
Aarhus den 12. august 2016 

Vejledning til rapport om deltagerstatistik for Haderslev stift 2015-16 

Dette er en vejledning til den standardanalyse af deltagerne i gudstjenester, kirkelige handlinger og andre 
arrangementer, som FUV har udarbejdet for Haderslev stift fra den 1. februar 2015 til den 31. januar 2016. 

Selve standardanalysen indeholder alene en figur samt tabeller med tilhørende noter, som forklarer en 
række tekniske og statistiske forhold. Denne supplerende vejledning er ment som en hjælp til de læsere, 
der ikke umiddelbart føler sig klædt på til at tolke tabellerne ud fra noterne til disse.  

Rapporten indledes med en figur, der viser antallet af deltagere i gudstjenester i løbet af kirkeårets søn- og 
helligdage. Man skal i den forbindelse være opmærksom på, at der af pladshensyn kun er vist et udvalg af 
kirkeårets dage på den vandrette akse, men at tallene for alle kirkeårets dage naturligvis indgår i selve 
grafen. Det skal også nævnes, at figuren viser kirkeåret fra dets start første søndag i advent, uanset hvornår 
den faktiske tælleperiode er begyndt. 

Herefter følger 12 tabeller, som dog ikke alle er gengivet i denne vejledning. Det fremgår undervejs, hvilke 
tabeller, der her er udeladt, og begrundelsen for udelades er i alle tilfælde den samme, nemlig at den 
udeladte tabel har nøjagtig den samme opbygning som en foregående tabel, der er blevet forklaret. 

I forbindelse med læsningen af denne vejledning bør man være opmærksom på tre ting: 

For det første skal man være opmærksom på, at hvis en bestemt kategori mangler (for eksempel en 
bestemt ugedag i en tabel, der indeholder ugedage), så skyldes det, at der ikke er registreret nogen 
hændelser for den kategori, der mangler. 

For det andet består den særlige vejledning i, at jeg i denne version har indsat en række forklarende bokse, 
der peger hen på en bestemt celle i tabellen. På nogle af siderne indledes hver boks med et tal. Hvor dette 
er tilfældet angiver tallene den rækkefølge, hvori bokserne på den pågældende side skal læses. Hermed 
være samtidig sagt, at boksene ikke nødvendigvis skal læse oppefra og nedefter, men netop i den 
rækkefølge, der måtte fremgå af nummereringen.  

For det tredje er det stadig relevant at læse noterne til hver enkelt tabel, da disse indeholder en række 
vigtige statistiske oplysninger om denne. Den vejledende tekst i boksene er blot ment som supplement til 
disse noter. 

Med venlig hilsen 
Steen Marqvard Rasmussen 
Sociologisk vidensmedarbejder 
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E: smr@km.dk 
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Tabel 1 - Haderslev Stift: Det samlede udbud af aktiviteter og det samlede deltagerantal fordelt på standardkategorierne 

Aktiviteter og deltagere 

Antal aktiviteter i 
alt Aktiviteter i % 

Antal deltagere i 
alt Deltagere i % 

Standardkategorier Højmesse (2) 4.878 14,1% 261.643 18,0% 

Gudstjeneste (2) 4.074 11,8% 240.487 16,5% 

Børnegudstjeneste (4) 219 ,6% 27.547 1,9% 

Børne- og familiegudstjeneste (4) 331 1,0% 32.181 2,2% 

Familiegudstjeneste (4) 42 ,1% 3.245 ,2% 

Spaghettigudstjeneste (6) 156 ,5% 7.876 ,5% 

Ungdomsgudstjeneste (7) 52 ,2% 6.862 ,5% 

Hverdagsgudstjeneste (inkl. 
aftensgudstjeneste) (8) 

458 1,3% 18.643 1,3% 

Friluftsgudstjeneste (11) 116 ,3% 11.170 ,8% 

Stille- og meditationsgudstjeneste (12) 150 ,4% 2.156 ,1% 

Musikgudstjeneste (15) 160 ,5% 13.317 ,9% 

Plejehjems- og institutionsgudstjeneste 
(26) 

763 2,2% 21.465 1,5% 

Dåb (37) 194 ,6% 6.303 ,4% 

Konfirmation (37) 334 1,0% 81.597 5,6% 

Vielse (37) 735 2,1% 46.736 3,2% 

Velsignelse (37) 94 ,3% 5.290 ,4% 

Begravelse (37) 793 2,3% 57.457 3,9% 

Bisættelse (37) 2.762 8,0% 153.477 10,5% 

Anden kirkelig handling (37) 1.322 3,8% 21.005 1,4% 

Foredrag (40) 640 1,9% 24.254 1,7% 

Studiekreds (40) 627 1,8% 11.437 ,8% 

Babysalmesang (50) 1.262 3,7% 21.770 1,5% 

Sangaften/-arrangement (50) 367 1,1% 13.664 ,9% 

Frivilligt korarbejde (50) 3.943 11,4% 74.026 5,1% 

Koncert (54) 645 1,9% 67.073 4,6% 

Fællesspisning (70) 363 1,1% 13.522 ,9% 

Udflugt (70) 159 ,5% 5.413 ,4% 

Møde (80) 2.603 7,5% 40.171 2,8% 

Andet (81) 1.761 5,1% 62.777 4,3% 

Børnekonfirmander (91) 736 2,1% 12.754 ,9% 

Konfirmander (91) 3.091 8,9% 73.500 5,0% 

Skole-/kirkesamarbejde (91) 121 ,4% 5.070 ,3% 

Børne-/ungdomsarbejde (91) 596 1,7% 11.625 ,8% 

Total 34.547 100,0% 1.455.513 100,0% 

4) Da højmesserne har en større andel af det samlede 
antal deltagere (18%) end de udgør af det samlede 
antal aktiviteter (14,1%), betyder det, at der 
gennemsnitligt kommer flere til højmesserne, end der i 
gennemsnit kommer til alle aktiviteterne, når disse 
betragtes under ét. Nærmere bestemt kommer der 
(18,0 / 14,1 =) 1,3 gange så mange til højmesserne som 
til den gennemsnitlige aktivitet. Eller med andre ord: 
Deltagelsen i højmessen udgør 130% af den 
gennemsnitlige deltagelse til gennemsnitsaktiviteten. 
Eller sagt på en tredje måde: Der kommer (130% - 
100% =) 30% flere til højmesserne end til 
gennemsnitsaktiviteten. 

3) 0,5% af aktiviteterne er ”Spaghettigudstjenester” og 
disse indeholdt tilsammen 0,5% af deltagerne. Når 
disse to tal er identiske, betyder det, at antallet af 
deltagere til Spaghettigudstjenesterne nøjagtigt svarer 
til det gennemsnitlige antal deltagere til alle 
aktiviteterne betragtet under ét. 

5) På samme måde som under pkt. 4) kan vi se, at der 
til babysalmesang kom (1,5 / 3,7 =) 0,41 gange så 
mange til babysalmesang som til den gennemsnitlige 
aktivitet. Eller med andre ord: Deltagelsen i 
babysalmesang udgør kun 41% af den gennemsnitlige 
deltagelse til gennemsnits-aktiviteten. 

1) I stiftet er der i alt i perioden registreret  
34.547 aktiviteter. 

2) Til disse aktiviteter er der i alt registreret i 
1.455.513 deltagere. 
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Note 1: Hvis man sammenligner de to kolonner med procenttal for en given kategori, kan man umiddelbart få et indtryk af, om deltagelsen i denne 
afviger fra den gennemsnitlige deltagelse for alle kategoriernes aktiviteter. Hvis en bestemt kategori f.eks. udgør 5% af det samlede antal 
aktiviteter og samtidig har 5% af det samlede antal deltagere, så kommer der præcis det samme antal deltagere til den pågældende kategoris 
aktiviteter som der gennemsnitligt kommer til alle kategoriernes aktiviteter. Hvis derimod f.eks. 7,5% af alle deltagerne kommer til de 5% af 
aktiviteterne, som den pågældende kategori står for, så har denne kategori en markant højere deltagelse end gennemsnittet. Deltagelsen er da 
nærmere bestemt (7,5 / 5 =) 1,5 gange højere end den gennemsnitlige deltagelse for alle kategoriernes aktiviteter. At den er 1,5 gange højere 
betyder, at den pågældende kategori har (1,5 – 1,0 * 100% =) 50% flere deltagere end den gennemsnitlige deltagelse for alle kategoriernes 
aktiviteter.  

Note 2: Numrene efter hver kategori henviser til numrene til de kategorier i tabel 2, som den pågældende kategori er knyttet til. På den måde kan 
man se, hvilke kategorier i tabel 1, der er slået sammen til de mere overordnede kategorier i tabel 2. Eksempelvis er kategorierne 30-36 i tabel 1 
slået sammen til nr. 37 "Kirkelige handlinger (overgangsritualer)" i tabel 2.  

NB: Da det er fristende at læse denne og de følgende tabeller sådan, at mange deltagere er bedre end få, skal det pointeres, at tabellerne i sig 
selv IKKE er normative. Derfor kalder de på læserens egen fortolkning. For eksempel kan man mene, at det har en værdi i sig selv, at der er 
mange deltagere, men man kan for eksempel også mene, at en aktivitet med få deltagere er værdifuld, fordi det, der foregår, er af dyb betydning 
for de deltagende, eller fordi aktiviteten fører til, at kirken får kontakt med mennesker, som den ellers ikke ville få kontakt med. 
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Tabel 2 - Haderslev Stift: Den gennemsnitlige deltagelse i hver af hovedkategorierne af aktiviteter og deltagelsen i disse, når den er særligt 
lav eller særligt høj 

Deltagere 

Antal deltagere i 
alt Deltagere i % 10. percentil Gennemsnit 90. percentil 

Hovedkategorier 2. Gudstjeneste 502.130 34,5% 8 57 125 

4. Børne- og familiegudstjeneste 62.973 4,3% 24 108 244 

6. Spaghettigudstjeneste 7.876 ,5% 20 51 92 

7. Ungdomsgudstjeneste 6.862 ,5% 27 132 250 

8. Fyraftens- og aftengudstjeneste 18.643 1,3% 6 41 90 

11. Friluftsgudstjeneste 11.170 ,8% 0 96 175 

13. Stille- og meditationsgudstjeneste 2.156 ,1% 3 14 38 

15. Musikgudstjeneste 13.317 ,9% 19 85 170 

26. Plejehjems- og 
institutionsgudstjeneste 

21.465 1,5% 8 28 42 

37. Kirkelige handlinger 
(overgangsritualer) 

371.865 25,5% 5 60 123 

40. Foredrag / studiekreds 35.691 2,5% 5 28 60 

50. Kor og anden sang 109.460 7,5% 6 20 35 

54. Koncert 67.073 4,6% 18 104 220 

70. Diakoni 18.935 1,3% 11 36 77 

80. Møde 40.171 2,8% 4 15 32 

81. Andet 62.777 4,3% 6 36 62 

91. Børne-/ungdomsarbejde 102.949 7,1% 9 23 37 

Total 1.455.513 100,0% 6 42 93 

Note: Percentil er en opdeling i hundrededele, og markeringen af hhv. den 10. og den 90. percentil viser, hvor grænsen går for det deltagertal, hvorom 
det gælder, at 10% af aktiviteterne har et lavere hhv. et højere deltagertal end det, percentilen angiver. Det er derfor udtryk for en høj kirkegang, hvis 
disse værdier er høje. Hvis den 10. percentil eksempelvis er 5, så betyder det, at 10% af arrangementerne for den pågældende kategori har under 5 
deltagere, mens en 10. percentil på 15 betyder, at 10% af arrangementerne for denne kategori har under 15 deltagere, og der er principielt intet til 
hinder for, at alle disse 10% har 14 deltagere. 

Der var i alt 502.130 deltagere til kategorien  
”2. Gudstjeneste” i løbet af hele perioden. Dette udgør 
34,5% af det samlede antal deltagere på 1.455.513, der 
fremgår af rækken ’Total’. 

Som det fremgår af tabellens note, udtrykker den 
10. percentil, at 10% af gudstjenesterne havde et 
deltagerantal på under 8. 

10% af musikgudstjenesterne havde et 
deltagerantal på over 170. 
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Tabel 3 - Haderslev Stift: Deltagelsen i gudstjenester opgjort pr. ugedag 

Deltagere Deltagere i % Antal gudstjenester 

10. percentil Gennemsnit 90. percentil Gennemsnit Antal Antal i % 

Ugedag Søndag 8 51 113 2,8% 7.593 68,9% 

Mandag 3 45 107 2,4% 300 2,7% 

Tirsdag 5 37 85 1,3% 573 5,2% 

Onsdag 8 36 74 1,3% 667 6,1% 

Torsdag 9 45 92 2,4% 866 7,9% 

Fredag 12 85 210 3,8% 780 7,1% 

Lørdag 8 54 120 2,1% 237 2,2% 

Alle ugedage 8 51 115 2,7% 11.016 100,0% 

Note 1: Deltagelsen i procent viser den gennemsnitlige kirkegangsprocent pr. gudstjeneste beregnet ud fra antallet af folkekirkemedlemmer i 
sognet. 

Note 2: Gudstjenesterne juleaftens dag samt de kirkelige handlinger, inkl. konfirmationerne, er udeladt, da disse indeholder ekstremværdier på en 
"tilfældig" ugedag, som ville forvrænge den pågældende ugedags gennemsnit. Helligdage på "hverdage", som for eksempel langfredag, indgår 
følgelig i opgørelsen. 

Note 3: Om percentilerne se noten til tabel 2. 

Note 4: Da antalet af sogne – og dermed også antallet af folkekirkemedlemmer i disse – varierer fra række til række, kan det forekomme, at to 
ugedage i absolutte tal har det samme gennemsnitlige deltagertal, uden at de har den samme gennemsnitlige deltagelsesprocent. 

Tabel 4 og 5 læses på samme måde som tabel 3 
og tabel 6 læses på samme måde som den følgende tabel 7: 

Langt den overvejende del af gudstjenesterne holdes 
om søndagen, nemlig 68,9% af alle gudstjenesterne. 

10% af de gudstjenester, der blev holdt på mandage, 
havde et deltagerantal på under 3. 

Der blev holdt 573 gudstjenester på tirsdage. Disse 
udgør 5,2% af de 11.016 gudstjenester, der indgår i 
tabellen. Og til disse 573 gudstjenester deltog der i 
gennemsnit 1,3% af folkekirkemedlemmerne i sognet. 

De gudstjenester, der holdes om fredagen (for 
eksempel langfredag) er dem, der i gennemsnit har 
flest deltagere – gennemsnitligt 3,8% af 
folkekirkemedlemmerne i sognet. 
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Tabel 7 - Haderslev Stift: Den gennemsnitlige deltagelse i arbejde med børn og unge opgjort pr. ugedag 

Deltagere Deltagere i % Antal aktiviteter 

Gennemsnit Gennemsnit Antal Antal i % 

Kategorier Børnekonfirmander (91) Ugedag Søndag 31 1,0% 9 1,2% 

Mandag 14 ,4% 29 3,9% 

Tirsdag 18 ,6% 150 20,4% 

Onsdag 18 ,7% 298 40,5% 

Torsdag 16 ,5% 231 31,4% 

Fredag 32 1,6% 13 1,8% 

Lørdag 23 1,1% 6 ,8% 

Alle ugedage 17 ,7% 736 100,0% 

Konfirmander (91) Ugedag Søndag 58 2,0% 15 ,5% 

Mandag 19 ,5% 111 3,6% 

Tirsdag 23 ,7% 927 30,0% 

Onsdag 22 ,8% 1.063 34,4% 

Torsdag 26 ,7% 854 27,6% 

Fredag 22 ,7% 105 3,4% 

Lørdag 52 6,1% 16 ,5% 

Alle ugedage 24 ,7% 3.091 100,0% 

Skole-/kirkesamarbejde (91) Ugedag Mandag 55 1,1% 6 5,0% 

Tirsdag 23 ,7% 28 23,1% 

Onsdag 24 ,5% 27 22,3% 

Torsdag 36 1,4% 36 29,8% 

Fredag 98 3,1% 23 19,0% 

Lørdag 10 ,9% 1 ,8% 

Alle ugedage 43 1,3% 121 100,0% 

Børne-/ungdomsarbejde (91) Ugedag Søndag 30 1,5% 7 1,2% 

Mandag 20 ,8% 76 12,8% 

Tirsdag 17 ,7% 131 22,0% 

Onsdag 20 ,8% 95 15,9% 

Torsdag 20 ,7% 205 34,4% 

Fredag 20 2,2% 72 12,1% 

Lørdag 27 1,6% 10 1,7% 

Alle ugedage 20 ,9% 596 100,0% 

Note: Deltagelsen i procent viser den gennemsnitlige deltagelsesprocent pr. aktivitet beregnet ud fra antallet af folkekirkemedlemmer i sognet. 
Desværre er det ikke muligt i denne standardanalyses tabeller at beregne den procentvise deltagelse i børne-/ungdomsarbejdet alene ud fra 
antallet af børn og unge i sognet. 

I optællingsperioden blev der holdt 9 arrangementer 
om søndagen i kategorien ”Børnekonfirmander”. Dette 
svarer til 1,2% af samtlige 736 arrangementer under 
denne kategori. 

Til ”Børn-/ungdomsarbejde” deltog der om søndagen i 
gennemsnit 30 personer pr. arrangement. Dette svarer 
til 1,5% af folkekirkemedlemmerne i sognet. Som det 
fremgår af noten, er det desværre ikke muligt i denne 
standardanalyse at beregne den procentvise 
deltagelse alene ud fra antallet af børn og unge i 
sognet. 
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Tabel 8 - Haderslev Stift: Deltagelsen i gudstjenester på søn- og helligdage opgjort efter gudstjenestens 
begyndelsestidspunkt 

Deltagere Deltagere i % Antal gudstjenester 

10. percentil Gennemsnit 90. percentil Gennemsnit Antal Antal i % 

Gudstjenestetid Kl. 8.00 - 9.15 4 22 50 2,3% 1.547 18,2% 

Kl. 9.30 - 10.15 12 63 126 2,1% 1.843 21,7% 

Kl. 10.30 - 12.15 10 54 116 3,2% 3.866 45,4% 

Kl. 12.30 - 13.15 5 56 135 3,8% 36 ,4% 

Kl. 13.30 - 15.15 9 54 120 4,1% 430 5,1% 

Kl. 15.30 - 17.15 11 56 125 2,7% 422 5,0% 

Kl. 17.30 - 18.45 10 32 75 8,7% 22 ,3% 

Kl. 19.00 - 19.45 7 35 75 3,3% 339 4,0% 

Kl. 20.00 - 23.00 13 59 183 2,9% 7 ,1% 

Alle klokkeslæt 8 49 110 2,8% 8.512 100,0% 

Note 1: Deltagelsen i procent viser den gennemsnitlige kirkegangsprocent pr. gudstjeneste beregnet ud fra antallet af 
folkekirkemedlemmer i sognet. 

Note 2: Gudstjenesterne juleaftens dag er udeladt, da disse indeholder ekstremværdier på "tilfældige" klokkeslæt, som ville forvrænge 
det pågældende tidspunkts gennemsnit. 

Note 3: Om percentilerne se noten til tabel 2. 

Note 4: Da antalet af sogne – og dermed også antallet af folkekirkemedlemmer i disse – varierer fra række til række, kan det 
forekomme, at to klokkeslæt i absolutte tal har det samme gennemsnitlige deltagertal, uden af de har den samme gennemsnitlige 
deltagelsesprocent. 

Tabel 9 og 10 læses på samme måde som tabel 8 og 
tabel 11 læses på samme måde som den følgende tabel 12:  

1) I optællingsperioden blev der holdt 1.547 
gudstjenester på søn- og helligdage, som startede i 
tidsrummet fra kl. 8.00 – 9.15. Dette udgør 18,2% af 
samtlige 8.512 gudstjenester, der blev holdt på søn- 
og helligdage. 

2) Til de 22 gudstjenester på søn- og helligdage, som 
begyndte i tidsrummet fra kl. 17.30 - 18.45, deltog der i 
gennemsnit 32 personer, hvilket svarer til 8,7% af 
sognets folkekirkemedlemmer. 10% af de 22 
gudstjenester havde under 10 deltagere, mens der 
deltog over 75 personer i de 10% med flest deltagere. 

Hvis man sammenligner gudstjenesterne, der 
begyndte kl. 19.00 - 19.45 med dem, der begyndte kl. 
20.00 – 23.00, kan det umiddelbart undre, at der på 
den ene side i gennemsnit deltog flest personer i 
kategorien ”Kl. 20.00 – 23.00” 
(nemlig 59 mod 35), mens der på den anden side 
procentvis deltog færrest kategorien ”Kl. 20.00 – 23.00” 
(nemlig 2,9% mod 3,3%). 
Det skyldes, at procentberegningen bygger på antallet 
af folkekirkemedlemmer i det enkelte sogn, og at der i 
dette tilfælde var en tendens til, at gudstjenesterne, der 
begynder kl. 20.00 – 23.00 i højere grad fandt sted i de 
store sogne. Det betyder, at de 59 deltagere 
gennemsnitligt set skal sættes i forhold til et større antal 
folkekirkemedlemmer end de 35 deltagere til 
gudstjenesterne i kategorien ”Kl. 19.00 – 19.45”, jf. 
tabellens note 4. 
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Tabel 12 - Haderslev Stift: Den gennemsnitlige deltagelse pr. aktivitet inddelt i seks overordnede grupper af 
aktiviteter og opgjort for hvert provsti i absolutte tal og i procent 

Deltagere i absolutte tal 

Overordnede kategorier 

Gudstj, søn- & 
helligdage 

hverdags- 
gudstje- 
neste 

Gudstje- 
neste  

juleaften Kirkelige handlinger 
Sogne-
aktivitet 

Børne-
/ungdoms-

arbejde 

Gennemsnit Gennemsnit Gennemsnit Gennemsnit Gennemsnit Gennemsnit 

Provsti Fredericia Provsti 67 74 350 59 33 27 

Haderslev Domprovsti 43 55 236 61 27 21 

Hedensted Provsti 53 47 205 66 30 22 

Kolding Provsti 57 77 252 61 28 29 

Sønderborg Provsti 42 71 281 60 30 18 

Vejle Provsti 51 43 219 55 28 21 

Aabenraa Provsti 41 45 186 61 32 21 

Stiftet som helhed 49 57 238 60 29 23 

Tabel 12 - Haderslev Stift: Den gennemsnitlige deltagelse pr. aktivitet inddelt i seks overordnede grupper af 
aktiviteter og opgjort for hvert provsti i absolutte tal og i procent 

Deltagere i pct. af antal folkekirkemedlemmer i sognet 

Overordnede kategorier 

Gudstj, søn- & 
helligdage 

hverdags- 
gudstje- 
neste 

Gudstje- 
neste  

juleaften Kirkelige handlinger 
Sogne-
aktivitet 

Børne-
/ungdoms-

arbejde 

Gennemsnit Gennemsnit Gennemsnit Gennemsnit Gennemsnit Gennemsnit 

Provsti Fredericia Provsti 2,0% 1,6% 9,3% 1,6% ,8% ,6% 

Haderslev Domprovsti 3,1% 2,5% 15,8% 3,6% 1,2% ,8% 

Hedensted Provsti 5,3% 3,0% 19,0% 4,9% 1,9% 1,1% 

Kolding Provsti 2,8% 3,0% 13,2% 2,7% ,9% ,9% 

Sønderborg Provsti 2,1% 2,6% 13,0% 2,5% 1,2% ,6% 

Vejle Provsti 2,2% 1,5% 9,0% 1,7% 1,0% ,6% 

Aabenraa Provsti 2,1% 1,8% 9,3% 2,5% 1,0% ,6% 

Stiftet som helhed 2,8% 2,2% 12,6% 2,6% 1,1% ,8% 

Denne række viser for Fredericia Provsti, hvor mange 
personer, der i absolutte tal gennem-snitligt deltog i hver 
af de seks hovedkategorier, der fremgår af 
kolonneoverskrifterne. For eksempel ser vi, at Fredericia 
Provsti har det største gennemsnitlige deltagerantal af 
alle provstierne til gudstjenester på søn- og helligdage. 

Vi ser, at Kolding Provsti har det største gennemsnitlige 
deltagerantallet til hverdagsgudstjenesterne. 

Denne række viser for Hedensted Provsti, hvor mange 
procent af folkekirkemedlemmerne, der i 
gennemsnitligt deltog i hver af de seks hoved-
kategorier, der fremgår af kolonneoverskrifterne. 
For eksempel ser vi, at Hedensted Provsti har den 
største gennemsnitlige deltagelsesprocent af alle 
provstierne til gudstjenester på søn- og helligdage. Det 
er i den forbindelse vigtigt at hæfte sig ved, at disse 
procentberegninger ikke er baseret på deltagertallet sat 
i forhold til det samlede antal folkekirkemedlemmer i 
provstiet. Procentberegningen er derimod foretaget 
sogn for sogn. Når der eksempelvis deltog 5,3% til 
gudstjenesterne på søn- og helligdagene i Hedensted 
Provsti, så betyder det, at den gennemsnitlige 
kirkegangsprocent for sognene i dette provsti var 5,3%. 
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