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Forventningernes 

samfund

▪ Danskerne forventer konstant fremgang  gerne  

2,6% hvert år

▪ Det gælder vores liv og såvel det materielle 

som immaterielle  

▪ Mange har bevidst eller ubevidst store 

forventninger til folkekirkens rammer og tilbud 

▪ Ikke mindst høje forventninger til god service 

og forståelse fra menighedsråd og de ansatte
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Demografi Danmark
Absolutte tal 2019-2029

Danmarks Statistik 2019

2019 2029 Ændring 

0-9 618.216 684.589 66.373 

10-19 683.669 630.940 -52.729 

20-29 783.879 762.087 -21.792 

30-39 681.161 807.988 126.827 

40-49 762.648 674.735 -87.913 

50-59 797.775 750.506 -47.269 

60-69 662.929 754.396 91.467 

70-79 552.058 571.760 19.702 

80-89 219.003 356.888 137.885 

90 + 44.743 56.895 12.152 

I alt 5.806.081 6.050.784 244.703 



Boligefterspørgslen de 

kommende 10 år

▪ Befolkningen vokser med  ca. 244.000 til 2029 

▪ Væksten er til 2029 i gruppen 30-39 år og over 60 år – især i 

gruppen 60-69 og 80+ 

▪ Det betyder, at det samlede boligbehov vokser med ca. 

140.000 boliger på 10 år 

▪ Indvandring, fødsler og til dels flytning af befolkningen 

skaber behov for op til 80.000 ekstra boliger.

▪ København by vokser med 80.000 på 10 år

▪ Østjylland (i.e. Århus) vokser med 50.000 på 10 år

▪ Pas på med at tælle de samme boliger 2 gange

▪ Tilflyttere til København by er også nye unge 



Befolkningsudviklingen 

2015-2030 (Prog 2015)



Befolkningstilvæksten i Danske Kommuner 2017-2027

Tilflytning + fødselsoverskud + indvandring



Nettotilflytning til 

kommunerne i 2018

- 1146 Frederksberg

- 65 Kbh. kommune

FAKTABOX:

Fraflytning netto i 2018:

Personer

Kbh. By - 1384

Kbh. Omegn - 1039

Sydjylland - 1788

Vestjylland - 1681

Nordjylland - 463

Tilflytning netto i 2018:

Østjylland 2387

Vest- Sydsj. 1147

Nordsjælland 1092

Østsjælland 989

Fyn 574

Bornholm 166



Folketal i byer 

▪ Se Bolius By statistik  i



Flyttemønstre er ikke 

stationære 

▪ De ændrer sig i kommune og områder over tid

▪ Hver kommune og område egen profil

▪ Byers og områders størrelse og tiltrækning 

afhænger af flere faktorer:

▪ Geografien – opland og nærhed til større by

▪ Infrastruktur – såvel vej som kollektiv trafik 

▪ Området  DNA og samarbejde på tværs erhverv og 

det offentlige  - visionær købmandsskab /ildsjæle!

▪ Investorer og byggefolk 
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boligbehov 

0 20 40 60 80

0 20 40 60

2000

1960

2030

Barndom

Teenager

Forældre Alderdom

Unge
De frie 1

Seniorer
De frie 2



Flyttefrekvens i Danmark 

efter alder 
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De unges ønsker 

til bolig

▪ Uddannelse og arbejde 

▪ Farvel til kollegieværelset for småt 

▪ Central beliggenhed afgørende midt i hjertet af 

en stor by – så ok med lidt mindre plads

▪ Ellers er vi på vej mod 2 værelses bolig til unge 

enlige og 3-4 værelser for unge par

▪ Ungdomsboliger i periferien af større byer og i 

små samfund skal omdannes

▪ Forældrekøb har fået en renæssance



De unges drømme 

og værdier 

▪ Det vigtigste er boligens kvalitet

▪ De er ramt af midlertidighed dvs. de parkerer et 

sted og bor der, men ved, at det ikke er en 

permanent bolig

▪ De kan være svære at få til at engagere sig i 

lokalområdet.

▪ De er mest optaget af de andre fællesskaber på 

arbejdsplads, studie eller fritiden

▪ De har travlt – den formative fase …



Fakta om familien

▪ Ikke færre familier - singlerne  og især regnbuefamilier  

▪ 72 % bor med far og mor (60% i Kbh.)

▪ 57 % af danske børn vokser op med begge deres 

biologisk forældre (50% i Kbh.)

▪ 19 % bor med enlig forsørger 

▪ 3 % bor med enlig far 

▪ 7 % bor med forældre og ny partner 

▪ Familien - positivt personligt valg og de nære relationer 

har større betydning pga. globalisering og digitalisering 

( Fremforsk 2017)



De unge børnefamilier 

og par 

▪ Småbørnsfamilier og de yngre par vil meget gerne 

have arkitekttegnet lejlighed, hus måske rækkehus

▪ Parcelhuset er stadig drømmen for rigtig mange i 

familiefasen

▪ Mindre tendens til bofællesskab, haveforeningen og 

flytte på landet – livskvalitet og penge

▪ Denne gruppe etablerer sig senere end tidligere –

derfor bor de ofte til leje i nybyggeri før ejerbolig

▪ De vil være at finde i mange nybyggerkvarterer i en 

overgangsfase op i 30erne 



Familiefasens værdier 

og drømme 

▪ Familiens og børnenes ve og vel 

▪ Gode skoler og dags institutioner 

▪ Gode kultur og fritidstilbud til store og små 

▪ Sikre stier og lokalområder 

▪ De vil gerne engagere sig i lokalområdet – men 

de er presset på tid og vil gerne have en 

hjælpende hånd 

▪ De har travlt med børn, arbejde og de tvungne 

fællesskaber  



De ældre, bolig og 

flytninger 

▪ Mange vil helst blive i kendt område 

▪ Efter 60 år helst bo til leje eller andel

▪ Vi bliver mere forskellig med alderen på 
interesser, økonomi og værdier 

▪ Nogle flytter mod centrum, børn eller familie

▪ De vil gerne bruge tid og penge på oplevelser, 
rejser og tøj end på boligen

▪ Mange bruger tid på frivilligt arbejde 

▪ Service i boligen, fælleshus med overnatning, 
ingen vedligeholdelse



Seniorer, bolig og livet 

▪ Vil flytte og omgruppere tidligere i livet

▪ Flere seniorer overvejer at flytte – en del drømmer om  

bofællesskaber

▪ Nogle bygger nyt hus eller sommerhus 

▪ En stor del af seniorboliger og  enlige kvinder

▪ Der er lige så mange drømme, som der er seniorer

▪ Flytninger sker på grund af økonomi, sygdom og død

▪ Mere tid og mange overgange i livet fra den aktive 

alderdom og det lille hverdagsliv

▪ De ældre  vil gerne bidrage til  det gode liv



Jeg holder af hverdagen 

Mest af alt holder jeg af 

hverdagen ! 

▪ Vores bosætningsundersøgelser viser, at det 

vigtigste er hverdagen og hverdagens forhold

▪ Arbejde og familie 

▪ Det er indkøb, adgang til transport, skoler, 

daginstitutioner, sportsklubber, 

fritidsaktiviteter, gode naboer, etc. etc.

▪ Festival, arenaer og andre kommunale brands 

har ikke betydning for tilflytning 

▪ Bolig, hjem og livet 



Tilflyttere 

▪ De tænker ikke i en bestemt kommune

▪ De ser på bolig i byer, områder eller bestemte 

kvarterer – bosætningssteder 

▪ Mange har set på bolig i flere kommuner 

▪ Mange afgrænser et nærmere geografisk 

område, de ønsker at bosætte sig måske flere 

steder som potentielle mulige steder for dem

▪ Ofte er det selve boligen, dens kvalitet og pris, 

som medfører et endeligt valg



Områdets DNA

▪ Der er store forskelle i DK også mellem land og 

by 

▪ I mindre samfund  også i nogle kvarterer og 

områder bliver man budt velkommen med det 

samme

▪ Andre steder skal man selv opsøge og finde 

fællesskaber 

▪ Samme størrelser af byer kan fungere vidt 

forskelligt 



Kirkens rolle 



Den uforudsigelige 

Individualisering

▪ Traditioner og ritualer er ikke længere faste, 

men til forhandling og under evig udarbejdelse i 

generation, familie og individ

▪ Fokus på individ og det nære frem for samfund 

og systemer 

▪ Den komplekse verden gør, at vi har brug for  

de professionelle i folkekirken  i forbindelse 

med konfirmation, bryllup og begravelse

▪ Folkekirken skal bevise sit værd og autoritet 

hver gang ……



Kirken og det lokale 

fællesskab 

▪ Den store verden og digitalisering

▪ Øget behov og fokus på det nære og lokale

▪ Fællesskab – typisk det lokale og fysiske – der 

hvor vi hører til og kommer fra

▪ De uformelle relationer og til familie, venner og 

butik, kirke, forening og arbejdsplads  

▪ ” Den ægte vare” - Vi såvel unge og ældre higer 

efter ægte nærvær, fællesskab, dialog, 

forståelse og engagement



Nye fællesskaber og 

relationer 

▪ Gode tilbud tiltrækker – men relationer 

fastholder både familier, børn, unge og ældre

▪ Når man vælger en ny aktivitet – opstår 

muligheden for nye relationer og fællesskaber

▪ Vi har brug for nye relationer hele livet igennem

▪ Især hvis vi flytter til et område og by, som vi 

ikke kender i forvejen

▪ Når vi forlader arbejdsmarkedet 

▪ Kirken som fødselshjælper for nye relationer 



Detailhandlen: Kamp om 
markedspladsen

▪ Centralitet og masse bliver afgørende

▪ De gode destinationer vinder 

▪ Små destinationer dør ud – hvis de ikke handler og ændrer 
det bestående

▪ Hvordan ligger byen – de største trusler er internettet, 
grænsehandlen, andre byer og detailhandlen selv

▪ Internettet som integreret platform bliver afgørende

▪ De kommende 10 år bliver en lang kamp om, hvor 
fremtidens markedspladser skal ligge

▪ De største og de mest innovative vinder!

Vær med til at udvikle en lokal eller flere 

lokale destinationer, mødesteder og 

fællesskaber!



Kirken i det nye 

område/kvarter 

▪ Fra tilbud  til  aktiv udvikling af by og område

▪ Samarbejde med de butikker, foreninger og lokale 

ildsjæle om byens/områders liv og aktiviteter

▪ Vi husker bedst, det vi mister men ……

▪ Hvad kan løfte kvarter, område eller byen?

▪ Kend din by, din Rod!

▪ Opsøg  de nye beboere og lyt til deres behov og 

ønsker

▪ Cafe, park, samlingssteder  og nye tilbud

▪ Test og prøv af og vær indstillet på at ændre retning



Kirken og de frie unge  

▪ Spontanitet – noget man spontant kan deltage i

▪ Projekter – hvor de selv deltager eller bliver 

underholdt – gerne egen signatur

▪ Den åbne kirke  i stedet for den faste 

institutionelle ramme

▪ Åben sjælesorg/samtale tilbud – måske fysisk 

bestemte tidspunkter og digital fælles projekt 

▪ Mange unge både studerende/ andre tumler 

med livet og fremtiden!



Familier 

▪ Arrangementer som passer til familielivet 

▪ Salmesangen, spagettigudstjeneste 

▪ Foredrag om samliv, børn med børneparkering

▪ Aktiviteter sammen med børnene – tegne, male, 

og alt som sognemedhjælpere gør med mini-

konfirmander og konfirmander

▪ Sjælesorg/samtaler – fordybelse – hjælp –

▪ Mange kender ikke kirkens tilbud og er bange 

for at henvende sig 



Seniorgruppen

▪ De har mange behov og er ret forskellige

▪ Derfor nødvendigt at kende sit sogn og område 

for at kunne byde ind med noget, som løfter 

livskvaliteten 

▪ Besøgstjeneste, boules eller kor 

▪ Kaffe og kortspil 

▪ Aktiviteter – byggeri, håndarbejde mv. 

▪ Litteratur

▪ Det at miste en stor del af seniorlivet 
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