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Metodiske overvejelser bag spørge-

skemaundersøgelsen
Dette bilag indeholder grundlæggende metodisk overvejelser bag udførelsen af spørgeskemaundersøgelsen. Bilaget redegør for, hvordan jeg informerede om spørgeskemaundersøgelsen,
for opbygning og indhold for det tilknyttede site samt for frasorteringer og omkodninger af
respondenternes besvarelser. Disse redegørelser er del af det grundlag, som specialet bygger
på.

B.1.1

Kort om spørgeskemaundersøgelsens udførelse

•

Undersøgelsen blev gennemført uden ekstern finansiering.

•

Spørgeskemaet blev formuleret og digitaliseret i foråret og forsommeren 2000.

•

Udover vejleder har ca. 10 personer læst og kommenteret forskellige ufærdige
versioner af skemaet.

•

En demoversion af spørgeskemaet blev lagt på nettet i juli/august 2000 på denne
internetadresse: http://hjem.get2net.dk/anjacob/Forside.htm. Skemaet har været
afprøvet af ca. 10 testpersoner med det formål at rydde de værste misforståelser af
vejen og afprøve om det teknisk fungerede efter hensigten.

•

Jeg tilmeldte hjemmesiden med spørgeskemaet til tre danske internetportaler;
www.kvasir.dk, www.jubii.dk og www.tv2.dk d. 17/7-2000. Hos disse portaler er der
typisk en ventetid på 1-2 måneder for at få en hjemmeside registret, så skemaet har
været søgbart fra august/september 2000.

•

Spørgeskemaundersøgelsen

fik

foreløbig

tilladelse

til

gennemførelse

som

forskningsprojekt af Datatilsynet d. 25/7-00, mens den endelige tilladelse blev givet d.
13/10-00.
•

Den 9/8-2000 kom spørgeskemaet på nettet i den endelige version.

•

Spørgeskemaundersøgelsen blev udført i perioden 9/8-2000 til marts 2001, dvs. godt
7 måneder. Størstedelen af besvarelser indløb i august og september 2000.

•

Den 20/8-2000 orienterede www.giraffen.dk i et nyhedsbrev deres brugere om
muligheden for at deltage i spørgeskemaundersøgelsen og oprettede links til det.

•

Den 22/8-2000 var der indløbet 56 besvarelser. Den 26/9-2000 havde jeg over 200
besvarelser, og frem til marts 2001 indløb yderligere ca. 70 besvarelser.
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•

Fra marts 2001 orienterede jeg på sitet om, at det ikke mere var muligt at deltage i
undersøgelsen.

•

B.1.2

I april 2001 blev der trukket lod blandt respondenterne om et boggavekort på 500 kr.

Information om spørgeskemaet

Jeg har på forskellig vis søgt at gøre opmærksom på eksistensen og placeringen af mit
spørgeskema. Som nævnt blev skemaet tilmeldt de danske internetportaler www.kvasir.dk,
www.jubii.dk og www.tv2.dk. Disse tilmeldinger gjorde det muligt at opnå kontakt til danske
internetbrugere, der søgte på emner som kristendom. Derudover ville jeg informere om
skemaet på andre sites, hvor jeg formodede, at min målgruppe færdedes. Jeg tog kontakt til
forskellige af de større danske kristne og kirkelige internetsites og spurgte dem, om de ville
informere om og oprette links til min undersøgelse. Det gjorde som nævnt www.giraffen.dk,
og det er formodentligt informationen via Giraffen, der har trukket en stor del af
besvarelserne i land, da der alene kom 56 besvarelser i de første to dage efter, at Giraffen
påbegyndte at informere om skemaet. Giraffen har en bred kontaktflade til brugere af danske,
kristne internet-servicer gennem deres samling af links til primært danske ”kirkelige
ressourcer”. Sitet www.jesus2000.dk linkede af praktiske og principielle grunde ikke til
adresser udenfor sitet. Grundet sommerferieperioden fik jeg først sent bekræftende svar fra
Kristelig Dagblads site samt fra Kirkeligt Pressebureau, og da havde jeg allerede et
tilstrækkeligt stort antal besvarelser. Desuden havde jeg planlagt at informere om skemaet i
diverse danske kristne debat-fora på internetopslagstavler, men det viste sig hurtigt ikke at
være nødvendigt. Udover portaler opfordrer jeg i skemaet respondenter og andre til at henvise
til mit skema.

B.1.3

Sitets opbygning

Spørgeskemaet blev placeret på denne internetadresse http://hjem.get2net.dk/anjacob
/Forside.htm sammen med oplysninger relateret til skemaet. Jeg valgte at opbygge sitet i flere
sider med hvert deres tematiske indhold. Denne opbygning skulle imødekomme brugernes
forventninger til hjemmesiders opbygning og give den enkelte bruger mulighed for selv af
vælge, hvad der var interessant for vedkommende. Sitet er opdelt i fem sider med følgende
temaer: forsiden, spørgeskemaet, kort om undersøgelsen, min faglige baggrund samt en
takkeside. Mine tanker omkring siderne præsenteres herunder, og udskrifter af disse sider kan
ses i bilag 2 og 3. Øverst og nederst på alle sitets sider er der mulighed for at springe videre
til de øvrige sider vha. hyperlinks. Sitet blev revideret i marts 2001, da jeg stoppede for
indsamlingen af besvarelser. Derfor eksisterer der to versioner af noget af sitet. Den
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oprindelige version findes i bilage 2 og 3, mens den reviderede udgave kan ses på
hjemmesiden. I det følgende omtales de to versioner dog samlet.
•

Forsiden vil i de fleste tilfælde være brugerens indgang til sitet. Det er derfor dens
funktion ganske kort at orientere om sitet, motivere brugerne til at kigge videre på de
øvrige sider og ikke mindst få dem til at deltage i undersøgelsen. Siden er indrettet
sådan, at brugerne har hurtig adgang til relevante oplysninger. Særligt på denne side
har jeg tilstræbt et enkelt sprogbrug uden "fine" eller fremmede ord, som fx
religionssociologi, der evt. vil kunne ”skræmme” potentielle respondenter, som ikke
føler sig fortrolige med den slags ord, væk.

•

Formålet med siden Anja Boe Espersen er at give et indtryk af hvem, der står bag
undersøgelsen i form af en kort præsentation af min faglige interesse og engagement.
Endvidere er min adresse m.v. anført, så der er mulighed for at kontakte mig.

•

Siden om undersøgelsen koncentrerer sig om den sammenhæng, som spørgeskemaet
indgår i nemlig specialet og dets formål. Desuden angives en række mere praktiske
oplysninger om Datatilsynet, behandlingen af de personlige oplysninger, min vejleder
m.v. Der er oprettet links til min vejleder, til Institut for Religionsvidenskab og til
Århus Universitet for at ”autorisere” undersøgelsen. Desuden er der link til to andre
danske specialer om kristendom på internettet.

•

Opdelingen i flere sider gav mulighed for, at siden med spørgeskemaet kunne
koncentrere sig om selve skemaet og ikke først trætte respondenterne med en masse
formelle oplysninger. Respondenterne kunne således selv vælge, om de ønskede disse
informationer. Hvis dette ikke var tilfældet kunne de gå direkte til udfyldelse af
skemaet efter en kort vejledning. Skemaet består af 26 spørgsmål med 1-4
underspørgsmål,

som

omhandler

en

række

forskellige

temaer

angående

respondenternes forhold til religion og internettet. Spørgsmålene præsenteres i én lang
række. Det kan virke langt, men grundet den videre databehandling var det
nødvendigt at fastholde det i ét dokument.
•

Nederst i spørgeskemaet trykkes på "send"-knappen, hvorved respondenterne
automatisk kommer til en takkeside, som takker dels respondenterne for deltagelsen,
og dels www.giraffen.dk for at linke til spørgeskemaet. Desuden er der endnu en
opfordring til respondenterne om, at henvise andre til denne undersøgelse.

•

Sitet blev som nævnt revideret en enkelt gang. Da indsamlingen af besvarelser
stoppede i marts 2001 informerede jeg om dette på sitet og tilføjede oplysninger om
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hvor mange, der havde udfyldt skemaet, og at der var blevet trukket lod om et
boggavekort. Til gengæld fjernede jeg nogle oplysninger, fx om Datatilsynet.
•

I 2002 blev en lettere revideret udgave af specialet lagt på internettet sammen med en
opsamling af specialets hovedkonklusioner.

B.1.4

Frasorterede besvarelser

B.1.4.1

Frasortering: Den korte version

Besvarelserne til skemaet indløb som e-mails på min e-mailadresse. Ca. 30 mails blev
umiddelbart sorteret fra, da de var tomme. De resterende 257 besvarelser blev enkeltvis lagt
ind i et Excel-regneark. Ved et nærmere eftersyn måtte yderligere 20 besvarelser frasorteres
som ugyldige af følgende årsager: de var kun delvist udførte, identiske med andre
besvarelser, udfyldt af ikke-danskere og/eller udfyldt for sjov. Herunder redegør jeg nærmere
for årsagerne til disse frasorteringer.

B.1.4.2

Frasortering: Den detaljerede version

En uheldig funktion ved spørgeskemaet er, at hvis returknap-funktion aktiveres, så hopper
brugeren ud af skemaet, og sender samtidig en mail til mig med de spørgsmål, som er
besvaret på det tidspunkt. Det betyder, at respondenter kan være kommet til at stoppe
besvarelsen, før de ønsker det. Nogle af disse respondenter har gennemført en anden
besvarelse senere. Dette forekom heldigvis kun få gange.
•

Omkring 30 af de tilsendte skemaer var tomme, hvilket vil sige, at ingen af
spørgsmålene var besvarede. Disse har jeg sorteret fra løbende, da de ikke indeholdt
brugbare informationer. De kan som nævnt være sendt ved, at respondenterne har
besøgt den hjemmesideadresse, hvor selve skemaet ligger, men ikke har ønsket at
besvare skemaet. De har forladt siden ved at aktivere send-knappen nederst på siden
eller brugt returtasten, hvorved de har sendt en tom besvarelse til mig.

•

I 13 tilfælde var skemaet kun delvist besvaret. Disse respondenter kan enten have
fortrudt intentionen om at besvare skemaet eller er måske kommet til at aktivere
returtasten, hvorved de ufrivilligt er røget ud af skemaet og har sendt det.

•

Ud af de 13 delvist besvarede besvarelser var 4 identiske med fuldførte besvarelser,
indtil besvarelserne stoppede.

•

To par af besvarelser var helt udfyldte og identiske responser. Det kan skyldes, at
respondenternes har været i tvivl om, hvorvidt skemaet blev afsendt, og så er de via

Bilag 1 Metodiske overvejelser bag spørgeskemaundersøgelsen

5

tilbage-knappen i browserprogrammet gået tilbage og har derved sendt skemaet én
gang til for at være sikker.
•

To ganske underholdende besvarelser var tydeligvis udført for sjov og er derfor
sorteret fra. Desuden var den ene kun halvt besvaret. Fantasien hos disse respondenter
fejler ikke noget. For eksempel hævder den ene, at ”jeg går ind for satanisme”, og at
vedkommende leder efter informationer om satanisme på internettet. Om de to
mennesker, der står ham nærmest, står der, at ”han er nekrofil”, og at ”hun har
elefantitis”. Den anden respondent angiver at være født i 1897, at være ”selvlært”,
”skadedyrsbekæmper med speciale i oliebiller” samt ”praktiserende heksedokter og
ayatollah”. Videre skriver han, at et af de mennesker, der står ham nærmest, er
”savlende og lam p.g.a. slag i hovedet som barn”, at han har søgt informationer om
”dukasinisme” via internettet, at han chatter i kristne chatrum om ”udveksling af
afskyelige billeder af keld heick”, at han i kristne internetfora læser indlæg om emnet
”mel.......gær...........æg...................”, og endelig til en afveksling en ærlig kommentar:
”hold kæft en masse spørgsmål.............” ☺.

•

Af 4 besvarelser fremgik det af bl.a. stavemåder og religiøst tilhørssted, at nordmænd
og svenskere udfyldt skemaet, og da de ikke kan indgå i en undersøgelse af danske
forhold, blev de ligeledes sorteret fra.

Således blev i alt 13 delvise besvarelser sorteret fra, 2 var identiske med en anden besvarelse,
4 var ikke-danskere, og 2 var udført for sjov. Heraf tæller en besvarelse både som delvist
udfyldt og som udfyldt for sjov. Det giver i alt 20 frasorterede, ugyldige besvarelser. De
resterende 237 brugbare besvarelser blev indført i databaseprogrammet Access til optælling
og analyse.

B.1.5

Anonymisering

Respondenterne optræder i specialet kun i anonymiseret form. Det vil sige, at navne, wwwadresser, e-mailadresser eller andre personhenførbare oplysninger er slettede før
offentliggørelse eller videregivelse af besvarelserne.
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B.1.6

Generelle kommentarer til besvarelserne

B.1.6.1
•

Ukurante besvarelser

De 237 brugbare besvarelser er ikke alle fuldstændigt udfyldte, det vil sige, at
respondenterne kan have sprunget enkelte spørgsmål over. Disse indgår i det brugbare
materiale, men optræder i optællingen af de pågældende spørgsmål som ugyldig eller
manglende besvarelse.

•

En del af spørgsmålene er opbygget således, at respondenterne skal afkrydse 1-2 ud af
flere svarmuligheder som besvarelse, som fx i spørgsmål S14B. I nogle af disse
tilfælde har respondenterne angivet flere end to muligheder, og således ikke fulgt min
opfordring til kun at markere den ene eller de to svarmuligheder, der kom nærmest på
deres opfattelse eller oplevelse. Derimod har de afkrydset hvilke af de mulige emner,
som de i det hele taget betragter som relevante. De ekstra afkrydsede felter gør
således ikke besvarelserne ubrugelige men ændrer lidt på de konklusioner, som kan
udledes på baggrund af besvarelserne.

B.1.6.2

Omkodninger

Der har været uoverensstemmelser internt i nogle af besvarelserne, som jeg derfor har
omkodet, for at undgå eller minimere antallet af direkte uoverensstemmelser. Omkodninger
er foretaget i spørgsmålene S3, S12, S14, S15, S18, S19, S20 og S23. Der er redegjort for
dem under gennemgangen af de enkelte spørgsmål i bilag 4. Der er foretaget i alt 39
omkodninger.
I forbindelse med omkodningerne har jeg tilføjet en ekstra svarmulighed i spørgsmålene
S14A, S15A og S18A for at kunne omkode korrekt. Det var nødvendigt i de tilfælde, hvor
der ikke blot kan omkodes til et ja eller nej, men hvor spørgsmålet kræver en specifik
oplysning eller stillingtagen fra respondenterne. Dette er fx spørgsmål, der drejer sig om,
hvor ofte en given internetaktivitet er benyttet, og svarmulighederne er dagligt, ugentligt,
månedligt, sjældnere eller aldrig. Da jeg ikke kan svare på respondenternes vegne, har jeg
derfor tilføjet en ekstra svarmulighed, der angiver, at en respondent har erfaringer med
tjenesten, mens det ikke specificeres hvor ofte. Denne svarmulighed optræder således ikke på
selve spørgeskemaet.

Bilag 1 Metodiske overvejelser bag spørgeskemaundersøgelsen

7

Bilag 1 Metodiske overvejelser bag spørge-skemaundersøgelsen ........................................... 1
B.1.1

Kort om spørgeskemaundersøgelsens udførelse....................................................1

B.1.2

Information om spørgeskemaet..............................................................................2

B.1.3

Sitets opbygning.....................................................................................................2

B.1.4

Frasorterede besvarelser.........................................................................................4

B.1.4.1

Frasortering: Den korte version .........................................................................4

B.1.4.2

Frasortering: Den detaljerede version................................................................4

B.1.5

Anonymisering.......................................................................................................5

B.1.6

Generelle kommentarer til besvarelserne...............................................................6

B.1.6.1

Ukurante besvarelser..........................................................................................6

B.1.6.2

Omkodninger .....................................................................................................6

Bilag 2
Spørgeskemaet i udskrift fra sitet

Bilag 2 Spørgeskema i udskrift

1

Bilag 2 Spørgeskema i udskrift
Spørgeskemaundersøgelse om
brugen af internettet i kristent regi
Forside

Undersøgelsen

Anja Boe Espersen

Spørgeskema

Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet
De fleste spørgsmål skal besvares ved at markere en enkelt svarmulighed, medmindre
andet er angivet. Hvis der ikke er nogen af svarmulighederne, som dækker din
opfattelse helt nøjagtigt, så markér det alternativ, der kommer nærmest. Undgå at
springe spørgsmål over. Du har mulighed for at uddybe dine svar undervejs. Tryk ikke
på retur-tasten før skemaet er helt udfyldt!

Spørgsmål om dig selv, din baggrund og din brug af internettet generelt

Spørgsmål 1:
Hvilket år er du født?

Spørgsmål 2:
Angiv dit køn:
Kvinde
Mand
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Spørgsmål 3:
Hvilken uddannelse har du? (Markér det højeste alternativ, som du har
afsluttet eller er i gang med.)
Folkeskole eller tilsvarende (7-10 års skolegang)
Læreplads eller udlært i et fag
Gymnasial uddannelse (ca. 12 års skolegang, fx alment gymnasium,
HF, teknisk gymnasium, handelsgymnasium)
Kortere videregående uddannelse (1½-2½ år, fx laborant, økonoma)
Mellemlang videregående uddannelse (3-4 år, fx sygeplejeske, lærer)
Lang videregående uddannelse (3-7 år, forskningsbaseret
universitetsuddannelse)
Andet:

Spørgsmål 4:
Hvad er din beskæftigelse?

Spørgsmål 5:
Hvor ofte bruger du gennemsnitligt internettet?
Dagligt
Flere gange om ugen
Flere gange om måneden
Få gange i kvartalet
Få gange årligt eller sjældnere
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Spørgsmål 6:
Hvad bruger du primært internettet til? (Markér 1-2 svarmuligheder.)
Arbejde
Studie
Privat kommunikation
For min egen fornøjelses skyld

Spørgsmål om din religiøsitet

Spørgsmål 7-11 drejer sig om, hvilken rolle religion spiller i dit liv.
Religion dækker i denne forbindelse over alle religioner, herunder fx kristendom, islam,
buddhisme og nyreligiøsitet.

Spørgsmål 7:
7A: I hvilken grad vil du sige, at du er aktiv i en kirke, en
menighed, et trossamfund eller anden form for religiøs eller
åndelig sammenhæng?
(Med aktivitet tænkes fx på din deltagelse i forskellige aktiviteter så som
gudstjeneste, møder, undervisning, indsamlinger, rengøring,
musikarrangementer, udformning af kirkeblad og internetsider eller
lignende. Markér et tal på nedenstående skala.)
Slet ikke aktiv

1-2-3-4-5

I høj grad aktiv

- Vælg-

7B: Hvis du har svaret 2, 3, 4 eller 5, i hvilken religiøs eller åndelig
sammenhæng er du da aktiv?
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Spørgsmål 8:
Hvordan vil du beskrive dig selv religiøst? (Markér ja eller nej i hver
af de følgende svarmuligheder.)
Troende kristen

ja

nej

Et religiøst menneske

ja

nej

Et spirituelt menneske

ja

nej

Åndeligt søgende

ja

nej

ja

nej

ja

nej

Interesseret i religiøse og eksistentielle
spørgsmål
Ateist
Andet:

Spørgsmål 9:
Hvordan vil du beskrive de to mennesker, der står dig nærmest, fx
din ægtefælle, din kæreste eller nære venner? (Markér ja eller nej i
hver af de følgende svarmuligheder for person 1 og person 2.)
Person 1:
Troende kristen

ja

nej

Et religiøst menneske

ja

nej

Et spirituelt menneske

ja

nej

Åndeligt søgende

ja

nej

ja

nej

ja

nej

Interesseret i religiøse og eksistentielle
spørgsmål
Ateist
Andet:
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Person 2:
Troende kristen

ja

nej

Et religiøst menneske

ja

nej

Et spirituelt menneske

ja

nej

Åndeligt søgende

ja

nej

ja

nej

ja

nej

Interesseret i religiøse og eksistentielle
spørgsmål
Ateist
Andet:

Spørgsmål 10:
Har religion betydning for dit daglige liv og de beslutninger, som
du må træffe? (Markér ét tal på nedenstående skala.)
Religion har slet
ingen betydning

1-2-3-4-5

Religion har i høj
grad betydning

- Vælg-

Spørgsmål 11:
Har du fået en religiøs opdragelse i dit barndomshjem?
Nej, slet ikke

1-2-3-4-5
- Vælg-

Ja, i høj grad
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Spørgsmål om din brug af internettjenester i kristent regi
De resterende dele af sprøgeskemaet angår dine erfaringer med kristendom på
internettet. Spørgsmål 12-19 vil handle om din brug af forskellige kristne
internettjenester.
Spørgsmål 12:
12A: Hvor ofte bruger du internettet til at søge information om
kristne emner?
Dagligt
Ugentligt
Månedligt
Sjældnere
Aldrig - gå til spørgsmål 12C
12B: Hvis du via internettet har søgt information om kristne
emner, hvad har du da søgt information om? (Markér gerne flere
svarmuligheder.)
Lokale kirkelige eller kristne aktiviteter, kirketider, kirkenyt og
lignende
Bibelen og kristendom
Bestemte kristne retninger
Andre kristne emner, angiv evt. disse

12C: Har du via internettet søgt information om andre religioner
end kristendom?
Hvis ja, angiv hvilken/hvilke religion(er)

Jeg har aldrig via internettet søgt information om andre religioner end
kristendom
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Spørgsmål 13:
13A: Har du besøgt private kristne hjemmesider? (Her tænkes på
private internetsites med kristent indhold.)
Nej - gå til spørgmål 13C
Ja
13B: Hvis ja, hvad er du særligt interesseret i, når du besøger
private kristne hjemmesider? (Markér 1-2 svarmuligheder.)
I at finde kristne vidnesbyrd
I at finde inspiration til mit eget kristne liv
I at få kontakt til mennesker med samme kristne interesse som mig
I at få kontakt til mennesker med en anden religiøs opfattelse end
min egen
Ved ikke
Andet:

13C: Har du selv en privat hjemmeside med kristent indhold?
Nej - gå til spørgmål 14
Ja
13D: Hvis ja, hvilke(n) af følgende grunde var særligt væsentlige
for din beslutning om at oprette denne hjemmeside? (Markér gerne
flere svarmuligheder.)
At fortælle om min tro
At udtrykke min tro på en ny måde
At få kontakt til mennesker med samme kristne interesse som mig
At få kontakt til mennesker med en anden religiøs opfattelse end min
egen
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At sælge kristne produkter som bøger, videoer, musik eller andet
At lære at lave hjemmesider
Ved ikke
Andet

Spørgsmål 14:
De følgende spørsgmål angår dine erfaringer med kristen chat.
14A: Hvor ofte chatter du i kristne chatrooms?
Dagligt
Ugentligt
Månedligt
Sjældnere
Aldrig- gå til spørgmål 15
14B: Hvis du har deltaget i kristne chatrooms, hvilke emner
chatter du da mest om? (Markér 1 eller 2 svarmuligheder.)
Tro
Tvivl
Bibelen
Aktuelle religiøse emner
Ikke-religiøse emner
Ved ikke

Bilag 2 Spørgeskema i udskrift
Andet

14C: Hvis du har deltaget i kristne chatrooms, hvad har da størst
betydning for din brug af kristen chat? (Markér 1-2 svarmuligheder.)
At kommunikere med andre kristne mennesker
Muligheden for at fortælle andre om min tro
At kommunikere om kristendom og religion med mennesker, jeg
ellers ikke ville møde
Muligheden for at kommunikere anonymt om kristendom og religion
Muligheden for at kommunikere om emner, som ellers er svære at
berøre, når jeg er sammen med andre mennesker ansigt til ansigt
Ved ikke
Andet

Spørgsmål 15:
Spørgsmål 15 angår dine erfaringer med kristne fora på internettet ud
over chat (så som nyhedsgrupper, mailinglister, postlister og webdebat).
15A: Hvor ofte har du bidraget til eller læst indlæg i kristne
internetfora?
Dagligt
Ugentligt
Månedligt
Sjældnere
Aldrig - gå til spørgmål 16
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15B: Hvis du har bidraget til eller læst indlæg i kristne
internetfora, hvilke emner er du da mest interesseret i? (Markér 1
eller 2 svarmuligheder.)
Tro
Tvivl
Bibelen
Aktuelle religiøse emner
Ikke-religiøse emner
Ved ikke
Andet:

15C: Hvis du har bidraget til eller læst indlæg i kristne
internetfora, hvad har da størst betydning for din brug af disse?
(Markér 1-2 svarmuligheder.)
At kommunikere med andre kristne mennesker
Muligheden for at fortælle andre om min tro
At kommunikere om kristendom og religion med mennesker, jeg
ellers ikke ville møde
Muligheden for at kommunikere anonymt om kristendom og religion
Muligheden for at kommunikere om emner, som ellers er svære at
berøre, når jeg er sammen med andre mennesker ansigt til ansigt
Andet:

Bilag 2 Spørgeskema i udskrift
Spørgsmål 16:
Hvor ofte anvender du e-mail til at kommunikere i kristne
sammenhænge?
Dagligt
Ugentligt
Månedligt
Sjældnere
Aldrig

Spørgsmål 17:
17A: Har du via internettet deltaget i eller overværet følgende
kirkelige handlinger og kristne ritualer? (Markér gerne flere
svarmuligheder.)
Gudstjeneste
Andagt
Nadver
Fælles bøn
Bryllup
Andre kirkelige handlinger - angiv gerne disse:

Jeg har ikke via internettet deltager i kirkelige handlinger eller kristne
ritualer

11
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17B: Finder du, at internettet er egnet til kirkelige handlinger og
kristne ritualer?
Ja
Egnet i en del tilfælde
Kun egnet i særlige tilfælde
Slet ikke egnet
Ved ikke
Uddyb gerne dit svar:

Spørgsmål 18:
Spørgsmål 18 angår dine erfaringer med kommunikation om personlige
spørgsmål eller problemer med præster via internettet.
18A: Hvor ofte har du via internettet kommunikeret med en præst
om personlige spørgsmål eller problemer?
Aldrig - gå til spørgsmål 19
1-2 gange
3-10 gange
Mere end 10 gange
18B: Hvis du via internettet har kommunikeret med en præst om
personlige emner, hvilke emner har kommunikationen da særligt
drejet sig om? (Markér 1-2 svarmuligheder.)
Tro
Tvivl
Bibelen

Bilag 2 Spørgeskema i udskrift
Aktuelle religiøse emner
Ikke-religiøse emner
Andet:

18C: Hvis du har kommunikeret med en præst om personlige
emner via internettet, hvad har da størst betydning for din brug af
denne form for kommunikation? (Markér 1 eller 2 svarmuligheder.)
Muligheden for at kommunikere om svære eller nærgående emner
uden at skulle mødes ansigt til ansigt
Den skriftlige kommunikationsform
At jeg selv kan vælge tidspunktet for kontakten
At det er uforpligtende
Ved ikke
Andet:

Spørgsmål 19:
19A: Har du erfaringer med brugen af andre kristne
internettjenester end de, som er nævnt i spørgsmål 12-18?
Nej - gå til spørgmål 20
Ja
19B: Hvis ja, hvilke andre kristne internettjenester har du erfaring
med? (Markér gerne flere svarmuligheder.)
Virtuelle 3D-verdener
Køb eller salg af kristent materiale som bøger, videoer eller musik
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Interne kristne netværk
Kristne internet-kontaktannoncer
Andet

Øvrige spørgsmål om dine erfaringer med kristendom på internettet
Spørgsmål 20-24 handler om din opfattelse af forhold mellem kristendom, internettet og
"den virkelige verden".

Spørgsmål 20:
20A: Taler du med andre uden for internettet om din brug af
internettet til kristne formål?
Nej - gå til spørgsmål 21
Ja
Uddyb gerne dit svar:

20B: Hvis ja, hvem taler du da med om din brug af internettet til
kristne formål? (Markér gerne flere svarmuligheder.)
Familie
Kristne venner
Ikke-kristne venner
Andre:
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Spørgsmål 21:
Har kontakter, som du har etableret via internettet, ført til, at du
har deltaget i eller deltager i kristne sammenhænge i "den
virkelige verden"?
Nej
Ja, hvilke(n) sammenhæng(e)?

Ved ikke
Uddyb gerne dit svar:

Spørgsmål 22:
Hvilke(n) af følgende alternativer kommer nærmest din egen
oplevelse af din brug af internettet i kristent øjemed? (Markér
gerne flere svarmuligheder.)
Min brug af internettet i kristne sammenhænge har betydning for mit
kristne liv i "den virkelige verden"
Min brug af internettet i kristne sammenhænge har givet mig religiøse
oplevelser, som jeg ellers ikke ville have opsøgt
Min brug af internettet i kristne sammenhænge har betydet, at jeg er
kommet i kontakt med kristne mennesker, jeg ellers ikke ville have mødt
Jeg har fået mulighed for at fortælle om min tro overfor nye
mennesker
Min tro har forandret sig
Jeg har fundet nye måder at praktisere min religion på
Jeg har ikke oplevet noget nyt i religiøs sammenhæng via internettet
Ved ikke
Uddyb gerne dit svar:
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Spørgsmål 23
23A: Vil du sige, at du er del af et kristent fællesskab på
internettet?
Nej - gå til spørgmål 24
Ja
23B: Hvis ja, hvor har dette kristne fællesskab sit udspring?
Fællesskabet har sit udspring i "den virkelige verden"
Fællesskabet er opstået via af internettet
Ved ikke
Uddyb gerne dit svar

Spørgsmål 24:
Mener du, at der via internettet kan skabes (nye) kristne
fællesskaber?
Ja, det er muligt
Muligt i en del tilfælde
Kun muligt i særlige tilfælde
Slet ikke muligt
Ved ikke
Uddyb gerne dit svar:
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Andre spørgsmål

Spørgsmål 25: Øvrige kommentarer
Her har du mulighed for at komme med øvrige kommentarer af relevans
for emnet i denne spørgeskemaundersøgelse:

Spørgsmål 26: Besvare yderligere spørgsmål
Besvarelserne af dette spørgeskema vil forhåbentlig bidrage med mange
interessante oplysninge om emnet. Det er dog ikke muligt at belyse alle
vinkler vha. et spørgeskema. Derfor beder jeg dig om at give tilsagn til, at
jeg evt. må kontakte dig for uddybende spørgsmål på et senere tidspunkt.
Nej, jeg ønsker ikke at besvare uddybende spørgsmål.
Ja, jeg vil gerne besvare uddybende spørgsmål. Angiv da et selvvalgt
kodeord, som du bliver bedt om at gentage efter afsendelsen af dette
skema:
Ét selvalgt kodeord:

Send spørgeskema

Tryk på knappen "SEND" nedenfor, når du har udfyldt spørgeskemaet.
Send

Forside

Undersøgelsen

Anja Boe Espersen

Bilag 3
Udskrifter af sitet

Bilag 3 Udskrifter af sitet

1

Bilag 3 Udskrifter af sitet
Spørgeskemaundersøgelse om
brugen af internettet i kristent regi
Spørgeskema

Undersøgelsen

Anja Boe Espersen

Spørgeskemaundersøgelse om brugen af
internettet i kristent regi
En religionsvidenskabelig undersøgelse af Anja Boe Espersen
Hvis du har erfaringer med at bruge internettjenester i kristent øjemed, så opfordrer jeg
dig til at bruge lidt tid på at besvare 26 spørgsmål.
Når du har udfyldt og sendt spørgeskemaet, har du mulighed for at deltage i
lodtrækningen om et boggavekort på 500,00 kr.
Undersøgelsens hovedresultater vil på et senere tidspunkt kunne findes anonymiseret
på dette site eller via den kirkelige internetservice, Giraffen. Hvis du besvarer
spørgeskemaet, kan du få hovedresultaterne sendt direkte til din e-mailadresse ved at
angive denne sidst i spørgeskemaet.
Du må meget gerne henvise mennesker i din omgangskreds til dette spørgeskema.
Du er velkommen til at henvende dig til mig med spørgsmål, kommentarer eller hvis der
skulle opstå tekniske problemer i forbindelse med spørgeskemaet. Det kan ske via
denne e-mailadresse; anja.boe@espersen.net
På forhånd en stor tak for din hjælp til at belyse dette emne!

Med venlig hilsen stud.mag. Anja Boe Espersen
GÅ TIL SPØRGESKEMA
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Spørgeskemaundersøgelse om
brugen af internettet i kristent regi

Spørgeskema

Forside

Anja Boe Espersen

Undersøgelsen
Kort om spørgeskemaundersøgelsen
Spørgeskemaundersøgelsen udføres i forbindelse med stud.mag. Anja Boe Espersens
speciale til Religionsvidenskab ved Århus Universitet.
Den overordnede interesse for specialet er udfra en religionssociologisk vinkel at belyse,
om brugen af internettet i kristent regi har betydning for forandret religiøsitet og/eller
forandret religiøs praksis for brugerne.
En stor del af specialet vil bestå af gennemførelsen af en spørgeskemaundersøgelse
henvendt til brugere af danske kristne internettjenester. Det sker med det formål at
opnå et indblik i brugerne af og brugen af disse tjenester.
Hvis du har erfaringer med brugen af internettet i kristent regi, så er du meget
velkommen til at deltage i spørgeskemaundersøgelsen og være med i lodtrækningen om
et boggavekort på 500,00 kr.
Datatilsynet har d. 25/7-2000 godkendt spørgeskemaundersøgelsens koncept mv. som
forskningsprojekt i overensstemmelse med persondataloven. ALLE personlige
oplysninger, som fremgår af besvarelserne, vil blive slettet eller anonymiseret.
Specialet bliver til under vejledning af Lars Ahlin, Institut for Religionsvidenskab, Århus
Universitet, ahlin@teologi.au.dk
I 1999 gennemførte stud.mag. Morten Thomsen Højsgaard en lignende
religionsvidenskabelig spørgeskemaundersøgelse på internettet. Den undersøgelse
henvendte sig til kirkelige webmasters, mens nærværende undersøgelse mere bredt har
brugerne af kristne internettjenester i fokus. Webmasters kan naturligvis også være
brugere af kristne internettjenester, og er derfor relevante svarpersoner for begge
undersøgelser. Du kan læse mere om Morten Thomsen Højsgaards undersøgelse via
dette link:

Spørgeskema

Forside

Anja Boe Espersen
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Spørgeskemaundersøgelse om
brugen af internettet i kristent regi

Spørgeskema

Forside

Undersøgelsen

Anja Boe Espersen

Kort om min faglige baggrund og interesser
Jeg har siden 1993 studeret Religionsvidenskab ved
Aarhus Universitet og siden 1997 Kommunikation ved
Aalborg Universitet, herunder medieformidlet
kommunikation. I det religionsvidenskabelige studie har
jeg særligt interesseret mig for mennesker i det moderne
samfund ud fra religionssociologiske vinkler.

De seneste år har jeg tilstræbt at kombinere de to fag, bl.a. i to større opgaver om
religiøst tv. Jeg vil gerne undersøge, hvad samspillet mellem religion og forskellige
medier eller kommunikationsformer betyder for religiøse mennesker, budskaber og
fænomener.
For tiden arbejder jeg på mit religionsvidenskabelige speciale, der omhandler
kristendom på internettet. I forbindelse med specialet har jeg lagt et spørgeskema på
internettet. Hvis du har erfaringer med brugen af internettet i kristent regi, så er du
meget velkommen til at udfylde skemaet og deltage i lodtrækningen om et boggavekort
på 500,00 kr.

Stud.mag. Anja Boe Espersen, Næssundvej 18, 9220 Aalborg Øst, tlf: 9815 3524,
anja.boe@espersen.net

Spørgeskema

Forside

Undersøgelsen

4

Bilag 3 Udskrifter af sitet

Spørgeskemaundersøgelse om
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Forside

Undersøgelsen

Anja Boe Espersen

Tak for din deltagelse
Spørgeskemaet er nu afsendt.
Svar eventuelt på nedenstående spørgsmål og tryk derefter på Send-knappen

Besvare yderligere spørgsmål:
Hvis du sidst i spørgeskemaet gav tilsagn til evt. at besvare yderligere
spørgsmål, så er det nødvendigt, at du her gentager dit kodeord samt
angiver din e-mailadresse eller evt. anden adresse, så jeg har mulighed
for at kontakte dig.
Kodeord:

Din (e-mail)adresse:

Hovedkonklusion & lodtrækning
Hvis du ønsker at få undersøgelsens hovedkonklusioner tilsendt og/eller
at deltage i lodtrækningskonkurencen, kan du angive det herunder. Husk
at angive e-mailadresse.
Ja tak, jeg vil gerne have undersøgelsens hovedkonklusioner
tilsendt.
Ja tak, jeg vil gerne deltage i lodtrækningskonkurrencen om et
boggavekort på 500 kr.
(E-mail)adresse:

Send
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Husk, at du er meget velkommen til at henvise mennesker i din omgangskreds til dette
spørgeskema.
Endnu en stor tak for din deltagelse i denne undersøgelse!!
Ligeledes tak til Giraffen for at henvise til denne spørgeskemaundersøgelse.

Forside

Undersøgelsen

Anja Boe Espersen
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Bilag 4 Grundlæggende databehandling af
spørgeskemaundersøgelsens resultater
Dette bilag indeholder grundanalysen af 237 respondenters besvarelser til spørgeskemaet.
Her anføres grundlæggende forhold og overvejelser (optællinger, kommentarer, metodiske
bemærkninger, oversigtstabeller mv.), der dels fylder meget, dels ikke umiddelbart er
essentielle i forhold til de centrale problemstillinger. Grundanalysen fungerer således som
fundamentet for den videre analyse og fortolkning, som befinder sig i specialets hoveddel.
Kendskab til bilagets indhold er ikke en forudsætning for at læse specialet, men her kan
læseren alt efter interesse og behov se nærmere på specifikke spørgsmål, hvis grundlaget for
analysen ønsket uddybet. Hvert spørgsmål optælles og kommenteres enkeltvis.
Klammer som disse [ ] markerer, at jeg har fjernet enwww-adresse, et bynavn eller andre
personhenførbare oplysninger. I klammen kan være angivet hvilken type oplysning, der er
fjernet.
”ID” i tabellerne refererer til respondenternes nummer, hvor eksempelvis 74 i en kolonne
svarer til respondent 74 (R74) i specialets hoveddel.

B.4.1 Spørgsmålenes foki
Herunder følger en oversigt over de i alt 26 spørgsmål med underspørgsmål. Spørgsmålene
kan inddeles i følgende emner:
Spørgsmål

Emner

S1-S4

Demografiske forhold (alder, køn, uddannelse, beskæftigelse)

S5-S6

Forhold til internettet generelt (hvor ofte, det primære brug)

S7-S11

Respondentens religiøsitet (aktivitet i religiøse sammenhænge, religiøs selvforståelse,
nærmeste personers religiøsitet, religionens betydning, kristen opdragelse)

S12-S19

Respondenternes erfaringer med forskellige kristne netaktiviteter (informationssøgning,
private hjemmesider, chat, internetfora, e-mail, ritualer, kommunikation med præster, andre
tjenester)

S20-S24

Øvrige erfaringer med kristendom på internettet (taler om deltagelse i off-line
arrangementer vha. internettet, oplevelse af brugen af internettet, del af net-fællesskab)

S25-S26

Øvrige spørgsmål (frie kommentarer, villighed til at besvare yderligere spørgsmål)
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B.4.2 Optælling af besvarelser til spørgeskemaet
B.4.2.1 Indledende spørgsmål (demografi, internet og religion)
S1: Alder
Spørgsmål 1: ”Hvilket år er du født?”.
S1

Aldersintervaller

Antal

Valid % af 235

0-9 år

0

0

10-19 år:

32

13,6

20-29 år

87

37,0

30-39 år

53

22,6

40-49 år

34

14,5

50-51 år

18

7,7

60-69 år

11

4,7

70-79 år

0

0

I alt besvaret

235

100,1

Ikke besvaret/ugyldig

2

Bemærkninger:
•

Ugyldige: R63 har anført at være født i 1872, hvilket må være en fejl.

•

Med undtagelse af 24 besvarelser har respondenterne anført deres alder med angivelse
af fire cifre. Disse 24 har jeg lagt 1900 til, dvs. sat ”19” foran de to eksisterende cifre,
da det er nødvendigt med angivelser efter samme talsystem for at søge i det anvendte
databaseprogram. Jeg har gået alle 24 tilfælde igennem for at se, om deres
uddannelse, beskæftigelse eller andet kunne antyde, at de har angivet deres alder i år i
stedet for deres fødselsår. Dette var ikke tilfældet.
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S2: Køn
Spørgsmål 2: ”Angiv dit køn”
S2

Køn

Antal

Valid % af 235

Kvinder

88

37,4

Mænd

147

62,6

I alt besvarede

235

100

Ikke besvaret/ugyldig

2
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S3: Uddannelse
Spørgsmål 3: ”Hvlken uddannelse har du? (Markér det højeste alternativ, som du har afsluttet
eller er i gang med.)”
S3

Hvilken uddannelse har du?

Antal

Valid % af 237

1

Folkeskole eller tilsvarende (7-10 års skolegang)

28

11,8

2

Læreplads eller udlært i et fag

21

8,9

3

Gymnasial uddannelse (ca. 12 års skolegang, fx alment 32

13,5

gymnasium, HF, teknisk gymnasium, handelsgymnasium)
4

Kortere videregående uddannelse (1½-2½ år, fx laborant)

12

5,1

5

Mellemlang videregående uddannelse (3-4 år, fx sygeplejerske)

54

22,8

6

Lang videregående uddannelse (3-7 år, forskningsbaseret 84

35,4

universitetsuddannelse)
Andet:

6

2,5

I alt

237

100

Bemærkninger:
•

Jeg har valgt at spørge til respondenternes højeste afsluttede eller igangværende
uddannelsesniveau, da det kan være misvisende kun at spørge til det højeste afsluttede
niveau. Eksempelvis vil en kategori som "har afsluttet gymnasiet" ikke differentiere
mellem studerende ved universiteterne og personer under uddannelse indenfor mere
praktisk betonede fagområder, såsom sygeplejersker.

Omkodninger:
•

Der er foretaget i alt 16 omkodninger til besvarelserne til spørgsmål 3.

•

I alt 14 af respondenterne havde markeret i rubrikken ”Andet” (=7) under uddannelse.
Deres uddybende besvarelser afslører i visse tilfælde, at der er uoverensstemmelser
mellem besvarelserne fra den enkelte respondent. Derfor har jeg rettet enkelte
besvarelser fra uddannelsesniveau ”Andet” til de rette niveauer, som angivet
herunder.
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ID

S3_uddannelses-

7

Rettet

S1_Alder S3_Uddannelse_andet

S4_Beskaeftigelse

66 7

1969

Billedkunstner

69 7

1986

Intet

Skole

79 7

1972

hf + Udlært i læreplads

Køkkenmedhjælp på en efter- 3

niveau

til niveau

1

skole
90 7

1949

Livslang lederuddannelse på Markedsansvarlig
div. uddannelsesin.

105 7

1977

Bestyer,lagerchef,1

år

af Leder efter en lagerplads som

kok-keud. havemand,m.m.

murer analysere livet/folk

109 7

1983

Produktionsskolen

Foto/video

1

122 7

1986

jeg i 8 klasse

Skolegang

1

124 7

1981

Mediegrafiker

Studerene

2

132 7

1971

uddannet

inden

for Souschef

finanssektoren
164 7

1984

166 7

1968

184 7

1959

Efterskole

Kontoruddannet

Efterskole!!

1

Præst

6

Medhjælpende ægtefælle +
hjemmegående

186 7

1970

IT- Supporter

Elev på EUC

197 7

1960

Diakon/socialpædagog

Assistent i bofællesskab

5

Kommentarer til omkodningerne:
•

R69 er 14 år og må derfor tilhøre uddannelsesniveau 1.

•

R79 hører til både på niveau 2 (læreplads) og 3 (HF). Det højeste alternativ er således
niveau 3.

•

R109 går på en produktionsskole. Disse skoler tilbyder ikke direkte et
kompetencegivende uddannelsesforløb, men er et tilbud for unge, der har brug for en
afklaring af, hvad de kan og vil fremover. Respondenten er 17 år gammel, og må have
en folkeskoleuddannelse bag sig som højeste niveau.

•

R122 går i 8.kl. og tilhører derfor uddannelsesniveau 1.

•

R124 er under uddannelse til mediegrafiker, som må svare til niveau 2 (R201 er
beskæftiget som mediegrafiker og har angivet niveau 2).

•

R164 går på efterskole, er 16 år og tilhører derfor uddannelsesniveau 1.
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•

R166 er præst. Han er tilknyttet folkekirkens højrefløj, så han må være uddannet
præst, dvs. på niveau 6.

•

R197 tilhører som diakon/socialpædagog niveau 5.

•

R66, R90, R105, R184 og R186 forbliver i kategorien ”Andet”, da jeg ud fra de
tilgængelige oplysninger ikke umiddelbart kan placere dem sikkert i en af de øvrige
kategorier.

Yderligere omkodninger:
Jeg har sammenholdt uddannelsesniveauerne med respondenternes beskæftigelse, og det har
også givet anledning til et enkelte rettelser i tilfælde, hvor der ikke er overensstemmelse
mellem beskæftigelse og uddannelsesniveau. Det er naturligvis ikke sikkert, at en given
uddannelse fører til ansættelse inden for samme område, men i de to tilfælde, som er angivet
herunder, skulle der, bl.a. pga. deres alder, ikke være tvivl om, at de har placeret sig i en
forkerte kategori.
•

R199 er 16 år gammel og har under beskæftigelse anført HG, altså
handelsgymnasium, der svarer til niveau 3, og ikke niveau 1, som hun har anført
under uddannelse.

•

R221 er 15 år gammel og folkeskoleelev, men har angivet uddannelsesniveau 2. Det
må i stedet være niveau 1.
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S4: Beskæftigelse
Spørgsmål 4: ”Hvad er din beskæftigelse?”
ID
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

S4_Beskaeftigelse
Centerleder
Studerende
civilingeniørstuderende
Speditør
under uddannelse
Stud. Oecon
stud scient biologi
studerende, teologi
kontor medarbjeder
Ansat i kirkelig organisation
studerende
studerende, forhistorisk arkæologi
Bogholder
Filmarbejder

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

personalekonsulent
studerende og computermedhjælper
Studerende
IT konsulet offentlig sektor
stud. teol.
præst
studeremde
Lærerstuderende
Studerende
studerende
PR medarbejder
Psykologi og teologistud.
studerende,civilingeniør
Assisten
Arbejdsløs webmaster, - pensioneret missionær i Afrika
studerende på overbygningsuddannelse
software designer
Desktopper, journalist, postarbejder, freelancer, selvstændig (ikke en vits, men mange halvtids og
løse opg.)
lærer
Servicemedarbejder
går i 9.
Gravermedhjælper
se 3
Adjunkt i Ny Testamente
Studerende
tandlæge
TV-produktion
Invalide pensionist, frivilligt arbejde
ssh
Sognepræst og fritids IT-firma

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

9
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ID
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

S4_Beskaeftigelse
studerende
Firmenighedspræst
sitebuilder
Studerende
Organistvikar, natportier, stud theol
Fængselsfunktionær
kommunal kooredinator, byggeri
Elektronikmekaniker
børnehaveklasseleder
Missionær (indre Mission)
Stud. mag. (musik)
ude af det aktive erhvervsliv
it-vejleder
webmaster
Fuldmægtig - dvs. embedsmand
Studerende
sognepræst
Programmør
Kontorfunktionær
Elev i Rådgivende Ingeniørfirma, Teknisk assistent
Billedkunstner

68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97

studerende
skole
Sygemeldt pt. (forrige job var redaktør på computerblad)
Førtidspersonist.
diakon/pædagogstuderende
Højskoleelev
gartner
Hjemmegående
Studerende
I en fritidsordning
igang med gymnasial udd.
Køkkenmedhjælp på en efterskole
gårdejer
Arbejdsløs, civilingeniør - bygge- og anlægsbranchen
sognepræst
studerende
Lærerstuderende
Studerende
stud.mag. – [...]
BA i erhvervssprog
i butik
Lærer
Markedsansvarlig
Layout & sats - Hjemmesideprogrammering
psykologistuderende
Sognemedhjælper
soc. pædagog
Redaktionssekretær & rådgiver for unge
Studerende
Stud.theol. og centerleder
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ID
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146

S4_Beskaeftigelse
Går på gymnasiet
Produktions medarbejder
Informationsmedarbejder
Stud. Theol.
pædagog
Skolesekretær
Ingeniør
Leder efter en lagerplads som murer analysere livet/folk
pensionist, forfatter
kultursekretær
lærer
foto/video
IT-konsulent
Fængselsfunktionær
Ingeniør
p.t. højskolelærer
folkeskolee
folkeskole elev
Folkeskoleelev
Studerende
redaktionel medarbejder og webmaster
diakonelev/pædagogstuderende
Programmør (deltid). Skriver samtidig kandidatspec. i Matematik
systemkonsulent
skolegang
teologistuderende og IT-konsulent
studerene
studerende
Bibelskoleelev
Underviser / Førtidspensionist
lærer
Sygeplejerske
Bibliotekar
Universitetsstuderende
souschef
Sekretær i Missionsselskab
studerende, østeuropastudier
grafiker
[...]studerende
Ph.D. studerende
Studerende
tømrer
Radiomekaniker
går i 6.kl.
førtidspensionist
lærerstuderende
Baptistpræst
stud. polyt.

147 efterskolelærer, cand. teol.
148 skoleinspektør
149 Informatikassistent
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ID
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201

S4_Beskaeftigelse
journalist
Studerende
børnehave
Læser til tandplejer
EDB-Specialkonsulent
studerende
adjunkt
pædagog
social- og sundhedsassistent
jeg går tit i kirke med min mor og far!!!!!
kontorelev
lærer/projektmedarbejer
redaktør, cand.phil
sognemedhjælper
Efterskole!!
Stud.theol.
Præst
Studerende
Pædagogstuderende og barnepige
Student + studiejob (rengøring)
Elektronikmekaniker
studerende
psykologistuderende
studerende
journalist
eftyerløn
lærer
Studerende
Direktionskonsulent
Studerende
studerende
Kirkegårdsleder
Direktionssekretær
fabriksarbejder
Medhjælpende ægtefælle + hjemmegående
Lastbilchauffør
Elev på EUC
Seminarie adjunkt
Gymnasieelev
Webmaster
Projektkoordinator i en kirke
Jordemoder
jeg er arbejdsdreng på sügro
præst
Studerende
sosialarbeider
Studerende/arbejde på bibliotek
Assistent i bofællesskab
Præst samt arbejdsmæssigt organisatorisk tilknyttet
Går på HG
Friskolelærer
Mediegrafiker
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ID
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237

S4_Beskaeftigelse
bioanalytiker
laborant medarbejder
kontor
jurist
Studerende
teknisk assistent i kommunal forvaltning
Selvstændig
KORRESPONDENT
Redaktør
Studerende
førtidspangsionist
arb.løs
Indremissionær
hjælpepræst
Civilingeniør
Ungdomspræst
ledig
folkeskoleelev
folkeskoleelev
Folkeskoleelev
lektier
Folkeskoleelev
jeg går i 9. klasse
Folkeskoleelev
Computere, arbejde og sport
socialpædagog
studerende
teologistuderende, konfirmandunderviser,
Lærerstuderende
socialpædagog
Graver
Studerende
I aktivperiode. Under Udd. som Lotus Notes Designer
Sognepræst
alt.behandler
Industriel designer

13
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S5: Hvor ofte bruges internettet?
Spørgsmål 5: ”Hvor ofte bruger du gennemsnitligt internettet?”
S5
1
2
3
4
5

Hvor ofte bruger du internettet?
Daglig
Ugentlig
Månedlig
Få gange i kvartalet
Få gange årligt
I alt

Antal
161
66
9
1
0
237

Valid % af 237
67,9
27,9
3,8
0,4
0
100
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S6: Hvad bruges internettet til generelt?
Spørgmål 6: ”Hvad bruger du primært internettet til? (Markér 1-2 svarmuligheder.)”
S6
1
2
3
4

Hvad bruger du primært internettet til? Antal
Arbejde
104
Studie
78
Privat kommunikation
174
For min egen fornøjelses skyld
106
I alt
461
Ikke besvaret
1

% af 236
43,9
32,9
73,4
44,7

Bemærkninger:
•

Der er i alt 462 markeringer på de 4 besvarelsesmuligheder. Divideret med antallet af
respondenter, som har svaret (236), svarer det til, at hver har markeret 1,96 eller lige
knapt 2 afkrydsningsmuligheder. Flere har afkrydset 3-4 af de 4 muligheder.
Bevarelsene afspejler alligevel deres brug af internettet generelt.
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S7A: Religiøs aktivitet – hvor meget?
Spørgsmål S7A: ”I hvilken grad vil du sige, at du er aktiv i en kirke, en menighed, et
trossamfund eller anden form for religiøs eller åndelig sammenhæng? (Med aktivitet tænkes
fx på din deltagelse i forskellige aktiviteter så som gudstjeneste, møder, undervisning,
indsamlinger, rengøring, musikarrangementer, udformning af kirkeblad og internetsider eller
lignende. Markér et tal på nedenstående skala.)”

S7A I hvilken grad vil du sige, at du er aktiv i en kirke, en menighed, et Antal
trossamfund eller anden form for religiøs eller åndelig sammenhæng?
1
Slet ikke aktiv
25
2
17
3
16
4
53
5
I høj grad aktiv
120
I alt
231
Ikke besvarede
6

Valid %
af 231
10,8
7,4
6,9
22,9
51,9
99,9

Bemærkninger:
•

Respondenterne har angivet deres religiøse aktivitet på en skala fra 1 (Slet ikke aktiv)
til 5 (I høj grad aktiv).

S7B: Religiøs aktivitet – hvor?
Spørgsmål 7B: ”Hvis du har svaret 2, 3 4 eller 5, i hvilken religiøs eller åndelige
sammenhæng er du da aktiv?”
ID
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

S7A_Aktivitet
5
4
5
4
5
5
5
5
5
5

11
12
13
14
15

5
5
3
4

16 5
17 4
18 5

S7b_AktivHvor
Frikirke
KFS, IMU
luthersk mission
Med i menighed
Apostolsk kirke
KFS
Kristeligt forbund for studerende
Folkekirken
Folkekirken
Kristeligt Forbund for Studerende, arrangør af lejr for 550 unge gymnasielever og
studerende, Folkekirken gudstjenester,
Folkekirken, Kristeligt Forbund for Studerende
folkekirken, KFS
LM + IM
Folkekirken
Folkekirke og folkekirkelig organisation
Frikirke
protestantisk kristendom
Den danske folkekirke, [bynavn] Kirke
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ID
19
20
21
22
23
24
25
26
27

S7A_Aktivitet
3
5
5
5
5
4
5
3
5

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

5
5
5
5
5
5
4
5
2
5

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

5
5
5
4
4
5
5
5
5
5
5
4

50 5
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

4
5
4
5
5
4
5
4
4
5
5
5
5

64 5
65 4
66 5

S7b_AktivHvor
KFUM OG KFUK i Dfanmark, Y'S Men og KFUM Spejderne
KFS, Folkekirken, Oase
folkekirken
evangelisk luthersk missionsforening, kristeligt forbund for studerende, folkekirken
Ev. Luth. Missionsfor., Kristeligt Forbund for Stud.
Folkekirke
Folkekirken og Kristen Forbund for studerende(KFS)
Missionsselskab (MAF-DK)
[bynavn] Kirke, Kristeligt Forbund for Studerende, BASIS, Dansk Bibel-Institut,
Indre Mission m.m.
Folkekirken, Kristent Forbund for Studerende
Indre Missions Ungdom (Folkekirken)
Lokal baptistkirke, Baptistsamfundets ledelse, sammes webmaster
Indre Mission + folkekirke
Indre Mission, Folkekirken
En kristen, karismatisk frikirke
Baptist
Folkekirken + Indre Mission
er meget aktiv i teenarbejde og børnearbejde
KFUM & KFUK og ellers meget tværkirkeligt i forbindelse med min
fritidbeskæftigelse med kristen musik
Deltager i div. aktiviteter med kristent præg(møder, kirkegang osv.)
Folkekirken og Indre Mission
Indre Mission & Kristeligt forbund for Studerende
kristen meneighed, teologisk kursus,
Folkekirkelig sammenhæng
Folkekirken
forbøn til gudstjenster,udformning af kirkeblad og internetsider
Sognemenighed og internet-samarbejde
Indre Mission
Præst i grundtvigsk frimenighed
kristen
Kristen sammenhæng. Jeg kommer i folkekirken og KFS (Kristeligt Forbund for
Studeren-de) samt har tilknytning til LM (Luthersk Missionsforening)
Gudstjeneste to gange ugentligt. Desuden møder 1-2 gange månedligt. Desuden
organistvikar
Folkekirke. Ungdom med Opgave. Kristen lokal radio
folkekirken menighedsråd, menighed
Folkekirken - IM
Folkekirken
Folkekirken, herunder indre mission
Folkekirken, Indre Mission
Aktiv i cellegruppe/bedegruppe
Kirkeligt Fællesråd - FDF
kirkens webmaster m.v.
I Evangelisk Luthersk Missionsforening og folkekirken
Bestyrelse, kommunikation, Valgmenighed
professionel arbejdsmæssigt
[Bynavn] Baptistmenighed: deltagelse i gudstj. mm. og med-leder af cellegruppe
(bibel-studiekreds)
Luthersk Missionsforening
internetsider +gudstjeneste, møder
Kristen meditation, sjælesorgsarbejde
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ID
67
68
69
70

S7A_Aktivitet
2
4
4
1

S7b_AktivHvor
pinsemenighed
folkekirkelig
demostant

71 1
72
73
74
75
76
77
78
79

4
5
3
5
5
5
4
4

80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

4
3
5
4
5
5
3
5
4
4
5

folkekirken og Indre Mission
kristendom - KFS, folkekirken
pinsekirken
Pinsevækkelsen
bibelkreds og gudstjenester
Kirkesanger
Lokale frikirke (apostolsk kirke)
arbejder på en kristen efterskole. Sidder med i landsbestyrelsen for [...]. kommer til
møder i LM
IM, KFUM-spejderne, folkekirken
Indre Mission, Danmark
professionel arbejdsmæssigt
romserk-katolsk
kristendom; folkekirken
Kristendom - folkekirken
formand for religiøs ungdomsforening
Dansk Oase
i børnearb.
Indre Mission, folkekirken og børnearbejdet
Kristilemme / Fri- og folkekirker
Kirkeliv - www.[kirke].dk

92 4
93 5
94 1

kristeligt forbund for studerende og folkekirken
Folkekirken

95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105

5
4
5
5
5
5
4
4
4
3

Dialogcentret og ID (International Dialog)
Gudstjenester og foreninger
Kristendom
Folkekirken, KFUM & KFUK
IMU
Folkekirken
Den Dnaske Folkekirke
Jeg kommer i en frikirke og er der med på de fleste møder og hvad der ellers er.
Faderhuset og Faderhusets Discipeltræningsskole i [bynavn]
Musik, kirkeblad, internetsider
? Jeg er altid til guds tjeneste

106
107
108
109
110
111
112
113
114

3
3
4
2
5
5
4
5
1

lunken nyreligiøs - deltager ind imellem i foredrag og lign.
Folkekirken
Folkekirke
jeg går da i kirke 1 gang om året
Jeg er et af Jehovas Vidner
Folkekirken
Menighedsråd
Gudstjeneste, undervisning
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ID S7A_Aktivitet S7b_AktivHvor
115 1
116 1
117
118
119
120
121
122
123
124

5
3
2
5
5
2
5
1

Formand for kirkelig ungdomsorganisation og teolog
[bynavn] Kristne Studenterbevægelse
KFUM og KFUK
Jeg er Syvende-Dags Adventist og aktiv i min lokale kirke.
Kristen
jeg går i kirke til højtider
Luthersk Mission

125
126
127
128
129
130
131

4
5
4
5
5
4
1

Folkekirke
Luthersk Missionsforening
Folkekirken
Apostolsk Kirke
Gudstjeneste, spejder, div. udvalg
Kirkesanger

132
133
134
135
136
137

Indre Mission
5
5
5
2
1

Folkekirken - Den karismatiske fornyelse, Dansk Oase
Folkekirken, folkekirkelige bevægelser
Leder af menighedsrådet og andre aktivitter
Mange forskellige

138 2
139 5

Kristendom

140 4
141 2

KFUM & KFUK

142 1
143 5
144 5
145 1

Folkekirken
Baptistkirke

146
147
148
149
150
151
152
153

Primært FDF ( Frivilligt Drenge Forbund)
Evangelisk Luthersk Mission, Folkekirken, Selskab for Bibelsk Arkæologi
gudstjeneste, undervisning, musik, menighedsråd
Protetismen
Evangelisk Luthersk Frimenighed / Missionsforening inden for folkekirken
Jeg går i kirke, beder.....
folkekirken + Indre Mission

5
5
5
5
5
5
5
1

154 5
155 5
156 1

Den danske Folkekirke
kristendommen (folkekirke)

157
158
159
160

Bøn-studier-fællesdeling
Luthersk mission
jeg går i en kirkeklub

5
5
4
1

161 4

kirke missionshus
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ID
162
163
164
165
166

S7A_Aktivitet
4
5
5
5

S7b_AktivHvor
Katolicisme
På mange måder da det er mit arbejde
Kommer i en frikirke! Et med til møder, spiller i lovsangsband!
Dansk Folkekirke, Indre Mission, Dansk OASE
Folkekirken / højrefløj

167
168
169
170
171
172
173
174
175

2
5
5
5
4
3
4
4
1

Folkekirken
Folkekirken
Kristen, Kommer i [bynavn] Bibeltrænings Center
Baptistkirken i [bynavn]
Kristen
medlem af DUK (Danmarks unge katolikker)
kristen kirke
Folkekirken

176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192

4
5
3
2
5
5
5
5
2
5
5
3
5
5
5
4
1

Folkekirke
?? Spørgsmålet ikke forstået
Evangelisk-firkirkelig
deltager ved gudstjeneste
deltager i undervisning
Indre Mission
Apostolsk Kirke
Missionsforbundet
Deltager i gudstjenester/møder
Indre Mission
IMU
Folkekirken
Luthersk Kristendom
Syvende dags adventist
en nyplantet menighed
arb.med internetsider, rengøring,

193
194
195
196

5
5
4
3

Dansk Oase
Folkekirken og Indre Mission
Syvendedags adventist
Er lige begyndt at komme i en baptistkirke og prøver at blive en del af fællesskabet
dér.
Indre Mission
Folkekirken samt økumenisk arbejde

197 4
198 5
199 1
200 5
201 5
202 4

Luthersk Mission
Gudstjeneste, møder, websider, blad

203
204
205
206
207
208

møder, musikarrangementer
Tværkirkelig
kristen menighed
Pinsevækkelsen
Baptistkirken

4
2
5
5
4
1

209 5
210 5

APOSTOLSK KIRKE
ansat i et kirkesamfund
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ID S7A_Aktivitet S7b_AktivHvor
211 5
møder, rengørning, praktisk
212 4
Evangelition
213
Kristen
214 5
215 5

Folkekirken, Indre Mission

216
217
218
219

af og til gudstjenester, bibelstudiekreds
Den Katolske Kirke
folkekirken og luthersk missionsforening

2
5
4
1

220 4
221 1

synger i kirkekor

222
223
224
225

gudstjeneste, musikarrangementer, udformning af kirkeblad osv.
Højtider, barnedåb, konfirmation, bryllup og begravelse.
jeg går i kirke til højtiderne

3
2
2
1

226 1
227 1
228 3
229 4

Kristen, Folkekirken
studiekreds, medlem af et menighedsråd, lønnet konfirmandundervisning, ulønnet
konfir-mandarbejde,

230 1
231
232
233
234
235
236
237

4
5
2
5
5
2
1

bedegruppe, gudstjenester, møder etc
Folkekirken
Beder aftenbøn
Jehovas Vidne
Folkekirken
Alphakursus

Bemærkninger:
•

R15, R91, R105, R132 og
besvaret 7B.

R167 har undladt at besvare 7A, men har alligevel
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S8: Egen religiøsitet
Spørgsmål 8: ”Hvordan vil du beskrive dig selv religiøst? (Markér ja eller nej i hver af de
følgende svarmuligheder)”
S8 Hvordan vil du
beskrive dig selv
religiøst?
1
2
3
4
5
6
7

”Ja”Ja i % ”Nej”- Nej i % Andet % af I alt
Ikke
frekvens af 237 frekvens af 237
237 besvarede besvarede

Troende kristne
211
Et
religiøst 112
menneske
Et
spirituelt 74
menneske
Åndeligt søgende
81
Interesseret i religi- 149
øse/eksistentielle
spørgsmål
Ateist
11
Andet/kommentarer -

89,0
47,3

20
82

8,4
34,2

-

-

231
193

6
44

31,2

115

48,5

-

-

189

48

34,2
62,8

110
45

46,4
19,0

-

-

191
194

46
43

4,6
-

171
-

72,2
-

18

7,6

182
18

55
-

Bemærkninger:
•

De forholdsvist mange ikke-besvarede kategorier skyldes, at nogle respondenter blot
har udfyldt én af de syv mulige besvarelser med et ja og således undladt at svare nej
til de resterende.
ID
56
59
74
81
103
105

S8_Andet
(Ved ikke hvad der menes med "et spirituelt menneske")
ovenstående er kun rigtigt hvis religiøs = kristen
underlige spørgsmål!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(Jeg ved ikke hvad sprituelt betyder)
Bryder mig ikke om udtrykket religiøs Har fået et altoverskyggene kald som ingen af de overstående
ord kan beskrive til fulde

Bemærkninger:
I spørgsmål 8 blev respondenterne bedt om at beskrive sig selv religiøst ved at svare ja eller
nej til seks udsagn. Kommentarerne til dette spørgsmål afslører nogle forståelsesproblemer i
forhold til, hvad udsagnene betyder. Fx skriver en respondent: ”Nogle af ordene ligger jeg
nok et andet indhold i, religiøs har i mine ører en negativ klang, og spirituelt menneske
opfatter jeg nyreligiøst, søgende selvfølgelig ikke når jeg har fundet sandheden ergo er jeg en
troende kristen og ikke andet” [S7A, R33]1.

1

Lignede kommentarer til S25 fra R5, R75, R81, R112 og R225.
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Næsten 9 ud af 10 har kunnet relatere sig til at være troende kristen. Mange danskere opfatter
sig selv som kristne i en eller anden forstand, religiøs eller ej. Jeg havde håbet med ”troende”
at skille de ”ikke-religiøse” kristne fra, men sådan er spørgsmålet ikke blevet forstået. Næsten
halvdelen af respondenterne vil kalde sig et religiøst menneske, mens 1/3 afviser det. Der er
en vis modvilje blandt respondenterne i forhold til udtrykkene religiøs og religion. Fx skriver
R5: ”Jeg synes det er forkert at bruge religiøs, da hverken kristen eller andre religioner vil
betegne sig som religiøse” [S25; se også S25, R75]. Jeg var opmærksom på dette, da jeg
formulerede spørgeskemaet, og jeg havde derfor skrevet følgende ved indledningen til
spørgsmålene, der angår religion: ”Religion dækker i denne forbindelse over alle religioner,
herunder fx kristendom, islam, buddhisme og nyreligiøsitet”.
Målgruppen taget i betragtning er det ikke overraskende, at 2/3 har markeret, at de er
interesserede i religiøse og eksistentielle spørgsmål. Det er markant flere end de andele, der
opfatter sig selv som religiøse, spirituelle eller åndeligt søgende. Ca. 1/3 opfatter sig selv som
hhv. spirituelle mennesker og åndeligt søgende, mens knapt halvdelen ikke gør det. Også her
afspejles konflikten mellem at opfatte sig selv som kristen og andre religiøse udsagn.
Spirituel er måske for new age-agtigt, og R105 skriver, at ”Åndeligt søgende er alle
mennesker vel det kommer an på hvordan du stiller det op” [s9.2, R105]. Det illustreres
yderligere ved kommentarer fra R20 [S8] og R81 [S25]. I overensstemmelse med de øvrige
besvarelser har 3/4 afvist at være ateist, og under 5 % har svaret ja. Ateist er et stærkt udsagn,
som det kræver en meget afklaret holdning af svare ja til.
Kommentarer til respondenternes religiøsitet fra S25
Kommentarer til S25, ”Øvrige kommentarer”, som angår respondenternes religiøsitet:
ID
5

S25-Øvrige kommentarer
Jeg synes det er forkert at bruge religøs,da hverken kristen eller andre religioner vil betegne sig som
religiøse.
75 Der er stor forskel på religiøse mennesker og personligt troende mennesker, men det virker som om
du mener det er det samme .
81 Åndeligt søgende: I nogen grad da jeg som kristen søger det åndelige. Jvf. et af spørgsmålene.
112 Jeg synes du i dine spørgsmål går ud fra at man enten er kristen eller "u"-kristen. Ikke som jeg bare interesseret
225 Jeg kommer kun i kirken juleaften og når der sker noget i sammenhæng med min familie. Jeg er
hvad man kalder højtidskristen.
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S9: Nærmestes religiøsitet
Spørgsmål 9: ” Hvordan vil du beskrive de to mennesker, der står dig nærmest, fx din
ægtefælle, din kæreste eller nære venner? (Markér ja eller nej i hver af de følgende
svarmuligheder for person 1 og person 2.)”
S9A Person 1

Ja

%

Nej %

1
2
3
4
5
6
7

193
97
61
69
119
16
-

81,4
41,0
25,7
29,1
50,2
6,8
-

32
87
117
112
61
158
-

ID
95
234
33
59
74
102
103
105
110
124

Troende kristne
Et religiøst menneske
Et spirituelt menneske
Åndeligt søgende
Interesseret i religiøse/eksistentielle
Ateist
Andet

13,5
36,7
49,4
47,3
25,7
66,7
-

Andet % af
237
10
4,2

Ikke
besvaret
12
53
59
56
57
61

% af
237
5,1
22,4
24,9
23,6
24,1
25,7

S91_Andet
Min kone er heller ikke specielt kirkelig
Også Jehovas Vidne
(se tidligere spørgsmål)
gælder kun hvis du mener at religiøs = kristen
??????????
Moske jeg ved det ikke sikkert.
Det er ikke op til mig at bedømme andres tro og tillid til Gud
Hælder mest til den videnskabelige forklaring (men hun tror der er, som de fleste et eller andet)
do.
overhovedet ikke troende

Bemærkninger:
•

De forholdsvist mange ikke-besvarede kategorier skyldes, at nogle respondenter blot
har udfyldt én af de syv mulig besvarelser med et ja og således undladt at svare nej til
de resterende.

S9B Person 2

Ja

%

Nej %

1
2
3
4
5
6
7

164
98
59
78
115
17
-

69,2
41,8
24,9
32,9
48,5
7,2
-

49
81
113
97
65
154
-

Troende kristne
Et religiøst menneske
Et spirituelt menneske
Åndeligt søgende
Interesseret i religiøse/eksistentielle
Ateist
Andet

20,7
34,2
47,7
40,9
27,4
65,0
-

Andet % af
237
13
5,5

Ikke
besvaret
24
58
65
62
57
66

% af
237
10,1
24,5
27,4
26,2
24,1
27,9
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ID
95
12
234
041
59
74
76
102
105
110
124
159
236
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S92_Andet
Jeg har faktisk ikke nære venner udover min kone - så nære, at jeg kan beskrive dette
mine forældre er medium folkekirkekristne
Jehovas Vidne
ikke interesseret i kristendom
kun hvis religiøs = kristen
????????????????
Agnostisker
Moske
Åndeligt søgende er alle mennesker vel det kommer an på hvordan du stiller det op
do.
overhovedet ikke troende
Han går ikke så tit i kirke hveranden søndag
ikke taget stilling

Bemærkninger:
•

De forholdsvist mange ikke-besvarede kategorier skyldes, at nogle respondenter blot
har udfyldt én af de syv mulig besvarelser med et ja og således undladt at svare nej til
de resterende.
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S10: Religions betydning
Spørgsmål 10: ”Har religion betydning for dit daglige liv og de beslutninger, som du må
træffe? (Markér et tal på nedenstående skala.)”
S10
1
2
3
4
5

Religions betydning
Religion har slet ingen betydning

Religion har i høj grad betydning
I alt
Ikke besvaret

Antal
20
15
26
51
120
232
5

Valid %
8,6
6,5
11,2
22,0
51,7
100

Bemærkninger:
•

Respondenterne har angivet religions betydning på en skala fra 1 til 5.

•

Der er ikke forskel på mænd og kvinder i denne fordeling.
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S11: Religiøs opdragelse
Spørgsmål 11: ” Har du fået en religiøs opdragelse i dit barndomshjem?”
S11
1
2
3
4
5

Religiøs opdragelse?
Nej, slet ikke

Ja, i høj grad
I alt
Ikke besvaret

Antal
42
37
31
50
74
234
3

Valid % af 234
17,9
15,8
13,2
21,4
31,6
99,9

Bemærkninger:
•

Respondenterne har angivet graden af religiøs opdragelse på en skala fra 1 til 5.
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B.4.2.2 Spørgsmål om kristne netaktiviteter
Generelt
Spørgsmålene 12-19 er bygget op således, at der først spørges, om respondenterne har
erfaring med en given kristen internetakivitet. Hvis respondenterne ikke har det, kan de typisk
springe videre til næste spørgsmål. Hvis de har erfaring med netaktiviteten, så følger typisk et
par uddybende spørgsmål om brugen af denne tjeneste. Derefter følger spørgsmål 20-24, som
spørger til respondentens opfattelse af relationerne mellem religion, internettet og den
”virkelige” verden. Først registrering af omkodningerne.
Omkodninger af spørgsmål 12-26
I tabellen nedenfor er registreret de tilfælde i spørgsmål 12-26, hvor det har været nødvendigt
at omkode besvarelser. Omkodningerne er sket i de tilfælde, hvor der har været
uoverensstemmelser mellem de enkelte respondenters angivelser af brugen af de enkelte
internetaktiviteter eller andre erfaringer med internettet. Uoverensstemmelserne består i, at
respondenterne har afkræftet, at de har erfaring med en given netaktivitet eller oplevelse eller
undladt at besvare det indledende sorteringsspørgsmål, men hvor det senere alligevel fremgår
af besvarelsen, at de har erfaring med denne tjeneste eller oplevelse. I begge tilfælde er
indledningsspørgsmålet omkodet til et bekræftende svar.
For hver af omkodningerne er registreret hvilke(t) spørgsmål, det drejer sig om,
respondentens nummer, hvilke oplysninger, der var uoverensstemmelser imellem, andre
kommentarer af relevans for omkodningen og endelig hvad der er omkodet til. Desuden er de
forskellige typer af uoverensstemmelser angivet.
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Spørgsmål
12C

ResponUoverensdentnr.
stemmelser
Generelt 12C: nej (2) 12C: angivelse
eller tom
130
Tom
angivet
135
Tom
Angivet
142
Tom
Angivet
216
Tom
Angivet

13A+13B Generelt 13A: nej (1) 13B: ON
eller tom
142
1
ON
13C+13D Generelt 13C: nej (1) 13D: ON
eller tom
195
1
2 og 4
36
Tom
1, 2, 3, 4, 5 og 6
14A+14B Generelt 14A: aldrig (5) 14B/14C: ON
+14C
eller tom
119
5
14C: 3+5

5

tom

6

Tom

15A+15B Generelt
+15C
30
46
116
208
57

15A: aldrig/5

14B: 1+7
14C: 1
14B: 1+3
14C: 2
15B/15C: ON

5
5
5
5
Tom

15C: 2+3
15C: 1
15B: 6=ved ikke
15B: 1+3+4
15B: 3
15C: 3
211
Tom
15B: 2
15C: 1+3
18A+18B Generelt 18A: aldrig (1) 18B/18C: ON
eller tom
+18C
48
43

1
tom

91

tom

19A+19B Generelt 19A: nej
eller tom
34
1
52
149
212
75
83

1
1
1
tom
tom

18C:2
18B: 3+4+5
18C: 3
18C: 1+4 ”det
afkrydsede er den
stærke
side
vedrørende
sjælesorg.”

(1) 19B: ON
19B: 5:

Andet

Omkodet til:
-

”Moon, Scientology”
”Østlige religioner”
”Hinduisme”
”Christian Science”

Ja / 1
Ja / 1
Ja / 1
Ja / 1
Ja / 2
Ja / 2
Ja / 2
-

S22: ”Har haft mulighed for Ja
at evangelisere ved at
fortælle hvem jeg er på
ikke-kristne chatrooms”
14B: 7: “Venskab”
Ja
Ja
Kirkelig webmaster

Ja
Ja
Tom
Ja
Ja
Ja
5=har
kommunikeret
med en præst
via internettet
5
5

18B: 6: Daglig leder af 5
[kirke].dk
S4: Layout & sats –
Hjemmesideprogrammering
[Han har tilsyneladende
kommenteret sjælesorg via
internettet mere end sin
egen brug af dette.]
19B: 5:
Giraffen”

”Jeg

kender Ja, portal

19B:3
19B:2
19B:1+3
19B: 2+3
19B:
5: S25: ”Udover min egen
”opbygning
af hjemmeside
er
jeg
kristen portal”
medarbejder på en stor

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
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kristen portal ...”
20A+20B Generelt 20A: nej
eller tom
3
1
52
1

(1) 20B:ON
eller
20A: uddyb:
1+2
20A:tekst
20A:"måske i enekelte
tilfælde - oftest som
20B: 1+2+3
information”
69
1
2
106
tom
20A:Uddyb+
”Jeg taler ind imellem om
brug nettet til religiøse20B: 3
ikke nødvendigvis kristne
formål”
21
Generelt Nej (1) eller tekst
ved ikke (3)
eller tom
164
1
tekst
21: ”ikke endnu, men jeg
skal snart i Pinsekirken,
med en jeg har mødt på
internettet!!”
23A+23B Generelt 23A: nej (1) 23B: ON/tekst
eller tom
41
1
1
117
1
3= ved ikke

ja
Ja
Ja
Ja

nej

Ja
Tom
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S12A: Information om kristne emner
Spørgsmål S12A: ”Hvor ofte bruger du internettet til at søge information om kristne emner?”
S12A
1
2
3
4
5

Hvor ofte bruger du internettet til at søge information Antal
om kristne emner?
Dagligt
32
Ugentligt
117
Månedligt
48
Sjældnere
27
Aldrig – gå til spørgsmål 12C
13
I alt besvaret
237
Ikke besvaret
0

% af 237
13,5
49,4
20,3
11,4
5,5
100,1

S12B: Information om kristne emner - hvilke?
Spørgsmål S12B: “Hvis du via internettet har søgt information om kristne emner, hvad har du
da søgt information om? (Markér gerne flere svarmuligheder.)”
S12B Hvis du via internettet har søgt information om kristne emner,
hvad har du da søgt information om?
1
Lokale kirkelige eller kristne aktiviteter, kirketider, kirkenyt og
lignende
2
Bibelen eller kristendom
3
Bestemte kristne retninger
4
Andre kristne emner, angiv evt. disse
5
Angivelse af andre kristne emner
Ikke besvaret
ID
1
7
10
12
14
15
18
20
25
27
28
33
37
44
45
47
51
52
53
54
57
60
61
62

Antal

% af 223

154

69,1

131
106
105
68
14

58,7
47,5
47,1
30,5

S12B_Infokristne_andet
teologi, profeti, vækkelser, studie, prædikener, falske retninger, stort set alt
evolution og skabelse
Internationale kristne organisationer
kristne organisationer og deres arbejde, kristen chat
Betydningen af katolske helligdage
teologi, kirkelige organisationer,
Information om bibelskoler
Hermeneutik, forholdet mand-kvinde
Kristen musik
Kristendom og psykologi
musikarrangementer, rockgudstjenester
Div. teologisk, debat, studier over emner osv.
Kristen musik
t-shirts med et kristent budskab, kristne bøger, film, musik
undervisning i kristendom; kristendom og kultur
Prædikensamlinger, salmevalg
Musik, Koncerter, Kirker
politik med kristene emner som baggrund eller holdning
Kristen Musik
artikler, billeder, personoplysninger
søger tvivlspørgsmål besvaret i bibelen
kristen musik
kristne forfattere, kristne vittigheder, andre kirker, kristént layout
prædikener, bønner og bønsliv, kirkelige erfaringer
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ID
66
70
73
78
79
82
86
87
95
102

103
111
113
119
123
127
128
136
145
147
148
151
154
155
157
161
164
165
178
181
182
184
190
191
194
196
215
219
221
223
231
232
233
234

S12B_Infokristne_andet
Kristne Kunstnere
Den jødiske baggrund for kristendommen
evangelisationssider, kampagner
primært kristen musik
private hjemmesider, om Bands, kristne bogforlag, bare for at se hvad der nu skae på giraffen
prædikener, bønner og bønsliv, kirkelige erfaringer
stort set alt indenfor kristendommen...
Menighedsforbundet 3F
Kristne organisationer og aktiviteter i udlandet
Tidskrifter menigheder .Jeg synes det er sjovt at se andre kirkers hjemmesider specielt frikirkerne
som jeg har tilknytning til.Folkekirken ser jeg aldrig. Også de nordiske og erupæiske kirker. Sjovt
med de links der er i nogle kirkers hjemmesider.
Kristne chattere
Kirkelige nyheder
Fagspecifikke hjemmesider inden for teologien
kristne aktiviteter i andre lande
temaartikler, musik, andagter
bøn, meditation m.m.
sekter, falsk lære, kristen undervisning
Kirkehistorie, dogmatik, eksegese, bibeloversættelser, bibelens grundsprog m.fl.
kristendommens historie
arkæologi, undervisningsmateriale
missionsaktiviteter internationalt
Fundamentale kristne begreber: anger, jubelår..…
Musik, bøger
musik o.lign.
Orientering ang.oplysninger om tro/vantro/Relligiøsitet
Sider der er lavet med en kristen grundholdning/undervisning/faglig-teologiske emner
Kristne ungdomssider.
Engelssproget litteratur. Karismatik. Oplysning om div. kristne forfattere og ledere
Information fra bestemte kristne organisationer
Prædikener - e,handel
kontaktbureau for kristne
Information om Jehovas Vidner, da jeg tit blev opsøgt af dem
emner til min undervisning f.eks. kristnes syn på det at skjule flygtninge (lovbrud), inspiration fra
andre menigheder, debatsider
Kristendom og EU
Jesus2000, Indre Mission
Vranglære, falske profeter etc.
mat. til bl.a. konfirmandundervisning
til en skoleopgave
Andre Trosretninger
buddisme, islam,jødedom mm,
Andre religioner
åndeligt lederskab i kirken,
Kristendommens Historie
Forsk. emner til brug for mine foredrag.
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S12C: Information om andre religioner
Spørgsmål S12C: ”Har du via internettet søgt informationer om andre religioner end
kristendom?”
S12C
1
2

Har du via internettet søgt informationer om andre
religioner end kristendom?
Hvis ja, angiv hvilken/hvilke religion(er)
Angivelse af religioner
Jeg har aldrig via internettet søgt information om andre
religioner end kristendom
I alt besvaret
Ikke besvaret

Antal
121
69
107
228
9

Valid % af
228
53,1
46,9
100

ID S12C_Inforeligion_Angiv
1 kananæisk, assyrisk, babylonsk, hitittisk
3 jehovahs vidner
5 alt om nyreligiøsitet
7 Jehovas vidner
9 Moon bevægelsen / Scientology / Jehovas vidner
11 Islam
17 Scientology
19 ISLAM
20 Islam
26 Jehovas Vidner, Mormoner, o.s.v.
27 Jehovas vidner
28 Islam
29 Jehovas Vidner, Mormoner
30 Islam
32 Islam
33 Kun sporadisk og mest af nysgerrighed været inde på sider af/om andre religioner, f.eks. asatroen,
mormoner m.fl.
36 islam og moonbevægelsen
37 Scientoligy, satanisme o.m.a.
38 satanisme, i en hvis grad ateisme
43 Islam
44 satanisme,
45 New Age religiøsitet
47 Islam
48 Mange
50 satanisme, mormonisme
52 Islam
54 scientologi, --hvis det da ellers kan kaldes en religion!
55 Jehovas Vidne, Budisme
58 islam, jødedommen, m.fl
63 ny-religiøsitet såsom scientology.
69 Demostant
70 Jødedom
71 Budisme og islarm
75 Nyreligiøse
77 i lande jeg ferieer ortodokse - katolske
80 teoister, jehovas vidner
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ID S12C_Inforeligion_Angiv
83 mormoner, jødisk tro
86 stort set alle religioner - qua mit [...]studium
90 bl.a. Muslimmer
93 Buddhisme
95 Hinduisme især
96 Allehånde religioner - især de nyere
97 Alle
100 Islam
101 Islam, i forb. med en opgave.
105 Alle religionshistorier optager mig
106 Flere forskellige
107 alle ny religioner (nyreligiøsitet
109 Pinsekirken
111 Muslim
114 budisme,jødedom
115 Kristendom
117 Islam
118 Islam, Baha'i, Jødedom, Buddhisme, Hinduisme, naturreligioner, Sikhisme
122 muslimer
123 Islam, buddhisme, hinduisme, Jehovas Vidner
124 Nordiske guder, satanisme osv..
127 Islam
128 flere forskellige f. eks. via dialogcenteret.
130 Moon, Scientology,
131 paganisme, satanisme, islam
133 satanisme
134 Islam
135 Østlige religioner
136 Buddhisme, Islam, Jødedom, Hinduisme, Zarathustrianisme m.fl.
139 De fleste store verdensreligioner
140 Islam
142 Hinduisme
143 Alt
145 Allle; om den historiske udvikling af religion fra natursamfund
147 jødedom, islam
148 Islam
150 Islam, danske hedningers sammenslutning
152 Bahai
153 Nyreligiøse bevægelser
154 mormoner, jehovas vidner, scientology
155 har kigget på mange
156 Alle
157 Asa troen/
161 Jeg har en hjemmeside der beskæftiger det emne
162 buddhisme, hinduisme
165 Islam, Jødedom
166 Trosbevægelsen
167 Islam, Budisme
172 jødedommen, islam
174 buddisme
177 New Age / Okkultisme, Jødedom
180 Islam - budisme - hinduisme osv.
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ID S12C_Inforeligion_Angiv
184 Jehovas Vidner, Mormonerne
187 Islam, jødedom m.m. Jeg underviser til daglig i religion
192 Islam & muslimer (i forbindelse med skolen)
194 Islam
196 hinduisme, buddhisme, islam
198 Islam og jødedom
199 Islam
200 Stort set alle i forbindels med mit arbejde som lærer
208 Primitive religioner etc. læser religion på HF
209 JØDEDOMMEN
211 Bahai, Jahova...
213 Wicca,healing,satanisme
214 Forskellige
216 Christian Science
217 Jødedommen
218 Islam, jehovas vidner
219 Islam, budhisme, katolisme, fanatisme, reinkarnation
220 budishme, jødedommen, islam osv.
221 Alt andet, til vores kristendomsprojekt
222 budisme, Jødedommen, Satanisme, hinduisme
223 buddisme, islam, jødedom.
224 Islam
225 Budhisme, Islam, Jødedommen
227 oplysende og lærende om alle andre religioner
228 Scientology, Buddhisme, Hinduisme, Satanisme osv.
229 jødedom
230 Theosofi og islam
231 Islam, mormonerne, Guds Børn og forskellige andre mindre sekte
234 Alle som jeg har fundet sider om
235 Hinduisme, Islam,
236 wicca ol.

Bemærkninger:
•

Flest respondenter har angivet, at de har søgt informationer om islam (ca. 47)
efterfulgt af jødedom og buddhisme med hhv. 19 og 18. Herefter følger nyreligiøsitet,
scientology, hinduisme, satanisme, Jehoavs vidner og mormoner, der hver især har
mellem 8 og 11 tilkendegivelser. Ca. 13 respondenter har skrevet alle/mange/flere
religioner eller lignende. Derudover er ca. 20 forskellige religioner nævnt. De fleste
respondenter har angivet flere forskellige religioner.
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S13A: Kristne hjemmesider – besøg?
Spørgsmål 13 A: ”Har du besøgt private kristne hjemmesider? (Her tænkes på private
internetsites med kristent indhold)”
S13A
1
2

Har du besøgt private kristne
hjemmesider?
Nej – gå til spørgsmål 13C
Ja
I alt besvaret

Antal
50
187
237

Valid % af
237
21,1
78,9
100

S13B: Kristne hjemmesider – interesse?
Spørgsmål 13 A: ”Hvis ja, hvad er du særligt interesseret i, når du besøger private, kristne
hjemmesider? (Markér 1-2 svarmuligheder.)”
S13B Hvis ja, hvad er du særligt interesseret i, når du besøger
private, kristne hjemmesider?
1
I at finde kristne vidnesbyrd
2
I at finde inspiration til mit eget kristne liv
3
I at få kontakt til mennesker med samme kristne interesse som mig
4
I at få kontakt til mennesker med en anden religiøs opfattelse end
min egen
5
Ved ikke
6
Andet
Kommentarer
I alt besvaret

Antal
65
75
44
19
31
54
58
181

Valid% af
181
35,9
41,4
24,3
10,5
17,1
29,8
32,0

Bemærkninger:
•
ID
1
2
12
14
17
25
27
29
30
32
33
37
39
45
46
47

R2 har kommenteret, men ikke besvaret spørgsmålet
S13B_Besog_interesse_Andet
hovedsageligt, artikler, vidnesbyrd, studier mv
Artikler, informationer, etc.
besøger venners hjemmesider
At læse andre kristnes vurderinger af økonomiske, ægteskabelige, uddannelsesmæssige ....
situationer og valg
Interesse for andre kristnes hjemmesider
venner og bekendtes hjemmesider
Jeg kender dem
Jeg anmelder kristne sider
Inspiration til egen side og til www.[...].dk på alle kristne områder
Mest interesseret i at se hvad de putter på deres hjemmeside
Som oftest er de ret uinteressante, men selvfølgelig har man jo indimellem klikket sig ind på nogen,
det har alle nok
Kristen musik
Oplysninger om personer jeg kender fra anden sammenhæng (f.eks. e-mails)
undersøgelse af indholdet m.h.p at få inspiration
Nysgerrig
inspiration til prædikener m.m
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ID
50
52
54
55
56
57
59
70
79
85
86
95
97
98
100
102
106
110
117
118
125
128
133
137
143
146
150
157
165
167
190
192
198
200
208
213
220
223
225
231
232
234

S13B_Besog_interesse_Andet
Litteratur, fortrinsvis om faglige emner
ori3entering om venners arbejde
Nysgerrighed! Tilfældigheder, når jeg er stødt på navne, jeg kender fra kirkelige kredse
Andres erfaring med forskellige arbejdsgrene (café, udervisning mv.) og aldersgrupper
Besøger primært hjemmesider tilhørende personer, jeg kender mere eller mindre i forvejen (nok
mest pga. nysgerighed)
at udvide min viden
har siden sin berettigelse på nettet
Intelligente udlægninger af Bibelen; boganmeldelser
Bare se hvad de skriver.
Nysgerrig: hvem er de? hvilken kirke kommer de i? har de interessante links? osv.
Kristen humor, teologiske artikler - og gerne vidnesbyrd mm. fra karismatikere til en opgave, jeg
laver
I at finde kontaktpersoner i udlandet - præster, missionærer, nødhjælpsfolk
Forskning
Andagter og bibeltimer
Nysgerrighed
Det har jeg bare gjort for sjov for at se dem.
Det afhænger af øjeblikkets behov
At kigge på synspunkter om kristendom, religion m.v.
Nysgerrighed
I at se hvordan kristne på nettet præsenterer sig selv
finde mit eget tilhørsforhold
Nysgerrighed, hvordan præsenteres deres hjemmesider?
Links
oftest er det henvisninger til fanatikere faaet fra ateistiske kilder og diskussioner
Info
at finde indhold til mødeafslutninger og andagter i FDF
Almindelig orientering i relation til mit arbejde
Hvad er det egentlig for en tro/relligion danskere har.Og er der sammenhæng imellem forkyndelser
/Guds Ord og de troendes liv m.m
ofte lidt tilfældig surfing
Inspiration til en kristen hjemmeside (design)
finde lovsange, dramastykker etc.
www.jesus2000.dk
i forb. med arbejde
Oplysninger
Brug til HF religion
Se hvad de forskellige kristne trossamfund tror på
informationer til opgaver og ligende...
til brug af kristendoms aflevering
Vi havde emne i skolen.
set venners
ideer til egen hjemmeside
Se andres trosopfattelser kontra det der står i Bebelen.
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S13C: Egen kristen hjemmeside
Spørgsmål 13C: ” Har du selv en privat hjemmeside med kristent indhold?”
S13C Har du selv en privat hjemmeside
med kristent indhold?
1
Nej – gå til spørgsmål 14
2
Ja
Ikke besvaret
Besvaret i alt
Ikke besvaret

Antal
190
44
3
234
3

Valid %
af 234
81,2
18,8
100

S13D: Egen kristen hjemmeside – grund?
Spørgsmål 13D: ”Hvilke(n) af følgende grunde var særlig væsentlig(e) for din beslutning om
at oprette denne hjemmeside? (Markér gerne flere svarmuligheder)”
13D Hvilke(n) af følgende grunde var særlig væsentlig(e) for din
beslutning om at oprette denne hjemmeside?
1
At fortælle andre om min tro
2
At udtrykke min tro på en ny måde
3
At få kontakt til mennesker med samme kristne interesse som jeg
4
At få kontakt til mennesker med en anden religiøs opfattelse end jeg
5
At sælge kristne produkter som bøger, videoer, musik eller andet
6
At lære at lave hjemmesider
7
Ved ikke
8
Andet
Kommentarer

Antal/frekvens Valid %
af 42
25
59,5
19
45,2
15
35,7
17
40,5
2
4,8
17
40,5
0
0
14
33,3
19
45,2

ID
1
30
39
44
45
50
52
53
66
83
91
103
111
133
161
168
196

S13D_HjemmesideGrund_Andet
evangelisation både blandt kristne og ikke-kristne
Den er endnu ikke aktiv, men der arbejdes på det, og navnet er registreret
Formidle viden om mit forskningsområde samt give mulighed for at se, hvem jeg er
min hjemmeside er en slags net brevkasse for kvinder, kristne og ikke kristne.
information og kommunikation i sognemenighed; kommunikation vedr. kritendoms- og kulturuge
At oplyse om sidens område – salmer
jeg har ingen hjemmeside
At formidle kristen musik til kristne og at vise at der findes et alternativ til den verdslige musik!
Udstille mine malerier til alle interesserede
har lavet en hjemmedise om ikke mindst kristen litterær kvalitetkvalitet
Evangelitation
- har en hjemmeside, som er ved at blive beskrevet.
Fortælle om mig selv
At evangelisere
Informere fagligt med et kristent grundsyn
At give mulighed for at tilmelde min gratis udsendelse af bibelvers til e-mail og mobiltlf.
Prøve at beskrive, hvordan Jesus Kristus, Gud og Helligånden er med i en ganske almindelig
dagligdag.
214 Det er Vores Lokale Indre Missions hjemmeside
234 En Blandet hjemmeside m. henvisning til JV. Og opfordring til at læse bibelen

Bemærkninger:
•

R134 og R221 har svaret ja i S13C, men ikke besvaret S13D
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S14A: Kristen chat – hvor ofte?
Spørgsmål S14A: ”Hvor ofte chatter du i kristne chatrooms?”
S14A
1
2
3
4
5
6

Hvor ofte chatter du i kristne chatrooms?
Dagligt
Ugentligt
Månedligt
Sjældnere
Aldrig
Har erfaringer med chat
I alt med erfaringer med chat
I alt besvarede
Ikke besvaret

Antal
6
12
16
34
166
3
71
237
0

% af 237
2,5
5,1
6,8
14,3
70,0
1,3
30,0
100
-

S14B: Kristne chat – emner?
Spørgsmål S14A: ”Hvilke emner chatter du mest om?”
S14B
1
2
3
4
5
6
7

ID
5
12
14
32
37
57
86
91
98
133
171
213
231

Hvilke emner chatter du mest om?
Tro
Tvivl
Bibelen
Aktuelle religiøse emner
Ikke-religiøse emner
Ved ikke
Andet
Kommentarer

Antal
40
10
21
29
13
2
12
13

S14B_ChatEmne_Andet
Venskab
Livsværdier
Aktuelle debatter bland kristne kvinder
Arrangementer vi begge har været til, fælles bekendte
Kristen musik
vil gerne bidrage med oplysninger til folk som tvivler
Kristen filosofi - a la Søren Kierkegaard
"lytter"
Der er ikke de store begrænsninger...
Lovsang
andet = pjat og sjælesorg....
Biblens troværdighed og udlægning
ikke andre var kristne, men de var heller ikke søgende

% af 71
56,3
14,3
29,65
40,8
18,3
2,8
14,5

Valid % af 71
8,5
16,9
22,5
47,9
4,2
100
-
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S14C: Kristen chat – betydning?
Spørgsmål S14C: ” Hvad har størst betydning for din brug af kristen chat?”
S14C
1
2
3
4
5
6
7

Hvad har størst betydning for din brug af kristen chat?
At kommunikere med andre kristne mennesker
Muligheden for at fortælle andre om min tro
At kommunikere om kristendom og religion
med mennesker, jeg ellers ikke ville møde
Muligheden for at kommunikere anonymt om
kristendom og religion
Muligheden for at kommunikere om emner, som
ellers er svære at berøre, når jeg er samen med
andre mennesker ansigt til ansigt
Ved ikke
Andet
Kommentar
ID
2
12
79
103
131
133
163
187
200

Antal
33
24
35

% af 71
46,5
33,8
49,3

7

9,9

9

12,7

3
8
9

4,2
11,3

S14C_Chatbetydning_Andet
Diskutere
aftaler chat med venner i bestmte rum til bestemt tid
altmugligt, for at finde ud af hvem man snakker med
- chatter også i verdslige chatrooms med henblik på at fortælle
om Jesus
At finde inspiration til mit eget liv og høre andres meninger om
forskellige synspunkter.
få svar på spørgsmål
Diskutere
At yde sjælesorg. Mange er sørgende og har behov for hjælp
Komme med vidnesbyrd og/eller meninger
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S15A: Kristne internetfora – hvor ofte?
Spørgsmål S15A: ”Hvor ofte har du bidraget til eller læst indlæg i kristne internetfora?
(såsom nyhedsgrupper, mailinglister, postlister og webdebat, men ikke chat)”
S15A Hvor ofte har du bidraget til eller læst indlæg i kristne Antal
internetfora?
1
Dagligt
25
2
Ugentligt
40
3
Månedligt
35
4
Sjældnere
49
5
Aldrig
79
6
Har erfaringer med fora
5
I alt
233
Ikke besvaret
4

%
af 233
10,7
17,2
15,0
21,0
33,9
2,1
99,9
-

Valid % af
154
16,2
26,0
22,7
31,8
3,2
-

S15B: Kristne internetfora – emner?
Spørgsmål S15B: ”Hvis du har bidraget til eller læst i kristne internetfora, hvilke emner er du
da mest interesseret i? (Markér 1-2 svarmuligheder)”
S15B Hvis du har bidraget til eller læst i kristne internetfora, hvilke Antal
emner er du da mest interesseret i?
1
Tro
78
2
Tvivl
37
3
Bibelen
65
4
Aktuelle religiøse emner
82
5
Ikke-religiøse emner
13
6
Ved ikke
12
7
Andet
16
Kommentarer
22
ID
14
15
20
37
52
53
54
62
79
82
83
103
133
137
154
155
157
196
205
206
209
230

% af 154
48,7
22,7
40,9
53,2
8,4
7,1
10,4

S15B_Foraemner_Andet
aktuelle ikke dagligdags emner med set udfra en kristen vinkel
mission i afrika
Forholdet mand-kvinde
Kristen musik
kriwten holdning til etiske og politiske emner
Kristen Musik
Eksistentielle spørgsmål
kirkelig erfaring
får fra giraffen og får dermed almen indformation om hvad der sker rundt omkring blande de
kristne
kirkelig erfaring
Litteratur
- ved ikke hvad internetfora er.
Mission
logiske argumnter for eller imod religioese emner.
Selve debatformen (se 15C)
musik (lovsang)
Fortidig- tros liv/ nutidig-tros liv
Vranglære, bedrag
Lovsang
Musik
Mission
Kirkehistorie
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S15C: Kristne internetfora – betydning?
Spørgsmål S15B: ”Hvis du har bidraget til eller læst indlæg i kristne internetfora, hvad har da
størst betydning for din brug af disse? (Markér 1 eller 2 svarmuligheder)”
S15C Hvis du har bidraget til eller læst indlæg i kristne internetfora, Antal
hvad har da størst betydning for din brug af disse?
1
At kommunikere med andre kristne mennesker
68
2
Muligheden for at fortælle andre om min tro
26
3
At kommunikere om kristendom og religion
68
med mennesker, jeg ellers ikke ville møde
4
Muligheden for at kommunikere anonymt om
13
kristendom og religion
5
Muligheden for at kommunikere om emner, som
21
ellers er svære at berøre, når jeg er samen med
andre mennesker ansigt til ansigt
6
Andet
31
Kommentar
29
ID
2
5
12
15
20
23
29
33
39
47
56
100
118
121
133
140
154
157
164
165
168
187
205
216
218
223
229
234
235

% af 154
44,2
16,9
44,2
8,4
13,6
20,1

S15C_ForaBetydning_Andet
Forståelse for forskellige synspunkter
Mulighed for at snakke om tro
indsamle viden om, hvad der foregår, og kommentere sites
Interesse
Informationssøgning
At finde ud af, hvad andre tænker
Ren og skær interesse for emnet
At kommunikere om emner, som ikke er svære at berøre, men som de fleste i ens omgangskreds ikke
finder så spændende som en selv
Mulighed for at gøre samtalerne så kvalificerede som muligt
Inspiration
Nysgerrighed (har kun læst...)
At hente information
Det giver et billede af kristne grupper på nettet
Opbyggelse
at lære og diskutere
Info
Uddannelsen af meddebatører til ordentlige debattører (egentlig argumentation frem for bevidstløse
bibelcitater.)
Selvstudie/debat
fortælle vidnesbyrd
søge information (passiv - envejs)
At udsende Bibelens ord, så det kan opmuntre og opbygge og lede til tro.
Interesse for emnet. Nem adgang til msk som har oplysninger som jeg søger
Erfaringsudveksling
vide mere
hjælpe, støtte andre, søge og give inspiration
til brug af aflevering i kristendom.
Se, hvad der rører sig rundt omkring.
At klarlægge bibelens enkle sandheder. F.eks. at Bibelen ikke støtter en treenighed, udødelig sjæl og
politik mv.
Nysgerrighed
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S16: E-mail i kristent regi
Spørgsmål S16: ”Hvor ofte anvender du e-mail til at kommunikere i kristne sammenhænge?”
S16 Hvor ofte anvender du e-mail til at kommunikere i
kristne sammenhænge?
1
Dagligt
2
Ugentligt
3
Månedligt
4
Sjældnere
I alt har e-mailet
5
Aldrig
Besvaret i alt
Ikke besvaret

Antal

% af 235 Valid % af 198

56
71
42
29
198
37
235
2

23,8
30,2
17,9
12,3
84,3
15,7
99,9
-

28,3
35,9
21,2
14,6
100
-
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S17A: Kristne ritualer – deltagelse?
Spørgsmål S17A: ”Har du via internettet deltaget i eller overværet følgende kirkelige
handlinger og kristne ritualer? (Markér gerne flere svarmuligheder)”
S17A Har du via internettet deltaget i eller overværet følgende kirkelige
handlinger og kristne ritualer?
1
Gudstjeneste
2
Andagt
3
Nadver
4
Fælles bøn
5
Bryllup
6
Andre kirkelige handlinger
7
Har aldrig deltaget
Kommentarer
Ikke besvaret
ID
90
103
157
219

Antal

% af 232

11
11
1
10
3
1
203
4
5

4,7
4,7
0,4
4,3
1,3
0,4
87,5

S17A_Ritualer_6_Andet
Konferencer, undervisning
- vidste ikke det var muligt - tak for oplysningen
Forbøn
nej, aldrig!

S17B: Kristne ritualer – egnethed?
Spørgsmål S17B: ”Finder du, at internettet er egnet til kirkelige handlinger og kristne
ritualer?
S17B Finder du, at internettet er egnet til kirkelige handlinger og Antal
kristne ritualer?
1
Ja
14
2
Egnet i en del tilfælde
43
3
Kun egnet i særligt tilfælde
85
4
Slet ikke egnet
53
5
Ved ikke
36
I alt besvaret
231
Ikke besvaret
6
Kommentarer
84

% af 231
6,1
18,6
36,8
22,9
15,6
100

ID S17B_RitualerEgnet_Andet
1 Internettet er god til kommunikation - kristent fællesskab kræver, at man står ansigt til ansigt Menighed kan i bund og grund kun bygges, hvor mennesker er fysisk til stede i et fællesskab
3 gerne andagter/prædikener på nettet
12 kun egnet for folk, der ikke kommer ud af døren eller som ellers aldrig ville komme til kirkelige
handlinger. Der er meget som kan forstyrre, eller man vælger selv sit niveau af deltagelse i forhold
til hvis man sad til møde eller i en kirke, hvor man ikke lige smutter...
13 såsom andagt, hvor det fysiske fælleskabt ikke er en "nødvendighed"
14 Til at fortælle om Gud og studere Bibelen
17 Kristendom er nærhed - internet er ikke.
19 det afhænger af vilkår
20 Man kan godt opfordre til fællesbøn og forbøn, men oplevelsen af fællesskab ligger på et subtilt
åndeligt plan, og jeg mener derfor ikke det falder ind under kirkelige handlinger eller ritualer.
23 Et svært spørgsmål; jeg vakler mellem "kun egnet i særlige tilfælde" og "slet ikke egnet". Internettet
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vil aldrig kunne danne grundlag for det kristne fællesskab, som er altafgørende for livet som kristen.
24 Det er vigtigt at være fysisk til stede for det bedste udbytte
25 For dem, der ikke har muligheden, for selv at komme i kirke el.lign. Og f.eks. for de nysgerrige, der
ikke "tør" bevæge sig hen i kirken!
26 Det personlige fællesskab i menigheden kan ikke erstattes af internettet.
27 Nadver kan f.eks. ikke lade sig gøre.
28 Begrænset af manglende båndbredde
30 Ja, det er egnet, men ikke til transmissioner
33 Fint egnet til forkyndelse og evt. transmissioner fra kirker, men undskyld mig, hvordan skulle man
kunne holde nadver via nettet??? - eller bede sammen???
34 alt for upersonligt
35 Man har brug for den virkelige kontakt med andre mennesker
37 Oftets er det handlinger, som giver den største og dybeste indsigt og undervisning, når man deltager
face to face
38 Andagt og fælles bøn (vil) fungerer, men resten hører ikke til på nettet
40 Kirkelige handlinger over Internettet vil aldrig komme på højde med den virkelige
45 Begge dele lever af oplevelsen af en fællesskab i en fysisk-real virkelighed
48 Det er en mulighed for at bringe evangeliet ud.
49 Har aldrig hørt om det før
50 velegnet til undervisning og især fælles forbøn, fx via chat eller message boards
52 forarbejdet og præsenteret på den rette måde - ja
54 Ikke som erstatning for et kirkeligt fællesskab, men som en "dør-åbner" for søgende og angste
mennesker, for hvem tærskelen til kirken er for høj
55 Ikke særlig velegnet til bøn
57 Det er vigtigt at Guds gode budskab bliver udbredt på alle måder
61 kirkelige handlinger forudsætter en menighedssammenhæng. Der er således et relationelt element i
de kirkelige handlinger. Dette er internettet ikke sælig god til idet skriftlig kommunikation altid vil
mangele kommunikationens nonverbale elemet. Ineternettet kan bruges men det er som regel ikke
den mest oplagte/hensigtsmæssige samværsform for det kristne fællesskab
64 Jeg finder ikke f.eks. fællesbøn (i form af bedemøde) eller nadvergang egnet til Internettet, men hele
Gudstjenestehandlinger, andagter m.v. finder jeg meget egnet.
66 Ikke til ovenstående forslag, men til sjælesorgsarbejde - støtte til andre, vil e-mail være ligeså godt
som normal brevveksling.
70 Båndbredden er for lille.
73 andagt, vidnesbyrd
78 F.eks nadver og selve Gudstjenesten hører ikke til på nettet. Det er egentlige "ritualer", jeg mener,
skal foregå i et forum, hvor folk er fysisk tilstede og netop på samme sted. Ideen med det hele kunne
gå tabt i en computer!
79 Disse kirkelige handlinger hører til i kirken, dog kan det være en muglighed for ældre,
gangbesværede at overvære en gudstjeneste hjemmefra
80 egner sig bedst til at bryde dørtærsklen til ikke kristne
81 Andagt, fælles bøn.
83 ex. Sacred Place er meget velegnet og meget brugt af mennesker fra forskellige kirkesamfund til
daglig bøn nd forskellige
86 Tja... Hvis morgenandagten på P1 eller ugens gudstjeneste på DR1 er egnede for visse mennesker,
må "internetritualer" vel også være det. Men personligt har det ingen interesse.
91 Internettet er begrænset - Pga manglen på direkte fællesskab.
92 Det virker distancerende p mig, jeg vil hellere deltage i et rigtigt menneskeligt fællesskab
94 Det giver kirken en mulighed for at forny sig, hvilket er tiltrængt!!
102 Hvi internettet går i stedet for det at være medlem og aktiv i en lokal menighed er jeg imod.
105 Ja hvorfor ikke ,hvis folk har det godt med det personligt har jeg det ikke brug for det eller
fortællinger om helbredelser osv. det GUD og jeg har sammen behøver jeg ikke og prædike for
nogen men jeg mener at det er forkert at fortælle nogen om hvordan BIBELEN skal tolkes for den
kan dun fortælle dig og kun dig det budskab du skal have ud af den.
106 Man bør i alle tilfælde kunne/turde bekende sin tro - ansigt til ansigt.
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112 Atmosfæren er en væsentlig del af en kirkelig handling
113 Jeg er tæt på at svare slet ikke egnet - men angående bøn er det for mig ikke umuligt at tænke sig at
man samledes for at dele bedeemner - hvad angår handlinger som dåb, nadver mener jeg at nettet er
komplet uegnet
117 Internettet mangler fællesskabet og indlevelsen
118 Internettet - på det stade det er i dag - er ringere end tv, som også er dårlig egnet til kirkelige
handlinger og ritualer
119 Synes det er lidt for fjernt - lidt fremmedgørende.
121 kristemdom er et fællesskab, ikke en personlig sag
123 kun egnet i de tilfælde hvor personerne ikke selv kan komme i kirke, f.eks ved sygdom eller
handicap
125 til forbøn, råd og vejledning
133 for upersonligt
137 Det afhaenger af deltagernes forventninger, men internet er et meget LANGSOMT medie til
kommunikation
145 Mulighed for mental deltagelse i gerning, som man ikke er geografisk nært.
146 Det kan på ingen måde erstatte kirken, men er godt til informationssøgning
148 Kirkelige handlinger/kristne ritualer "fungerer" kun, hvis man også så at sige med sin krop føler sig
som deltager.
150 Mangler den personlige kontakt / fællesskabet
157 til opbyggelse personligt/fælles.Men ikke til at opbygge relationer.
165 Ikke egnet til noget liturgisk, men ok. feks. at sende bønneønsker rundt via. en mailliste el.l.
166 Jeg mener, at man som regel kun er en tilskuer på nettet.
167 Fællesskabet om den kristne tro er ikke på internettet.
168 Det er godt med noget som andagter, så man kan støde på noget opbyggende når man sidder og
surfer. Jeg forstår ikke hvordan man kan have nadver over nettet rent praktisk!
171 Generelt uegnet, men andagt eller fællesbøn bør være der for folk med svære kontaktvanskeligheder
177 Man må da godt nok være nørdet for fx at overvære/deltage i en gudstjeneste på nettet.
179 synes det er godt at dem der ikke har mulighed for at komme i kirke, kan gøre det via computeren,
men synes ikke at alt hvad det foregår i kirken bør komme på nettet, fx synes jeg at et bryllup på
nettet virker kommercielt og ikke gavner nogen.
188
189 For upersonligt
190 Giver mulighed for at "være" med, selv om man af én eller anden grund ikke kan være til stede.
F.eks. p.g.a. afstand, sygdom eller alder. Kan miligvis desuden bruges til mission.
192 jeg mener at f.eks. en gudstjeneste høre til i kirken. Men hvis man kunne lave en gudstjeneste i en
kirke og samtidig smide den ud på nettet via et webcamera vil det give mange troende danskere
muligheden for at se gudstjenesten derhjemme (det kan være en fordel for dem der har langt til
kirken).
193 Kristendom er mere end kommunikaton, den bæres af fællesskab, ogbliver pseudo, hvis det virkelig
erstattes af netreligion.
196 Måske er det egnet ved bøn, men jeg synes egentlig, at disse handlinger skal gøres sammen i kød og
blod.
207 jeg kan ikke besvare på nuværende tidspunkt
209 egnet til bøn og rådgivning
213 Med ensomme mennesker
214 Fordi Kirkelige handlinger hører hjemme i en kreds af mennesker der ER samlet - i menigheden!
219 Hvis man ikke kan komme til at besøge sin egen kirke, på grund af måske sygdom eller udlandsrejse
222 man kan chatte, osv,
226 Information, bible og andre ting, men ikke gudstjenster
229 kirkelige handlinger og ritualer er for mig face to face
232 Da mennesket er skabt til fællesskab med Gud og mennesker, og internettet kun er kontaktskabende
og ikke fællesskabsskabende medie, er det ikke lige der, jeg mener man finder kristent fællesskab.
Man kan være fælles om mange ting og man kan også udnytte internettet til at tale om Gud, men jeg
tror stadig på at vi som mennesker stadig oplever fællesskab som en fysisk ”oplevelse” og ikke som
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en elektronisk ”oplevelse”. Følelser og samtale fremmes og holdes bedst i live ved at man mødes i
den virkelige verden. Man kan vel sammenligne det med en forelskelse. Mon ikke de fleste ville føle
sig lidt snydt, hvis man kun kendste til forelskelse via internettet. Det er trods alt bedre at mødes i en
park end på end skærm.
233 Det er en åndelig begivenhed og skal derfor ikke broadcastes ud over nettet. Man skal selv være der.
234 God til at skabe interesse. Men for at opnå Guds ånd må man være sammen. Evt i en
menighed/gruppe.
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S18A: Kommunikation med præst – hvor ofte?
Spørgsmål S18A: ” Hvor ofte har du via internettet kommunikeret med en præst om
personlige spørgsmål eller problemer?”
S18A Hvor ofte har du via internettet kommunikeret med en Antal
præst om personlige spørgsmål eller problemer?
1
Aldrig
188
2
1-2 gange
27
3
3-10 gange
10
4
Mere end 10 gange
8
5
Har prøvet
3
I alt har kommunikeret med en præst via nettet
48
Besvaret i alt
236
Ikke besvaret
1

% af 236
79,7
11,4
4,2
3,4
1,3
20,3
100
-

Valid %
af 48
56,3
20,8
16,7
6,3
100
-

S18B: Kommunikation med præst – emner?
Spørgsmål S18A: ”Hvis du via internettet har kommunikeret med en præst om personlige
emner, hvilke emner har kommunikationen da særligt drejet sig om? (Markér 1-2
svarmuligheder)
S18B Hvis du via internettet har kommunikeret med en præst om
personlige emner, hvilke emner har kommunikationen da særligt
drejet sig om? (Markér 1-2 svarmuligheder)
1
Tro
2
Tvivl
3
Bibelen
4
Aktuelle religiøse emner
5
Ikke-religiøse emner
6
Andet
Kommentarer
ID
21
52
54
57
59
61
91
148
166
229

Antal

% af 48

15
9
10
15
10
6
10

31,3
18,8
20,8
31,3
20,8
12,5

S18B_PraestEmner_Andet
faglig rådgivning
kirkelige arrengementer og holdninger. YM
Konkrete spørgsmål- ellers vil jeg gå til ham direkte for længere samtaler
Opfordring til at bede for et menneske i nød
Jeg er kirkens webmaster
Discipelskab
- Jeg er daglig leder af [kirke] - www.[kirke].dk
Forhold vedr. bekymring for børns kristenliv, når de kommer i livskonflikter
Guds ledelse.
Mange sognepræster er "på nettet", så er det da logisk at bruge det, hvis det "bare" er oplysninger
eller ting, der kan vente til han/hun har tid. Ellers ringer man, men træffetider kan være sværre at
have med at gøre og præster har tit meget travl, så på alm. problemer eller tingel-tangel lige så godt
få en mail reur ellers ringer vedkommende selv. For mennesker, der ikke er helt trygge ved at ringe
til en præst kan det måske være en lettere at sende en mail. Mine konfirmandunder gør det tit selvom
de i realiteten nok kulle have opøgt personlig kontakt.
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S18C: Kommunikation med præst – betydning?
Spørgsmål S18C: ”Hvis du har kommunikeret med en præst om personlige emner via
internettet, hvad har da størst betydning for din brug af denne form for kommunikation?
(Markér 1 eller 2 svarmuligheder.)”:
S18C Hvis du har kommunikeret med en præst om personlige emner via
internettet, hvad har da størst betydning for din brug af denne form
for kommunikation?
1
Muligheden for at kommunikere om svære eller nærgående emner uden at
skulle mødes ansigt til ansigt
2
Den skriftlige kommunikationsform
3
At jeg selv kan vælge tidspunktet
4
At det er uforpligtende
5
Ved ikke
6
Andet
ID
52
57
59
61
63

Antal

% af 48

11

22,9

15
22
8
1
6

31,3
34,8
16,7
2,1
12,5

S18C_PraestBetydning_Andet
det er hurtigt og giver svar hurtigt
hurtige svar, hurtige løsninger på spørgsmål/problemer
jeg er kirkens webmaster, så ofte afgør præsten området
det er svært at træffe vores præst pr. telefon da han har travlt
At det var lettere end at sende et brev. (I mine tilfælde var det ikke min egen præst, jeg skrev til og
det var angående en u-kristen i hans by, som ligger langt fra min by)
76 Jeg skulle alligevel sende min præst en mail om et andet emne.
91 det afkrydsede er den stærke side vedrørende sjælesorg.
184 Det er nemmere at huske at få det hele med, når det er skriftligt
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S19A: Andre kristne internettjenester
Spørgsmål S19A: ”Har du erfaring med brugen af andre kristne internettjenester end dem,
som er nævnt i spørgsmål 12-18?”
S19A Har du erfaring med brugen af andre kristne
internettjenester end dem, som er nævnt i spørgsmål 12-18?
1
Nej
2
Ja
Besvaret i alt
Ikke besvaret

Antal

Valid % af 235

108
127
235
2

46,0
54,0
100

S19B: Andre kristne internettjenester – hvilke?
Spørgsmål S19B: ”Hvis ja, hvilke andre kristne internettjenester har du erfaring med?
(Markér gerne flere svarmuligheder)”
S19B Hvis ja, hvilke andre kristne internettjenester har du erfaring
med?
1
Virtuelle 3D-verdener
2
Køb eller salg af kristne materialer som bøger, videoer eller musik
3
Interne kristne netværk
4
Kristne internet-kontaktannoncer
5
Andet
Kommentarer
ID
6
12
19
23
33
34
39
47
50
66
70
74
77
83
91
95
100
121
150
152
167
171
234

Antal

% af 235

3
105
42
5
21
23

1,3
44,7
17,9
2,1
8,9

S19B_AndreTjenester_Andet
Dagligt bibelvers per mail
kristne organisationer, mission mv.
kontakt til kristene i andre Lande
I KFS-[bynavn] har vi en mailing-list, hvor vi udsender ændringer og tilføjelser til programmet,
bedeemner osv. Jeg administrerer denne ordning.
Kirkers og organisationers ikke-private sider med info, forkyndelse mm.
Jeg kender Giraffen
Vidensudveksling
prædikensamlinger, kirkehistorie
www.giraffen.dk, www.religion.dk
Bannerudveksling med andre kristne sites
Newslists
islandske kristne sider
læser kristeligt dagblade
opbygning af kristen portal
se www.netkirken.dk og www.fgp.dk
Directories og andre "vejviser" steder på nettet
Nyhedsformidling - aviser, pressetjenester m.m.
som webmaster
Nyhedstjenester
Giraffen
Webplads for kristne hjemmesider
kristne søgemaskiner
Bl.a. denne side.
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B.4.2.3 Øvrige spørgsmål vedr. internettet
S20A: Tale om brugen af internettet
Spørgsmål 20A: ”Taler du med andre uden for internettet om din brug af internettet til kristne
formål?”
S20A Taler du med andre uden for internettet om din brug
internettet til kristne formål?
1
Nej
2
Ja
I alt
Kommentarer
Ikke besvaret
ID
12
16
20
28
29
30
32
33
37
38
49
50
52
54
57
59
63
66
73
74
79
80
86
95
97
103
106
117
118
120

123

af Antal
78
157
235
52
2

% af 235
33,2
66,8
100

S20A_TaleUdenfor_uddyb
jeg tale rmed min ægtefælle, eller fortæller andre, hvis der er sket noget spændende fx. på chat
Kommunikation via mails
Vi udveksler erfaringer om diverse boghandeler og info-steder
Jeg er webmaster for et kristent forbund
Fortæller om de projekter, som jeg går og roder med
I min egenskab af web-adm. og som forkynder søger jeg en form, der passer til nettet
Jeg styrer en kristen internet service
Det er jo ikke særskilt anderledes end at snakke om internettet generelt, det er ikke med alle og altid,
man gør det, men oftere med nogen
Omkring kristen musik
Nævnt det, uden større samtale
Jeg synes chat-rooms er en god mulighed for at komme i kontakt med folk og snakker (lidt for) tit
om det til andre kristne
har mødt mange i virkeligheden, som jeg også har truffet på nettet
måske ienekelte tilfælde – oftest som information
For at afdramatisere nettet, og vise dets praktiske formåen
videregiver gerne gode erfaringer til andre
som webmaster er det nødvendigt
Ingen har spurgt og jeg vil ikke prale af min hjemmeside, da andre har meget svært ved at vidne
En journalist har netop skrevet en artikel om mit billedkunstneriske virke, og viser sammenhængen
med min kristne tro, og min kristne hjemmeside.
primært kristne venner, men også henvisning til evangeliserende sites
til information
Hviser til bestemte sider der handler om et emne vi taler om
for at fortælle at her er der også en mulighed for at formidle det kristne budskab
Jeg missionerer faktisk betydeligt mere for brugen af nettet end for kristendommen i sig selv, må jeg
indrømme... ;-)
De andre medarbejdere på Dialogcentret og i ID skal holdes informereret om mine aktivtiteter - som
blandt andet omfatter brug af nettet (især email)
Debatforum.
- lægger ikke skjul for min begejstring for internettets muligheder for udbredelse af evangeliet
Jeg taler ind imellem om brug nettet til religiøse- ikke nødvendigvis kristne formål
Jeg bruger min information om aktiviter og grupper i mit arbejde
Jeg finder intet odiøst i min brug af nettet til kristne formål, derfor er emnet ligså naturligt, som "har
du set ugens tilbud i Irma"
Jeg arbejder med http://[kirkelig retning].dk, en kombineret side for [kirkelig retning] ungdomsblad
og ungdomsafdeling. Jeg forsøger i den forbindelse at fortælle folk om mulighederne for at få info
på siden.
i artikler jeg har skrevet samt i forbindelse med mit teologistudie
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ID
134
136
143
145
146
148
152
154
161
165
166
168
171
177
194
209
220
229
231
232

234

S20A_TaleUdenfor_uddyb
Vi er en pæn flok kristne, der chatter samme sted og som derfor også udveksler erfaringer.
Det er en naturlig del af min hverdag.
henvisning til artikler m.m.
Om muligheden for at finde forskningsresultater.
et godt råd til informationssøgning er altid godt.
I vores kirke drøfter vi p.t. betydningen af f.eks. at kirken har en hjemmeside - og hvad den skal
idneholde.
flere samtaler om Jesus2000
Jeg taler gerne med "internet-udfordrede" kristne om hvilke muligheder og begrænsninger dette
medie giver.
Via min gæstebog får jeg kontakt med mange forskellige mennesker, der af personlig, kristen,
ateistisk, satanisk baggrund skriver tager gæstebogen i brug - eller min e-mail adresse
bogindkøb, spændende hjemmesider o.l. deler jeg gerne med kristne venner
Andre i menigheden er engageret heri.
Jeg sidder hver morgen og sender bibelvers ud, så det er en del af mit liv, som jeg fortæller andre
om.
(men ikke meget)
Diskussioner om hvorvidt det er en god ide at oprette en hjemmeside
Mine Venner- Kristne selvfølgelig
om de positive muligheder
lærer, forældre osv.
Man kan da lige så godt give andre gode ideer
snakker med venner om hvad jeg se og læser feks.
Som informationskilde til studier og menighedsopbygning er internettet en utrolig god kilde. Derfor
anvender jeg internettet som inspirationskilde. Dette synes jeg andre bør vide, så de kan gøre brug af
samme middel.
Bl.a. Ved vores møder og i forkyndelsen

S20B: Tale om brugen af internettet – med hvem?
Spørgsmål 20B: ”Hvis ja, hvem taler du da med om din brug af internettet til kristne formål?
(Markér gerne flere svarmuligheder.)”
S20B Hvis ja, hvem taler du da med om din brug af internettet til Antal
kristne formål?
1
Familie
102
2
Kristne venner
146
3
Ikke-kristne venner
64
4
Andre
27
Besvaret af i alt
156
Kommentarer
27
ID
1
20
30
39
45
62
82

Valid % af
156
65,4
93,6
41,0
17,3

S20B_TaleHvem_Andre
Menigheden
min familie er enten kristen, men bruger ikke internet, eller det omvendte
Kolleger
Kolleger og studerende
mennesker med interesse i kommunikation, ikke bestemt af deres "kristne orientering"
Kollegaer
Kollegaer
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95 Jeg snakker sandelig osse med min kone om dagens begivenheder på jobbet, og det involverer ofte
email korrespondance med unge, der modtager min rådgivning. Og i det hele taget indgår emnet tit i
dagligdagens small talk.
96 Alle som gider lytte
103 - alle det falder naturligt at fortælle om det til
117 Forenings arbejde
118 Hvem som helst
120 Jeg har brugt ovennævnte side som eksempel i tekniske diskussioner med ikke-kristne venner.
121 Kollegaer
123 medstuderende
148 Præsten, menighedsrådet
152 Kolleger
161 Se ovenfor
163 Kolleger
171 nok især medstuderende, der ser mig chatte...
190 Når jeg underviser i Bibelen, tro eller menighedsvirksomhed, nævner jeg ofte, at jeg har fundet
bestemte oplysninger på internettet.
220 Lærer
227 Kolleger
229 Kollegaer og udvalgsmedlemmer i div. udvalg
230 Studerende
232 Kolleger; folk jeg møder osv.
234 Folk man møder i forkyndelsen
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S21: Fra internettet til den ”virkelige verden”?
Spørgsmål 21: ”Har kontakter, som du har etableret via internettet, ført til, at du har deltaget i
eller deltager i kristne sammenhænge i ”den virkelige verden”?”
S21 Har kontakter, som du har etableret via internettet, ført til, at du har
deltaget i eller deltager i kristne sammenhænge i ”den virkelige
verden”?
1
Nej
2
Ja, hvilke sammenhænge?
Kommentarer
3
Ved ikke
Kommentar
Besvarede i alt
Ikke besvaret
ID
7
19
26
28
29
30
31
37
40
49

50
51
53
55
57
59
63
66
86
90
95
110
111
117
119
125
133
136
155
164
166

Antal

Valid %
af 235

189
36
36
10
12
235
2

80,4
15,3
4,3
100

S21_Deltagelse_Hvilke
specifikke arrengementer og møder
fællesskab på tværs af grænser
Mit nuværende arbejde (kristen arbejdsplads) blev fundet via nettet.
Andre folkekirker end min egen
Jesus2000 projktet
Nej, der er jeg altid kommet
Møder i kirker etc.
stævner, koncerter og lign.
KFS Discipeltræf & Påskelejr samt Indre Missions landsungdomsstævne
Jeg har lånt flyttekasser af én. Ikke den store begivenhed, men meget speciel alligevel, da man
pludselig møder én man aldrig har set og alligevel snakket med. Hun var meget anderledes end jeg
havde forestillet mig...
hygge og snart også en kristen chat komsammen
Koncerter. Kurser
Er blevet med leder af et ungdoms arbejde, som finder sted 100km fra mit hjem!!
Er samtalepartner for ikke-troende
f.eks.oplysninger om møder med udenlandske prædikanter
se www.[ ].dk
Jeg har spurgt om gudstjeneste-tidspunkter og adresser i andre byer og dernæst kommet til
gudstjeneste dér i min ferie.
Har undervist på 'Mega Mannafest', udstillet i [bynavn] Kristne KulturCenter, på en kristen Café i
[bynavn] oa.
Jeg har fået adskillige kontakter i de folke- og frikirkelige miljøer herhjemme. Ligesom min
vennekreds er blevet betydeligt udbygget.
Konferencer, seminar
Mine udenlandske kontakter er ofte folk, jeg besøger, når jeg kan komme til det - i deres eget land.
Forkyndelse og bibelstudium
Koncerter
Møde med grupper og mennesker jeg ellers ikke ville kende til
Koncerter
tid og sted for gudstjenester i andre kirker end min egen
Konferencer
Gudstjeneste, bryllup, International Dialog
konferencer og lovsangsseminarer
ikke endnu, men jeg skal snart i Pinsekirken, med en jeg har mødt på internettet!!
Kurser, konferencer.
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ID
171
172
204
206
212

S21_Deltagelse_Hvilke
(gjorde jeg i forvejen)
WYD (World Youth Day) i Rom
ægteskabs seminar her i oktober
Kvindemøde
Blevet mere aktiv i kirken

ID S21_Deltagelse_Uddyb
33 Var kristen i forvejen, da jeg stiftede bekendtskab med internettet, kunne måske godt deltage i et
kristent arrangement pga. annoncering via internet
59 se www.[...].dk
75 Jeg har altid været aktiv i " den virkelige verdens kirkelige handlinger "
79 Men jeg har mødt en på chatten som blev ved med at være kristen efter vi har talt sammen flere
gange
84 Jeg har ikke skabt nogle "kontakter", jeg har brugt internettet til at surfe lidt af egen interesse.
96 Internettet har snarere suppleret og udbygget mine real-life kontakter
128 Nej ikke endnu - men det er meget godt at man bedre kan orientere sig
134 Jeg dukker op mange steder, nogle steder har jeg læst om det, andre steder ikke - nettet er ikke den
afgørende faktor.
148 - men jeg er blevet interesseret i at deltage i konferencer, som jeg via internettet er blevet bekendt
med. Det er blot endnu ikke realiseret.
165 ikke direkte, men oplysninger hentet på nettet har styrket mine kontaker i nogle grupper (teologisk)
og enkeltepersoner
190 Til nogle af de arrangementer som vi arrangerer i min menighed, bruger vi musikere, dramagrupper
etc. som jeg har fået kontakt med gennem internettet. Det er altså mig der er initiativtageren. Ikke at
det får mig til at deltage i en sammenhæng, for det gør jeg allerede.
206 Medvirket på et kvindemøde med kontakt formidlet gennem chat
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S22: Oplevelse af internettet
Spørgsmål S22: ” Hvilke(n) af følgende alternativer kommer nærmest din egen oplevelse af
din brug af internettet i kristent øjemed? (Markér gerne flere svarmuligheder)”
S22 Hvilke(n) af følgende alternativer kommer nærmest din egen
oplevelse af din brug af internettet i kristent øjemed?
1
Min brug af internettet i kristne sammenhænge har betydning for mit
kristne liv i ”den virkelige verden”
2
Min brug af internettet i kristne sammenhænge har givet mig religiøse
oplevelser, som jeg ellers ikke ville have opsøgt
3
Min brug af internettet i kristne sammenhænge har betydet, at jeg er
kommet i kontakt med kristne mennesker, som jeg ellers ikke ville have
mødt
4
Jeg har fået mulighed for at fortælle om min tro overfor nye mennesker
5
Min tro har forandret sig
6
Jeg har fundet nye måder at praktisere min religion på
7
Jeg har ikke oplevet noget nyt i religiøs sammenhæng via internettet
8
Ved ikke
Kommentar
Ikke besvaret

Antal
61

Valid %
af 229
26,6

16

7,0

85

37,1

54
14
23
87
19
29
8

23,6
6,1
10,0
38,0
8,3

ID S22_Oplevelse_Uddyb
20 Jeg har fået ny inspiration og udvidet min horisont
49 Umiddelbart modstridende svar, men... jeg har haft et par oplevelser, men i det store og hele har det
ikke rigtig "rykket" noget... dog sat tanker i gang.
52 arrentgering af arrengementer m.m.
54 Jeg finder det vigtigst at færdes på ikke-kristne chat-rooms, hvor der er helt andre gode muligheder
for at smide alternative vinkler ind på en sag.- Tit noget med at spørge til folks etik, selvfølgelig
uden at nævne ordet. Det er vel mission. Kunsten består så i – som i det almindelige liv- at gøre med
almindelige ord, så folk ikke straks sætter en i bås og lukker kommunikationen.
57 Det vigtigste for mig:hurtig klarhed,hurtig fordybelse
66 Jeg får overvældende megen god respons vedr. mine malerier på min hjemmeside.
72 jeg har fundet meget opbyggeligt stof, som har haf betyndning for min tro i det daglige
74 bruger det kun til information, jeg har ikke tid til at sidde 14 timer hver dag foran kassen
79 Man møder folk taler med dem og lærer flere at kende som har samme interesse, komunikere med
venner som er udenlands i længere perioder
81 Fået kontakt med en anden kristen via ikke-kristne kontaktannoncer.
84 Jeg har interesseret læst på forskellige kristne hjemmesider om andre kristne menneskers kristne
praksis eller deres hverdag; - en slags inspiration.
86 Nu forandrer troen sig jo gerne hele livet igennem, men mit møde med andre kristne på nettet har
bestemt ført forandringer med sig.
96 Internettet er et formidlingsredskab - men reel kommunikation er mellem mennesker. Man kan ikke
e-maile en religiøs oplevelse.
119 Har haft mulighed for at evangelisere ved at fortælle hvem jeg er på ikke-kristne chatrooms
124 jeg bruger ikke internettet i religiøs sammenhæng (jer er overhovedet ikke religiøs på nogen måde)
128 Min tro har forandret mht falsk lære på visse områder!!
136 Jeg blev i sin tid "omvendt" via nettet, men faldt senere fra.
142 min tro er blevet væsentlig mindre
150 Jeg bruger nettet rent fagligt som journalist på en kristen avis
161 Det giver mig kontakt med nye mennesker, samtidig med at jeg gerne vil arbejde praktisk fagligt og
give en alternativ hjælp til elever og lærere der arbejder med kristne - religiøse emner
163 Jeg bruger internettet som et praktisk værktøj
168 Jeg får ofte henvendelser fra [bibelvers-] modtagere, der gerne vil høre min mening om forskellige
emner og gerne vil diskutere.
178 Fået relevant og interessant information - praktisk og åndeligt
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ID S22_Oplevelse_Uddyb
190 Det med at fortælle om min tro overfor nye mennesker, er altså i den virkelige verden. Via
internettet er det muligt at højne standarden af vores missionsarrangementer, hvorved flere nye
kommer til, som kan høre om bla. min tro..
196 Jeg bruger internettet til at finde information og det kan da godt være, at der har været et par gange,
hvor Gud har "ført musen", men der har ikke været nogle religiøse oplevelser.
218 jeg opfatter mest brugen af internet i denne sammenhæng som et praktisk værktøj
221 Jeg bruger jo ike internettet til religiøse formål
229 Jeg bruger internettet til kommunikation med kirkekontor, udvalgsarbejde, kollegaer, kristne venner,
til at få ideer til undervisning, finde oplysninger om kristne arrangementer fx rockgudstjenester for
mine konfirmanderm,men internettet ændrer ikke min tro eller giver den næring, det gør samværet
med andre kristne
232 Jeg mener der er så stort et materiale samlet på internettet, at det ikke kan undgå at påvirke en,
specielt hvis man søger noget specifikt. F.eks. studiemateriale, som jeg bruger en del tid på at finde.
Bl. a. fordi det er svært at finde ordentligt materiale på dansk. Dette gør så, at jeg er nødt til at
oversætte meget materiale til min undervisning på dansk til min undervisning.
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S23A: Del af kristent fællesskab på internettet?
Spørgsmål S23A: ”Vil du sige, at du er del af et kristent fællesskab på internettet?”
S23A Vil du sige, at du er del af et kristent fællesskab på Antal
internettet?
1
Nej
178
2
Ja
57
I alt
235
Ikke besvaret
2

Valid % af 235
75,7
24,3
100

S23B: Del af kristent fællesskab på internettet?
Spørgsmål S23B: ” Hvis ja, hvor har dette kristne fællesskab sit udspring?”
S23B Hvis ja, hvor har dette kristne
fællesskab sit udspring?
1
Fællesskabet har sit udspring i ”den
virkelige verden”
2
Fællesskabet
er
opstået
via
internettet
3
Ved ikke
I alt
Kommentar
ID
14
22
40
44
52
66
80
86
95
148
155
157
166
171
190
218

Antal

% af 54

28

51,9

21

38,9

5
54
16

9,3
100,1

S23B_Faellesskab_Uddyb
Jeg vil ikke kalde det et fællesskab. Det er nærmere informations og inspirationsdatabase
muligt at opretholde og udvide et allerede opstået fællesskab/venskab over lange afstande
Et fælleskab på nettet kan f.eks. findes på www.jesus2000.dk
Via min hjemmeside, har jeg fået skab mange kontakter til kristne kvinder, som jeg ellers aldrig ville
have mødt.
kommunikation iblandt kristne grupper
Fællesskabet er der kun via ånden, at vi alle har bekendt os til Jesus Kristus som Guds søn og frelser.
hvis man chatter med ikkekristne er der mennesker der beder for en
Egentlig er jeg en del af min. 2 kristne fællesskaber på nettet, hvoraf det ene er helt igennem
internetbaseret [nyhedsgruppenavn] - og det andet er halvt internet, halvt "virkelig verden".
Mit netværk af kontakter er ikke specielt knyttet til internettet. Der udveksles breve og emails og
personlig snak, alt efter situationen.
For mit vedkommedne drejer fællesskabet sig især om e-mail kommikation med kristne venner, som
bor i andre dele af verden - venner som jeg med års mellemrum er sammen med.
en kombination af de ovennævnte
Ved troen på /til Gudog fællesskabet i og om ham.
Jeg kommunikerer meget med kristne samarbejdsfæller og menighedsmedlemmer pr. e-mail.
Chat
Mest 1, men også delvis 2.
fællesskabet er fagligt funderet, idet vi er en gruppe med samme faglige baggrund som undveksler
erfaringer

Bilag 4 Grundlæggende databehandling af spørgeskemaundersøgelsens resultater

59

S24: Nye fællesskaber muligt?
Spørgsmål S24: Mener du, at der via internettet kan skabes (nye) kristnefællesskaber?
S24 Mener du, at der via
kristnefællesskaber?
1
Ja, det er muligt
2
Muligt i en del tilfælde
3
Kun muligt i særligt tilfælde
4
Slet ikke muligt
5
Ved ikke
I alt besvaret
Ikke besvaret
Kommentarer

internettet

kan

skabes

(nye) Antal
110
56
41
4
25
236
1
50

% af 236
46,6
23,7
17,3
1,7
10,6
99,9

ID S24_FaellesskabMuligt_Uddyb
1 Ja, men et sådant fællesskab har en tendens til at holde sig til nettet.
9 Et kristent fælleskab kræver at man er face to face. At se hindande, at høre hindanden, at kunne gi
hindanden et knus, at kunne se hindandens ansigt o.s.v.
10 Kontakt med fx missionærer i udlandet - hvor det ikke er muligt at mødes på anden vis
12 mange spiller en anden rolle end ders virkelige jeg på nettet, derfor svært med et ægte fællesskab
14 Men nok ikke særlig sansynligt. Det er mere sansynligt at nogen ville kunne bruge internettet som
springbræt til at finde et fællesskab i "den virkelige verden"
20 Man kan lægge en hjemmeside ud på nettet og indbyde til samtale via nettet/invitere til
arrangementer i den virkelige verden
23 Se under spørgsmål 17B
27 Jeg tror ikke det vil kunne stå alene som fællesskab.
30 Ja, det tror jeg da er muligt, ligesom det også via nettet er muligt at få kontakt til kristne i den
virkelige verden
33 Kan ikke erstatte menighedslivet efter min mening, men i form af interessegrupper, medlemmer af
mailinglister osv. kan man vel tale om fællesskaber
37 Man kan komme i kontakt med andre af samme kaliber og udveksle tro og viden
38 Så længe viljen er der!
49 Jeg kender folk, der har fået kristne venner via chatrooms. Også kristne, der har fået ikke-kristne
venner på den måde, hvilket er en stor mulighed for at fortælle om det man tror på.
57 Internettet er en ny måde at udbrede Guds gode budskab på.
59 Hvis siderne er sigende og i topkvalitet
64 Jeg mener at der i kristent fællesskab, lige som i al anden fællesskab og i al anden social
sammenhæng, bør være direkte personlig kontakt for at opnå et rigtigt fællesskab. Fællesskab uden
menneskelig/personlig kontakt er for mig et halv fællesskab – det er muligt det er anderledes for de,
der er meget mere ’velbevandrede’ på Internettet end jeg.
66 Som kommunikation er Nettet genialt - det er hurtigt, det er nemt at bruge søgemaskiner for at
indkredse kristen steder, det er forholdsvis nemt at udgive sin egen hjemmeside - og derigennem
ramme andre kristne interesserede.
72 ved chat tror jeg det er muligt men har aldrig selv prøvet
78 Det er det ultimative mødested for unge mennesker!
79 Kun hvis mødet på nettet også bliver til et møde og venskab i virkelighedden
84 Det tror jeg, men jeg har ikke selv opsøgt det.
86 Nyhedsgruppernes eksistens og effekt er et klart tegn derpå. Udfra nyhedsgruppen [nyhedsgruppens
navn] er der opstået et klart kristent fællesskab på tværs af landet. Folk mødes og taler ofte sammen
udenfor nettet også, selvom det meste udleves "virtuelt
87 Internettet er en zapperkultur, og vi kan ikke negligere det direkte kristne fællesskab og kun "mødes"
mere eller anonymt på nettet. Derfor kan nettet efter min mening kun blive en opstartsmulighed, men
det kan aldrig udelukkende fungere som kristent fællesskab.
95 Internettet er en kommunikationsvej. Hvor der er kommunikation opstår der uvægerligt fællesskab og det modsatte: uvenskaber og stridigheder. Sådan er menneskene nu engang.
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ID
96
100
102

110
113
118
122
124
128
136
145
150
157
164
166
168
171
190

193
213

214
222
223
229

232

234

S24_FaellesskabMuligt_Uddyb
Især for folk der bruger chatrooms og debatfora meget..
Der er eksempler på god erfaring med pørgsmåls-fora og chat-room (f.eks. www.Jesus2000.dk)
Det håber jeg ikke idet internettet ikke kan gå istedet for den kontakt du har med mennesker af kød
og blod. Internettet er uforpligtigende jeg tror på ta Gud vil at vi skal være forpligtigede over for
Ham og hinanden.
Hvis mennesker vil undersøge bibelen
Jfr. svaret om de kirkelige handlinger. afkrydsningen kommer an på hvad der med "kristne
fællesskaber" menes
Internettet giver mulighed for at folk med de mest perifære interesser finder sammen.
det er da smart
Men jeg håber det ikke
Ja mener, at nettet er en ny mulighed i fremtiden
Det sker allesteds hvor folk mødes og bruger tid, chatrum, nyhedsgrupper, maling-lists.
Selvfølgelig vel det ske, at folk med interessesammenfald vil kommunikere ud fra dette.
Det kan der vel...
Det afhænger jo om jeg/ vi har lyst og måske også mod til at op bygge sådanne fællesskaber---tid---.
jeg er selv blevet rigtig gode venner med folk fra internettet!!
Kristenlig er holistisk, så man bør også søge at mødes in natura.
Jeg tror det er muligt at bruge internettet til at få kontakt, men for at der kan skabes kristne
fællesskaber kræver det personligt møde med hinanden
men bedst også med rødder i "virkeligt" fællesskab
Nogle mennekser vil være skræmt for et virkeligt kristen fællesskab, men omvendt tiltrukket af et
over internettet. Hvis der også menes, om internettet via kontakt kan være medvirkende til at skabe
et virkeligt fællesskab, er det nok også muligt.
Det er personligt og fordrer, at man mmødes og vandrer sammen.
Hvis kristne på nettet var knap så snæversynede og indoktrinerede (ikke lyder som præstens
papegøjer) omkring deres tro og mere åbne overfor andres syn og meninger omkring Gud og
kristendommen, og iøvrigt var mere til stede på de kristne chatsteder og lavede flere debatforums
al’a jesus200, tror jeg at rigtig mange ville henvende sig til kristne fællesskaber. Hvis så også disse
fællesskaber vil give sig tid til at sludre og udvise venskab i stedet for kristne belæringer og
opdragelse.
Men det skal følges op af et fællesskab hvor man er SAMMEN!
hvis man uddyber sin tro ordenligt, kan det da godt være
det er ikke alle der er interesseret
for nogle måske. Jeg har ikke brug for det. Jeg færdes både i et kristent og et almindeligt dansk
ungsdomsmiljø, Nogle af mine venner er begge steder og jeg kan sagtens få kristne fællesskaber og
almindelige fællesskaber uden at bruge nettet. Men for nogle måske især søgende mennesker, der
ikke er til noget forpligtende kan det være en mulighed.
Jeg tror på at man kan møde mennesker med samme holdninger som sig selv, men et egentligt
kristent fællesskab (menighed) kan man ikke opnå. Dog kan det være godt at se, at der findes andre
"derude" som mener det samme som "mig". Den form for fællesskab vil dog nok altid være
overfladisk og kun holde så længe der ikke er strømsvigt.
Kun mellem Jehovas Vidner. Som Jesus siger må man IKKE spænde sig i ULIG Åg med
ikketroende.
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S25: Øvrige kommentarer
Spørgsmål S25: ”Her har du mulighed for at komme med øvrige kommentarer af relevans for
emnet i denne spørgeskemaundersøgelse.”
S25 Her har du mulighed for at komme med øvrige kommentarer af relevans for Antal
emnet i denne spørgeskemaundersøgelse
Kommentarer
44
ID S25_Ovrige
5 Jeg synes det er forkert at bruge religøs,da hverken kristen eller andre religioner vil betegne sig som
religiøse.
19 Ingen
20 Jeg synes det er vigtigt med din undersøgelse. Det kunne være rart at vide, om evangelisation via
internettet er effektivt. På det personlige plan er jeg også interesseret i, om det vil kunne lade sig gøre
at starte et kristent netværk til fælles støtte og inspiration om kristent lederskab og karismatik via
internettet.
30 Jeg håber der er mange, der i fremtiden vil tage udfordringen op og bruge nettet til forkyndelse og
ikke blot som de fleste gør nu - til oplysning om ens organisation eller kirke. I den sammenhæng har
jeg registreret www.[kirke].dk. Her vil jeg nok i første omgang søge kontakt med mennesker, der har
nogle af de samme visioner, som mig.
33 Sammenligning med medier er ikke irrelevant. Internettet er et medie som alle andre, men med nogle
særlig stæke sider, det kan maturligvi aldrig ersatte personlige, menighedsliv og deslige, men det er
et redskab lige som alt andet. TV kan bruges til kristne programmer og evangelistion, trykkekunsten
kan bruges til at lave kristne bøger og blade, alt sådant påvirker selvfølgelig vore liv i forhold til før
den slags dukkede op, men det er ikke en særlig kristen problemstilling. Sport bliver nu vist på tv og
sportsklubberne udgiver medlemsblade, men vil man dyrek sport, må man altså ud og gøre det. Lidt
det samme med ens tro!
40 Offentliggør venligst resultaterne af dataerne fra spørgeskemaerne på www.giraffen.dk
54 Jeg mangler noget om almindelige kriste menneskers deltagelse i netsamtaler. Måske er det i
virkeligheden der, der rigtig flyttes brikker - og holdninger. De kristne hjemmesider, chatrooms
o.lign., kan nemt blive et nyt "Udfordringen". Altså informetion til de i forvejen indforståede. Det er
der jo ikke noget nyt eller epokegørende ved- ud over telefonregningen.
55 For mig at se giver internet/mail kirkefremmede uanede muligheder for at nærme sig det kirkelige i
det tempo som den søgende selv ønsker. Det ser jeg som kirkens Internetbrugs helt store mulighed i
de kommende år.
57 En række fine spørgsmål, min største kompliment. Jeg er overbevist om, at en helt ny gruppe
mennesker vil finde vej til Jesus på denne måde, og når de først har mærket Hans kraft vil de gå
videre ind i bibelen. Internettet kan være starten. Kristendommen er vigtig for alle mennesker, derfor
skal kristendommen være med I forreste linie.
59 Kun hvis kvaliteten er i top har kristne sider deres berettigelse på nettet
61 For de fleste er internettet blot et forum til udveksling af simple kommunikationsopgaver,
programmer nyhedsbreve og lign. Dette har stor praktisk betydniing i den enkeltes menighedsliv,
men næppe den store religiøse betydning. Det er blot et medie som telefonen
63 Jeg håber, din undersøgelse bringer dig og andre til en større forståelse af Gud og mere nærhed af
ham.
66 Kig da lige forbi min side: http://www.[...].dk/
75 Der er stor forskel på religiøse mennesker og personligt troende mennesker, men det virker som om
du mener det er det samme .
77 Salmer mere frem på internettet
81 Åndeligt søgende: I nogen grad da jeg som kristen søger det åndelige. Jvf. et af spørgsmålene.
83 Udover min egen hjemmeside er jeg medarbejder på en stor kristen portal og arbejder med
kkristendom i udlandet. Dette arbejde har givet udvidet min kirkelige viden og horisont; de gode
sider om bøn og meditation der er kommet frem, har faktisk betydet en ændring for mig
84 Jeg er glad for at så mange kristne mennesker har modet og lysten til at stå frem på internettet og
fortælle om deres tro/ informere andre om deres hverdag. Jeg synes det er utroligt vigtigt at der er
nogle kristne, som markerer sig på nettet, så befolkningen oplever denne side af noge
”meddanskere”. Hvis jeg selv ville bruge nettet til at kommunikere med andre mennesker, så ville
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ID S25_Ovrige
jeg benytte mig af at ”tale” med en præst om personlige problemer.
85 Ved nogle spørgsmål savnes en mulighed for at svare et sted mellem "dagligt" og "ugenligt", f.eks.
"2-3 gange om ugen"
87 Jeg har været meget glad for f.eks. Dialogcentrets hjemmeside, som har været en god hjælp, når jeg
selv eller andre har haft spørgsmål omkring det alternative og hvordan vi forholder os til det overfor
ikke-kristne venner og bekendte. Jeg synes, at spørgeskemaet har mangler spørgsmål omkring det at
bruge nettet til at søge informationer om New Age ect. I forbindelse med evangelisation.
98 Jeg savner nogle flere færdiglavet bibeltimer og andagter på nettet.
103 Som nævnt bruger jeg også internettet f.eks. mails og chat at fortælle om Jesus - især i forum.dk dvs
ikke-kristent regi.
105 Tro min ven tro
109 Nej
112 Jeg synes du i dine spørgsmål går ud fra at man enten er kristen eller "u"-kristen. Ikke som jeg – bare
interesseret
114 For mig kunne gud lige så godt være Anders And , men jeg har slet ikke noget imod kristne ,
derimod synes jeg de kan være meget venligere end ikke-kristne.
115 fuck jer jeg synes kristendommen er noget fis!!!!! så drop det hvis der findes en gud ville der jo ikke
være sådan et helvede på jorden med krig,kaos,sult,hungersn ød og miljøsvineri det skulle gud da
kunne styre, men det kan han åbenbart ikke eller hvá”
124 Jeg mener at al' religion er roden til alt krig
128 Nettet er et nyt og vigtigt medie til at søge information. Det er meget vigtigt, at man forholder sig
kritisk til mediet og måden man bruger nettet på.
136 Har brugt nettet i ca. 4½ år. Læser [studie]i [bynavn] på andet år.
143 jeg ser internettet som en vigtig mediekilde til/i fx. de lande hvor kristendom er forbudt.
157 Tak
159 Jeg synes det er et godt skema hvis jeg vinder de 500 kr vil jeg bruge dem til kirken
161 Undersøgelsen er meget specifikt mellem kristne. Kristne kan godt lave hjemmesider uden at det
absolut har missionerende karakter. Det er der iøvrigt mange flere der burde gøre. Kristne
"hallelujasider" giver jeg ikke meget for og jeg tror heller ikke de ”slår igennem”
165 JESUS LEVER! (- det er altid relevant.)
166 Internettet er problematik, fordi det eliminerer den forpligtende,nære del af kristenlivet, hvis man
forsøger at leve det på nettet. Man går også glip af andres kærlighed og personlige interesse. Jeg
ener, at internettet i kristen sammenhæng er godt til at lade folk anonymt få et indblik i den kristne
tro.
168 Siden som Jesus 2000 siden er gode fordi søgende mennesker fuldstændig anonymt kan stille
spørgsmål og læse en masse om hvem Jesus er og hvad han har betydet for andre.
171 overvejer egen hjemmeside...
207 jeg har kun internet på min arbejdsplads, og bruger det ikke ret meget
212 Jesus elsker dig
213 Generelt er det min opfattelse at kristne der gerne vil forkynde på nettet ikke er rustet til det rent
vidensmæssigt. Her tænker jeg på bibel og religionshistorie, hvordan biblen kan og ikke kan læses og
begrunde på sagligvis hvorfor. Dernæst mangler der indfølingsevne og viden omkring ikke kristnes
forståelse af biblen. Mao. Der mangler uddannede teologer eller fagkompetente mennesker i denne
sammenhæng. Disse kompetente mennesker møder man desværre meget sjældent på de kristne
chatsteder. Desuden er der næsten aldrig nogle mennesker på dem.
219 jeg har, som I kan læse, ikke den store interesse indenfor kristendom. Det eneste, der for mig synes
aktuelt er hvordan jorden blev til. Og det er efter min mening, IKKE gud, der sad og bestemte at nu
skulle der blive lys, og så videre. Jeg personligt tror på videnskaben, men ”the big bang” må jo også
være blevet skabt på en eller anden måde, og det som skabte det, må jo også være blevet skabt...jeg
bliver helt skør af det. Hvad er der f.eks. uden for universet. Det ender vil på et tidspunkt, men hvad
er der så..? alle de spørggsmål synes for mig umulige at besvare...Men jeg giver ikke noget som
heldst for kristne der hævder at have været i kontakt med en engel, gud eller jesus—Altså helt ædlig,
prøv at vågn op!
225 Jeg kommer kun i kirken juleaften og når der sker noget i sammenhæng med min familie. Jeg er
hvad man kalder højtidskristen.
229 Relevant i forhold til at afdække, hvordan nettet bruges, men hvem får man fat i. Måske os, der i
forvejen bevæger os i en kristen internet kontakt og ikke så mange almindelige mennesker.
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S26: Besvare yderligere spørgsmål
Spørgsmål S26: ”Besvarelsen af dette spørgeskema vil forhåbentlig bidrage med mange
interessante oplysninger om emnet. Det er dog ikke muligt at belyse alle vinkler vha. et
spørgeskema. Derfor beder jeg dig om at give tilsagn til, at jeg evt. må kontakte dig for
uddybende spørgsmål på et senere tidspunkt.”
S26 Kontakt for uddybende spørgsmål
1
Nej, jeg ønsker ikke at besvare yderligere spørgsmål
2
Ja, jeg vil gerne besvare uddybende spørgsmål. Angiv da et selvvalgt
kodeord, som du bliver bedt om at gentage efter afsendelsen af dette
skema
Angivet kodeord
Ikke besvaret
I alt

Antal
99
125

% af 237
41,8
52,7

128
13
237

54,0
5,5
100

Bemærkninger:
•

Godt halvdelen af respondenterne bekræfter positivt, at jeg evt. må kontakte dem på et
senere tidspunkt for at stille uddybende spørgsmål om emnet men ca. 40 % ikke
ønsker at besvare uddybende spørgsmål.

Bilag 5
Uddybende korrespondence
med respondenter

Indholdsfortegnelse for bilag 5:
5.a

Respondent 54

5.b Respondent 79
5.c

Respondent 83

5.d Respondent 86
5.e

Respondent 136

5.f

Respondent 168
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Bilag 5.a Respondent 54
From: "Anja Boe Espersen" <anjaboe@hotmail.com>
To: [R54]
Subject: Spørgeskema om kristendom på nettet
Date: Mon, 17 Sep 2001 15:14:28 << Ritualrespondenter.doc >>
Som du måske husker, udfyldte du i september 2000 mit spørgeskema på internettet
(http://hjem.get2net.dk/anjacob/Forside.htm) omhandlende kristnes brug af Internettet. Du
gav dengang tilsagn til, at jeg evt. måtte kontakte dig for yderligere spørgsmål om emnet, så
jeg håber, at du stadig er villig til dette. Se venligst nærmere i vedhæftede brev.
M.v.h. religionsvidenskabsstuderende Anja Boe Espersen
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aalborg 25/8-01
Som du måske husker, udfyldte du i september 2000 mit spørgeskema på internettet
omhandlende kristnes brug af Internettet. Du gav dengang tilsagn til, at jeg evt. måtte
kontakte dig for yderligere spørgsmål om emnet, så jeg håber, at du stadig er villig til dette.
Jeg er nu i gang med at analysere 237 besvarelser, og det er et spændende materiale, da
mange har besvaret spørgsmålene med stor seriøsitet. Grunden til at jeg kontakter dig er, at
du i din besvarelse har markeret, at du har erfaringer med med én eller flere af følgende
aktiviteter via internettet;
•

gudtjeneste

•

andagt

•

nadver

•

(fælles) bøn, forbøn

•

dåb

•

andre ritualer eller kirkelige handlinger

Kun få af mine respondenter har erfaringer med kirkelige handlinger og kristne ritualer på
nettet, så derfor vil jeg bede dig om at uddybe følgende;
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•

Hvilke(n) af ovenstående netaktiviteter har du erfaringer med og hvor ofte deltager du?

•

I hvilken sammenhæng foregik det? Fx i dansk eller udenlandsk sammenhæng, i kirkeligt
eller privat regi?

•

Hvordan foregik det rent praktisk?

•

Hvor mange var med?

•

Hvordan oplevede du det?

•

Følte du dig som deltager eller tilskuer til begivenheden?

•

Kan du hjælpe mig med hvilke muligheder der findes for at deltage i kristne netritualer,
særligt i danske sammenhæng?

Desuden er jeg interesseret i alle synspunkter og oplevelser i forbindelse med ”kristendom på
nettet”. Fx:
•

Hvilken type af oplevelser/ressourcer/aktiviteter går du efter, når du anvender internettet i
kristent regi?

•

Savner du nogle kristne eller religiøse muligheder på nettet?

•

Hvilken betydning har brugen af internettet for din tro?

•

Har du gjort dig nogle tanker om, hvordan du vil bruge internettet i fremtiden?

•

Og hvad mener du om forkyndelse via internettet? Virker det?

•

Kender du eksempler på folk, der er blevet omvendt via deres brug af internettet?

Spørgeskemaet samt lidt yderligere oplysninger om mit speciale ligger stadig på denne
adresse: http://hjem.get2net.dk/anjacob/Forside.htm, hvor også specialets hovedkonklusioner
være at finde i løbet af efteråret.
Jeg håber, at du vil reagere på nogle af spørgsmålene inden længe, da jeg skal aflevere
specialet om 1 måned.
Med venlig hilsen Anja Boe Espersen
Næssundvej 18, 9220 Aalborg Øst, tlf: 98 15 35 24, anjaboe@hotmail.com
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From : [R54]
To : anjaboe@hotmail.com
Subject : Re: Fw: Hjælp
Date : Thu, 20 Sep 2001 21:14:50 +0000
Jeg har meget få erfaringer med kirkelige handlinger og ritualer på nettet. Jeg har "overværet"
- mest af nysgerrighed - en gudstjeneste med en københavnsk præst. Lidt som at se en
fjernsynsgudstjeneste.
Men jeg tror, at nettet har store muligheder. Som undervisning: Masser af elever går , f. eks i
forbindelse med projektopgaven ind på hjemmesider og henter inspiration til eftertanke.
I Danmark har vi mange "NIkodemusser", folk, der føler at trappetrinet til kirken er for højt.
For dem - og dermed for os alle - er det vigtigt, at der sidder dygtige teologer og gode
sjælesørgere, der kan hjælpe og vejlede og gå ind i en god og dyb samtale. Om det skal være
et par sognepræster, der kan det der, eller måske stiftsansatte "Brevkasseredaktører" ved jeg
ikke.
Mange psykisk syge, f.eks.autister har samme brug for at møde evangeliet. For dem er nettet
et brugbart redskab, når den almindelige kommunikation face to face er for svær.
Jeg er med i 2 chatrooms. Det ene et fagligt, jeg er lærer, det andet fordi jeg er døgnplejer.
Begge steder er vi anonyme. Men vi deler - især i plejefamiliegruppen stort og småt med
hinanden. Her har jeg fortalt om mit livsgrundlag - og blevet hørt og forstået på en måde, der
ikke kunne finde sted i det"virkelige" liv. På nettet er budskabet mere rent ,ikke afhængig af
aafsenderens alder eller kilo eller mimik. Jeg føler, at jeg er et troværdigt vidne om Kristus,
når jeg tjatter om livets store spørgsmål.
Held og lykke , [R54]
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Bilag 5.b Respondent 79
Aalborg 13/8-01
Til [R79]
Som du måske husker, udfyldte du i september 2000 mit spørgeskema på Internettet omhandlende kristnes brug af Internettet. Du gav dengang tilsagn til, at jeg evt. måtte kontakte dig for
yderligere spørgsmål om emnet, så jeg håber, at du stadig er villig til dette.
Jeg er nu i gang med at analysere 237 besvarelser, og det er et spændende materiale, da
mange har besvaret spørgsmålene med stor seriøsitet. Grunden til at jeg kontakter dig er, at
du til et af spørgsmålene gav følgende kommentar:
”Jeg har mødt en på chatten, som blev ved med at være kristen efter vi har talt sammen flere
gange”.
Det har gjort mig nysgerrig, da jeg er særligt intresseret i religiøs forandring via brugen af
internettet. Vil du uddybe denne oplevelse? Jeg har stillet en række spørgsmål, men er
interesseret i alle synspunkter og oplevelser i forbindelse med ”religion på nettet”.
Ved du hvilken religiøs baggrund din chat-partner har?
Var vedkommende ved at falde fra den kristne tro?
Eller blev han/hun kristen gennem jeres chat-samtaler?
Kender du eksempler på mennesker, der er blevet omvendt via internettet?
Desuden er jeg også interesseret i, hvilken betydning brugen af internettet har for din tro?
Har du gjort dig nogle tanker om, hvordan du vil bruge internettet i fremtiden?
Og hvad mener du at forkyndelse via internettet? Virker det?
Spørgeskemaet samt lidt yderligere oplysninger om mit speciale ligger stadig på denne
adresse: http://hjem.get2net.dk/anjacob/Forside.htm. Desuden vil specialets hovedkonklusioner være at finde der i løbet af efteråret. Jeg håber, at du vil reagere på nogle af spørgsmålene inden længe, da jeg skal aflevere specialet om 1½ måned.
Med venlig hilsen Anja Boe Espersen
Næssundvej 18, 9220 Aalborg Øst, Tlf: 98 15 35 24, anja.boe@espersen.net
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From: [R79]
To: anja.boe@espersen.net
Sent: Wednesday, August 15, 2001 2:54 PM
Subject: Svar på spørgsmål
Kære Anja
Tak for din mail og selvfølgelig vil jeg gerne uddybe mine svar.
Du spørger om hvilken kirke x tilhører det ved jeg ikke. Han blev kristen på en kristen
efterskole og skulle så gå et år på en almindelig efterskole og det var under det ophold vi kom
til at tale sammen.
X var ved at opgive den kristne tro og gennem samtaler tror jeg at han stadig er kristen da det
seneste jeg har hørt er at han er på det [...] gymnasium i [bynavn].
Jeg tror ikke at mine samtaler har gjort x kristen men måske har været medvirkende til at få
afklaret nogle kristne spørgsmål.
Jeg kender ikke nogle eks. på at nogle er blevet kristne via Internettet og jeg tror heller ikke
at internettet kan omvende folk. Kun gennem samtale, bøn og bibellæsning kan et menneske
blive kristen
Personligt tror jeg ikke at internettet har nogen betydning for min tro. Men jeg har da på det
sidste efter jeg svarede på spørgsmålene læst nogle prædikener på nettet. Dog skal det
nævnes at det er en ven af mig der har holdt dem og lagt dem på nettet. Jeg har ikke på den
danske del af nettet oplevet at præsten hver uge skal lægge sin prædiken ud på nettet.
Jeg vil bruge nettet til at søge oplysninger og specielt bruger jeg ICQ-en meget til at taler
med venner som bor "langt" væk. Holde mig informeret om medierne i DK. Da jeg er
næstformand for foreningen [foreningens navn]. Så nettet er en del af min fritid, en måde jeg
kommunikere med andre i foreningen og venner både i DK og udlandet.
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Jeg tror at forkyndelse via prædikener via nettet kan være opbyggeligt og on-line bibelstudie
selv om jeg ikke selv har forsøgt det. Men desværre halter vi i DK bagefter på det punkt det
er kun folk der finder giraffen der vil komme ind på disse sider i Norge ex. er det almindeligt
under den kommunale side der ligge også præstens side med prædikener m.m.
Jeg ser frem til at læse mere af din opgave på nettet og dine konklusioner. Du ønskes held og
lykke med din opgave. Skriv bare igen hvis der er noget du ikke forstår eller vil have uddybet
du kan også kontakte mig på tlf. [...]
Med venlig hilsen
[R79]
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Bilag 5.c Respondent 83
Aalborg 25/8-01
Til [R83]
Som du måske husker, udfyldte du i september 2000 mit spørgeskema på internettet
omhandlende kristnes brug af Internettet. Du gav dengang tilsagn til, at jeg evt. måtte
kontakte dig for yderligere spørgsmål om emnet, så jeg håber, at du stadig er villig til dette.
Jeg er nu i gang med at analysere 237 besvarelser, og det er et spændende materiale, da
mange har besvaret spørgsmålene med stor seriøsitet. Grunden til at jeg kontakter dig er, at
du i din besvarelse har markeret, at du har erfaringer med med én eller flere af følgende
aktiviteter via internettet;
•

gudtjeneste

•

andagt

•

nadver

•

(fælles) bøn, forbøn

•

dåb

•

andre ritualer eller kirkelige handlinger

I en kommentar til spørgsmålet om kirkelige handlinger og kristne ritualer skrev du: ”ex.
Sacred Place er meget velegnet og meget brugt af mennesker fra forskellige kirkesamfund til
daglig bøn nd forskellige”.
Kun få af mine respondenter har erfaringer med kirkelige handlinger og kristne ritualer på
nettet, så derfor vil jeg bede dig om at uddybe følgende;
•

Hvilke(n) af ovenstående netaktiviteter har du erfaringer med og hvor ofte deltager
du?

•

I hvilken sammenhæng foregik det? Fx i dansk eller udenlandsk sammenhæng, i
kirkeligt eller privat regi?

•

Hvordan foregik det rent praktisk?

•

Hvor mange var med?

•

Hvordan oplevede du det?
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•

Følte du dig som deltager eller tilskuer til begivenheden?

•

Kan du hjælpe mig med hvilke muligheder der findes for at deltage i krisnte
netritualer, særligt i danske sammenhæng?

En af dine kommentarer har desuden gjort mig nysgerrig. Du skrev følgende:
”Udover min egen hjemmeside er jeg medarbejder på en stor kristen portal og arbejder med
kristendom i udlandet. Dette arbejde har givet udvidet min kirkelige viden og horisont; de
gode sider om bøn og meditation der er kommet frem, har faktisk betydet en ændring for
mig”
•

Kan du uddybe hvori arbejdet med din hjemmeside og portalen består. og hvordan det
har udvidet din kirkelig viden og horisont?

•

Og hvilken form ændring tænker du på?

Desuden er jeg interesseret i alle synspunkter og oplevelser i forbindelse med ”kristendom på
nettet”. Fx:
•

Hvilken type af oplevelser/ressourcer/aktiviteter går du efter, når du anvender
internettet i kristent regi?

•

Savner du nogle kristne eller religiøse muligheder på nettet?

•

Hvilken betydning har brugen af internettet for din tro?

•

Har du gjort dig nogle tanker om, hvordan du vil bruge internettet i fremtiden?

•

Og hvad mener du om forkyndelse via internettet? Virker det?

•

Kender du eksempler på folk, der er blevet omvendt via deres brug af internettet?

Spørgeskemaet samt lidt yderligere oplysninger om mit speciale ligger stadig på denne
adresse: http://hjem.get2net.dk/anjacob/Forside.htm, hvor også specialets hovedkonklusioner
være at finde i løbet af efteråret.
Jeg håber, at du vil reagere på nogle af spørgsmålene inden længe, da jeg skal aflevere
specialet om 1 måned.
Med venlig hilsen Anja Boe Espersen
Næssundvej 18, 9220 Aalborg Øst, tlf: 98 15 35 24, anjaboe@hotmail.com
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From : [R83]
To : "Anja Boe Espersen" <anjaboe@hotmail.com>
Subject : Spørgeskema om kristendom på nettet 1. svardel
Date : Sun, 26 Aug 2001 22:26:38 +0200
[…]
Hvilke(n) af ovenstående netaktiviteter har du erfaringer med og hvor ofte
deltager du?
Med kristen bøn og meditation
Når jeg er hjemme næsten hver dag; mest om aftenen, sommetider om morgenen
Jeg har også sendt ønsker om forbøn for familiemedlemmer der havde brug for det,
til internetsider der tilbyder forbøn
I hvilken sammenhæng foregik det? Fx i dansk eller udenlandsk ammenhæng,
i kirkeligt eller privat regi?
I kirkelig udenlandsk sammenhæng
Hvordan foregik det rent praktisk?
Meget enkelt: jeg går ind på adressen og følger simpelthen dens forslag til eftertanke,
bibellæsning og bøn.
Hvor mange var med?
Kun mig på PCen
Hvordan oplevede du det?
Ægte, sobert, fredfyldt.
Følte du dig som deltager eller tilskuer til begivenheden?
Absolut som deltager
Kan du hjælpe mig med hvilke muligheder der findes for at deltage i krisnte
netritualer, særligt i danske sammenhæng?
Følger forhåbentlig
En af dine kommentarer har desuden gjort mig nysgerrig. Du skrev følgende:
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"Udover min egen hjemmeside er jeg medarbejder på en […] kristen portal og
arbejder med kristendom i udlandet. Dette arbejde har givet udvidet min kirkelige
viden og horisont; de gode sider om bøn og meditation der er kommet frem, har
faktisk betydet en ændring for mig"
Kan du uddybe hvori arbejdet med din hjemmeside og portalen består. og hvordan det
har udvidet din kirkelig viden og horisont?
Jeg er [stilling] for [...] på www.[...].dk Det har lært mig en del kirkehistorie og
krævet en del undersøgelser for at placere de (efter kvalitet) udvalgte sider rigtigt og
jeg har lært en del kirkesamfund og forhold at kende, jeg tidligere vidste meget lidt
om. Det er en stor verden!.
Og hvilken form ændring tænker du på?
A Sacred Space (jeg har også set på andre, men de sagde mig ikke så meget som
denne) har fornyet min opfattelse af Gud og af bøn.
[jeg går ud fra at du anonymiserer det hvis du bruger det!]
Jeg har ikke tid til mere i aften - prøver at svare på mere.
Desuden er jeg interesseret i alle synspunkter og oplevelser i forbindelse med
"kristendom på nettet". Fx:
Hvilken type af oplevelser/ressourcer/aktiviteter går du efter, når du anvender
internettet i kristent regi?
Savner du nogle kristne eller religiøse muligheder på nettet?
Hvilken betydning har brugen af internettet for din tro?
Har du gjort dig nogle tanker om, hvordan du vil bruge internettet i fremtiden?
Og hvad mener du om forkyndelse via internettet? Virker det?
Kender du eksempler på folk, der er blevet omvendt via deres brug af internettet?
Spørgeskemaet samt lidt yderligere oplysninger om mit speciale ligger stadig på
denne adresse: http://hjem.get2net.dk/anjacob/Forside.htm, hvor også specialets
hovedkonklusioner være at finde i løbet af efteråret.
Jeg håber, at du vil reagere på nogle af spørgsmålene inden længe, da jeg skal aflevere
specialet om 1 måned.
Med venlig hilsen Anja Boe Espersen
Næssundvej 18, 9220 Aalborg Øst, tlf: 98 15 35 24, anjaboe@hotmail.com

[R83]
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Bilag 5.d Respondent 86
Aalborg 13/8-01
Til [R86]
Som du måske husker, udfyldte du i september 2000 mit spørgeskema på internettet
omhandlende kristnes brug af internettet. Du gav dengang tilsagn til, at jeg evt. måtte
kontakte dig for yderligere spørgsmål om emnet, så jeg håber, at du stadig er villig til dette.
Jeg er nu i gang med at analysere 237 besvarelser, og det er et spændende materiale, da
mange har besvaret spørgsmålene med stor seriøsitet. Grunden til at jeg kontakter dig er, at
jeg kan se af din besvarelse, at du i forhold til de øvrige respondenter ofte er på internettet og
har mange erfaringer med at anvende nettet i kristent regi. Men særligt har nogle af dine
kommentarer har gjort mig nysgerrig i forhold til, at jeg er intresseret i at belyse religiøs
forandring gennem brugen af internettet. Jeg har stillet en række spørgsmål, men er
interesseret i alle synspunkter og oplevelser i forbindelse med ”religion på nettet”.
Til et spørgmål, som angik din oplevelse af brugen af internettet i kristent regi, har du
afkrydset ”Min tro har forandet sig” og uddybet at ”... mit møde med andre kristne på nettet
har bestemt ført forandringer med sig”.
Kan du uddyber hvilke forandringer, det drejer sig om?
Hvilken betydning brugen af internettet i kristent regi har haft for din tro?
Du skriver ang. kristne fællesskaber på nettet: ”Egentlig er jeg en del af min. 2 fællesskaber
på nettet, hvoraf det ene er helt igennem intenetbaseret (nyhedsgruppen [nyhedsgruppens
navn]) og det andet er halvt internet, halvt ”virkeligeverden”.
Kan du uddybe din oplevelser af at være del af disse fællesskaber? Fx i forhold til
fællesskaber i den ”virkelige verden”?
Kender du eksempler på mennesker, der er blevet omvendt via internettet?
Og hvad mener du at forkyndelse via internettet? Virker det?
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I din besvarelse gav du udtryk for, at ritualer og kirkelige handlinger via nettet ikke har din
interesse – hvorfor egentlig ikke?
Har du gjort dig nogle tanker om, hvordan du vil bruge internettet i fremtiden?
Spørgeskemaet samt lidt yderligere oplysninger om mit speciale ligger stadig på denne
adresse:

http://hjem.get2net.dk/anjacob/Forside.htm.

Desuden

vil

specialets

hoved-

konklusioner være at finde der i løbet af efteråret.
[...]
Jeg håber, at du vil reagere på nogle af spørgsmålene inden længe, da jeg skal aflevere
specialet om 1½ måned.
Med venlig hilsen Anja Boe Espersen
Næssundvej 18, 9220 Aalborg Øst, Tlf: 98 15 35 24, anja.boe@espersen.net
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From : [R86]
To : “Anja Boe Espersen” <anjabo2@hotmail.com>

Tue, 14 Aug 2001 19:48:10 +0200
Hej igen Anja
[...]
Jeg vil gerne besvare dine spørgsmål, og du er velkommen til at spørge yderligere. Jeg har
forsøgt at være så grundig som muligt i mine svar, så du får stof nok. Jeg går naturligvis ud
fra, at man stadig er anonym i specialet, da emnet er personligt, og dele er svaret er i
særdeleshed personligt.
Til et spørgmål, som angik din oplevelse af brugen af internettet i kristent regi, har du
afkrydset ”Min tro har forandet sig” og uddybet at ”... mit møde med andre kristne på nettet
har bestemt ført forandringer med sig”. Kan du uddyber hvilke forandringer, det drejer sig
om? Hvilken betydning brugen af internettet i krstent regi har haft for din tro?
SVAR: For det første beklager jeg slåfejlen i "forandet"/"forandret".... :-) Dernæst svaret: jeg
har før min entré i det kristne cyberspace altid følt mig lidt som en "semi-kristen", idet jeg
havde indtryk af, at "rigtig kristendom" = bogstavelig læsning af Bibelen samt holdningen
om, at Bibelen fra a-å alene er "Guds ufejlbarlige ord". Denne holdning kan jeg som (vel
nærmest) eksistensteologisk orienteret dårligt forlige mig. Skabelsesberetningen betragter jeg
eksempelvis som mytologi, men i den forstand at beretningen tjener det formål at fortælle os,
AT Gud skabte (men ikke HVORDAN!). Jeg ser ingen konflikt mellem kristendom og
naturvidenskab, finder Big Bang-teorien sandsynlig og evolutionslæren ligeså, går ind for fri
abort, mener homoseksuelles kærlighed er at ligestille helt med heteroseksuelles, og jeg aner
ikke, hvad der sker, når vi dør. Himmel og helvede er for mig at se tilstande i livet - jeg kan
ikke forholde mig til tanken om en konkret himmel/helvede. Af alle disse årsager regnede jeg
mig selv for at være allerhøjst "halvkristen" i andre kristnes øjne.
Min tro var i høj grad filosofisk baseret, da jeg kom på nettet. Siden er der sket flere ting: 1)
erkendelsen af at andre ikke nødvendigvis finder mig en andenrangskristen pga. mine
holdninger - heller ikke selv om de selv er dybt overbeviste kristne med stort K, og 2) min
filosofiske kristendom er blevet mere religiøs.
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Sidstnævnte skyldes en oplevelse med en af den kristne nyhedsgruppes mere skrøbelige
brugere - kombineret med et altafgørende vendepunkt i mit liv: min forlovedes meget
pludselige død. Den skrøbelige bruger (en skizofren mand, der til tider er yderst "klar" og
fornuftig) havde beklaget sig indædt over, at Gud ikke ville hjælpe ham. Han bad og bad, og
intet skete. Gud vendte ham ryggen - og det endda når han havde allermest brug for Gud. Han
havde eksempelvis bedt og bedt om en kone, men lige meget hjalp det - ingen ville have en
sindssyg mand. Og han havde bedt om helbredelse utallige gange, og heller ikke det havde
hjulpet. Jeg læste hans klagesang i al hast en eftermiddag, lige inden jeg skulle med toget, og
jeg kom pludselig i tanke om den gamle anekdote om "fodsporene", som jeg havde hørt ti år
tidligere, da jeg gik til præst op til konfirmationen. Jeg havde ikke tænkt på den i
mellemtiden, og jeg opfattede den ikke som andet end en sød anekdote, som sikkert kunne
være denne kristne, skizofrene mand til glæde i en hård tid. Han ville nok opfatte den
anderledes bogstaveligt.
Hvis du ikke kender historien, gengiver jeg den lige her i forkortet form. En mand dør og
kommer i himlen, hvor han sammen med Gud ser tilbage over sit liv. Hele vejen igennem
livet ser de to sæt fodspor, hans eget og Guds. Undtagen på de tidspunkter, hvor manden
virkelig havde haft det svært - da var der kun et sæt fodspor. Han blev ganske forarget og
spurgte vredt Gud: "Hvor var du, da jeg havde allermest brug for dig?!" Gud smiler
overbærende til manden og svarer: "Da bar jeg dig."
Denne historie skrev jeg som svar på indlægget og tog så hurtigt af sted til banegården. Jeg
tænkte faktisk undervejs, at det måske ikke var pænt af mig at svare sådan i stedet for et mere
ærligt og personligt svar, der handlede om, at vi ikke altid får, hvad vi beder om - at
kristendommen vel ikke er magi - og at det var noget pjat at blande Gud ind i alting. Men det
var næppe det, vor skizofrene ven havde brug for at høre i sin krise.
Da jeg kom tilbage til [bynavn] igen om aftenen med toget fra [bynavn], skulle jeg hentes af
min forlovede på banegården. Jeg ventede der forgæves i lang tid, mens jeg hidsede mig mere
og mere op over, at han ikke dukkede op. Men det undrede mig også meget, idet det slet ikke
lignede ham. Det var faktisk første gang, han havde misset en aftale med mig i al den tid, vi
havde kendt hinanden. Vred og forundret og med en mærkelig fornemmelse i hele kroppen
tog jeg bussen hjem og gav mig til at ringe til kærestens mobil- og alm. telefon, men der var
kun telefonsvarere på. I løbet af kort tid begyndte jeg at græde helt hysterisk - uden helt at
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fatte hvorfor. Han var vel bare blevet forsinket? [...] Min hysteriske reaktion forskrækkede
mig tilstrækkeligt meget til at ringe til sygehuset. En meget underlig oplevelse! Jeg slog
nummeret til Skejby Sygehus op - det var det, han var tilknyttet geografisk + han havde været
til hjerteundersøgelser derude på grund af en ukendt hjertesygdom i familien, der havde taget
såvel hans mors som søsters liv. Men da jeg ringede op på nummeret, blev der svaret
"[navn]hospitalet"!? Jeg har aldrig fundet ud af, hvordan det kunne lade sig gøre - der er
ingen omstilling mellem de to sygehuse, numrene er forskellige, og jeg aner ikke, hvilket
nummer [navn]hospitalet har. For nu at forkorte historien betydeligt (det er vist allerede for
sent): en reservelæge på skadestuen kunne bekræfte, at de havde fået min forlovede ind, og
han svarede, at han stadig lå der. Jeg tænkte noget i retning af "nej, hvor forfærdeligt - han
har nok brækket benet!". Gid det var så vel. [navn] var pludselig faldet om med
hjertekramper [...] og var død indenfor få minutter på trods af aktiv førstehjælp fra andre [...].
De efterfølgende timer står uhyggeligt klart i min hukommelse. Jeg fik ringet til mine
forældre og min storebror, og alle kom de styrtende til [...] i høj hast. Vi sad sammen i mit
hjem, fik ringet til [...] far og stedmor og overbragt dem den skrækkelige nyhed, og jeg
prøvede at tage mig sammen til at tage på hospitalet og se ham for sidste gang. Naturligvis
græd jeg - hulkede som jeg aldrig før har hulket. Og pludselig blev jeg harm, faktisk dirrende
rasende, og jeg sagde til mine forældre, at jeg da havde været jordens største idiot nogensinde
at tro på en gud, for hvor i alverden var så denne gud, når man havde brug for ham?!?! Og i
samme sekund huskede jeg, hvad jeg havde skrevet til den skizofrene mand på nettet nogle
timer tidligere. Den lille anekdote, som ikke havde været i min aktive hukommelse i ti år,
men pludselig dukkede op samme eftermiddag... "Da bar jeg dig"...
Anekdoten blev min redning gennem de kommende måneder, hvor jeg mest af alt ønskede at
gå samme vej som min kæreste. Selv om jeg var midt i den største sorg og krise nogensinde,
"vidste" jeg, at jeg blev båret. Det var et vidunderligt tilfælde, at jeg pludselig havde husket
den på netop den dag. Men det er også mit livs eneste religiøse oplevelse. Pludselig var Gud
mere end blot "indbegrebet af alt godt" - den filosofiske gud, som jeg altid havde hævdet. For
første gang var jeg religiøs kristen med en personlig, levende og aktiv gud, hvis nærvær jeg
rent faktisk følte! (Selv om jeg stadig i hverdagen mener, at Gud er den allestedsfraværende jvj. Kierkegaard og Sløk.)
Nogle uger efter [navn] død gik jeg i øvrigt tilbage på nyhedsgruppen og besvarede mit eget
indlæg med anekdoten, og jeg fortalte om, hvad der var sket. Jeg fandt for nylig begge indlæg
igen, og jeg er stadig lige forundret over "tilfældet", selv om der er tusind mulige forklaringer
på det.
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Pyha, sikke en smøre. Jeg ved ikke, om du kan bruge det til noget, men nu er det i hvert fald
uddybet! ;-)
Du skriver ang. kristne fællesskaber på nettet: ”Egentlig er jeg en del af min. 2 fællesskaber
på nettet, hvoraf det ene er helt igennem intenetbaseret [nyhedsgruppens navn] og det andet
er halvt internet, halvt ”virkeligeverden”. Kan du uddybe din oplevelser af at være del af
disse

fællesskaber?

Fx

i

forhold

til

fællesskaber

i

den

”virkelige

verden”?

På nyhedsgruppen er der konstant livlige diskussioner om alt muligt og umuligt indenfor
kristendommens verden. De færreste er enige om noget som helst, men alle holdninger bliver
hørt, omend ikke altid forstået. Der er tale om kristne fra mange forskellige trossamfund
(folkekirken, som jeg selv tilhører, er klart i mindretal) og også ikke-kristne (ateister,
agnostikere og andre religiøse). Det er et spændende fællesskab, som jeg finder både lærerigt
og underholdende at være en del af. Det er sundt for den personlige tro at blive udfordret, og
det bliver den så sandelig her. Forestil dig blot kontrasten mellem mit narrative og
eksistensteologiske bibelsyn og frikirkefolkenes meget bogstavelige læsning. Og min [...]
indfaldsvinkel til emner som skabelsesberetninger, GT's leveregler, eksatologi mm. Et sådant
leben kender jeg ikke fra noget folkekirkeligt fællesskab/menighed - allerhøjst fra en
ungdomsforening, jeg er med i, hvor alle former for religion og filosofi er på dagsordenen.
Flere af de fast skribenter på [nyhedsgruppens navn] har igennem årene mødtes "i
virkeligheden", og visse af disse - heriblandt en frikirkepræst! - er blevet mine meget nære
venner. Og diskussionerne fra gruppen fortsætter, når vi mødes. Forholdet imellem os er
ganske personligt, idet vi jo altid har været vant til at diskutere meget nære og private emner
med hinanden, og vi deler gerne de store oplevelser i vore liv - jvf. anektoden og den
efterfølgende tragedie. En sådan ærlighed og åbenhed, der er vel nok opstået på grund af
mediets anonyme form og diskussionernes personlige indhold, giver en ægthed, som ganske
trodser anonymiteten.
Kender

du

eksempler

på

mennesker,

der

er

blevet

omvendt

via

internettet?

Ja, jeg har en god ven [...], der oplevede at blive omvendt til kristendommen via internettet,
hvor han deltog i forskellige diskussionsgrupper. Jeg er næsten sikker på, at han også deltager
i din undersøgelse, så jeg behøver nok ikke gå i detaljer med hans historie. Det er han i øvrigt
også meget bedre til selv... ;-)
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Og hvad mener du at forkyndelse via internettet? Virker det
Jeg tror, "personlig forkyndelse" virker - altså den forkyndende side af personlige
diskussioner, modsat blot en menigheds forkyndende hjemmeside med diverse tekster. Det er
i hvert fald mit eget svar, men der skal såmænd nok være visse, der er blevet omvendt eller
har fået "startskuddet" ved at se internetprædikener og den slags. Jeg kender bare ikke selv
eksempler derpå.
I din besvarelse gav du udtryk for, at ritualer og kirkelige handlinger via nettet ikke har din
interesse – hvorfor egentlig ikke?
Jeg er ikke den store kirkegænger, men det hænder ind imellem, at jeg synes, det kan være
rart at komme der. Højtideligheden og det ceremonielle spiller som bekendt en stor rolle i
folkekirken - den rituelle gentagelse søndag efter søndag. Og vi har alle sammen brug for
ritualer, hvad enten de nu er religiøse eller ikke. Jeg finder, at højtideligheden i kirkerummet
kan være smuk og nærmest meditativ - det kan virkelig være en fornøjelse at gå til
gudstjeneste. (Særligt hvis der er en god præst, der forstår at prædike.) Denne højtidelighed
og stemning, der spiller så stor en rolle i ritualet - ja, faktisk er afgørende for ritualets
virkning (ok, nu tænker jeg til en vis grad religionspsykologisk) - kan ikke fås i en internettransmiteret ceremoni. Når jeg sidder i min morgenkåbe med en kaffekop i hånden og en
cigaret osende i askebægeret ved siden af, mens jeg kigger på det lille "RealPlayer" vindue på
skærmen, hvor transmissionen foregår, er højtidelighed det sidste, jeg tænker på.
Har du gjort dig nogle tanker om, hvordan du vil bruge internettet i fremtiden?
Jeg vil fortsat bruge det, som jeg gør det i dag - for så vidt tiden tillader det. Jeg vil deltage i
diverse diskussionsgrupper (både kristne og [...] - og andre, for den sags skyld), og jeg vil
bruge det i forhold til studier ganske som nu. Lige fra jeg først kom på nettet, har det været et
medie, der har givet mig kontakt til alle mulige mennesker i hele verden, og jeg håber ikke,
det ændrer sig. Det er vitterlig en fantastisk kontaktflade.

De bedste hilsner,
[R86]
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Bilag 5.e Respondent 136
25/6-01
Til [R136]
Som du måske husker, udfyldte du i august 2000 mit spørgeskema på Internettet
omhandlende kristnes brug af Internettet. Du gav dengang tilsagn til, at jeg evt. måtte
kontakte dig for yderligere spørgsmål om emnet, så jeg håber, at du stadig er villig til dette.
Jeg er nu i gang med at analysere de 237 brugbare besvarelser, og det er et spændende
materiale, da mange har besvaret spørgsmålene med stor seriøsitet. Der er flere grunde til, at
din besvarelser er faldet mig i øjnene. Jeg kan udfra din besvarelse se, at du har en hel del
erfaring i brugen af Internettet gennem flere år. [...]. Men den vigtigste årsag til at jeg
kontakter dig er, at du i en kommentar har skrevet ”Jeg blev i sin tid ”omvendt” via nettet,
men faldt senere fra”. Da jeg arbejder ud fra et tema omhandlende religiøs forandring, gør
din kommentar mig naturligvis nysgerrig. Har du lyst til at fortælle lidt nærmere om dette og
om din oplevelse af brugen af Internettet i religiøst regi i det hele taget? [...]
Jeg håber at høre fra dig, selvom sommerferien står for døren.
Spørgeskemaet samt lidt yderligere oplysninger om mit speciale ligger stadig på denne
adresse: http://hjem.get2net.dk/anjacob/Forside.htm

Med venlig hilsen Anja Boe Espersen
Næssundvej 18
9220 Aalborg Øst
Tlf: 98 15 35 24
anja.boe@espersen.net
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Fra: [R136]
Til: anjacob@mail1.stofanet.dk
Emne: Re: Vedr. spørgeskema
Dato: 25. juni 2001 18:51
Hej Anja,
At 14:39 25-06-2009 +0200, you wrote:
>Som du måske husker, udfyldte du i august 2000 mit spørgeskema på Internettet
omhandlende kristnes brug af Internettet. Du gav dengang tilsagn til, at jeg evt. måtte
kontakte dig for yderligere spørgsmål om emnet, så jeg håber, at du stadig er villig til dette.
Joda, spørg endelig løs.
>[...] Da arbejder ud fra et tema omhandlende religiøs forandring, gør din kommentar mig
naturligvis nysgerrig. Har du lyst til at fortælle lidt nærmere om dette og om din oplevelse af
brugen af Internettet i religiøst regi i det hele taget?
Jo, gerne, men jeg er ikke helt sikker på, hvad jeg skal skrive. Jeg har brugt internettet
hyppigt siden foråret/sommeren 1996, først på min daværende skole og hurtigt derefter
hjemmefra. Jeg opdagede ved et tilfælde forskellige chatfora og herunder flere, der handlede
om kristendom. Da religion altid har interesseret mig, omend jeg ikke kommer fra et religiøst
hjem, begyndte jeg at snakke jævnligt med de faste brugere af disse chats - både på chatten
og over emails. Der gik nogen tid og jeg blev vedvarende imponeret over det fællesskab, den
venlighed, glæde og imødekommenhed disse mennesker - overvejende hvad vi ville kalde
fundamentalistiske amerikanske kristne - udviste. Jeg begyndte at længes efter at opleve det
samme fællesskab som de og efter en vis periode af fortvivlelse over, hvorvidt jeg nu kunne
forene denne kristendom med et moderne videnskabeligt verdensbillede, blev jeg ganske
overbevist om, at jeg ville være kristen. En dag havde jeg en såkaldt "conversion experience",
hvorefter jeg regnede mig for kristen. På dette tidspunkt var al min kontakt med kristne
foregået over internettet, men den var til gengæld også intens, da jeg brugte umanerligt
mange timer "online".... jeg var begyndt at gå hyppigere i kirke, men kendte ikke nogen dér
og kirken var ikke et fællesskab i den forstand, jeg søgte det. Jeg tog mod til mig og mødte op
i den lokale apostolske kirke, hvor jeg i højere grad fandt, hvad jeg søgte - dog var det en lille
menighed, hvor praktisk talt alle var langt ældre end jeg selv - jeg var på dette tidspunkt 17
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år. Gennem én person dér fik jeg dog kontakt til Indre Mission Ungdom på [...], hvor jeg
hurtig faldt til. Der befandt jeg mig så godt et års tid eller to - dog i en ganske højreorienteret
form for kristendom, der nødvendigvis ledte til et par konflikter, med mine forældre og andre,
men ikke meget. [...]. Medens dette stod på brugte jeg stadig internettet i stor stil,
hovedsageligt til chat og til debatter på forskellige debatfora om kristendom, livssyn og
religion generelt. Dette indebar en stor grad af "apologetik" eller trosforsvar - jeg debatterede
hyppigt med areligiøse og så det nærmest som en opgave at forsvare den kristne tro.
Samtidig, og måske på grund af dette, blev jeg dog i stigende grad klar over, at jeg ikke
ganske var enig med den form for kristendom, der blev praktiseret i Indre Mission og som jeg
på en vis stod som proponent for. Det gik langsomt op for mig, at mine meninger og
grundlæggende overbevisninger var langt mere humanistiske, end denne fundamentalisme
egentlig brød sig om og det medførte, at jeg i stigende grad følte mig fremmedgjort fra de
kristne fællesskaber, jeg egentlig stadigvæk var del af. Anstødssten var den konflikt, jeg hele
tiden følte lå og lurede, mellem bibelfundamentalismen (der hævdede Bibelens absolutte
ufejlbarlighed og en 6000-år gammel jord, skabt på syv dage) og det moderne videnskabelige
verdensbillede, men nok i langt højere grad det problem jeg havde med at forstå, at Gud
(ifølge Bibelen) kunne sanktionere nedslagtninger af Israels fjender, kvinder og ufødte børn
til hobe. Eller en lære som den evige fortabelse for de personer, der ikke troede "som vi" den havde jeg også grumme svært ved at forlige mig med. Der var en række andre faktorer,
som jeg ikke selv følte var væsentlige på det tidspunkt, men vel kan have været det, uden at
jeg var bevidst om det. For det første havde jeg svært ved at forstå, at Gud (ikke blot Paulus,
men Gud!) måtte fordømme [...]. Igen var det vel oplevelse af, at Gud handlede ulogisk og
blot krævede lydighed uden at forklare, hvorfor han gjorde som han gjorde. Bedre blev det
selvfølgelig ikke af, at […]. Dertil kommer, at mine forældre netop i denne tid blev skilt. Det
er ikke umiddelbart forbundet med dette, men det var selvsagt en knusende oplevelse - det er
ikke til at vide, om det spillede ind. Faktum er i hvert fald, at jeg som ovenfor beskrevet følte
mig stadig mere fremmedgjort fra den lære, som jeg forventedes at deltage i, og dette
medførte, at jeg i stigende grad følte en vis fordømmelse - måske mere følt end faktisk, men
dog effektiv. I løbet af sommeren '98 - det år, jeg blev student - måtte jeg erkende, at ikke
blot troede jeg ikke længere på Gud, men jeg ønskede heller ikke at han skulle eksistere - i
hvert fald ikke i Bibelens udgave. Jeg måtte fortælle dette til mine kristne venner og således
udskære mig selv fra de fællesskaber, som havde betydet så utroligt meget for mig - det var
smertefuldt. Og endda mere fordi jeg var ganske bevidst om, at når jeg fortalte dem, at jeg
ikke længere troede, så betød det samtidig for dem, at jeg fordømte mig selv til den evige
pinsel.... ikke rare sager.
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Nuvel, hvorom alting er, så frigjorte jeg mig fra disse referencegrupper og konstituerede mig
selv som ateist og sekulær humanist. Efter et års tid, hvor jeg arbejdede for at tjene penge til
studierne, flyttede jeg til [bynavn], hvor jeg begyndte at læse [...]. Jeg følte mig i lang tid
præget af denne oplevelse (og gør det vel stadig), der vel stod på i godt to år, omend det føles
som noget mere, og en del af den fundamentalistiske kristendoms tankebaner ligger vel stadig
i mig. Jeg er dybt fascineret af fundamentalismen og dens mekanismer, men vover at bilde
mig selv ind, at jeg *er* blevet vaccineret ;)
[...] Nu lyder ateist måske vældigt stærkt, og jeg er ikke ganske sikker på, at jeg vedvarende
ville bruge det, men føler mig dog ikke religiøs i nogen traditionel forstand.
>Jeg håber at høre fra dig, selvom sommerferien står for døren.
Jeg håber du kan bruge, hvad jeg har skrevet. [...]- men du er velkommen til at spørge
yderligere, hvis du har spørgsmål.
Venlig hilsen,
[R136]
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2/7-01
Hej [R136]
1000 tak for dit lange og personlige svar. Jeg er glad, at du vil hjælpe mig. […].
Jeg har formuleret en hel del spørgsmål til dig herunder. Jeg forventer ikke, at du bruger hele
din sikkert velfortjente ferie på disse alle spørgsmål, men det skulle give dig en idé om, hvad
jeg er interesseret i, at du uddyber. Spørgsmålene er stillet på baggrund af din mail, […].
Jeg kan se, at du har været en hel del igennem i religiøs henseende og det i en forholdsvis ung
alder. Din historie er interessant på mange måder. Jeg har prøvet at holde fokus på
Internettets rolle i dine oplevelser. Nogle af spørgsmålene har været lidt svære at
formulere/præcisere, da du jo repræsenterer en hel del forskellige perspektiver på emnet - før
du blev kristen/søgende, kristen, ex-kristen, ateist/sekulær humanist og [...]. Desuden
overlapper spørgsmålene hinanden, men jeg håber at nogle af dem vil give dig lyst til at
kommentere nærmere.
•

Kan du uddybe, hvilken rolle Internettet spillede i din omvendelse?

•

Var Nettet ”blot” det sidste skub til, at du blev kristen, dvs. ville du være blevet
omvendt alligevel?

•

Og hvilken betydning havde Nettet/din deltagelse i debatfora for at du faldt fra?

•

Et af de gennemgående temaer i kommentarerne fra mine respondenter er, at de anser
nettet som en vigtig mulighed for at vidne og forkynde. Noget andet er vel så, om
Nettet også egner sig til det. Hvad mener du ud fra din erfaring?

•

Du skriver flere gange, at du havde (har?) en længsel efter at blive del af et
fællesskab. Din første kontakt var med kristne i USA, men du søgte alligevel kontakt
til lokale kirker. Hvorfor? Kan det kristne fællesskab ikke realiseres via Internettet? –
og hvorfor evt. ikke? Kan det kristne liv ikke dyrkes alene via Nettet?

•

Hvad er for dig de væsentligste forskelle mellem kristne fællesskaber på Nettet og
fællesskaber ”i virkeligheden”?

•

I mit spørgeskema har du svaret ja til at du er del af et kristent fællesskab på
Internettet og at dette fællesskab er opstået via Internettet. Var det mon debatfora og
chatrooms du har havde i tankerne?

•

Du svarede ligeledes ja til, at der via Internettet kan skabes (nye) kristen fællesskaber,
og du kom med denne kommentar; ”Det sker allesteds hvor folk mødes og bruger tid,
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chatrum, nyhedsgrupper, mailinglists”. Kan du uddybe, hvad det er, der gør
fællesskaber mulige?
•

Kender du andre Danmark, som har haft lige så stærke religiøse oplevelse vha.
Internettet som dig?

•

Har du gjort dig nogle tanker om, hvordan kristne vil bruge Internettet i fremtiden?

[…]
Mange hilsner fra Anja Boe Espersen
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From: [R136]
To : "Anja Boe Espersen" <anjaboe@hotmail.com>
Subject : Re: anja boe espersen
Date : Sat, 25 Aug 2001 23:30:21 +0200

Hejsa Anja,
[…]
Desuden overlapper spørgsmålene hinanden, men jeg håber at nogle af dem vil give dig
lyst til at kommenterer nærmere.
Jeg skal gøre mit bedste.

Kan du uddybe, hvilken rolle Internettet spillede i din omvendelse?
Humm.... den er jo bred. Den primære rolle var jo, at Internettet satte mig i kontakt med de
religiøse mennesker, der var instrumentale i min omvendelse. Det var på sin vis både den
første egentlige (lidt ironisk at bruge det ord om et "cyberforhold") kontakt jeg havde med
mennesker af en så - hvad skal man sige - udtrykt religiøsitet. Jeg havde aldrig mødt
nogen, der på en sådan måde lod deres tro komme til udtryk i hverdagen, hvis hele verden var
sat af deres tro og som var så missionerende. Disse mennesker havde samtidig et
sammenhold, som jeg ikke havde kendt lignende før og de udstrakte det gerne til en vildt
fremmed som jeg, hvilket selvsagt gjorde et stort indtryk, da jeg om noget vel ønskede at
være del af et sådant nært, intimt fællesskab. Igen pudsigt med udtryk som "nærhed"
og "intimitet", når man taler om internet, men internettet bevirker på sin vis ofte, at man
netop kan komme hinanden nærmere, da man på mange måder ikke er hæmmet i samme grad
som ellers af sociale konventioner, fremtræden osv.
Derudover fungerede internettet og den gruppe mennesker, jeg derigennem kendte,
selvfølgelig som supportgruppe, de udgjorde den plausibilitetsstruktur, der var nødvendig for
at jeg kunne tage "springet", for sådan oplevede jeg det. Især havde jeg store betænkeligheder
ved, om den religiøse tro, jeg var ved at omfavne, kunne forsones med det, jeg holdt for
grundlæggende - nemlig videnskaben. Det især var et af de store problemområder.
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Var Nettet "blot" det sidste skub til, at du blev kristen, dvs. ville du være blevet omvendt
alligevel?
Det er svært at svare på..... mulighederne for en konversion var der vel, men jeg tror, at
kontakten med en missionerende gruppe. Spørgsmålet er, om jeg ville have opnået denne
kontakt på anden vis..... det er ikke til at sige, men jeg tror det ikke. Jeg er relativt indadvendt
som person og er ikke tilbøjelig til sådan uopfordret at tage kontakt til andre. I [bynavn] tror
jeg ikke, jeg på nogen måde ville være kommet i kontakt med sådanne grupper. Muligvis var
jeg kommet det, når jeg senere flyttede til [bynavn], men om jeg da var blevet omvendt er
ikke godt at sige - det er velsagtens muligt. Og hvordan ville min tilværelse da have set ud hvis jeg var blevet omvendt som en 20-årig eneboende studerende i [bynavn] og ikke som en
17-årig hjemmeboende gymnasieelev.... sikkert ganske anderledes. Det ville i vid omfang
også afhænge af, hvilken gruppe det var, jeg kom i kontakt med og "blev omvendt til".
Og hvilken betydning havde Nettet/din deltagelse i debatfora for at du faldt fra?
For så vidt også stor, tror jeg. Som sagt deltog jeg meget i debatfora på nettet, både før og
efter min omvendelse. Jeg har hele tiden betragtet dette som en læreproces i mere end en
forstand. Ved at indgå i forskellige politiske, religiøse og filosofiske debatter over nettet med
folk af mange forskellige overbevisninger lærer jeg for det første et væld af meninger at
kende, dvs. man stifter bekendtskab med en mangfoldighed af verdensanskuelser. Dertil
kommer, at jeg ved aktivt at indgå i diskussionerne kan ligge mine egne ideer og tanker frem
til vurdering og dermed gennem responsen få afdækket evt. sider ved disse, som jeg ikke selv
var opmærksom på. Denne indstilling blev efter min konversionen sammensmeltet med mit
ønske om at "udbrede det gode budskab" - jeg blev nemlig meget interesseret i apologetik kristen trosforsvar, og jo, det er noget, man stadig praktiserer - gudsbeviser og sådan :)
Hvorom alting er, så deltog jeg som sagt i disse mange fora, hvor jeg forsvarede og
argumenterede for min kristendom - ofte med meget kritiske personer, gerne ateistiske
skeptikere osv. Samtidig konverserede jeg med en del endda mere fundamentalistiske kristne
af andre overbevisninger. I retrospekt er jeg ret sikker på, at disse diskussioner i hvert fald i
vid omfang var kilden til mit frafald. For det første tjente mine diskussioner med skeptikerne
til at underminere min tro på kristendommen, eller rettere, i første omgang på kreationismen altså læren om, at jorden blev skabt for 6000 år siden, at Adam og Eva vitterligt var de første
mennesker osv. Dernæst kom turen til teodice-problemet - jeg kunne ikke forlige mig med, at
Gud (Jesus incl.) undertiden syntes så hævngerrig og nidkær. Når jeg søgte til kristne
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kilder efter fyldestgørende svar på disse problemstillinger, fandt jeg nok sådanne, og jeg
serverede dem gerne videre til mine debatpartnere, men alligevel følte jeg mig ikke helt
overbevist..... jeg havde en vis fornemmelse af, at det mestendels var dårlige undskyldninger.
Dernæst fik jeg gennem min kontakt med fundamentalisterne en større og større
forståelse af, at den fundamentalistiske kristendom, som en ordret læsning af Bibelen indebar,
ikke kunne forenes med min grundlæggende humanisme. Særligt problematisk blev det
forhold, at jeg som bibeltro kristen måtte tro, at Gud fordømte [...]. Dette skabte selvsagt en
række ret store personlige tvivl - jeg kunne ikke forstå, hvorfor jeg skulle fordømmes for de
[...], jeg ikke så noget fordømmelsesværdigt i [...]. Men for nu at vende tilbage til dit
spørgsmål, så spillede nettet den rolle, at det satte mig i forbindelse med alle disse personer,
såvel i løsere som i fastere grad, som jeg "spillede mine synspunkter op ad".
Et af de gennemgående temaer i kommentarerne fra mine respondenter er, at de anser
nettet som en vigtig mulighed for at vidne og forkynde. Noget andet er vel så, om Nettet
også egner sig til det. Hvad mener du ud fra din erfaring?
Hmm.... godt spørgsmål. Jo, jeg tror sagtens, at nettet kan have sin berettigelse, men jeg tror
ikke, man får så meget ud af at sende forkyndende e-mail eller bare at oprette en hjemmeside.
Der kræves at en person, der søger efter et livssyn, selv tager initiativet til at opsøge
religiøse samfund på nettet, og som i "den virkelige verden" kræves der selvfølgelig
personkontakt - i mit tilfælde foregik det gennem chat og e-mail, men det var stadigvæk
kontakt med reelle personer. Død information rækker ingen steder hen.
Du skriver flere gange, at du havde (har?) en længsel efter at blive del af et fællesskab.
Din første kontakt var med kristne i USA, men du søgte alligevel kontakt til lokale
kirker. Hvorfor? Kan det kristne fællesskab ikke realiseres via Internettet? og hvorfor
evt. ikke? Kan det kristne liv ikke dyrkes alene via Nettet?
Nej, det tror jeg ikke. Som sagt søgte jeg dette fællesskab og fandt det i nogen grad på nettet,
men jeg kunne ikke lade være med at længes efter mere, og denne trang blev så til sidst så
stor at jeg overvandt min generthed og opsøgte lokale kristne fællesskaber. På
[nyhedsgruppens navn] er der en enkelt bruger, der lider af psykisk sygdom og har svært ved
at omgåes folk. Han kommer sjældent meget udenfor og hans eneste kontakt med
andre kristne er derfor nyhedsgruppen, som han også gerne prøver på at omdanne til en
"internetmenighed", men uden nogen synderlig succes. Internetkontakt er godt, men det er
ikke tangibelt nok. Det er blodfattigt, så at sige. Det mangler kraft og nærhed.
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Hvad er for dig de væsentligste forskelle mellem kristne fællesskaber på Nettet og
fællesskaber "i virkeligheden"?
Hmm..... det er godt nok svært at sige. Det afhænger jo både af hvilke fællesskaber og hvor
osv. Men et punkt, som jeg vil udpege som forskelligt er, at det er nemmere at idealisere de
fællesskaber, der er på internettet, da alle svagheder ikke nødvendigvis udstilles på samme
måde, som de ville det i virkeligheden. F.eks. de chatkanaler, jeg anvendte, husker jeg
ingenlunde som fordømmende, hvorimod jeg af og til syntes, at jeg stødte på små ansatser til
hovedrysten og fordømmelse i den lokale Indre Mission.
I mit spørgeskema har du svaret ja til at du er del af et kristent fællesskab på Internettet
og at dette fællesskab er opstået via Internettet. Var det mon debatfora og chatrooms du
har havde i tankerne?
Helt afgjort.
Du svarede ligeledes ja til, at der via Internettet kan skabes (nye) kristen fællesskaber, og
du kom med denne kommentar; "Det sker allesteds hvor folk mødes og bruger tid,
chatrum, nyhedsgrupper, mailinglists". Kan du uddyber, hvad det er, der gør fællesskaber
mulige?
Hæ.... tjaaa..... det er et rimeligt bredt spørgsmål, jo..... det er jo den slags, i
religionssociologer skal vide, ikke ;) Men ok: det er vel i bund og grund mennesket og dets
beskaffenhed som socialt væsen og den dermed følgende trang til at omgåes andre
mennesker, at danne "os"-grupper, der kan understøtte hinanden såvel psykisk som fysisk.
Dette må være første betingelse - dannelsen af "support groups". Når ligesindede mennesker
mødes, danner de "os"-grupper. Derudover kommer de grupper, der ikke umiddelbart har en
os"-definition som formål, men hvis formål er debat - altså at sætte forskelligheder op imod
hinanden. Deres grundlag er sværere at redegøre for - er ikke ganske sikker på, at jeg kan,
men det bunder vel (også) grundlæggende i trangen til at finde støtte for ens egen
verdensopfattelse - i øvrigt er der meget i disse tanker om diskussiongruppers formål, der
minder mig om Dawkins' mem-begreb og Susan Blackmores memetisme - og evt. sprede sin
egen verdensopfattelse til andre, komplimentært trangen til at opnå viden, dvs. en
verdensmodel, der bedst muligt passer til verden og dermed så effektivt som muligt kan
fungere som redskab til vores overlevelse.
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Kender du andre Danmark, som har haft lige så stærke religiøse oplevelse vha.
Internettet som dig?
Hmm.... nej, egentlig ikke. Jeg er ikke stødt på nogen, der har fortalt om det, i hvert fald.
Har du gjort dig nogle tanker om, hvordan kristne vil bruge Internettet i fremtiden?
I det store og hele forestiller jeg mig, at det vil fortsætte, som det gør nu. Efterhånden som
flere og flere bliver fortrolige med internettets anvendelse, bliver debatten velsagtens mere og
mere varieret i takt med at også teknologien til kommunikation over internettet bliver bedre
og bedre, men grundlæggende forudser jeg ikke store nybrud i forhold til kristen
anvendelse af internettet - videokonferencer, debatmøder online osv. har vi jo allerede.

Venlig hilsen,
[R136]

Bilag 5 Uddybende korrepondence med respondenter

29

Bilag 5.f Respondent 168
25/6-01
Til [R168]
Som du måske husker, udfyldte du i september 2000 mit spørgeskema på Internettet
omhandlende kristnes brug af Internettet. Du gav dengang tilsagn til, at jeg evt. måtte
kontakte dig for yderligere spørgsmål om emnet, så jeg håber, at du stadig er villig til dette.
Jeg er nu i gang med at analysere 237 besvarelser, og det er et spændende materiale, da
mange har besvaret spørgsmålene med stor seriøsitet. Grunden til at jeg kontakter dig er, at
jeg kan se, at du dagligt udsender bibelvers til interesserede, og at du ofte får henvendelser fra
modtagerne af disse vers, som gerne vil diskutere. Det har gjort mig nysgerrig.
Hvad vil de diskutere eller tale om?
Hvor mange sender du bibelvers til?
Hvordan fik du ideen til [at udsende bibilevers]?
Hvorfor har du valgt at gøre det? Har du et bestemt formål med det?
Hvilken betydning har det for din tro, at du dagligt udsender bibelvers?
Har det påvirket din egen brug af Internettet?
Hvilke reaktioner får du fra dine omgivelser?
Spørgeskemaet samt lidt yderligere oplysninger om mit speciale ligger stadig på denne
adresse: http://hjem.get2net.dk/anjacob/Forside.htm
Jeg håber at høre fra dig, selvom sommerferien står for døren.
Med venlig hilsen Anja Boe Espersen
Næssundvej 18
9220 Aalborg Øst
Tlf: 98 15 35 24
anja.boe@espersen
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From: [168]
To: 'Anja & Jacob'
Sent: Saturday, August 11, 2001 5:51 PM
Subject: RE: Vedr. sprøgeskema
Hej Anja,
Jeg er ked af at jeg ikke har fået kigget på din email før nu. Nu er det jo slet ikke sikkert, at
du kan bruge svarene.
Hvad vil de diskutere eller tale om?
Nogle af dem, der skriver til mig, vil diskutere det, der står i verset fordi de er uenige med
det.
Andre er nysgerrige efter at høre, hvem jeg er. Der var engang en, der spurgte, om jeg var
ungdomspræst eller almindelig præst.
Andre har tilbudt mig at sende mig andre oversættelser af Bibelen end den jeg bruger.
Andre igen har lyst til at snakke og spørger til mine holdninger til mere dagligdags ting set i
Bibelens lys, altså bruger mig som en slags brevkasse.
Der er også nogen, der gerne vil have en ny "intenet-ven" at skrive lidt sammen med.
Hvor mange sender du bibelvers til? Jeg sender ud til 1111 mennesker på email adresser og
mobiltelefoner, heraf er knap 100 på engelsk.
Hvordan fik du ideen til [at udsende bibelvers]? Jeg begyndte at sende [bibelvers] ud for 3-4
år siden da flere af mine venner begyndte at få mobiltelefon og modtage beskeder. Nogle af
beskederne var ligegyldige, så jeg tænkte, at det måtte kunne bruges til noget opbyggeligt.
Jeg begyndte at sende ud til nogle få venner. En dag foreslog en af dem, at jeg kunne lave det,
så man kunne tilmelde sig på internettet. Det var også ham, der senere fik ideen til at sende
ud på engelsk. Efterhånden kom der flere og flere til.
I begyndelsen brugte jeg meget tid til at ordne til- og fra-meldinger, men det ordner dem, der
modtager verset som email selv nu.
Hvorfor har du valgt at gøre det? Har du et bestemt formål med det? For at hjælpe med at
opbygge troen hos kristne mennesker. Det var grundideen. Men ikke alle, der modtager
[bibelvers] er kristne, så nu er det også et mål, at de skal få øjnene op for hvem Jesus er og
hvad han har gjort for dem.
Hvilken betydning har det for din tro, at du dagligt udsender bibelvers? Det gør, at jeg får
flere bibelvers ind på rygradden end jeg ellers ville. Jeg skriver verset ind manuelt og
kommer derfor til at sidde og læse det højt for mig selv. På den måde får jeg også selv en
daglig vitamin-indsprøjtning.
Har det påvirket din egen brug af Internettet? Jeg bruger internettet mere nu fordi jeg selv har
en hjemmeside og ved at sende [bibelvers] har lært nogle nye mennesker at kende.
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Hvilke reaktioner får du fra dine omgivelser? Meget blandede. Jeg har fået trusler om
politianmeldelser og folk, der har sendt pornografiske og sataniske emails til mig.
Heldigvis har jeg fået endnu flere opmuntrende emails fra folk, der lige vil fortælle mig, at de
er glade for at modtage [bibelvers] og at det vers de modtog i dag, ramte plet og talte lige ind
i deres situation. På den måde tror jeg, at Gud bruger mig til den tjeneste og vælger verset for
mig, så det passer til dem, der modtager det.
En anden skrev til mig, at nu ville han ikke modtage [bibelvers] mere, men han ville købe sin
egen bibel i stedet for. Jeg modtager også emails fra folk, der skriver, at de beder for mig og
det er jeg også meget glad for.
Endelig har jeg været med i [radioprogrammer og avisartikler].
Jeg ved godt, at det er sent jeg svarer, men jeg håber du kan bruge mine svar til noget
alligevel.
Venlig hilsen
[R168]
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Bilag 6.a Betina von Smith
B.6a.1 Mail til Betina von Smith
18/9-01
Hej Betina von Smidt
Tak for din invitation i Giraffens Forum til at jeg må kontakte dig!
Jeg er ved at lægge sidste hånd på mit speciale til Religionsvidenskab på Århus Universitet.
Specialet omhandler brugen af internettet i kristent regi. Jeg har besøgt din hjemmeside og
hørte P1 udsendelse for et par uger siden. Derved kan jeg se, at du er en meget erfaren kristen
bruger af internettet. Vil du svare på nogle spørgsmål om din brug af nettet? Det vil hjælpe
mig til bedre at forstå kristnes brug af internettet. Hvis du svarer på spørgsmålene vil du
naturligvis optræde anonym i specialet, men du kan evt. gøre mig opmærksom på, om du
ønsker at fremstå ved dit net-navn, Betina von Smith?
Jeg har herunder stillet en række af spørgsmål til dig. Jeg håber, at du vil reagere på nogle af
dem inden længe.
Hvor længe har du været på nettet, og hvor ofte/hvor mange timer er du på nettet?
Jeg prøver at belyse nettets anvendelighed i forhold til forkyndelse og omvendelse. Hvad er
dit indtryk af det? – ”virker” netmission? Kender du nogen, der er blevet omvendt via nettet?
Hvad får du selv ud af at missionere via nettet? Jeg tænker fx på, om din egen tro bliver
påvirket af det?
Så vidt jeg husker sagde du i P1-udsendelsen, at nettet er en måde at være kristen på, hvor du
har lov at være, som du er. Kan du uddybe, hvad du mener med det? Og hvordan oplever du
forskellene mellem at være kristen på nettet og i den fysiske verden?
Jeg kan forstå, at du finder dit primære kristne fællesskab på nettet. Vil du uddybe din
oplevelse af dette cyberfællesskab? Hvorfor foretrækker du nettet frem for mere traditionelle
kristne fællesskaber? Er der andre i Danmark, der som dig lever deres kristne liv på nettet?
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Har du gjort dig nogle tanker om, hvordan kristne vil bruge internettet i fremtiden?
Ud over spørgsmålene herover er jeg meget interesseret i at vide, hvilke perspektiver/emner,
der er vigtige for dig i forbindelse med dit liv på nettet, dvs. hvad er det vigitigste for dig i din
brug af internettet i kristnet regi?
Jeg håber meget, at du vil reagere på nogle af spørgsmålen inden længe, da jeg meget snart
skal aflevere mit speciale.
I løbet af efteråret vil specialets hovedkonklsion kunne findes på www.giraffen.dk og på min
hjemmeside: http://hjem.get2net.dk/anjacob/Forside.htm
Med venlig hilsen Anja Boe Espersen

Næssundvej 18
9220 Aalborg Øst
Tlf: 98 15 35 24
anjaboe@hotmail.com
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B.6a.2 Svar fra Betina von Smith
From :
To :
Subject :
Date :

"B. Von. Smith"
anjaboe@hotmail.com
RE: Tak for din invitation!
Wed, 19 Sep 2001 10:13:39 +0200

Kære Anja
Det glæder mig hvis jeg vil kunne hjælpe dig. Jeg svare bare på dine spørgsmål i kronologisk
rækkefølge, og så kandu jo maile hvis der er noget du vil have uddybet mere eller hvis du har
spørgsmål.
Kort om mig.:
Betina von Smith 17 år
Læser Hhx på 1. år
Fra København
Kendt på internettet som Betina von Smith eller med missionær navn "KristenGodFreakQ"
Nå, til dine spørgsmål.:
Hvor længe har du været på nettet, og hvor ofte/hvor mange timer er du på
nettet?...........
Jeg har vel været på nettet en 5 år... Men jeg har ikke brugt det til min kristne tro så længe, da
jeg ikke har været kristen hele mit liv. Men mit kristne liv på internettet har forgået lidt over
et år ...Ca. 18 måneder. Jeg er på internettet hverdag, som regel 1-2 timer dagligt... Men i
ferier og weekender hvor jeg ikke skal tænke så meget på lektier kan det godt kommer op på
4 timer... Nogen gange redigere jeg hele min hjemmeside, ca en gang hver anden måned, og
der kan jeg godt sidde på internettet 7-8 timer i træk.
Jeg prøver at belyse nettets anvendelighed i forhold til forkyndelse og omvendelse. Hvad er
dit indtryk af det? – ”virker” netmission? Kender du nogen, der er blevet omvendt via nettet?
Hvad får du selv ud af at missionere via nettet? Jeg tænker fx på, om din egen tro bliver
påvirket af det?
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Jeg kender ingen jeg har fået omvendt - og det er heller ikke noget jeg personligt er ude på...
Men jeg tror at netmissionen virker, mange får måske liiige skippet et lille stykke af deres
fordomme over kristne unge, og mange får lige et lille stykke at tænke over i deres hverdag...
En ikke kristen kan nemlig sagtens gøre brug af e lille stykke fra Biblen, da det er livets bog...
Fx. hvem kan ikke bruge GT Tobis Bog Kap 4 vers 15 "Gør ikke mod andre, hvad du selv
hader. Lad aldrig det onde slå følge med dig på din vej?
Jeg får utrolig meget ud af det selv. Nogen gange er det måske mig der får mest ud af det *G*
Det skal jeg ikke kunne sige, men det er meget givende for mig. Jeg mener personliget ikke
jeg kan tillade mig at kalde mig kristen, hvis jeg KUN har beskæftiget mig med den kristne
vinkel JEG tror på... Jeg får udvidet min horrisont, får belyst nogen andre vinkler og får også
selv rykket mine grænser og fordomme, og DET er fedt.
Så vidt jeg husker sagde du i P1-udsendelsen, at nettet er en måde at være kristen på, hvor du
har lov at være, som du er. Kan du uddybe, hvad du mener med det? Og hvordan oplever du
forskellene mellem at være kristen på nettet og i den fysiske verden?..............
Det er en måde at være kristen på, da det jo er et helt nyt koncept... På internettet har jeg min
fulde frihed til at udtrykke min mening og først og fremmest min tro... Hvis jeg fx. kommer
ind i en ungdomsgruppe i IMU eller en hvilken som helst anden gruppe, har de måske nogen
normer osv. som jeg ikke kan stå inde for... Så vil man meget hurtigt blive "frosset" ud, da
jeg jo heletiden vil få at vide, at det jeg selv tror på - er forkert... Derfor har jeg på nettet
"retten" på min side, når jeg fx udtaler at jeg ikke ser det ukristeligt at drikke alkohold... Jeg
er jo også kristen i det virkelige liv... Jeg går i kirke, ser andre kristne unge osv. så jeg er ikke
kun kristen i det skjulte på nettet. Jeg skal Fx. skrive en artikel om "synlig religiøssitet" til det
næste nummer af "Nyt fra kirke fondet"... Jeg går jo også med T-shirts med "Jesus Freak"
trykt på, og har ALTID mig kors om halsen. Hvis man er kristen på nettet - må man også
være det virkeligheden... Men kristen på nettet er jo som at være på nettet med alt andet...
Kan man lide noget - som man ikke finder mange andre som også kan lide - i ens lokal
område, er nettet en mulighed... Fx. går jeg ikke i klasse med andre kristne, så derfor har jeg
fået kontakter på nettet.
Jeg kan forstå, at du finder dit primære kristne fællesskab på nettet. Vil du uddybe din
oplevelse af dette cyberfællesskab? Hvorfor foretrækker du nettet frem for mere traditionelle
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kristne fællesskaber? Er der andre i Danmark, der som dig lever deres kristne liv på
nettet?.......
Der er andre i DK der lever som cyber kristne... Og vi ses jo så - også i virkeligheden - det
må ikke forståes som om jeg kun er kristen bag min skærm, for som sagt kommer jeg også i
Fx. en kristen ungdoms café. Så jeg ved ikke om jeg fortrækker nettet frem for andet... Jeg vil
nærmere sige at jeg vil have begge ting! Jeg vil Både have et fællesskab på nettet og et i
virkeligheden.
Men svaret igen... På nettet får man lov til at være den man er... Det giver jo også mulighed
for at snakke mere med andre kristne... På nettet kan jeg jo gå ind og snakke en times tid Fx.
tirsdag aften... Det kan jeg ikke i virkeligheden... Det har jeg jo ikke tid til, at mødes med
venner hver aften, da der også er lektier osv. Så nettet giver en mulighed for at "se" dine
venner hverdag.
Har du gjort dig nogle tanker om, hvordan kristne vil bruge internettet i fremtiden?.............
Hmmm, ikkke så meget... Men jeg tror det bliver mere og mere udbredt... Måske, som der
også blev nævnt i radioen, vil der kommer en desideret cyber kirke... Den kunne jeg godt
finde på at bruge - en gang imellem - men jeg vil ikke bytte den ud med den rigtigt kirke...
Jeg tror man skal passe på at det ikke tager overhånd... nettet må ikke erstatte den rigtige
kirke.. det ville være synd. Hvis det bare kan følges pænt ad.. *S*
Ud over spørgsmålene herover er jeg meget interesseret i at vide, hvilke perspektiver/emner,
der er vigtige for dig i forbindelse med dit liv på nettet, dvs. hvad er det vigitigste for dig i din
brug af internettet i kristnet regi?
Det vigtigeste... Det er at oplyse, skrive artikler og snakke om kristendommen med andre
mennesker, kristne som ikke-kristne. Så det må jo være at forkynde! Forkynde er det fedeste
der findes - for mig. Det er det jeg brænder for. Så nettet giver mig mulighed for at forkynde
hver gang jeg er på nettet.
Jeg håber du kunne bruge mine svar til noget. De er måske ikke så uddybende, men det er
begrænset hvad jeg har af tid (sidder med lektier op over hovedet) *G* Men jeg tænkte jeg
hellere måtte svare lidt hurtigt, hvis du stod og skulle bruge det. Du er velkommen til at
skrive igen, hvis der er mere du vis spørge om.
Gud's fred, Betina von Smith
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Bilag 7.a Kristne netritualer
SENDT TIL JESUSNET.DK D. 28/6-01
Hvem kan hjælpe mig?
Hvilke muligheder findes der - i dansk sammenhæng – for at deltage i kirkelige handlinger/ritualer på
Internettet? Jeg tænker fx på gudstjeneste, nadver, andagt og bøn, eller kender du måske til bryllup og
dåb? Har du selv prøvet at deltage? Har du en menig om ”kristendom på Nettet”?
Med venlig hilsen Anja
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From: Netmissionæren
Reply-To: […]
Subject: Re: Kristendom på Nettet [2:4163:4184]
Date:

Thu, 28 Jun 2001 22:04:46 +0200 (CEST)

Kære Anja
Hvad mener du egentlig med "deltage i kirkelige handlinger/ritualer på internettet"? Tænker
du på at overvære det som via en TV-transmitteret gudstjeneste? Eller hvordan forestiller du
dig det?
Der findes mig bekendt ingen danske netsteder der tilbyder fx nadver og dåb på nettet. Men
prøv at kigge på det amerikanske som forsøger at tage skridtet fuldt ud. Synes du det lykkes?
Personligt synes er jeg af den overbevisning at ægte og gedigen kristendom forudsætter et
fysisk og socialt omsorgsfællesskab som ikke kan nøjes med at blive simuleret på internettet.
Vi kan sagtens have meningsfuldt fællesskab på nettet, men det kan ikke erstatte det fysiske
og kropslige fællesskab som Gud har skabt os til at være en del af.
venlig hilsen
Asbjørn
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From: Kragen
Reply-To: […]
Subject: Re: Kristendom på Nettet [2:4163:4164]
Date: Thu, 28 Jun 2001 10:30:11 +0200 (CEST)
Den var interessant!
Det kristne fællesskab trives på nettet, det kan man jo se. Spørgsmålet er, om de kirkelige
ritualer kan bruges i den sammenhæng? De er jo i den grad bygget om et fysisk, nærværende
fællesskab. Allerede, når vi kommer til tv-transmitterede gudstjenester, kan man spørge, om
serene deltager i gudstjenesterne eller holder deres egen andagt, mens de betragter.
Selvfølgelig kan en seer "deltage", men hvad så med fællesskabet: jeg mener,
når man synger i kor hver for sig? :) Og dåb, nadver - der er lige det der med vandet og
brødet/vinen, ikke! Vielse kræver, så vidt jeg ved, tilstedeværelse af alle parter: ægtefolk,
vidner, viende myndighed, så deeet.. Man kan næppe foretage en sådan juridisk handling,
hvor parternes identitet ikke er åbenlys.
Selv mener jeg, at nettet er særdeles anvendeligt, også når det drejer som om fælles, kristne
værdier og tilhørsforhold. Jeg tvivler dog på, at en fælles liturgi er særligt velegnet til nettet.
Den er jo bygget op omkring samværet i bøn, læsning osv.
Så på nettet skal opbygningen være anderledes. Nogle steder, hvor jeg har set gode tiltag, har
det været omkring den (daglige,) personlige bøn, som på den måde også blev et fælles
anliggende. Der er f.eks denne danske site, som desværre (efter min mening) er lidt tung:
>http://www.kristenmystik.dk/head_frame.htmlhttp://www.jesuit.ie/prayer/<
Eller denne, hvor man desværre er nødt til at gå til den engelsksprogede side, for at finde den
daglige andagt. Se "sources of faith" >http://www.taize.fr/en/index.htm<
De sidste er ikke på dansk, så hvis det er kravet, kan du jo bare droppe dem.
Jeg har ikke fundet noget, som ligger indenfor luthersk tradition og som lever op til mine
krav om indføring i fordybelse. Men skulle der være nogen, der kender til det, vil jeg da
meget gerne have et link!
Kan det bruges? Kragen
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From: Kragen
Reply-To: […]
Subject: Re: links [2:4163:4165]
Date: Thu, 28 Jun 2001 10:37:54 +0200 (CEST)
Jeg forsøger lige igen med links'ene:
(dansk)
(irsk - engelskproget)
(international - find engelsksproget side, vælg "sources of faith")
Kragen
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Forum-forside | Søg | Ny bruger | Log ind | Guide | Brugerliste
Vis i tråde

Alle > Kristendom

Sådan skriver du et indlæg: Hvis du vil reagere på en andens indlæg, skal du klikke
på "Svar" ud for indlægget. Hvis du vil skrive om et helt nyt emne, skal du klikke på
"Kristendom" og derefter på "Skriv nyt emne". Husk, at du skal være registreret som
bruger og logget ind for at kunne skrive.

anjaboe

Internetomvendelse?

(ny )
13/8 2001 16:07

Hvem kan hjælpe mig?
Jeg prøver i et speciale om kristendom på nettet at belyse religiøs
forandring vha. intenettet.
Hvad mener du om forkyndelse via internettet?
Kender du eksempler på, at folk er blevet omvendte via deres
engagement på internettet?
Har brugen af internettet betydning for din tro?
Mvh. Anja

6
Jezper
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Re: Internetomvendelse?

[re: anjaboe]

(godt igang)
13/8 2001 17:00

Hvad mener du om forkyndelse via internettet?
Jeg anser Internettet for et oplagt medium til forkyndelse og anden
kristen kommunikation. Og om få år vil Internettet sikkert være lige
så udbredt og naturligt som tv'et og telefonen er idag - og for alle
aldersgrupper. Og det vil være lige så naturligt at bruge det som
kommunikationsmiddel, både to-vejs (evt. tre-fire-fem-vejs :-) og
envejs.
Internettet har mange fordele, som traditionelle massemedier ikke
har, selvom hvert medie har sine fordele og sine svagheder. Jeg ville
betegne det som vor tids "torv", hvor mennesker mødes, handler,
støder på nye ting, diskuterer mv. Potentielt mere interaktivt og
mindre ressourcekrævende end tv/radio/aviser (selvom det på sigt
kan tage en god bid af deres marked), men også af samme grund med
mere "støj" i form af perifere og til tider højtråbende meninger, og
knap så troværdige kilder.
Af samme grund tror jeg personligt, at man med tiden vil se en større
koncentration af brugere omkring større sites, som skiller sig ud,
enten pga. deres udbud og kvalitet, eller størrelsen på deres bagland,
og som vil tegne sig for hovedparten af formidlingen indenfor deres
speciale/niche. Mens mindre - og mere perifere - sites kun når egne
tilhængere og de få, som for sjovs skyld kigger forbi.
Nogle siger, at sekter vil trives stadig dårligere pga. nettet, fordi
deres medlemmer let kan komme i kontakt med andre og høre andre
meninger. Omvendt tror jeg det samme gælder for halve sandheder,
rygter og løgne, for selvom de let kan komme på nettet, så burde de i
princippet være lige så lette at afsløre ved et enkelt klik på deres
hjemmeside, som er genstand for dem.
En side af dette kunne også være at nedbryde fordommene mod den
kristne tro, altså såkaldt præevangelisation, gennem oplysning og let
tilgængelige fakta på kristne kirkers og organisationers hjemmesider.
Kender du eksempler på, at folk er blevet omvendte via deres
engagement på internettet?
Jeg har ikke mødt nogen personligt, men jeg har haft kontakt med
(frelses)søgende og nysgerrige via egen hjemmeside. Jeg tror, det er
et spørgsmål om tid, Internettet er stadig forholdsvist nyt.
Har brugen af internettet betydning for din tro?
Det kan selvfølgelig ikke erstatte gudstjenester og møder, personligt
samvær og betjening. Hver ting til sin tid og sit formål. Men jeg
synes, Internettet er et udmærket redskab, også i relation til ens
trosliv, specielt i et land som Danmark, med relativt få kristne, hvor
man så godt som omkostningsfrit kan få fat i bibelundervisning,
prædikener mv. via Internettet, både fra udlandet, og om emner, som
er for specielle til at blive dækket af danske kirkelige medier og
forlag.
*******
Besøg også http://www.jesus.dk/
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[re: anjaboe]

(ny )
31/8 2001 22:49

Der foregår utrolig meget på nettet og selv om jeg blev ikke omvendt
på nettet, så har jeg dog lært en masse af folk jeg er/var i kontakt
med. Når man går i (fri)kirker bliver man ofte lidt isoleret fordi man
får kun det at vide som menighedsledelsen ønsker at give videre,
men på nettet kan jeg kommunikere med et halvt dusin pinsepræster
som blev fyrede fordi de ville ikke gå med i deres denominationens
nedtur i teologien i Ny Zealand og samtidigt læse en Englænders
modkommentarer til dem. Så kan man danne sig et mere objektiv
billede. Men man må også passe på, fordi folk skriver jo også kun det
de vil, og så må man være dobbelt kritisk. Ulempen er at man kender
kun til de andre på en meget anomymt måde. Når man er i en
menighed og en ønsker at man beder for ham, ved man mere
sandsynligt om han har måske et problem som man skulle først
afklare, mens internet-chat-partneren kan skrive en masse uden at
man aner noget som helst om tingenes virkelige baggrund. Dette er
ulempen, men det er rigtigt, at mange finder ud af vranglære,
manipulerende ledelse og sekteriske tendenser i kirken pga.
udveksling af informationer og vidnesbyrd gennem nettet. Jeg fik selv
mail fra nogle "frafaldne" sekterer og kunne hjælpe dem gennem min
internetside.
www.reformation.to:
Kristendom i konfrontativ dialog med nutidens religiøse strømninger.
BetinaVonSmith

Re: Internetomvendelse?

[re: anjaboe]

(ny )
5/9 2001 11:03

Hejsa.
Jeg er netmissionær - og kan måske være dig behjælpelig.
Du kan kigge lidt på min site htp://www.godfreak.subnet.dk
Maile til mig på von.smith@ofir.dk
Eller evt. høre DR'1 P1 radioprogram fra sidste uge hvor jeg blev
interweivet om netop emnet
Mvh Betina von Smith

8

Bilag 7 Foraforespørgsler

Niels

Re: Internetomvendelse?

[re: BetinaVonSmith]

(kristendomordstyrer)
5/9 2001 16:43

Hov hov, ikke så hurtig, jeg vil da også gerne høre lidt om dine
erfaringer..
*********************
mvh Niels Steg
*********************

Irene
(ny )

Re: Internetomvendelse?

[re: Jezper]

10/9 2001 14:57

jeg tror måske ikke man bliver kristen via nettet men man kan møde
mennesker der kan gøre en nysgerig så man får lyst til at komme i en
kirke og på den måde blive kristen "via nettet" *SS*
bla. er jesusnet.dk et sted hvor man virkelig kan få lyst til at vide
mere.... det var det der fik mig til at se at jeg heller måtte vende tilbage
til Jesus igen *SS*
Gud velsigne jer

Vis i tråde

Vælg forum...

Kristendom

Om Giraffen // Kontakt // Annoncering // Job på Giraffen // Link til os

Gå til
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