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Velkommen
i folkekirken

I denne folder kan du læse om folkekir
ken, som omkring tre fjerdedele af den 
danske befolkning er medlem af.

Du kan læse om, hvordan folkekirken fun
gerer og om kirkens og kristendommens 
historie i Danmark. 

Du kan læse om gudstjenesten og om 
mulighederne for at få en samtale med en 
præst eller en anden kristen.

Du kan læse om, hvordan du bliver døbt, 
hvad du skal gøre, hvis du ønsker at blive 
gift, og hvordan du kan få en afdød slægt
ning begravet fra kirken.

Du kan også læse om de mange aktivi
teter, der er i folkekirken ud over landet. 
Aktiviteterne varierer fra kirke til kirke. 
Det er derfor ikke sikkert, at alt findes i 
den kirke, du bor i nærheden af. 

I nogle kirker er der møder og arrange
menter, som henvender sig særligt til 
asyl ansøgere, flygtninge og indvandrere.

Bag på folderen findes adresse og telefon
nummer til den lokale kirke, og her kan 
du få nærmere oplysninger om tilbud og 
muligheder i dit område.



Der er kommet flere flygtninge og ind
vandrere til Danmark i de seneste år. 
Derfor er flere kirker begyndt at lave 
arrangementer, der særligt henvender sig 
til flygtninge og migranter. Aktiviteterne 
omfatter gudstjenester, dåbsundervisning 
samt sociale og kulturelle arrangementer.

Gudstjenester og dåbsforbere    delse 
på engelsk og andre sprog 

Nogle kirker holder gudstjenester på 
engelsk. Andre steder tolkes gudstjene
sten til fx farsi (persisk) og andre sprog. 

Nogle sogne har ansat præster, som 
har et særligt ansvar for at betjene flygt
ninge og indvandrere.

I flere kirker er der oprettet dåbs
undervisning for personer, som kommer 
fra en anden religiøs baggrund og ønsker 
at lære mere om kristendommen og 
måske blive kristne. Undervisningen skal 
sikre, at de pågældende får et grundigt 
kendskab til kristendommen, før de ende
ligt beslutter, om de ønsker at blive døbt.

Måltider og lektiehjælp

Nogle kirker inviterer til aftener, hvor 
man spiser sammen – måske under over
skriften ”Middag på tværs” eller ”Eat & 
Sing”. Ofte står en gruppe migranter for 

at tilberede maden, og måltidet er en god 
anledning til både at lære hinanden at 
kende som mennesker og til at lære mere 
om hinandens kulturer og traditioner.

Nogle steder vil der være tilbud om 
lektiehjælp – både til voksne, der går på 
sprogskole, og til børn, der skal integreres 
i folkeskolen.

Venskabskontakt

Det kan være en stor hjælp at få en kon
taktperson eller venskabsfamilie, som 
man kan knytte sig til – både under asyl
processen og i forbindelse med integra
tionsforløbet. Gennem en sådan relation 
kan man få en god kontakt til mennesker, 
så man ikke står helt alene i det nye sam
fund, man er kommet til. Venskabet kan 
hjælpe til, at man ikke bliver ensom. Sam
tidig kan det være en god måde at lære 
noget om, hvordan det danske samfund 
fungerer. Man kan få svar på helt prakti
ske spørgsmål, men også lære om hellig
dage og særlige traditioner i Danmark, så 
man bedre kan forstå noget af det, der er 
anderledes her i landet i forhold til den 
kultur, man har med fra sit hjemland.

Venskabskontakten kan også hjælpe 
med at forklare indholdet i breve fra kom
munen, Udlændingestyrelsen og andre 
myndigheder.

Hvordan 
kan du bruge 
folkekirken?
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Hver søndag fejres gudstjeneste i en lokal 
kirke, hvor menigheden samles for at 
tilbede og synge om Gud. Bibellæsning, 
bøn, prædiken og salmesang er faste 
elementer, og som regel fejres der nadver. 
Nogle steder suppleres orgelmusikken 
med moderne rytmiske melodier. Det 
er forskelligt, hvor mange der deltager 
i gudstjenesten. I nogle kirker deltager 
andre end præsten med lovsang, ved 
uddelingen af brød og vin ved nadveren 
og ved at læse bibeltekster og kirkebøn. 
De fleste steder står præsten for det 

Hvad tilbyder folkekirken?

meste ved gudstjenesten. Du kan også 
opleve, at der er dåb ved gudstjenesten.

Samtaler med præsten

Man kan altid bede om at få en samtale 
med præsten. Det kan være om livets 
store spørgsmål, om liv og død, eller hvad 
der er meningen med livet. Det kan også 
være i forbindelse med sorg og kriser, fx 
efter dødsfald i familien, en skilsmisse, 
sygdom eller depression. Præsten har 
tavshedspligt, så du kan betro alt til ham 

eller hende i tillid til, at det forbliver 
mellem jer. Du kan også søge forbøn og 
skriftemål hos præsten.

Særlige møder og aktiviteter

Gudstjenesten spiller en central rolle for 
menighedens fællesskab. Herudover bli
ver der mange steder holdt særlige arran
gementer. Det kan være senior møder for 
ældre og pensionister. Baby salmesang for 
forældre med små børn eller spaghetti
gudstjeneste for børnefamilier med lidt 
større børn, hvor der serveres et måltid 
med spaghetti i forbindelse med gudstje
nesten. Måske er der kor for børn eller et 
gospelkor. Nogle kirker holder foredrags
rækker. I mange kirker bliver der holdt 
kirkekoncerter. Og der kan være mange 
andre aktiviteter på programmet. Det er 
forskelligt fra sted til sted, alt efter behov 
og ressourcer.

Dåb, bryllup og begravelse

Folkekirken er også ramme om dåb, bryl
lupper og begravelser. Kirkelige handlin
ger skal aftales i forvejen med præsten.

Tesfu Ghebru, 
flyGTninG fra eriTrea

Tesfu Ghebru fik asyl i 2010. Han er 

opvokset i en koptiskortodoks fami

lie i Eritrea, og som 13årig begyndte 

han at komme i en protestantisk 

kirke. 

Kort tid efter at Tesfu Ghebru kom 

til asylcentret Sandholm, så han 

en invitation til en engelsksproget 

gudstjeneste i København. Han 

tog derind sammen med en anden 

eritreisk asylansøger, da de gerne 

ville finde en kirke, hvor de kunne få 

kontakt til danske kristne.

”Det betyder rigtig, rigtig meget at 

komme i kirken. Ikke kun for at fejre 

Gud, men også fordi vi i kirken fin

der et socialt samvær som brødre og 

søstre i Kristus,” siger Tesfu Ghebru, 

der bor i Næstved og har fået job 

som lagerarbejder i Ringsted. Han 

tager fortsat til København hver 

anden uge for at deltage i internati

onale gudstjenester i en af kirkerne 

i København. 
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Folkekirken rummer mange kirkestem
mer, og hvert sogn og kirke har sin egen 
særlige måde at være kirke og menighed 
på. Mangfoldigheden er stor. Det, der 
samler vores kirke, er troen på den tre
enige Gud, åbenbaret i Jesus Kristus, Guds 
Søn, som en frisættende glæde. 

Troen alene udgør menneskets 
forhold til Gud

Igennem evangeliet om Jesus Kristus ken
der vi Gud som Skaberen, der har skabt 
verden, hvert væsen og hvert menneske. Vi 
kender Gud som Jesus Kristus, der handler 
af barmhjertighed i verden og forkynder 
sit ord. Og vi kender Gud som Helligånden, 
der hele tiden er i verden og i blandt os og 
skaber tro og håb og kærlighed. 

Det centrale for vores kirke og tro er 
en forståelse af evangeliet som det frigø
rende, frisættende og glædelige budskab. 
Vi skal ikke fortjene Guds kærlighed, 
for vi har den allerede på grund af Jesus 
Kristus og det, han gjorde for os. For den 
evangelisklutherske kirke er det centrale, 
at Gud er blevet menneske i Jesus Kristus 
og er trådt ind i verden og vores liv for at 
bære det. Han bærer den synd og skyld og 
død, som er vores vilkår som mennesker. 
Troen på Guds nåde – Guds kærlighed og 
tilgivelse til uperfekte mennesker – udgør 
vores forhold til Gud.  Det er ikke noget, 
vi selv præsterer eller skal gøre os fortjent 
til. Troen er Helligåndens gave til os.

Afledt af tanken om, at mennesket ikke 
kan gøre noget over for Gud for at blive 
frelst, kommer den særlige evangelisk 
lutherske tanke om det almindelige 
præstedømme. Det almindelige præste
dømme betyder, at ”ethvert menneske, 
der er døbt, er både præst, biskop og 
pave” (Martin Luthers udtryk)! Vi har det 
samme forhold til Gud uanset vores kirke
lige og samfundsmæssige status.

Disse tanker kommer i høj grad til 
udtryk i vores kirkestruktur. Kirken ledes 
af kirkens medlemmer. Det er menighe
den selv, der kalder sin præst. 

Evangeliet bringer glæde

Martin Luther (14831546, tysk munk og 
reformator) forstod evangeliet som det 

Folkekirken. Folkekirken er det 

største kirkesamfund i Danmark. 

Omkring tre fjerdedele af befolknin-

gen er medlem af folkekirken. Der 

er en ligelig fordeling af kvinder og 

mænd blandt folkekirkens præster.

MedleMskab. Ved dåben bliver 

man medlem af folkekirken. Man 

kan også blive optaget i folkekirken, 

hvis man er døbt i en anden kirke. 

Man behøver ikke at være dansk 

statsborger for at blive medlem.

Civilregistrering. I Danmark – 

bortset fra Sønderjylland – står fol-

kekirken for civilregistreringen. Det 

betyder, at alle fødsler og dødsfald 

registreres af det lokale kirkekontor 

(kordegnekontor), uanset om den 

nyfødtes forældre eller den afdøde 

er medlem af folkekirken eller ej. 

kirke og gravplads. Ved mange 

kirker, især på landet, er der en 

kirkegård ved siden af kirken. Alle 

kan blive begravet på kirkegården, 

også selv om man ikke er medlem af 

folkekirken. I flere store byer ligger 

gravpladserne for sig selv. Nogle ste-

der er der indrettet særlige afsnit på 

disse gravpladser til jøder, muslimer 

og andre trosretninger.

10 biskopper. Geografisk er folke-

kirken inddelt i 10 stifter, som hver 

ledes af en biskop. I hvert stift er der 

udpeget en præst, som har særligt 

ansvar for folkekirkens tilbud til 

asylansøgere. 

gode budskab, hvorom man slet ikke kan 
lade være med at synge og fortælle, så folk 
kan høre evangeliet og blive glade! Dette 
fokus på evangeliet, der bringer glæde, 
har påvirket den evangelisklutherske 
kirkes måde at holde gudstjeneste på. Vi 
synger meget i vores gudstjenester. Glæ
den får udtryk gennem sang og musik. 

Der læses også mange tekster op fra 
Bibelen, og fortolkningen af dem, i form 
af forkyndelsen, er vigtig. Det gode og 
glædelige budskab i form af skriftlæsning, 
fortolkning af teksterne og udtrykt i sal
mesang er derfor særlige kendetegn for 
vores kirke.

Dåb og nadver

Den lutherske kirkes to sakramenter er 
også særlige kendetegn for vores tro. De 
to sakramenter er dåb og nadver. De er 
integrerede dele af søndagsgudstjenesten. 

Dåben er pagten mellem Gud og men
neske, som udgør grunden for resten af 
vores liv, forstået som et liv i følgeskab 
med Jesus Kristus. Man kan kun døbes 
én gang. 

Nadveren er en tilbagevendende 
handling til minde om Kristus og det, han 
gjorde for os, men den er også en ”tagen 
Ordet/Jesus Kristus” til os, ikke som sym
bolsk handling, men reelt. I folkekirken 
har vi i princippet åbent nadverbord, hvil
ket betyder, at man ikke behøver at være 
medlem af den evangelisklutherske kirke 
i Danmark for at deltage. 

Hvad tror vi på?

af biskop Marianne ChrisTiansen, 
haderslev sTifT
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Kristendommens 
historie i Danmark

Kristendommen blev indført i Danmark 
for over 1.000 år siden. I dag er omkring 
tre fjerdedele af befolkningen medlem 
af folkekirken, og omkring 2 procent 
er medlem af et andet kirkesamfund. 
Omkring 7 procent af befolkningen er 
medlem af andre trossamfund (mus
limer, jøder, hinduer, buddhister og 
andre religiøse retninger).

Spor af kristendom 
tilbage til år 700

Kristendommen blev indført i Danmark 
i 960 af kong Harald Blåtand. Det er 
den officielle datering, men forskning 
viser, at der allerede omkring år 700 er 
spor af kristen mission i Danmark.

De mange landsbykirker rundt 
omkring i landet vidner om, hvordan 
kristendommen i de følgende århund
reder bredte sig ud over Danmark. Der 
findes over 2.300 sognekirker i hele 
landet – og næsten 75 procent af dem 
er bygget før reformationen i 1536.

Reformationen

Folkekirken er en evangeliskluthersk 
kirke. Det har den været siden refor
mationen i 1536, hvor kong Christian 
III besluttede, at kirken ikke længere 

salaM Ghazi oG 
zina rassaM, 
flyGTninGe fra irak

Salam Ghazi og hans familie flygtede i 

2000 fra Saddam Husseins styre i Irak. 

Salam Ghazi kom samme år til Danmark, 

mens hustruen Zina Rassam og datteren 

Meena blev i Jordan og kom først hertil 

fem år senere. Familien fik asyl i 2008. I 

Irak kom de i en kaldæisk katolsk menig

hed i Bagdad. 

Familien boede i flere år i asylcentret Sand

holm, og de begyndte dengang at deltage 

i internationale gudstjenester, som holdes 

i forskellige kirker i København. 

”Det havde stor betydning for os at 

komme til gudstjeneste. Vi oplevede fri

hed, og det var rart at møde og tale med 

andre mennesker. Det er sværere, hvis 

man bare sidder hjemme. Fællesskabet 

betyder meget. Herigennem lærer vi også 

den danske kultur at kende,” siger Zina og 

Salam, der nu bor i Birkerød, men fortsat 

deltager i de internationale gudstjenester 

i Københavnsområdet. De har afsluttet 

sprogskolen, men det er ikke lykkedes 

dem at finde et arbejde endnu. Deres dat

ter er i gang med at læse HF.

skulle være katolsk. I de følgende år var 
luthersk kristendom det eneste tros
samfund, der var tilladt i Danmark. 

Kampen for religionsfrihed

Det blev efter nogle år tilladt at tilhøre 
andre trosretninger. De udenlandske 
ambassader fik trosfrihed inden for 
deres egne områder. Det betød, at der 
fra 1671 blev holdt katolske messer i 
et kapel ved den franske ambassade. I 
1682 fik jøder lov til at bygge en syna
goge i Fredericia. Der fulgte også andre 
indrømmelser, men der blev først ind
ført religionsfrihed i Danmark i 1849, 
da der blev vedtaget en ny grundlov. 
Dengang blev det enevældige kon
gedømme afskaffet og erstattet af en 
demokratisk styreform.

Grundloven bestemmer også, at 
”den evangelisklutherske kirke er den 
danske folkekirke og understøttes som 
sådan af staten” (Paragraf 4 i Grund
loven).

I dag er der ud over folkekirken 
mange andre kirkesamfund i landet. 
Desuden er der trossamfund for mus
limer, jøder, hinduer, buddhister og 
andre trosretninger. I alt findes der over 
275 godkendte kirke og trossamfund i 
Danmark.
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Her finder 
du flere 
oplysninger

www.asylsamarbejde.dk
Her finder du oplysninger om Folkekir
kens Asylsamarbejde, der koordinerer 
folkekirkens arbejde for asylansøgere og 
flygtninge. På hjemmesiden findes en liste 
over præster, der har et særligt ansvar i 
forhold til asylansøgere.

www.tvaerkulturelt-center.dk
Tværkulturelt Center er et folkekirkeligt 
netværk og ressourcecenter for sogneme
nigheder, migrantmenigheder og kristent 
arbejde blandt flygtninge og migranter i 
Danmark.

www.folkekirken.dk
Her finder du oplysninger om folkekirken 
og dens arbejde, kirkens trosgrundlag, og 
hvad du skal gøre, hvis du ønsker dåb, 
konfirmation, bryllup, begravelse eller at 
melde dig ind i folkekirken. Hjemmesiden 
indeholder også links til lokale sognekir
ker og statistik om medlemstal. 

www.km.dk
Det er Kirkeministeriets hjemmeside, som 
indeholder oplysninger om ministeriet og 
de love, der gælder for Folkekirken.

www.andretrossamfund.dk 
Denne del af Kirkeministeriets hjem
meside indeholder oplysninger om de 
love, der gælder for andre trossamfund 
i Danmark. Her findes også en liste over 
godkendte trossamfund.

Kontakt folkekirken i dit område

[ Tilføj lokale kontaktoplysninger her ]


