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I  Vesterbro  pastorat  er  der  23.549  medlemmer  af  Folkekirken,  svarende  til  et
medlemsprocent på 53%. Der er 14 ansatte præster, og der er er 30 kirkefunktionærer. Dvs.
der  er  en  præst  pr.  1682  folkekirkemedlemmer  og  785  folkekirkemedlemmer  pr.
kirkefunktionær.

Der var ifølge sogn.dk 102 begravelser svarende til ca. 7 begravelser per præst, og der var
109 konfirmander svarende til ca. 7 konfirmand per præst. I Assens-Bågø pastorat er der
4708 medlemmer af  Folkekirken svarende til en medlemsprocent på 81%.

Der er to fuldtidsansatte præster samt en provst, hvis stilling som præst er normeret til 50%.
Dvs der er i alt 2,5 præst. Desuden er der ifølge sogn.dk fire ansatte. Dvs. der er en præst
per 1883 folkekirkemedlem og en kirkefunktionær per 1187 medlemmer.

I 2014 var der i Assens-Bogø pastorat 87 begravelser svarende til 34,8 begravelser pr. præst
og 102 konfirmander svarende til 40,8 konfirmand pr præst.

Konklusionen  må  være,  at  præster  i  landsogne  har  et  langt  højere  aktivitetsniveau  end
præsterne  i  bysogne.  Udvalget  er  nået  frem  til,  at  det  umiddelbart  er  langt  mere
udgiftskrævende  at  drive  et  megapastorat  som  Vesterbro  pastorat  end  et  mindre  som
Assens-Bågø. Målt på lønninger er det ikke dyrere at drive det lille pastorat end det store.

Undersøgelser  viser  desuden,  at  der  er  procentvist  væsentlig  lavere  kirkegang  i  byerne,
ligesom medlemsprocenten er lavere i bysogne end i landsogne. Hvis udviklingen fortsætter
som hidtil, vil der i 2050 være i gennemsnit en kirkegænger per gudstjeneste i Vesterbro
Pastorat. Det er bekymrende.

Der skal derfor nu nedsættes et nyt udvalg, der skal se på hvordan vi fremadrettet løser
udfordringerne med Kirken i byen. Der er ansat en projektmedarbejder i en 4-årig stilling.
Projektmedarbejderen skal  arbejde med hvordan der kan etableres et beredskab der kan
håndtere en konstruktiv omstillingsproces for Kirken i Byen.

Projektet kommer til at koste i alt 2 mill kr. Det er fundet for de penge.

(Vorherrebevares! er Nyt Babels afdeling for tant og fjas)


	Vorherrebevares! - Store sogne presser folkekirken
	af Nyt Babel


