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Statistisk materiale fra Danmarks Statistik 2008, 2011 og 2014 vedrørende sognedemografi
samt fra 2006-2013 vedrørende kirkelige handlinger og 2007-2013 vedrørende ind- og
udmeldelser, provstistatistik for Køge Provsti og stiftsstatistik for Roskilde Stift.

Køge Provsti har bedt Kirkefondet om en fornyet version af den provstiprofil, som blev
udarbejdet i maj 2013 på foranledning af Roskilde Stiftsråd. I den nye provstiprofil gennemgås
provstiets tal i diagrammer med tilhørende forklaring, som gør det enkelt og klart, hvordan
provstiets befolkning er sammensat i 2014.
Efter aftale med provst Jens Elkjær Petersen præsenterer provstiprofilen desuden et billede af
befolkningsudviklingen i provstiet gennem de seneste 6 år baseret på oplysninger fra de
tidligere fremsendte talsæt for årene 2008 og 2011 samt det nye talsæt for 2014, som vedlægges
denne analyse.
Der vedlægges også nøgletal for Danmark, stift, provsti og sognene i provstiet for 2014.
Nøgletallene finder I bag næstsidste faneblad.
Relevante demografiske tal fra 2014 for provstiets sogne vedlægges i skemaform (skema 1-7)
bagerst i talmaterialet tillige med sogneoversigter vedrørende folkekirkemedlemsskab 2014,
ind- og udmeldelser 2007-2013 samt kirkelige handlinger 2006-2013. Det bemærkes, at antallet
af fødte i skema 7 dækker de aktuelle år, mens antallet af fødte i tabel 2 angiver antallet af fødte
i året før. Vær opmærksom på, at provstiskemaerne 1-7 har skiftet layout siden jeres seneste
provstiprofil og nu indeholder flere og bedre oplysninger om sognenes indbyggere.
Nøgletallene og skemaerne 1-7 er essentielle værktøjer, når provstiudvalget i forbindelse med
planlægningsarbejde skal vide mere om sognenes udfordringer og muligheder.

Vi håber, I får glæde af provstiprofilen!

Køge Provsti ligger i Roskilde Stift og har pr. 1.1.2014 et indbyggertal på 58.285 personer.
Folkekirkemedlemsskabet på 80 %. Provstiet omfatter følgende 15 sogne:
















Køge Sogn
Ølsemagle Sogn
Borup Sogn (siden 2007)
Kimmerslev Sogn (siden 2007)
Ejby Sogn (siden 2007)
Nørre Dalby Sogn (siden 2007)
Højelse Sogn
Lellinge Sogn
Lidemark Sogn (siden 2007)
Bjæverskov Sogn (siden 2007)
Vollerslev Sogn (siden 2007)
Gørslev Sogn (siden 2007)
Herfølge Sogn
Sædder Sogn
Boholte Sogn

Sognene er pt. inddelt i 10 pastorater, og bestyres af 12 menighedsråd. Der er 22 sognepræster
ansat i Køge Provsti, og der ligger i alt 17 kirker i provstiet.
Størrelsen på provstiets sogne varierer meget. Der er 3 sogne med ml. 261-339 indbyggere, 4
sogne har ml. 970-2.000 indbyggere, 6 sogne har ml. 3.600-7.870 indbyggere, mens 2 sogne
har 9.186-11.995 indbyggere. Der er således meget stor forskel på indbyggertallet i provstiets
sogne, og det betyder også store forskelle i muligheder og udfordringer for kirkelivet i
provstiet.

Danmarks Statistik benytter i tabel 1, som dette afsnit blandt andet bygger på, en inddeling af
befolkningen i 16 aldersgrupper med 5 årgange i hver. For at skabe et enklere overblik over
befolkningssammensætningen i provstiet arbejdes der desuden med følgende
befolkningsgruppering:
0-19 år:
20-34 år:
35-59 år:
60-75+ år:

Børnegruppen
Unge voksne
Voksengruppen
Ældregruppen

Det samlede indbyggertal i Køge Provsti pr. 1.1.2014 er på 58.285 personer, der fordeler sig i
16 aldersgrupper, som det fremgår af diagrammet over befolkningsprofilen nedenfor.
Befolkningsprofil i Køge Provsti 2014
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Provstiets børnegruppe 0-19 år består af i alt 14.984 personer, som samlet set udgør 25,7 % af
befolkningen. Der er 2.977 børn i alderen 0-4 år i provstiet, og herefter stiger antallet af børn i
aldersgrupperne i takt med alderen frem til aldersgruppen 15-19 år, som udgøres af 4.165 børn
og unge.
Gruppen af unge voksne består af i alt 8.023 personer mellem 20-34 år, som samlet set udgør
13,8 % af befolkningen. Aldersgrupperne er antalsmæssigt nogenlunde på niveau og varierer
fra 2.346-3.001 personer, hvoraf der er flest 20-24 årige.
Voksengruppen 35-59 år består af i alt 21.150 personer, som samlet set udgør 36,3 % af
provstiets befolkning. Der er med 3.401 personer færrest 54-59 årige, og flest 45-49 årige med
5.048 personer. De øvrige aldersgrupper udgøres af mellem 3.796-4.795 personer.
Ældregruppen består af 14.128 personer over 60 år, og udgør 24,2 % af befolkningen i
provstiet. Der er med 2.883 personer færrest 70-74 årige og flest i aldersgruppen 65-69 år med

4.140 personer. Dertil kommer 3.295 personer mellem 60-64 år og 3.810 personer over 75 år.
Det skal bemærkes, at aldersgruppen 75+ år dækker alle årgange over 75 år, hvorimod de
øvrige aldersgrupper dækker 5 årgange hver.
Samlet set giver dette et billede af Køge Provsti som et område med en stor børnegruppe med
en lille overvægt af større børn, få unge voksne, en stor voksengruppe og mange ældre.
Diagrammet nedenfor viser den relative størrelse af de forskellige aldersgrupper i Køge Provsti
sammenlignet med landsgennemsnittet, og bekræfter ovenstående opsummering af
befolkningsgrupperingen.
Befolkningsprofil sammenholdt med landstallene 2014
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Det fremgår af diagrammet, at provstiets børnegruppe er væsentligt større end gennemsnitligt
og det skyldes højere andele af 5-19 årige i forhold til landstallene. For så vidt angår gruppen af
unge voksne, ses markant lavere andele i alle aldersgrupper. Provstiets voksengruppe er noget
større end gennemsnitligt, hvilket især skyldes væsentligt større andele af 40-49 årige.
Ældregruppen i provstiet er omtrent på niveau med landsgennemsnittet, men
alderssammensætningen i gruppen adskiller sig noget fra landstallene med en større andel 6569 årige, men en lavere andel af 75+ årige. Samlet set giver det et billede af et provsti med
mange børnefamilier, få unge voksne og en ældregruppe, som er lidt yngre end gennemsnitligt.

(tabel 1)

Befolkningsudviklingen i Køge Provsti 2008 - 2014
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Diagrammet ovenfor viser befolkningsudviklingen i Køge Provsti i perioden 2008-2014 fordelt
på 16 aldersgrupper med hver 5 årgange. Det fremgår heraf, at der samlet set har været stigning
i 7 ud af de 16 aldersgrupper i løbet af perioden, mens der er sket fald i de øvrige 9
aldersgrupper. Fald og stigninger fordeler sig dog fortrinsvist så forskelligt for
befolkningsgrupperne, at der ikke umiddelbart er øvrige tydelige tendenser i
befolkningsudviklingen ud over en klar stigning i antallet af personer over 65 år.
I 2008 boede der 56.701 personer i Køge Provsti, og i perioden frem til 2014 er befolkningen
steget til 58.285 personer, hvilket er en fremgang på 1.584 indbyggere svarende til en stigning
på 2,8 %.
I børnegruppen op til 19 år er der sket et lille fald i antallet fra 15.258 børn i 2008 til 14.984 i
2014 svarende til et fald på 274 børn eller 1,8 %. Børnegruppen udgør i dag samlet set 25,7 %
af befolkningen, og i 2008 var det 27 %. Dermed er provstiets børnegruppe faldet en smule i
antal siden 2008, og samtidig er den andel, som børnene udgør af befolkningen, faldet en del.
Tallene dækker over et større fald i antallet af 0-4 årige (-734 børn), et nogenlunde stabilt antal
5-14 årige, men en større stigning i antallet af 15-19 årige (+627 børn).
Antallet af unge voksne 20-34 år er også faldet i perioden 2008-2014. Samlet set er gruppen af
unge voksne faldet fra 8.448 personer i 2008 til 8.023 personer i 2014 svarende til et fald på
425 personer eller 5 %. I 2008 udgjorde de unge voksne 14,9 % af den samlede befolkning, og i
2014 udgør de blot 13,8 %. Dermed er der blevet en del færre unge voksne i Køge Provsti
gennem de sidste 7 år, og de udgør i dag en noget mindre andel af befolkningen end tilfældet
var i 2008.
Voksengruppen 35-59 år er steget fra 20.520 personer i 2008 til 21.150 personer i 2014
svarende til en stigning på 630 personer eller 3,1 %. Der er tale om et større fald i antallet af
35-39 årige, et mindre fald i antallet af 40-44 årige, en stor stigning i antallet af 45-49 årige, en
pæn stigning i antallet af 50-54 årige og et mindre fald i antallet af 55-59 årige. I 2008 udgjorde
voksengruppen 36,2 % af provstiets befolkning, og i 2014 udgør de 36,3 % af befolkningen.
Der har således været en antalsmæssig fremgang af voksne siden 2008, og deres andel af
befolkningen er steget en smule i samme periode.

Provstiets ældregruppe bestod i 2008 af 12.475 personer over 60 år. I 2014 er antallet steget til
14.128 indbyggere, og det svarer til en stigning på 1.653 personer eller 13,3 %. Der er tale om
et væsentligt fald i antallet af 60-64 årige, men store fremgange i aldersgrupperne fra 65 år og
opefter. Ældregruppen udgjorde i 2008 samlet set 22 % af befolkningen, og i 2014 er andelen
steget til 24,2 %. Der er altså tale om en stor fremgang i antal og en pæn fremgang i andelen af
indbyggere over 60 år.
Nedenstående skema giver et overblik over udviklingen i befolkningsgrupperne i Køge Provsti
i perioden 2008-2014:
Befolkningsgruppe

Køge Provsti
2008

Køge Provsti
2014

Danmark
2014

Børnegruppen
(0-19 år)

27 %

25,7 %

23,1 %

Unge voksne
(20-34 år)

14,9 %

13,8 %

16,8 %

Voksne og midaldrende
(35-59 år)

36,2 %

36,3 %

34 %

22 %

24,2 %

24,3 %

Ældre og gamle
(60 år +)

Sammenfattende giver ovenstående et billede af Køge Provsti, hvor de vigtigste tendenser i
befolkningsudviklingen i perioden 2008-2014 er:


Stigning i befolkningstallet (+2,8 % svt. 1.584 personer)



Fald i antallet af børn og unge op til 19 år (- 1,8 % svt. 274 personer), især udgjort af et
større fald i antallet af 0-4 årige og stigning i antallet af 15-19 årige



Fald i antallet af unge voksne ml. 20-34 år (- 5 % svt. 425 personer) især udgjort af pæn
stigning i antallet af 20-24 årige og stort fald i antallet af 30-34 årige



Stigning i antallet af voksne 35-59 årige (+3,1 % svt. 630 personer) især udgjort af
større fald i antallet af 35-39 årige og stor stigning i antallet af 45-49 årige



Stor stigning i antallet af ældre 60-75+ år (+13,3 % svt. 1.653 personer) udgjort af fald i
antallet af 60-64 årige, men store stigning i de øvrige aldersgrupper over 64 år



Udsving i befolkningsgruppernes andel af den samlede befolkning jf. skemaet ovenfor

(Tabel 1)

I 2014 er der 8,4 % indvandrere og 2,7 % efterkommere i den danske befolkning eller samlet
set 11,1 % med udenlandsk herkomst. I 1996 var der i alt 4,4 % udlændinge i Danmark.
Diagrammet nedenfor viser andelen af indbyggere efter herkomst i de 16 aldersgrupper. I
tabellen under diagrammet ses antallet af indbyggere i aldersgruppen fordelt på herkomst.
Søjlerne skal aflæses således, at ca. 89 % af alle 0-4 årige er af dansk herkomst, ca. 1 % er
indvandrere og ca. 10 % er efterkommere.
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I Køge Provsti er 6,5 % af befolkningen indvandrere og 2,9 % er efterkommere af indvandrere.
Således er provstiets andel af indbyggere med udenlandsk herkomst samlet set på 9,4 %, og
dermed lidt lavere end gennemsnitligt. I absolutte tal er der 5.507 udlændinge i provstiets
befolkning. Skal man sammenligne med andre områder i landet, findes der provstier med bare
omkring 3 % udlændinge, mens andre provstier har op til 30 % udlændinge i befolkningen.
I 2008 var der 4.623 indbyggere af udenlandsk oprindelse i Køge Provsti svarende til 8,2 % af
befolkningen. Der er altså kommet yderligere 884 udenlandske indbyggere i provstiet i løbet af
de seneste 6 år.
Provstiets indvandrere findes i alle aldersgrupper med en overvægt i aldersgrupperne 20-59 år,
mens efterkommerne mest er at finde i aldersgrupperne 0-39 år med en klar overvægt af 0-24
årige.

Det er ikke i sognestatistikken muligt at få oplysning om udlændingenes nationaliteter, men
Danmarks Statistik oplyser, at 35 % af alle udlændinge i Danmark har baggrund i en vestlig og
dermed overvejende kristen kultur. Det er muligt, at fordelingen er anderledes i Køge Provsti.
Det vedlagte nøgletalsark for 2014 i bilagsmaterialet giver et overblik over sognenes
befolkningssammensætning, herunder andelen af udlændinge i sognenes befolkning. I
nøgletallene ses det, at der er en klar skævvridning i fordelingen af provstiets udenlandske
indbyggere. Således har 12 af provstiets sogne med mellem 2,3 % - 9,1 % en lavere andel
udlændinge i befolkningen end gennemsnitligt, mens 3 sogne med mellem 14 % - 19 % har
væsentlig større andele af udlændinge i blandt indbyggerne. Laveste andele af udlændinge
finder man i Vollerslev Sogn med 2,3 %, Lidemark Sogn med 3,7 % og Ejby Sogn med 3,9 %,
mens de højeste andele findes i Boholte Sogn med 19 %, Højelse Sogn med 15,4 % og
Ølsemagle Sogn med 14 %. Detaljeret overblik over befolkningens alders- og
herkomstsammensætning på sogneplan ses i Skema 1.

(Tabel 1)

Børneårgangene 0-15 år - 2014
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Ovenstående diagram viser i absolutte tal, hvordan Køge Provstis 11.643 børn mellem 0-15 år
fordeler sig på årgange pr. 1.1.2014. Som det ses af diagrammet, er der tale om en børnegruppe
med en lille overvægt af børn over 7 år og relativt få 0-2 årige. I alt udgør børn mellem 0-7 år
45 % af børnegruppen, og børn mellem 8-15 år således 55 % af børnegruppen. Sammenligner
man børneårgangenes størrelse med niveauet på landsplan som i diagrammet nedenfor, fremgår
den lidt skæve aldersmæssige fordeling af børnegruppen klart.
Børneårgangene i % - 2014
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På landsplan udgør børn op til 15 år 18,5 % af befolkningen. I Køge Provsti er 20 % af
befolkningen mellem 0-15 år, og der er således en lidt større børnegruppe i provstiet end
gennemsnitligt. Det skal tilføjes, at Roskilde Stift generelt lidt mere børnerigt end
gennemsnitligt med 18,7 % børn i befolkningen.

15 år

Et kig på nøgletalsarket for 2014 afslører, at der er store procentuelle forskelle på andelen af
børn sognene imellem. Vollerslev Sogn har provstiets absolut laveste andel af børn op til 15 år i
befolkningen med 13,8 %, mens Kimmerslev Sogn med 14,5 % og Køge Sogn, Lidemark Sogn
og Boholte Sogn alle med ca. 16,5 % også har relativt få børn i befolkningen. Modsat er det i
Nr. Dalby Sogn, hvor hele 29,3 % af befolkningen er mellem 0-15 år. Også i Ølsemagle Sogn,
Ejby Sogn, Bjæverskov Sogn og Gørslev Sogn er der mange børn blandt indbyggerne med
andele på mellem 21,5-22,7 %. Samlet set har 9 af provstiets sogne mindst 20 % børn blandt
indbyggerne.
Nedenfor ses udviklingen i antallet af børn i Køge Provsti fra 2008-2014 i absolutte tal.
Udviklingen i børnetallet i 2008 - 2014
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I 2008 var der 12.484 børn mellem 0-15 år i Køge Provsti, og i perioden frem til 2014 er
antallet af børn faldet med 841 børn svarende til 6,7 %. I 2008 udgjorde børnene 22 % af den
samlede befolkning, og i 2014 udgør de 20 %. Diagrammet viser en børnegruppe, hvor der
siden 2008 har været fald i 12 ud af 16 årgange, og heraf store fald i antallet af børn mellem 0-2
år og 4 år.
I forhold til udviklingen i alderssammensætningen havde provstiet tidligere en mere jævnt
fordelt børnegruppe på tværs af alle årgange. I 2014 ser vi en børnegruppe med et tydeligt
underskud af 0-2 årige, men fortsat en relativt jævn fordeling mellem årgangene i øvrigt.

(Tabel 3)

Husstandstyper i Danmark 2014
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Ovenstående diagrammer viser husstandstypefordelingen i hhv. Danmark og Køge Provsti. De
blå felter illustrerer parhusstande (husstande med 2 myndige personer på samme postadresse)
og de røde felter illustrerer singlehusstandene (enlige). Begrebet Øvrige husstande dækker over

husstande med mere end 2 myndige personer registreret på postadressen fx kollegier,
plejehjem, bofællesskaber og par med myndige hjemmeboende børn.
På landsplan udgøres 55 % af alle husstande af parhusstande (inkl. øvrige husstande) og 45 %
er singlehusstande.
I Køge Provsti er der i alt 25.151 husstande, hvoraf 59 % er parhusstande, og det betyder, at der
med 41 % er færre singlehusstande/enlige i provstiet end gennemsnitligt på landsplan. Det skal
bemærkes, at 68 % af provstiets boliger er enfamilies-boliger, og at boligmassen har en naturlig
indflydelse på, hvilke husstandstyper, der er i provstiet.
De største husstandstyper er Par m børn og Par (+50) uden børn udgørende hhv. 24 % og 23 %
af provstiets husstande. Herefter følger Enlige (+50) uden børn med 22 % af husstandene.
Mindste husstandstyper i provstiet er Par (-49) uden børn med 5 % af husstandene og Øvrige
husstande med 7 %. Der er desuden 11 % Enlige (-49) uden børn i provstiet samt 8 % Enlige
med børn.
I Køge Provsti udgør børnefamilierne samlet set 32 % af husstandene, hvilket er 5 % flere end
på landsplan, andelen af husstande med personer -49 år er på 16 % mod 21 % på landsplan, og
45 % af alle husstande bebos af personer over 50 år svarende til landstallet. Den gennemsnitlige
husstandsstørrelse i provstiet er på 2,31, og til sammenligning er tallet 2,15 på landsplan.
Samlet set er der tale om et provsti med et klart overskud af parhusstande, med rigtig mange
ældre husstande (+50), mange børnefamilier og få yngre husstande (-49).
Oplysning om husstandstypefordeling på sogneplan findes i Skema 2.

(Tabel 4)

Husstandsindkomster i Danmark 2014
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Husstandsindkomster i Køge Provsti 2014
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Danmarks Statistik opdeler indkomstfordelingen i Danmark i fem lige store grupper med 20 %
husstande i hver indkomstgruppe. Der er tale om indkomsten før fradrag, og i 2014 anvendes
følgende indkomstgrænser:
Lav indkomst:
Lav mellemindkomst:
Mellemindkomst:
Høj mellemindkomst:
Høj indkomst:

0-188.106 kr.
188.107-309.997 kr.
309.998-476.381 kr.
476.382-724.450 kr.
over 724.450 kr.

Sammenligner man fordelingen i Køge Provsti med landsinddelingen på 20 % i hver
indkomstgruppe, ses det, at provstiet har en væsentlig lavere andel af husstande med Lav
indkomst og en lidt lavere andel af husstande med Lav mellemindkomst end gennemsnitligt,
men til gengæld et klart overskud af husstande med Høj indkomst.
Når man kigger på fordelingen af husstandsindkomster i provstiet, skal man huske at tage højde
for fordelingen af husstandstyper. En stor andel parhusstande giver forventeligt flere husstande
i de højere indkomstgrupper, da der i parhusstandene ofte vil være to indkomster, hvorimod en
stor andel single-husstande vil veje tungt i de lavere indkomstgrupper. En høj andel af unge
indbyggere eller en stor ældregruppe vil ofte give en overvægt af husstande med lav indkomst,
da indkomsten typisk udgøres af SU, lavere lønniveau for nyuddannede eller pension af en eller
anden slags. I Køge Provsti kan det højere indkomstniveau formentlig delvis tilskrives
overvægten af parhusstande.
Bruttomedianindkomsten (den midterste husstands-bruttoindkomst for hele provstiet) i Køge
Provsti er på kr. 426.540. Det er noget højere end landsniveauet på kr. 381.521.
I bilagsmaterialets tabel 4 ses en detaljeret inddeling af indkomsterne i de forskellige
husstandstyper, og her fremgår det blandt andet, at Køge Provsti har 424 børnefamilier, hvor
indtægten er på højest kr. 188.106 årligt før skat, hvilket også gælder for 2.620 husstande med
beboere over 50 år. Disse husstande kan have økonomiske udfordringer med at få dagligdagen
til at hænge sammen, og det kan derfor være aktuelt med en diakonal indsats fra kirkens side i
forhold til disse indbyggere. Skema 3 giver overblik over husstandsindkomster på sogneplan.
Der er meget store forskelle i bruttomedianindkomsten i provstiets sogne. På nøgletalsarket for
2014 ses det, at Nørre Dalby Sogn har den højeste medianindkomst med kr. 665.573 fulgt af
Lidemark Sogn med kr. 650.312 og Næsbjerg Sogn med kr. 608.944. Derimod har Boholte
Sogn provstiets laveste bruttomedianindkomst med kr. 309.125, fulgt af Højelse Sogn med kr.
374.832 og Borup Sogn med kr. 376.241.
En lav bruttomedianindkomst ses ofte i sammenhæng med høje andele af udlændinge, mange
unge voksne eller mange pensionister i befolkningen, mens en høj bruttomedianindkomst ofte
ses i sammenhæng med et højt uddannelsesniveau og mange par med børn.
Samlet set er der tale om et provsti med et relativt højt indkomstniveau. Således har 10 af
provstiets sogne bruttomedianindkomster på mindst kr. 540.000, mens kun 3 sogne har en
bruttomedianindkomst lavere end landsgennemsnittet.

(Tabel 4)

Diagrammet i dette afsnit dækker perioden januar-december 2013 (kaldet 2014-tal) og dertil
skal knyttes flg. ordforklaringer:
Tilflyttede:
Fraflyttede:
Indvandrede:
Udvandrede:
Nettotilgang:

Personer, som flytter fra en adresse i Danmark til en adresse i provstiet
Personer, som flytter fra provstiet til en adresse andetsteds i Danmark
Personer, som flytter til provstiet fra udlandet
Personer, som flytter fra provstiet til udlandet
= fødte – døde + tilflyttede – fraflyttede + indvandrede - udvandrede
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Hvert år sker der til- og fraflytning til et område. Det måles i begrebet flyttehyppighed, som
dækker over gennemsnittet af tallene for hhv. til- og fraflytning i procentandel i forhold til den
samlede befolkning. I Køge Provsti er flyttehyppigheden på 5,4 %. Det betyder, at
befolkningen statistisk set udskiftes ca. hvert 19. år, hvilket er en meget statisk befolkning.
Unge mennesker flytter ofte mere end andre, og i Køge Provsti er indbyggerne under 30 år da
også mere mobile end resten af befolkningen med en flyttehyppighed på 9,1 %.
I provstiet er der et lille fødselsunderskud, og med flere tilflyttede end fraflyttede og flere
indvandrede end udvandrede, har provstiet sammenlagt haft en befolkningstilvækst på 627
personer i løbet af 2013.
Kirkeligt set er diagrammet bl.a. interessant, fordi det fortæller noget om, hvor mange nye
indbyggere provstiet har fået i årets løb, og som derfor er uden kendskab til provstiets kirkeliv.
Sammenlægger man antallet af fødte, tilflyttede og indvandrede, har Køge Provsti i 2013 fået
4.291 nye indbyggere.
(Tabel 2)

I diagrammet om pendling er Natbefolkning lig med den del af provstiets bosiddende over 15
år, der er i beskæftigelse. Dagbefolkningen angiver, hvor mange personer, der er beskæftigede
på provstiets arbejdspladser i dagtimerne, uanset hvor de bor.
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I Køge Provsti er der i alt 26.090 personer i natbefolkningen. Af disse pendler 14.706 personer
eller 56 % hver dag ud af provstiet for at arbejde et andet sted. Samtidig er der også nogle, der
pendler ind i provstiet for at arbejde. Det drejer sig om 12.565 personer svarende til 48 % af
natbefolkningen. Det betyder, at provstiet har en dagbefolkning på 23.949 personer, og at der er
11.141 personer fra natbefolkningen tilbage i provstiet i dagtimerne svarende til 47 % af
dagbefolkningen. Det vil med andre ord sige, at provstiet i alle hverdage har en dagbefolkning
(de beskæftigede), hvoraf ca. 5 ud af 10 personer kan have en naturlig tilknytning til kirkelivet i
provstiet via deres bopæl. I tillæg til disse tal kommer provstiets studerende, men man har ikke
eksakte oplysninger om deres færden i dagtimerne.
Et kig på nøgletalsskemaet for 2014 viser, at kun 4 af provstiets sogne har dagbefolkninger på
over 100 % af natbefolkningen, og det betyder med andre ord, at de øvrige sogne i provstiet har
et underskud arbejdspladser i forhold til antallet af erhvervsaktive indbyggere. Fx er der blot ca.
16 % af natbefolkningen tilbage i Nørre Dalby i dagtimerne, mens Højelse Sogn med en
dagbefolkning på 184 % næsten fordobler antallet af personer over 15 år som er i beskæftigelse
i dagtimerne.

(Tabel 7)

Det næste diagram viser, indenfor hvilke områder hhv. dag- og natbefolkningen er beskæftiget.
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Dagbefolkningens største beskæftigelsesområde er Offentlig adm., undervisning og sundhed
med 31 % af provstiets arbejdspladser. Herefter følger Handel og transport mv med 29 % og
Industri,råstofudvind. og forsyningsvirksomhed med 15 % af arbejdspladserne. Andelene af
arbejdspladser i provstiet udenfor disse områder er begrænsede.
For natbefolkningens vedkommende er de største beskæftigelsesområder Offentlig adm.,
undervisning og sundhed og Handel og transport mv begge med 28 % af de beskæftigede.
Herefter følger Industri,råstofudvind. og forsyningsvirksomhed med 12 %. Andelene af
beskæftigede udenfor disse områder er begrænsede.

(tabel 7)

Dette afsnit er baseret på oplysninger om alle indbyggere over 15 år. I Køge Provsti er der i alt
46.755 indbyggere over 15 år.
Befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet 2014
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Som det ses af diagrammet, ligger provstiet lidt højere end landsgennemsnittets 60,2 % store
arbejdsstyrke. I Køge Provsti tilhører 61,5 % af befolkningen over 15 år arbejdsstyrken. Dertil
kommer 6,1 % indbyggere, som er under uddannelse (DK 6,8 %), og dermed også er
beskæftigede i dagtimerne.
Provstiets andel af selvstændige ligger omtrent på niveau med landsgennemsnittet, og det
samme gælder andelene af lønmodtagere på højeste og mellemste niveau. Andelen af øvrige
lønmodtagere er en smule højere end på landsplan, mens andelen af arbejdsløse på 3 % svarer
nogenlunde til landsgennemsnittet (DK 2,9 %).
På landsplan udgøres 26 % af befolkningen over 15 år af pensionister (herunder efterlønnere,
førtidspensionister, invalidepensionister o.l.). I Køge Provsti er der 25,9 % pensionister, og
samlet set er der 28,8 %, som står permanent udenfor arbejdsmarkedet (DK 29,7 %). Der er
desuden 3,6 % (DK 3,2 %), som midlertidigt står udenfor arbejdsmarkedet, hvilket vil sige, at
de er på midlertidige overførselsindkomster (kontanthjælp, barselsdagpenge, sygedagpenge,
integrationsydelse el.lign.). Oplysning om fordelingen på sogneplan ses i Skema 4.
(Tabel 5)
Lønmodtagere på højeste niveau
Færdighedsniveau sv.t. en afsluttet universitetsuddannelse.
Lønmodtagere på mellemste niveau
Færdighedsniveau sv.t. afsluttet kort eller mellemlang uddannelse påbegyndt efter det
17. eller 18. leveår.
Øvrige lønmodtagere
Færdighedsniveau sv.t. en treårig uddannelse, påbegyndt i en alder af 14 eller 15 år.

Diagrammet om uddannelsesniveau viser højeste fuldførte uddannelse. Således tæller de
uddannelsessøgende, som er i gang med erhvervsmæssige eller videregående uddannelser ikke
med i de pågældende kolonner, men i enten Grundskole eller Gymnasial uddannelse. Man
tæller altså først med i uddannelseskategorien i det øjeblik, den pågældende uddannelse er
fuldført.
Højeste fuldførte uddannelse 2014
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I Danmark har 32,4 % af alle indbyggere over 15 år en grundskoleuddannelse som højeste
fuldførte uddannelse. I Køge Provsti ligger er andelen på 34,3 %. Andelen af personer med en
gymnasial uddannelse på 5,6 % ligger noget lavere end landsgennemsnittets 7,4 %, mens
andelen af personer med en erhvervsfaglig uddannelse med 36,8 % er væsentligt højere end
landsgennemsnittets 31,1 %.
I forhold til de videregående uddannelser har Køge Provsti i alt 20,1 % indbyggere med en
videregående uddannelse. På landsplan er andelen 24,3 %, og dermed er der en lidt lavere andel
af videreuddannede i provstiet end gennemsnitligt. Det fordeler sig med en gennemsnitlig andel
af indbyggere med en kort videregående uddannelse, et lille underskud af indbyggere med en
mellemlang videregående uddannelse og en væsentligt lavere andel af indbyggere med en lang
videregående uddannelse.
Det skal bemærkes, at i andelen af personer med grundskole som højest fuldførte uddannelse,
tæller også de 15 årige, som endnu ikke har afsluttet folkeskoleniveau på tidspunktet for
statistikkens tilblivelse 1.1.2014.
(Tabel 6)
Typiske eksempler på de forskellige uddannelser:
Erhvervsfaglig: Handel & kontor, sekretær (advokat-, læge-), murer, tømrer, mekaniker,
grafiker, landmand.
Kort videregående: korrespondent, ejendomsmægler; akademiøkonom, merkonom,
laborant, politimand.
Mellemlang videregående: folkeskolelærer, bibliotekar, diplomuddannelser, maskinmester,
sundhedsplejerske samt bachelorer.
Lang videregående: Alle kandidat- & mastergrader: læge, tandlæge, ingeniør, præst,
psykolog m.fl.

Folkekirkemedlemskabet i Danmark pr. 1.1.2014 er på 78,4 %. Det absolutte medlemstal er p.t.
på 4.413.825 personer ud af et samlet befolkningstal på 5.627.235 indbyggere. I 1990 var 89,3
% af befolkningen medlem af folkekirken svarende til i alt 4.571.119 personer. Det vil altså
sige, at medlemsprocenten er faldet 10,9 % på 24 år, og det dækker i absolutte tal over, at
folkekirken i dag skal betjene 157.294 folkekirkemedlemmer færre end i 1990.
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Som det kan ses af ovenstående graf, har der på landsplan været et jævnt fald i
folkekirkemedlemsskabet i samtlige danske stifter siden 1990, og nogle steder i landet falder
medlemstallet hurtigere end andre. En tommelfingerregel siger, at folkekirkemedlemsprocenten
på landsplan hvert år normalt falder med ca. 0,5 %.
Københavns Stift har det hastigst dalende medlemstal af alle med et gennemsnitsfald på 0,8 %
om året i de seneste 20 år, og pr. 1.1.2014 er folkekirkemedlemsskabet helt nede på 60,9 % af
den samlede på befolkning. Fortsætter den udvikling, vil over halvdelen af stiftets befolkning i
løbet af bare14 år stå uden for folkekirken. Det skal dog bemærkes, at i perioden 2013 til 2014
er medlemsprocenten i stiftet dog kun faldet med 0,7 %.
Andre steder i landet går udviklingen betydeligt langsommere. I Viborg Stift har man p.t. har
landets højeste medlemsandel med 87,3 % og har gennem de seneste 20 år oplevet et fald i
folkekirkemedlemskabet med 0,3 % årligt. Fra 2013 til 2014 er andelen dog faldet med 0,5 %.
Roskilde Stift har en medlemsprocent på 81,9 % pr. 1.1.2014. Det er et fald siden 1990 på 8,1
%, hvor medlemsprocenten var på 90,4 %. Det svarer til, at stiftet som helhed har oplevet et
gennemsnitligt årligt fald i folkekirkemedlemsskabet på 0,33 % i perioden.

Pr. 1. januar 2014 er folkekirkemedlemsprocenten i Køge Provsti på 80 % dækkende over i alt
46.647 folkekirkemedlemmer. I 2008 lå medlemsandelen i provstiet på 82,9 %, og der var i alt
46.980 medlemmer af folkekirken. Det vil med andre ord sige, at folkekirkemedlemsskabet er
faldet med 2,9 % og antallet af folkekirkemedlemmer, som skal betjenes af kirkerne i Køge
Provsti, er faldet med 333 personer siden 2008 i en periode, hvor der har været en
befolkningstilvækst i provstiet på 1.584 personer.
Folkekirkemedlemskabet i aldersgrupper 2014
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Sammenligner man, som i diagrammet ovenfor, provstiets andel af folkekirkemedlemmer i
aldersgrupperne med tallene på landsplan i 2014, fremgår det, at medlemsskabet i samtlige
aldersgrupper ligger meget tæt på landsgennemsnittet. Med den relativt høje medlemsprocent
blandt børn og unge op til 19 år må man sige, at det i overvejende grad hører til skik og brug at
blive døbt og konfirmeret i Køge Provsti.
Provstiets medlemsprocent er som nævnt faldet fra 82,9 % i 2008 til 80 % i 2014, altså et fald
på 2,9 % over en periode på 6 år. Dette er svarer til et gennemsnitligt årligt fald på 0,48 %,
hvilket er lidt lavere end de ca. 0,5 % man som en tommelfingerregel regner med, at
medlemsprocenten falder hvert år på landsplan. Detaljerede oplysninger om
folkekirkemedlemsskab på sogneplan ses i Skema 5.

(Tabel 1)

Hvert år sker der både ind og udmeldelser af folkekirken. Tallene for Køge Provsti fra 20072013 ses i nedenstående diagram.
Provstiet har haft et tydeligt faldende antal indmeldelser i hele perioden, men der er dog en
nogenlunde god sammenhæng til fødselstallene i samme periode. I 2007 blev 337 personer
meldt ind i folkekirken og i 2013 er antallet faldet til 232. Antallet af udmeldelser har været
stigende i perioden, og der ses især i 2012 en markant stigning i antallet af udmeldelser af
folkekirken. Denne tendens er dog gældende for hele Danmark. I 2012 var der 116 udmeldelser
af folkekirken, og i 2013 meldte 61 personer sig ud af folkekirken i Køge Provsti. Det skal
bemærkes, at antallet af udmeldelser ikke omfatter frafald ved dødsfald, men er udtryk for
reelle udmeldelser.
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Som det ses nedenfor, har Roskilde Stift som helhed oplevet et kontinuerligt faldende antal
indmeldelser, mens antallet af udmeldelser nogenlunde følger samme tendens som i Køge
Provsti.
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Antallet af ind- og udmeldelser i de enkelte sogne i provstiet fremgår af Skema 6.
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Medlemskab af folkekirken afhænger naturligvis også af, hvilken baggrund, man kommer fra.
Derfor kigger vi også på medlemskabet blandt indbyggere af dansk herkomst og blandt
indbyggere af udenlandsk herkomst.
Folkekirkemedlemsskabet - indbyggere af dansk herkomst 2014
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Diagrammet ovenfor giver et billede af, hvor stor en andel af indbyggerene af dansk herkomst,
som er medlem af folkekirken i Køge Provsti. Det fremgår heraf, at medlemsniveauet i samtlige
aldersgrupper ligger omtrent på niveau med landsgennemsnittet.
Samlet set er medlemsprocenten blandt indbyggere af dansk herkomst i Køge Provsti i 2014 på
87,5 % mod 87,1 % på landsplan.
Medlemsniveauet blandt de 0-4 årige skiller sig ud ved at ligge lidt lavt i forhold til de øvrige
aldersgrupper både i Køge Provsti og i Danmark som helhed. I provstiet ligger
medlemsprocenten blandt de 0-4 årige danske børn på 71 % (DK 71,3 %), og det vil altså sige,
at 7 ud af 10 danske forældre til 0-4 årige børn i Køge Provsti vælger folkekirken til på deres
børns vegne.

(tabel 1)

Folkekirkemedlemsskabet - indbyggere af udenlandsk herkomst 2014
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Diagrammet ovenfor viser, hvor stor en andel provstiets indvandrere og efterkommere af
indvandrere, der er medlemmer af folkekirken i 2014. Den tendens, man kan udlede af
diagrammet er, at andelen af udlændinge, som kommer fra kulturer, hvor medlemskab af den
danske folkekirke er naturligt, er lidt lavere blandt de 0-54 årige udlændinge i Køge Provsti end
gennemsnitligt, men lidt højere blandt de 55-75+ årige.
I Køge Provsti er 8,1 % af indvandrerne og efterkommerne medlem af folkekirken, og på
landsplan er tallet 9,6 %. I absolutte tal bor der 444 personer af udenlandsk herkomst i
provstiet, som er medlem af folkekirken.
Antallet af udlændinge, der er folkekirkemedlemmer, dækker ikke nødvendigvis alle de kristne
udlændinge i sognet, idet flertallet af disse normalt vil have tilknytning til andre kristne
kirkesamfund end folkekirken.

(tabel 1)

Folkekirkemedlemmer i børneårgangene 2008 - 2014
2008

2011

2014

800
700

Antal børn

600
500
400
300
200
100
0
0 år

1 år

2 år

3 år

4 år

5 år

6 år

7 år

8 år

9 år

10 år

11 år

12 år

13 år

14 år

15 år

Folkekirkemedlemsskabet i børnegruppen 0-15 år ligger i 2014 på 74,5 %, og det er et fald på
2,8 % siden 2008, hvor andelen var 77,3 %.
Som det fremgår af ovenstående diagram, har der været fald i antallet af medlemmer i 12 ud af
16 børneårgange, herunder ses der store fald i antallet af folkekirkemedlemmer mellem 0-4 år.
Dette har naturligvis vis sammenhængen med den samtidige udvikling i børnetallet i provstiet
jf. det tidligere afsnit herom.
I 2008 var der i alt 9.646 børn mellem 0-15 år, som var medlem af folkekirken, og i 2014 er
antallet faldet til 8.677 børn.

(tabel 3)

Det er også interessant at kigge på folkekirkemedlemsskabet i provstiets 15 sogne. Diagrammet
nedenfor bygger på oplysningerne i nøgletalsarket for 2014 i bilagsmaterialet og viser
folkekirkemedlemsskabet i procent i hvert enkelt sogn.
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Der er ret store udsving i medlemsskabsprocenten i provstiets sogne. Laveste medlemsprocent
finder man i Boholte Sogn med 71,6 % og Ølsemagle Sogn med 73,8 %, mens højeste
medlemsprocent findes i Vollerslev Sogn med 88,9 % og Bjæverskov Sogn med 86,2 %.
Generelt er det sådan i Danmark, at andelen af udlændinge, et højt uddannelsesniveau og høje
indkomster ofte har sammenfald med et lavt medlemskab af folkekirken.

(Nøgletal 2014)

Diagrammet nedenfor viser udviklingen i medlemsprocenten i de 16 aldersgrupper i perioden
2008-2014.
Udviklingen i medlemskabet af folkekirken 1996 - 2014
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De vigtigste tendenser for udviklingen i medlemsskabsprocenten aldersgrupperne i Køge
Provsti er:


Fald i medlemsprocenten blandt de 0-4 årige fra 72,9 % i 2008 til 64,7 % i 2014. På
landsplan er medlemsprocenten pr. 1.1.2014 blandt 0-4 årige på 63,8 %



Relativt fin stabilitet blandt de 5-24 årige med meget beskedne fald i
medlemsprocenten



I aldersgrupperne 25-39 år har perioden budt på større fald i folkekirkemedlemsskabet.
Fx er medlemsskabet blandt de 25-29 årige faldet med 9,3 % siden 2008



Blandt 40-54 årige er medlemsskabet relativt stabilt og er kun faldet beskedent i årene
2008-2014



Relativ stabilitet blandt de 55-74 årige med mindre årlige fald



Stor stabilitet i folkekirkemedlemsskabet blandt 75+ årige



Generelt kan siges, at diagrammet viser, at faldet i medlemsprocenten i Køge Provsti
ikke er et fænomen isoleret til en enkelt aldersgruppe, men for så vidt gælder i den
brede befolkning dog især blandt 24-39 årige

(tabel 1)

I dette afsnit skal vi kigge på antallet af kirkelige handlinger i provstiet i perioden 2006-2013.
Tallene dækker over de sogne, som i dag er en del af Køge Provsti.
Det bemærkes, at dåbstallene dækker over samtlige dåb foretaget det pågældende år og dermed
fx også dåb i forbindelse med konfirmation eller voksendåb.
Dåbshandlinger - Køge Provsti 2007-2013
Fødte

Døbte

800
700

Antal

600
500
400
300
200
100
0
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Diagrammet ovenfor sammenligner antallet af fødte børn med antallet af dåbshandlinger
samme år. Det fremgår, at fødselstallet er noget lavere i perioden fra 2011 og frem i forhold til
perioden 2006-2010, og det samme gælder for dåbstallet. I 2013 blev der født 181 børn færre
end i 2006 og døbt 201 børn færre. Antallet af døbte var højest i 2006 og 2008 med 621 døbte,
og i 2013 var der 420 dåbshandlinger i provstiets kirker.
Hvis man skal forsøge at sætte procentandel på dåben, er det nærliggende at sammenligne med
antallet af fødte det pågældende år og en sådan opstilling giver følgende resultat:

Fødte
Døbte
Dåbsprocent
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Dåbsprocenten er ifølge denne beregning højest i 2011 med 103 % og lavest i 2013 med 81,1
%. Denne beregningsmetode har dog følgende usikkerhedsmomenter:
Det bemærkes, at i dette afsnit om Kirkelige handlinger måles der kun på en enkelt årgang,
nemlig dem, som blev født i det pågældende måleår. Man ved ikke præcis, hvor mange af disse
børn, der er omfattet af antallet af døbte i samme måleår. Nogle af de 0 årige kan fx være født

sent i måleåret og bliver måske først døbt det efterfølgende år. Nogle bliver måske først døbt
langt senere i livet. Dermed er der en hvis usikkerhed om, hvor mange af de fødte i det
pågældende år, der også døbes i det pågældende år.
Dertil kommer, at antallet af døbte dækker alle døbte i måleåret, og dermed også personer døbt
fx i forbindelse med konfirmation eller senere i livet. Og så kan nogle af provstiets børn være
døbt udenfor provstiets grænser, mens børn fra andre provstier kan være døbt i provstiets
kirker.
Det er altså ikke muligt at give et faktuelt tal for, hvor mange af de børn, der blev født i
måleåret, der blev døbt i måleåret og hvor de hørte til, og dermed er ovenstående oversigt heller
ikke at betragte som faktuel viden, men alene som et fingerpeg om dåbsprocentens udvikling.
Det skal desuden bemærkes, at det altid vil give større udsving, når man måler på en meget lille
gruppe, som det sker her i afsnittet om kirkelige handlinger, hvor der kun måles på en enkelt
årgang, og når der måles hvert år. Der kan fx også være forskelle i, hvor mange børn, der fødes
af dansk og udenlandsk herkomst det pågældende år.
I afsnittet om Folkekirkemedlemsskab måles folkekirkemedlemsskabet i aldersgrupper med 5
årgange i hver. Fx dækker den første aldersgruppe alle børn, der var mellem 0-4 år pr. 1.1. i
måleåret. Diagrammet på side 30 indeholder faktuelle procenttal fra tabel 1, da man præcis ved,
hvor mange af disse børn, der var medlem af folkekirken pr. 1.1. i måleåret. Her ser vi, at
folkekirkemedlemsskabet pr. 1.1.2014 blandt 0-4 årige i Køge Provsti faktuelt er på 64,7 %,
selv om dåbsprocentsberegningen på forrige side viser markant højere tal i hele perioden fra
2006 og frem.
Tallene for fødsel og dåb findes i bilagsmaterialets Skema 7, som også indeholder tilsvarende
tal for samtlige sogne i provstiet. Det bemærkes i den forbindelse, at der i Køge Sogn,
Kimmerslev Sogn, Ejby Sogn og Lidemark Sogn generelt ses at være et overskud af døbte i
forhold til antallet af fødte det samme år. Det kan skyldes fejlindberetning, men årsagen er
mere sandsynligt, at flere udensognsbørn bliver døbt i disse sogne, fx ved at fraflyttede unge
forældre vælge at døbe deres barn i egen barndomskirke.
Kirkeministeriet beregner hvert år en officiel dåbsprocent på landsplan og for hvert af de 10
stifter, og oplyser følgende om beregningen:
” Dåbsprocenten bliver opgjort på grundlag af CPR, hvor der er en særlig markering ved de
personer, der er medlemmer af folkekirken. Da man begyndte at udarbejde dåbsprocent, skulle
børn senest være døbt eller navngivet uden dåb, når de fyldte 1 år. Derfor opgøres
dåbsprocenten for børn, der er født i et bestemt år, først på det tidspunkt, hvor de alle er fyldt 1
år. Den nyeste dåbsprocent vedrører således børn, der er født i 2012.”
På landsplan var dåbsprocenten i 2012 på 65,6 %, mens den i Roskilde Stift var på 71,1 %. Til
sammenligning var dåbsprocenten i Københavns Stift på 42,5 % og i Viborg Stift på 80,5 %.

(skema 7)

Nedenstående diagram viser udviklingen i øvrige kirkelige handlinger i perioden 2006-2013.

Kirkelige handlinger - Køge Provsti 2006-2013
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Det er svært at måle tendenser, når det kommer til udviklingen i antallet af kirkelige handlinger,
og det skyldes, at der kan være mange forskellige forklaringer på de stigninger og fald, som
diagrammet ovenfor præsenterer.
Antallet af kirkelige vielser i Køge Provsti var i 2007 på 192, og i årene fremefter er antallet af
vielser faldet en del. Således var antallet af vielser i 2012 på 100 og i 2013 på 111 vielser.
Antallet af kirkelige velsignelser har i alle årene være begrænset til mellem 16-29.
Antallet af konfirmationer svinger en del i den viste periode. Konfirmationstallet afhænger i høj
grad af den enkelte årgangs størrelse, de unge menneskers herkomst og tilhørsforhold til
folkekirken samt til- og fravalg af konfirmationen. I 2006 var der 487 konfirmationer i
provstiet, og de nyeste tal viser, at der i 2013 var 569 konfirmationer i provstiet.
Antallet af kirkelige begravelser svinger en smule i den viste periode, og har i langt de fleste år
en fin sammenhæng med antallet af døde i samme periode. Diagrammet viser, at der i perioden
2006-2012 er utrolig stor stabilitet i andelen af personer, der begraves eller bisættes i
folkekirkeligt regi, men i 2013 er der et større udsving. I 2006 blev 88,2 % af alle afdøde
kirkeligt begravet eller bisat, og i 2012 var andelen 89,7 %. Tallene for 2013 viser, at 77,2 % af
alle døde i provstiet blev begravet eller bisat i folkekirkeligt regi.

(Skema 7)

Hermed videregives analysen af tallene og oplægget til samtale om provstiets kirkeliv,
forhåbentlig til jeres inspiration og til gavn for jeres videre arbejde med visioner, målsætning
og konkret planlægning.
Skulle I støde på fejl eller uklarheder i tallene eller analysen, er det vigtigt for både jeres og
vores skyld, at I kontakter os, så vi kan sikre rettelse af evt. fejl og afklaring af uklarheder i
materialet.
Vi ønsker jer held og lykke med det forestående arbejde!
Venlig hilsen
Kirkefondet

