6. Øvrige Trossamfund og
menigheder
Baha'i Samfundet i Danmark
Medlemmer, medlemsdefinition og aktiviteter:
Baha'i samfundet i Danmark har 339 medlemmer, hvor børn også medregnes som del af
medlemskartoteket. Når man bliver 15 år, bedes man bekræfte om man vil være registreret
medlem.
Der er intet medlemskontingent, men frivillige bidrag doneres til samfundets/gruppens drift.
Deltagere i andagtsmøder: ca. 45
Deltagere i Nittendagsfesten i 2012: ca. 125
Vielser i 2012: 1
Begravelser i 2012: 0
Ejerskabsforhold af bygninger:
Der findes 60 Baha'i foreninger i Danmark, og bygningerne er selvejede.
Kontaktinformation
Sofievej 28
2900 Hellerup
bahai.sekretariat@gmail.com

Forn Sidr
Medlemmer, medlemsdefinition og aktiviteter:
Forn Sidr har knap 900 medlemmer, som betaler et medlemskontingent på 400 kr., en evt.
partner kan være med for halvdelen, og børn er gratis medlemmer til de fylder 13, derefter er
de ungmedlemmer, som betaler 200 kr. indtil man fylder 18 år. De eneste krav gruppen stiller
til medlemmerne er, at de hylder de nordiske guder og mytologien, og overholder vedtægterne.
Der afholdes mindst 5 officielle blòt årligt: midsommer, midvinter, de 2 jævndøgnsblòt, pg et
Altings (generalforsamling) blòt. Deltagelsen ligger som regel mellem 30 og 50 til de officielle
Forn Sidr blòt, men folk samles også rundt om i lokale blòtlaug.
Vielser i 2012: mindst 4
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Knæsættelser i 2012: 6-7
Begravelser i 2012: 3
Gode/Gydje Uddannelse
Forn Sidr har ikke en officel gode/gydje uddannelse endnu, men det har været på tale. Så i
princippet kan enhver slå sig ned som forretter. Gruppen har dog en række dygtige og kyndige
folk vi kan trække på over hele landet, og afholder bl.a. et kursus i "den svære samtale" for at
ruste de der har mod på at forrette begravelse bedre til at tale med de efterladte. Så man
sammen kan give den afdøde den bedst mulige sidste rejse.
Kontaktinformation
Lykkesholms Allé 17
1902 Frederiksberg
kontakt@fornsidr.dk

Harreskovens Blótgilde
Medlemmer, medlemsdefinition og aktiviteter:
Blótgruppen har 58 medlemmer. Enhver der har deltaget i mindst et blót kan blive medlem i
Harreskovens Blotgilde. Alle medlemmer er over 18 år. Nogle af medlemmerne har børn, men
de har ikke indmeldt deres børn i blótgildet. Børn er velkomne til ceremonierne, men der er
endnu ikke arrangerede aktiviteter specielt for børn. Officielt har vi gruppen to typer
medlemskab, hvor der i den ene stilles krav om deltagelse og fordybelse. I praksis findes der
dog kun en type medlemskab. Der opkræves et symbolsk beløb i kontingent, som kaldes
hovtold, på 99 kr. Der er egenbetaling ved arrangementer. Gruppen har i øjeblikket to faste
ceremoni forrettere og en under oplæring.
Officielle blot: Normalt afholdes 8 blót om året. I 2012 og sidste halvår af 2011 har der været
en nedgang i aktivitetsniveauet på grund af personlige forhold, derfor valgte man kun at
afholde de 4 årstidsblot i 2012. I 2013 har man planlagt at afholde alle 8 blót, samt et antal
cafemøder.
Antallet af deltagere i blót: 10-20
Vielser i 2012: 0
Knæsættelser i 2012: 0
Begravelser i 2012: 0 I Harreskovens Blotgilde har man endnu ikke udført gravfærd. Man er
dog blevet bedt om at udføre en i 2013.
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Kontaktinformation:
Ryttergårdsvej 16, 3-302,
3520 Farum

Den Mandæiske Mandea
Medlemmer, medlemsdefinition og aktiviteter:
Ca 650 medlemmer. 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). Der afholdes ikke ugentlige sammenkomster.
Ejerskabsforhold af bygninger:
Gruppen har en mandi i Danmark i Løgstør, som er det eneste sted de afholder deres møder.
Præstens tilknytning:
Gruppen har en præst i Danmark og har ikke brugt præster fra udlandet. Præsten er ikke
aflønnet.
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
Bryllupper i 2012: 3
Kontaktinformation:
v/ Issam Al-Zuhairy
Årupvej 65
9670 Løgstør
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