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Oversigt over hvad der skal tælles
Lønnede medarbejdere
i tjeneste
skal aldrig tælles med
Der tælles ved hændelser som præst og/eller menighedsråd indbyder til
Der tælles det sted, hvor den kirkelige handling/arrangement foregår, f.eks. kirken, sognegården, menighedshuse m.v.
Der registreres i det sogn, hvor handlingen foregår
Hvis et arrangement aflyses af andre grunde end for få deltagere (f.eks. afbud fra foredragsholder, dårligt vejr)
skal dette arragement slettes og ikke tælles med
Begivenhed

Skal tælles

Højmesse

JA

Gudstjeneste

JA

Friluftsgudstjeneste
Spaghettigudstjeneste
Plejehjems- og institutionsgudstjeneste
Sygehusgudstjeneste

JA
JA

Skal ikke tælles

Bemærkninger

Tælles på hændelsesstedet (sognet)
Tælles kun én gang, altså tælles i kirken og tælles ikke igen til
spisning

JA
JA

Den præst der afholder gudstjenesten, tæller i eget sogn

Børne- og familiegudstjenester

JA

Hverdagsgudstjeneste (inkl. aftensgudstjeneste)

JA

Musikgudstjeneste

JA

Stille- og meditationsgudstjeneste

JA

Ungdomsgudstjeneste

JA

Sølv/guld bryllup i Kirken

JA

Juleafslutning i kirken

JA

Dåb

JA

Dåbsbarn tælles med

Konfirmation

JA

Konfirmander tælles med

Vielse

JA

Begivenhed

Skal tælles

Velsignelse

JA

Vielse uden for kirkens rum

JA

Begravelse

JA

Bisættelse

JA

Urnenedsættelse

JA

Foredrag

JA

Fællesspisning

JA

Koncert

JA

Div. korprøver - koret aflønnes

Der tælles i registreringssognet

NEJ
JA

Div. kor ved gudstjenester - koret aflønnes

NEJ

Div. kor ved gudstjenester - koret aflønnes IKKE

JA

Studiekreds

JA

Sangaften

JA

Udflugt

JA

Sogneeftermiddag

JA

Kristendomskursus

JA

Menighedsmøde

JA

Menighedsrådsmøder

NEJ

Åbent Hus Aften

JA

Bibelværksted

JA

Studiekredse

JA

Pilgrimsvandringer

Bemærkninger

Nej

Babysalmesang

Div. korprøver - koret aflønnes IKKE

Skal ikke tælles

JA

Hvis arrangeret af, eller i samarbejde med præst og/eller
menighedsråd

Begivenhed

JA

Bemærkninger
Hvis arrangeret af, eller i samarbejde med præst og/eller
menighedsråd

Børneklubber

JA

Hvis præst og/eller menighedsrådet er medansvarlige

Konfirmandklubber - idet omfang det er udover
den almindelige konfirmationsforberedelse

JA

Retræte

Skal tælles

Skal ikke tælles

Hvis præst og/eller menighedsrådet er medansvarlige

JA

Undtaget er skolekirkemedarbejdere der som faglig konsulent
holder møde med skolens medarbejdere

Kirkehøjskole

JA

Skal tælles med, hvis mhr. eller præst er arrangør

Teologisk voksenundevisning

JA

Skole-Kirkesamarbejdet

Undervisning af konfirmander
Minikonfirmander

NEJ
JA

Foredrag sygehuspræster holder på sygehus
Studenterpræstens aktiviteter
Gymnasiepræstens aktiviteter
Gadepræstens aktiviteter
Hvis en organisation får en rundvisning i kirken
Kirketeltet på Nibe festival

Kirkelig handling, hvor der kommer en præst
fra et andet stift til en kirke i Aalborg stift
Kirkelig handling, hvor en præst fra Aalborg
stift forretter handlingen i et andet stift

NEJ

JA

I det omfang det er muligt at tælle
eks. gudstjeneste, møde
I det omfang det er muligt at tælle
eks. gudstjeneste, møde
I det omfang det er muligt at tælle
eks. gudstjeneste, møde

JA

Hvis præsten inviterer og deltager

JA

I det omfang det er muligt at tælle
eks. gudstjeneste, møde

JA
JA

Tælles i hændelsesognet

JA
NEJ

Skal ikke tælles hos os i Aalborg stift

