemmer, medlemsdefinition og aktiviteter:

Kontaktinformation:

2011: 500-600 medlemmer. Et medlem er
defineret ved, at man er registreret ved navn,
adresse og cpr-nr. og betaler et årligt
kontingent på 500 kroner. Både børn og
voksne kan være medlem.

Vendersgade 30A
7000 Fredericia.
Ingen besvarelse

Ikast Fatih Moske
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Deltagelse i fredagsbønnen: 700-1000
Vielser: 10
Begravelser: 30
Imam på forkyndervisum:
De har to faste imamere og nogle andre løse,
der arbejder frivilligt. De to faste imamere er i
Danmark på forkyndervisum for 12 måneder
ad gangen.

De har indimellem modersmålsundervisning.
Det kommer an på, om de kan finde en til at
undervise. Men de har haft
modersmålsundervisning on-off i 7-8 år, og i
2011 var der omkring 10-11 personer pr.
gang.

Næstved Tyrkisk Islamisk
Kulturforening
Kontaktinformation:

Ejerskabsforhold af bygninger:
De ejer selv bygningen.

Korinthvej 16 – 20
4700 Næstved.

Modersmålsundervisning:

Ingen besvarelse.

De har ingen modersmålsundervisning, da
det i følge ham er noget, kommunen
varetager.

Orhan Gazi Moske
Kontaktinformation:

Nyborg Moske

Bruhnsvej 15, st.
3600 Frederikssund.

Kontaktinformation:

Ingen besvarelse.

Nørrevoldgade 64, stuen
5800 Nyborg.
Medlemmer, medlemsdefinition og aktiviteter:

Randers Moske

Nyborg moské har 56 medlemmer, hvor et
medlem er defineret ved, at man er
registreret ved navn på en liste og betaler et
månedligt kontingent på 100 kroner. Det er
både børn og voksne, der kan være medlem,
men man skal først betale fra man er 18 år.

Kontaktinformation:

Deltagere i fredagsbønnen: 30-40

Randers moske har 70 familier som
medlemmer. Det vil sige, at hvis faderen er
medlem, er resten af familien det også. Et
medlem er defineret ved, at en familie samlet
betaler 100 kroner om måneden. Det er både
for voksne og børn, såfremt børnene er over
18.

Vielser: 0
Begravelser: 0
Imam på forkyndervisum:
De har ingen fast imam, men vil meget gerne
have en på længere sigt.

Sandgade 9
8900 Randers.
Medlemmer, medlemsdefinition og aktiviteter:

Deltagere i fredagsbønnen: 60-70
Vielser: 0

Ejerskabsforhold af bygninger:
De har købt bygningen for et halvt år siden og
ejer den derfor selv.

Begravelser: 0

Modersmålsundervisning:
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Imam på forkyndervisum:
Randers moské plejer at have 1 fast imam på
forkyndervisum for 4 år ad gangen, men i
øjeblikket har de en fra Århus og venter på at
få en imam fra Tyrkiet.

Pjentedamsvej 31,3
5000 Odense C.
Ingen besvarelse.

Ejerskabsforhold af bygninger:

Slagelse Yeni Camii Dernegi

Det er hovedkontoret foreningen, Diyanet, der
har købt bygningen til dem.

Kontaktinformation:

Modersmålsundervisning:

Sct. Mikkelsgade 2
4200 Slagelse.

De har ingen modersmålsundervisning.

Medlemmer, medlemsdefinition og aktiviteter:

Ringsted Moske

Slagelse moské har ca. 300 medlemmer, hvor
det medlem er defineret ved, at man betaler
et årligt kontingent på 360 kroner.
Medlemsskabet er udelukkende for voksne.

Kontaktinformation:

Deltagere i fredagsbønnen: 400-500

Vibevej 14
4100 Ringsted.

Vielser: 0

Medlemmer:

Begravelser: 2

251. Et medlem er en der er aktiv og deltager i
de fleste aktiviteter. Det tæller både børn og
voksne. Det koster 600 kr. om året at være
medlem.

Imam på forkyndervisum:

Imam:

Ejerskabsforhold af bygninger:

En imam på forkyndervisum lønnet af den
tyrkiske stat. Bygningen lejes.

Bygningen, de benytter, har de selv købt og
ejer den dermed selv.

Deltagere:

Modersmålsundervisning:

Der deltager almindeligvis i gennemsnittet 25
ved bøn i hverdagene, og 80-100 ved
fredagsbønnen. Ved Eid ul Fitr [Ramazan
bayram/Seker Bayrami] og ved Eid ul Adha
[Kurban Bayrami] deltager ca. 250-300.

De har ikke modersmålsundervisning mere,
men havde engang, da kommunen betalte.

Bryllupper/vielser i 2011: 7

De har 1 fast imam, der er i Danmark på
forkyndervisum.

Suleymaniye Moske
Kontaktinformation:

Begravelser i 2011: 5
Der er modersmålsundervisning af børn og
unge og frivillig islamisk undervisning i
weekenderne til de børn ved Imamen.

Smithsvej 6
4300 Holbæk.
Ingen besvarelse.

Selimiye Moske

Tyrkisk Kultur Moske

Kontaktinformation:

Kontaktinformation:
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Sygehusvej 26
4600 Køge.

Kontaktinformation:

Medlemmer, medlemsdefinition og aktiviteter:
Køge moské har ca. 420 medlemmer. Et
medlem er defineret ved, at de er registreret
på en liste og betaler et årligt kontingent på
200 kroner.
Deltagere i fredagsbønnen: 200

Lille Kolstrup 20E
6200 Åbenrå.
Ingen besvarelse.

Aarhus Dansk-Tyrkisk Kulturforening
Kontaktinformation:

Vielser: 0

Gjellerupvej 88,
8230 Åbyhøj.

Begravelser: 5
Imam på forkyndervisum:
De har to faste imamere, der begge er i
Danmark på forkyndervisum for 4 år ad
gangen.
Ejerskabsforhold af bygninger:
De ejer selv bygningen, de benytter.
Modersmålsundervisning:

Sekretær og tolk: Tahsin Simsek:
Tlf. 25298012, mail: simsek@stofanet.dk.
Alternativt: talsmand Omar Kara: 32160062
eller formand: Remzi Demirci: 20730687.
Generelt
Foreningen hed tidligere “Tyrkisk
Kulturcenter Århus” og udover det
nuværende navn hedder foreningen også
“Selimiye Stiftelse Århus”.

De har siden 1992 haft
modersmålsundersvisning af både piger og
drenge to gange om ugen, hvor der er 2011
var ca. 10-15 børn pr. gang.

Medlemmer, medlemsdefinition og aktiviteter:

Yunus Emre Moske

Deltagere i fredagsbøn: 300-400

Kontaktinformation:

Vielser: 0

Køgevej 37
2630 Taastrup.

Begravelser: 5-6

Et medlem er en betalende voksen.
Kontaktperson oplyser at man ikke opgiver
medlemstal. Beskrives som ‘den største
tyrkiske forening i Århus’.

Imam på forkyndervisum:

Ingen besvarelse.

Ja - og uddannet i Tyrkiet. Foreningen hører
under Diyanet.

Yunus Emre Moske

Ejerskabsforhold af bygninger:

Kontaktinformation:

Ejer selv bygningerne. Derudover er man i
gang med nyt byggeri bl.a med henblik på at
lave faciliteter, der muliggør den rituelle
afvaskning ved begravelsen. Mht begravelser
er man derudover med i den fond, der
muliggør at liget kan sendes til Tyrkiet for at
blive begravet der.

Sønderbrogade 2
8700 Horsens.
Ingen besvarelse.

Modersmålsundervisning:

Åbenrå Moske
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Ingen modersmålsundervisning, men man har
en religiøs ‘søndagsskole’ for børn og unge.

Jacob Hansensvej 32, 2 tv,
5260 Odense
Formand? Buslacic: 65316538
Medlemmer, medlemsdefinition og aktiviteter:

Den Islamiske forening af
Bosniakker i Danmark VEJLE

2011: 350 medlemmer. Mænd, kvinder og
børn. Kontingentet er anderledes højere end i
Vejle: 50 kr pr måned.

Kontaktinformation:

Deltagere i fredagsbøn: 30-40.

Vesterbrogade 11 C-2,
7100 Vejle
75827004 eller 75827004
Evt. formand Jamin Bjelosevic: 75823003

Imam på forkyndervisum:

Generelt:

Nej. Imamen er i øvrigt ikke uddannet imam
(og er 34 år gammel). Til eid og ramadan har
man nogle gange gæsteimamer fra Bosnien.
Ejerskabsforhold af bygninger:

Mht underforeninger af Den Islamiske
forening af Bosniakker i Danmark, f.eks. Den
Islamiske forening af Bosniakker i Danmark i
henholdsvis Vejle og Odense.
Medlemmer, medlemsdefinition og aktiviteter:
2011: 240 medlemmer.
Mænd, kvinder og børn. Alle tæller som
medlemmer. Dette giver sig også til udtryk
ved den oplysning, at 15-25 årige betaler et
kontingent på 15 kr pr måned, medens
voksne over 25 betaler 25 kr pr måned.
Deltagere i fredagsbøn: 20

Leje - som betales af frivillige bidrag.
Modersmålsundervisning:
Ja - og derudover ‘søndagsskole’ med
koranundervisning. Dette har man haft siden
1996.

Minhaj ul Quran
[VALBY, AMAGER, BISPEVEJ]
Kontaktinformation:

Imam på forkyndervisum:

Valby: Valhøjvej 15 B,
2500 Valby

Nej. Og arbejder i øvrigt ulønnet.
Ejerskabsforhold af bygninger:

Amager: Øresundsvej 51,
2300 København S

Leje.

Bispevej: Bispevej 25,
2400 København NV

Modersmålsundervisning:
Ingen modersmålsundervisning da man
mangler ressourcer. Man vil gerne, men
eftersom man baserer sig på frivillig
arbejdskraft er det svært at få sat i værk.

Den Islamiske forening af Bosniakker i
Danmark ODENSE

Medlemmer, medlemsdefinition og aktiviteter:
2011: 1000-1500 medlemmer.
Både børn og voksne. Det samlede
medlemstal inkluderer således
underorganisationer for børn og kvinder.
Deltagere i fredagsbønnen (Bispevej): 300400.

Kontaktinformation:
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Imam på forkyndervisum:
Ja. Visummet forlænges hvert 5. eller 6. år.
Ejerskabsforhold af bygninger:
Ejer alle bygningerne - altså både i Valby, på
Amager og på Bispevej, som er købt i 2010.
Ved store begivenheder lejer man større
lokaler.
Modersmålsundervisning:
Ja i urdu siden 1986. Man har oprettet
forskellige kurser til små børn, unge og
voksne.

Den Islamiske Verdensliga
(Muslim Worldliga)
Vodroffsvej 8, 1.,
2000 Frederiksberg,
33241748 eller 33 24 33 50.
mwl-dk@hotmail.com
Ingen besvarelse. Adressen er den samme
som nedenstående ‘Det Albanske
Trossamfund i Danmark’.

Det Albanske Trossamfund i
Danmark
Vodroffsvej 8,
1900 Frederiksberg,
33241748 eller 21 66 18 60.

Minhaj ul Quran [ODENSE]
Kontaktinformation:

Ingen besvarelse.

Rugårdsvej 117,
5000 Odense,
tlf: 63123463.
Kontaktperson Emir,
tlf: 26240786 /
info@muslimskesider.dk

Det Islamiske Forbund i Danmark
Kontaktinformation:

Medlemmer, medlemsdefinition og aktiviteter:
2011: 40-50
Betalende, voksen mand. Den betalende
inkluderer familien. Derudover findes der
‘støttemedlemmer’, som ikke medregnes her.
Deltagere i fredagsbønnen: 50-60.

Hejrevej 3,
2400 København NV,
tlf: 35813655
mfalbarazi2000@yahoo.dk,
tlf: 35 84 07 32
eller Hakam (sekretær)
på 50167017 / 25799050,
alrabita_viden@live.dk
Medlemmer, medlemsdefinition og aktiviteter:

Imam på forkyndervisum:

2011: 1000 medlemmer

Ja - med vielsesmyndighed.

‘Folk, der kommer og bruger stedet’. Altså
både børn og voksne. Medlemsbidrag er
frivillige.

Ejerskabsforhold af bygninger:
Ejer.

Deltagere i fredagsbønnen: 300

Modersmålsundervisning:
Ja efter lyst og behov siden 2010.
Forkyndelsen sker på urdu, derfor er der
mulighed for at lære urdu.

Imam på forkyndervisum:
Nej, imamen har dansk statsborgerskab og er
fastboende i Danmark.
Ejerskabsforhold af bygninger:
Ejer.
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Modersmålsundervisning:

Islamic Center Jaffaria

Ja, man har haft arabiskundervisning
igennem flere år.

Kontaktinformation:

Det Islamiske Trossamfund
Ingen besvarelse.

Rådmandsgade 56,
2200 København N,
35 81 83 50,
icjdk@hotmail.com
Alternativt: Syed Sajjad Hussain;
Tlf: 35818350
Medlemmer, medlemsdefinition og aktiviteter:

Det muslimske Kulturcenter
--- er lukket.

2011: 150 medlemmer. Voksne, betalende.
Deltagere i fredagsbønnen: ca. 200.
Imam på forkyndervisum:

Foreningen Ahlul Bait i Danmark
(tidligere Al-Mostafa Islamisk
Center)

Ja.
Ejerskabsforhold af bygninger:
Ejer.

Kontaktinformation:

Modersmålsundervisning:

Vibevej 25-29,
2400 København NV
38100078
smmkhademi@hotmail.com

Ja, siden 2001.

Medlemmer, medlemsdefinition og aktiviteter:
2011: 1000-1500 medlemmer.
Personer over 15 år tæller som medlem.
Deltagere i fredagsbønnen: 700-900.
Vielser: 15-25.
Imam på forkyndervisum:
Ja - han er uddannet imam og fra Iran. Der er
derudover tilknyttet en hjælper og en
‘forkynder’.

Islamic Cultural Center
Kontaktinformation:
Horsebakken 2,
2400 København NV.
Tlf: 38 60 90 17,
islamiccc@hotmail.com
Alternativt: Imam: Khalil,
tlf: 26999793
eller suhaib34@hotmail.com
eller talsmand Yasin
tlf: 22493909 .
(NB: han vil ikke have sit navn trykt)
Generelt:

Ejerskabsforhold af bygninger:

Aktuelt:
http://politiken.dk/indland/ECE1466142/koebe
nhavnsk-mosk-udsat-for-brandattentat/

Ejere siden 2001.
Modersmålsundervisning:
Ja i dansk, farsi og arabisk mhp at læse
Koranen. Forældrene synes, at det er vigtigt
for børnene. Undervisning siden 2005.
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Deltagere i fredagsbønnen: 800-1000.
Imam på forkyndervisum:
Oprindeligt ja - gennem den libyske
ambassade. Men ikke længere.

Ja, siden 2009-10. Undervisningen foregår
andetsteds end moskeen og foretages af
skolelærere. Der gøres særligt opmærksom
på, at undervisningen ikke er religiøst
betinget. I 2011 har i alt ca. 100 børn deltaget
i undervisningen.

Ejerskabsforhold af bygninger:
Ejer selv. Bygningen er betalt af libyere og er
kun beregnet på religiøse formål.

Islamisk Kultur Center Amager
Kontaktinformation:

Modersmålsundervisning:
Svarer ja, har ingen undervisning i arabisk.
Der undervises i koranlæsning og eventuel
arabiskundervisning er med henblik herpå.

Kretavej 23,
2300 København S.
Sekretæren på tlf: 60201075.
Medlemmer, medlemsdefinition og aktiviteter:

Islamisk Center for Europæiske
Lande
Kontaktinformation:

2011: 103 medlemmer.
Kvinder og mænd over 18.
Deltagere ved fredagsbønnen: 200.
Imam på forkyndervisum:

Vibevej 16, 1 th,
2400 København NV.

Ja.
Ejerskabsforhold af bygninger

Ingen besvarelse.

Har ejet moskebygningen siden 2006.

Islamisk Forum

Modersmålsundervisning:

Kontaktinformation:

Ja, siden oprettelsen af foreningen. Det
skønnes, at 70 børn har deltaget i
undervisningen i 2011.

Taastrup Hovedgade 67,
2630 Taastrup.
Sekretær: 30 22 78 76
Derudover: http://www.islamiskforum.com/
Mail: islamiskforum@gmail.com
Medlemmer, medlemsdefinition og aktiviteter:
2011: 300 medlemmer. Betalende voksne.
Deltagere i fredagsbønnen: 100-150.
Imam på forkyndervisum:
Ja - og er altså ikke aflønnet på danske vilkår.

Islams Ahmadiyya Djamâ'at
(Bevægelse) [HVIDOVRE]
Kontaktinformation:
Eriksminde Allé 2,
2650 Hvidovre,
tlf: 36 75 35 02 http://alislamdk.org/ahmadiyya.
Kontakt imam Muhammad Akram Mehmood.
Generelt

Ejerskabsforhold af bygninger:
Ejer. Islamisk Forum har stået for byggeriet af
den nuværende nye bygning.

Ved moskeen i Hvidovre er der tilknyttet to
imamer: Muhammad Akram Mehmood og
Zakria Khan.

Modersmålsundervisning:
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Medlemmer, medlemsdefinition og aktiviteter:

Ja.

Medlemmer: nationalt er der 600 medlemmer
af bevægelsen.

Ejerskabsforhold af bygninger:
Ejer

Mænd, kvinder og børn. Der er flere
forskellige nationaliteter blandt
medlemmerne.

Modersmålsundervisning:

Deltagere i fredagsbønnen: 200-250.

Majlis Khuddam-ul-Ahmadiyya
(MKA Danmark)

Imam:
Den ene imam har været ved moskeen i to år,
den anden siden 1985. Ingen oplysninger om
brug af forkyndervisum.

Nej. Det oplyses videre, at alt i moskeen
foregår på dansk.

--- Denne menighed er den samme som
Hvidovre-menigheden ---

Ejerskabsforhold af bygninger:

Kulturforeningen for folk fra Irak

Ejer.

--- er lukket.

Modersmålsundervisning:
Der er modersmålsundervisning og i øvrigt
også undervisning af unge og kvinder.
Undervisningsgrupperne er på frivilligt basis
og undervisningen har foregået siden
oprettelsen af menigheden, da man ser
læring som en vigtig del af Ahmadiyyabevægelsen.

Københavns Moske
Kontaktinformation:
Andre navne:
Islamcenter.dk, Imam Malik Instituttet,
Gl. Køge Landevej 113,
2500 Valby.
Medlemmer, medlemsdefinition og aktiviteter:

Islams Ahmadiyya Djamâ'at
(Bevægelse) [NAKSKOV]

2011: 570.
Betalende voksne (over 18).

Kontaktinformation:

Deltagere i fredagsbønnen: ca. 1000.

Vejlegade 31,
4900 Nakskov,
tlf: 32129663 / 32189663.
Imam: Naimatullah Basharat,
tlf: 26362425,
imam.nakskov@gmail.com

Imam på forkyndervisum:

Medlemmer, medlemsdefinition og aktiviteter:
2011: nationalt er der 600 medlemmer af
bevægelsen. I Nakskovgruppen er der 80
medlemmer. Mænd, kvinder og børn.
Kontingent er frivilligt.
Deltagere i fredagsbønnen: 15-20.
Imam på forkyndervisum:
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Nej. Moskeen har to frivillige imamer, som
altså hverken modtager løn eller er i landet på
forkyndervisum. Imamernes uofficielle status
betyder også, at de ikke har
vielsesmyndighed.
Ejerskabsforhold af bygninger:
Ejer een bygning på 1000 kvm.
Modersmålsundervisning:
Ja, siden 2010. I 2011 skønnes det, at knap 80
børn har deltaget.
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Imam på forkyndervisum:

Moskeforeningen i København

Den nuværende imam er ikke på
forkyndervisum, men man har netop ansøgt
om at få en ny imam på forkyndervisum.

Kontaktinformation:

Ejerskabsforhold af bygninger:

Nørrebrogade 32, 1. sal,
2200 København N,
tlf: 35 10 94 45
http://www.moskeforeningen.dk/?page_id=15

Lejet siden 1982. Man har førsteret til køb. Vil
gerne købe, derfor undersøger man mulighed
for indsamling hos pakistanere i Tyskland,
Holland og England. Foreningen baserer sig i
høj grad på frivillighed.

Ingen besvarelse.

Modersmålsundervisning:
Ja siden 1982. Der er undervisning med
henblik på at blive i stand til at læse Koranen.

Muslim Culture Institute
Foreningen lukket.

Shiamuslimsk Trossamfund i
Danmark

Muslim Cultural Institute

Kontaktinformation:

Kontaktinformation:

Amagerfælledvej 109, 4. tv,
2300 København S.
Tlf: 27573571 / 52 30 13 17

Amerikavej 19,
1756 København V,
33 24 67 86

Ingen besvarelse.

Ingen besvarelse.

Pakistan Islamic Welfare Society

Aarhus Islamiske Trossamfund
Kontaktinformation:

Kontaktinformation:

Sultan Ayyub Moskeen,
Nørre Alle 34,
8000 Århus C.

Alternativt navn:
Al Nur Moskeen.
Havnegade 3,
5000 Odense C.
Formand:
Hassan,
tlf.: 65911560

Talsmand Mehmet Eroglu,
tlf: 31789424,
multibjk@live.dk

Medlemmer, medlemsdefinition og aktiviteter:
2011: 150 medlemmer. Betalende, voksne
mænd.
Deltagere fredagsbønnen: 100.

Medlemmer, medlemsdefinition og aktiviteter:
2011: 118 medlemmer.
Kontingentbetalende, voksne mænd.
Deltagere i fredagsbønnen: 200.
Imam på forkyndervisum:

Vielser: 0
Begravelser: 5-6
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Nej, den nuværende imam er uddannet i
Tyrkiet og i Danmark på almindeligt
turistvisum.
Ejerskabsforhold af bygninger:
Har ejet bygningen på Nørre Alle siden 1989.
Modersmålsundervisning:
Ja, siden 1985. Undervisningen er mulig for
børn fra 12 år og opefter.

Alevi-forbundet i Danmark og Alevi
Kultur-Centre i Danmark
Medlemmer:
Alevi Forbundet i Danmark er en paraply
organisation bestående af 8
medlemsforeninger (Randers, Aarhus,
Hedensted, Odense, Slagelse, Ringsted,
Esbjerg, København). I alt er der 890
medlemmer over 18 år. Alevi Ungdom-DK har
325 medlemmer i Danmark.
Hver forening/menighed har deres egne
kontingentsatser fra 150 kr. til 750 pr. år pr.
medlemmer. Hver medlemsforening betaler et
mindre kontingent årligt til Alevi Forbundet i
Danmark. Medlemmer af Alevi Ungdom-DK
betaler 100 kr. pr. år.
Præster:
Der 1 fast præst i Danmark, derudover hentes
der præst fra Tyskland eller Tyrkiet efter
behov.
Fællesbøn og deltagelse:
Daglige bønner med overskriften ""24 timers
selvkontrol" og "Behandl andre, som du selv
vil behandles". Alle lokale foreninger afholder
mindst en årlig fællesbøn "CEM forsamling"
hvor næsten alle medlemmer deltager.

Næsten alle medlemmer deltager i Nevruz
dag som afholdes i lokale foreninger. Nogle
foreninger afholder den sammen med andre
etniske foreninger/grupper.
Antal deltagere til Hidir Ellez (fest ud i
naturen):
2011: Lokale foreninger i Sjælland afholdt
fælles Hidir Ellez i Ringsted der deltog ca.
300. Lokale foreninger i Jylland/Fyn afholdt
fælles Hidir Ellez v. Odder strand der deltog
ca. 150.
Antal deltagere til Abdal Musa festligheder:
Ingen medlemmer har deltaget Abdal Musa
festligheder i Tyrkiet i år. Der blev ikke
afholdt festligheder i DK i år.
Antal deltagere til Sivas mindedagen:
Der deltog ca. 50 medlemmer til Sivasmindedagen i byen Sivas/Tyrkiet. 5 lokale
foreninger har afholdt mindedag hvor deres
medlemmer deltog.
Antal deltagere til Haci Bektas
festlighederne:
Der deltog ca. 40 medlemmer til Haci Bektas
festlighederne, som foregår i Tyrkiet. Der blev
ikke afholdt festligheder.
Hvor mange bryllupper/vielser har der været i
2011?
Alevi Forbundet i DK kræver, at der skal først
ligge en borgerlig vielse før den kan
forkyndes af en Alevi præst. Der har været 3
vielser i 2011, hvor Alevi Forbundet i DK (v.
præsten) efterfølgende har velsignet
borgerligt indgået ægteskab.
Hvor mange begravelser har der været i
2011?

Antal deltagere i Asure:

Der har været 3 begravelser hvor Alevi
Forbundet i DK (v. præst) været med til
begravelsen.

Næsten alle medlemmer deltager i Asure dag
som afholdes i lokale foreninger. Nogle
foreninger deler Asure-suppe ud offentligt.

Der er ikke modersmålsundervisning.

Antal deltagere til Nevruz / ny dag (Ali´s
fødselsdag):
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http://www.alevi.dk/

Tlf. 0045 + 40 96 88 78
fa@alevi.dk

Feramuz Acar:
Nørrebrogade 143, D,
8930 Randers – Danmark
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1.1.c. BUDDHISTISKE TROSSAMFUND
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1.1.C.1. BUDDHISTISKE TROSSAMFUND: SAMLET TABEL
Medlemstal
2011

Medlemstal
2010

Medlemstal
2000

Deltagelse
weekend

200

200

1100

80

2700

2700

1240

40

119

113

584

2000

2000

1350

Den Vietnameniske Buddhistiske
Kulturelle Forening, Chua Lieu Quan

200

250

45

Phendeling-Center for Tibetansk
Buddhisme (godkendt 2005)

370

400

25

Center for Visdom og Medfølelse
(godkendt 2009)

51

190

20

Den Vietnamesiske Buddhistiske
Kulturforening i Århus (godkendt
2009)

500

300

45

Tendai Danmark (godkendt 2009)

141

117

15

Dhammakaya (godkendt 2009)

700

700

12

Buddha Ramsi (godkendt 2010)

220

220

25

7201

7190

Navn

Karma Kadjy Skolen (godkendt
1988)
Wat Thai Copenhagen (godkendt
1993)
Karmapa-Trust Sangye Tashi Ling
(godkendt 1994)
Watpa Copenhagen

Samlet
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1.1.C.2. BUDDHISTISKE – DE ENKELTE TROSSAMFUND OG
MENIGHEDER
1.1.C.2.a. OVERSIGT
Buddhistiske trossamfund

Samlede tal buddhistiske menigheder

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

Antal godkendte trossamfund: 11
Antal tilhængere: 8.718

Den Burmesiske Theravada Buddhistforening
Buddha Ramsi

Antal medlemmer: 7.190

Den Vietnamesiske Buddhistiske Kulturelle
Forening, Chua Lieu Quan

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

Den Vietnamesiske Buddhistiske
Kulturforening i Aarhus

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

Karma Kadjy Skolen (Karma-Kasjyba Skolen)

Antal deltagere i centrenes og gruppernes
aktiviteter til hverdag: 50

Karmapa-Trust-Sangye Tashi Ling
Phendeling - Center for Tibetansk Buddhisme

Antal deltagere i centrenes og gruppernes
aktiviteter i weekenden: 290

Tendai Danmark, Tendai Buddhistisk Center

Antal deltagere til vesak: 960

The Buddhist Organisation Dhammakaya i
Danmark

Antal tilflugter (deltagere i tilflugtsceremoni):
797

Wat Thai Danmark

Antal vielser: 31

Watpa Copenhagen (Sunnataram
Copenhagen)

Antal begravelser/bisættelser: 23
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1.1.C.3.b. BUDDHISTISKE - DETAILOPLYSNINGER
Buddhistiske trossamfund 2012
(indsamlet og analyseret af Jørn Borup)
Tallene i denne statistik er fremkommet ved mail- og telefonisk kommunikation, og repræsenterer
10 af de 11 godkendte trossamfund (Buddha Ramsi har ikke responderet på henvendelser). 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
2011, hvis disse ikke er angivet i dette års opgørelse. Se i øvrigt kommentarer fra 2011 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.
Samlede tal buddhistiske menigheder
Antal godkendte trossamfund: 11
Antal medlemmer: 7.201
Antal munke/lamaer/præster: 4 lamaer, 11 munke, 2 præster
Antal templer/centre: 12 templer/centre og 12 lokale grupper
Antal deltagere i centrenes og gruppernes aktiviteter til hverdag: 167
Antal deltagere i centrenes og gruppernes aktiviteter i weekenden: 367
Antal deltagere til vesak: 925
Antal tilflugter (deltagere i tilflugtsceremoni): 170
Antal vielser: 32
Antal begravelser/bisættelser: 24
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1. Buddhistiske grupper med primær relation til
theravada/sydøstasiatisk buddhisme

1.1 Watpa Copenhagen
(Sunnataram Copenhagen)

H. P. Hansensvej 3-5,
3660 Stenløse.
www.watthaidk.com
Antal tilhængere/medlemmer: 2.700

Rytterager 100,
2791 Dragør
www.watpa.dk
Antal medlemmer:
2000.
Medlemmer betegnes som dem, der kommer
og deltager i aktiviteterne.
Medlemsbidrag:

Der skelnes ikke mellem ”medlem”
og ”tilhænger”. Tallet omfatter alle personer
(inkl. børn), der i løbet af året kommer i
templet. Der skønnes at være en del flere, der
i løbet af året kommer til templet og som
munkene besøger privat.
Medlemsbidrag: 0
Bidrag er frivilligt.

10 kr., resten er frivillige bidrag.

Antal fastboende munke: 2.

Antal fastboende munke: 4
20 munke var periodisk på templet i løbet af
året, ingen var aflønnede, alle på
forkyndervisa.

Munkene er ikke aflønnede, alle har
forkyndervisum.
Antal templer: 1, som er ejet af trossamfundet.
Antal deltagere i templets aktiviteter til
hverdag: 25*

Antal templer:
1, ejet af trossamfundet selv.
Antal deltagere i templets aktiviteter til
hverdag: 20*
Antal deltagere i templets aktiviteter i
weekenden: 85*

Antal deltagere i templets aktiviteter i
weekenden: 40*
Antal deltagere i vesak (fejring af Buddhas
fødselsdag, oplysning og død): 175*
Antal tilflugter: (5)

Antal deltagere i vesak (fejring af Buddhas
fødselsdag, oplysning og død): 125*

Antal vielser: 0

Antal tilflugter: 12

Antal begravelser/bisættelser: 8

Antal vielser: (10)
Antal begravelser/bisættelser: 10

1.3. The Buddhist Organisation
Dhammakaya i Danmark
Wat Phra Dhammakaya Denmark

1.2. Wat Thai Danmark

Godkendt 2009.
Godkendt 1993.
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Gl. Landevej 12,
7130 Juelsminde.

Wat Phra Dhammakaya Korsør

1.4. Den Burmesiske Theravada
Buddhistforening Buddha Ramsi
Godkendt 2010

Lystskov Skovvej 120,
4220 Korsør.
www.dhammakaya.dk

Draumvej 74,
6740 Bramming.

Antal medlemmer: 700
Tallet omfatter alle personer (børn og voksne),
der bidrager økonomisk til templet og har
taget tilflugt til de Tre Juveler (Buddha,
dharma og sangha)

Nedenstående oplysninger er fra 2011, da
gruppen ikke har responderet på
henvendelser.
Antal medlemmer: (220)

Antal fastboende munke: 3

Alle voksne, der deltager i de buddhistiske
aktiviteter, og som har interesse i Buddhas
lære. 55 af disse bidrager økonomisk til
templet.

Antal templer: 2, ejet af gruppen selv.

Medlemsbidrag: (Ingen, men frivillige bidrag)

Foruden hovedcentret i Gramsrode (Jylland)
har Dhammakaya i 2011 købt en ejendom ved
Korsør.

Antal fastboende munke: (0)

Medlemsbidrag: 50 kr.

Antal deltagere i templets aktiviteter til
hverdag: 2

To munke er på midlertidigt ophold, begge
ulønnede og på turist-visum.
Antal templer: (1, ejet af gruppen selv.)

Antal deltagere i templets aktiviteter i
weekenden: 12*

Antal deltagere i templets aktiviteter til
hverdag: (4)

Antal deltagere i vesak (fejring af Buddhas
fødselsdag, oplysning og død): 80

Antal deltagere i templets aktiviteter i
weekenden: (25)

Antal tilflugter: 0

Antal deltagere i vesak (fejring af Buddhas
fødselsdag, oplysning og død): (200)

Taget tilflugt er her forstået
som ”konverteret”. Tilflugtsritualet kan
desuden forstås som en periodisk
tilbagevendende handling i forbindelse med
puja (”gudstjeneste”). Året forinden var tallet
angivet til 500.

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

Antal vielser: 0
Antal begravelser/bisættelser: 0
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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

2.2 Den Vietnamesiske Buddhistiske
Kulturforening i Århus
Quan Huong Tempel,
Havkærvej 88,
8381 Tilst.
www.quanghuongtu.dk
Antal medlemmer: 500,

Antal medlemmer: 200.
Et medlem er én, der støtter foreningen, men
ikke nødvendigvis deltager aktivt i
foreningens aktiviteter. Kun voksne er
medlemmer.
Medlemsbidrag:

338 af disse er voksne over 18 år. Betalende,
der tror og deltager i buddhistisk arbejde.
Desuden et større antal, der i løbet af året
kommer til diverse arrangementer.
Medlemsbidrag: 100 kr. om måneden
Antal fastboende munke/nonner: 2.

20 kr. om måneden. Derudover frivillige
bidrag.
Antal fastboende munke/nonner: 0

Begge munke er ulønnede og med norsk
statsborgerskab (hvorfor de ikke behøver
forkyndervisa i Danmark).

Antal templer: 1.

Antal templer: 1.

Templet er ejet.

Templet er ejet.

Antal deltagere i templets aktiviteter til
hverdag: 0

Antal deltagere i templets aktiviteter til
hverdag: 12*

Antal deltagere i templets aktiviteter i
weekenden: 20

Antal deltagere i templets aktiviteter i
weekenden: 45*

Antal besøgende til vesak: 45*

Antal deltagere vesak (Buddhas fødselsdag):
120

Antal tilflugter: 0

Antal tilflugter: 20

Antal vielser: 0

Antal vielser: 1

Antal begravelser/kremationer i år: 2

ARTS
FACULTY OF ARTS

Antal begravelser/bisættelser i år: 2

AU
AARHUS UNIVERSITET

78

3. Buddhistiske grupper med primær relation til tibetansk buddhisme

3.1 Karma Kadjy Skolen (Karma
Kagyu Skolen)

Buddhistisk Gruppe Holbæk
Stenhusvej 13
4300 Holbæk.

Godkendt 1988.

Antal medlemmer: 200

www.buddha.dk

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).

Centre:
Buddhistisk Center København,
Svanemøllevej 56,
2100 København Ø.

I et af centrene karakteriseres et medlem,
som en, der regelmæssigt kommer til de
ugentlige mødeaftener. Begrebet ”tilhænger”
er lidt bredere, og skønnes at tælle i alt 300
personer.

Buddhistisk Center Lolland,
Korterupvej 21,
4920 Søllested.

Medlemsbidrag:

Grupper:

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

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

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 editationsrummet. 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.

Buddhistisk Gruppe Silkeborg
Nattergalevej 6, 1. sal t.h.
8600 Silkeborg.
Buddhistisk Gruppe Taulov
Østergade 18
7000 Fredericia.

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.

Buddhistisk Gruppe Aalborg
Olfert Fischersgade 8
9000 Aalborg.

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.

Buddhistisk Gruppe Odense
Jagtvej 41, 2. sal
5000 Odense C.
Buddhistisk Gruppe Esbjerg
Nygårdsvej 2 2.sal
6700 Esbjerg.

”Rejselærere” kommer desuden periodisk til
centrene for at undervise. Rejselærere er
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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.

Et medlem er ”en, der betaler, hvad
generalforsamlingen har vedtaget”.
Medlemsbidrag:
Varierer fra 75 kr. til 450 kr. pr. måned.

Antal centre: 2 + 7 lokale grupper.

Antal personer med titlen lama: 1.

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.

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 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: 80*
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
centrene.(I tallet er inkluderet deltagere i
ugentlige meditationsaftener).

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: 370

Antal deltagere i vesak: 0

Bruger ikke begrebet ”tilhænger”. Et medlem
er betalende.

Antal tilflugter: 100
Antal vielser: 10

Medlemsbidrag:

Antal begravelser/kremationer: 0

3.2 Karmapa-Trust - Sangye Tashi
Ling

Almindeligt medlemskab koster kr. 300 om
året , støttemedlemskab koster kr. 125 kr pr.
måned.
Antal personer med titlen lama: 2
Antal templer: (1)

Godkendt 1994.

Centret er lejet.

Torvegade 32 A,
1400 København K.
www.sangyetashiling.dk/portal/

Antal deltagere i centrenes og gruppernes
aktiviteter til hverdag: 42*

Antal medlemmer: 119.

Antal deltagere i centrets aktiviteter i
weekenden: 25*
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undervisningsaftener og materialer, selvom
folk altid er velkomne hos os, også selv om de
ikke kan betale.

Antal deltagere i vesak: 100
Antal tilflugter: 20

Det skal også bemærkes at medlemskab ikke
kan siges at indikere at folk er buddhister i
traditionel forstand; nogle er, men de fleste
har blot interesse i buddhismen uden
nødvendigvis at ville kalde sig selv for
buddhister.”

Antal vielser: 6
Antal begravelser/kremationer: 1

3.4 Center for Visdom og Medfølelse
Kompagnistræde 22 B, 3. tv,
1208 København K.
www.fpmt.dk

Medlemsbidrag: se ovenfor
Antal præster/munke/lamaer: 0

Antal medlemmer: 51
”Vi har netop indført et nyt
medlemskabssystem med ikrafttræden d. 1.
februar 2012, mens det gamle
medlemskabssystem, hvor vi havde ca. 175200 medlemmer samtidig blev nedlagt.
I det nye system er der pt. 51 medlemmer,
men dette er næppe et retvisende antal, da
der kommer nye til hver uge i takt med at folk
introduceres til det nye medlemssystem.”

”Vores fastboende lærer, Stephan Pende, er
tidligere munk. Vi kalder ham for vores lærer,
og bruger således ikke termen ”lama”, selvom
man nok godt ville kunne bruge denne, da den
blot betyder ”lærer” på tibetansk.”
”Centret er en del af den internationale
tibetansk-buddhistiske organisation The

Foundation for the Preservation of the
Mahayana Tradition (FPMT, www.fpmt.org),
og følger således Lama Zopa Rinpoches
spirituelle råd og vejledning.”
Antal templer/centre: 1, som lejes.

Der skelnes mellem tre niveauer af
medlemskab:

Antal deltagere i centrenes og gruppernes
aktiviteter i løbet af ugen: 10*

Årsmedlemskab (pt. 21 personer):

baseret på gennemsnit af ugens aktiviteter:

150 kr. årligt, som giver adgang til materialer
på hjemmeside, adgang til biblioteksudlån,
samt stemmeret til generalforsamling.

Mindfulness meditation: 40*

Udvidet medlemskab (pt. 23 personer):

Andre aktiviteter: 5*

225 kr. månedligt, som giver adgang til 4
undervisningsaftener pr. måned og desuden
de samme goder som årsmedlemskab.

Antal deltagere i centrets aktiviteter i
weekenden: 20*

Fuldt medlemskab (pt. 7 personer):
325 kr. månedligt, fri adgang til alle
undervisningsaftener og desuden de samme
goder som årsmedlemskab.
”Medlemskab er således knyttet til den
adgang man får til centrets
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Antal deltagere vesak: 0 (afholdes ikke)
Antal tilflugter: 0
Antal vielser: 1
Antal begravelser/kremationer: 1
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4. Buddhistiske grupper med primær relation til japansk buddhisme
4.1. Tendai Danmark, Tendai
Buddhistisk Center
Tendai Danmark, Tendai Buddhistisk Center
Guldbjergvej 40,
3660 Stenløsewww.tendai.dk
Antal medlemmer: 141
Et medlem har aktivt meldt sig ind i gruppen.
Tre af gruppens medlemmer er under 18 år.
Medlemsbidrag:
Medlemskab er gratis, frivillige bidrag er
muligt.

Kozo er folk som er under uddannelse, men
endnu ikke er ordinerede – en slags
novicepræster, som er i gang med den tre
årige grunduddannelse.
Vi har i øjeblikket en soryo, en doshu, og fire
kozo.”
Antal grupper: 5
De fem grupper i Nordsjælland, København,
Randers, Ålborg 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 (afholdes ikke)

Antal præster/munke/lamaer: 2
Der bruges følgende begreber, der tilsvarer
”præst”: ”
Soryo er færdiguddannede præster, som kan
udføre vielser, give tilflugt osv.
Doshu er egentlig 'tempelassistenter', men
fungerer i Danmark på mange måder som
præster - leder meditationsgrupper o.a.

ARTS
FACULTY OF ARTS

Til Shaka Jodo-e var der i 2011 40-50
personer.
Antal tilflugter: 6
Antal vielser: 1
Antal begravelser/kremationer: 0
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1.1.D. HINDUISTISKE/HINDUISTISK INSPIREREDE
TROSSAMFUND
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1.1.D.1. HINDUISTISKE /HINDUISTISK INSPIREREDE
TROSSAMFUND: SAMLET TABEL

Navn

Medlemmer
2011

Brahma Kumaris Åndelige
Verdensuniversitet

41

Brande Hindu Menighed

500

Medlemmer
1991

Medlemmer
2001
325

Bharatiya Mandir
Danmarks Hindu Kultur
Aktivitets Center
Krishnabevægelsen/Iskcon

400

Sathya Sai Baba

182

Sikh Foundation
Siri Guru Singh Sabha

230
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1.1.D.2. HINDUISTISKE – DE ENKELTE TROSSAMFUND OG
MENIGHEDER

Bharatiya Mandir

Krishnabevægelsen/Iskcon (Hare
Krishna)

Brahma Kumaris Åndelige
Verdensuniversitet

Sathya Sai Baba

Brande Hindu Menighed

Sikh Foundation, Denmark

Danmarks Hindu Kultur Aktivitets Center

Siri Guru Singh Sabha, Copenhagen
trossamfundet (gratis), men da de fleste
kursister først og fremmest oplever Brahma
Kumaris som en spirituel organisation, som
tilbyder kurser inden for meditation og
åndelige værdier, oplever de typisk ikke
Brahma Kumaris som et trossamfund i første
omgang. I praksis er der derfor kun 41
medlemmer af trossamfundet. Der er ca. 100
medlemmer i den økonomiske støtteforening.

Bharatiya Mandir
Ikke besvaret.

Brahma Kumaris Åndelige
verdensuniversitet

I alt i deres mail-database er ca. 3900
personer fordelt på forskellige mailinglister,
som regelmæssigt modtager visdomsord,
ugens positive tanke, og nyhedsbreve.

Antal medlemmer:
2011: 41 (af trossamfundet)
2010: 31
2000: 311

Antal centre:

Formelt set kan kun voksne, (alle over 18 år),
være medlem. Det sker dog en sjælden gang,
at forældre medbringer deres børn til
meditation eller på kursus.
Af vedtægterne fremgår følgende: ”Enhver,
som kan tilslutte sig foreningens idégrundlag
og som vederlagsfrit har fulgt et grundkursus,
kan blive medlem af foreningen”. I praksis
består foreningen dog af foreningen –
trossamfundet – og en støtteforening.
Kurser og aktiviteter er gratis. Foreningen
løber rundt ved frivillige bidrag. Dels ”ad hoc
bidrag”, som folk lægger anonymt i boksen på
centeret, og dels faste bidrag, som folk giver
på månedlig eller årlig basis.
Alle har mulighed for at melde sig ind i
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2 centre i lejede lokaler. Et i København og et i
Århus. 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 2011:
ca. 1.700, har deltaget i kurser i meditation,
positiv tænkning, og stress-frit liv i 2011,
fordelt på centrene i København og Aarhus
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samt i lejede lokaler i hhv. Ålborg,
Vordingborg og Odense. Dertil kommer et
ikke-opgjort antal til foredrag.

Antal deltagere i puja:

Bryllupper/Vielser i 2011: 0

En almindelig hverdag: 10
En almindelig fredag/weekend: 50

Religiøs undervisning til unge:

Antal deltagere ved særlige lejligheder:

Trossamfundet tilbyder ikke religiøs
undervisning til børn og unge. (2010)

1000-2000. Der er flest deltagere til 14dags
festen, der afholdes i juli-august.

Kontakt:

Nanskaraceremonier i 2011: ca. 100

http://www.brahmakumaris.dk/

Selve kronragningen af de små børn
foretages i hjemmet, og så afholdes
ceremonien for dem i centeret.

Centre (”Helligsteder”):
Vodroffsvej 9B, st. Tv.
1900 Frederiksberg C.
Tlf & Fax 33310421

Bryllupper/Vielser i 2011: 6
Kremationer i 2011: 0

Ålborggade 22. 3, tv
8000 Århus C.
Tlf 86130121

Danmark Hindu Kultur
Aktivitetscenter
Intet svar i år (2010-2011), men data fra 2008
er tilgængelig.

Brande Hindu menighed
Antal Medlemmer:

Krishnabevægelsen/Iskcon (Hare
Krishna).

2011: ca. 500
(Intet svar 2010.)

Antal medlemmer:

Medlemsbegrebet er ikke så rammende ift.
trossamfundet, da der i centeret kommer de
mennesker, som ønsker at deltage i puja og
frivilligt hjælpe til, men som ikke nødvendigvis
er betegnet som medlem.
Ca. 500 personer har kontakt med centeret i
form af puja, frivilligt arbejde, arrangementer.
Både børn og voksne anses som medlemmer i
denne sammenhæng.
Det er gratis at deltage i centerets praksis og
arrangementer. Frivillige bidrag er en del af
finansieringen.
Antal centre:
1 center i Brande. Centeret er selvejet. En
præstefamilie er tilknyttet. Præsten er ikke på
forkyndervisum. Han modtager ikke løn, men
frivillige donationer.
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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 Krishnahengivne 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.
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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.
Religiøs undervisning til unge:
Trossamfundet tilbyder ikke undervisning til
børn og unge.
Kontakt:

Siri Guru Singh Sabha
(Sikh tempelet v. Sri Guru Singh Sabhaorganisationen)
Sikh templet har de sidste 3 år været
involveret i en retssag angående hvem der
havde retten til at benytte sig af templet.
Templet er nu åbnet igen og har gudstjeneste
hver søndag.
Medlemstallene for gruppen er vanskelige at
bestemme nu på baggrund af konflikten (se
Helen Ilkjærs artikel i e-årbogen). Følgende
oplysninger er givet af kontaktperson Satnam
Singh:
Medlemmer:
Alle over 18 kan være medlemmer og det
koster et fast beløb hver måned at være
medlem.

www.harekrishna.dk
Helligsted:

Bygningen som benyttes til gurdwara er ejet
af Sri Guru Singh Sabha organisationen.

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

Præster og medlemmer der er khalsae:
Præsten i Danmark er altid i landet på
forkyndervisum. Omkring 5 % af menigheden
er khalsa'e,

Sathya Sai Baba

Deltagere i bønnen en almindelig søndag:
Ingen besvarelse.

Der er stor variation i deltagelsen, men 50100 personer inkl. børn.

Antal medlemmer:

Der er dog tradition for at en stor majoritet af
menigheden ikke er medlemmer men blot
møder op til bønnen om søndagen.

2000: 150

Sikh Foundation, Denmark

Deltagere ved andre arrangementer:

Ingen besvarelse for 2011, men se artikel af
Helene Ilkjær angående sikhsamfundet i
Danmark.
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.

Der kommer flest til de større helligdage og
arrangementer såsom Diwali (sep-okt) og
Vaisakhi (marts-april). Derudover kan Sikhtemplet også tiltrække mange mennesker på
Guruernes fødselsdag.
Før splittelsen kunne templet tiltrække 400
personer, men lige nu er det vanskeligt at
opgøre hvor mange der fremover vil benytte
templet.
Dåbshandlinger (amrit) i 2011:
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2000: 220
Ingen.
Kontakt:
Bryllupper/vielser i 2011:
http://www.sikh.dk
Ingen. 4-5 bryllupper uden for templet.
Helligsted:
Kremationer i 2011:
Gurdwara Siri Guru Singh Sabha
Kirkebjerg allé 35 A
2720 Vanløse.
Tlf. 38 71 42 29

Omkring 3-5.
Kontaktperson:
Satnam Singh
Telefon: 2446 0277
Antal medlemmer:
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1.1.E. JØDISKE TROSSAMFUND

1.1.E.1. JØDISKE - SAMLET TABEL

Navn

Medlemmer
2011

Medlemmer
1991

Medlemmer
2001

Det Mosaiske Troessamfund

2300

3312

3000

Shir Hatzafon

105

Machsike Hadas

1.1.E.2. JØDISKE – DE ENKELTE TROSSAMFUND OG
MENIGHEDER
Det Mosaiske Troessamfund

Shir Hatzefon - Progressiv Jødedom i
Danmark

Machsike Hadas

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:
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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.

AU
AARHUS UNIVERSITET

89

4. Studerende i udlandet kr.1.100

Krystalgade 12, 1172 København K.

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

Shir Hatzefon

Antal deltagere til gudstjenesten en alm.
hverdag:

Antal medlemmer:

12-15 to gange om dagen.
Antal deltagere til gudstjeneste en almindelig
lørdag:

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.

Ca. 200
Mest populære gudstjeneste:
ved Jom Kippur, hvor der deltager ca. 800900.
Antal omskærelser af nyfødte drenge i 2010:
8

Børn under 18 år er medlemmer i kraft af sine
forældres medlemskab.
Medlemspriser 2010:

Antal begravelser i menigheden i 2010:

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

Antal konverteringer i 2010:

Antal rabbinere tilknyttet synagogen:

Antal vielser i 2010:

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.

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.
Kontaktoplysninger:
http://www.mosaiske.dk/

Antal deltagere til gudstjenesten en alm.
hverdag:
Trossamfundet holder ikke gudstjenester
hver dag, men afholder månedlige Sabbathweekender (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:

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

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

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

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

Antal begravelser i menigheden i 2010:

Kontaktoplysninger:

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

http://www.shirhatzafon.dk

Machsike Hadas

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:
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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.
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1.1.F. ØVRIGE TROSSAMFUND

1.1.F.1. ØVRIGE - SAMLET TABEL

Navn

Medlemmer
2011

Medlemmer
1991

Medlemmer
2001

Baha'i i samfundet

369

289

306

Forn Sidr

600

Harreskovens Blótgilde

51

Den Mandæiske Mandea
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1.1.F.2. ØVRIGE – DE ENKELTE TROSSAMFUND OG
MENIGHEDER
Alevi Forbundet i Danmark (se: muslimske

trossamfund, der er ikke indsamlet nye tal for
Alevierne fra 2011)

Den Mandæiske Mandea i Danmark
Forn Sidr – Asa- og Vanetrosamfundet i
Danmark

Baha'i i Samfundet
Harreskovens Blotgilde

Baha’i samfundet
Antal medlemmer:

Baha'ier er repræsenteret i 64 kommuner i
Danmark. 10 steder har en administrativ
status (ledende funktion.)

2011: 369

Trossamfundet ejer selv dets bygninger.

2010: ca. 350

De ejer et nationalt center in Hellerup ved
København. Desuden stilles der en privatejet
bygning til rådighed fra et af medlemmernes
side. Herudover mødes man i private hjem.
2010.

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.

Antal deltagere til et normalt andagtsmøde:
ca. 60.
Antal deltagere til et nittendagsfesterne i
2011:
ca. 100 pr. nittendagsfest
Antal bryllupper/vielser i 2011: 5
Antal begravelser i 2011: 2

Medlemspriser:

Kontakt:

Der er intet medlemskontingent. Alle bidrag til
samfundet er frivillige. (Kun medlemmer af
baha'i-samfundet kan bidrage. 2010)

www.bahai.dk
info@bahai.dk

”Helligsted”:

Antal Baha’i grupper i Danmark:
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Bahá'í Centret
Sofievej 28
2900 Hellerup
Tlf.: 3962 3518

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

Den Mandæiske Mandea i Danmark

På helligdage holder trossamfundet dåb ved
åen:
Gudenåvej
8850 Bjerringbro

Ikke svar fra 2011

Mandi:
Årupvej 65,
9670 Løgstør

Besvarelsen fra 2010
Antal medlemmer: Ca. 650
Indtil videre er der intet kontingent, det er
frivilligt at bidrage.
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:

Kontakt:
issam_alzuhairy@hotmail.com

Forn Sidr – Asa- og Vanetrosamfundet
i Danmark
Antal medlemmer: Ca. 600
Som medlem er man med til at støtte asatroen
i Danmark. Det er et krav at man forholder sig
til det nordiske troskompleks - men med det
aspekt "at ingen ved hvis syn er sandest". Der
er derfor medlemmer der tror på folketro, der
bruger myterne som metafysik, nogle som
forholder sig til det som et livsetisk
paradigme og nogle som har særlige forhold
til de enkelte kræfter og guder i et egentligt
traditionelt trosperspektiv. Det er et krav for
at være medlem at man ikke vanærer kulturen
og traditionerne og at man ikke misbruger
hedenske symboler i politisk sammenhæng.
Det er ikke nødvendigt at være medlem for at
deltage i trossamfundets blot. Både børn og
voksne kan være medlem.
Medlemspriser:
Kontingent på 450,- om året. Er man to i en
husstand koster det 200,- for andet betalende
medlem. Der findes særskilt kontingent for
børn.
Antal tilknyttede goder (’præster’):
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Alle kan forrette en ceremoni og de har derfor
som trossamfund ej heller faste goder. Der
findes ikke en officiel gode/gydjeuddannelse.
Den enkelte blotgruppe eller
asatrosammenhæng bestemmer selv, hvem
der forretter. Ofte er der en gode/gydje der
styrer blotet med hjælp fra 3 andre personer således at der står én i hvert verdenshjørne.

(Formelt set forstås der ved medlemskab, at
de deltagende 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. 2010)

2010: Der skønnes at være omkring 50
goder/gydjer som forretter FSs lokale og
nationale blot.

Kontingent/hovtold er 99,- kr om året. Derud
over kan man betale madabonnement til
menighedens fællesspisning. Der er
forskellige takster for egenbetaling til
blotudgifter.

Antal deltagere til blót:
Antallet af deltagere varierer meget.
Trossamfundet afholder årligt 4 officielle blot,
derudover har blotgrupper og
enkeltmedlemmer mange blot. Mange
deltager i blot uden at være medlem af Forn
Sidr - alle der er asatro er velkomne.
Der er ca. på landsplan mellem 50 og 100 blot
om året og over 1000 asatro, der deltager.
Vielser i 2011: 6 juridisk bindende

Medlemspriser:

Antal tilknyttede goder (’præster’):
Trossamfundet har flere tilknyttede goder.
For at være gode kræves et vist vidensniveau
inden for nordisk mytologi.
Antal deltagere til blót:
Antallet af deltagere varierer meget, fra 5 til
60 blotgæster. Der afholdes blot 4-8 gange
om året. Hvor de vigtige højtider er Jul og
Midsommer, her deltager ca. 60.

Knæsættelser/Begravelser i 2011: Uvist
Antal vielser i 2011: 1
Religiøs undervisning til unge:
Antal knæsætninger/begravelser i 2011: 0
Trossamfundet tilbyder i øjeblikket ikke
undervisning til børn og unge.

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.

Harreskovens Blotgilde
Antal medlemmer:

Kontakt:

2011: 51
2010: 55

harreskov@blotgilde.dk

Som medlem skal man bekende sig
menighedens trosgrundlag. Både børn og
voksne kan være medlem.
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www.blotgilde.dk
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2. 1. FOLKEKIRKEN I TAL 2011

af Peter Lüchau,
adjunkt,
Syddansk Universitet,
pluchau@ifpr.sdu.dk

Folkekirken mister medlemmer men det sker langsommere, end de officielle tal kunne lede en til at
tro. Medlemsfaldet har forbavsende nok ikke så meget med Folkekirken at gøre men er snarere styret
af faktorer udenfor Folkekirkens kontrol. Der er store udsving i medlemstabet fra år til år hvilket gør
det meget vanskeligt at forudsige Folkekirkens situation selv indenfor en begrænset tidsramme som
fx 10 år. Siden 2007 har Danmarks Statistik hvert år publiceret en mere detaljeret folkekirkestatistik
end tidligere, men for at forstå den må man bruge den eksisterende forskning til at komme bag
tallene. Det er hvad vi vil gøre her.

Folkekirkens medlemsudvikling 2007-2011
2007
2008
2009
2010
2011
Medlemstal
4.499.343 4.494.589 4.490.121 4.479.214 4.469.109
Medlemsandel
82,6 %
82,1 %
81,5 %
80,9 %
80,4 %
Personer med dansk oprindelse
91,2 %
90,9 %
90,5 %
90,2 %
89,9 %
Kilde: Danmark Statistik (www.statistikbanken.dk)
Fra 2007 til 2011 faldt andelen af danskere som var medlemmer af Folkekirken fra 82,6 pct. til 80,4
pct. Det betyder at 2 pct. af befolkningen gik fra at være medlemmer af Folkekirken til ikke at være
det. To procent af den danske befolkning er lidt over 100.000 personer. Ser man på hvor mange
medlemmer Folkekirken havde i perioden faldt antallet fra 4.499.343 i 2007 til 4.469.109 i 2011,
hvilket er et samlet fald på lidt over 30.000 personer. Når Folkekirken "kun" mistede 30.000
medlemmer, mens der blev 100.000 flere danskere som ikke var medlemmer, skyldtes det en
ændret befolkningssammensætning. I 2007 havde 91,2 pct. af danskerne såkaldt dansk oprindelse,
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dvs. at mindst én af deres forældre var født og opvokset i Danmark. I 2011 udgjorde de 89,9 pct. af
befolkningen. Det betyder at Folkekirkens dalende medlemsandel primært skyldes at der er blevet
flere indvandrere og efterkommere i den danske befolkning og ikke at danskerne i stigende grad
forlader Folkekirken.
Fra 2007 til 2011 blev der lidt over 30.000 færre medlemmer af Folkekirken, men frafaldet var ikke
jævnt fordelt over perioden. Fra 2007 til 2009 blev der omkring 4.500 færre medlemmer om året,
mens der fra 2009 til 2011 blev omkring 10.000 medlemmer færre om året. Ser man længere
tilbage svinger Folkekirkens medlemstab med flere tusinde fra år til år og der har sågar været
perioder i halvfjerdserne hvor medlemstallet steg. Det betyder at den pludselige stigning i
medlemstabet omkring 2010 ikke nødvendigvis er et tegn på ting der skal komme. Medlemstabet
kan sagtens falde igen og under de rigtige omstændigheder kan det vendes til en medlemstilgang.
Den detaljerede folkekirkestatistik er et vigtigt redskab til at forstå Folkekirkens medlemsudvikling
netop fordi den opgør antallet af medlemmer sideløbende med andelen af medlemmer i den danske
befolkning. Folkekirkens medlemsandel (altså hvor mange procent af danskerne som er medlemmer
af Folkekirken) har nok mest symbolsk betydning. Folkekirkens medlemstal (altså antallet af
danskere som er medlemmer af Folkekirken) derimod fortæller noget om kirkens økonomi og sociale
kapital. Det vil sige at medlemstallet fx siger noget om hvor mange personer kirken kan henvende sig
til, hvis den har brug for en hjælpende hånd og hvor mange den potentielt kan forvente vil gøre brug af
dens religiøse know-how. Begge dele er ting som er vigtige for Folkekirken som religiøs organisation.

Medlemsbevægelser i Folkekirken 2007-2011
2007 2008
2009
2010
Indmeldte 53.731 53.257 51.023 49.831
Udmeldte
8.810 9.742 14.325 11.839
Kilde: Danmark Statistik
(www.statistikbanken.dk)

2011
47.198
13.587

Folkekirkens medlemstal er bl.a. dalet fra 2007 til 2011 fordi antallet af indmeldte er faldet. De fleste
medlemmer af Folkekirken bliver meldt ind, når de døbes som børn, mens en mindre gruppe meldes
ind i forbindelse med deres konfirmation eller på et senere tidspunkt i livet. Fra 2007 til 2011 faldt
det årlige antal indmeldte med omkring 6.500 personer. Da antallet (men ikke andelen) af personer
med dansk oprindelse var konstant i perioden skyldes faldet i indmeldelser ikke
befolkningsudviklingen. Hvad det så skyldes findes der ikke umiddelbart forskning som kan fortælle
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os. Vi må blot nøjes med at konstatere, at der var færre børn som blev døbt og færre personer over 1
år som meldte sig ind.
Det årlige antal af udmeldte steg fra 2007 til 2011, men bag stigningen gemmer sig store årlige
udsving (se Tabel 2). Det årlige antal udmeldelser toppede i 2009 med lidt over 14.000 personer. At
så mange meldte sig ud i netop 2009 er svært at forklare. Året 2009 bød ikke på kirkepolitiske eller
folkekirkelige begivenheder som skilte sig markant ud fra de som skete de andre år. Dertil skal også
siges, at man ikke melder sig ud af Folkekirken fra den ene dag til den anden. En udmeldelse er
afslutningen på en længere religiøs fremmedgørelsesproces. En markant kirkepolitisk begivenhed
kan udløse en udmeldelse, men kun hvis den udmeldte allerede er blevet fremmed fra kirken. Det er
ikke tilfældigt hvem det er som melder sig ud. Det er primært højtuddannede københavnske mænd.
Det antyder også, at udmeldelser ikke er koblet til Folkekirken som sådan men til udefrakommende
faktorer.

Dåb i Folkekirken 2007-2011
2007
2008
2009
2010
Døbte
53.640 53.189 50.793 49.186
Dåbsprocent
81,9 % 80,2 % 79,3 % 76,0 %
Kilde: Danmark Statistik (www.statistikbanken.dk)

2011
46.699
77,5 %

De fleste indmeldelser i Folkekirken sker som nævnt ved dåb og tallene for indmeldelser og dåb er
meget tæt på hinanden (se Tabel 3). Desværre skelner den officielle kirkestatistik ikke mellem
barnedåb og voksen/ung dåb. Da de fleste som nævnt bliver døbt indenfor deres første leveår kan
man med rimelighed regne sig frem til dåbsprocenterne for 2007 til 2011. Dåbsprocenten er andelen
af nyfødte som døbes i Folkekirken. Andelen af nyfødte som blev døbt i Folkekirken faldt fra 82 pct. i
2007 til 78 pct. i 2011. Andelen af døbte er faldet mere end andelen af personer med dansk
oprindelse, hvilket betyder at der er sket et reelt fald i antallet af døbte. Den mindskede dåbsprocent
er ikke produktet af den ændrede befolkningssammensætning. Samtidig er andelen af danskere som
er medlemmer af Folkekirken højere end andelen af nyfødte som døbes. Det betyder at færre og
færre fra hver årgang af danskere bliver medlemmer af Folkekirken. Når medlemmer af Folkekirken
dør erstattes de ikke alle sammen af nye medlemmer gennem dåb. På den måde taber Folkekirken
langsomt medlemmer. Anden forskning har vist at det altovervejende er personer, der står udenfor
Folkekirken, som undlader at døbe deres børn. Det betyder igen at Folkekirken ingen indflydelse har
på de dalende dåbsprocenter. Fordi de som undlader at døbe deres børn står uden for Folkekirken,
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har den ingen mulighed for at påvirke dem. Disse mennesker er for de flestes vedkommende areligiøse og viderefører deres manglende religiøsitet til deres børn.

Begravelser i Folkekirken 2007-2011
2007
2008
2009
Kirkeligt begravede
49.479 48.751 48.891
Andel af alle døde
89,0 % 89,3 % 89,1 %
Kilde: Danmark Statistik (www.statistikbanken.dk)

2010
48.079
88,4 %

2011
46.129
87,8 %

Andelen blandt danskerne som blev begravet i folkekirkeligt regi faldt en smule fra 2007 til 2011 (se
Tabel 4). I 2007 blev 89 pct. af de døde begravet i Folkekirken mens det var faldet til 87,8 pct. i 2011.
Det svarer til et fald på lidt over et procentpoint, hvilket er cirka det samme som andelen af personer
med dansk oprindelse er faldet med. Det antyder, at Folkekirken stadig har tag i sine medlemmer og
at en kirkelig begravelse ikke har mistet betydning for medlemmerne. Det antyder så også, at
Folkekirken ikke mister medlemmer fordi den er irrelevant for medlemmerne i en ultimativ
krisesituation, men fordi andre faktorer (udenfor kirken) spiller ind.
I sidste ende må man spørge sig selv hvem den officielle kirkestatistik siger mest om: Folkekirken
eller samfundsudviklingen? Tallene siger forholdsvist lidt i sig selv, fordi man fra officielt hold har valgt
at registrere forholdsvis få folkekirkelige fænomener og i en forholdsvis kort periode. På trods af det
antyder tallene og den eksisterende forskning faktisk, at den officielle kirkestatistik siger mere om
det omgivende samfund end om Folkekirken selv. De forandringer som Folkekirken gennemleverer
for størsteparten resultatet af forandringer udenfor Folkekirken og derfor noget Folkekirken næppe
kan gøre noget ved.
Bromander, Jonas (2005): Medlem i Svenska kyrkan. En studie kring samtid och framtid, Stockholm:
Verbum.
Lüchau, Peter & Peter B. Andersen (2012): "Socio-Economic Factors Behind Disaffiliation from the
Danish National Church". Nordic Journal of Religion and Society 25(1): 27-45.
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2.2. RELIGIONERNES DAG

Følgende artikel er skrevet af lektor Nina Rasmussen og adjunkt Kristine
Rasmussen fra Svendborg Gymnasium og HF.

Artiklen handler om erfaringerne med at arbejde med et
samtidsreligionsprojekt i gymnasieskolen og indeholder både overvejelser
fra de to undervisere og respons fra to af de elever, der deltog i projektet.

For information om projektet kontakt Nina Rasmussen på : 9n@mail.dk.

På Svendborg Gymnasium og HF har vi typisk 14 klasser med religion på c-niveau, og vi har de
seneste 2 år – og også det kommende skoleår – fået oprettet to B-niveauhold, hvilket vi selv tror er
Danmarksrekord. Vi er 8 (kvindelige) religionslærere, der brænder for vores fag og har et tæt
samarbejde med idé-, materiale- og forløbsudveksling. Vi har arbejdet på at gøre religionsfaget synligt
og attraktivt, og ”religionernes dag” er et af de initiativer, vi har taget i den forbindelse.
Første gang, vi afholdt religionernes dag på gymnasiet var temaet ”Religion i det senmoderne
samfund med særlig vægt på ritualernes betydning”. Alle skolens religionselever havde op til dagen
arbejdet overordnet med emnet ud fra fælles materiale, og på selve dagen, der strakte sig over 4
timer, deltog alle først i et fælles foredrag (v. Lene Andersen – om at konvertere til jødedommen),
hvorefter eleverne klassevist fordeltes på workshops med indbudte oplægsholdere fortrinsvist fra
lokalområdet. Som afslutning på dagen samledes alle igen til fælles foredrag i aulaen, nu v. Mikael
Rothstein.
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I år har vi fulgt samme struktur – med indledningsforedrag v. Marie Vejrup Nielsen, workshops med
Asa-troende, Evangelist, Jehovas Vidner, buddhister, muslimer, en mormon, en Hare Krishnarepræsentant, en repræsentant fra kristen meditation samt Liselotte Hornemann Kragh fra firmaet
”Livsceremonier”. Afslutningsforedraget var med Tim Jensen og havde overskriften: ”Afskaf
religionsfriheden og indfør tvungen religionsvidenskabelig undervisning – også i Iran og USA”. Dagens
overskrift var ”Er religion farlig?” – et tema, vi valgte efter nogen diskussion, da dét forløb, der ledte
op til dagen var ”fundamentalisme”, og vi ikke mente, vi ville kunne få repræsentanter fra diverse
trosretninger til at ”byde ind” på den overskrift! I vores invitation skrev vi bl.a.:
Er det rigtigt, at muslimerne i Danmark i virkeligheden bare går og venter på en chance for at vælte
demokratiet og indføre kalifatet med sharialovgivning og kvindeundertrykkelse til følge? Er det sandt,
at Scientology hjernevasker de mennesker, som indfanges i bevægelsen, så de mister deres frie vilje?
Er Jehovas vidner virkelig så følelsesmæssigt forkvaklede, at de uden at kny lader deres kære dø af
blodmangel eller udstøde af familien, fordi Jehovas regler er vigtigere? Og passer det, at kristne er
gammeldags, ensporede og uintelligente?
Fordommene om religioner og religiøse mennesker er mange og forskelligartede, men de udstiller dog
ofte den pågældende religion som farlig i en eller anden forstand. Farlig for samfundet, fordi
religionen menes at have fjendtlige intentioner over for omverdenen, og/eller farlig for individet, fordi
religionen menes at gøre skade på de religiøse medlemmers psyke eller krop. Ikke mindst
sidstnævnte fordom har også en lang tradition i vestlig filosofisk tænkning, hvor religionskritikken
anført af folk som Marx, Nietzsche og Freud har rubriceret religiøse mennesker som psykisk svage
eller syge individer.
Med ”Religionernes dag” på Svendborg Gymnasium og HF vil vi gerne undersøge, hvilke fordomme
nutidens religiøse mennesker møder i dagligdagen. Vi vil gennem foredrag, dialog og diskussion gå
bag om nogle af disse fordomme, diskutere hvor de stammer fra, og om der overhovedet er hold i
noget af det. Og måske det vil lykkes os at nærme os et svar på det overordnede spørgsmål: Er
religion farlig?
Vi er fulde af taknemmelighed over, at så mange forskellige mennesker faktisk er villige til at bruge
tid og kræfter på vores arrangement for blot en symbolsk erkendtlighed – og vil derfor også gerne
have, at alle gæster føler sig hørt, respekterede og velkomne. Den fælles frokost har da også begge år
været en oplevelse i sig selv, når der naturligt og nysgerrigt udveksles tros-erfaringer og –synspunkter
– eksempelvist blev der sidste år sammenlignet rosenkranse.
Det hører med til beskrivelsen af dagens praktiske tilrettelæggelse, at det er elever fra B-holdene, der
fungerer som værter og ordstyrere i de enkelte workshops – ligesom de forud for arrangementet
udarbejder plakater, powerpoint-præsentationer og foldere som ”appetitvækkere” til brug på choldene. På den måde har religionernes dag udover det faglige indhold også det formål, at B-eleverne
aktiveres, gøres ansvarlige og får ejerskab til arrangementet, lige som de tydeligvis nyder at vise sig
som netop B-niveauelever overfor c-klasserne.
Fagligt betyder religionernes dag dels at der i alle klasser – i hvert fald i et par moduler – bygges op til
arrangementet med fælles tekster, referencerammer og diskussionsmuligheder, dels at vi oplever at
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eleverne efterfølgende vender tilbage til oplevelser eller udsagn fra dagen. Det følgende er eksempler
på 2 elevers ”hurtigskrivning” om deres oplevelse af religionernes dag:
”Religionernes dag på Svendborg Gymnasium bestod af to foredrag, samt et indblik i forskellige
religioner - herunder Buddhisme.
Foredragsholderne var Marie Vejrup og Tim Jensen. Begge så på religion med objektive briller, og
blandede ikke deres eventuelle religiøse overbevisninger ind i deres faglige syn på religion. De havde
begge nogle meget interessante holdninger og syn på religion, hvilket gjorde at man fik øjnene op for
en masse nye ting, som man aldrig før at tænkt over. For eksempel danskernes måde at være
religiøse på, da den slet ikke er så normal som man går rundt og tror - faktisk er den ret
bemærkelsesværdig, da cirka 80 % af danskerne er medlem af Folkekirken, uden at være religiøse.
Begge foredragsholdere omtalte Jesus i det danske pas. Selvom Danmark fremstår som et land der er
meget frisindet, går de alligevel ind og pådutter folk en masse ting - for eksempel ved at sætte Jesus i
det danske pas, selvom mange af danskerne ikke tror på Gud og Jesus, og ikke har noget forhold til
dem.
Ud over at være til de to foredrag, havde vi en buddhist ude, som fortalte om hans religion. Ifølge ham
er buddhisme er en byg-selv religion, hvilket afspejler det senmoderne samfund - dog ser de ikke dem
selv som værende en religion. Buddhisten fortalte at han stadig holder jul med salmer, juletræ, osv.,
hvilket jeg blev lettere chokeret over. Derudover stræber man i buddhismen efter at opnå varig lykke,
med fokus på karma.
Alt i alt var religionernes dag en oplevelsesrig og meget spændende dag, hvor man fik øjnene op for
nye ting og måder at se religion på.”
Josefine
”Om religion er farlig er et interessant spørgsmål og interessant set i forhold til det senmoderne
samfund. Samfundenes udvikling har også betydning for religionens rolle i de enkelte samfund – og i
verdenssamfundet.
Globaliseringen er en vigtig faktor når man taler om farlig religion, for der er nemlig mange forskellige
former og ved sammenstød (pga. globalisering) bliver folk konfronteret med noget de ikke forstår og
ikke er vant til. Med globalisering bliver kulturforskelle tydeligere og forskelle i forhold til ytringsfrihed
bliver vigtigere.
Ytringsfrihed er en af de ting som folk ser forskelligt på og er vant til i forskellig grad i forhold til
religion. Dette illustreres også meget godt af både Muhammed-krisen og Marie Vejrups eksempel med
Jesus-sandalerne og de kristne irakere i Kvickly. Her er der sket sammenstød mellem folk der ikke har
begrænset ytringsfriheden i forhold til religion og folk som med deres andre normer og vaner er blevet
krænkede af ytringerne.
Religion er kultur eller kultur er religion? Forholdet mellem disse to størrelser er også forskelligt
forskellige steder på kloden og i forskellige religioner. Som eksemplerne med ytringsfriheden viser,
betyder kulturen i et land meget for hvordan men ser på religion og afbildninger af religiøse personer
eller symboler. Og med globaliseringen er vi sikre på at få disse sammenstød.
Flere af de ting der karakteriserer det senmoderne samfund betyder også meget for hvordan religion
opfattes mellem mennesker og hvad det kommer til at betyde, når verden bliver mindre og vi bliver
mere blandede.”
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Louise
Indefra-udefra-synsvinklerne demonstreres tydeligt, når vi i programmet veksler mellem foredrag af
religionsvidenskabsfolk og oplæg af repræsentanter fra de forskellige indbudte, religiøse grupper.
Vi fik en del medieomtale på arrangementet, både lidt af en mediestorm udløst af et læserbrev om
Tim Jensens indlæg. Men også mere konstruktiv medieomtale idet Danmarks Radio – P4 stillede
tidlig morgen på dagen for at interviewe en religionslærer og en B-elev, og at journalisten desuden
benyttede de mange forsamlede trosretninger til mini-interviews af vore gæster, der resulterede i et
program samme eftermiddag.
Så ud over, at vi knyttede kontakter til lokale religiøse repræsentanter fik vi også lavet lidt reklame for
Svendborg Gymnasium - og en passant for vores nye tilbud om studieretning med biologi og religion.
Og vi afholder helt sikkert ”religionernes dag” igen til næste år.
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2.3. OM SIKHISME
Helene Ilkjær er ph.d.-studerende ved Institut for Antropologi,
Københavns Universitet og er uddannet antropolog (kandidatgrad
2008; bachelorgrad 2005). Helene Ilkjær har i flere år forsket i
sikhisme og udført et længerevarende feltarbejde blandt sikherne i
Danmark. Hun er i øjeblikket i gang med et ph.d.-projekt om
returmigration blandt højtuddannede indere i Bangalore.

Sikherne er for mange associeret med billeder af en farvestrålende turban og et langt skæg. Denne
artikel vil forsøge i korte træk at give noget baggrundsviden om sikherne i Danmark samt om
religionen sikhisme, som ofte bliver betegnet som verdens femte største religion (målt på antal
troende). Artiklen er baseret på flere års forskning om sikhisme og et længerevarende feltarbejde
blandt sikherne i Danmark, særligt i deres gurdwara (sikh tempel) i Vanløse.
Sikhisme er en religion, der stammer fra Punjab regionen i det nuværende Nordindien. Sikhismen
opstod i år 1469 med fødslen af sikhismens stifter Guru Nanak. Guru Nanak var den første i en række
af ti guruer, der alle fungerede som spirituelle læremestre (se bl.a. McLeod 1997). Det er særligt
vigtigt for sikher at understrege, at sikhisme er en særskilt religion og at sikhismen på væsentlige
punkter adskiller sig fra både hinduisme og islam. Sikherne tror på, at der kun findes én Gud
(Waheguru), og de tager afstand fra dyrkelse af idoler og statuer. Sikherne selv beskriver hoveddelene
i sikhismen som en religion med et stærkt humanitært islæt, hvor der er fokus på at hjælpe de svage
og dem, som oplever uretfærdigheder. Samtidig lægger sikherne vægt på, at der i sikhismen er lighed
mellem mænd og kvinder samt at der religiøst er fokus på en indre praksis, hvor hver enkelt mand og
kvinde har lige adgang til Gud i sit hjerte uden at behøve en præst som mellemmand.
Ordet sikh betyder direkte oversat discipel eller elev og en sikh defineres derfor som en der følger
sikhismen, den hellige bog Guru Granth Sahib og de ti guruers lærdom samt som ikke har nogen
anden religion (for længere definitioner se f.eks. Barrier 2004). Sikherne samles i en gurdwara (et sikh
tempel) for at bede sammen og for at deltage i langar, som er et fælles måltid, der indtages siddende
på jorden. Langar måltidet symboliserer at alle er lige, da sikherne afviser det hinduistiske
kastesystem. En anden vigtig bestanddel i sikhismen er sewa, der direkte oversat betyder uselvisk
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tjeneste. Det er for eksempel sewa at hjælpe med at forberede eller servere langar måltidet i
gurdwara, at rengøre gurdwara eller på andre måder at arbejde for samfundet.
De sikher, som har taget amrit (som måske bedst kan sammenlignes med en kristen dåb) bærer fem
ydre kendetegn, der markerer dem som sikher. De fem kendetegn kaldes populært de 5 k’er, fordi
alle ordene for kendetegnene starter med k på Punjabi. De fem ting er kara (et stål armbånd), kirpan
(en dobbeltbladet kniv/daggert), kachhera (en særlig underbeklædning), kangha (en kam) og kesh
(uklippet hår og skæg).

Migrationshistorie - ”sikher er ligesom kartofler”
Der er ca. 25 millioner sikher på verdensplan, og heraf bor de ca. 22 millioner i Indien, primært i
Punjab. Der bor altså ca. 3 millioner sikher uden for Indien, primært i Storbritannien, USA og Canada
(se bl.a. Axel 2004; Jacobsen 2006). Sikherne har en lang migrationshistorie, som blev stærkt præget
af det britiske kolonistyre i Indien, som blandt andet sendte sikher ud som en del af den britiske
koloniadministration og kolonihær f.eks. til Afrika. Siden er sikherne fortsat migrationen, og et
populært Punjabi ordsprog siger ”sikher er ligesom kartofler… de er alle steder i verden”. I Europa bor
der i dag flest sikher i Storbritannien og i løbet af de seneste år er en del sikher også migreret til
Italien. Skandinavien har traditionelt ikke været den store migrationsdestination for sikher. De første
sikher kom til Danmark i slutningen af 1960’er som arbejdsmigranter. Siden er en del sikher kommet
til landet gennem familiesammenføringer og som flygtninge efter den blodige konflikt, der rasede i
Punjab i 1980’erne og 1990’erne. I dag ankommer de fleste sikher til Danmark enten som
studerende eller på særlig visumordninger for højtuddannede.

Sikher i Danmark og etableringen af gurdwara
Det er en udfordring at finde konkrete tal og informationer om sikherne i Danmark, da sikherne på
mange måder er usynlige i offentlige statistikker og oversigter. Sikhisme er f.eks. ikke særskilt opført
på den officielle oversigt over godkendte trossamfund i Danmark, fordi Kirkeministeriet har listet
sikhisme under kategorien ”Hinduisme og hinduistisk inspirerede samfund”. Sikherne blev officielt
godkendt som trossamfund i Danmark i 1985. Med hensyn til at finde tal og statistikker på præcist
antal sikher bosat i Danmark, så er dette heller ikke muligt, da religiøs overbevisning i Danmark
anses som et privat anliggende, og det derfor ikke er tilladt at føre register over (Jensen 2004b:2). Det
er derfor ikke muligt at lave en optælling specifikt over antal sikher i Danmark, og man kan således
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blive nødt til at udlede antallet af sikher af de overordnede tal for antal indere i Danmark. Dette giver
det ekstra problem at ikke alle sikher nødvendigvis kommer fra Indien, de kan også komme fra
Pakistan, Storbritannien mv.
Da der ikke findes officielle tal på, hvor mange sikher der er i Danmark, må vi støtte os til forskellige
gæt. Gættene varierer fra 250 sikher i Danmark (DACOREC 2000:97), 1000 sikher i Danmark (Jensen
2004a:126) og helt op til 3500 sikher i Danmark (Thandi; under udgivelse). Den store variation i
gættenes størrelse bekræfter usikkerheden omkring antal sikher i Danmark. Når man spørger
sikherne selv, så anslår mange af dem, at der bor mellem 500-800 sikh familier i Danmark, men det
er ikke klart, hvor mange medlemmer der er i hver familie.
De fleste sikher i Danmark bor i eller omkring Storkøbenhavn i forstæder som Ballerup, Ishøj, Høje
Tåstrup og Farum. Der bor også mindre grupper of sikher i andre dele af Danmark især omkring
Århus, Horsens og Ålborg.
I Danmark findes der kun en gurdwara, og den ligger i Vanløse ved København. Gurdwaraen ligger i et
område, der førhen var domineret af mindre industrier. Gurdwaraen er faktisk en gammel
gummifabrik, som sikherne for egen hånd og kroner har bygget om, så den passede til formålet med
en gurdwara. Før købet af denne bygning lejede sikherne sig ind i forskellige lokaler rundt om i
Storkøbenhavn, så de kunne mødes til bøn og langar en gang om måneden. Nu hvor sikherne ejer
deres egen gurdwara er der fælles bøn og samling hver weekend (søndag). Gurdwaraen kan kendes
på den høje flagstang som står ude foran bygningen. Flagstangen er klædt i orange stof og med et
Nishan Sahib (et sikh flag) vejrende i toppen. I den periode, hvor jeg udførte mit studie (2005-2007)
var der ca. 100-150 sikher til stede hver søndag, og på religiøse helligdage for sikher var der ofte 300400 sikher tilstede i gurdwaraen. Udover sit religiøse formål tjener gurdwaraen også som et socialt
mødested for sikher i Danmark.

Konflikt og samarbejde i sikh samfundet i Danmark
Der kan være en tendens til at betragte trossamfund som ensartede enheder, men blandt sikherne i
Danmark er virkeligheden en del mere kompliceret. Siden starten af 1980’erne har der flere gange
været voldsomme konflikter internt blandt sikherne, hvilket adskillige gange har medført en splittelse
og opdeling i sikhsamfundet i Danmark, midlertidige lukninger af gurdwaraen mv. Sikhsamfundet i
Danmark kan altså beskrives som værende karakteriseret ved stærke interne opdelinger i, hvad man
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kan kalde en moderat og en traditionel fraktion, som alt efter kontekst træder mere eller mindre
frem.
De interne fraktioner blandt sikher i Danmark er meget lig de grupperinger der findes blandt sikher i
alle andre lande, og de interne fraktioner blandt sikherne i Danmark er altså ikke et særligt fænomen.
Et af de største konfliktområder for sikherne i Danmark – såvel som på verdensplan – handler om
holdningen til Khalistan. Khalistan er et forestillet frit sikh hjemland i Punjab, og i 1980’erne og
starten af 1990’erne var der blodige og brutale kampe mellem på den ene side forskellige
sikhgrupperinger som kæmpede for Khalistan og det indiske militær og politi på den anden side.
Kampene for Khalistan blev til sidst slået ned, og Punjab er stadig en del af Indien i dag. Imidlertid
mener nogle sikher stadig, at sikherne skal kæmpe for at opnå et frit hjemland, Khalistan, mens
andre sikher hellere ser Punjab som forblivende en del af Indien. Denne interne uenighed præger også
sikhsamfundet i Danmark.
Den interne fraktionsdannelse bunder udover uenigheder om Khalistan også i forskellige opfattelser
af, hvad den rette religiøse forståelse og praksis af sikhismen er. Hvem og hvordan er man en rigtig
sikh? Udover de forskellige tilgange til religionen er der store migrationshistoriske forskelle blandt
sikherne, som er ankommet til Danmark i forskellige tidsperioder og med vidt forskellige grunde til at
forlade Punjab. Sikherne i Danmark har således svært ved at enes om, hvad det vil sige at være sikh,
og hvordan man bør praktisere sikhisme i Danmark, og disse grundlæggende uenigheder påvirker
sikhsamfundets sammenhængskraft og driften af gurdwaraen. Det er dog vigtigt at understrege, at
samtidig som disse fraktioner blandt sikherne fremstod som dominerende i nogle sammenhænge, så
understregede sikherne i andre sammenhænge også eksistensen af ét samlet sikhsamfund i
Danmark uanset de interne uenigheder.
Hvis man analyserer sikhsamfundet i Danmark over tid, kan man argumentere for at det er blevet
skabt og genskabt i en kontinuerlig forhandlingsproces, hvor religiøs tilgang, lederskabsstruktur,
fremtidig retning for samfundet osv. er blevet debatteret. Jeg mener at den kontinuerlige forhandling
af et sikhsamfund i Danmark kan illustreres som en cyklus, hvor der skiftes mellem samarbejds- og
konfliktfaser. I samarbejdsfaserne er de interne fraktioner samlet og har for en tid lagt deres
stridigheder på hylden. I konfliktfaserne træder de interne forskelle frem og fraktionerne deler sig, så
der sker en opsplitning af sikhsamfundet i mindre enheder baseret på henholdsvis den moderate og
den traditionelle fraktion. Jeg mener at skiftene imellem faserne i cyklussen sker ved, at de interne
uenigheder optrappes og dermed igangsætter et skift fra en samarbejdsfase til en konfliktfase.
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Samtidig sker der en påvirkning fra demografiske og økonomiske faktorer som for eksempel gensidig
økonomisk afhængighed på grund af det begrænsede antal sikher i Danmark medvirker til et skift
væk fra en konfliktfase og hen mod en ny samarbejdsfase. Desuden kan eksterne faktorer som for
eksempel begivenheder i Punjab, indblanding eller indflydelse fra sikher i andre lande samt
foranderlige danske indvandringspolitikker have indflydelse på udviklingen mellem faserne i
cyklussen og dermed grundlaget for forhandlingerne af et sikhsamfund i Danmark.
Siden 2008 har gurdwaraen i Danmark officielt været lukket på grund af de interne konflikter blandt
sikherne. Sideløbende med lukningen af gurdwaraen kører der en retssag mellem de to grupperinger
af sikher i Danmark. Retssagen skal afgøre hvilken af grupperingerne, der har ret til at styre
gurdwaraen fremadrettet.
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2.4. ISLAM I DANMARK
Af Brian Arly Jacobsen

Siden Anden Verdenskrig har der ikke foreligget oplysninger vedrørende antallet af tilhørere indenfor
forskellige trossamfund på baggrund af folketællinger.1 Derfor er man nødt til at anvende andre
metoder, hvis man skal vurdere antallet af muslimer i Danmark.
Udfordringen i at tælle den ‘muslimske tilstedeværelse’ eller en hvilken som helst anden religiøs
gruppe udenfor Folkekirken relaterer sig ikke kun til de få tilgængelige data, men også til den
kendsgerning, at der er mere end en definition på, hvem som skal inkluderes, og hvem der ikke skal i
en udvalgt religiøs gruppe. En ‘muslimsk tilstedeværelse’ og muslimsk identitet i Europa kan måske
rimeligvis diskuteres uden eksplicitte definitioner i en række af ikke-statistiske kontekster. Men det
står klart, at ethvert forsøg på at tælle en population kræver en præcis bestemmelse af, hvad der
konstituerer et medlemskab af en given gruppe.
Hvis man skal nå frem til en realistisk opgørelse i et land som Danmark, hvor religionsstatiske
opgørelser ikke forefindes officielt, eksempelvis i form af folketællinger, kræver det en vis kreativitet
fra forskerens side. Demografiske analyser og statistikker over antal er nødt til at fremkomme på
baggrund af indirekte data.
En måde at opgøre antallet af muslimer (og andre såkaldte ’migrantreligioner’) kan gøres ved en
beregningsmåde, som omtales i denne artikel.
De tidligste oplysninger vi har om muslimer i Danmark er fra folketællingen i 1880, som viste, at der
var otte individer under kategorien Muhamedanere, som talte seks kvinder og to mænd. En af de

1

Der blev dog spurgt om ‘trossamfund’ i folketællingen fra 1950, men oplysningerne er desværre aldrig blevet samlet
sammen og behandlet.
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tidligst kendte muslimer i Danmark var journalisten Knud Holmboe (1902-1931) som i 1929
konverterede til islam og tog navnet Ali Ahmed Knud Holmboe. På baggrund af aktiv mission i
1950’erne lykkedes det ahmadiyya-muslimer fra Pakistan at etablere et trossamfund i Danmark. De
byggede den første moske i Danmark i 1966-67, Nusrat Djahan moskéen, i Hvidovre. Den første fulde
oversættelse af koranen udkom samme år, oversat af den fremtrædende danske konvertit til
ahmadiyya Abdus Salam Madsen (1928-2007). Dette er blot nogle af de muslimer i Danmark vi
kender til, før 1960’ernes migranter fra bl.a. Tyrkiet bragte islam med sig til Danmark.
Den mere betydelige periode af immigration af indvandrere med muslimsk baggrund begyndte i
slutningen af 1960’erne. Siden da er indvandring af muslimske grupper foregået i to store faser. Den
første fase var perioden med arbejdsimmigranter fra det tidligere Jugoslavien, Nordafrika, Pakistan og
Tyrkiet i 1960’erne og 1970’erne; den anden fase var immigration af flygtninge og familier af tidligere
arbejdsimmigranter fra midten af 1970’erne og frem. Flygtningefasen har haft forskellige
kulminationer; Iran-Irak krigen, borgerkrigen i Libanon, borgerkrigen i det tidligere Jugoslavien, krigen
i Afghanistan og Irak-krigene.
Antallet af muslimer er steget betydningsfuldt siden 1980 – fra ca. 29.300 (0,6 % af befolkningen) til
ca. 236.300 (4,2 % af befolkningen) 1. januar 2012. De danske myndigheder registrerer ikke
befolkningens religiøse tilhørsforhold udenfor Folkekirken, så det er generelt svært at indsamle
pålidelig information om individers religiøse tilhørsforhold. En vurdering af antallet af muslimer i
Danmark må derfor baseres på en række antagelser om en vis sammenhæng mellem nationalitet,
etnicitet og religion. Det vil sige, at der ikke er et 1:1 forhold mellem de tre kategorier, men en vis
grad af sammenhæng. Eksempelvis viser undersøgelser foretaget regelmæssigt siden 1999, at ca. 91
% af tyrkiske indvandrere og deres efterkommere betragter sig selv som muslimer. Ifølge Danmarks
Statistik var der 1. januar 60.390 indvandrere og efterkommere med tyrkisk baggrund, hvis 91 % af
de tyrkiske indvandrere og efterkommere er muslimer svarer det til 54.955. De resterende ni procent
tilhører enten andre religioner eller er ikke-troende. Antallet af muslimer i forskellige etniske grupper i
Danmark fra lande udenfor EU, med mere end 5 % muslimer ifølge lokale vurderinger, reduceres på
samme vis, som i førnævnte eksempel med tyrkerne. Det drejer sig om i alt 84 forskellige
nationaliteter.
Den største etniske gruppe er tyrkerne (23,3 % af alle muslimer), efterfulgt af irakerne (10,6 %),
libaneserne (9,8 %), pakistanerne (8,7 %), somalierne (7,1 %) og den hurtigst voksende etniske
gruppe i det sidste årti; afghanerne (5,9 %). Udregningen af muslimer inkluderer også en vurdering af
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konvertitter og tredjegenerationsindvandrere. Vurderingen af antallet af danske konvertitter til islam
er mellem 2.000 og 5.000, og et realistisk skøn er mellem 2.500 og 3.000 konvertitter.
Tredjegenerationsindvandrere er beregnet på baggrund af Danmarks Statistiks tal over fødselsraten
blandt efterkommere fra ikke-vestlige lande samt reduceret efter samme metode som ovenfor
beskrevet. Det svarer til ca. 8.700 tredjegenerationsindvandrere med forskellig etnisk baggrund.
Benytter man denne metode til at udregne antallet af muslimer, når man frem til et antal pr. 1. januar
2012 på ca. 236.300.
Denne vurdering tager ikke højde for religiøse forskelle indenfor islam og inkluderer hermed grupper
som ahmediyyaer, alevier, shiitter, sunnier etc. En undersøgelse fra 2008 fordeler otte etniske grupper
fra muslimsk dominerede lande på følgende måde: 45 % sunnier, 11 % shiitter og 23 % ’Islam,
andet’, som bl.a. kan inkludere ahmadiyyaer, alevier og forskellige sufi-bevægelser, som ikke føler sig
som en af de to dominerende retninger indenfor islam. De resterende 11 procent tilhører enten andre
religioner eller oplyste sig som ikke-troende. Religionssociologen Lene Kühle vurderede i 2006, at ca.
20-25 procent af muslimer i Danmark var tilknyttet en moskeforening (det svarer ca. til 47.30059.100 individer), om end formelt medlemskab måske er lavere (ifølge vores undersøgelse mindst
21.000 formelle medlemmer).
Center for SamtidsReligion (CSR) har i sin indsamling til e-årbogen fået svar fra 34 menigheder fordelt
på elleve godkendte trossamfund. CSR vurderer, at der findes omkring 74 muslimske menigheder
blandt de 24 godkendte muslimske trossamfund (alevierne er i e-årbogens undersøgelse
kategoriseret som et muslimsk trossamfund). De fleste menigheder er at finde blandt de fire
organisationer: Dansk Tyrkisk Islamisk Stiftelse (Diyanet), Alevi Forbundet i Danmark, Den Islamiske
Forening af Bosniakker i Danmark og Minhaj ul-Quran International.
Den første muslimske menighed, Islam Danmark (Ahmadiyyaerne), søgte om anerkendelse som
trossamfund i 1961, men Kirkeministeriet afviste at anerkende menigheden, da ministeriet
skønnede, at menighedens medlemsantal var for lille. 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. Den første muslimske menighed, som blev godkendt efter den nye lov var
ahmadiyyamenigheden i 1974. Siden 2010 er to nye trossamfund blevet godkendt. De nye
trossamfund er Københavns Moske (Imam Malik Instituttet) og Islamisk Forum, mens Den
Makedoniske Moskeforening Prespa er blevet tilknyttet Diyanet ligesom Minhaj Ul-Quran også har
udvidet med en menighed.
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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. E-årbogens opgørelse af medlemstal 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
familier - hvor én familie tæller som ét medlem. E-årbogen 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 være opmærksom på, 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. Det er altså vigtigt, at være opmærksom på, at de enkelte trossamfunds
medlemstal er usikre tal og at det skal medtænkes i skønnet på 21.000 medlemmer. Herudover har
Diyanets begravelsesforening i 2011 ca. 28.500 medlemmer ifølge foreningens hjemmeside.
Medlemskab af begravelsesforeningen betragtes af en del medlemmer, som et egentligt
medlemskab af Diynaet.
Endelig skal det tilføjes, 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 ikke svaret, men det er ikke
sikkert, at de alle har undervisning. Der er for eksempel menigheder under både Diyanet og Minhaj ulQuran som ikke tilbyder religiøs undervisning selvom andre menigheder i trossamfundet gør, hvilket
betyder, at 29 af de 34 menigheder tilbyder undervisning.
Antallet af muslimer, som det vurderes i denne artikel, er dermed kun et kvalificeret bud. Antallet af
muslimer er ikke lig antallet af medlemmer af muslimske organisationer, da ’medlemskab’ betyder
noget forskelligt i forskellige religiøse traditioner. Et religiøst tilhørsforhold betyder ikke automatisk et
medlemskab i en religiøs organisation. Det giver måske mere mening at tale om ’brugere’ og
’tilhørere’. Anvender man disse to begreber etablerer man en skelnen mellem aktive udøvere af en
religiøs tradition og religiøs identitet. Hvor den første kategori henviser til de mennesker som aktivt
praktiserer en religions ritualer, er aktiv i religiøse institutioner etc. henviser den anden til alle, som
føler sig som en del af en religiøs retning uanset om de er aktive eller passive. Endelig kunne man
tilføje en tredje kategori; nemlig døbte, dvs. de individer, som betragtes som ’medlemmer’ af en
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religiøs organisation eller tilhørere i en religiøs tradition, fordi deres forældre tilfældigvis har valgt at
eksempelvis døbe eller omskære deres barn. I Danmark findes der døbte i den danske folkekirke,
som er medlemmer, men ikke opfatter sig selv som troende. Skal de tælles som religiøse eller blot
tilfældige medlemmer af en forening ved navn ’Folkekirken’? Det er alle sammen relevante
spørgsmål i den religionsdemografiske undersøgelse af en religiøs bevægelse.
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