
 

Ny undersøgelse: De ældre har haft 
vanskeligst ved at finde tilbage til de kirkelige 
fællesskaber efter corona-nedlukningerne 
Evangelisk Alliance har undersøgt, hvordan corona-nedlukningerne har påvirket de kirkelige 
aktiviteter i frikirker og folkekirkelige missionsbevægelser. Flere end 200 menigheder og 
foreninger har medvirket i undersøgelsen, som viser, at aktiviteterne på de fleste områder 
er ved at være på niveau med tiden før pandemien.  

Der er ikke tale om en dybdegående undersøgelse, som trænger til helt bunds i årsagerne til, at corona-
nedlukningerne har ført til et moderat fald i deltagelse i kirkelige aktiviteter. Men den udpeger målgrupper 
og aktiviteter, som har brug for særlig opmærksomhed. 

Ifølge Evangelisk Alliances formand og leder af Menighedsfakultetet, Thomas Bjerg Mikkelsen, giver 
undersøgelsen foreninger og kirker et bedre fundament at stå på, når de skal planlægge aktiviteter i den 
kommende periode: 

- Min opfordring til de lokale ledere vil på baggrund af undersøgelsen være, at der i den kommende periode 
fokuseres på tre målgrupper: De ældre, børnefamilierne og de sårbare personer, som i forvejen måske har 
befundet sig lidt på kanten af fællesskabet. Det vil kunne betale sig at arbejde hvert område struktureret 
igennem og undersøge, hvor der bedst kan sættes ind med nye indsatser. 

Onlinegudstjenester er et supplement 
Undersøgelsen fokuserer også på brugen af online-aktiviteter. Et problem har været, at de ældste 
generationer ikke har været så fortrolige med digitale platforme, at online-arrangementer har udgjort 
noget reelt alternativ for dem. Thomas Bjerg Mikkelsen mener derfor også, at online-aktiviteter i 
udgangspunktet må betragtes som et supplement til de fysiske møder: 

- Grundlæggende må vi erkende, at online-aktiviteter ikke kan erstatte det fysiske fremmøde. 
Undersøgelsen viser, at der i mange lokale sammenhænge aldrig blev etableret tilbud om onlinemøder. 
Mange har derfor befundet sig på afstand af det lokale menighedsfællesskab i de to år, hvor fællesskaberne 
har været underlagt mange restriktioner. 

Thomas Bjerg Mikkelsen mener dog ikke, at undersøgelsen kan bruges til at konkludere, at online-
aktiviteter ikke har haft stor værdi og vil have det i fremtiden. Tværtimod mener han, at 
onlinegudstjenester er en mulighed for at nå ud til flere: 

- En femtedel af de adspurgte fællesskaber har angivet i deres svar, at de også i fremtiden vil prioritere 
planlægge online-aktiviteter. Det er en positiv udvikling, og jeg håber, at mange foreninger og menigheder 
også vil streame gudstjenester og møder i fremtiden. Der findes mange mennesker i samfundet, som på 
grund af hæmmede funktioner eller for eksempel psykisk sygdom ikke er i stand til at møde frem i det 
fysiske fællesskab. Online-aktiviteter udgør i det hele taget en mulighed for at åbne kirken op for nye 
målgrupper. De kan bare ikke erstatte det fysiske fællesskab. 



 

Børn og unge er tilbage 
Undersøgelsen viser, at børne- og ungdomsarbejdet i kirker, menigheder og missionshuse ser ud til at være 
tilbage på samme niveau, som før corona-nedlukningerne.  

- Det er opmuntrende, at nogle af de grupper, som under nedlukningerne kun i ringe omfang blev tilgodeset 
med online-arrangementer, nemlig børn og unge, ser ud til at finde tilbage til fællesskaberne. Mit bedste 
bud er, at det ikke mindst skyldes en dedikeret indsats fra af frivillige ledere i de lokale foreninger.  

 

Yderligere oplysninger:  

Thomas Bjerg Mikkelsen, formand for Evangelisk Alliance Tlf: 60 10 78 80 Mail: tbm@teologi.dk 

 

Det er muligt at se resultaterne fra undersøgelsen her: 
www.shorturl.at/eimF3 

 


