Dåb eller ej?
Fyraftensmøde onsdag den 4. oktober kl. 17-19 i Rødovre Kirke
Indbydelse til alle menighedsrådsmedlemmer, præster, kordegne og andre ansatte
og/eller interesserede i hele Rødovre-Hvidovre Provsti.
Kirkefondet har i foråret 2017 lavet en dåbsrapport til Rødovre-Hvidovre provsti. Hvem
bliver døbt og hvorfor. Til fyraftensmødet den 4. oktober vil Sille Fusager fra Kirkefondet
fortælle om, hvad der ligger bag de dåbstal hun har fundet i netop vores provsti. Peter
Lüchau vil ud fra det han har forsket i, spørge ind til rapporten og der lægges op til fælles,
åben diskussion. De er begge fremragende formidlere og kan gøre diskussion om dåb
konkret og vedkommende.
Vi samler op på de spørgsmål og forslag, der kommer frem fra de fremmødte og som kan
lede op til næste fyraftensmøde, der er fastsat til den 6. februar kl. 17-19 i Avedøre kirke,
hvor sognepræst Mette Gramstrup fra Kristkirken på Vesterbro fortæller om sit Drop In
Dåbs-projekt.
Vi byder på et glas vin, juice, lidt snacks og en sandwich!

Sille Fusager skriver om sig selv: ”Som analysekonsulent for
Kirkefondet har jeg gennem de sidste 10 år udarbejdet
befolkningsanalyser til mere end 150 sogne og 40 provstier. I april
2017 udarbejdede jeg en rapport til Rødovre-Hvidovre Provsti om
danskernes tilknytning til folkekirken. I rapporten redegøres for
udviklingen i antallet af 0-4 årige og 10-15 årige, om deres
medlemskab af folkekirken og brug af tilbud om dåb og
konfirmation i provstiets sogne, og det klarlægges, hvordan
folkekirkemedlemskabet blandt voksne indbyggere har udviklet sig
de seneste 9 år herunder, hvor mange melder sig ind og ud af
folkekirken, og hvornår i livet sker det.

Peter Lüchau, ph.d., er religionssociolog med speciale i
danskernes forhold til kristendom og folkekirke. Han har haft
fokus på kirkestatistik og brugt den til at beskrive de
forandringer som danskernes religiøsitet har gennemgået de
sidste 30 år. Han har bl.a. beskæftiget sig med forholdet
mellem kristendom og national identitet, religiøsitet og moral,
udmeldelser og indmeldelser i folkekirken samt kristen tro i en
moderne verden. Han sætter en ære i at formidle tung viden
på en letforståelig måde og har senest optrådt i udsendelsen
"Vores største dage - Bryllup" på DR K.

