1.1.F.2. ØVRIGE – DE ENKELTE TROSSAMFUND OG
MENIGHEDER
Alevi Forbundet i Danmark (se: muslimske

trossamfund, der er ikke indsamlet nye tal for
Alevierne fra 2011)

Den Mandæiske Mandea i Danmark
Forn Sidr – Asa- og Vanetrosamfundet i
Danmark

Baha'i i Samfundet
Harreskovens Blotgilde

Baha’i samfundet
Antal medlemmer:

Baha'ier er repræsenteret i 64 kommuner i
Danmark. 10 steder har en administrativ
status (ledende funktion.)

2011: 369

Trossamfundet ejer selv dets bygninger.

2010: ca. 350

De ejer et nationalt center in Hellerup ved
København. Desuden stilles der en privatejet
bygning til rådighed fra et af medlemmernes
side. Herudover mødes man i private hjem.
2010.

2001: 304
Ved medlemskab forstås, at man anerkender
at Baha'u'llah, som er troens grundlægger, er
Guds budbringer for vores tid, samt at man
anerkender alle tidligere religioners
(åbenbaringsreligioners) grundlæggere som
udsendt af Gud med et budskab til
menneskeheden.
Samfundet har registreret både børn og
voksne, men man kan først reelt tilslutte sig
samfundet når man er 15, ved at erklære at
man ønsker at stå som ungt medlem af
samfundet. Når man er 21 år er man
stemmeberettiget til samfundets institutioner.

Antal deltagere til et normalt andagtsmøde:
ca. 60.
Antal deltagere til et nittendagsfesterne i
2011:
ca. 100 pr. nittendagsfest
Antal bryllupper/vielser i 2011: 5
Antal begravelser i 2011: 2

Medlemspriser:

Kontakt:

Der er intet medlemskontingent. Alle bidrag til
samfundet er frivillige. (Kun medlemmer af
baha'i-samfundet kan bidrage. 2010)

www.bahai.dk
info@bahai.dk

”Helligsted”:

Antal Baha’i grupper i Danmark:
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Bahá'í Centret
Sofievej 28
2900 Hellerup
Tlf.: 3962 3518

Trossamfundet tilbyder i øjeblikket ikke
undervisning til børn og unge.
Helligsted:

Den Mandæiske Mandea i Danmark

På helligdage holder trossamfundet dåb ved
åen:
Gudenåvej
8850 Bjerringbro

Ikke svar fra 2011

Mandi:
Årupvej 65,
9670 Løgstør

Besvarelsen fra 2010
Antal medlemmer: Ca. 650
Indtil videre er der intet kontingent, det er
frivilligt at bidrage.
Medlemskabet er udelukkende individer, som
er født af mandæiske forældre (det er et krav,
at begge forældre er mandæere).
Antal tilknyttede præster:
1, som er dansk statsborger. Præsten er
ulønnet.
Mødesteder med status af ”Mandi”:
Trossamfundet har i 2010 fået et mødested
med status af Mandi. Sammenkomster holdes
oftest i lejede lokaler på helligdage, hvor
mandæere samles og døbes/gendøbes.
Herudover holder der fester to-tre gange om
året for alle mandæere.
Antal deltagere i 5-dages festen om jordens
skabelse (Panja): 70.
Antal deltagere til The Great Feast (Dihwa
Raba): 50
Antal deltagere til The Short Feast (Dihwa
Hnina): 40
Antal deltagere til Feast of Golden Baptism
(Dihwa id Dimana): 55

Religiøs undervisning til unge:

Kontakt:
issam_alzuhairy@hotmail.com

Forn Sidr – Asa- og Vanetrosamfundet
i Danmark
Antal medlemmer: Ca. 600
Som medlem er man med til at støtte asatroen
i Danmark. Det er et krav at man forholder sig
til det nordiske troskompleks - men med det
aspekt "at ingen ved hvis syn er sandest". Der
er derfor medlemmer der tror på folketro, der
bruger myterne som metafysik, nogle som
forholder sig til det som et livsetisk
paradigme og nogle som har særlige forhold
til de enkelte kræfter og guder i et egentligt
traditionelt trosperspektiv. Det er et krav for
at være medlem at man ikke vanærer kulturen
og traditionerne og at man ikke misbruger
hedenske symboler i politisk sammenhæng.
Det er ikke nødvendigt at være medlem for at
deltage i trossamfundets blot. Både børn og
voksne kan være medlem.
Medlemspriser:
Kontingent på 450,- om året. Er man to i en
husstand koster det 200,- for andet betalende
medlem. Der findes særskilt kontingent for
børn.
Antal tilknyttede goder (’præster’):
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Alle kan forrette en ceremoni og de har derfor
som trossamfund ej heller faste goder. Der
findes ikke en officiel gode/gydjeuddannelse.
Den enkelte blotgruppe eller
asatrosammenhæng bestemmer selv, hvem
der forretter. Ofte er der en gode/gydje der
styrer blotet med hjælp fra 3 andre personer således at der står én i hvert verdenshjørne.

(Formelt set forstås der ved medlemskab, at
de deltagende er asatroende. Trossamfundet
anser deltagere for asatroende, når de har
hyldet de nordiske magter ved et blot. Det er
dog ikke nødvendigt at være medlem for at
deltage i trossamfundets blot. 2010)

2010: Der skønnes at være omkring 50
goder/gydjer som forretter FSs lokale og
nationale blot.

Kontingent/hovtold er 99,- kr om året. Derud
over kan man betale madabonnement til
menighedens fællesspisning. Der er
forskellige takster for egenbetaling til
blotudgifter.

Antal deltagere til blót:
Antallet af deltagere varierer meget.
Trossamfundet afholder årligt 4 officielle blot,
derudover har blotgrupper og
enkeltmedlemmer mange blot. Mange
deltager i blot uden at være medlem af Forn
Sidr - alle der er asatro er velkomne.
Der er ca. på landsplan mellem 50 og 100 blot
om året og over 1000 asatro, der deltager.
Vielser i 2011: 6 juridisk bindende

Medlemspriser:

Antal tilknyttede goder (’præster’):
Trossamfundet har flere tilknyttede goder.
For at være gode kræves et vist vidensniveau
inden for nordisk mytologi.
Antal deltagere til blót:
Antallet af deltagere varierer meget, fra 5 til
60 blotgæster. Der afholdes blot 4-8 gange
om året. Hvor de vigtige højtider er Jul og
Midsommer, her deltager ca. 60.

Knæsættelser/Begravelser i 2011: Uvist
Antal vielser i 2011: 1
Religiøs undervisning til unge:
Antal knæsætninger/begravelser i 2011: 0
Trossamfundet tilbyder i øjeblikket ikke
undervisning til børn og unge.

Religiøs undervisning til unge:
Trossamfundet tilbyder i øjeblikket ikke
undervisning til børn og unge. Trossamfundet
har dog planer om at tilbyde undervisning i
forbindelse med ungdomsindvielse.

Harreskovens Blotgilde
Antal medlemmer:

Kontakt:

2011: 51
2010: 55

harreskov@blotgilde.dk

Som medlem skal man bekende sig
menighedens trosgrundlag. Både børn og
voksne kan være medlem.
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