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er provstiprofilen opdelt i to rapporter, hvoraf nærværende analyse dækker sognene
beliggende i Høje Taastrup Kommune. Den anden analyse dækker sognene beliggende i Ishøj
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Indledning
Når I som provstiudvalg, menighedsråd, ansatte eller frivillige skal planlægge aktiviteter eller
evaluere dem, er det nyttigt, at I ved så meget som muligt om de mennesker, som bor i jeres
sogn/provsti.
Provstiprofilen fra Kirkefondet bygger på sognedemografiske og sognestatistiske tal fra
Danmarks Statistik, der omsættes til en overskuelig form, som I kan bruge til at blive klogere
på indbyggerne i provstiet og dets sogne. I provstiprofilen præsenteres jeres tal i diagrammer
med tilhørende forklaring, der gør det enkelt og klart, hvordan provstiets befolkning er
sammensat pr. 1.1.2017. Talsættet Tabel 1-7 2017 er udarbejdet i december 2017 og er de
nyeste tilgængelige sognedemografiske data fra Kirkeministeriet og Danmarks Statistik.
Nogle tabeller er baseret på tal pr. 1.1.2017, andre på året 2016. Det fremgår af hver tabel,
hvilket år den er baseret på. Tal fra Tabel 1-7 2017 vil blive omtalt som nutid.
Provstiprofilen indeholder også talsæt for årene 2004, 2008, 2011 og 2014, og på baggrund af
disse tal præsenterer vi et billede af den befolkningsudvikling, som provstiet har gennemgået i
løbet af de seneste 13 år. I den forbindelse bemærkes det, at der i alle talsæt før 2011 ikke en
tabel 7.
Der vedlægges også Nøgletal 2017 for Danmark, provsti og sognene i provstiet. Nøgletallene
finder I bag næstsidste faneblad. Det er med beklagelse konstateret, at Kirkeministeriet og
Danmarks Statistik ikke har fornyet nøgletalstabellen siden 2014, hvorfor de indeholdte
oplysninger for 2017 er manuelt beregnet af Kirkefondet.
Relevante demografiske tal fra 2017 og enkelte fra 2014 for provstiets sogne vedlægges som
Skema 1-7 bagerst i talmaterialet tillige med sogneoversigter vedrørende ind- og udmeldelser
2007-2016 samt kirkelige handlinger 2006-2016.
Skema 3 om husstandstyper og husstandsindkomster på sogneplan indeholder data fra 2014.
Det skyldes, at Kirkeministeriet og Danmarks Statistik ikke har fornyet tabellen siden 2014,
men Kirkefondet finder oplysningerne så relevante i forhold til fx diakonale tiltag i sognene,
at de ikke kan undværes. Kirkefondet forventer at kunne tilbyde en opdateret version af skema
3 i løbet af 2018.
Det bemærkes vedrørende skema 7, at opgørelsen af begravelser/bisættelse dækker
indbyggerne med bopæl i sognet på dødstidspunktet. Dvs. at antallet af begravelser/
bisættelser fra sognekirken kun er et udtryk for, hvor mange af sognets indbyggere, som blev
begravet/bisat fra kirken, men ikke dækker alle begravelser/bisættelser foretaget i sognekirken
det pågældende.
Nøgletallene og skemaerne 1-7 er essentielle værktøjer, når I skal se på detaljer på sogneplan.
Det bemærkes i forhold til de afsnit i provstiprofilen, hvor analysen opererer på sogneplan, at
Torslunde Sogn har så relativt få indbyggere, at sognet er meget statistisk påvirkeligt selv i
forhold til ganske små udsving.
Vi håber, I får glæde af provstiprofilen!
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Kort om Høje Taastrup Provsti
Høje Taastrup Provsti ligger i Helsingør Stift og har et indbyggertal pr. 1.1.2018 på 73.584
personer. Folkekirkemedlemsskabet er på 56 % sv.t. 41.201 personer. Provstiet omfatter
følgende 9 sogne:










Fløng Sogn
Hedehusene Sogn
Høje Tåstrup Sogn
Ishøj Sogn
Reerslev Sogn
Rønnevang Sogn
Sengeløse Sogn
Torslunde Sogn
Taastrup Nykirke Sogn

Sognene er inddelt i 7 pastorater og bestyres af 9 menighedsråd. Der er 23 sognepræster ansat
i Sognene i Høje Taastrup Kommune, og der ligger 10 kirker i provstiet. Provstiets grænser
omfatter to kommuner, Høje Taastrup Kommune og Ishøj Kommune, hvoraf Ishøj Sogn og
Torslunde Sogn ligger i Ishøj Kommune og de øvrige sogne i Høje Taastrup Kommune.
Nøgletal for Høje Taastrup Provsti pr. 1.1.2017
Befolkningstal
Medlemmer af folkekirken
Udlændinge
Børn under 18 år
Ældre 65+ år
Husstande
Indbyggere pr. husstand

72.963 personer
41.746 personer / 57,2 %
22.544 personer / 31 %
16.344 personer / 22 %
12.151 personer / 17 %
36.394 husstande
2,00 personer
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Befolkningssammensætning
Oplysningerne om befolkning i det følgende hviler på de statistiske oplysninger i tabel 1 i det
vedlagte tabelmateriale. Det er opgjort pr. 1. januar i de udvalgte år, fordelt på alder og køn.
Tabellen er delt op i 16 aldersgrupper, og for hver gruppe er angivet det samlede indbyggertal
samt fordeling på personer af dansk herkomst, indvandrere og efterkommere af indvandrere
med hhv. vestlig- og ikke-vestlig baggrund.
For at skabe et enklere overblik over befolkningssammensætningen i provstiet arbejdes der
desuden med følgende gruppering af indbyggerne:
0-19 år:
20-29 år:
30-49 år:
50-64 år:
65-75+ år:

Børn
Unge voksne
Voksne
Midaldrende
Ældre

Befolkningsprofil
Pr. 1.1.2017 bor der 50.244 personer i sognene i Høje Taastrup Kommune, der fordeler sig i
de fem befolkningsgrupper, som det ses af diagrammet nedenfor til højre. Børnegruppen
udgør 25 % af kommunens befolkning, de unge voksne 12 %, de voksne 28 %, de
midaldrende 18 % og endelig udgør ældregruppen 17 % af kommunens befolkning. Set i
forhold til landstallene har sognene i Høje Taastrup Kommune en større børnegruppe end
gennemsnitligt, lidt færre unge voksne, lidt flere voksne, og lidt færre midaldrende og ældre
end gennemsnitligt.
Danmark 2017

Ældre 6575+ år
19%

Sognene i HT-kommune 2017
Ældre 6575+ år
17%

Børn
0-19 år
23%

Unge
voksne 2029 år
13%

Midaldrende
50-64 år
20%

Børn 019 år
25%

Midaldrende
50-64 år
18%

Unge
voksne
20-29 år
12%
Voksne
30-49 år
28%

Voksne 30-49 år
25%

I tabellen nedenfor ses en oversigt over de forskellige befolkningsgrupper i sognene i Høje
Taastrup Kommune hhv. i antal og andel af befolkningen.
Befolkningsgruppe
Børn 0-19 år
Unge voksne 20-29 år
Voksne 30-49 år
Midaldrende 50-64 år
Ældre 65-75+ år

Antal personer
12.377
6.136
13.939
9.205
8.587

Andel af befolkningen
25 %
12 %
28 %
18 %
17 %
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I diagrammet nedenfor kigger vi lidt nærmere på aldersfordelingen i sognene i Høje Taastrup
Kommune. Her ses befolkningsprofilen pr. 1.1.2017 i kommunen i absolutte tal fordelt på de
16 aldersgrupper med 5 årgange i hver.
Befolkningsprofil - Sogne i Høje Taastrup Kommune 2017
4.500
4.000
3.500

Personer

3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0

Det fremgår, at børnegruppen er aldersmæssigt fordelt med 2.970 børn mellem 0-4 år og
mellem 3.079-3.221 børn i hver af aldersgrupperne mellem 5-19 år. De unge voksne fordeler
sig med 3.141 personer mellem 20-24 år og 2.995 personer mellem 25-29 år. I voksengruppen
fra 30-49 år er hhv. 3.145 personer og 3.460 personer mellem 30-34 år og 35-39 år, mens der
er 3.702 personer mellem 40-44 år og 3.632 personer mellem 45-49 år. Kommunens
midaldrende mellem 50-64 år fordeler sig med 3.626 personer mellem 50-54 år, 2.890
personer mellem 55-59 år og 2.689 personer mellem 60-64 år. I ældregruppen fra 65 år og
opefter finder vi 2.579 personer mellem 65-69 år, 2.740 personer mellem 70-74 år og 3.268
personer over 75 år. Det bemærkes, at aldersgruppen 75+ år dækker over samtlige årgange
over 75 år, mens de øvrige aldersgrupper dækker 5 årgange hver.
I talmaterialet findes også nøgletal for Høje Taastrup Provsti og dets 9 sogne for 2017. Her
fremgår det, at der er stor variation i antallet af indbyggere i provstiets sogne. Der er tre store
sogne i provstiet; Ishøj Sogn med 21.914 indbyggere, Tåstrup Nykirke Sogn med 15.216
indbyggere og Høje Tåstrup Sogn med 11.629 indbyggere. Dertil kommer tre mellemstore
sogne; Rønnevang Sogn med 7.514 indbyggere, Hedehusene Sogn med 6.961 indbyggere og
Fløng Sogn med 4.447 indbyggere og tre mindre sogne; Sengeløse Sogn med 2.643
indbyggere, Reerslev Sogn med 1.834 indbyggere og endelig Torslunde Sogn med blot 805
indbyggere.
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Diagrammet nedenfor viser den relative størrelse af de forskellige aldersgrupper i sognene i
Høje Taastrup Kommune sammenlignet med landsgennemsnittet.
Befolkningsprofil sammenholdt med landstallene 2017
HT Provsti/Høje Taastrup Kommune

Danmark

9
8
7

6
Procent

5
4
3
2
1
0

Det fremgår af diagrammet, at børnegruppen (0-19 år) er en del større end gennemsnitligt, og
det skyldes især større andele af 0-9 årige. Gruppen af unge voksne (20-29 år) er lidt mindre
end på landsplan og det skyldes lidt mindre andele af såvel 20-24 årige som 25-29 årige.
Voksengruppen (30-49 år) er væsentligt større end gennemsnitligt, da alle aldersgrupper er en
del større end landstallene, mens gruppen af midaldrende (50-64 år) en del mindre end
gennemsnitligt grundet mindre andele af 55-64 årige. Også ældregruppen (65-75+ år) er
mindre end gennemsnitlig grundet mindre andele af aldersgrupperne 65-69 år og 75+ år.
Der er stor forskel på fordelingen af de unge voksne mellem 20-29 år i provstiet sogne. Af
provstiets 9 sogne har de 4 befolkningsmæssigt mindste sogne, Fløng, Sengeløse, Reerslev og
Torslunde, med mellem 6-8 % lavere andele af unge voksne i befolkningen end
gennemsnitligt (DK 13 %), mens de to største sogne, Høje Tåstrup og Ishøj, med 14-15 % har
de største andele af unge voksne i befolkningerne. Der udover har Tåstrup Nykirke,
Hedehusene og Rønnevang sogne mellem 12-13 % unge voksne blandt indbyggerne
Sogne beliggende i større byer med uddannelsesinstitutioner, et bredt udbud af arbejdspladser
og forskellige kulturtilbud, har ofte meget høje andele af unge voksne mellem 20-29 år i
befolkningen, mens små og mindre landsogne oftest har lave andele af unge voksne i
befolkningen, og i forstadssogne ses oftest en nogenlunde gennemsnitlig andel af unge voksne
i befolkningen. Denne tendens ses også i sognene i Høje Taastrup Provsti.
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Befolkningsudvikling
Diagrammet nedenfor viser befolkningsudviklingen i sognene i Høje Taastrup Kommune i
perioden 2004-2017 fordelt på 16 aldersgrupper med hver 5 årgange.
Udviklingen i antallet af indbyggere 2004-2017
2004

2017

5.000

Antal indbyggere

4.000

3.000

2.000

1.000

0

I 2004 boede der 45.664 personer i sognene i Høje Taastrup Kommune, og i perioden frem til
2017 er befolkningen vokset til 50.244 personer, hvilket er en fremgang på 4.580 indbyggere
svarende til en stigning på 10 %. Fremgangen i befolkningstallet dækker over flere ændringer
i alderssammensætningen, som vi ser nærmere på i det følgende.
Overordnet set har der været fremgang i 9 aldersgrupper, herunder store fremgange i alle
aldersgrupper over 65 år, stabilitet i 5 aldersgrupper, herunder alle aldersgrupper mellem 0-14
år, og tilbagegang i 2 aldersgrupper i løbet af perioden (35-39 år og 55-59 år). I 2004 udgjorde
indbyggere mellem 0-39 år i alt 53 % af kommunens befolkning og 47 % var mellem 40-75+
år. I 2017 er 50 % af indbyggerne mellem 0-39 år og 50 % er mellem 40-75+ år. Det vil altså
sige, at der er sket et aldersforskydning i kommunens befolkning, der er gået fra en overvægt
af indbyggere under 40 år i 2004 til ligevægt af indbyggere over og under 40 år i 2017.
Børnegruppen 0-19 år er i perioden 2004-2017 blevet øget med 454 personer svarende til en
fremgang på 4 %. Tallet dækker stabilitet i antallet af 0-14 årige fremgang i antallet af 15-19
årige. Børnegruppen udgør i dag 25 % af befolkningen, og i 2004 var det 26 %. Dermed er
børnegruppen i sognene i Høje Taastrup Kommune blevet lidt større i antal, men udgør en
mindre andel af befolkningen end i 2004.
Antallet af unge voksne 20-29 årige er øget med 945 personer svarende til en fremgang på
18 % i perioden siden 2004. Der er tale om en stor fremgang i antallet af 20-24 årige og
mindre fremgang i antallet af 25-29 årige. I 2004 udgjorde de unge voksne 11 % af den
samlede befolkning, og i 2017 udgør de 12 %. Dermed er der blevet væsentligt flere unge
voksne i sognene i Høje Taastrup Kommune i perioden 2004-2017, og de udgør i 2017 en
større andel af befolkningen end i 2004.
Voksengruppen af 30-49 årige er øget med 200 personer siden 2004 svarende til en fremgang
på 2 %. Perioden har budt på fald i antallet af 30-39 årige, men fremgang i antallet af 40-49
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årige. I 2004 udgjorde voksengruppen 30 % af befolkningen i sognene i Høje Taastrup
Kommune, og i 2017 udgør de 28 % af befolkningen. Dermed er voksengruppen altså vokset
en smule i antal, men udgør i 2017 en mindre andel af befolkningen end i 2004.
Gruppen af midaldrende 50-64 årige i er reduceret med 360 personer siden 2004 sv.t. et fald
på 4 %. Der har været fremgang i antallet af 50-54 årige, mens antallet af 55-64 årige er
reduceret. I 2017 udgør de midaldrende 18 % af befolkningen, og i 2004 udgjorde de 21 %.
Dermed er der blevet færre midaldrende i sognene i Høje Taastrup Kommune i perioden
2004-2007, og de udgør i dag en noget mindre andel af befolkningen end i 2004.
Ældregruppen dækkende aldersgrupperne 65-75+ år har været i kraftig vækst siden 2004. Der
er samlet set tale om en fremgang på 3.341 personer sv.t. en fremgang på 64 %. Der er tale om
fremgang i alle aldersgrupperne. I 2004 udgjorde ældregruppen 11 % af den samlede
befolkning i sognene i Høje Taastrup Kommune, og i 2017 udgør de 17 %. Der er altså tale
om en stor fremgang såvel i antal som i den andel, ældregruppen udgør af den samlede
befolkning.
Nedenstående skema giver et overblik over udviklingen i befolkningsgrupperne i sognene i
Høje Taastrup Kommune i perioden 2004-2017:

Befolkningsgruppe
Samlet befolkning
Børn
(0-19 år)
Unge voksne
(20-29 år)
Voksne
(30-49 år)
Midaldrende
(50-64 år)
Ældre
(65+ år)

pers.
pers.
pct.
pers.
pct.
pers.
pct.
pers.
pct.
pers.
pct.

Høje Taastrup
Kommune
2004
45.664
11.923
26
5.191
11
13.739
30
9.565
21
5.246
11

Høje Taastrup
Kommune
2017
50.244
12.377
25
6.136
12
13.939
28
9.205
18
8.587
17

Danmark
2017

23
13
25
20
19

Sammenfattende giver ovenstående et billede af sognene i Høje Taastrup Kommune, hvor de
vigtigste tendenser i befolkningsudviklingen i perioden 2004-2017 er:


Befolkningstilvækst på 10 % sv.t. 4.580 personer



Aldersforskydning mod en ældre befolkning; I 2004 var 53 % af indbyggerne under 40
år, og i 2017 er der fuldstændig ligevægt mellem indbyggere under og over 40 år



Fremgang i antallet af børn op til 19 år (+4 % sv.t. 454 personer), udgjort af stabilitet i
antallet af 0-14 årige og fremgang i antallet af 15-19 årige



Stor fremgang i antallet af unge voksne ml. 20-29 år (+18 % sv.t. 945 personer),
udgjort af fremgang i begge aldersgrupper



Fremgang i antallet af voksne 30-49 årige (+4 % sv.t. 200 personer) udgjort af fald i
antallet af 30-39 årige og fremgang i antallet af 40-49 årige
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Fald i antallet af midaldrende 50-64 årige (-4 % sv.t. 360 personer), udgjort af lille
fremgang af 50-54 årige, men fald i antallet af 55-64 årige



Markant stigning i antallet af ældre 65-75+ år (+64 % sv.t. 3.341 personer) udgjort af
stigninger i alle aldersgrupperne
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Udlændinge i sognene i Høje Taastrup Kommune
Definitionen på indvandrere er personer født i udlandet, hvis forældre begge er udenlandske
statsborgere. Efterkommere er personer født i Danmark af forældre, hvoraf ingen er danske
statsborgere og født i Danmark. I tabel 1 opgøres indvandrere og efterkommere både i
samlede tal, men også efter hhv. vestlig eller ikke-vestlig herkomst.
Danmarks Statistik oplyser pr. 1.1.2017, at 9,9 % af befolkningen i Danmark er indvandrere
og 3 % er efterkommere af indvandrere. Det vil sige, at 87,1 % af alle indbyggere i Danmark
har dansk herkomst og 12,9 % har udenlandsk herkomst. Af det samlede antal udlændinge i
Danmark har ca. 36 % baggrund i et vestligt - og dermed overvejende kristent land. I landets
provstier er der store udsving i andelen af udlændinge, hvor enkelte provstier har op til 30 %
udlændinge i befolkningen, mens andre har så lidt som 3 % udlændinge i befolkningen.
I sognene i Høje Taastrup Kommune er 72,5 % af alle indbyggere pr. 1.1.2017 danskere, mens
18,1 % er indvandrere og 9,5 % er efterkommere af indvandrere. Dermed er den samlede
andel af indbyggere med udenlandsk herkomst på 27,6 %. Cirka 28 % af indvandrerne og 9 %
af efterkommerne har baggrund i vestlige lande.
I absolutte tal bor der i alt 36.416 danskere, 9.074 indvandrere og 4.754 efterkommere af
indvandrere i sognene i Høje Taastrup Kommune. Det samlede antal af indbyggere med
udenlandsk herkomst er dermed på 13.828 personer.
I diagrammet nedenfor viser søjlerne andelen af indbyggere efter herkomst i sognene i Høje
Taastrup Kommune i de 16 aldersgrupper. I tabellen under diagrammet ses antallet af
indbyggere i aldersgruppen fordelt på herkomst. Søjlerne skal læses således, at ca. 69 % af
alle 0-4 årige er af dansk herkomst, ca. 3 % er indvandrere og ca. 28 % er efterkommere af
indvandrere.
Indbyggernes herkomst 2017
100%
90%
80%
70%

Indbyggere

60%
50%
40%

30%
20%
10%
0%

00-04 05-09 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75 år
år
år
år
år
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år
år
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+
Efterkommere 808 703 715 760 677 474 283 204
90
9
8
8
7
1
1
6
Indvandrere

118

Danskere

2044 2314 2222 2089 1948 1606 1639 2011 2529 2650 2854 2380 2303 2305 2505 3017

204

170

230

516

915 1223 1245 1083 973

764

502

379

273

234

245

Indvandrere fordeler sig i alle aldersgrupper med en klar overvægt af i aldersgrupperne fra 2554 år, mens efterkommerne især findes i aldersgrupperne 0-44 år med klar overvægt i
aldersgrupperne mellem 0-24 år.
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I 2004 var der 7.452 indbyggere af udenlandsk oprindelse i sognene i Høje Taastrup
Kommune sv.t. 16,3 % af befolkningen. Dermed har der været en fremgang på 6.376
indbyggere med anden herkomst end dansk i løbet af de seneste 13 år svarende til en
fremgang på 86 %, og heraf er de 4.266 svt. 67 % indvandrere og de 2.110 efterkommere sv.t.
33 %.
Det vedlagte nøgletalsark for 2017 i bilagsmaterialet giver et overblik over provstiets og
sognenes befolkningssammensætning, herunder andelen af udlændinge i sognenes befolkning.
Det fremgår af nøgletallene, der er omsat i diagrammet nedenfor, at fire af provstiets sogne
har lavere andele af udlændinge i befolkningen end landsgennemsnittet på 12,9 %, nemlig
Fløng, Sengeløse, Reerslev og Torslunde med andele på mellem 6-10 %. I Rønnevang Sogn er
der 17 % udlændinge i befolkningen, i Hedehusene Sogn er andelen 30 %, i Tåstrup Nykirke
Sogn er andelen 33 %, i Ishøj Sogn er andelen 40 % og i Høje Tåstrup Sogn har 41 % af
indbyggerne anden herkomst end dansk.
Andel udlændinge i sognene 2017
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Et detaljeret overblik over befolkningens alders- og herkomstsammensætning på sogneplan
findes i provstioversigternes Skema 1.
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Børn 0-17 år
Talmaterialets tabel 3 fortæller om børnegruppens sammensætning pr. 1. januar 2004, 2008,
2011, 2014 og 2017 fordelt på køn. Tabellen omfatter 18 årgange, de 0-17-årige, og der
angives både absolutte tal og den procentvise fordeling samt folkekirkemedlemskabet i hver
årgang i absolutte tal og den procentvise fordeling.

Børneårgangene
Der er pr. 1.1.2017 i alt 11.186 børn under 18 år i sognene i Høje Taastrup Kommune. I 2004
boede der til 10.830 børn sognene, og dermed er børnetallet i løbet af de seneste 13 år vokset
med 356 børn svarende til en fremgang på 3 %. I 2004 udgjorde børn mellem 0-17 år i alt 24
% af den samlede befolkning, og i 2017 udgør de 22 % af befolkningen.
På landsplan udgør børn mellem 0-17 år i alt 20 % af den samlede befolkning, og andelen af
børn i sognene i Høje Taastrup Kommune er dermed samlet set lidt større end gennemsnitligt.
Diagrammet nedenfor viser antallet af børn i sognene i Høje Taastrup Kommune årgang for
årgang i absolutte tal, og her ses det først og fremmest, at antallet af børn i årgangene ligger
på mellem ca. 565-685 børn, og at der dermed er tale om en aldersmæssigt meget jævnt
fordelt børnegruppe. Mindste årgang i provstiet pr. 1.1.2017 er de 3 årige med 566 børn, og
den største årgang er de 9 årige med 1.296 børn.
Af de 11.186 børn mellem 0-17 år i sognene i Høje Taastrup Kommune er de 5.507 børn
svarende til 49 % mellem 0-8 år, mens 5.679 børn svarende til 51 % er mellem 9-17 år.
Børneårgangene 0-17 år - 2017
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Diagrammet nedenfor viser, hvordan børnene i sognene i Høje Taastrup Kommune
andelsmæssigt fordeler sig på de enkelte årgange i forhold til landsgennemsnittet.
Som det fremgår, er der i forhold til landstallene andelsmæssigt underskud af børn på 0 år, 12
år, 14 år og 16-17 år i forhold til landsgennemsnittet, mens andelene af 2 årige, 4 årige, 6
årige og 9 årige er lidt større end gennemsnitligt. Alle øvrige årgange er omtrent på niveau
med landstallene.
Børneårgangene i % - 2017
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En nøjere gennemgang af tallene for provstiets sogne afslører, at Fløng Sogn med 25 % har
provstiets andelsmæssigt største børnegruppe fulgt af Høje Tåstrup, Sengeløse og Ishøj Sogne
alle med 23 % børn mellem 0-17 år i befolkningen samt Tåstrup Nykirke, Reerslev og
Hedehusene Sogne alle med 22 %. Dertil kommer Torslunde Sogn med 21 % børn i
befolkningen, og provstiets mindste børnegruppe finder man i Rønnevang Sogn med 19 % af
befolkningen. Generelt set har provstiet en lidt større børnegruppe end gennemsnitligt med 22
% af befolkningen, og det afspejles i dets sogne, hvor altså 8 ud af 9 sogne har større andele af
børn blandt indbyggerne end gennemsnitligt.

Udviklingen i børnetallet
Nedenfor ses udviklingen i antallet af børn årgang for årgang i sognene i Høje Taastrup
Kommune i perioden 2004-2017 i absolutte tal.
Udviklingen i børnetallet
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Der er som nævnt i dag i alt 11.186 børn under 18 år i Sognene i Høje Taastrup Kommune. I
2004 boede der til 10.830 børn i sognene. Det er en fremgang på 356 børn sv.t. en stigning på
3 %. I 2004 udgjorde børn mellem 0-17 år i alt 24 % af den samlede befolkning, og i 2017
udgør de 22 % af befolkningen.
Diagrammet på forrige side viser, at der i stort omfang kun er tale om mindre udsving i hver
årgang, og kun i årgangene 13-17 år ses et tydeligt mønster med fremgang i antallet af store
børn. Trods beskeden udvikling, er der dog sket en forskydning i aldersfordelingen i
børnegruppen, hvor de 0-8 årige i 2004 udgjorde 51 % af børnegruppen, udgør de i 2017 kun
49 % af børnegruppen. Dermed er i børnegruppen i sognene i Høje Taastrup Kommune blevet
lidt ældre i løbet af de seneste 13 år.
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Husstande
Tabel 4 i talmaterialet fortæller om husstandstyper, indkomster og kirkeskat pr. 1.1.2017.
Undervejs i sognestatistikkernes historie er der sket ændringer i opgørelsesformen hos
Danmarks Statistik og Kirkeministeriet, så tallene fra 2004-2014 kan ikke umiddelbart
sammenlignes med tallene fra 2017. Der er sket en meget stor omlægning af tabellens
oplysninger, og i sognestatistikken fra 2004-2014 er tabel 4 opgjort og inddelt mere detaljeret
end de nyeste tal. De giver bedre viden om husstandstyper, husstandsindkomster, boligtyper
mm., og derfor indeholder dette afsnit analyse af såvel data fra 2017 som fra 2014. Tallene for
2017 kan ikke sammenlignes med tidligere års opgjorte tal.

Husstandstyper 2017
Med en Husstand forstås stort set det samme som en postadresse. Husstandene er i 2017
tallene delt op i 4 husstandstyper: Enlige uden børn, Enlige med børn, Par uden børn og Par
med børn.
Nedenstående diagrammer viser husstandstypefordelingen i hhv. Danmark og i sognene i
Høje Taastrup Kommune. De lyseblå felter illustrerer parhusstande og de mørkeblå felter
illustrerer singlehusstandene (enlige).
Husstandstyper i Danmark 2017
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Husstandstyper i sognene i HTkommune 2017
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I sognene i Høje Taastrup Kommune er der 25.126 husstande, og som det ses på figurerne
ovenfor, adskiller husstandsfordelingen sig lidt fra landstallene.
På landsplan udgøres 46 % af alle husstande af parhusstande og 54 % er singlehusstande. I
sognene i Høje Taastrup Kommune er der 47 % parhusstande og 53 % singlehusstande, og
dermed er der en lidt højere andel af singlehusstande i sognene i Høje Taastrup Kommune end
gennemsnitligt.
Den største husstandstype i sognene i Høje Taastrup Kommune er Enlige uden børn med 46
% af husstandene (DK 48 %). Herefter følger Par uden børn med 24 % (DK 26 %), Par med
børn med 23 % (DK 20 %) og Enlige børn med 7 % af husstandene (DK 6 %).
Børnefamilierne udgør samlet set 30 % af husstandene i sognene i Høje Taastrup Kommune,
hvilket en del mere end landsgennemsnittet på 26 %. Der skyldes især en større andel af Par
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med børn end gennemsnitligt. Alt i alt er der 7.504 børnefamilier i sognene i Høje Taastrup
Kommune.
Antalsmæssigt fordeler husstandene sig således:
Enlige uden børn
Enlige med børn
Par uden børn
Par med børn

11.597 stk.
1.753 stk.
5.983 stk.
5.751 stk.

Dertil kommer 42 husstande under begrebet Øvrige familier, der ifølge Danmarks Statistik
blandt andet dækker over fx umyndige ikke-hjemmeboende personer.
Den gennemsnitlige husstandsstørrelse i sognene i Høje Taastrup Kommune i 2017 er på 1,99
personer, og til sammenligning er tallet 1,90 personer på landsplan. Den samlede
gennemsnitlige husstandsstørrelse dækker over et spænd i sognene på mellem 1,88-2,35
personer jf. oplysningerne i Nøgletal 2017.

Husstandstyper 2014
I sognestatistikken fra 2000-2014 er tabel 4 som nævnt opgjort og inddelt mere detaljeret end
de nyeste tal, og giver derfor bedre viden om provstiets husstande. Derfor har vi valgt at
medtage flg. oplysninger, der er baseret på 2014-tal, der i dette afsnit omtales som nutid.
Med en Husstand forstås stort set det samme som en postadresse. Husstandene var i 2014
tallene delt op i 7 husstandstyper: Enlige (-49) u. børn, Par (-49) u. børn, Enlige (+50) u.
børn, Par (+50) u. børn, Enlige med børn, Par med børn og Øvrige husstande, som refererer
til husstande, hvor der bor flere end to personer over 18 år. Det kan være bofællesskaber,
kollegier, kollektiver og plejehjem el. lign., men det kan også være familier med
hjemmeboende børn, der har nået myndighedsalderen. Par over 50 år betyder, at den ældste
har rundet denne alder.
Der er 21.172 husstande i sognene i Høje Taastrup Kommune pr. 1.1.2014. I diagrammerne
over hhv. sognene i Høje Taastrup Kommune og Danmark nedenfor er parhusstande markeret
med lyseblå og singlehusstande er markeret med mørkeblå. I sognene i Høje Taastrup
Kommune er der 43 % singlehusstande og 57 % parhusstande mod 45 % singlehusstande og
55 % parhusstande på landsplan. Det bemærkes, at boligmassen har en naturlig indflydelse på,
hvilke husstandstyper, der er i et givent område.
Husstandstyper i Danmark 2014
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Kigger man nærmere på singlehusstandene, har sognene i Høje Taastrup Kommune 13 %
Enlige (-49) uden børn (DK 15 %), 23 % Enlige (+50) u børn (DK 24 %) og 7 % Enlige med
børn (DK 6 %).
For så vidt angår parhusstandene, er der 24 % Par med børn (DK 21 %), 20 % Par (+50)
uden børn (DK 21 %) og 5 % Par (-49) uden børn (DK 6 %). Andelen af Øvrige husstande er
på 8 % (DK 7 %).
Børnefamilierne udgør 31 % af sognenes husstande (DK 27 %), andelen af husstande med
personer under 49 år er på 18 % (DK 21 %) og 43 % af alle husstande bebos af personer over
50 år (DK 45 %).
I absolutte tal er der tale om i alt 3.868 husstande med personer under 49 år, 8.998 husstande
med personer over 50 år, 6.520 børnefamilier og 1.786 øvrige husstande.
Den gennemsnitlige husstandsstørrelse i sognene i Høje Taastrup Kommune i 2014 er på 2,30
personer (DK 2,15 personer).
Fordelingen af husstandstyper i provstiets sogne varierer, og nærmere oplysning om
husstandstypefordeling på sogneplan kan findes i provstioversigternes Skema 2, Skema 3 og i
Nøgletal 2017.

Udviklingen i husstandstyper 2004-2014
I 2004 var der 19.833 husstande i sognene i Høje Taastrup Kommune. I 2014 er antallet steget
til 21.172 husstande, hvilket svarer til en stigning på 1.339 husstande eller 7 %. Som det
fremgår af diagrammet nedenfor, har antallet af Enlige (+50), Enlige med børn og Øvrige
husstande været støt stigende i perioden 2004-2014, mens antallet af Par med børn steg i
perioden mellem 2004-2008, men herefter har været stabilt. Antallet af Par (-49) har i
perioden været faldende og antallet af Par (+50) faldt i perioden mellem 2004-2008, men har
herefter været nogenlunde stabilt.
Husstandstyper i HT-Kommune 2004 - 2014
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Husstandsindkomster og kirkeskat 2017
I Danmark er den gennemsnitlige husstandsindkomst i 2017 på kr. 488.660. I sognene i Høje
Taastrup Kommune er den gennemsnitlige husstandsindkomst på kr. 479.728 og dermed lidt
lavere end gennemsnitlig.
Af diagrammet nedenfor fremgår den gennemsnitlige husstandsindkomst i kroner i hver af
husstandstyperne før skat i hhv. sognene i Høje Taastrup Kommune og Danmark. Bemærk at
det er gennemsnitsindkomsten for hele husstanden, der er anført. Som det ses, ligger den
gennemsnitlige husstandsindkomst i sognene i Høje Taastrup Kommune lidt lavere end på
landsplan i alle husstandstyper og er især lavere blandt Par med børn.
Gennemsnitsindkomst før skat i husstandstyperne 2017
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Som det fremgår, er gennemsnitsindkomsterne i singlehusstandene mindre end i
parhusstandene både i sognene i Høje Taastrup Provsti og på landsplan. Det skyldes, at der
oftest i parhusstandene er to indtægter, men kun en indtægt i singlehusstandene.
Bag tallene for gennemsnitsindkomster kan der gemme sig husstande med væsentlig større
indkomst eller væsentlig lavere indkomst end den anførte gennemsnitsindkomst, men det
kommer vi desværre ikke nærmere i tallene for 2017. Der henvises til senere afsnit i analysen
baseret på tabel 4 for 2014, som bl.a. placerer husstandene i forskellige indkomstgrupper fra
lav til høj indkomst.
Gennemsnitlig kirkeskat i husstandstyperne 2017
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Af diagrammet ovenfor fremgår den gennemsnitlige kirkeskat i kroner, som de forskellige
husstandstyper bidrager med hhv. i sognene i Høje Taastrup Kommune og Danmark. Bemærk
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at det er kirkeskatten for hele husstanden, der er anført. Som det ses, ligger den
gennemsnitlige kirkeskat i sognene i Høje Taastrup Kommune lidt lavere end gennemsnitligt i
singlehusstandene og blandt Par uden børn, men væsentligt lavere blandt Par med børn.
Samlet set betalte en husstand i sognene i Høje Taastrup Kommune gennemsnitligt kr. 1.810 i
kirkeskat i år 2017, hvilket indbragte et samlet beløb på kr. 45.481.000 i kirkeskat for året.
(Tabel 4 - 2017)
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Husstande efter indkomst 2014
Dette afsnit er baseret på førnævnte tabel 4 fra 2014, og handler om, hvordan husstandene
fordeler sig i forhold til husstandsindkomsten. Bemærk, at det er indkomsten for hele
husstanden og før fradrag, altså bruttoindkomsten, der er anført. Tallene for 2014 omtales som
nutid.
Der anvendes i 2014-tallene følgende beløbsgrænser for indkomstgrupperne:
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.

Når man kigger på fordelingen af husstandsindkomster, skal man huske at tage højde for
fordelingen af husstandstyper i provstiet. En stor andel af parhusstande giver forventeligt en
større andel af husstande i de højere indkomstgrupper, da der i parhusstandene ofte vil være to
indkomster. En stor andel af singlehusstande vil forventeligt give større andele af husstande i
de lavere indkomstgrupper. En høj andel af unge indbyggere eller 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. Desuden spiller den
geografiske placering af provstiet også ind på lønniveauet.
Ovenstående indkomstgrænser inddeler landets husstande med 20 % i hver indkomstgruppe
jf. også diagrammet nedenfor til venstre. Det højre diagram viser fordelingen af
husstandsindkomster i sognene i Høje Taastrup Kommune. Ved sammenligning ses det, at
sognene i Høje Taastrup Kommune har en tydelig overvægt af husstande i indkomstgruppen
Høj indkomst og færre husstande med Lav indkomst.
Husstandsindkomster i Danmark
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Antalsmæssigt fordelte sognene i Høje Taastrup Kommunes 21.172 husstande sig i 2014
således i indkomstgrupperne:
Lav indkomst
Lav ml. indkomst
Mellemindkomst
Høj ml.indkomst
Høj indkomst

7.919 husstande
8.250 husstande
7.748 husstande
8.654 husstande
8.245 husstande
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Bag tallene gemmer sig i alt 440 børnefamilier og 2.088 ældre enlige og 50 ældre par, som har
en årlig bruttoindtægt på højst kr. 188.106. Det er bl.a. i disse husstande, man vil finde
diakonale behov. Manglende økonomisk råderum i dag er ofte en meget stor belastning for
pensionister og børnefamilier, ikke mindst de enlige forsørgere.
Bruttomedianindkomsten (den midterste husstandsbruttoindkomst for sognene i Høje Taastrup
Kommune) er på 498.470 kr., og det er væsentligt højere end bruttomedianindkomsten på
landsplan, som er på 381.521 kr.
Lav bruttomedianindkomst ses på landsplan 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.
Der er meget store forskelle i bruttomedianindkomsten sognene imellem. Af Nøgletal 2017
ses det, at provstiets befolkningsmæssigt mindste sogne har markant større
bruttomedianindkomst end de befolkningsmæssigt største. Således ligger
bruttomedianindkomsten på mellem kr. 618.954-719.261 i Reerslev, Torslunde, Fløng og
Sengeløse Sogne i 2014, mens bruttomedianindkomsten i Høje Tåstrup, Tåstrup Nykirke,
Hedehusene, Rønnevang og Ishøj Sogne ligger på mellem kr. 348.157-407.674. Fælles for
sognene med høj bruttomedianindkomst er høje andele af beskæftigede i befolkningen, høje
andele af indbyggere med videregående uddannelser og lave andele af indbyggere med
udenlandsk herkomst. Modsat har sognene med lav bruttomedianindkomst lave andele af
beskæftigede indbyggere, uddannelsesniveau lavere end gennemsnitligt og høje andele af
indbyggere med udenlandsk herkomst.

Udviklingen i husstandsindkomster 2004-2014
Som det fremgår at diagrammet nedenfor, har især antallet af husstande med lav indkomst og
lav ml. indkomst været stigende i sognene i Høje Taastrup Kommune i perioden 2004-2014.
Samlet set er der blevet 1.010 flere husstande i lavindkomstgrupperne i løbet af de 10 år.
Samtidig er antallet af husstande med høj indkomst reduceret med 91 husstande, mens antallet
af husstande med mellemindkomst eller høj ml. indkomst er steget med 420 husstande.
Husstandsindkomster i HT-kommune 2004 - 2014
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Mobilitet
Tabelmaterialets tabel 2 fortæller om befolkningsbevægelser ved opgørelserne i 2004, 2008,
2011, 2014 og 2016. Tabellen angiver både de absolutte tal og desuden procentvise
beregninger på baggrund af folketallet pr. 1. januar i opgørelsesåret og dækker
befolkningsbevægelser i perioden 1. januar – 31. december det pågældende år. Der anvendes i
dette afsnit de senest opgjorte tal, som dækker over perioden 1. januar – 31. december 2016
samt tal for 2011 og 2014.

Befolkningsbevægelser
Diagrammet nedenfor dækker perioden januar-december i året forud for de angivne år, og
dertil skal knyttes flg. ordforklaringer:
Tilflyttede:
Fraflyttede:
Indvandrede:
Udvandrede:
Nettotilgang:

Personer, som flytter fra en adresse i Danmark til en adresse i kommunen
Personer, som flytter fra kommunen til en adresse andetsteds i Danmark
Personer, som flytter til kommunen fra udlandet
Personer, som flytter fra kommunen til udlandet
= fødte - døde + tilflyttede - fraflyttede + indvandrede - udvandrede
Befolkningsbevægelser
2011
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Hvert år sker der til- og fraflytning til sognene i Høje Taastrup Kommune. 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 sognene i Høje Taastrup Kommune er
flyttehyppigheden på 10,2 %. Det betyder, at befolkningen statistisk set udskiftes ca. hvert 10.
år. Dermed er der statistisk set tale om en relativt mobil befolkning, som ikke nødvendigvis
har tæt tilknytning til lokalområdet.
I sogne på landet kan flyttehyppigheden være helt ned til 3 %, mens bysogne kan have
flyttehyppigheder på helt op mod 35 %. Unge mennesker flytter ofte mere end andre og det
kan være både indenfor og over sogne- og kommunegrænser.
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I sognene i Høje Taastrup Kommune blev der født 562 børn i løbet af 2016, mens 414 af
indbyggere døde. Der flyttede 4.963 personer til Høje Taastrup Kommune i løbet af året, og
5.222 personer flyttede fra kommunen. Der var 855 personer, som indvandrede til kommunen
i 2016 og 429 personer, der udvandrede og dermed ikke blot forlod kommunen, men
Danmark.
Samlet set har sognene i Høje Taastrup Kommune haft en befolkningstilvækst på 289
personer sv.t. 0,6 % i 2016.
Kirkeligt set er diagrammet særlig interessant, fordi det fortæller noget om, hvor mange nye
indbyggere sognene i Høje Taastrup Kommune har fået i årets løb, og som derfor er uden
forudgående kendskab til det lokale kirkeliv. Sammenlægger man antallet af fødte, tilflyttede
og indvandrede, har sognene i Høje Taastrup Kommune i 2016 fået 6.380 nye indbyggere sv.t.
13 % af befolkningen.

Tendenser i befolkningsbevægelser 2008-2016
Diagrammet over befolkningsbevægelser viser, at der er tydelig tendens til større mobilitet i
befolkningen i sognene i Høje Taastrup Kommune i og med, at der er en kraftig stigning i
såvel tilflytning som fraflytning til kommunen samt stigning i antallet af indvandrede og
udvandrede. Desuden fremgår det, at der alle tre måleår har været befolkningstilvækst.
Antallet af fødte og døde ses at være nogenlunde stabile i perioden.
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Pendling og beskæftigelse
Tabel 7 i tabelmaterialet viser antallet af beskæftigede personer over 15 år pr. 1. januar i
optællingsårene fordelt på 10 erhvervsgrupper samt uoplyste. Tabellen findes opgjort for
årene 2011, 2014 og 2016.
Der opereres i denne tabel med grundkategorierne Dagbefolkning og Natbefolkning.
Natbefolkning er alle erhvervsmæssigt beskæftigede personer over 15 år, der har bopæl i
sognene i Høje Taastrup Kommune. Dagbefolkning er alle erhvervsmæssigt beskæftigede
personer over 15 år, der opholder sig i kommunen i dagtimerne, uanset om de bor der eller ej.

Pendling
Natbefolkningen i sognene i Høje Taastrup Kommune pr. 1.1.2016 udgøres af 23.647
personer. Af disse er 19.446 udpendlere, dvs. de krydser kommunegrænserne på vej til og fra
arbejde, og arbejder udenfor kommunen. Således er det 82 % af de beskæftigede indbyggere,
der arbejder udenfor kommunens grænser. Der er dermed 4.201 personer, som både bor og
arbejder i Høje Taastrup Kommune sv.t. 18 % af de erhvervsaktive indbyggere.
Samtidig pendler nogle også ind i kommunen hver dag, og dette gælder 30.028 personer, som
altså arbejder i kommunen, men bor udenfor kommunegrænserne. Det svarer til 127 % af
natbefolkningen.
Dagbefolkningen udgøres i alt af 32.897 personer og svarer til 139 % af natbefolkningen. Det
fortæller os, at sognene i Høje Taastrup Kommune har et overskud af arbejdspladser i forhold
til, hvor mange erhvervsaktive indbyggere, som bor der.
Pendlingen til og fra sognene i HT-kommune 2016
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Beskæftigelsesområder
Det næste diagram viser indenfor hvilke erhvervsgrupper hhv. dag- og natbefolkningen er
beskæftiget i sognene i Høje Taastrup Kommune.
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Beskæftigelsesområder 2016

Dagbefolkningens største beskæftigelsesområde er Handel og transport mv med 29 % af
provstiets arbejdspladser. Herefter følger Offentlig adm., undervisning og sundhed med 17 %
af arbejdspladserne, Erhvervsservice med 15 %, Finansiering og forsikring med 14 %,
Industri, råstofudvind. og forsyningsvirksomhed med 10 %, og endelig Bygge og anlæg med 8
%. Andelene af arbejdspladser i øvrige kategorier udenfor disse områder er begrænsede til 3
% eller derunder.
For natbefolkningens vedkommende er det største beskæftigelsesområde også Handel og
transport mv. med 31 % af de beskæftigede. Herefter følger Offentlig adm., undervisning og
sundhed med 26 %, Erhvervsservice med 14 %, Industri, råstofudvind. og
forsyningsvirksomhed med 8 %, og Bygge og anlæg med 6 %. Andelene af beskæftigede
indbyggere i kategorier udenfor disse områder er begrænsede til 4 % eller derunder.
Den store pendlerkultur, som kendetegner langt de fleste områder i Danmark, gør sig også
gældende i Høje Taastrup Kommune. Fx pendler dagligt 5.083 indbyggere hver dag til jobs i
erhvervsgruppen Offentlig adm., undervisning og sundhed, der ligger udenfor kommunens
grænser, mens 4.943 personer pendler ind i kommunen for at bestride jobs netop inden for
denne erhvervsgruppe. Høje Taastrup Kommunes samlede antal af arbejdspladser i denne
kategori er 5.586 stk., og af disse bestrides 89 % af indpendlere.
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Tilknytning til arbejdsmarkedet
Tabel 5 i talmaterialet fortæller om arbejdsstillinger, arbejdsløshed, pension/efterløn og
uddannelsessøgende efter medlemskab af folkekirken, og forholder sig til befolkningen over
15 år, fordelt på køn, med tal pr. 1. januar i optællingsårene 2000, 2004, 2008, 2011, 2014 og
2016.
Undervejs i sognestatistikkernes historie er der sket ændringer i opgørelsesformen hos
Danmarks Statistik, så tallene fra før 2004 kan ikke umiddelbart sammenlignes med tallene
fra 2004 og fremefter. Forskellen består først og fremmest i, at Danmarks Statistik har valgt
at ændre klassifikationerne og at tælle efterlønsmodtagere til gruppen af pensionister, ligesom
betegnelserne for de forskellige grupper er ændret undervejs. I Kirkefondets analyse benyttes
kun de nyeste tal fra 2016, men de tidligere års data kan findes i analysens talmateriale.

Tilknytning til arbejdsmarkedet
I diagrammet nedenfor sammenlignes befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet i hhv.
sognene i Høje Taastrup Kommune og på landsplan. Kategorien Pensionister dækker alle
personer på pension, førtidspension og efterløn, og kategorien Øvrige uden for arbejdsstyrken
dækker over personer på midlertidige overførselsindkomster som fx kontanthjælp,
integrationsydelse, barselsdagpenge, sygedagpenge, aktiveringsydelse el.lign. samt
indbyggere mellem 15-18 år, som ikke er i et uddannelsesforløb.
Indbyggernes tilknytning til arbejdsmarkedet 2016
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I sognene i Høje Taastrup Kommune var der den 1.1.2016 i alt 49.955 indbyggere.
Som det ses af diagrammet, er 16 % af sognenes samlede befolkning under uddannelse
(DK 16 %), 48 % er i beskæftigelse (DK 48 %), 19 % er pensionister (DK 21 %) og 3 % er
arbejdsløse (DK 2 %). De resterende 13 % af kommunens indbyggere hører under kategorien
Øvrige uden for arbejdsstyrken (DK 12 %).
I absolutte tal ser fordelingen sådan ud:
Under uddannelse
Beskæftigede
Pensionister
Arbejdsløse
Øvrige

8.226 personer
23.841 personer
9.675 personer
1.356 personer
6.718 personer
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Dertil kommer 139 indbyggere, som man ingen oplysninger har om.
Der er ret stor forskel i andelen af beskæftigede i provstiets sogne, selvom niveauet samlet set
er lavere end gennemsnitligt. Af Nøgletal 2017 fremgår det, at andelene af beskæftigede er
mindre end de gennemsnitlige 48 % i Høje Tåstrup, Tåstrup Nykirke, Hedehusene og
Rønnevang og Ishøj Sogne med andele på mellem 45-48 %, mens andelene af beskæftigede i
Fløng, Sengeløse, Reerslev og Torslunde Sogne med 53-59 % ligger højere end landstallet.
Generelt er andelen af pensionister med 19 % lavere i Høje Taastrup Provsti lavere end
gennemsnitligt (DK 21 %), og der er ret stor forskel i andelen af pensionister i provstiets
sogne. Kun i Rønnevang Sogn er andelen af pensionister med 25 % højere end på landsplan,
mens de øvrige sogne svinger mellem 14-20 % pensionister, heraf ses de laveste andele af
pensionister med mellem 14-16 % i Reerslev, Torslunde og Høje Tåstrup Sogne.
Flere oplysninger om tilknytningen til arbejdsmarkedet på sogneplan ses i Skema 4 og
Nøgletal 2017.

Folkekirkemedlemskab ift. tilknytning til arbejdsmarkedet
Som det fremgår af nedenstående diagram, ligger folkekirkemedlemskabet lavere end
gennemsnitligt i blandt indbyggere i sognene i Høje Taastrup kommune i samtlige
arbejdsmarkedskategorier, og især blandt arbejdsløse og øvrige uden for arbejdsstyrken er
medlemskabet markant lavere end på landsplan. Blandt arbejdsløse er medlemsprocenten på
40,6 % (DK 67,4 %) og blandt øvrige u.f. arbejdsstyrken på 43 % (DK 60,3 %). Højeste
medlemskab findes blandt pensionister med 79, 9 % (DK 85,7 %) og næsthøjeste
medlemsprocent findes blandt indbyggere i beskæftigelse med 66,2 % (DK 79,1 %). Blandt
indbyggere under uddannelse er medlemsprocenten 53 % (DK 79,1 %).

Folkekirkemedlemskab i arbejdsmarkedskategorierne 2016
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Uddannelse
Tabel 6 fortæller om den uddannelsesmæssige baggrund hos befolkningen over 15 år, fordelt
på køn, senest opgjort pr. 1. januar 2017. Der findes også tal på provstiets uddannelsesprofil
fra 2004, 2008, 2011 og 2014 i analysens talmateriale. Tabellen angiver både absolutte tal og
den procentvise fordeling. Opgørelsesmetoden fra og med 2017-tallene er ændret i forhold til
tidligere, hvorfor tallene ikke er umiddelbart sammenlignelige til tidligere år. I afsnittet her
begrænser vi det til at omhandle de nyeste tal for 2017.
Det bemærkes, at tabel 6 angiver den højeste fuldførte uddannelse. Det vil sige, at man først
tæller med i en given uddannelseskategori, når man har afsluttet uddannelsen. I infoboksen på
næste side ses nogle typiske eksempler på, hvilke typer uddannelser, som kategorierne dækker
over.
Se eksempler på, hvad de forskellige uddannelseskategorier dækker, i boksen på næste side.

Højeste fuldførte uddannelse
Dette afsnit er baseret på oplysninger om alle indbyggere over 15 år. I sognene i Høje
Taastrup Kommune er der i alt 40.946 indbyggere over 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 en uddannelseskategori i det øjeblik, den pågældende uddannelse
er fuldført.
Højeste fuldførte uddannelse 2017
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I sognene i Høje Taastrup Kommune har 32 % af alle indbyggere over 15 år en
grundskoleuddannelse som højeste fuldførte uddannelse (DK 29 %), 9 % har en gymnasial
uddannelse (DK 9 %), 33 % har en erhvervsfaglig uddannelse (DK 31 %) og endelig har 0,1
% gennemført et adgangsgivende uddannelsesforløb (DK 0,5 %).
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Dertil kommer desuden i alt 24 % indbyggere, som har gennemført en videregående
uddannelse. På landsplan er andelen 29 %, og dermed er andelen af personer med en
videregående uddannelse i sognene i Høje Taastrup Kommune lavere end gennemsnitligt. De
fordeler sig med en lidt højere andel af indbyggere med en kort videregående uddannelse,
lavere andele af indbyggere med bacheloruddannelser, mellemlange- eller lange videregående
uddannelser, mens andelen af indbyggere med en Ph.D eller forskeruddannelser nogenlunde
svarer til gennemsnittet. Det kan dermed konkluderes, at der er et lidt lavere
uddannelsesniveau i sognene i Høje Taastrup Kommune end gennemsnitligt.
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 1.1.2017.
Blandt provstiets sogne er der ret stort udsving i uddannelsesniveauet, hvilket ses på andelen
af indbyggere med videregående uddannelser jf. Nøgletal 2017. De højeste andel af
indbyggere med en videregående uddannelse findes i de befolkningsmæssigt mindste sogne;
Fløng, Sengeløse, Reerslev og Torslunde Sogne, hvor mellem 28-31 % af alle indbyggere
over 15 år har en eller anden form for videregående uddannelse (DK 29 %). I Hedehusene og
Ishøj Sogne gælder det hhv. 19 % og 20 % af indbyggerne, mens andelene af
videreuddannede svinger mellem 22-25 % i Høje Tåstrup, Tåstrup Nykirke og Rønnevang
Sogne
Flere oplysninger om uddannelsesniveauet i provstiets sogne findes i Nøgletal 2017.

Uddannelseskategorierne dækker f.eks.:
Erhvervsfaglig: SOSU-uddannelser, kontor, handel, elektriker, mekaniker,
advokatsekretær, lægesekretær, tømrer m.fl.
Adgangsgivende uddannelser: Div. adgangsgivende eksamener til fx
ingeniøruddannelsen, videregående uddannelser m.fl.
Kort videregående (2 år): tandplejer, datamatiker, farmakonom, handelsøkonom,
laborant, multimediedesigner, finansøkønom og byggetekniker
Mellemlang videregående (3-4½ år): lærer, pædagog, socialrådgiver,
politibetjent, sygeplejerske, journalist, professionsbacheloruddannelser i øvrigt
inden for sundhed, sprog, pædagogik, teknik, samfundsfag og økonomi.
Lang videregående: Alle bachelorer, kandidat- & mastergrader fx læge,
tandlæge, ingeniør, præst, psykolog
Ph.D- og forskeruddannelser: Alle Ph.D og forskeruddannelser
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Folkekirkemedlemskab i Danmark
Folkekirkemedlemskabet i Danmark pr. 1.1.2018 er på 75,3 %. Det absolutte medlemstal er
p.t. på 4.352.507 personer ud af et samlet befolkningstal på 5.781.190 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 14 % på 28 år, og det dækker i absolutte tal over, at
folkekirken i dag skal betjene 218.612 færre medlemmer end i 1990.
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En tommelfingerregel siger, at folkekirkemedlemsprocenten på landsplan hvert år falder med
ca. 0,5 %. Som det ses ovenfor, er der sket et jævnt fald i folkekirkemedlemskabet i samtlige
danske stifter siden 1990, men nogle steder i landet falder medlemstallet hurtigere end andre.
I Københavns Stift er folkekirkemedlemskabet pr. 1.1.2018 på 57,5 %. Stiftet har det hastigst
dalende medlemstal af alle med et gennemsnitsfald på 0,8 % om året i de seneste 20 år.
Fortsætter udvikling, vil over halvdelen af stiftets befolkning i løbet af 11 år stå uden for
folkekirken. Dog er medlemskabet det seneste år blot faldet med 0,6 %.
Andre steder i landet går udviklingen betydeligt langsommere. Viborg Stift har p.t. har landets
højeste medlemsandel med 84,6 % og har gennem de seneste 20 år oplevet et fald i
folkekirkemedlemskabet med 0,3 % årligt. Fra 2013-2018 er andelen dog faldet med 0,7 %
årligt. Også i Aalborg Stift og Ribe Stift er medlemskabet faldet med gennemsnitligt 0,3 %
gennem de seneste 20 år.
Helsingør Stift har en medlemsprocent på 68,3 % pr. 1.1.2018. Det er et fald siden 2000 på
11 %, hvor medlemsprocenten var på 79,3 %. Det svarer til, at stiftets gennemsnitlige årlige
fald i folkekirkemedlemskabet er på 0,61 % i perioden. Fra 2013-2018 er medlemsprocenten i
stiftet dog faldet årligt med gennemsnitligt 0,88 %.
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Folkekirkemedlemskab - Sognene i Høje
Taastrup Kommune
Oplysningerne om befolkning i det følgende hviler på de statistiske oplysninger i tabel 1 i det
vedlagte tabelmateriale. Det er opgjort pr. 1. januar i år 2004, 2008, 2011, 2014 og 2017,
fordelt på alder og køn. Tabellen er delt op i 16 aldersgrupper, og for hver gruppe er angivet
det samlede indbyggertal og fordeling på personer af dansk herkomst og
indvandrere/efterkommere af indvandrere og oplysning om folkekirkemedlemskab for alle
disse. Vedrørende folkekirkemedlemskab blandt børn fra 0-17 år hviler dette på oplysningerne
i tabel 3 i det vedlagte tabelmateriale for årene 2004, 2008, 2011, 2014 og 2017.

Folkekirkemedlemskab i den samlede befolkning
Pr. 1.1.2017 bor der i alt 50.244 personer i sognene i Høje Taastrup Kommune, hvoraf de
30.696 er medlem af folkekirken. Det giver en medlemsprocent på 61,1 %. Laveste
medlemsprocenter i kommunens sogne findes i Høje Tåstrup Sogn med 47,4 % og Tåstrup
Nykirke Sogn med 57 %, og højeste medlemsprocenter findes i Reerslev Sogn med 80,3 % og
Fløng Sogn med 79,2 %.
I 2004 lå medlemsandelen i sognene i Høje Taastrup Kommune på 75,5 %, og der var i alt
34.468 medlemmer af folkekirken. Det vil med andre ord sige, at i løbet af de seneste 13 år er
medlemsprocenten faldet med 14,4 % svarende til et gennemsnitligt årligt fald på 1,10 %. I
samme perioder er medlemskabet på landsplan faldet med gennemsnitligt 0,59 % årligt.
Faldet i medlemsprocenten dækker over, at kirkerne i Høje Taastrup Kommune i dag skal
betjene 3.772 færre folkekirkemedlemmer end i 2004.
Folkekirkemedlemskab i aldersgrupper 2017
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Sammenligner man, som i diagrammet ovenfor medlemsprocenten i aldersgrupperne i
sognene i Høje Taastrup Kommune med tallene på landsplan, fremgår det, at
folkekirkemedlemskabet i Høje Taastrup Kommune ligger væsentligt lavere end
landsgennemsnittet i aldersgrupperne mellem 0-54 år og lidt lavere i aldersgrupperne 55-75+
år.
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Den lave medlemsprocent i børnegruppen (0-19 år) fortæller os, at det ikke i overvejende grad
hører til skik og brug i kommunens børnefamilier at døbe sine børn. Medlemsprocenten
blandt 0-4 årige i sognene i Høje Taastrup Kommune ligger på 38 %, og det er væsentligt
lavere end landstallet på 58,1 %.
Detaljerede oplysninger om folkekirkemedlemskab i aldersgrupperne på sogneplan ses i
Skema 5.

Folkekirkemedlemskab blandt danskere
Medlemskab af folkekirken afhænger naturligvis også af, hvilken baggrund, man kommer fra.
Derfor kigger vi i det følgende på medlemskabet blandt indbyggere af dansk herkomst og
blandt indbyggere af udenlandsk herkomst.
I sognene i Høje Taastrup Kommune bor der pr. 1.1.2017 i alt 36.416 danskere og heraf er de
30.231 medlemmer af folkekirken. Det giver en medlemsprocent 72,5 %, og til
sammenligning er medlemsprocenten blandt danske indbyggere på landsplan på 87,1 %.
Folkekirkemedlemskab - indbyggere af dansk herkomst 2017
HT Provsti/Høje Taastrup Kommune

Danmark

100
90
80
70

pct

60
50
40

30
20
10
0

Diagrammet ovenfor giver et billede af medlemsprocenten blandt danskere i de 16
aldersgrupper i sognene i Høje Taastrup Kommune sammenholdt med landstallene. Det
fremgår heraf, at medlemsniveauet generelt ligger lavere end landstallene i aldersgrupperne
fra 0-19 år og på niveau med landstallene i aldersgrupperne fra 20-75+ år.
Medlemsniveauet blandt de 0-4 årige danskere skiller sig ud ved at ligge lavt i forhold til de
øvrige aldersgrupper både i sognene i Høje Taastrup Kommune og i Danmark som helhed. I
Høje Taastrup Kommunes sogne ligger medlemsprocenten blandt de 0-4 årige danske børn på
54,8 % (DK 67,1 %), og det vil altså sige, at forældrene til lidt mere end halvdelen af de
danske 0-4 årige børn vælger folkekirken til på deres børns vegne.
Det bemærkes, at hvis to efterkommere får et barn og blot en af forældrene har dansk
statsborgerskab, vil deres barn tælle i statistikken som et barn af dansk herkomst. Dermed kan
der altså i diagrammet ovenfor skjule sig børn, som trods den registrerede danske herkomst,
reelt har baggrund i anden kultur end dansk. I sognene i Høje Taastrup Kommune er antallet
af efterkommere i de potentielle småbørnsforældreårgange (20-39 år) 1.638 personer mod til
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sammenligning 7.201 danskere i samme alder. Dermed er der mulighed for, at der i antallet af
registrerede danske børn være et vist antal børn med anden kulturel baggrund. Dette vil
særligt gøre sig gældende i udlændingetunge sogne som Høje Tåstrup, Tåstrup Nykirke og
Hedehusene Sogne. For flere oplysninger om folkekirkemedlemskab efter herkomst på
sogneplan henvises til Skema 5.

Folkekirkemedlemskab blandt udlændinge
I sognene i Høje Taastrup Kommune bor der 13.828 udlændinge, og heraf er de 465 medlem
af folkekirken. Det giver en medlemsprocent blandt indbyggere med udenlandsk herkomst på
3,4 %. Til sammenligning er medlemsprocenten blandt udlændinge i Danmark på 8,2 %.
Diagrammet nedenfor viser, hvor stor en andel udlændinge, der er medlemmer af folkekirken
i 2017 i hver af de 16 aldersgrupper. Den tendens, man kan udlede af diagrammet er, at
sognene i Høje Taastrup Kommune i forhold til landsgennemsnittet har en lavere andel af
udlændinge, som kommer fra kulturer, der gør medlemskab af den danske folkekirke til et
naturligt valg. Der henvises især til det lavere medlemskab blandt udenlandske indbyggere
over 60 år.
Folkekirkemedlemskab - indbyggere af udenlandsk herkomst 2017
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Antallet af udlændinge, der er folkekirkemedlemmer, dækker ikke nødvendigvis alle de
kristne med udenlandsk herkomst i Høje Taastrup Kommune, idet flertallet af disse normalt
vil have tilknytning til andre kristne kirkesamfund end folkekirken.
Danmarks Statistik oplyser, at 36 % af alle udlændinge i Danmark pr. 1.1.2017 kommer fra
vestlige lande, og dermed forventeligt er opvokset i en kristen kultur. I sognene i Høje
Taastrup Kommune er der 2.921 indbyggere med anden herkomst end dansk, som har
baggrund i et vestligt land svarende til 21 % af alle indbyggere med udenlandsk herkomst.
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Folkekirkemedlemskab blandt børn 0-17 år
Folkekirkemedlemskabet blandt børn mellem 0-17 år i sognene i Høje Taastrup Kommune
ligger pr. 1.1.2017 på 49,6 %, og dækker over 5.543 børn ud af en gruppe på i alt 11.186 børn.
På landsplan er medlemsprocenten blandt 0-17 årige til sammenligning på 70,4 %.
I 2004 var 65,9 % af børnene medlem af folkekirken dækkende over 7.133 børn ud af en
børnegruppe på i alt 10.830 børn. Det vil altså sige, at medlemsprocenten er faldet med 16,3
% i løbet af 13 år svarende til et gennemsnitligt årligt fald på 1,25 %, og at der er 1.590 færre
børn med folkekirkemedlemskab i 2017 end i 2004. Det er værd at bemærke, at der i samme
periode har været en fremgang i det samlede børnetal på 3 %, mens faldet i antallet af
folkekirkemedlemmer i børnegruppen er på 22 %.
I diagrammet nedenfor ses udviklingen i medlemstallet i de forskellige årgange i perioden
2004-2017. Det fremgår af heraf, at antallet af folkekirkemedlemmer er reduceret i 17 ud af
18 børneårgange i perioden. Der er tale om meget store fald i antallet folkekirkemedlemmer i
alle årgange mellem 0-4 år og 7-8 år, relativt store fald i antallet af 5-6 årige og 9-12 årige
medlemmer, og mindre fald i antallet af 13-16 årige medlemmer. Kun antallet af 17 årige
medlemmer er steget en smule i perioden siden 2004. Der ses ikke at være sammenhæng
mellem udviklingen i antallet af folkekirkemedlemmer fra 0-17 år og den samtidige udvikling
i børnegruppen totalt set jf. det anførte på analysens side 16.
Folkekirkemedlemmer i børneårgangene 2004 - 2017
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Kigger man nærmere på tabel 3 for 2017 i talmaterialet ses en medlemsprocent på blot 22,5 %
blandt de 0 årige. Vi kender ikke de 0 åriges herkomst, men det er muligt, at enten er nogle af
dem af anden herkomst end dansk og derfor ikke er medlem af folkekirken, og/eller at nogle 0
årige blev født sent i 2016 og derfor endnu ikke var døbt pr. 1.1.2017, hvor tabellen
opgjordes. Det er også muligt, at de resterende 0 årige ikke vil blive indmeldt i folkekirken af
andre årsager. Medlemsprocenten blandt de 1 årige er på 39,3 %.
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Udvikling i folkekirkemedlemskabet i aldersgrupperne
Diagrammet nedenfor viser udviklingen i medlemsprocenten i sognene i Høje Taastrup
Kommune i de 16 aldersgrupper i perioden 2004-2017. Generelt må man sige, at
medlemsandelen ikke overraskende ligger lavere i 2017 end i 2004 i alle aldersgrupper.
Medlemsprocent i aldersgrupperne 2000- 2017
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Langt de fleste steder i Danmark ses en udvikling med markante fald i medlemsprocenten
blandt 0-4 årige og 25-39 årige (ml. 17-20 %), større fald blandt 5-9 årige, 20-24 årige, 40-44
årige og 60-69 årige (ml. 9-10 %), mens der er mindre fald blandt 10-19 årige, 45-59 årige og
70+ årige (ml. 3-7 %). Folkekirkemedlemskabet i Sognene i Høje Taastrup Kommune følger
nogenlunde denne tendens jf. tabellen nedenfor

Aldersgruppe

Udv. FKpct 20042017
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-10,7
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-3,6
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-14,4

Folkekirkemedlemskabet blandt de 0-4 årige i sognene i Høje Taastrup Kommune ligger som
nævnt på 38 %, hvilket er et fald på 21,1 % siden 2004 svarende til et gennemsnitligt årligt
fald på 1,62 %. Til sammenligning er medlemsandelen i 2017 blandt 0-4 årige på landsplan
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58,1 %, og er faldet med 21,3 % siden 2000 sv.t. et gennemsnitligt årligt fald på 1,25 %. Det
vil altså sige, at medlemsprocenten blandt de 0-4 årige i sognene i Høje Taastrup Kommune
falder lidt hurtigere end på landsplan. Til sammenligning er det årlige gennemsnitlige fald i
medlemsandelen for den samlede befolkning i sognene i Høje Taastrup Kommune på 1,10 % i
samme periode, og dermed falder medlemsprocenten blandt kommunens 0-4 årige hurtigere
end i den samlede befolkning.
I diagrammet nedenfor ses udviklingen i antallet af folkekirkemedlemmer i de forskellige
aldersgrupper i sognene i Høje Taastrup Kommune i perioden 2004-2017. Det fremgår heraf,
at den samlede reduktion i medlemstallet på 3.772 personer dækker over følgende udsving i
alderssammensætningen blandt folkekirkemedlemmerne:
Antallet af medlemmer mellem 0-19 år er reduceret med 1.640 personer, hvilket især dækker
fald i antallet af 0-14 årige, men stabilitet i antallet af 15-19 årige. Antallet af unge voksne
medlemmer mellem 20-29 år er reduceret med 358 personer udgjort af massivt fald i antallet
af 25-29 årige. Antallet af voksne medlemmer mellem 30-49 år er reduceret med 2.976
personer, heraf især markant færre 30-39 årige. Gruppen af midaldrende medlemmer mellem
50-64 år er reduceret med 1.320 personer primært dækkende medlemmer mellem 55-59 år.
Men derimod er antallet af ældre medlemmer på over 65 år steget med 2.522 personer,
dækkende fremgang i alle aldersgrupperne. Så store ændringer i alderssammensætningen i
medlemsgruppen kan meget vel betyde ændringer i de behov, som de lokale folkekirker skal
dække for medlemmerne i form af kirkelige handlinger og de opgaver, som ligger i
forlængelse deraf, men også en ændring i efterspørgslen/ønsket om øvrige tilbud fra kirkernes
side.
Udviklingen i antallet af folkekirkemedlemmer 2004-2017
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I tabellen nedenfor fremgår antallet af folkekirkemedlemmer og medlemsprocent i
befolkningsgrupperne i hhv. 2004 og 2017.

Befolkningsgruppe
Folkekirkemedlemskab
i alt
Børn
(0-19 år)
Unge voksne
(20-29 år)
Voksne
(30-49 år)
Midaldrende
(50-64 år)
Ældre
(65+ år)

pers.
pct.
pers.
pct.
pers.
pct.
pers.
pct.
pers.
pct.
pers.
pct.

Medlemmer og
medlemsprocent
2004
34.468
75,5
7.897
66,2
3.519
67,8
10.467
76,2
7.929
82,9
4.656
88,8

Medlemmer og
medlemsprocent
2017
30.696
61,1
6.257
50,6
3.161
51,5
7.491
53,7
6.609
71,8
7.178
83,6

Udvikling i
perioden
-3.772
-14,4
-1.640
-15,7
-358
-16,3
-2.976
-22,4
-1.320
-11,1
2.522
-5,2

Udvikling i folkekirkemedlemskabet blandt danskere
I 2004 var medlemsprocenten blandt danske indbyggere i sognene i Høje Tåstrup Kommune
på 88,8 % og 33.931 danskere var medlem af folkekirken. I 2017 er medlemsprocenten blandt
danskerne som tidligere nævnt 72,5 % og 30.231 danskere er medlem af folkekirken. Dermed
er medlemsprocenten blandt danskerne faldet med 16,3 % i perioden, og sognene i Høje
Taastrup Kommune skal betjene 3.700 færre medlemmer i 2017 end i 2004.
Diagrammet nedenfor viser udviklingen i medlemsprocenten indbyggere med dansk herkomst
i sognene i Høje Taastrup Kommune i de 16 aldersgrupper i perioden 2004-2017. Generelt må
man sige, at medlemsandelen ligger lavere i 2017 end i 2004 i de fleste aldersgrupper, og der
ses især store fald i medlemsprocenten blandt danske 0-14 årige. Medlemskabet blandt danske
15-29 årige, 50-59 årige og 70+ årige har været meget stabilt i perioden.
Medlemskabet blandt danskere 2004 - 2017
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Folkekirkemedlemskab i sognene
Det er også interessant at kigge på folkekirkemedlemskabet i provstiets 9 sogne. Diagrammet
nedenfor bygger på oplysningerne i Nøgletal 2017 og viser folkekirkemedlemskabet i procent
i hvert enkelt sogn samt folkekirkemedlemskabet blandt sognets 0-4 årige. Det giver mulighed
for at se, i hvor stort omfang folkekirkemedlemskabet gives videre til sognenes småbørn.
Folkekirkemedlemsskabet i sognene 2017
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Folkekirkemedlemskabet i provstiets sogne svinger mellem 47,5-80,3 % og hænger meget
nært sammen med andelen af indbyggere med udenlandsk herkomst. Således ligger
medlemsprocenten lavest i Høje Tåstrup, Tåstrup Nykirke, Hedehusene og Ishøj Sogne med
mellem 47,4-59,6 %, og disse sogne har mellem 30-41 % udlændinge blandt indbyggerne. I
Fløng, Sengeløse, Reerslev, Rønnevang og Torslunde Sogne ligger folkekirkemedlemskabet
på mellem 71,8-80,3 % og i disse sogne svinger andelen af indbyggere med udenlandsk
herkomst på mellem 6-17 %.
Medlemskabet blandt sognenes 0-4 årige følger samme mønster med medlemsprocenter på
mellem 23,7-38,1 % i de udlændingetunge sogne og på mellem 49,4-64,5 % i sognene med
andelsmæssigt relativt få udlændinge i befolkningen.
For yderligere oplysning om folkekirkemedlemsskab blandt børn i provstiets sogne henvises
til Nøgletal 2017 og Skema 5.
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Ind- og udmeldelser
Hvert år sker der både ind og udmeldelser af folkekirken. Tallene for 2007-2017 fra Høje
Taastrup Provsti og hvert af dets sogne kan findes i bilagsmaterialets Skema 6. Det bemærkes,
at antallet af indmeldelser dækker samtlige indmeldelser, herunder ved barnedåb, dåb i
forbindelse med fx konfirmation eller senere i livet samt genindmeldelser. Udmeldelser kun
omfatter aktive udmeldelser og ikke frafald på grund af dødsfald.
Nedenstående diagram dækker samtlige ind- og udmeldelser i hele Høje Taastrup Provsti.
Som det ses, har provstiet haft et svingende antal indmeldelser med tendens til svagt fald i
perioden fra 2007 og frem til 2016, dette uden sammenhæng til fødselstallene i samme
periode. I 2007 lå antallet af indmeldelser på 410 og faldt til 285 årligt i 2016. I 2017 er
antallet af indmeldelser steget igen til 367 indmeldelser. Også antallet af udmeldelser svinger
en del fra 58 udmeldelser i 2014 til 148 udmeldelser i 2016.
Ind- og udmeldelser af folkekirken - Høje Taastrup Provsti
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Som det ses nedenfor, har Helsingør Stift som helhed oplevet et faldende antal indmeldelser,
mens antallet af udmeldelser nogenlunde følger samme tendens som i Høje Taastrup Provsti.
Ind- og udmeldelser i Helsingør Stift
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Kirkelige handlinger
Sognestatistikkerne omfattede fra 1990-2000 også de kirkestatistiske oplysninger, som indtil
2001 hvert år skulle indberettes fra sognene til kirkeministeriet. Oplysningerne dækkede
antallet af gudstjenester, kirkelige handlinger, fødte og døde m.v. I 2001 valgte den daværende
kirkeminister at ophøre med indberetningerne, og der er derfor et hul i indberetningerne i en
årrække. Indberetningerne er nu delvist genoptaget og kan hentes i statistikbanken for
perioden 2006-2016. Det er ikke længere et krav at tælle gudstjenester. I det følgende
forholder vi os til de nyeste tal fra 2006-2017

Dåb – sammenholdt med fødte og indmeldte 0 årige
I første omgang skal vi i diagrammet nedenfor kigge nærmere på antallet af dåb i provstiet
sammenholdt med fødselstal og indmeldte 0 årige samme år for perioden 2007-2017.
Følgende bemærkes om definitionerne:
Dåb i kirken:

Dækker alle dåb foretaget ved provstiets kirker i det pågældende år, herunder
barnedåb, konfirmanddåb, voksendåb samt dåb af udensognsbørn

Fødte:

Alle indbyggere, der pr. 31.12 det pågældende år er blevet født dette år. Dvs.
at barnet kan have været bosiddende i et andet sogn ved fødslen og være
tilflyttet provstiet i løbet af sit første leveår

Indmeldte 0 år: Alle 0 årige indbyggere, som er indmeldt i folkekirken i det pågældende år,
uanset hvor dåben er foretaget
Dåb - Fødte - Indmeldte 0 årige
Fødte

Dåb i kirken

Indmeldte 0 årige

1000
900
800

Antal

700
600
500
400
300
200
100
0
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Af diagrammet ovenfor fremgår det, at fødselstallet i perioden 2007-2017 har svinget mellem
746-909 fødte. Antallet af dåb i provstiets kirker svinger i samme periode mellem 338-520
dåb, og endelig fremgår det også, at antallet af indmeldte 0 årige svinger mellem 227-358
børn. Som det ses, er der ingen sammenhæng mellem fødselstal og det svagt faldende antal af
dåb i kirken og indmeldte 0 årige. Det bemærkes, at der alle år er flere dåb i provstiets kirker
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end der er indmeldt 0 årige. Det kan skyldes, at indbyggere døbes senere i livet end ved
barnedåb eller der kan være tale om dåb af børn bosat udenfor provstiets grænser.
Provstiets yngste børn er interessante i forhold til den samtidige udvikling i
folkekirkemedlemskabet blandt disse. Tabellen nedenfor giver et overblik over denne
udvikling. Følgende kommentarer skal knyttes til tabellen:








Formålet med skemaet er at give et fingerpeg om udviklingen i folkekirkens fundering
blandt småbørnsforældre i provstiet
I skemaet benyttes tal for indmeldte 0 årige indbyggere i provstiet og ikke dåbstal for
det pågældende år. Det skyldes, at dåbstallet dækker over samtlige dåb foretaget i og
ved provstiets kirke(r), herunder også nøddåb, hjemmedåb, konfirmanddåb og
voksendåb samt dåb af udensognsbørn. Ved at sammenligne indmeldte 0 årige
indbyggere med fødselstallet får vi bedre billede af folkekirkens fundering hos
småbørnsforældrene i provstiet end sammenligning til dåbstallet vil give os.
Antallet af indmeldte 0 årige er ikke et udtryk for, at de nødvendigvis er døbt i
provstiets kirke(r).
Beregningen af procentdel fødte i forhold til indmeldte 0 årige, må ikke tages for en
faktuel oplysning om, at de faktisk fødte i fx 2007 også er dem, som blev indmeldt i
2007. I antallet af indmeldelser i det anførte år, kan nogle af de indmeldte børn være
født sent i det foregående år, men først indmeldt i det pågældende år. Desuden kan en
del af de børn, som er født fx i 2007 hænde først at blive indmeldt i 2008.
De nederste to rækker angiver hhv. medlemsprocent og antal medlemmer blandt
provstiets 0-4 årige. Disse to rækker giver et helt faktuelt billede af
medlemssituationen i småbørnsgruppen i provstiet.
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Andelen af indmeldte 0 årige i forhold til samme års antal fødte er faldet fra 40 % i 2007 til
34 % i 2017, og selv om procenten svinger lidt op og ned i perioden er der en klar tendens til
et fald i andelen af 0 årige indbyggere, der meldes ind i folkekirken. Noget af det, som spiller
ind på denne andel, er spørgsmålet om de små indbyggeres herkomst. Således vil det
naturligvis give stort udsving, hvis der fødes en væsentlig større andel af efterkommerbørn et
år i forhold til et andet år. For at udligne disse udsving, er det også relevant at kigge på
folkekirkemedlemskabet i en lidt større gruppe af småbørn end blot de 0 årige jf. tabellens to
nederste rækker, som dækker 5 årgange, de 0-4 årige.
Tabellen viser et tydeligt kontinuerligt fald i medlemsskabsprocenten blandt de 0-4 årige fra
51,8 % i 2007 til 33,6 % i 2017. Det er et samlet fald på 18,2 %, hvilket svarer til et
gennemsnitligt årligt fald på 1,82 %. Til sammenligning er medlemsprocenten i aldersgruppen
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på landsplan i samme periode faldet med gennemsnitligt 1,10 %. Også antalsmæssigt ses en
nedgang blandt de 0-4 årige folkekirkemedlemmer i provstiet. I 2007 var der 2.332
medlemmer mellem 0-4 år, og i 2017 er antallet reduceret med 841 børn til 1.497 medlemmer
sv.t. et fald på 36 %. I samme periode er antallet af alle 0-4 årige børn i provstiet reduceret
med 167 børn svarende til et fald på 5 %. Dermed kan faldet i antallet af 0-4 årige
folkekirkemedlemmer ikke forklares af et samtidigt tilsvarende fald i børnetallet.
Tallene for fødsel og dåb findes i bilagsmaterialets Skema 7, som også indeholder tilsvarende
tal for samtlige sogne i provstiet.
Det kan til orientering oplyses, at den senest opgjorte dåbsprocent på landsplan er fra 2015 og
var på 61,5 % og til sammenligning var dåbsprocenten i 75,5 % i 2004.

Øvrige kirkelige handlinger
Nedenstående diagram viser udviklingen i øvrige kirkelige handlinger for udvalgte år i
perioden 2006-2017 for samtlige sogne i Høje Taastrup Provsti.
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Det er svært at måle tendenser, når det kommer til udviklingen i antallet af kirkelige
handlinger, fordi der kan være mange forskellige årsager til de stigninger og fald, som
diagrammet ovenfor præsenterer.
Antallet af konfirmationer i Høje Taastrup Provsti svinger mellem 324-563 årligt i perioden
2006-2017. 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 Helsingør Stift lå konfirmationsprocenten i 2016 på 57,1 %. Konfirmationsprocenten på
landsplan lå i 2016 på 67,8 %, og i alt blev 45.372 unge mennesker konfirmeret i folkekirken.
I 2004 var konfirmationsprocenten på landsplan 73 %. Der er endnu ikke offentliggjort
konfirmationsprocenter for 2017.
I 2006 blev der foretaget 158 vielser i kirkerne i Høje Taastrup Provsti. Det tal er faldet meget
i perioden frem mod 2013, hvor der blev viet 69 par i provstiets kirker. De nyeste tal viser, at
der i 2017 blev viet 82 par i kirkerne. Nedgangen i antallet af par, der bliver viet i en kirke,
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ses i hele landet, og således udgjorde kirkelige vielser 42 % af samtlige vielser i Danmark i
2007, og i 2016 var andelen faldet til 34 %. Der blev i alt foretaget 10.479 vielser i den
danske folkekirke i 2016, og i 2007 var det 15.255 vielser.
Antallet af kirkelige velsignelser af borgerlige vielser i Høje Taastrup Provsti har i alle årene
være begrænset til mellem 4-23. På landsplan blev der i alt foretaget 1.370 kirkelige
velsignelser i 2016.
Andelen af personer, der på dødstidspunktet havde bopæl i Høje Taastrup Provsti og som
valgte at få en folkekirkelig begravelse/bisættelse svinger i den viste periode på mellem
71-85 %, og dermed er det langt den overvejende del af befolkningen, som vælger en afsked
med livet i folkekirkeligt regi. I 2016 blev 409 afdøde indbyggere ud af i alt 522 døde det år.
Kirkestatistikken giver desværre ingen oplysninger om faktiske antal begravelser/bisættelser
foretaget fra provstiets kirker. På landsplan blev 83,5 % af alle døde i 2016 begravet eller
bisat i folkekirkeligt regi, og der blev i alt foretaget 43.776 begravelser/bisættelser i
folkekirken. Til sammenligning var antallet af begravelser/bisættelser i folkekirken 49.479 i
2007, og det svarede til 89 % af de døde.
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Til slut
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. Hvis I skulle få brug for hjælp til det fortsatte arbejde, har
Kirkefondets konsulenter lang erfaring med udviklingsarbejde i sogne og provstier, og I er
meget velkomne til at ringe og få en snak med en af os om eventuelle muligheder for
fremtidigt samarbejde.
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!
Frederiksberg d. 1. marts 2018
Sille M. Fusager
Kirkefondet
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