
KAN VI FÅ  
STILLE DEG  
TO SPØRSMÅL?

Rapport fra gudstjenesteundersøkelse gjennomført  
av Agder og Telemark bispedømmekontor i et  

utvalg av menigheter i bispedømmet.



Utvalg av  
menigheter

Atrå (ikke levert)

Barbu (81)

Birkenes (171)

Bø (27)

Domkirken (139)

Farsund (239)

Klevstrand (38)

Lillesand (61)

Gimsøy og Nenset (55)

Randesund (61)

Tromøy (90)

Vågsbygd (ikke levert)

Øvrebø (43)

Øyslebø (58)

Åmli (48)

Forespurte menigheter

Oppdrag
Bakgrunnen for undersøkelsen var  
Agder og Telemark bispedømmeråds 
virksomhetsplan der det ble bestemt 
at det skulle gjennomføres en bruke-
rundersøkelse i utvalgte sokn for å 
kartlegge folks forhold til gudstjen-
esten.  Oppslutningen om gudstjen-
estene har samlet sett gått noe ned i 
bispedømmet de siste årene, i likhet 
med medlemstallet. I andre deler av 
landet går oppslutningen enda mer 
ned. I tillegg ser vi en nedgang når 
det gjelder dåp. Synkende dåpstall 
er bekymringsfullt for fremtiden, 
siden kirkens fremtidige oppslutning 
henger nøye sammen med det.  
Gudstjenestereformen som er gjen-
nomført de siste årene, hadde som 
utgangspunkt å skape økt oppslut-
ning om gudstjenestene gjennom 
mer medvirkning,  variasjon og  lokal 
forankring . Foreløpig ser det ikke ut 
til at dette har hatt noen effekt for 
oppslutningen. 
Undersøkelsen vil forhåpentligvis 
bringe oss noe nærmere et svar på 
hvorfor denne utviklingen skjer. 
Arbeidsgruppen som har jobber 



Hvordan Komitéen har arbeidet.

med undersøkelsen er: Maren Ing-
valdsen, Dag Kvarstein, Einar Sand, 
Svein Arve Egeland og Frode Eikrem.
Gudstjenestedeltakere i 14 me-
nigheter i bispedømmet har svart på 
spørreskjemaet. Til sammen er det 
levert inn 1111 svar (utfylte spør-
reskjema). 

Distribusjon
Komitéen startet sitt arbeide på un-
dersøkelsen i august 2013. Spør-
reskjemaene ble sendt ut i oktober 
2013 med svarfrist til 1. mars 2014.
Selv om en bred undersøkelse blant 
medlemmer var å foretrekke, ble det 
konkludert med at man ikke hadde 
gode nok distribusjonskanaler. 
Det var ikke satt av ekstra midler til 
undersøkelsen og det var derfor ikke 
mulig å kjøpe inn adresselister eller 
sende ut en undersøkelse basert på 
papir til et bredt og representativt 
utvalg av våre medlemmer i vårt 

bispedømme. 
En utfordring i forhold til denne  
typen distribusjon er at man ikke 
kan regne prosentvise besvarelser, 
da det ikke er noen normtall. Antall 
besvarelser vil være avhengig  av 
hvor mange som tilfeldigvis er på 
de enkelte gudstjenestene og hvor 
mange av dem som svarer på arket. 
Det ble i brevet til menighetene 
oppfordret til å velge gudstjenester i 
tre ulike kategorier: 

1. Vanlig høymesse eller an-
nen hovedgudstjeneste

2.  Gudstjeneste med dåp
3.  Familiegudstjeneste e.l.

På denne måten håper vi å ha fanget 
opp noe av bredden blant  gudstjen-
estedeltakerne.

Spørsmål
Komiteen konkluderte med en 
distribusjon basert på utdeling av 
spørsmålsark på enkelte gudstjen-
ester i enkelte menigheter. Svarene 
skulle være anonyme. Ut fra denne 
distribusjonen fant man det naturlig 
å satse på et ark som ikke var for 
omfattende, men som likevel kunne 
gi et godt bilde av gudstjenestedel-
takernes forhold til gudstjenesten. 
Selve spørsmålsarket ble laget med 
utgangspunkt i et spørreskjema 
som tidligere var blitt brukt i Skien. 
Arket, som hadde to sider besto av 
to spørsmål:

1. Hva gjør at du går på gudstjenes-
tene?

2. Hva er til hinder for at du går på 
gudstjenestene?

Til hvert spørsmål var det knyttet 
flere svaralternativ. Det var mulig å 
krysse av på flere svar.
I tillegg krysset deltakeren av på al-
dersgruppe, kjønn og hvor ofte han/
hun gikk til gudstjeneste.
Undersøkelsen fikk tittelen: 

Kan vi stille deg to spørsmål?



Rangering - alle svar

Spørsmål 1 - Alle (inkl annet svar) Rangering Antall svar
Jeg føler meg hjemme i gudstjenesten 1 485
Gudstjenesten stryker troen min 2 457
Gudstjenesten gir meg høytid og rom for ettertanke 3 441
Jeg har en forventning om at Gud vil møte meg 4 384
Fellesskapet er inkluderende 5 350
jeg ønsker å gå ofte til nattverd 5 350
Gudstjenesten er relevant for livet mitt 7 348
Forkynnelsen er givende 8 327
Jeg føler det betyr noe at jeg er der 9 310
Jeg treffer venner der 10 296
Liturgien gjør at jeg føler meg inkludert 11 268
De ansatte i kirka ser meg 12 247
Det er noe familien gjør sammen 13 239
Det er en plass for barn/ungdom 14 235
Gudstjenesten og musikken er spennende 15 220
Jeg blir spurt om å gjøre noe 16 172
Pliktfølelse, jeg syns jeg må 17 56
Jeg får skyss eller blir invitert 18 37
Noe annet: 80

Kort analyse av svarene: 
Tro og refleksjon er viktigst – og folk føler seg hjemme i 
kirken

•	  En av de viktigste grunnene til at folk går i kirken er 
at gudstjenesten styrker troen . Interessant nok gjelder 
dette alle aldersgrupper og nesten like mye dem som 
er sjelden i kirken, som trofaste kirkegjengere. Dette 
kan sies å være en hovedkunklusjon av undersøkelsen 
som er gjennomført i  14 menigheter i Agder og Tele-
mark bispedømme. Dette underbygges av at trosutsa-
gnet «Jeg har en forventning om at Gud vil møte meg» 
krysses av som den fjerde viktigste grunnen til at folk 
oppsøker gudstjenesten. 

•	 Undersøkelsen viser dermed at gudstroen synes  å 
være viktig for alle aldersgrupper. Dessuten er det en 
forventning om å møte Gud også blant relativt mange 
av dem som går sjelden til gudstjeneste.  

•	  Utsagnet «gudstjenesten gir meg høytid og rom for et-
tertanke» er videre et hyppig svaralternativ blant alle 
med unntak av de under 19 år . Det er interessant at de 
som går sjelden i kirken rangerer dette litt høyere enn 
dem som går ofte i kirken.

•	 Videre viser undersøkelsen at et stort  antall i alle al-
dersgrupper oppgir at «jeg føler meg hjemme i gud-
stjenesten». Det  er kanskje et korrektiv til den vanlige 
oppfatningen om at gudstjenesten og liturgien er 
fremmedgjørende.  Relativt mange  oppgir at «gudtje-



Spørsmål 1: Hva gjør at du går på gudstjenesten?
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Barn og unge opp til 19 år

Spørsmål 1 - Begge kjønn opp til 19 år Rangering Antall svar
Det er en plass for barn/ungdom 1 44
Det er noe familien gjør sammen 2 39
Jeg føler meg hjemme i gudstjenesten 3 38
Gudstjenesten stryker troen min 4 37
Jeg treffer venner der 5 35
Fellesskapet er inkluderende 6 34
Jeg føler det betyr noe at jeg er der 7 33
Jeg blir spurt om å gjøre noe 7 33
jeg ønsker å gå ofte til nattverd 9 28
Jeg har en forventning om at Gud vil møte meg 10 25
Gudstjenesten og musikken er spennende 11 23
Gudstjenesten gir meg høytid og rom for ettertanke 12 22
De ansatte i kirka ser meg 12 22
Gudstjenesten er relevant for livet mitt 12 22
Forkynnelsen er givende 15 17
Liturgien gjør at jeg føler meg inkludert 16 11
Jeg får skyss eller blir invitert 16 11
Pliktfølelse, jeg syns jeg må 18 9
Noe annet: 13

nesten er relevant for livet mitt» som en viktig grunn til 
å oppsøke kirken søndag formiddag. Blant dem som 
går sjelden i kirken, synes gudstjenestens relevans til 
livet imidlertid å bli opplevd som lav. 

•	  Et tankekors ved svarene  er at det bare er de under 19 
år (stort sett konfirmanter?) som synes å bli utfordret 
i særlig grad på å gjøre noe i gudstjenesten.  For alle 
aldersgrupper med unntak av de yngste,  kommer 
svaralternativet «jeg blir spurt om å gjøre noe» ganske 
langt nede som en årsak til deltakelse i gudstjenesten.   
Tilsvarende kommer utsagnet «Jeg blir aldri spurt om 
å gjøre noe» ganske langt opp som årsak til at folk ikke 
kommer på gudstjenestene.

•	 Vi kan slå fast med undersøkelsen i hånd at det er slutt 
på de tider da det å gå til gudstjeneste ble sett på som 
en plikt. 

•	  Liturgien ser ut til å ha begrenset betydning for  om 
folk føler seg inkludert i gudstjenesten eller ikke.  Ut-
sagnet «liturgien gjør at jeg føler meg inkludert» rang-



Unge og voksne fra 20 – 39 år

Spørsmål 1 - Begge kjønn 20 - 39 Rangering Antall svar
Det er noe familien gjør sammen 1 47
Jeg føler meg hjemme i gudstjenesten 2 45
Gudstjenesten stryker troen min 3 43
Gudstjenesten gir meg høytid og rom for ettertanke 3 43
Det er en plass for barn/ungdom 5 37
Jeg har en forventning om at Gud vil møte meg 6 35
Gudstjenesten og musikken er spennende 6 35
Fellesskapet er inkluderende 8 34
jeg ønsker å gå ofte til nattverd 9 31
Gudstjenesten er relevant for livet mitt 10 29
De ansatte i kirka ser meg 11 28
Forkynnelsen er givende 12 26
Jeg treffer venner der 13 25
Jeg føler det betyr noe at jeg er der 14 24
Liturgien gjør at jeg føler meg inkludert 15 23
Jeg blir spurt om å gjøre noe 16 17
Pliktfølelse, jeg syns jeg må 17 12
Jeg får skyss eller blir invitert 18 6
Noe annet 21

eres lavt eller middels av alle aldersgrupper. Dersom vi 
ser på utsagnet «liturgien interesserer meg ikke» under 
spørsmål 2, «Hva er til hinder for at du går på gudstjen-
estene?», tillegges også dette middels betydning, med 
untak av aldersgruppen 20-39 der dette er en nokså 
viktig grunn til at folk ikke oppsøker gudstjenesten.  

•	  Liturgiens positive eller negative effekt på folks moti-
vasjon for å oppsøke gudstjenesten, ser altså ut til å 
være nokså liten. 

•	  Det er bare blant dem over 60 år at utsaget «Liturgien 
er fremmed og ukjent» er en viktig grunn til at folk 
holder seg borte fra gudstjenesten. 

•	  Forskjellen mellom menn og kvinner i hvordan de 
svarer er relativt liten. Kvinner oppgir et inkluderende 
fellesskap som noe mer viktig enn menn.

•	  «Jeg vet at kirka er der, men går kun ved spesielle anled-
inger» er det hyppigste svaralternativet på spørsmålet 
«Hva er til hinder for at du går på gudstjenestene?»  
Videre er et praktisk forhold som tidspunktet eller an-



Voksne fra 40 – 59 år

Spørsmål 1 - Begge kjønn 40 - 59 Rangering Antall svar
Gudstjenesten gir meg høytid og rom for ettertanke 1 123
Jeg føler meg hjemme i gudstjenesten 2 121
Gudstjenesten stryker troen min 3 116
Jeg har en forventning om at Gud vil møte meg 4 96
Gudstjenesten er relevant for livet mitt 5 92
jeg ønsker å gå ofte til nattverd 6 85
Jeg føler det betyr noe at jeg er der 7 78
Fellesskapet er inkluderende 8 72
Forkynnelsen er givende 9 70
Liturgien gjør at jeg føler meg inkludert 10 68
Jeg treffer venner der 11 64
De ansatte i kirka ser meg 12 60
Det er noe familien gjør sammen 13 59
Det er en plass for barn/ungdom 14 52
Gudstjenesten og musikken er spennende 15 51
Jeg blir spurt om å gjøre noe 16 43
Pliktfølelse, jeg syns jeg må 17 15
Jeg får skyss eller blir invitert 18 1

dre private forhold avgjørende for at folk lar være å 
komme. 

•	  At folk ikke kommer til gudstjeneste i den lokale «Nor-
ske kirke», betyr ikke nødvendigvis at de ikke oppsøker 
kristne forsamlinger. Svaralternativet «Jeg deltar i krist-
ent fellesskap andre steder» er det tredje hyppigste år-
saken til at folk ikke kommer på gudstjenestene.



Voksne og eldre fra 60 år og oppover

Spørsmål 1 - Over 60 Rangering Antall svar
Jeg føler meg hjemme i gudstjenesten 1 252
Gudstjenesten stryker troen min 2 230
Gudstjenesten gir meg høytid og rom for ettertanke 3 228
Jeg har en forventning om at Gud vil møte meg 4 203
Fellesskapet er inkluderende 5 187
jeg ønsker å gå ofte til nattverd 6 184
Gudstjenesten er relevant for livet mitt 7 179
Forkynnelsen er givende 8 170
Liturgien gjør at jeg føler meg inkludert 9 152
Jeg føler det betyr noe at jeg er der 10 151
Jeg treffer venner der 11 150
De ansatte i kirka ser meg 12 115
Gudstjenesten og musikken er spennende 13 96
Det er en plass for barn/ungdom 14 82
Det er noe familien gjør sammen 15 77
Jeg blir spurt om å gjøre noe 16 68
Jeg får skyss eller blir invitert 17 15
Pliktfølelse, jeg syns jeg må 17 15

25



Svarene på spørsmål 1 med høyest rangering i forhold til hvor ofte man går på gudstjeneste
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Svarene på spørsmål 1 med lavest rangering i forhold til hvor ofte man går på gudstjeneste
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Menn i alderen 20 år og oppover 

Spørsmål 1 - Menn Rangering Antall svar
Jeg føler meg hjemme i gudstjenesten 1 156
Gudstjenesten stryker troen min 2 153
Gudstjenesten gir meg høytid og rom for ettertanke 3 148
Jeg har en forventning om at Gud vil møte meg 4 132
jeg ønsker å gå ofte til nattverd 5 118
Gudstjenesten er relevant for livet mitt 6 112
Jeg føler det betyr noe at jeg er der 7 106
Fellesskapet er inkluderende 8 104
Forkynnelsen er givende 9 95
Jeg treffer venner der 10 90
Liturgien gjør at jeg føler meg inkludert 11 86
Det er noe familien gjør sammen 12 75
Gudstjenesten og musikken er spennende 13 74
De ansatte i kirka ser meg 14 66
Det er en plass for barn/ungdom 15 56
Jeg blir spurt om å gjøre noe 16 45
Pliktfølelse, jeg syns jeg må 17 25
Jeg får skyss eller blir invitert 18 10

30



Kvinner i alderen 20 år og oppover

Spørsmål 1 - Kvinner Rangering Antall svar
Jeg føler meg hjemme i gudstjenesten 1 262
Gudstjenesten gir meg høytid og rom for ettertanke 2 246
Gudstjenesten stryker troen min 3 236
Jeg har en forventning om at Gud vil møte meg 4 202
Fellesskapet er inkluderende 5 189
Gudstjenesten er relevant for livet mitt 6 188
jeg ønsker å gå ofte til nattverd 7 182
Forkynnelsen er givende 8 171
Liturgien gjør at jeg føler meg inkludert 9 157
Jeg treffer venner der 10 149
Jeg føler det betyr noe at jeg er der 11 147
De ansatte i kirka ser meg 12 137
Det er en plass for barn/ungdom 13 115
Det er noe familien gjør sammen 14 108
Gudstjenesten og musikken er spennende 14 108
Jeg blir spurt om å gjøre noe 16 83
Pliktfølelse, jeg syns jeg må 17 17
Jeg får skyss eller blir invitert 18 12

37



Menn og kvinner fra 20 år og oppover som går regelmessig i kirken.

Spørsmål 1 - Går ofte til gudstjeneste Rangering Antall svar
Jeg føler meg hjemme i gudstjenesten 1 340
Gudstjenesten stryker troen min 2 312
Gudstjenesten gir meg høytid og rom for ettertanke 3 286
Jeg har en forventning om at Gud vil møte meg 4 278
jeg ønsker å gå ofte til nattverd 5 265
Gudstjenesten er relevant for livet mitt 6 254
Fellesskapet er inkluderende 7 242
Forkynnelsen er givende 8 239
Jeg føler det betyr noe at jeg er der 9 218
Jeg treffer venner der 10 205
Liturgien gjør at jeg føler meg inkludert 11 198
De ansatte i kirka ser meg 12 174
Gudstjenesten og musikken er spennende 13 145
Det er noe familien gjør sammen 14 142
Det er en plass for barn/ungdom 15 132
Jeg blir spurt om å gjøre noe 16 115
Pliktfølelse, jeg syns jeg må 18 21
Jeg får skyss eller blir invitert 19 12
Noe annet 41



Menn og kvinner fra 20 år og oppover som går av og til i kirken.

Spørsmål 1 - Går av og til på gudstjenester Rangering Antall svar
Gudstjenesten gir meg høytid og rom for ettertanke 1 195
Jeg føler meg hjemme i gudstjenesten 2 193
Gudstjenesten stryker troen min 3 176
Fellesskapet er inkluderende 4 147
Jeg har en forventning om at Gud vil møte meg 5 136
Forkynnelsen er givende 6 135
Jeg treffer venner der 7 120
Det er en plass for barn/ungdom 8 118
Gudstjenesten er relevant for livet mitt 9 117
Jeg føler det betyr noe at jeg er der 10 110
Det er noe familien gjør sammen 11 109
jeg ønsker å gå ofte til nattverd 12 103
Liturgien gjør at jeg føler meg inkludert 13 98
De ansatte i kirka ser meg 14 97
Gudstjenesten og musikken er spennende 15 85
Jeg blir spurt om å gjøre noe 16 75
Pliktfølelse, jeg syns jeg må 17 19
Jeg får skyss eller blir invitert 18 15
Noe annet 30



Menn og kvinner fra 20 år og oppover som går sjeldent i kirken.

Spørsmål 1 - Går sjelden til gudstjeneste Rangering Antall svar
Gudstjenesten gir meg høytid og rom for ettertanke 1 85
Jeg føler meg hjemme i gudstjenesten 2 79
Forkynnelsen er givende 3 78
Gudstjenesten stryker troen min 4 73
Fellesskapet er inkluderende 5 71
Jeg føler det betyr noe at jeg er der 6 57
Jeg har en forventning om at Gud vil møte meg 7 56
Jeg treffer venner der 8 55
Det er en plass for barn/ungdom 9 53
De ansatte i kirka ser meg 9 53
Gudstjenesten er relevant for livet mitt 11 49
Det er noe familien gjør sammen 12 48
Liturgien gjør at jeg føler meg inkludert 13 45
jeg ønsker å gå ofte til nattverd 14 42
Jeg blir spurt om å gjøre noe 15 39
Gudstjenesten og musikken er spennende 16 31
Jeg får skyss eller blir invitert 17 14
Pliktfølelse, jeg syns jeg må 18 12
Noe annet 48



Korrelasjon mellom svarene fra menn og kvinner på spørsmål 1.
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Spørsmål 2: Hva er til hinder for at du går på gudstjenesten?

Spørsmål 2 - Alle (inkl annet svar) Rangering Antall svar
Jeg vet kirka er der, men går kun ved spesielle anledninger 1 92
Tidspunktet gudstjenesten er på passer ikke for meg/oss 2 44
Jeg deltar i kristent fellesskap andre steder 2 44
Private forhold 4 29
Jeg er ikke interessert 5 24
Barna/familien min vil ikke 6 23
Gudstjenesten oppleves ikke relevant 7 22
Liturgien interesserer meg ikke 7 22
Liturgien er fremmed og ukjent, jeg kjenner meg ikke igjen lengre. 9 21
Jeg treffer ikke/prater ikke med venner der 10 19
forkynnelsen gir meg ikke noe 10 19
Det er lite følelse av fellesskap 12 16
Jeg føler ikke det betyr noe at jeg er der 13 14
Jeg liker ikke salmene og musikken 14 12
Jeg kommer meg ikke til kirken 15 11
Jeg blir aldri spurt om å gjøre noe 16 9
Det er ikke tilrettelagt for meg/oss 17 8
De ansatte i kirka ser meg ikke 18 4
Det er ikke et godt tilbud til barn/unge i gudstjenesten 19 3



Spørsmål 2 - Begge kjønn opp til 19 år Rangering Antall svar
Jeg vet kirka er der, men går kun ved spesielle anledninger 1 19
Jeg deltar i kristent fellesskap andre steder 2 11
Tidspunktet gudstjenesten er på passer ikke for meg/oss 3 10
Jeg er ikke interessert 4 8
Jeg treffer ikke/prater ikke med venner der 5 4
Jeg kommer meg ikke til kirken 5 4
Barna/familien min vil ikke 7 3
Gudstjenesten oppleves ikke relevant 8 2
Jeg føler ikke det betyr noe at jeg er der 8 2
Jeg liker ikke salmene og musikken 8 2
Liturgien interesserer meg ikke 8 2
Jeg blir aldri spurt om å gjøre noe 12 1
Det er lite følelse av fellesskap 12 1
Liturgien er fremmed og ukjent, jeg kjenner meg ikke igjen lengre. 12 1
Det er ikke tilrettelagt for meg/oss 12 1
forkynnelsen gir meg ikke noe 12 1
De ansatte i kirka ser meg ikke 17 0
Det er ikke et godt tilbud til barn/unge i gudstjenesten 17 0
Private forhold 17 0

Spørsmål 2 - Begge kjønn opp til og med 19 år



Unge og voksne fra 20 – 39 år

Spørsmål 2 - Begge kjønn 20 - 39 Rangering Antall svar
Jeg vet kirka er der, men går kun ved spesielle anledninger 1 33
Tidspunktet gudstjenesten er på passer ikke for meg/oss 2 10
Jeg er ikke interessert 3 9
Liturgien interesserer meg ikke 3 9
Barna/familien min vil ikke 5 7
Jeg deltar i kristent fellesskap andre steder 5 7
forkynnelsen gir meg ikke noe 7 6
Gudstjenesten oppleves ikke relevant 8 5
Det er lite følelse av fellesskap 8 5
Jeg treffer ikke/prater ikke med venner der 8 5
De ansatte i kirka ser meg ikke 11 4
Jeg blir aldri spurt om å gjøre noe 12 3
Jeg føler ikke det betyr noe at jeg er der 12 3
Det er ikke tilrettelagt for meg/oss 12 3
Private forhold 12 3
Jeg liker ikke salmene og musikken 16 2
Jeg kommer meg ikke til kirken 17 1
Liturgien er fremmed og ukjent, jeg kjenner meg ikke igjen lengre. 18 0
Det er ikke et godt tilbud til barn/unge i gudstjenesten 18 0



Voksne fra 40 – 59 år

Spørsmål 2 - Begge kjønn 40 - 59 Rangering Antall svar
Jeg vet kirka er der, men går kun ved spesielle anledninger 1 22
Tidspunktet gudstjenesten er på passer ikke for meg/oss 2 17
Jeg deltar i kristent fellesskap andre steder 3 15
Barna/familien min vil ikke 4 12
Gudstjenesten oppleves ikke relevant 5 9
Det er lite følelse av fellesskap 5 9
Private forhold 5 9
Jeg treffer ikke/prater ikke med venner der 8 7
Jeg føler ikke det betyr noe at jeg er der 9 6
Liturgien er fremmed og ukjent, jeg kjenner meg ikke igjen lengre. 9 6
Liturgien interesserer meg ikke 9 6
forkynnelsen gir meg ikke noe 9 6
Jeg liker ikke salmene og musikken 13 4
Jeg er ikke interessert 14 3
Jeg blir aldri spurt om å gjøre noe 14 3
Det er ikke et godt tilbud til barn/unge i gudstjenesten 16 2
Det er ikke tilrettelagt for meg/oss 17 1
Jeg kommer meg ikke til kirken 17 1
De ansatte i kirka ser meg ikke 19 0



Voksne og eldre fra 60 år og oppover

Spørsmål 2 - Over 60 Rangering Antall svar
Liturgien er fremmed og ukjent, jeg kjenner meg ikke igjen lengre. 1 14
Private forhold 2 10
Jeg vet kirka er der, men går kun ved spesielle anledninger 3 9
Jeg deltar i kristent fellesskap andre steder 3 9
Jeg kommer meg ikke til kirken 5 5
Jeg treffer ikke/prater ikke med venner der 6 3
Jeg liker ikke salmene og musikken 6 3
Tidspunktet gudstjenesten er på passer ikke for meg/oss 6 3
Gudstjenesten oppleves ikke relevant 9 2
Jeg føler ikke det betyr noe at jeg er der 9 2
Det er ikke tilrettelagt for meg/oss 9 2
forkynnelsen gir meg ikke noe 9 2
Jeg er ikke interessert 13 1
Jeg blir aldri spurt om å gjøre noe 13 1
Det er lite følelse av fellesskap 13 1
Barna/familien min vil ikke 13 1
Liturgien interesserer meg ikke 13 1
Det er ikke et godt tilbud til barn/unge i gudstjenesten 13 1
De ansatte i kirka ser meg ikke 19 0



Menn over 20 år

Spørsmål 2 - Menn Rangering Antall svar
Jeg vet kirka er der, men går kun ved spesielle anledninger 1 29
Tidspunktet gudstjenesten er på passer ikke for meg/oss 2 18
Jeg deltar i kristent fellesskap andre steder 3 17
Liturgien er fremmed og ukjent, jeg kjenner meg ikke igjen lengre. 4 12
Jeg treffer ikke/prater ikke med venner der 5 10
forkynnelsen gir meg ikke noe 5 10
Barna/familien min vil ikke 7 9
Private forhold 7 9
Gudstjenesten oppleves ikke relevant 9 8
Liturgien interesserer meg ikke 9 8
Jeg er ikke interessert 11 6
Det er lite følelse av fellesskap 11 6
Jeg føler ikke det betyr noe at jeg er der 11 6
Jeg liker ikke salmene og musikken 11 6
Jeg blir aldri spurt om å gjøre noe 15 4
Det er ikke tilrettelagt for meg/oss 15 4
Jeg kommer meg ikke til kirken 17 2
De ansatte i kirka ser meg ikke 18 1
Det er ikke et godt tilbud til barn/unge i gudstjenesten 18 1



Kvinner over 20 år

Spørsmål 2 - Kvinner Rangering Antall svar
Jeg vet kirka er der, men går kun ved spesielle anledninger 1 35
Jeg deltar i kristent fellesskap andre steder 2 14
Private forhold 3 13
Tidspunktet gudstjenesten er på passer ikke for meg/oss 4 12
Barna/familien min vil ikke 5 11
Det er lite følelse av fellesskap 6 9
Gudstjenesten oppleves ikke relevant 7 8
Liturgien er fremmed og ukjent, jeg kjenner meg ikke igjen lengre. 7 8
Liturgien interesserer meg ikke 7 8
Jeg er ikke interessert 10 7
Jeg treffer ikke/prater ikke med venner der 11 5
Jeg føler ikke det betyr noe at jeg er der 11 5
Jeg kommer meg ikke til kirken 11 5
forkynnelsen gir meg ikke noe 14 4
Jeg blir aldri spurt om å gjøre noe 15 3
Jeg liker ikke salmene og musikken 15 3
De ansatte i kirka ser meg ikke 15 3
Det er ikke tilrettelagt for meg/oss 18 2
Det er ikke et godt tilbud til barn/unge i gudstjenesten 18 2



Menn og kvinner fra 20 år og oppover som går regelmessig i kirken.

Spørsmål 2 - Går ofte til gudstjeneste Rangering Antall svar
Jeg deltar i kristent fellesskap andre steder 1 14
Liturgien er fremmed og ukjent, jeg kjenner meg ikke igjen lengre. 2 13
Tidspunktet gudstjenesten er på passer ikke for meg/oss 2 13
Barna/familien min vil ikke 4 11
Private forhold 4 11
forkynnelsen gir meg ikke noe 6 8
Det er lite følelse av fellesskap 7 7
Jeg treffer ikke/prater ikke med venner der 7 7
Jeg blir aldri spurt om å gjøre noe 9 6
Jeg vet kirka er der, men går kun ved spesielle anledninger 10 5
Jeg er ikke interessert 11 4
Jeg føler ikke det betyr noe at jeg er der 11 4
Jeg liker ikke salmene og musikken 11 4
Liturgien interesserer meg ikke 11 4
Jeg kommer meg ikke til kirken 11 4
Det er ikke tilrettelagt for meg/oss 16 3
Det er ikke et godt tilbud til barn/unge i gudstjenesten 16 3
Gudstjenesten oppleves ikke relevant 18 2
De ansatte i kirka ser meg ikke 19 1



Menn og kvinner fra 20 år og oppover som går av og til i kirken.

Spørsmål 2 - Går av og til på gudstjenester Rangering Antall svar
Jeg vet kirka er der, men går kun ved spesielle anledninger 1 32
Jeg deltar i kristent fellesskap andre steder 2 28
Tidspunktet gudstjenesten er på passer ikke for meg/oss 3 17
Private forhold 4 13
Barna/familien min vil ikke 5 10
Liturgien er fremmed og ukjent, jeg kjenner meg ikke igjen lengre. 5 10
Liturgien interesserer meg ikke 5 10
Jeg treffer ikke/prater ikke med venner der 8 9
Jeg føler ikke det betyr noe at jeg er der 9 6
Det er lite følelse av fellesskap 10 5
Jeg liker ikke salmene og musikken 10 5
forkynnelsen gir meg ikke noe 10 5
Gudstjenesten oppleves ikke relevant 13 4
Jeg er ikke interessert 14 3
Det er ikke tilrettelagt for meg/oss 14 3
Jeg kommer meg ikke til kirken 14 3
Jeg blir aldri spurt om å gjøre noe 17 2
De ansatte i kirka ser meg ikke 18 1
Det er ikke et godt tilbud til barn/unge i gudstjenesten 19 0



Menn og kvinner fra 20 år og oppover som går sjeldent i kirken.

Spørsmål 2 - Går sjelden til gudstjeneste Rangering Antall svar
Jeg vet kirka er der, men går kun ved spesielle anledninger 1 61
Jeg er ikke interessert 2 17
Gudstjenesten oppleves ikke relevant 3 12
Private forhold 3 12
Tidspunktet gudstjenesten er på passer ikke for meg/oss 5 11
Jeg treffer ikke/prater ikke med venner der 6 9
Jeg deltar i kristent fellesskap andre steder 6 9
Barna/familien min vil ikke 8 8
Liturgien interesserer meg ikke 8 8
Jeg føler ikke det betyr noe at jeg er der 10 7
forkynnelsen gir meg ikke noe 10 7
Jeg liker ikke salmene og musikken 12 6
Jeg kommer meg ikke til kirken 12 6
Det er lite følelse av fellesskap 14 4
Jeg blir aldri spurt om å gjøre noe 15 3
Liturgien er fremmed og ukjent, jeg kjenner meg ikke igjen lengre. 15 3
De ansatte i kirka ser meg ikke 17 2
Det er ikke tilrettelagt for meg/oss 18 1
Det er ikke et godt tilbud til barn/unge i gudstjenesten 19 0



De 5 mest valgte svarene i forhold til 
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Sammendrag -  tekstsvar

Spørsmål 1. Hva får deg 
til å gå på  
gudstjeneste?
 
1 Føler meg hjemme
5 Fellesskapet inkluderende
9 Noe familien gjør sammen
4 Skyss/invitert
2 Gudstj/musikk spennende
1 Høytid og ettertanke
3 Ansatte ser meg
2 Forkynnelsen givende
1 Gudstj relevant
1 Gå oftere til nattverd

Sumert 29 
 

Spørsmål 2: Hva gjør at 
du ikke går på  
gudstjeneste?
 
4 Aldri spurt om å gjøre noe
1 Treffer ikke venner
2 Betyr ikke noe
15 Fremmed liturgi
8 Liker ikke salmer/musikk
1 Liturgi uten interesse
2 Kommer meg ikke til krk
50 Private forhold

Summert 83 

herav 
1 for sjelden nattverd
9 for ofte nattverd
15 hytteliv, friluftsliv og reiser 
som årsak til at de er sjelden i kirka




