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Navn: Ung i kirken – netværksgrupper og erfa-grupper (Tidligere: Unge i menighedsråd) 

Emne: Unge, menighedsråd, netværk. 
Baggrunden for projektet er den faldende tilslutning og det faldende kendskab til folkekirkerne 
blandt unge voksne. Arbejdet foregår dels ved at støtte de unge, der allerede har valgt at involvere 
sig i menighedsrådsarbejde, dels ved en systematisk undersøgelse af de barrierer, som de unge 
oplever. 

Målgruppe: Unge voksne (18 – 35 år) i og uden for menighedsråd i folkekirken 

Tid, sted og aktør: projektet fandt sted i årene 2007 – 2009 med hele Danmark som målgruppe. 
Aktøren har været Kirkefondet med sine konsulenter i et samarbejde med folkekirken og Center 
for Ungdomsstudier og Religionsforskning (CUR) 

Opnået støtte: Projektet fik støtte på kr. 100.000 fra Den folkekirkelige Udviklingsfond 2007. 
Desuden er modtaget støtte fra DUF og Y´s Men i Danmark. Dertil kommer Kirkefondets egen 
investering. 
 

Projektets formål: Videreudvikling af det netværk af unge menighedsråds-medlemmer, som 
Kirkefondet har startet i samarbejde med en gruppe unge menighedsrådsmedlemmer.  

For at øge trivslen og derved fastholde de unge i menighedsrådsarbejdet udvides netværket med 
et mentorprogram, som skal tilbyde alle nyindvalgte under 35-årige en mentor efter 
menighedsrådsvalget i november 2008. Derudover inkluderer projektet informationsmateriale til 
menighedsrådene, om hvordan man får flere unge med i arbejdet og sørger for at give dem en god 
start i rådet. 

Projektets indhold: Baggrunden for projektet er den faldende tilslutning og det faldende kendskab 
til folkekirken blandt de unge voksne.  

Det arbejde, som bevillingen fra Udviklingsfonden har muliggjort, har med al tydelighed vist, at 
dette er et stigende problem for hele folkekirken. F.eks. er andelen af menighedsrådsmedlemmer 
under 35 år halveret fra i 1984 at udgøre 5 % til i 2004 at udgøre 2,4 % af 
menighedsrådsmedlemmerne. Til sammenligning udgør de 18-35-årige i dag 21 % af folkekirkens 
medlemmer. Denne udvikling kan ikke ses isoleret, men afspejler generelt en negativ udvikling i de 
18-35-åriges tilstedeværelse i det sognekirkelige arbejde. 

Erfaringer og resultat: Det viste sig, at antallet af menighedsrådsmedlemmer under 30 år var så 
lavt, at vi skønnede det nødvendigt at hæve aldersgrænsen til 35 år for overhovedet at få 
tilstrækkelig volumen. Antallet af menighedsrådsmedlemmer i indeværende periode under 35 år 
er på under 450 ud af ca. 17.000 medlemmer. Dette er i sig selv en væsentlig konstatering i 
forhold til projektet.  
Der er bl.a. etableret samarbejde/samtaler med SUK (Samarbejdsudvalg om unge i Kirken), Center 
for Ungdomsstudier og Religionsforskning, Danmarks Kirkelige Mediecenter.  
Endelig er der i perioden påbegyndt research vedr. mentor-ordninger. 

Læs om projektet her: Rapport ”De unge voksne og folkekirken” Kirkefondet – ISBN 978-87-
88862-44-7 og Kirkefondets hjemmeside www.kirkefondet.dk  

http://www.kirkefondet.dk/

