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Jubilæumsskriftet udgives i anledning af Frikirken, Sorøs 100-års jubilæum. 
 
Formålet med udgivelsen af dette Jubilæumsskrift er at bekræfte vores identitet 
som menighed, med en lang og begivenhedsrig historie bag os og en fremtid med 
nye muligheder foran os. 
 
Menigheden eksisterer i dag på grund af en god Guds store nåde og kærlighed til 
os som kirke og Sorø som samfund.  
Budskabet om, at en almægtig og kærlig Gud ønsker fællesskab med mennesker, 
har fået udtryk og " ben at gå på " her i Sorø by og omegn, igennem mange 
forskellige personers livsforvandlende møde med Gud, og dette møde har 
afstedkommet engagement, vilje og vedholdende arbejde for menneskers frelse 
og Guds børns enhed. 
 
Nye tider, nye udfordringer siger man tit.  
Ved at se tilbage vil man måske opdage, at opgaverne i 2014 er af en anden 
karakter end dem, vores ophav stod i for 100 år siden, men udfordringerne er de 
samme. 
 
Hvad der drev dem, og tændte den ild, som stadig brænder i dag i et nyt 
århundrede, det håber vi, at både vi og du vil blive klogere på efter arbejdet med 
og læsning af dette skrift. 
 
 
 
 

Jacob R. Nielsen 
formand 
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Kirkeligt tidsbillede 1814-1914 
 
1814 er et skelsættende år i Danmarkshistorien. Danmark havde placeret sig på 
den tabende side i Napoleonskrigene. Vi havde mistet vores store flåde til 
englænderne, som tidligere havde bombet København sønder og sammen. 
Sverige tog Norge og Danmark gik fallit. 
Heldigvis opstod der en helt utrolig foretagsomhed ud af elendigheden; Loven om 
almindelig skolegang blev indført i 1814, og det betød, at næsten alle danskere 
kunne læse og skrive omkring 1850. 
Op til grundlovens tilblivelse i 1848 tilhørte alle borgere kongens lutherske kirke. 
Statskirken tillod ikke andre religioner eller måder at praktisere den kristne tro på 
end den, statskirken tilbød.  
I 30’erne og 40’erne var der opstand mod statskirkens monopol. Der udbrød 
vækkelser, som bestod i at folk samledes i hjemmene for at dele Guds ord og 
synge sammen. Den jævne befolkning var bedre oplyst og havde fået mod på at 
gøre opstand. Man reagerede mod præsternes rationalistiske livssyn og mod 
deres krav på at ville styre alt i sognene. 
I 1839 døbte en baptist fra Tyskland et dusin danskere, som dermed satte sig 
reaktionært op mod statskirken og det danske samfund. Baptistsamfundet er den 
ældste frikirke i Danmark. Fra 1842 fik de forsamlingsfrihed (kun for medlemmer 
og under overvågning) og fra 1848 amnesti til alle der havde foretaget ”ulovlige” 
dåbshandlinger. 
 
Grundloven af 1849 ændrede forholdet mellem kirke og stat, så der nu kom 
religionsfrihed. Fra en statskirke til folkekirken. Vækkelserne fra 1830’erne og 
40’erne var med til fremme forhandlingerne om religionsfriheden i Grundloven.   
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3 vigtige milepæle i den videre historie 
  
-Valgmenighedsloven fra 1868, som gav mulighed for at danne menighed,  
når man var 50 personer og når man selv afholdt alle udgifter  
-Lov om sognebåndsløsning fra 1855, som gav mulighed for knytte sig til en  
anden præst end den lokale præst i sognet. 
-Menighedsrådsloven fra 1903 og 1912.  
Indførelsen af frie, demokratiske valg til menighedsrådene i de enkelte sogne.  
 
Med muligheden for at løse sognebånd og danne valgmenigheder inden for den 
folkekirkelige ramme, blev friheden stor for dem, der gerne ville noget andet end 
den formelle eller måske rituelle sognekirke. Indre Mission samlede fromme og 
frelste, der tog både bibel, bekendelse og missionsbefaling alvorlig.  
Man mødtes i missionshuse, i foreninger. Forkynderne hed ikke præster, men 
prædikanter – og sakramenternes forvaltning var ikke til stede.  
 
Men foreningerne fungerede som frie kirker og stærke fællesskaber – ofte endda i 
opposition til den stedlige præst og sognekirke. Folkekirken formåede altså at 
beholde de personer, der ønskede mere frihed end den Folkekirken kunne tilbyde 
med sine stramme ritualer, mm. Disse personer samledes under Indre Mission. 
 
Tiden efter grundlovens vedtagelse er både præget af Grundvigs indflydelse 
(1783-1872) og Indre Mission. Indre Mission (IM) opstod formelt set i 1861. IM 
udfoldede en overvældende og opsøgende aktivitet med møder og husbesøg og 
man forkyndte den enkeltes omvendelse og fordrede en streng livsførelse, som 
forsagede verden og dens fristelser. Forkyndelsen førte til synds erkendelse og 
omvendelse, og således blev drikkeri, kortspil og dans fordrevet. Det lykkedes den 
ivrige mission at bibringe offentligheden den opfattelse, at den rigtige kristendom 
fandtes hos dem, altså indenfor Folkekirken.  
 
Fra 1900-1912 var der igen mange drøftelser og lovforslag, der skulle gøre de 
enkelte folkekirker mere selvstændige og egenrådige (adskillelse af stat og kirke), 
men de forblev styret under Rigsdagen. Det meste af befolkningen tilhørte 
folkekirken (98,5%). Kirken havde endnu en stærk indflydelse på skoleområdet; 
Provster og sognepræster var faste medlemmer i de enkelte skolekommissioner.  
 
Sorø-egnen før 1914. 
Der opstod en vækkelse i det Østjyske. Vækkelsen, som senere blev kaldt de 
stærke jyder. Vækkelsen bredte sig til Sydfyn, den fynske vækkelse. Vækkelsen 
fortsatte til Sjælland, hvor den blev meget virksom i området omkring Sorø. 
Pastor J.F. Fenger (31.03.1805-09.05.1861), var præst i Lynge og Broby fra 1833-
1854. Der kom mere liv i de to sogne under pastor Fengers ansættelse. Han holdt 
gudelige samlinger eller ”aftenlæsninger” i private hjem. Fenger arbejdede for at 
udbrede kristelig oplysning og for at lede det religiøse liv i et sundt spor. Han var 
nær ven med B.S. Ingemann. 
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J.F. Fenger var en varm fortaler for sognebåndsløsning og religionsfrihed, og  
han søgte at vække og nære sansen for frihed og danskhed i sin nærmeste  
kreds. Fenger var meget positiv for Grundtvig, men trodsede ham alligevel på 
nogle områder, hvor han gik sine egne veje. Provsten for Ringsted-Alsteds 
herreder mente dog ikke, at de gudelige forsamlinger i Lynge-Broby havde gjort 
nogen nytte.  
På Midtsjælland var vækkelsen størst, som følge af baptismens hurtige vækst. 
Menigheden i Tølløse blev dannet i 1861.  
 
Det var i Sorø amt, den gudelige forsamlingsbevægelse udviklede sig stærkest i 
1830’erne og 1840’erne. Skolelærer Rasmus Sørensen fra Venslev sogn ”tændte 
en ild i bevægelsen ved sin målbevidste stræben efter at sprænge statskirken og 
samle de troende i et særskilt samfund, som var oprettet efter urmenighedens 
forbilleder”. I denne atmosfære var det klart, at nogle brød med statskirken og 
overgik til Baptismen, som tilbød dette.  
 
Det var ikke alle der turde tage springet, der var forskel på at bryde 
”vanekristendom” og på at bryde med statskirken. (Rasmus Sørensen forblev i 
statskirken, men påvirkede i væsentlig grad med underskriftsindsamlinger m.m.,  
at skubbe på religionsfriheden og sognebåndsløsningen, som senere blev en 
realitet.) 
 
Indre Missions stifter: Vilhelm Beck 
(1829-1901) holdt sin brandtale i 
skolegården på Stenlille skole bag 
Stenlille kirke, på mødet hvor ”Kirkelig 
Forening for den Indre Mission i 
Danmark” stiftedes, d. 13. sep. 1861.  
Fra 1894-1913 opførtes 10 Indre 
Missionshuse i den nuværende Sorø 
kommune. 
 
 
I 1878 opstod KFUM (Kristelig Forening 
for Unge Mænd) og senere KFUK (Kristelig Forening for Unge Kvinder) som Indre 
Missions ungdomsafdeling, hørende under Folkekirken. Ved århundredeskiftet er 
der 16.000 medlemmer. 
 
Frimissionen opstår 
 
I 1884 og fremefter bryder der en fornyet vækkelse ud over hele landet.  
Denne vækkelse ledte i 1888 til stiftelsen af Det Danske Missionsforbund. 
 
 
 
 

       Stenlille Skole 
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Fra udbrydergruppe til frikirke 
 
 

ÅNDENS VINDE BLÆSTE OVER LYNGE SOGN – OG DE BRØD UD! 
 
”I årene 1906-1907 blæste Åndens vinde over Lynge Sogn ved Sorø, og mange 
mennesker mødte i den tid deres Frelser.” 
 
Sådan beskrives vækkelsens første tid i Jubilæumsbogen fra Missionsforbundets 
50 års jubilæum. 
 
”Guds Ånd virkede blandt sognets beboere, og Kirken, ( Lynge Kirke) var fyldt til 
sidste plads aften efter aften. Møderne fortsatte i præstegården til langt ud på 
natten, med sang og frie vidnesbyrd.  
 

”Vækkelsen var på alles læber, det var det, man talte om.” citat 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 1840 skrev salmedigteren B.S. Ingemann salmen: ”Julen har bragt velsignet bud”  
her i Lynge præstegaard. 
I den anledning blev en af stuerne kaldt ”Ingemanns Stue”. 
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Vækkelsen på Sorø egnen 
 
På Sorøegnen var flere dygtige og fremsynede præster, som valgte at tage hånd 
om de vakte.  
Sorø var på det tidspunkt, med etableringen af det nye akademi, et kulturelt 
samlingspunkt, præget af den nye tids lærere (fx Ingemann, Hauch og Molbech).   
En af disse fremsynede var præsten i Pedersborg, Peter Christian Kierkegård (en 
bror til Søren Kierkegård).  
 
I Lynge sogn var J. F. Fenger præst fra 1833-54. Han var dygtig og arbejdsom, 
ven med Ingemann og Grundtvig.  
Fenger ville vækkelse, og fik sat gudelige forsamlinger i gang i Lynge, Stenstrup 
og Eskilstrup og ledte dem også selv.  
De gudelige grupper i Sorø Amt havde kontakt med hinanden og udvekslede 
talere, men en egentlig organisering blev det ikke til. 
 
Først da en gruppe præster, deriblandt den kendte præst Wilhelm Beck, tog 
initiativ til at stifte Kirkelig Forening for Indre Mission (IM) i Stenlille i 1861, kom 
der system og struktur på grupperne, som derefter fremstod som en bevægelse 
inden for Folkekirken.  
 
For at holde de vakte inden for kirkens rammer, blev der kørt en meget skarp hetz 
mod dem, som ikke hyldede IMs stramme linje og endnu skarpere var tonen mod 
de vakte uden for Folkekirken. 
I Lynge og Stenstrup svandt den gudelige bevægelse gennem de følgende årtier 
ind til nogle få, der opretholdt kontakten til IM. 
 
Vi ved, at lige efter 1900 var der to hjem i Stenstrup, der stod sammen om at 
holde søndagsskole for omegnens børn, samt et hjem som jævnligt inviterede til 
gudelige møder. Talerne kom som regel fra IM. 

 
 

Ingemanns Ø   Sorø Akademi 
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Lynge og Stenstrup efter 1900 
 

I 1902 blev provst G. A. Olsen ansat som præst i Lynge.  
Han var en begavet mand med stor interesse for de åndelige vækkelser, og var en 
tid tilknyttet IMs ledelse. 
I denne periode gik der igen en vækkelse gennem vort land. 
 

Det kom til at præge Lynge. Kirken blev fyldt til sidste plads igen og igen.  
Alle talte om den åndelige vækkelse, og på et tidspunkt havde kirken et sangkor  
på 80 personer. 
Det var provst Olsen og hustru, der stod i spidsen for arbejdet med hjælp af den 
blinde Knudsen, samt af den kendte digterpræst  N P Madsen, (hans sange findes 
fortsat både i IM´s og i Missionsforbundets sangbøger). 
 

Provst Olsen må være blevet kendt i et større område, for han talte også til en 
vakt forsamling i Skelby (mod Næstved) og andre landsbyer i Suså dalen.  
Det var faktisk provst Olsen, der inviterede den unge prædikant Jørgen Santon fra 
Frimissionen til at fortsætte arbejdet der, hvilket lykkedes rigtig godt for ham. 
 
 
” Jeg kan svagt mindes, at vækkelsen greb mine ældre søskende, som formanede os mindre til at 
overgive os til Jesus og bede til Gud. Det gjorde vi så, så godt vi forstod det”.  

citat: Johs. Jensen  
 

 

Provst Olsen fik et friere syn på det åndelige liv, og i 1910 frasagde han sig sin 
præstegerning, da han efter sin overbevisning ikke længere kunne stå som præst i 
Folkekirken. 
Nu stod der så en lille flok tilbage uden leder, men med et friere syn, end 
Folkekirkens medlemmer i almindelighed havde. 
Det var en stor ”arbejdsmark” for M. Sørensen og J. Santon, som nu kom dertil, 
det siges at: 
 
 ”Bølgerne ofte gik højt, men mange mennesker mødte Gud” citat 
 
Deres forkyndelse var ”som vand på tørstig jord.” citat. 

 
Herfra kom J. Santon til Plessens Overdrev ved Stenstrup, hvor nogle få 
samledes og hvor der også var mennesker, der omvendte sig til Gud. 
Provst Olsens afsked har uden tvivl været én af årsagerne til, at den såkaldte 
Frimission opstod. 
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Frimissionen kom til egnen fra to forskellige sider. 
 
I 1913 kom en ung sygeplejerske, frk. Skytte, til Lynge. Hun skulle være det,  
man dengang kaldte menighedssygeplejerske, og hun blev ansat af en kristelig 
sygeplejerforening.  
Frk. Skytte kom fra Jylland, og hun havde sit åndelige ståsted i Folkekirken,  
hun kendte en ung evangelist,  Marinus Sørensen, som havde tilknytning til 
Frimissionen. 
Frk. Skytte fik ordnet det således, at Marinus Sørensen kom til Lynge, hvor han på 
uforklarlig måde kom til at prædike i Lynge Kirke.  
 

Det var ikke lige efter den nye folkekirkepræsts ønske. 
Senere kom stifteren af Frimissionen, J. Jensen-Maar, sammen med den omtalte 
evangelist, Marinus Sørensen, til at afholde en række møder i Lynge 
forsamlingshus. 
En del unge mennesker fra Lynge og omegn kom til personlig tro på Gud gennem 
disse møder. Senere kom disse unge mennesker til at stå i Frimissionen.  
Vækkelsesbudskabet om frelse ved tro på Jesus Kristus, var den forkyndelse, 
som Jensen-Maar og Marinus Sørensen stod for, og det harmonerede med 
forkyndelsen fra provst Olsens tid. 
 
 
Den første begyndelse til at stifte menighed var i 1914.  
  
Marinus Sørensen indsatte da fire mænd i det første ældsteråd,  
og stiftede menigheden. 
 
Dette første ældsteråd var: 
Jakob Justesen, Stenstrup 
Peter Christiansen, Damslundsgården 
Peter Nielsen, Stenstrup 
Karl Pedersen, Plessens Overdrev. 
 
 
Disse gode mænd fortsatte som ældste en del år.  

Citat Johs Jensen. 
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I  disse første år blev der ikke samlet kollekt ind, men af og til blev der stillet en indsamlingsbøsse 
frem og sagt, at nu var kassen tom. citat 

 
Jakob Justesen, der stod som menighedens leder, havde boet i Stenstrup siden 
han blev gift i 1899, og havde ansvar for, at der blev holdt søndagsskole i 
Stenstrup fra år 1900 frem til 1940, hvor yngre kræfter kom til. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

På Det Danske Missionsforbunds årsmøde, den 18.-20. juni 1922, ansøgte  
Lynge Forsamling om optagelse i Missionsforbundet, dette blev enstemmigt 
vedtaget.  
Jacob Justesen var til stede som repræsentant for forsamlingen i Lynge, og 
Frimenigheden blev nu en del af Det danske Missionsforbund. 
 
 

Klip fra Missionsforbundets  protokol fra 1922 
  
  
   
Der forelå Ansøgning fra 
Lynge Forsamling pr. Sorø om 
at blive optaget i Forbundet. 
 
Det blev enstemmigt vedtaget 
at optage denne Forsamling. 
Jacob Justesen var tilstede som 
Repræsentant for Lynge 
Forsamling. 
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Menigheden bad også Gud om et samlingssted, og de stod sammen om dette  
projekt, både med hensyn til bøn, arbejdskraft og penge, og i 1930 kunne man så 
indvie Stenstrup Missionshus, en stor og flot bygning med mange muligheder 
udover gudstjenester, blandt andet søndagsskole og aktiviteter for de unge.                                     
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indvielse 
og prædikantmøde i Stenstrup 19. oktober 1930 

 
 

Byggeentreprise  
Stenstrup Missionshus 
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    ”Gang på gang har vennerne i Lynge erfaret Guds trofasthed og opfyldelse af løfterne” 

                                                                         citat: fra 50års jubilæumsbog 
 
 

  

Missionshuset i Stenstrup blev 
en milepæl for menigheden 
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 I vinteren 1933 oplevede menigheden i Stenstrup en vækkelse. 
 
Vækkelsen kom gennem Th. Vestergaard, en ung officer fra Frelsens Hær. 
Det blev en oplevelse af stor betydning, både med omvendelse til Gud og 
fornyelse for allerede troende. 
Omkring 1937 begyndte menigheden et nyt tiltag, dette bestod i at afholde 
teltmøder i og omkring Sorø. 
Teltet blev blandt andet rejst i byer som Haugerup, Broby, Lindebjerg og 
Sørbymagle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I mange år blev der afholdt teltmøder på Dyrskuepladsen i Sorø, og da disse 
møder sluttede begyndte den tid, hvor menigheden afholdt møder på 
Afholdshotellet i byen 2 gang hver måned, og senere også på Postgården. 
Disse møder, på Afholdshotellet og Postgården, var begyndelsen til 
Missionsforbundets mødevirksomhed i Sorø.  
 
Fra 1944-52 virkede pastor Knud Kofoed som menighedens prædikant,  
og denne periode betegnes som en velsignet tid, hvor mange mødte Gud. 
 
I en årrække samledes ungdomsforeningen hos menighedens formand  
Kr. Nielsen, Søgade, Sorø. Formanden stillede sin garage til rådighed for de unge.  
Dette tilholdssted blev kaldt ”Svalereden”, og blev brugt indtil kælderen, i huset på 
Frederiksvej 18, var klar til at modtage ungdommen. 
 
I den efterfølgende tid flyttede flere og flere af menighedens medlemmer til byen, 
og denne udvikling, sammen med et ønske om også at være kirke for byens børn 
og unge gjorde, at menigheden i 1970 købte pastor Engels villa på Frederiksvej 18 
i Sorø. 
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              Frederiksvej 18 ved overtagelsen i 1970 
 

 

 
 
 
 
Menigheden mødtes stadig til søndagsgudstjeneste i Stenstrup Missionshus,  
og i den sidste tid af perioden med to missionshuse, fejrede man gudstjeneste  
i Stenstrup hver anden søndag. 
 
Huset i Sorø var i begyndelsen primært tilholdssted for menighedens børne- og 
ungdomsaktiviteter og det var nu 3. generation af vækkelsesbevægelsen, der  
tog hånd om dette arbejde. 

 
Frederiksvej 18 i dag 
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Set i bakspejlet kan huset på Frederiksvej berette om mange aktiviteter.  
Søndagsskole, lørdagsskole, juniorklub, teenageklub, ungdomsforening, 
spejderarbejde, ældresamlinger, spisefællesskab med udsatte borgere fra  
byen, barselscafé, kreativ café for kvinder, og i en periode øvelokale for 
rockbandet ”Few Seconds Left”. 
 
I en tidligere periode var menigheden også arnested for sang- og musikgruppen 
”Exegese”. 
 
 

 
 

  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
  

Barnevognstræf i Frikirken 

Hygge i børnehjørnet 
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I 1986 blev Stenstrup Missionshus solgt, og Frederiksvej 18, Sorø 
blev rammen om menighedens liv og virke. 

 
 

Spejderne bærer fanen ind til sidste gudstjeneste i Missionshuset. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             

      Menigheden tager afsked med Stenstrup Missionshus 
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I anledning af Missionsforbundets 100-års jubilæum i 1988, var menigheden en 
del af en rejse rundt i Danmark med en bogrulle, der indeholdt hilsener fra  
menighed til menighed landet over. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Bogrullen gives videre til Odense menighed. 

Sorø menigheds hilsen til vennerne i hele landet. 
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Efterhånden som alle menighedens aktiviteter blev samlet i Sorø, blev de fysiske 
rammer for små, og i år 2000 blev pastor Engels gamle villa udvidet med  140 m2 , 
så der nu er fine rammer til alle kirkens aktiviteter og til menighedens højtider. 
 
Arbejdet med udvidelsen skete med delvis frivillig arbejdskraft og kostede  
ca.1,6 million. 
Indvielsen fandt sted den 14. januar  2001, og menigheden talte på dette tidspunkt  
49 indskrevne medlemmer og et antal frie tilhængere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 2001 skiftede menigheden navn fra ” Det danske Missionsforbund, Sorø 
Menighed” , til Frikirken, Sorø, tilknyttet Det  Danske Missionsforbund, og  
fik i 2004 nyt logo, tegnet af Simon Holtti. 
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Tidligere skete dåb i Tystrup-Bavelse Sø, nu har menigheden dåbsgrav i 
kirkesalen. 
 
 
 
 
 
   
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Dåb og barnevelsignelse i Frikirken 

En flot morgen med dåb ved 
Tystrup-Bavelse Sø. 
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I dag er  FRIKIRKEN en ”ung” kirke med mange børnefamilier, en del af disse er 
4. generation af vækkelsen.  
Der afholdes bl.a. regelmæssige familiegudstjenester, der i indhold og form, 
primært henvender sig til børnene, der for manges vedkommende er 5. generation 
af vækkelsen i Lynge, men mange er også børn af tilflyttede familier. 
     

5. generation af vækkelsen i Lynge 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
En del år har FRIKIRKEN deltaget ved Sorø bys festligheder.  
Juletræstændingen med bl.a. uddeling af hjemmebagte honninghjerter, og i en 
periode har Frikirken også uddelt julepakker.  
 

 
                På vej ud med honninghjerter 

               
 
  
 
 

   

Deltagelse på 
Frivilligmessen i Sorø 
Hallen 
 

Julegaverne pakkes 
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Frikirken har, som andre foreninger, vedtægter og  beslutninger, men det vigtigste 
for kirken og livet i kirken, vil altid være de mennesker, der er med i fællesskabet 
om troen på Gud, som livets skaber og opretholder, og ønsket om at bringe dette 
budskab videre til kommende generationer og  de mennesker, vi færdes iblandt. 

 
 

Frikirken, Sorø i årstal 
 
 
1900-40 
1902 
1908-14 
1910 
1913 
1913-14 
1913 
1914 
1918 
1922 
1926 
1926-32 
1929-43 
1930 
1933 
1944-55 
1952 
1956-63 
1963-72 
1966 
1970 
1973-77 
1978-81 
1981-85 
1986 
1988-92 
2001 
1996-2005 
2014 

Jacob Justesen driver søndagsskole i Stenstrup 
Provst G A Olsen ansat som præst i Lynge Kirke 
Et åndeligt røre går gennem Sydvest Sjælland 
Provst Olsen forlader sin embede og rejser til København 
Frk Skytte ansættes som menighedssygeplejerske i Lynge 
Marinus Sørensen og Jensen-Maar holder møder i Lynge Forsamlingshus 
Der holdes stuemøder hos Thomas Pedersen, Plessens Overdrev 
Frimenigheden stiftes 
Peter Nielsen køber Thordyssegården i Stenstrup 
Frimenigheden bliver optaget i Det Danske Missionsforbund 
Johannes Jensen, søn fra Tranemosegården rejser til Kina 
Peter Nielsen har sløjtaftener for unge mænd om vinteren 
Hans Ruthwer distrikts forstander for Sjælland 
Stenstrup Missionshus indvies den 19. oktober 
Frimenigheden oplever en vækkelse ved Th. Vestergård og J. Santon 
Knud Kofoed ansættes som prædikant for Skelby, Næstved, Stenstrup 
Regelmæssig mødevirksomhed begynder i Sorø (Afholdshotellet) 
Enoch Rostø, prædikant for Næstved, Skelby og Stenstrup – Sorø 
Johannes Odsbøl, prædikant for Næstved og Stenstrup - Sorø 
Ungdomsarbejde påbegyndes i Sorø 
Menigheden køber ejendommen Frederiksvej 18 i Sorø 
Ove Arensbach præst  
Leif Lundtoft, præst  
Freddy Mortensen, præst 
Stenstrup missionshus sælges 
Peter Overbeck, præst 
Ny tilbygning på Frederiksvej indvies 
Simon Holtti, præst 
Frikirken 100 år  
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Livet i udbrydergruppen på landet  
og frem til den etablerede frikirke i byen 

 
En frikirke er en foranderlig størrelse, 
men Gud er den samme og Bibelen 
ligeså. Kirken vil altid afspejle 
medlemmernes behov og 
samfundets struktur i sine 
samværsformer og udtryksformer. 
 
Kort kan man sige om Frikirken, at 
den opstod i en tid, som ikke er mere, 
på et sted, hvor den ikke længere er. 
Her skal det ikke handle så meget 
om personer og årstal, men mere om 
holdninger og arbejdsmønstre. Det 
har virkelig krævet mod at bryde ud 
af den folkekirkelige tradition i 
datidens Danmark. Mange talte om at 
gøre det, men kun få gjorde alvor af 
det. 
 
Nogle brød ud af det folkekirkelige 
fællesskab 
 
Den danske Baptistkirke fik sin 
spæde begyndelse i grevskabet 
Holsteinsborg ved Skælskør i 1829. 
Det var dog i København, den første 
kirke blev dannet. 
Senere opstod der store og 
livskraftige menigheder i Tølløse  
og i Nyrup. 
Mormonmissionærer fra USA gjorde 
sig også gældende her på egnen i 
sidste halvdel af 1800 tallet. De fik 
dog aldrig rigtig fodfæste, især da 
mange af de overbeviste emigrerede 
til Utah, men de var her og satte 
gang i samtalerne i mange hjem. 
 
Kendt er Sorø maleren Chr. 
Dalsgårds billede fra 1856 af 
mormonprædikanten på besøg i et 
snedkerhjem. Andre vakte forblev 

inden for folkekirkens rammer, også 
selvom der somme tider var endog 
voldsomme stridigheder. Ikke 
sjældent var de vakte i stærk 
opposition til kirkens præster. Ofte 
var reaktionerne også iblandet 
politiske toner. 
 
Gruppen, som i 1914 brød ud af det 
folkekirkelige fællesskab i Lynge, 
havde jo længe  oplevet sig som et 
levedygtigt fællesskab. De byggede 
jo også på traditioner, som gik helt 
tilbage til pastor Fengers tid, om at 
mødes til samtale, bøn og lovsang. 
Gruppen følte sig ikke længere 
hjemme i folkekirken. Samtidig 
oplevede man, at prædikanterne fra 
Frimissionen virkelig gav dem det, de 
søgte efter. 
 
Gruppen brød ud, men hvilke 
traditioner gjorde de så op med? 
 
Fællesskabet var grundpillen og 
dermed blev samfundsmødet 
(udtrykket er nok hentet fra Indre 
Mission), og ikke gudstjenesten det 
grundlæggende. Man mødtes rundt 
om i hjemmene, som de også gjorde i 
de Nytestamentlige forsamlinger, 
hvor der blev læst op fra Bibelen, 
talte om det læste, og om de 
problemer og glæder man havde. Til 
sidst bad man sammen, før aftenen 
blev rundet af med en kop kaffe og 
lidt kage. 
Samfundsmøderne blev så stærk en 
tradition, at de først ebbede ud 
omkring 1975. 
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Nadverhandlingen blev også med 
udgangspunkt fra Nye Testamente. 
Brødet var et helt brød, som blev 
brudt i små stykker. Vinen var i et 
stort bæger, som 
gik fra mund til 
mund. Friheden, 
til at gøre som 
man fandt rigtig, 
var væsentlig for 
gruppen. Det var 
fællesskabet og 
troen, som bandt 
dem sammen, ikke bestemte 
læresætninger. 
Nogle valgte at lade sig voksendøbe i 
Tystrup sø. 
 
Det er blevet fortalt, at når de var 
sammen, så kunne de diskutere og 
endog slå i bordet, men inden de gik 
hver til sit, foldede de hænderne og 
bad sammen. Nogle meldte sig ud af 
Folkekirken, andre gjorde ikke, men 
fortsatte med at betale kirkeskat, 
selvom de næsten aldrig kom i 
kirken. Der blev sunget flere af de 
gamle salmer her end i de fleste 
andre frimenigheder. Grundlaget fra 
Folkekirken holdt sig længe. 
Menigheden meldte sig ikke ind i Det 
Danske Missionsforbund. Man brugte 
dets prædikanter og følte sig knyttet 
til det, men forblev fritstående. Den 
frihed, som havde kostet så meget, 
værnede man om. 
 
Udbrydergruppen bliver en del 
af Det Danske Missionsforbund 
I 1902 kom Det Danske 
Missionsforbund gennem sin til dato 
værste krise. Næsten halvdelen 
forlod Missionsforbundet. Hen mod 
1920 var man igen kommet til kræfter 
og nye projekter blev sat i gang. En 
af de første blev at oprette mission i 
Kina.  

Johannes Jensen, en af de unge fra 
Stenstrup søn af Kirstine Jensen 
enken på Tranemosegården, meldte 
sig til at rejse ud.  
 
Det blev en opgave som 
menighederne i Missionsforbundet 
stod sammen om, og som vennerne i 
Stenstrup også gerne ville tage del i. 
Dette blev årsagen til, at menigheden 
i Stenstrup meldte sig ind i 
Missionsforbundet. 
Langsomt blev Frimenigheden i 
Stenstrup en del af 
Missionsforbundet. Gennem 
deltagelse i fællesmøder og stævner 
rundt om i landet begyndte vennerne 
at leve med i Missionsforbundets liv 
og virke. På skødet for Missionshuset 
i Stenstrup skrevet i 1930 beskrives 
menigheden som Missionsforbundets 
afdeling i Stenstrup. 
 
Livet i og omkring Stenstrup 
Missionshus  
Efter etableringen af Missionshuset 
blev søndagsskolen, 
ungdomsarbejdet, alle møder med 
taler og alle større arrangementer 
afviklet her. Samfundsmødet fortsatte 
i hjemmene. Det skulle ikke ændres. 
Der gik rigtig mange år, før man 
indførte egentlige gudstjenester på 
søndag formiddage. Menigheden 
havde stor glæde af husets gode 
faciliteter, men det var ikke så let 
mere, at invitere naboer til møder i 
Missionshuset, som det havde været 
da man brugte de små stuer i 
hjemmene. 
Det stadselige Missionshus indgød 
mere til respekt og højtidelighed, end 
til fællesskab og folkelighed, men så 
tog man fat på andre former for 
mødevirksomhed uden for huset. 
Menigheden havde en god og stabil 
periode frem til midten af 1960erne.  
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Menighederne på Sjælland købte i 
1950 sommerhjemmet Kilden ved 
Roskilde fjord, hvor der blev 
arrangeret weekendstævner og 
sommerlejre. 
I 1954 oprettede Missionsforbundet 
en efterskole i Espergærde for de 
unge. Jo, det var en tid i fremgang. 
Missionsforbundet virkede på nogle 
områder næsten som et lille samfund  
i det danske samfund. 
 
Livet i 60erne 
I denne periode oplevede det danske 
samfund virkelig store forandringer. 
Mekaniseringen i landbruget tog fart. 
Der var stor vækst i industrien og i 
servicesektoren. Følgen blev 
naturligvis store ændringer i mange 
menneskers levevis. Sideløbende 
med disse ændringer skabte den 
kolde krig frygt.  Raceuroligheder og 
kvindefrigørelse skabte usikkerhed. 
Der blev stillet spørgsmål til mange 
emner, som ikke før havde været til 
debat.  
Ude omkring Missionshuset i 
Stenstrup forsvandt de unge, da 
behovet for arbejdskraft i landbruget 
blev reduceret, og mange rejste til 
andre dele af landet for at få 
uddannelse eller arbejde. Den næste 
generation havde nu overtaget 
ledelsen i menigheden. Den sidste af 
de fire første ældste Peter Nielsen 
døde i 1968. Første generation 
havde kæmpet for at skabe 
menigheden. Næste generation følte 
ansvar for at bevare det skabte. 
Derved blev rammerne måske lidt 
snævrere. Vi unge (tredje 
generation), som var blevet tilbage, 
havde modtaget boglig uddannelse 
og begyndte tidligt at sætte præg på 
menigheden. Vi stillede dengang ikke 
spørgsmålstegn ved vores kristne tro, 
men ved måden sagerne blev 
håndteret på, og vi ønskede 

hensynsløst at bruge vores viden i 
menighedens tjeneste. 
 
Menigheden bakser med sine 
huse 
I slutningen af 1960erne boede 
mange af menighedens medlemmer  
i og omkring Sorø.   
Der havde været regelmæssig 
mødevirksomhed i Sorø siden 1952. 
Man havde god kontakt til et hjem 
som holdt  søndagsskole i byen, og 
den daværende formand Kristian 
Nielsen, som boede i Søgade, havde 
i sin garage fået noget arbejde for 
teenagere i gang. 
Ønsket om at kunne drive arbejdet i 
Sorø ud fra vores eget hus opstod, 
og efter nogle år lykkedes det i 1970 
at købe ejendommen Frederiksvej 
18. Huset havde fungeret som 
pensionistbolig i 30 år, så en 
modernisering var yderst påkrævet. 
Medlemmerne gik til opgaven med 
krum hals, især 60+ gruppen tog fat, 
flere havde god erfaring med 
renoveringsopgaver, og de 
nødvendige penge blev fundet i  
egne lommer. 

 
 
 
 
 
 
 
  

Det var en tid med god økonomi og 
tro på femtiden. 60+ generationen 
sad gældfrie i deres pæne, 
moderniserede huse.  
De havde fået bil, der var råd til en 
lille ferietur, og samtidig var der 
penge til at modernisere huset på 
Frederiksvej 18 i Sorø, da deres 
livsstil var dybt forankret i 30ernes 
kriser og krigens knaphed på varer. 
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Året efter var huset i brug til børne- 
og ungdomsaktiviteter. Men det tog 
omkring 10 år før husets 
modernisering var komplet.  
De følgende år blev en rig tid i 
menighedens historie. 

Unge familier flyttede til byen, så der 
var flere villige hænder. Menigheden 
har aldrig haft større børne- og 
ungdomsarbejde end i denne 
periode. I 1980erne ændres tingene, 
samfundets økonomi blev stram (stor 
arbejdsløshed og kartoffelkur). Flere 
af de yngre familier flyttede igen til 
andre dele af landet.  
 
Også det kirkelige landskab ændrede 
sig. Flere tværkirkelige tiltag så 
dagens lys, fx Den kristne friskole 
bevægelse, det kristelige politiske 
parti. De høje mure mellem 
kirkeretningerne begyndte at 
smuldre. Menighedens medlemmer 
var fortsat stærkt engageret, men nu 
over en bredere vifte. Der blev altså 
færre hænder til at tage sig af 
menighedens arbejde.  
 
Da renoveringen af Frederiksvej 18 
var afsluttet, stod det klart at 
ejendommen kunne rumme alle 
menighedens ugentlige 
arrangementer, men ikke de store 
samlinger. De blev fortsat 
gennemført i Stenstrup. Huset på 
Frederiksvej blev brugt rigtig meget, 
medens huset i Stenstrup sygnede 
hen. Den yngre gruppe i menigheden 

begyndte at betragte Missionshuset i 
Stenstrup, som en hindring for at 
menigheden kunne få et velplaceret 
sted, der kunne rumme alle 
menighedens arrangementer. De 
gamle hang ved huset i Stenstrup. 
De huskede jo, hvad det havde 
kostet deres forældre at få det hus  
bygget. I 1986 blev Missionshuset så 
solgt og omdannet til privat beboelse.  
 
Herefter blev arbejdet for at skabe de 
ideelle bygningsrammer for 
menigheden intensiveret. Alligevel 
skulle der gå mere end 10 år, før 
forsøgene bar frugt. Dels skulle man 
enes om hvad ideelle rammer 
indebar, og dels enes om de 
økonomiske rammer. Op igennem 
90erne steg priserne på grunde og 
bygninger meget stærkere end 
lønningerne. I 1997 blev der indledt 
et givende samarbejde med en 
arkitekt her fra Sorø. Den endelige 
løsning blev en til- og ombygning af 
de eksisterende faciliteter på 
Frederiksvej 18. En rigtig god 
løsning, som fuldt ud dækker 
menighedens behov. Menigheden 
havde også set i øjnene, at tiden ikke 
var  til de mere vovede investeringer. 
 
Frikirke i byen efter år 2000 
Efter afslutningen af 
tilbygningsprojektet i 2001 kunne 
menigheden sætte endeligt punktum 
for et langt kapitel, som i perioder 
havde fyldt meget. 
 
Nu var man så blevet en etableret 
frikirke i Sorø by, men hvad indebar 
så det?  
 
Det spørgsmål har præget 
menighedens tiltag lige siden. 
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Her blot to eksempler: 
 
Kirkens nye logo illustrerer at en kirke 
består af mennesker, ikke bygninger. 
Samme år antog menigheden navnet 
Frikirken, Sorø.  
 
 
 
Det udtrykker, at menigheden først 
og fremmest ønsker at være et 
fællesskab i nærområdet.  
I mange danske byer findes der en 
række forskellige frikirker, i Sorø er vi 
den eneste Frikirke.  
I dag handler det ikke så meget om 
hvilken type kirke man er.  
 
 

 
Tidligere kunne kirken påberåbe sig  
autoritet. I dag må den kæmpe for sin 
legitimitet.  
I Lynge Kirke kan man deltage i en 
jagtgudstjeneste, i Pedersborg Kirke 
kan man ”Prise med Spise”, og her i 
Sorø kan man se frem til kirkens 
Sommerhøjskole.  
 
Vi mennesker søger dybest set 
ægthed for vor tilværelse og ægthed i 
vore relationer, og det 
kirkefællesskab, som forstår hvad 
ægtheden indebærer, vil fortsat have 
en berettigelse i vort samfund. 

 

              Sorø Kirke 

Pedersborg Kirke Lynge Kirke 
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Det Danske Missionsforbund på landkortet 
Missionsforbundet er en frikirke i Danmark 
Tilsvarende frikirker findes i 15 andre lande. Det engelske navn er The 
Evangelical Free Church eller Covenant Church (USA) 
 
I Danmark samarbejder Missionsforbundet med de øvrige evangeliske frikirker, 
og er tilsluttet Danske Kirkers Råd, Evangelisk Alliance og Dansk Missionsråd.  
Missionsforbundet er en sammenslutning af 20 selvstændige lokale kirker spredt 
ud over landet. 
Missionsforbundets trosgrundlag er på linje med landets øvrige evangeliske 
kirker og kan kortest udtrykkes ved den Apostolske Trosbekendelse. 
 
Missionsforbundets oprindelse 
Det Danske Missionsforbund blev stiftet i Ålborg i 1888. 
De fleste menigheders oprindelse kan føres tilbage til de mange vækkelser i det 
19. århundrede. 
Hvor disse vækkelser opstod resulterede de dels i dannelsen af Grundtvigske og 
Indremissionske samfund inden for Folkekirken, dels i dannelsen af en række 
frimenigheder, som siden blev til forskellige frikirker. 
Tråden kan føres tilbage til den for amerikansk kirkeliv fremtrædende person, 
 D. L. Moody. For ham var troen på Jesus som Herre og frelser mere væsentlig 
end andre læresætninger. 
Den svenske evangelist Frederik Fransson var blevet dybt berørt og præget af 
Moodys forkyndelse. Da Fransson i 1884 talte i København opstod der en 
betydelig vækkelse, som spredte sig ud over landet. 
Vækkelsen blev båret videre af danske evangelister. Her skal kun nævnes en af 
de betydeligste, fiskeren Jens Jensen-Maar fra Thisted. Han oplevede en radikal 
fornyelse af sin personlighed, og udviklede sig til en folketaler og prædikant af 
stort format. Overalt, hvor han kom samledes store skarer. 
Det karakteristiske for denne vækkelse var, at man dannede frimenigheder, hvor 
glæden i frelsen og fællesskabet med andre stod centralt. 
I daglig tale kaldte man det Frimissionen. Efterhånden opstod behovet for en vis  
organisering for at kunne varetage samarbejdet om fælles opgaver, og 
Missionsforbundet blev stiftet (1888). På det tidspunkt var Missionsforbundet 
allerede en realitet i både Norge og Sverige. 
 
Missionsforbundets aktiviteter 
De fleste lokale kirker tilbyder børne- og ungdomsprogrammer, samt lejre og 
stævner. 
For voksne, fællesskab gennem gudstjenester og andre arrangementer. 
Efterskolen Lindenborg ved Roskilde Fjord er et tilbud til unge i 9. og 10. klasse. 
 
Missionsforbundet støtter på internationalt plan evangelisk og socialt arbejde i 
Ghana (børnehjem),  
Grønland (lokale kirkes arbejde), Rumænien (skole og familie arbejde), Thailand 
( multimedie produktion og socialt arbejde). 



  28 

 
Frikirken, Sorø er også engageret i Det Danske Missionsforbunds arbejde på 
missionspladserne udenfor landets grænser. 
 
Missionsforbundet har mission i sit navn og i sin identitet. Derfor er mission vigtig 
for os – nationalt og internationalt. 
Vi tror, at mission kan være åndelig, social og diakonal hjælp. Vi tror, det er vigtigt, 
at mennesker I verden lærer Gud at kende.  
Tit sker det gennem et medmenneske.    
   Citat fra Missionsforbundets hjemmeside 
 
Når samtalen falder på missionærer gennem tiden, mindes vi i Sorø med glæde,  
at menigheden i Stenstrup udsendte de første missionærer til Kina, da det blev 
muligt. 
 
To unge mennesker ansøgte om at få 
lov til at rejse til Kina som 
missionærer. 
Det var Nikoline Madsen fra Brovst og 
Johs. K. Jensen fra Stenstrup, og de 
var begge indstillet på at ofre 
personlige midler på en uddannelse. 
Nikoline Madsen rejste til England for 
at lære sprog og samtidig gennemgå 
en uddannelse på et epidemihospital 
og fødeklinik i London. 
Endvidere skulle hun deltage i kurser  
på China Inland Missons center i 
London, og blev antaget som hedningemissionær i  1924.  
Johs K. Jensen læste efter præliminæreksamen i Rønde på The Bible Institute 
and Academi i Minneapolis. 
Johs. blev antaget 1926 og rejste kort efter til Kina.  
 
I 1932 indgik de to ægteskab, og de virkede indtil 1951, hvor de blev tvunget til at 
forlade Kina på grund af den kommunistiske magtovertagelse. 
 
Efter hjemkomsten til Danmark virkede Johs. K. Jensen som lægprædikant, og 
som utrættelig hjælper for ydre mission, og boede en årrække i lejligheden i 
Stenstrup Missionshus, hvor de også trofast tog del i arbejdet 
 
 
 

Både landmanden fra Midtsjælland og pigen fra Hanherred  
var ret så ukendte for Missionsforbundets venner. 

Tiden skulle dog vise, at der i sjælden grad var stof i dem. 
Citat: Sendebud af Helge Rasmusen  
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Det første ældsteråd i Lynge Forsamling 
Indsat af Marinus Sørensen i 1914. 

   
 

Jacob Justesen 
Født 1876 og død 1957 
Han boede i mange år på ejendommen 
Topshøjvej 75. 
Allerede fra 1900 var han engageret i 
søndagsskolearbejde, hvilket han fortsatte  
med helt frem til 1940. 
Jacob Justesen var i mange år formand for 
menigheden. 
 
 

 
Peter Nielsen 
Født 1880 og død 1968 
Peter Nielsen købte i 1918 Thordyssegården på 
Stenstrupvej 3. 
Peter Nielsen var en arbejdsom og fremsynet mand. 
Han var den drivende kraft ved opførelsen af 
missionshuset. 
Han beklædte flere tillidsposter, bl.a. i en årrække som 
medlem af Missionsforbundets landsledelse. 
 
 
 
Peter Christiansen 
Født 1873 på Stevnskanten og død 1950 
Ejede Damslundsgården på Parnasvej 43. 
Han deltog før menighedens start i 
søndagsskolearbejdet. 
Peter Christiansen havde tidligere haft en militær 
løbebane 
 

 
 

Carl Pedersen 
Født 1888 og døde allerede 1923 af den spanske syge. 
Carl Pedersen boede på ejendommen Plessensvej 13, 
der også var hans fødehjem. 
Allerede mens hans forældre drev ejendommen, var 
hjemmet åbent for de gudelige møder, og  
Carl Pedersen fortsatte denne tradition.  
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En kort beskrivelse af de tre prædikanter fra Frimissionen, som kom til at betyde 
så meget for opstarten af menigheden i Stenstrup. 

 
Jens Jensen-Maar 
 
Født 1856 og død 1932 
Han levede det meste af sit liv i Nordjylland.  
Blev som 19-årig en del af Indre Mission. 
Som voksen nedsatte han sig som fiskehandler i 
Thisted.  
Her mødte han talere fra Frimissionen og blev  
i 1885 leder for frimenigheden i Thisted, den første  
af sin slags uden for København. 
Jensen-Maar var en blændende taler og blev den 
ledende skikkelse i Det Danske Missionsforbunds 
første generation. 

 
 
 
Jørgen Santon 
 
Født 1878 i Midtjylland og død 1944 i Hellerup. 
Santon begyndte som prædikant i 1899. 
Han kom til at præge vækkelserne i Grindsted og  
i Susådalen. 
Han var en dygtig taler, og fremførte samtidig sine  
egne sange med stor indføling. 
Santon blev senere kaldt for Missionsforbundets sanger. 
 
 
 
 
 
 

Marinus Sørensen 
 
Født 1880 og død 1954. 
M. Sørensen virkede det meste af sit liv i Jylland. 
Af fag var han maskinarbejder, men blev antaget 
som lægprædikant i 1912. 
Han blev især redskab til store vækkelser i 
Sønderjylland, og satte også sit præg på vækkelserne i  
Osted og Lynge. 
M. Sørensen virkede også nogle år i USA,  
og han var måske Missionsforbundets største 
vækkelsesprædikant.  
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Trosgrundlag 
 

Bibelen 
I Frikirken tror vi, at Bibelen er en rettesnor for liv og lære og dermed et fyrtårn, 
som kan guide os gennem livet. Vi tror, at bibelen er tidløs, og at den derfor 
passer til alle tider og ind i alle kulturer. Bibelens 
centrum er Jesus Kristus, i hvem Gud fuldfører 
sin frelsesplan for hele menneskeheden.  
 
Jesus og menigheden 
Vi tror, at Jesus Kristus er menighedens Herre. 
Kirken er hans kirke, og menigheden består af 
dem, som gennem tro, dåb og et liv i efterfølgelse bekender sig til ham. 
Menigheden er et fællesskab af personligt troende, og optagelse i Frikirken, Sorø, 
sker derfor på grundlag af tro. 
 
Nadver 
Nadveren er et mindemåltid, hvor vi bliver mindet om 
Jesu død på korset for vores skyld. Det er også et 
fællesskabsmåltid, hvor vi har fællesskab med 
Jesus, med hinanden og med alle troende ud over 
hele jorden.  
 
Dåb 
Synden er en uundgåelig virkelighed i hele 
skaberværket og i ethvert menneskes liv.  
Den afbryder vores livsrelation med Gud og vender os bort fra det liv, vi er skabt 
til: ”Et liv i kærlighed og fællesskab med Gud, os selv, hinanden og skaberværket”.  
Derfor har vi brug for at modtage Jesu frelse, at blive født på ny og genindtræde i 
den kærlighedsrelation og forvalterfunktion, som vi er skabt til.  
Dåben i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn er den dåb til Kristus, hvor vi 
ved at lade os begrave i dåbens vand, bekræfter, at vi er døde med Kristus fra det 
gamle liv med synd, og oprejst med ham til et helt nyt liv. 
 
Barnevelsignelse eller barnedåb 
De fleste forældre bærer deres nyfødte børn frem i en gudstjeneste, hvor barnet 
velsignes under bøn og håndspålæggelse. Barnet støttes i hjemmet og 
menigheden til at vokse i den kristne tro og kan således selv tage stilling til dåb 
senere i livet. 
I Det Danske Missionsforbund kan dåb af små børn også praktiseres, hvis troende 
forældre ønsker dette. 
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Årets gang  
I Frikirken markeres og festliggøres 
kirkens højtider. Til Påske, Pinse og 
Jul pyntes kirken op, og der er ekstra 
fokus på temaet. Tit er der også gjort 
lidt ekstra ud af serveringen efter 
gudstjenesten.  
Generelt arbejder vi med temaer i 
perioder fra 1 måned og op til ½ år. 
Under de kirkelige højtider afviger vi 
dog fra dette eller fletter temaet ind i. 
Menigheden har f.eks. arbejdet med 
nådegaver: ”Smittende Tro”, deltaget 
i Rick Warrens: ”40 målrettede dage” 
og senest arbejdet med projektet: 
”Tro Bygger Bro”. 
Om efteråret har der helt fra 
stiftelsens tid været tradition for en 
høstgudstjeneste, hvor vi takker Gud 
for høsten, der er kommet i hus og 
lade.  
 
 

 
Vi holder gudstjenester med fokus på 
de projekter ude i verden, som vi er 
med til at støtte gennem 
Missionsforbundet, her samler vi ind 
til projekterne, og får information om 
arbejdet. 
I løbet af sommerhalvåret arrangerer 
Frikirken en udflugt eller en 
menighedsweekend med fokus på 
det sociale samvær. Dette er store 
tilløbsstykker, hvor alle generationer 
bliver rystet godt sammen. 
 
Økonomi 
Menigheden er selvstændig og 
medlemmerne bidrager selv til 
ansættelse af præst og kirkens drift. 
Menigheden består af 47 voksne 
medlemmer, en del frie tilhængere  
og et stort antal børn.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Menighedsfællesskab for alle aldre på sommerhjemmet KILDEN 
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Det var ikke med vise ord, men Gud lagde stadig nogle til. 
Lis Nielsen 
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Herrens råd står fast for evigt, 
hans hjertets tanker fra slægt  
til slægt. 

                         Salme 33.11 
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