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Forskning i danske frikirker er et forholdsvist ‘ungt felt’, og det er begrænset, hvor mange
undersøgelser, som kaster lys over de nutidige danske frikirker. Derfor har Studiecenter
for Menighedsbaseret Teologi (SCMT) i 2020 påbegyndt et 10-årigt projekt for at
indsamle data om danske frikirker. Det følgende er en præsentation af de indsamlede
data fra 2020. Ambitionen er, at som årene går og tal om frikirkerne bliver ere, at der vil
begynde at tegne sig et tydeligere faktuelt billede af de danske frikirker.

Små sk, men sprællevende
Historisk set har danske frikirker rødder tilbage til 1839. De opstod - forenklet beskrevet,
som en bevægelse for religiøs frihed fra statskirken, som en ‘vækkelse’ af danskernes tro
og ud fra ønsket om at kunne praktisere troen i uafhængige fællesskaber understøttet af
medlemmer selv (Larsen, 2007).
Som udgangspunkt er der ikke et præcist tal på, hvor mange frikirker, der ndes
i Danmark. Forskellige skøn har anslået, at der ndes ml. 400-600 menigheder, inklusiv
en voksende gruppe af migrantmenigheder, som ikke er medtaget i denne undersøgelse
(Iversen, 2018; FrikirkeNet 2011).
Hvis vi i dag ser på den andel af befolkningen som praktiserer deres kristne tro
uden for folkekirken, så er det anslået, at der er sket en stigning fra 1% til 4% siden
1980erne (Iversen, 2018). Denne udvikling ses ikke særlig tydeligt, hvis man alene
sammenligner antallet af frikirker op i mod de ca. 2400 danske sognekirker. Hvis vi
derimod sammenligner det at deltage i gudstjenestefejring, så anslås det, at der på en
given søndag er lige så mange danskere i frikirkerne - alene i København - som i alle
danske sognekirker til sammen (Iversen, 2018).
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Foto: København Vineyard

Vækst i byerne

Det, som særligt skal fremhæves fra undersøgelsen i 2020, er, at nyere danske frikirker,
dvs. etableret i det 20. århundrede, vokser. Når vi dykker ned i denne vækst i blandt
nyere etablerede frikirker, så er det særligt i de større byer, at væksten ndes. 75% af
menighederne i byer med mere end 25.000 indbyggere er vokset de seneste fem år.
Ligeledes er 48% af menighederne i Odense, Aalborg, Aarhus og København vokset de
seneste fem år.
Iblandt disse menigheder svare 71% af menighederne, at op til fem nye personer er
‘blevet kristne’ det seneste år og 15% af menighederne svarer, at mere end 10 personer
er nye kristne. Ved optælling af antallet af nye kristne i alt, så er der 258 personer, som er
‘blevet kristne’ det seneste år. Et forsigtigt gæt er, at den samlede tilvækst er ca. 500 i
2020. 91% af de ‘nye troende’ har fundet troen i en menighed som er en del af
FrikirkeNet.

fi

2

Foto: Vince Fleming via UnSplash

De nye kristne

Det er vanskeligt at sige noget entydigt om, hvilken baggrund disse nye kristne har, men
der tegner sig et billede. Det tyder på, at 25% af de nye kristne aldrig tidligere har været
‘praktiserende kristne’ eller kirkeligt aktive. Det kan ikke afgøres, om denne gruppe
kommer fra en sekulær eller anden religiøs baggrund. Den resterende gruppe er
vanskeligere at placere. Vi formoder, at de har en eller anden tidligere tilknytning til
kristendom.
Fra lignende undersøgelser iblandt frikirker i Tyskland, som både historisk og
samfundsmæssigt kan sammenlignes med danske frikirker, gives følgende karakteristik af
de nye kristne: 20% kommer fra en sekulær og ikke-kirkelig baggrund, og ‘fandt troen’ i
en frikirke. Derimod har de resterende 80% enten ‘genopdaget’ eller ‘genbekræftet’
deres tidligere tro fra et tidligere kirkeligt engagement eller opvækst med religiøs
socialisering, men uden aktivt kirke engagement (Bartholomä, 2019).
Tallene fra Tyskland kan ikke overføres en-til-en til en dansk sammenhæng. Men
ser vi danske frikirker i lyset af de tyske data, så kunne det tyde på, at danske frikirker i
deres missionsindsats har lettere ved at formidle troen til danskerne, som allerede er
kristne eller har været i forbindelse med kristendom. Derimod tyder det på, at danske
frikirker har vanskeligere ved at formidle troen til personer med sekulær eller anden
religiøs baggrund.
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Samfundsengagement og nye menigheder

Diakoni: 95% af alle de adspurgte menigheder er engageret i diakonalt arbejde, og 17%
af menighedens medlemmer er aktivt engageret i dette. 82% af menigheder udfører
dette diakonale arbejde i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere som lokale
kommuner, Blå Kors m .
Etablering af nye menigheder: 33% af menighederne har ambitioner om at etablere nye
menigheder og 12% har planer om at gøre det inden for de næste to år. I denne
ambition ligger en antagelse om at nye menigheder har lettere ved at tiltrække nye
medlemmer og formidle evangeliet til danskerne.
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Foto: Emily Morter via UnSplash

Det som kan undre?

Væksten er ikke entydig! For 15 år siden lød udsagnet “100 år med nul-vækst i danske
frikirker” (Kristeligt Dagblad, 2007). Der går ikke røg af en brand uden ild - et meget stort
antal af de ældre danske frikirker, primært uden for de større byer, vokser ikke, og har de
seneste fem år haft stilstand eller tilbagegang. Med tiden og med ere data indsamlet,
må det vise sig om der er en sammenhæng mellem nedgang, geogra og kirkesamfund.
Når der er tydelige tal på vækst i nyere danske frikirker, og hvis det formodes at
det ikke kun er i 2020 at denne vækst har fundet sted, så kan det undre, at vi på en
længere bane ikke kan se en tilvækst, når tallene sammenlignes med tidligere
undersøgelser (Aarhus Universitet, 2015). Spørgsmålet som vi bør undres over, er,
hvorvidt der sker en lignende fra ytning af medlemmer? Med speciel relevans for de
frikirkelige børne- og ungdomsforeninger, burde der laves en undersøgelse af hvorvidt
f.eks. unge fravælger kirke i deres opvækst, eller hvorvidt det er andre grupper, som
forsvinder og gør, at medlemstallet ikke vokser.
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Metodiske noter om undersøgelsen

Vi har i nærværende undersøgelse haft fokus på, hvordan vi kvantitativt kan måle
udviklingen i danske frikirker. Vores mål var at kunne danne os et overblik over
udviklingen af de danske frikirker over de seneste fem år.
Vi har derfor taget kontakt til alle menigheder, som er medlem af Frikirkenet, samt de
menigheder i Baptistkirken, Missionsforbundet og Metodistkirken, som ikke er en del af
Frikirkenet, for at få enten præst eller kirkeleder til at udfylde et simpelt spørgeskema.
Vi må dog erkende, at indsamlingen af data har været mangelfuld, og derfor er det
vanskeligt at sige, at disse data er totalt repræsentativt for de danske frikirker. 76 kirker
har svaret på spørgerskemeaet, hvilket betyder en svarprocent på 24,6%
Vi har derfor suppleret med data fra en anden undersøgelse, som er lavet af en gruppe
journaliststuderende, som har inkluderet en bredere gruppe af godkendte
kirkesamfund uden for Folkekirken (Nykjær og Fisker, 2019). Vi mener derfor, at
konklusionerne i undersøgelsen giver nogle gode pejlinger og retninger for, hvor
frikirkerne reelt er og bevæger sig hen.
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I de samlede medlemstal for de enkelte kirkesamfund er data indsamlet via kontakt til
de enkelte kirkesamfund og sammenlignet med en lignende dataindsamling fra Center
for Samtidsreligion (Aarhus Universitet, 2015).
Vi vil gentage undersøgelsen de kommende år og håber derfor på en højere
svarprocent, så vi bedre kan give et klart billede af frikirkernes tilstand og udvikling.

Har du spørgsmål eller vil du vide mere om undersøgelsen

Du skal være velkommen til at kontakte Studiecenter for Menighedsbaseret Teologi på
kontakt@scmt.dk
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UNDERSØGELSENS RESULTATER
ANTAL MEDLEMMER 2015 OG 2020
Det er meget forskelligt hvordan de enkelte kirkesamfund og endda de enkelte
menigheder betragter medlemsskab og opgør antallet af medlemmer. Nogle
kirkesamfund opgør antallet af døbte medlemmer eller antallet af betalende, mens
andre har mere løse betegnelse for medlemsskab som f.eks. tilknytning eller deltager.
Tallene i denne tabel er indsamlet igennem kontakt til kirkesamfundene.
2015*
(både børn og voksne)

2020
(både børn og voksne)

3500

4795

5219 (døbte voksne)

4937 (døbte voksne)

Frelsens Hær (22 korps)

908

1054

Metodistkirken** (11 menigheder)

5000

2075

Missionsforbundet (17 menigheder)

2150

1718 (voksne)

MOSAIK (32 menigheder)

5135

4500***

Vineyard (7 menigheder)

550

1297

Apostolsk Kirke (32 menigheder)
BaptistKirken (54 menigheder)

Hillsong (3 menigheder)

2300***

* tal indsamlet af Center for Samtidsreligion (Aarhus Universitet, 2015)
** I 2013 er der registreret 2000 medlemmer i Metodistkirken. Tallet for 2015 er baseret
på døbte voksne, der er aktive i kirken (Aarhus Universitet, 2015). Tallet for 2020 er
baseret på voksne, som ved offentlig bekendelse har tilsluttet sig kirken og betaler til
kirken, døbte og ansatte præster.
*** tallet er baseret på et skøn, da der ikke ndes en samlet opgørelse.
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UDVIKLING I KIRKESAMFUND DE SENESTE FEM ÅR
For at skabe et billede af udviklingen de seneste fem år bringer vi her nogle data
indsamlet i 2019 af to journaliststuderende (Nykjær og Fisker, 2019).
Det samme antal
medlemmer som for
fem år siden

Flere medlemmer inden
for de seneste fem år.

Færre medlemmer de
seneste fem år.

Apostolsk Kirke

28,6 %

64,3 %

7,1 %

BaptistKirken

37,0 %

33,3 %

25,9 %

Frelsens Hær

42,9 %

28,6 %

28,6 %

Metodistkirken

62,5 %

25,0 %

12,5 %

Missionsforbundet

33,3 %

33,3 %

33,3 %

MOSAIK

36,4 %

54,5 %

9,1 %

Vineyard

0%

100,0 %

0%

42,9 %

57,1 %

0%

Selvstændig

De efterfølgende data er fra SCMT undersøgelsen i 2020

GEOGRAFI OG VÆKST DE SENESTE FEM ÅR
Status quo

Vækst

Nedgang

I byer og områder med
mindre end 25.000
indbyggere.

37 %

30 %

33 %

Større provinsbyer over
25.000 indbyggere.

21 %

75 %

4%

København, Aarhus,
Aalborg, Odense

48 %

48 %

4%
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MENIGHEDSSTØRRELSE OG VÆKST
Status quo

Vækst

Nedgang

Menighed på 10-70
medlemmer

38 %

40 %

22 %

Menighed på 71-200
medlemmer

43 %

42 %

25 %

Menighed på over 200
medlemmer

60 %

40 %

0%

DELTAGERE I GUDSTJENESTE DE SENESTE 5 ÅR

Det samme antal som for fem år siden

Flere end for fem år siden

Færre end for fem år siden

Ved ikke
0

10

10

20

30

40

NYE TROENDE OG DØBTE I 2020
Nye troende (i 76 menigheder)

258

Nye døbte (i 76 menigheder)

157

MENIGHEDSPLANTNING
Ja

Nej

Ved ikke

Drømmer I om at plante
en ny kirke?

33 %

34 %

33 %

Har I en plan for at
plante inden for de
næste to år?

14 %

86 %

0

DIAKONALT ARBEJDE

Er I som menighed involeret i
diakonalt arbejde?
Samarbejder I med ikke-kirkelige
eksterne partnere omkring det
diakonale arbejde?

Ja

Nej

95 %

5%

82 %

18 %

17% af medlemmerne i frikirkerne er involveret i det diakonale arbejd
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