En kort intro til frikirker:
Et par korte facts:
- Der er over 400 frikirker i Danmark – inklusiv migrantkirker.
- Cirka 50.000 kommer regelmæssigt i en frikirke – et tal, som vokser
- Et rimelig kvalificeret bud er, at der på en given søndag i hovedstadsområdet kommer flere
til gudstjeneste i en frikirke end i en folkekirke.
- Typiske frikirker er Frelsens Hær, Baptistkirken, Metodistkirken, pinsekirker og
Missionsforbundet.

En typisk frikirke er kendetegnet ved:
- Klassisk kristendom i moderne indpakning.
- Personlig tro i et fællesskab.
- Samler bredt på tværs af alder, social status og etnisk oprindelse.
- Socialt engagement blandt samfundets sårbare og blandt flygtninge.
- Arbejder sammen med andre fri- og folkekirker, kommuner og organisationer.
- Selvstændig økonomi og ofte en græsrodsstruktur.
Frikirkernes historie:
Frikirkerne har ligesom den lutherske folkekirke rod i de fire strømme fra reformationen for 500 år
siden – blot i nogle andre strømme end den lutherske:

For eksempel kommer metodisterne ud af den anglikanske strøm, som igen gav fødsel til Frelsens
Hær, mens baptisterne kommer ud af den anabaptiske strøm.
Amerikansk kristenhed er dybt præget af den reformerte bølge (Calvin/Zwingli), og den
pentekostale bevægelse (pinsekirkerne) trækker på både den anabaptiske og den reformerte
strøm.
I dag er der på verdensplan 80 millioner lutheranere, mens der er 80 millioner metodister, 100
millioner baptister og op mod 700 millioner pentekostale. Den katolske kirke udgør 1,2 milliarder.
Frikirkernes historie i Danmark
Grundtvig kæmpede ved grundlovens indførelse frikirkernes sag. Det kom baptisterne til gode,
som før Grundloven af 1849 risikerede tvangsdåb af deres børn. Frikirkerne indskriver sig således i
den danske frihedstradition:
”Hele vores frihedstradition med folkehøjskoler, friskoler, frikirker, folkeoplysning og så videre er
en gave, som i disse år bliver presset …” (Marianne Jelved i Kristeligt Dagblad 4/9 2018).
Frikirkerne er således dybt integreret i det danske samfund og et levende udtryk for den kristne
mangfoldighed.

