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Op af sengen søndag morgen
Hvorfor går folk i kirke?
Salmer, der svinger.
Prædikener, du kan forstå.
Og venner, du kan stole på.
Det er, hvad man kunne tænke sig, når man endelig får sig taget
sammen til at gå i kirke. I hvert fald, hvis man skal tro de tilfældigt udvalgte danskere, som vi har stillet spørgsmålet: ”Hvad kan
få dig op en søndag morgen for at gå i kirke?”

Her er nogle af svarene:
- En gang rundstykker og kaffe, gospelsang og en dialog mellem præsten og tilhørerne frem for enetale ville ikke være af
vejen. Og så skal det, for alt i verden, ikke være for tidligt søndag
morgen.
- Det kunne få mig op til gudstjeneste, at de kirkelige emner,
indholdet og handlingerne er af en sådan karakter, at man føler
sig beriget med guddommelige energier og oplevelser, der giver
indre glæde og styrke.
- Jeg tror, at man med nogle lidt anderledes gudstjenester,
gerne også om aftenen eller udendørs, hvor der bliver prædiket
på et mere moderne sprog, og hvor der bliver brugt nogle tidssvarende emner og salmer i gudstjenesten, ville kunne få flere til
at gå i kirke.
- Hvis man skal have folk i kirke, skal man lave arrangementer
med deres børn, som skal fremvise et eller andet for forældrene.
Når de så alligevel er der, finder de ud af, at det faktisk kan være
hyggeligt. Og så kan det være, de også står op til en gudstjeneste.
Altså svingende sange, begribelige prædikener og et meningsfyldt fællesskab – det kan få mange flere til at gå i kirke.
Frikirke for alle
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Derfor går jeg i frikirke
Almindelige danskere fortæller

For mange, der gerne vil prøve en anden slags gudstjeneste og
en anden måde at være sammen på, er frikirker et interessant
alternativ.
Her er et par oplevelser:

Fællesskabet i frikirken varmer
Vi synes begge, det er dejligt at komme til ungdomsmøder og
til de fælles gudstjenester i frikirken. For det er ikke bare et
sted, hvor der bliver talt om bibel og religion. Men der er altid
noget konkret, der handler om livet. Noget, som rykker os såvel i
vores personlighed, karakter, som vores
forhold til Gud. Og så føles kirken bare
som vores andet hjem. Vi er flyttet til
byen for nylig for at studere, og her
havde kirken lavet en ”familie-ordning”
for alle nye studerende. Vi fik tildelt et
ægtepar, som gerne ville hjælpe os til
rette i byen, og det er noget, der varmer,
når nu ens egne forældre bor lidt langt
væk.
Esther og Mark Jessen, studerende

I frikirken kan jeg komme som jeg er
Jeg ved, jeg er anderledes, men der er
ikke noget med, at de ældre går et skridt
tilbage, når jeg kommer. Og når min
dreng tramper med sine bare tæer hen
over kirkegulvet, er der ingen rynker på
næsen af det. Det glæder mig bare så
meget som far.
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Jeg nyder at synge, selv om jeg ellers aldrig har sunget i mit liv.
Det er ungdommeligt. Jeg tror frikirkerne lever i nuet og derfor
kan tage hensyn til både unge og ældre.
Peter Høirup Johansen, førtidspensionist og far

I frikirken kan jeg være mig selv
Jeg har valgt en frikirke, fordi der er et miljø, hvor folk kan være
sig selv og deltage på deres egne præmisser.
Folk i min kirke er meget forskellige i forhold til
alder, etnisk baggrund og social status.
Det gode ved min kirke er, at den er et forum
for tilbedelse af Gud. De fleste i kirken er meget
engagerede, og jeg tror, folk kommer der i
højere grad pga. personligt engagement end
tradition. Selvfølgelig har mange familier også
en tradition for at komme i frikirken, fordi der er et godt miljø
for alle aldersgrupper. Dvs. man kan mødes med andre børn,
unge og voksne.
Bebiane Bøje, Docent på
Det Jyske Musikkonservatorium i Århus

Frikirken giver mig fællesskab
Siden jeg var barn, har jeg gået i kirke i en pinsemenighed. Det
gør jeg stadig, og det giver mig megen glæde. Jeg sætter stor pris
på den engagerede, karismatiske og livsnære forkyndelse af det
bibelske budskab, ligesom jeg befinder mig godt med den frie
gudstjenesteform, som karakteriserer mange frikirker.
Det er også betydningsfuldt for mig, at det nære, kristne
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menighedsfællesskab ikke er eksklusivt, men åbent
for alle, og at det opfattes og praktiseres som en del
af et endnu større og tværkirkeligt fællesskab af alle
kristne.
Peter Øhrstrøm, professor ved Aalborg Universitet
og tidl. medlem af Det Etiske Råd

Frikirken giver mig et ståsted
At komme fast i en frikirke er med til at lægge mit liv i faste og
trygge rammer. Man er nødt til at have et åndeligt fællesskab.
For vores familie har det aldrig været et spørgsmål, hvad vi skulle søndag morgen. Vi skulle til gudstjeneste kl. 10, naturligvis.
Ved at komme fast i en frikirke får jeg fastholdt fokus på det
væsentlige, at Gud elsker os, og at Jesus døde for vore
synder. Jeg trives i frikirken, for her er der også mulighed for at blive brugt. I mange år var jeg fx pianist og
korleder.
Leif Nielsen, pensioneret regionsdirektør
i Codan på Fyn

Vi synes om den fri og direkte form
Vi synes om den frie form, som er i frikirkerne, og vi holder meget af at høre den direkte forkyndelse, der er i disse kirker. Det
betyder meget for os at vide, at de mennesker, der forkynder, har
en fast overbevisning om Jesus Kristus.
Det gælder jo inden for alt, at hvis
du ikke tror på det, du gør og siger,
kan du ikke give noget videre. Vi holder meget af sangen og at præsten er
fri til at tale over det emne i Bibelen,
som han føler for.
Lis og Per, sangere og entertainere
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Frikirker – hvad er det?
Der er ca. 300 frikirker i Danmark - store og små, ”gammeldanske” og ”nydanske”. Tilsammen har de ca. 25.000 medlemmer.
Som ordet ”frikirke” antyder, er de ”frie” kirker - men hvad
betyder det?
Frikirker er ikke på nogen måde underlagt en statslig kontrol
(kirkeministeriet) og er heller ikke støttet af staten. Det betyder,
at frikirker er frie til at udforme deres gudstjenester og aktiviteter, som de vil. Derfor vil gudstjenesterne ofte opleves spontane
og meget forskellige fra hinanden.

Men grundlæggende gælder det:
• Man er først medlem, når man selv ønsker det - og man kan
til enhver tid melde sig ud igen.
• Man inviteres til at engagere sig personligt i gudstjenester
og aktiviteter – bl.a. gennem sang og musik.
• Man får mulighed for indflydelse efter devisen: dem, der
engagerer sig, er også dem, der påvirker udviklingen.

Her er de værdier, frikirker ønsker at stå for,
kort fortalt:
• Åbenhed – alle er velkomne, også til at undersøge, hvad der
foregår, og det koster ikke noget at deltage.
• Tryghed – man kan deltage, så meget man har lyst, og man
kan frit gå ud af døren igen.
• Relevans – præsten prøver at overføre prædikenens pointer
på hverdagslivet.
• Socialt engagement – frikirker ønsker at være en del af
løsningen på samfundets mange udfordringer.
• Klassisk kristendom i moderne og tidssvarende indpakning
– indholdet er ansvar, tilgivelse og næstekærlighed i forholFrikirke for alle
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det til Gud og mennesker.
Formen er ofte rytmisk
sang, nye salmer, fortællende prædikener, spontan bøn og samvær under
afslappede former.

FACTS
Frikirkernes medlemstal i 2011:
Apostolsk Kirke: 3000
Baptistkirken: 5200
Frelsens Hær: 1200
Metodistkirken: 1300
Det Danske Missionsforbund: 2100
Pinsekirkerne: 5300
Selvstændige danske frikirker:
ca. 2000

Når det gælder økonomien, må frikirkerne stort
set klare det selv. Er man
glad for frikirkemodellen,
og vælger man den som
sin kirkeform, ved man
også, at der er noget, der skal betales: Lokaler, medarbejdere og
aktiviteter. Og det gør man så, dog ikke over et fast medlemsgebyr, men ved frivillige bidrag. Denne frie kultur skyldes, at de
fleste frikirker er født ud af folkelige vækkelsesbevægelser. Det er
græsrødderne, der tæller!
Også i Folkekirken gøres ansatser til mere frie og spontane
udtryksformer. Det sker
især i bevægelsen ”Dansk FACTS
Der er 212 internationale menigheder
Oase”, og mange fri- og
i Danmark, der skønnes at tælle ca.
valgmenigheder kan med
13.000 personer. Mange af dem er
fri bøn og spontane indfrikirker. Her er de internationale
læg fra mødedeltagerne
minde meget om gudstje- kirkers nationaliteter:
nesten i en frikirke.
28 afrikanske, syd for Sahara
Frikirker er kirker uden 70 asiatiske
55 europæiske (minus de nordiske
for Folkekirken, der norlande)
malt betegnes som enten
anerkendte eller godkend- 6 latinamerikanske
te trossamfund. Da frikir- 6 russiske
22 mellemøstlige
ker er dynamiske, opstår
14 nordiske
der jævnligt nye frikirker.
Følg med i udviklingen på 7 andre internationale menigheder
Kilde: Tal fra 2008
www.frikirkenet.dk.
www.migrantmenigheder.dk.
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Sådan forløber en gudstjeneste
På besøg i en frikirke
Friheden i frikirker betyder bl.a., at frikirker er meget forskellige. Nogle kirker har mange år på bagen og har udviklet en
fin og tryg kultur, mens andre er nystartede og stadig meget
eksperimenterende. Nogle kirker har flotte kirkebygninger, mens
andre blot holder til i et lejet fabrikslokale. Nogle har slet ingen
lokaler, men mødes i private hjem, i det lokale forsamlingshus
eller bibliotek.

En frikirkegudstjeneste vil typisk have
følgende elementer:
• Velkomst
• Et par sange eller salmer
• Indledning med et vers fra Bibelen, en oplevelse el. lign.
• Bøn
• En sektion med nyere gospellignende salmer, som man
kalder lovsange. Omkvædet gentages en del gange, og
mellem sangene er ofte pauser til bøn og refleksion.
• Prædiken med mange eksempler, evt. med powerpoint eller
videoklip på storskærm
• Tilbud om forbøn for den enkeltes livsproces i forbindelse
med en særlig krise, en speciel udfordring
eller ved sygdom og andre behov.
• Nadver – dog ikke nødvendigvis hver
gang
Mange steder er der efter gudstjenesten
mulighed for at drikke kaffe og evt. også
købe frokost.
Frikirke for alle
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For at vise, hvordan de samme værdier kan komme til udtryk i
vidt forskellige former, skal vi besøge fire vidt forskellige frikirker.

Danmarks første frikirke
I Københavns centrum
FACTS
ligger Danmarks første
Ordet ”vækkelse” kommer af ”vække”
frikirke, en baptistkirke
og angiver en åndelig opvågning,
oprettet i 1839, kort før
en fornyet begejstring for åndelige
Grundloven af 1849,
sandheder og oplevelser, hvor gudssom sikrede danskerne
forholdet erfares helt personligt. Alle
religionsfrihed. Kristuskirkeretninger kan spores tilbage til
kirken på Baggesensgade
en folkelig vækkelse, også den danske
har en flot bygning med
folkekirke, som bl.a. kan takke Martin
knejsende kirketårn,
blyindfattede vinduer, kor, Luther for reformationen.
orgel og prædikestol, ikke
meget anderledes end en almindelig folkekirke. Kirken danner
hver søndag ramme om gudstjenester på dansk, engelsk, spansk
og rumænsk.
Møder man op til den danske gudstjeneste, vil et orgelbrus slå
en i møde, og man kan synge med til tonerne fra en af de kendte
salmer. Efter en kollekt, hvor der bl.a. samles ind til kirkens
missions- og nødhjælpsarbejde, er der fællessang. Sangene er
afdæmpede, intense, klaveret akkompagnerer roligt, og teksterne
på storskærmen får lov til at tale for sig selv.
Nu er det præstens tur. Et typisk tema er kærlighed:
- Alle mennesker er elsket af Gud. Gud gav os sin Søn af kærlighed – så skal vi sandelig også tage imod ham.
Forsamlingen følger med i prædiken og bibeltekster i en uddelt
folder. Den kan de tage med hjem og studere videre ud fra.

Danmarks største frikirke
Tager man lidt ud af centrum til Københavns Nordvestkvarter,
finder man Kirken i Kulturcentret, en pinsekirke, der er Dan-

Kirken i Kulturcenteret fejrede
100-års jubilæum i oktober 2011
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marks største frikirke. Kirken har 1000 siddepladser foruden
sidelokaler til børnekirke, ungdomsklub og meget andet.
Venlige mødeværter byder velkommen, og man får stukket et
program for ugens arrangementer i hånden. Ved receptionen i
forhallen kan man få svar på evt. spørgsmål, og længere nede ad
gangen har kirken en café, der serverer stort set alt, hvad hjertet
begærer, efter gudstjenesten.
En sanggruppe leder forsamlingen i såkaldt lovsang, mens teksterne vises på storskærme. En mødeleder går op på podiet og
byder velkommen, mens han opfordrer de flere hundrede gudstjenestedeltagere til at hilse på sidemanden. Sangerne fortsætter,
kun afbrudt af lejlighedsvis bøn og tak til Gud. Nu er det præstens tur – han prædiker i et moderne sprog, kun støttet af sine
hovedpunkter, som også bliver vist på storskærme. Gode pointer
illustreres med hans egne oplevelser. Hans prædiken afsluttes
med opfordring til bøn. Hvis nogen ønsker det, må de gerne
komme op foran og blive bedt for på stedet, eller de er velkomne
til at snakke med kirkens præster bagefter. I nogle gudstjenester
er der også nadver, typisk ved at kirkens medarbejdere går ned i
forsamlingen med rigtigt brød og alkoholfri vin.

Danmarks mindste frikirke
De sidste tyve år er der startet en del nye frikirker i Danmark,
Frikirke for alle
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og de er naturligvis små i starten. Nogle af dem vedbliver at
være små, såkaldte huskirker. Huskirker har typisk mellem 10 og
20 deltagere fra flere generationer. Vi skal besøge en af huskirkerne i Vejen mellem Kolding og Esbjerg.
Kaffen hældes op, og børnene kaldes til og får lov til at sidde
ved den ene ende af bordet - erfaringen viser, at de alligevel
ikke kan sidde stille ret længe. Når den værste sult er stillet,
griber en af deltagerne sin guitar og leder den lille flok i nogle
enkle sangvers. En deltager tager en kulørt børnebibel frem fra
tasken. Børnene spidser ører, for er der noget, de kan li’, så er
det historier!
Derefter tager husFACTS
værten et rundstykke
Frikirkegudstjenester finder oftest
og et glas saft i hånden
sted søndag formiddag eller aften,
og siger: - Kære venner,
og de fleste har også arrangementer
lad os et øjeblik huske
i løbet af ugen. Det koster ikke noget
på, hvad Jesus har gjort
at deltage.
for os. Og så holder man
nadver. Efter mere bøn og Mange steder bliver Bibelen flittigt
brugt, men det er ingen forudsætsang går børnene ind på
ning for deltagerne at have en bibel
et værelse for at lege. En
med. Mange steder vil bibelcitaterne
har forberedt et oplæg på
blive vist på en storskærm.
ca. 10 minutter, og så går
snakken livligt hen over
bordet. Men det bliver ikke ved snakken. Det viser sig, at en i
familien er syg. Alle tager hinanden i hånden, bøjer hovederne og
beder inden i sig selv. En af deltagerne løfter stemmen og beder
højt. Og så slutter alle med at bede fadervor. Inden man skilles,
aftales, hvornår man skal ses igen. Der skal måske males køkken,
luges ukrudt eller noget helt tredje.

Danmarks nydanske kirker
En helt fjerde type frikirke er de nydanske kirker, som er opstået
i Danmark de sidste 15 år. Alene fra 2004 til 2008 er der startet
60 nye kirker for nydanskere, hvilket i gennemsnit giver én ny
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kirke hver måned. Frikirkerne i Danmark har involveret sig i
Kirkernes Integrations Tjeneste for at hjælpe afrikanske, iranske,
tamilske og andre etniske kirker på vej. En af kirkerne er ”Harvest Christian Center” i København, der hovedsagelig består af
afrikanere.
Når man kommer gående udenfor, behøver man ikke tjekke
husnummeret; lyden viser vej. Og et stor skilt med teksten ”God
cares” (Gud bryder sig om) byder velkommen ved indgangen.
Glæden i deltagernes øjne er det første, man lægger mærke til,
mens man lister ind på bageste bænk. En gospelgruppe leder
forsamlingen i rytmiske sange, og de enkle tekster gentages,
indtil det pludselig går op for én, hvad de betyder: God loves
you! (Gud elsker dig).
Efter en times sang, klap og dans i det varme lokale byder
præsten velkommen.
- Amen, halleluja!, råber han, og forsamlingen gentager villigt
råbene, som først stopper, når alle er med og stemningen er helt
i top.
Gospelgruppen tager over igen, denne gang med en ”big
mama” med en imponerende kraftig stemme. Forsamlingen
stemmer i, og endnu en halv time flyver af sted med sang, klap
og dans. Sangene er på engelsk og dansk, og præstens prædiken
oversættes også til dansk til glæde for de enkelte hvide tilhørere.
Dette er blot et lille kig ind i nogle meget forskellige frikirker.
Der er naturligvis mange flere eksempler – helt fra kirker, som
nærmer sig folkekirkelige traditioner, til kirker med koncertpræg.

Frikirke for alle
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Farverigt frikirkeliv
En undersøgelse fra 2008 viste, at der er 15.000 nydanskere, som
hver søndag går i kirke. Til sammenligning er der kun 10-14.000
muslimer, der hver uge samles til fredagsbøn. De fleste nydanske
kirkegængere kommer i en af de 212 migrantkirker, der findes i
Danmark. Ud af disse kirker betegner over halvdelen af dem sig
som frikirker, primært i form af forskellige internationale pinsekirker og baptistkirker.
Der er et udbredt samarbejde mellem migrantkirker og de
oprindelige danske frikirker, som mange steder i landet lægger
lokaler til migrantkirkerne. Men også i de danske frikirker er der
i dag mange etniske gudstjenestebesøgende. Alene i baptistkirkerne og pinsekirkerne er de nydanske gudstjenestedeltageres
andel på henholdsvis 52 procent og 39 procent, og tallet er
stærkt stigende.
I 2008 var antallet af herboende migranter 497.962. Det anslås
at ca. 40 % heraf har en kristenkulturel baggrund.
Kilde: Kirkernes Integrations Tjeneste og
www.migrantmenigheder.dk
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En kirke med noget på hjerte
Noget om tro

Frikirker er klassisk kristendom i en nutidig udformning. Det
”klassiske” betyder, at frikirker har samme udgangspunkt som
Den Danske Folkekirke og andre kristne kirker i verden.
Ordet ”evangelium” betyder ”gode nyheder”. Jesus sammenfatter hele det kristne budskab i en enkelt sætning, der rammer
plet i en sådan grad, at den ofte er blevet kaldt ”Den lille bibel”:
”For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn,
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for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have
evigt liv”. (Det står i Johannes-evangeliet kap. 3, vers 16).

Hverdagsteologi
For frikirker er det vigtigt at finde ud af, hvad de gode nyheder
betyder for mennesker i dag. Her er et eksempel på, hvordan
ovenstående bibelvers i en prædiken kan tolkes ind i en moderne
sammenhæng:
• Når mennesker føler sig ensomme og forladte, er det gode
nyheder, at de får at vide, at Gud elsker dem.
• Det er gode nyheder for den, der slider med stor skyldfølelse,
at Jesus ved sin død på korset har båret og taget menneskers
skyld.
• Det er gode nyheder for den, der ikke kan se nogen fremtid
foran sig, at Gud kan fylde det indre med sin fred og give
håb om et evigt liv i fællesskab med ham.
• Det er gode nyheder, at livet gennem troen på Jesus får en
dybere mening, fordi man lever for noget, der er større end
én selv.
• Det er gode nyheder, at man ved troen får overskud til også
at hjælpe sine medmennesker og påtage sig et etisk og
socialt ansvar i verden.
Ligesom Luther gjorde sit til at få de gode nyheder ud på folks
hverdagssprog ved bl.a. at oversætte Bibelen fra latin, prøver
frikirker i dag at ”pakke kristendommen ud”, så også udenforstående kan forstå, hvad det kristne budskab handler om.

Frikirke for alle
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Frikirker er derfor enige med Folkekirken og alle andre kristne
kirker om de oldkirkelige trosbekendelser. Her er ”Den Apostolske Trosbekendelse” den mest brugte i protestantiske kirker:
”Vi tror på Gud Fader, den almægtige,
himmelens og jordens skaber.
Vi tror på Jesus Kristus,
hans enbårne Søn, vor Herre,
som er undfanget ved Helligånden,
født af Jomfru Maria,
pint under Pontius Pilatus,
korsfæstet, død og begravet,
nedfaret til Dødsriget,
på tredje dag opstanden fra de døde,
opfaret til himmels,
siddende ved Gud Faders, den almægtiges, højre hånd,
hvorfra han skal komme at dømme levende og døde.
Vi tror på Helligånden,
den hellige, almindelige kirke,
de helliges samfund, syndernes forladelse,
kødets opstandelse og det evige liv.”

Spiritualitet – helt nede på jorden
Hvis man går til gudstjeneste i en folkekirke, kan man på
forhånd være temmelig sikker på, hvilke tekster der læses og
prædikes over på en given søndag. Der er regler for, hvordan
gudstjenesten forløber, og hvem der siger noget. Man kan også
være sikker på, at salmerne ledsages af orgelmusik – og i det hele
taget, at der tages vare på en bestemt og som oftest lidt højtidelig stemning. For mange giver dette en tryghed og en ro, som er
vigtig for dem.
I de allerfleste frikirker er det anderledes, for her giver man
gerne plads til den mere spontane inspiration. Her er det ikke
kun præsten, som antages at have et ord fra Gud, men det kan
også sagtens være andre, der er til stede. På mange måder spiller
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menigheden meget mere med ved en gudstjeneste. Har man noget på hjerte, er man fri til at fortælle det, lige på stedet. I store
kirker skal man dog lige tale med mødelederen om det først.
Men spontan inspiration – også kaldet profetiske ord og billeder
– har stor værdi i frikirkemiljøet og nyder almindelig respekt.
Selvfølgelig er der også stor forskel på de spirituelle udtryk
fra frikirke til frikirke. Men fx er det meget almindeligt, at man
beder sammen, hvor ikke kun præsten, men også nogle af dem,
der deltager, beder højt efter hinanden. Et andet typisk træk
ved den frikirkelige spiritualitet er bibellæsningen, der både kan
være en del af den enkeltes personlige liv med Gud, men også
noget, man gør sammen med andre. Man tror på, at Gud kan
gøre det samme som på Bibelens tid,
og forventer, at han gør det, når man
beder for sig selv og andre. I det hele
taget giver man mere plads til den
spontane spiritualitet.
I mange frikirker værdsætter man
den side af det det spirituelle liv, der
især kommer frem under den personlige bøn, hvor ikke alle ord nødvendigvis
behøver gå gennem ens forstand. For ”det medfører som oftest
begrænsninger eller i det mindste en filtrering – og hvem kan
fuldt ud forklare, hvad der gemmer sig dybest nede i hjertet”?
Denne dybe forståelse af den åndelige samtale med Gud kan føre
den enkelte ind i dyb og stille meditation, hvor man oplever, at
Gud taler til ens hjerte. Den kan også komme til udtryk i det,
der kaldes tungetale, og som forstås som en gave fra Gud. Det
opleves som et hjertesprog direkte mellem menneske og Gud.
De, der praktiserer denne form for bøn, kan ofte fortælle om en
erfaring af tydelig indre frigørelse og lettelse.
En anden spirituel side i mange frikirker er troen på, at Gud
kan helbrede mennesker i dag. Jesus brugte jo ret meget tid på
at helbrede folk. Hvis man tror på, at han er opstået og lever i
dag, skulle helbredelser så ikke fylde lidt mere i kirken? Jo, mener
Frikirke for alle
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de fleste frikirker. Og ind imellem sker det faktisk, at folk enten
får det bedre eller bliver totalt helbredt efter forbøn.
Spiritualitet i frikirkerne er ikke alene en sag mellem Gud og den
enkelte og forbliver aldrig kun noget usynligt ”føleri”. I frikirkerne undervises der om, at troen skal have konkrete konsekvenser
i dagliglivet. Gud har skabt mennesket til at leve i fællesskab, og
Gud har givet mennesket den opgave at passe godt på jorden,
som er det hjem, Gud har givet mennesket. ”Du skal elske din
næste som dig selv,” siger Jesus, og ”elsk dine fjender!” Dermed
opfordrer han enhver til at leve med kærlighed som det styrende
princip i forhold til andre.

6

Frikirker i hverdagstøjet
En underskov af græsrodsinitiativer

Frikirker er mere og andet end gudstjenester. Fordi frikirker
bygger på frivillighed, og mange er involverede i en eller flere af
kirkens aktiviteter. Her skal blot nævnes nogle af aktivitetsområderne, inddelt i tre kategorier: Frikirken på stedet, frikirken i
landet, frikirken i verden.

1. Frikirken på stedet
Er man medlem af en frikirke, er man med i et netværk. Det betyder, at alle frikirker har en omsorgsstruktur, og den begynder
hos kirkens ledelse. Ordet ”pastor” betyder hyrde, og derfor er
præstens ansvar først og fremmest at tage sig af ”flokken”. Men
medlemmerne forventes også at have omsorg for hinanden. De
fleste frikirker har et fælles måltid eller kaffebord i forbindelse
med gudstjenesten, og desuden mødes medlemmerne som regel
i små grupper til diskussion, bøn og frit samvær i løbet af ugen.
Omsorgskulturen smitter ofte af på omgivelserne. Når frikirker har et rigt børne- og ungdomstilbud, gospelkor, tværkulturelle spisninger, senioraftener osv. er det ikke kun for at fortælle
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det kristne budskab, men for at give lokalsamfundet et positivt
løft.

2. Frikirken i landet
Der er både friskoler, efterskoler og højskoler med bagland i
frikirkesamfundene. Efterskolerne giver teenagere et frirum
til at ”stå selv, uden at stå alene”, som en efterskoleforstander
udtrykker det. Højskolerne giver for nogle både personlig, social
og faglig kompetence til at komme videre i samfundet. For begge
gælder det, at de er solidt forankret i det kristne livs- og menneskesyn.
Frikirkerne er desuden med i Kirkernes Integrations Tjeneste
for at bygge bro mellem danskere og indvandrere. Dels hjælper
organisationen de etniske kirker i forhold til de danske myndigheder, dels hjælper den danske kirker med at bygge relationer
til indvandrere i lokalmiljøet. Og så er der i frikirkemiljøet nogle
få døgntilbud for narkomaner, alkoholikere og pillemisbrugere.
Disse institutioner anerkendes og benyttes af det offentlige.

3. Frikirken i verden
Mission har altid været på frikirkernes dagsorden, dvs. at det
kristne budskab bliver formidlet i både ord og handling. Derfor
er der på missionsstationer verden over typisk både klinikker
og skoler tilknyttet. Det har flere steder udviklet sig videre til
bl.a. børnehjem og landbrugsprojekter. Alle frikirkesamfund har
et omfattende missions- og nødhjælpsbudget, og mange lokale
frikirker sætter en ære i, at mindst 10 pct. af kirkens indtægter
går til ulandsprojekter.

Michael Jarnvig i Kenya
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Den øgede fokus på nødhjælp i tredjeverdenslande har bevirket,
at flere frikirkesamfund har startet egentlige nødhjælpsorganisationer. Pinsekirkerne herhjemme har startet International Aid
Services, Baptistkirken har tilsluttet sig den verdensomspændende BWAID (Baptist World Alliance Aid) på samme måde
som Frelsens Hær som international ”hær” hurtigt kan være på
pletten i katastrofesituationer. Mange frikirker støtter desuden
Folkekirkens Nødhjælp.
Mikael Jarnvig er meteorolog ved TV2 Vejret og protektor for
en skole for nomadebørn i Nordkenya:
- Det påhviler os, som et af verdens rigeste lande, et moralsk
ansvar for at hjælpe mennesker i nød. Det vil jeg gerne signalere
og lægge navn og ansigt til.
- Jeg har selv været nede og se skolen i Garissa og hilst på
både børnene og lærerne.
FACTS
Det var en stor oplevelse
og en stor glæde at se,
Frikirker på mission i den store
hvordan relativt få penge
verden:
fra Danmark gjorde
Apostolsk Kirke i Zambia, Sydameenorm gavn i et meget
rika, Kina, Østeuropa og Grønland
fattigt område i Afrika.
Baptistkirken i Burundi og Rwanda
Uden den skole vil de
fleste af børnene slet ikke
Frelsens Hær over hele verden
få nogen uddannelse og
Metodistkirken i Den Demokratiske
vil dermed aldrig have en
Republik Congo, Indien og Letland
chance for at komme ud
Det Danske Missionsforbund i Ghana,
af fattigdommen.
Grønland, Rumænien og Thailand
- Min kone og jeg har
Pinsekirkerne i Grønland, Irland, Jaselv en pige på skolen,
som vi betaler skolepenge pan, Spanien, Mellemøsten, Østafrika
for, og det vil jeg opfordre og Sydamerika
andre til at gøre også.
Selvstændige kirker har enten enkeltHer er en god, direkte og
stående projekter eller slutter sig til
effektiv måde at ændre en ovenstående.
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lille del af en uretfærdig verden på. For os er det småpenge, for
dem er det livsforvandlende!
Skolen New Life School i Kenya drives gennem Friends International, et af de mange græsrodsinitiativer i frikirkerne.

7

Kært barn har mange navne
Overblik over frikirkernes historie
Hvorfor er der så mange slags
frikirker - og hvad betyder alle de
mærkelige navne? Frikirkernes historie giver en del af forklaringen.
Frikirkerne er alle opstået
omkring og efter Reformationen
i 1500-tallet som de føromtalte
folkelige vækkelsesbevægelser.
Desværre har den etablerede kirke
gennem tiderne haft svært ved at
rumme nye vækkelsesbevægelser, og ind imellem har ”udbryderne” sikkert også været noget ensidigt fokuseret på nogle
bestemte detaljer. Men de nye vækkelsesbevægelser er ofte med
tiden selv stivnet i kirkestrukturer, der gjorde det nødvendigt
med opbrud på ny.
Et klassisk eksempel er Reformationen, hvor Martin Luther
i sine berømte 95 teser i 1517 gjorde op med magtmisbrug og
vranglære inden for Den Katolske Kirke. Fordi han bl.a. insisterede på, at alle skulle have mulighed for at læse Bibelen på deres
eget modersmål og på det grundlag få en personlig tro på Gud,
blev han dengang stemplet og forfulgt som kætter. Men snart
blev den lutherske kirke også en institution. Derfor opstod en
række kristne forsamlinger uden for den etablerede kirke, og
mange forskellige slags frikirker var født.
Frikirke for alle
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Her ser du fornyelsesprocessen i kirken
siden Reformationen:
Migrantkirker
Selvstændige
frikirker
Apostolsk kirke
Pinsekirken
Frelsens Hær og
Missionsforbundet
Metodistkirken

Baptistkirken
Den lutherske reformation
Den romersk-katolske kirke
Den græsk-ortodokse kirke

1500

1600

1700

1800

1900

2000

I det følgende skal vi nævne de største frikirker i historisk rækkefølge. Fælles for dem alle er:
• De opstod som folkelige vækkelsesbevægelser.
• De opstod i en tid med moralsk forfald og socialt armod.
• De blev startet spontant af kristne ildsjæle uden planer om
at danne egentlige kirkesamfund.
• De krævede personlig stillingtagen og disciplin af deres
efterfølgere.
• De havde alle en positiv indvirkning på det omgivende
samfund.
De forskellige frikirker bærer stadig spor af deres oprindelse:

Baptistkirken - en døberbevægelse
Som forløber for denne frikirke var der en bevægelse, som blev
kaldt ”anabaptister” – det betyder gendøbere. I den lutherske
kirke blev og bliver man stadig døbt som barn i tillid til, at
forældrene vil opdrage barnet i den kristne tro. Anabaptisterne
mente, det var vigtigt at komme til personlig tro først og så blive
døbt bagefter. I dag har de fleste frikirker stadig denne opfattelse.
Baptisterne henter sit navn fra dåben, der på Det Nye Testamentes grundsprog græsk hedder ”baptizo”. Ordet betyder at
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dyppe eller neddykke og henviser dermed til en praksis, hvor
hele kroppen kommer under vand.
Den første baptistmenighed samledes i London i begyndelsen
af 1600-tallet som uafhængige grupper af troende, der havde
skilt sig ud fra Statskirken under den engelske reformation.
Baptistkirken blev som den første frikirke i Danmark etableret
i 1839, da en gruppe i København lod sig døbe i en sø ved fuld
neddykkelse. I 10 år blev baptisterne forfulgt, indtil Grundloven
af 5. juni 1849 gav borgere i Danmark religionsfrihed. I 1857
talte baptistmenighederne i alt 1000 døbte medlemmer. Baptistkirken i Danmark har i dag ca. 5200 medlemmer fordelt på 53
lokale menigheder. På verdensplan er der mere end 100 millioner
baptister.

Metodistkirken
– systematiske studiemetoder
Den såkaldte ”metodisme” begyndte inden for den engelske
statskirke som det attende århundredes største vækkelsesbevægelse. Betegnelsen ”metodister” var først et øgenavn, fordi
de stiftende brødre, Charles og John Wesley, gennemførte deres
studier ved universitetet i Oxford metodisk. Senere overførte
John Wesley navnet til ”den, som lever efter den metode, Bibelen
foreskriver”.
Ideologien var, at den kristne tro skulle praktiseres i en
ordentlig livsførelse og hjælp til de nødlidende i samfundet. Han
samlede store skarer til møder, tilhængerne blev senere samlet
i ”klasser” til videre studium – et eksempel på hans metodiske
fremgangsmåde.
Frikirke for alle
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Først 25 år efter John Wesleys død i 1791 kom det til et brud med
statskirken, og Metodistkirken som frikirke var født. Kirken tog
fart med udvandringen til Amerika, hvorfra den gennem prædikanter spredte sig videre til de skandinaviske lande. Kirken kom
til Danmark i midten af forrige århundrede og kendetegnes af
balance mellem den åndelige og sociale side af kristendommen. I
1865 blev den af staten anerkendt som trossamfund, og året efter blev den første kirke, Jerusalemskirken i København, indviet.
Kirken har i Danmark 1300 medlemmer (2000 inkl. børn)
fordelt på 12 menigheder, og der er 80 mio. medlemmer på
verdensplan.

Frelsens Hær – Guds ambulancetjeneste
Det, som blev til Frelsens Hær, begyndte som en teltmission i
Øst-Londons slumkvarterer i 1865. Grundlæggerne William og
Catherine Booth var havnet her som omrejsende evangelister for
Metodistkirken. William Booth prædikede også på åben gade og
gjorde stort indtryk på tilhørerne.
Arbejdet blandt de ”kirkeløse” i Londons slumkvarter bredte
sig til andre steder og blev til ”The Salvation Army” (Frelsens
Hær) i 1878. Booths indførte uniformering af medlemmerne og
et rangsystem, hvor præsterne blev kaldt officerer og medlemmerne blev kaldt soldater.
Siden starten har Frelsens Hær lagt særlig vægt på det sociale
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arbejde. Et af Williams Booths slagord var ”Soup, soap and salvation” (suppe, sæbe og frelse). Prædiken gør det ikke alene – først
skal menneskers umiddelbare behov dækkes.
Frelsens Hær spredte sig hurtigt fra England til resten af
verden. I 1887 blev de første møder holdt i København, hvor
Frelsens Hær blev mødt med megen munterhed og modstand på
grund af dens metoder, uniformer og ”halleluja-piger”. Frelsens
Hær har ca. 30 korps og 19 sociale institutioner i Danmark. Der
er over 1000 soldater og en hel del civile medlemmer herhjemme. På verdensplan tæller den usædvanlige hær over 1 mio.
soldater.

Det Danske Missionsforbund – lever livet
Det Danske Missionsforbund blev stiftet i 1888 med forbillede i
Svenska Missionsförbundet, den største frikirke i Sverige på den
tid. Missionsforbundet fik inspiration fra den såkaldte ”kongregationalisme” i England og USA. Ordet betyder på engelsk
forsamling og angiver en flad ledelsesstruktur, hvor den lokale
menighed er selvstændig og suveræn. Kongregationalismen har
rødder helt tilbage til 1600-tallet. En grundidé er, at det er den
lokale menighed, der med Det Nye Testamente som forbillede synliggør Guds rige på jord. Kongregationalister lægger
stor vægt på kristen tolerance og frihed, og er modstandere af
kirkelige læresystemer. Det kendetegner også Det Danske Missionsforbund, der ofte har brugt sloganet ”livet over læren”, dvs.
at det enkelte medlem og den enkelte menighed har samvittighedsfrihed i sekundære lærespørgsmål. Det afgørende for fællesskabet er troen på Kristus frem for teologiske særstandpunkter.
Frikirke for alle
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Forskellige standpunkter kan og bør trives inden for samme
menighed, fremholder man. Derfor optager Missionsforbundet
også barnedøbte, idet en dåb i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn anerkendes som en gyldig dåb uanset tidspunktet.
Dåbsforkyndelsen er dog baptistisk, og det er praksis også i al
almindelighed.
Der er ca. 2100 medlemmer foruden børn og unge fordelt
på 23 menigheder i Danmark. I Sverige deltager over 130.000
personer i gudstjenesterne i forbundets 686 menigheder. Det
er umuligt at sige, hvor mange der er på verdensplan, da den
kongregationalistiske idé gennemsyrer mange frikirkesamfund.

Pinsekirkerne - nyt fokus på Helligånden
Pinsebevægelsen begyndte som en åndelig vækkelse for ca. 100
år siden. Et af knudepunkterne var Los Angeles, hvor medlemmerne af en lille metodistkirke i 1906 efter mange ugers bøn
oplevede en påfyldning af Gud og begyndte at ”tale i tunger”.
Det havde klare associationer til det, der ifølge Bibelen skete på
pinsedag, hvor disciplene oplevede, hvad der bedst kan beskrives
som en påfyldning af Helligånden. Derfor blev vækkelsen i Los
Angeles kaldt ”pinsevækkelsen”, og det har siden hængt ved, selv
om bevægelsen, der heller ikke kunne rummes i den etablerede
kirke, har dannet mange kirkeretninger. I dag regner man med,
at over 580 mio. er præget af pinsevækkelsen. Bevægelsen kan
opdeles i tre kategorier: klassiske pinsefolk, der hurtigt dannede
egne kirker ud fra den nævnte vækkelse, ”karismatiske” kristne
fra stort set alle andre kirkesamfund, som fik fornyet fokus på
Helligånden omkring 1970, og neo-pentekostale, dvs. endnu en

28

”bølge” af fornyelse, især blandt protestantiske kirkesamfund.
Pinsevækkelsen kom til Danmark i 1907 med en norsk metodistpræst. Vækkelsen vandt gehør hos en dansk skuespillerinde ved
navn Anna Larssen, der forlod en lovende karriere for at blive
prædikant. I Danmark er der nu ca. 50 pinsemenigheder med i
alt 5300 medlemmer.

Apostolsk Kirke
– ledere med inspiration fra oven
Apostolsk Kirke er en udløber af Pinsebevægelsen og startede på
de britiske øer i 1917 med vægt på de såkaldte ”tjenester”. Man
mente, at det åndelige ansvar i kirken ifølge Bibelen skulle forvaltes af hhv. apostle, profeter, hyrder, lærere og evangelister.
I 1923 besøger førnævnte Anna Larssen og hendes mand
Sigurd Bjørner Apostolic Church i Wales, og Bjørner bliver indviet til ”apostel” for Danmark. Den største del af Bjørners egen
menighed, ”Evangelieforsamlingen” i København, som dengang
var landets største pinsekirke, bakkede op om Bjørners ønske
om tilknytning til Apostolsk Kirke. En række menigheder rundt
omkring i landet fulgte trop, og dermed blev Pinsebevægelsen
i 1924 delt i to. Først ved to forsoningsmøder i 1998 var tiden
modnet til fælles fodslag.
Apostolsk Kirke har siden stiftelsen været mere åben end
andre frikirkesamfund for nye, teologiske strømninger, og man
har med stor iver kastet sig ud i tværkirkeligt samarbejde.
Apostolsk Kirke har i kraft af lederstilen også bakket op om
kristne foreninger og organisationer, der ikke umiddelbart havde
Frikirke for alle
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tilknytning til deres egen kirke. Det har givet indflydelse ud over
kirkesamfundets egne grænser, ligesom også den internationale
højskole i Kolding har uddannet frikirkepræster i både Europa og
tredjeverdenslande. Apostolsk Kirke tæller 3000 medlemmer i 32
menigheder.

Masser af selvstændige frikirker
En af de første selvstændige frikirker begyndte i 1947. Kristent
Fællesskab startede som en gruppe i København og blev senere
udvidet med bibelundervisning, ungdomsarbejde, lejre og stævner. I 1955 blev frikirken etableret i København og har i dag også
en afdeling i Odense.
FACTS
I 1970’erne kom der på
Navne med mening:
ny en vækkelse i etableLuthersk = fra Martin Luther
rede kirkesamfund med
fokus på Helligånden.
Baptist = fra græsk: baptizo, at døbe
”Den karismatiske fornyMetodist = afledt af metode, metodisk
else” påvirkede lutherske,
reformerte og katolske
Frelse = at redde eller udfri nogen
kristne fra stort set alle
Mission = at udføre en opgave
kristne grupperinger
Pinse = fra det græske pentakoste,
verden over. De engang
som betyder 50 og angiver den højså særegne ”pinse-fænotid, som falder 50 dage efter påske.
mener” som tungetale,
lovsang, profeti og bøn
Apostolsk = fra det græske apostolos,
for syge med håndspålæg- som betyder udsendt. Det samme
gelse var nu ikke længere
som missionær.
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et særkende for ”pinsefolk”, men kunne opleves i de fleste kristne
sammenhænge.
Nu skulle man tro, at kirkerne havde lært af historien, men nej.
De karismatiske udtryksformer var ikke velsete i alle etablerede
kirker, og derfor opstod der igen nye frikirker ved siden af de
gamle kirkesamfund. Det viste sig op igennem 1980’erne, at disse
frie ”uafhængige” kirker med tiden bevægede sig i to retninger
– den ene præget af den såkaldte ”trosbevægelse”, hvor man
lagde stor vægt på Bibelens løfter om helbredelse og fremgang
– den anden med fokus på nære relationer og enhed mellem alle
kristne. De selvstændige kirker på begge fløje har ingen samlet
identitet og tæller skønsmæssigt ca. 2000 medlemmer i ca. 50
frikirker og huskirker.
Det kan hjælpe på overblikket over de forskellige trossamfund, hvis man husker, at hver ny bevægelse lagde en ny åndelig
sandhed for dagen:
• Den lutherske kirke: Guds nåde og menneskets tro
• Baptistkirken: Personlig stillingtagen til tro og dåb
• Metodistkirken: Ordentlig livsførelse
• Frelsens Hær: Socialt ansvar
• Missionsforbundet: Menighedsfællesskab
• Pinsekirkerne: Åndelige oplevelser og erfaring
• Apostolsk Kirke: Inspirerende ledere
• Den karismatiske fornyelse: Helligånden til alle
Historien viser os, at der hele tiden er nye opdagelser at gøre.
Det gælder både for de videnskabelige discipliner og for de åndelige og teologiske dimensioner. Hver ny generation opfatter nye
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sider ved de gamle sandheder. Derfor er kirken og troen på Gud
ikke stillestående, men i stadig udvikling.

FrikirkeNet
I 2004 gik en lang række frikirker sammen for at danne et
netværk på tværs af gamle kirkeskel. I dag består FrikirkeNet af
ca. 110 kirker og institutioner med baggrund i Apostolsk Kirke,
Pinsekirkerne, Baptistkirken samt uafhængige frikirker og
husmenigheder. Netværket holder en årlig lederkonference og
samarbejder på en række områder. Mest synligt er magasinet
”domino”, der bringer artikler og baggrundsstof fra danske frikirker, samt Pressetjenesten, der hjælper frikirkerne til at fremstå samlet i medierne. Og inden for de seneste år har FrikirkeNet
stået for landsdækkende nødhjælpsindsamlinger blandt andet
i forbindelse med jordskælv i Haiti, oversvømmelser i Pakistan,
flygtningestrømme i Sudan og hungersnød på Afrikas Horn.

8

Hvem betaler regningen?
Noget om frikirkernes økonomi

Frikirker er ikke som Folkekirken understøttet af staten og får
derfor ikke præstelønninger og vedligeholdelse af bygninger mm.
dækket over kirkeskatten. De må betale gildet selv.
Men da frikirker som regel er stiftet som foreninger, kan de
dog nyde støtte til deres børne- og ungdomsarbejde, gospelkor
eller andre almennyttige aktiviteter. Det sker både direkte og
indirekte. Direkte gennem kommunale puljer og indirekte ved, at
medlemmerne kan trække deres gaver til kirken fra i skat.

En frikirke har typisk udgifter til
• Lokaler, hvad enten de er lejede eller ejede af kirken
• En eller flere præster og medarbejdere. Flere frikirker har
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både ungdomspræster og
børnepræster.
• Udadvendte arrangementer til gavn for byen.
Det kan være gospelkoncerter, foredrag eller kurser i fx kristendom, ægteskab og børneopdragelse.
• Mission og nødhjælp i
udlandet. Mange frikirker
har en målsætning om, at
mindst 10 pct. af kirkens
indtægter går til mission
og nødhjælp i fattige lande.
Det koster noget at drive
en frikirke. Og der er kun
medlemmerne til at betale
driften.

FACTS
Bidrag til foreninger kan trækkes fra
i skat
Såfremt man oplyser navn og CPRnummer, kan man i 2012 ifølge skattelovens § 8a trække op til 14.500 kr.
fra i skat, svarende til det beløb, som
man har givet til dertil godkendte
foreninger og kirker.
Hvis man binder sig til at betale et
fast beløb eller en fast procentsats
(op til 15 procent) af indkomsten i
10 år, kan man ifølge skattelovens §
12 stk. 3 om den såkaldte gavebrevsordning trække hele beløbet til den
godkendte forening eller kirke fra i
skat.

Mange vælger at give tiende, som det omtales i Bibelens Gamle
Testamente. Tiende betyder, at man giver 10 pct. af sin indkomst
til kirken. Princippet omtales også af Jesus i Det Nye Testamente.

Læs mere:
Læs mere om tiende og gaver på www.frikirkenet.dk. Her kan
du også kontakte en arbejdsgruppe under Danske Kirkers Råd
(www.danskekirkersraad.dk), som har udformet særlige gavebreve som er godkendt til brug i frikirker.

Frikirke for alle
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Fugl eller fisk?

9

Frikirker er hverken folkekirke eller sekt
De fleste danskere kender Folkekirken, og mange har mødt
Jehovas Vidner, men frikirker ved man ikke rigtig, hvor man skal
placere. Er det ligesom Folkekirken eller er det en lukket sekt?
En undersøgelse i februar 2006 viste, at 65 pct. af danskere
ved noget om frikirker, men at langt de fleste stadig opfatter frikirker i retning af sekter. Kun 15 pct. er uenige i påstanden om,
at ”frikirker er lidt sektagtige”. Men virkeligheden er, at frikirker
hverken er det samme som Folkekirken eller sekt.

Som en friskole
Hvad er så forskellen på Folkekirken og frikirkerne? Det kan
sammenlignes med forskellen på folkeskolen og friskolerne. Friskolerne har de samme lovmæssige forpligtelser som folkeskolen,
samme pensum, de skal igennem, og friskoleelever har som
regel også samme færdigheder ved skolens slutning som elever i
folkeskolen. Med andre ord: målet er det samme, men midlerne
forskellige. Indholdet er det samme, men formerne forskellige.
På samme måde er det med frikirkerne i forhold til Folkekirken generelt. Man bruger den samme bibel, man har grundlæggende den samme lære, for man udspringer jo, som vi har set, af
samme protestantiske reformation. Det er blot formen, der er
forskellig.
Og så det faktum, at man i frikirkerne hylder det frivillige
princip.
På grund af denne grundlæggende enighed er der et omfattende samarbejde mellem Folkekirken og frikirkerne i bl.a.
Danske Kirkers Råd og Evangelisk Alliance – et forum for alle
protestantiske kirker og missionsbevægelser. Evangelisk Alliance
samler alle evangeliske kristne - dvs. dem, der tror, at Jesu død
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på korset er nok for menneskers frelse - til bøn en uge om året.
Lokalt udmønter samarbejdet sig ofte i fælles foredragsaftener,
gospelkoncerter, mediesamarbejde mm.

Fri os fra sektvæsen
Til gengæld lægger frikirker kraftigt afstand til lukkede, eksklusive miljøer. De går ofte under navnet ”sekter” og er præget
af en overbevisning om, at de i modsætning til alle andre har
forstået tingenes rette sammenhæng. Sekter er generelt stærkt
kontrollerende, og derfor er de faktisk det diametralt modsatte
af frikirker.
Hvordan ved man så, om man er havnet i en sekt eller i en
frikirke?
• Sekter er lukkede – frikirker er åbne. Frikirker har et erklæret ønske om at være åbne fora, hvor søgende mennesker kan
finde vej til Gud. Og vil man ud, kan man komme det, når man
vil. Det er derimod svært at komme fri af sekter som fx Jehovas
Vidner. Og lykkes det, betragtes man som udstødt, og selv nære
familierelationer er brudt for altid.
• Sekter er mystiske – frikirker er gennemskuelige. Fordi sekter er lukkede fora for de få udvalgte, er det svært at få indsigt
i, hvad der i virkeligheden foregår. Selv om frikirker heller ikke
har været gode til at informere, er alle deres gudstjenester og
aktiviteter helt offentlige.
• Sekter er ekstreme – frikirker står for klassisk kristendom.
Når man isolerer sig fra andre troende, bliver man sær. Og man
bliver nemt yderligtgående i forhold til Bibelen og skriver egne
autoritære lærebøger. For frikirker går det i modsat retning. Frikirker holder sig kun til Bibelen, og alt hvad præster og kristne
forfattere skriver, skal stemme overens hermed.
• Sekter er under stærk kontrol – frikirker er åbne for medindflydelse. Sekter er stærkt organiserede. Det kan man ikke
beskylde frikirker for. Tværtimod har frikirker typisk en kultur,
der modsætter sig for megen organisation. Sekter er topstyrede,
Frikirke for alle
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ofte med en stærk og dominerende leder. Frikirker kan nærmest
betegnes som græsrodsbevægelser.
• En ”sekt” påberåber sig, at den alene sidder inde med sandheden - frikirker (og folkekirker) peger altid ud over sig selv på
Jesus Kristus som Sandheden.

10

Ofte stillede spørgsmål

Selv om frikirker har været en del af kirkelandskabet i Danmark
i over 150 år, er det stadig et ubeskrevet blad for mange. Her
skal vi forsøge at give korte svar på de hyppigste spørgsmål om
frikirker.

1. Hvad vil det sige at være kristen?
Ordet ”kristen” kommer af ”Kristus”. Det er troen på, at Jesus
Kristus døde for verdens synd, der gør en til kristen. Man tager
imod tilgivelse ved ganske enkelt at bede en bøn til Gud.

2. Hvad er så meningen med kirken?
Ordet ”kirke” betyder egentlig gruppe eller forsamling. Ligesom
vi alle sammen har brug for at tilhøre en familie, har kristne behov for at tilhøre en kirke. Her får man åndelig føde i prædiken
og sang, her stimuleres man i det sociale fællesskab, og sammen
med andre får man styrke til at gøre meget mere i samfundet,
end man kunne gøre alene.
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3. Hvad er en frikirke så for noget?
Forskellen mellem frikirker og folkekirker svarer til forskellen
mellem friskoler og folkeskoler. De hviler på det samme grundlag, men en friskole eller frikirke betyder større frihed til at
udtrykke sig forskelligt i fx gudstjenesten.
Frikirker er registrerede i Kirkeministeriet som enten anerkendte eller godkendte trossamfund (Forskellen er bl.a., at anerkendte trossamfund har permanent vielsesret, mens godkendte
trossamfund skal søge fra gang til gang).

4. Er frikirke det samme som sekt?
Nej. En sekt er kendetegnet ved, at man mener, man er de eneste
rigtige, og man har som regel en guru eller en stærk, diktatorisk
ledelse. Man bygger også sin lære på andre skrifter end Bibelen.
Kirker bygger kun på Bibelen, og alt, hvad der ellers skrives, skal
passe med den. Man arbejder sammen med andre kirker.

5. Hvordan bliver man medlem af en frikirke?
Hver frikirke har egne procedurer for medlemsoptagelse, men
grundlæggende kan man blive medlem, hvis man tror på Jesus
Kristus. Det er gratis at blive medlem. Alle udgifter dækkes ind
gennem frivillige gaver.

6. Hvad hvis jeg er medlem af Folkekirken?
Når man melder sig ind i en frikirke, er det i en eller anden grad,
fordi man søger et alternativ til Folkekirken. Man kan derfor ikke
være medlem af både Folkekirken og en frikirke. Derfor bør man
melde sig ud af Folkekirken, når man tilslutter sig en frikirke.

7. Er der noget, man ikke må i en frikirke?
At være kristen er at efterfølge Kristus. At være kirke er at leve
i et kristent fællesskab. Derfor forudsættes, at man ønsker at
leve efter Bibelens retningslinjer og bevare det gode fællesskab i
kirken. Der er ikke udtalte regler om, hvad man bør og ikke må i
en frikirke.
Frikirke for alle
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8. Kan man blive døbt i
en frikirke?
Ja, alle kirker har en dåbspraksis.
Eneste undtagelse er Frelsens Hær, der ikke praktiserer
sakramenterne. Men hvor man
i Folkekirken bliver døbt for at
blive et Guds barn, er dåben i frikirkerne mere en bekendelse, der
markerer, at den, der døbes, er
et Guds barn. Dette gælder også
for Metodistkirken, der almindeligvis praktiserer dåb af børn
og for Missionsforbundet, når de
i enkelte tilfælde døber børn. I mange frikirker kan en person
godt efter eget ønske blive døbt som voksen, selv om vedkommende er barnedøbt. Det sker som regel, fordi man har brug for
at markere sin omvendelse og bekræfte sit tilhørsforhold til Gud.

9. Kan man blive gift i en frikirke?
Frikirker har som anerkendte og godkendte trossamfund ret til
at foretage vielser med borgerlig gyldighed efter ægteskabsloven. Anerkendte frikirker har permanent vielsesret. I godkendte
frikirker på over 250 medlemmer har præsten permanent
vielsesret, ved færre medlemmer skal præsten ansøge fra gang
til gang. Mindst en af parterne skal være medlemmer af den
pågældende frikirke.

10. Kan frikirker forrette begravelser?
Man kan blive begravet ud fra en frikirke. Selve begravelsen
eller bisættelsen finder som regel sted på almindelige kirkegårde
og begravelsespladser. Ved begravelser er det bedemanden, der
koordinerer det hele. Familien skal blot give til kende, i hvilken
sammenhæng man ønsker at jordfæste den pårørende.
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Links
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Her kan du få mere at vide om frikirker:
Apostolsk Kirke: www.apostolskkirke.dk
BaptistKirken: www.baptistkirken.dk og www.baptist.dk
Det Danske Missionsforbund: www.missionsforbundet.dk
Frelsens Hær: www.frelsens-haer.dk
Metodistkirken: www.metodistkirken.dk
Pinsekirkerne: www.pinsekirkerne.dk
Huskirker: www.huskirke.dk
Selvstændige frikirker sammen med flere baptistkirker,
pinsekirker og apostolske kirker: www.frikirkenet.dk

Organisationer med bagland i frikirkerne:
Spejderbevægelser og ungdomsorganisationer:
Apostolsk Kirkes Børne- og Ungdomsforening: www.akbu.dk
Pinsekirkernes Børne- og Ungdomsforening, PBU: www.pbuf.dk
DBS - Danske Baptisters Spejderkorps: www.dbs.dk
BBU - BaptistKirkens Børne- og Ungdomsforbund
www.bbunews.dk
Missionsforbundets Børne- og Ungdomsforening: www.mbu.dk
Metodistkirkens Spejdere i Danmark:
www.metodistspejder.dk
Landsforening af Kristne Ungdomsforeninger: www.lfku.dk

Efterskoler:
Efterskolen Kildevæld i Kolding:
www.efterskolen-kildevaeld.dk
Euroclass i Kolding: www.euroclass.dk
Frikirke for alle
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Mariager Efterskole: www.mariager-efterskole.dk
Frydensberg Efterskole i Mariager: www.frydensberg.dk
Efterskolen Alterna i Mariager: www.alterna.nu
Tølløse Privat- og Efterskole: www.tpoe.dk
Efterskolen Lindenborg ved Lejre (tidl. Øresund):
www.efterskolen.dk
Rebild Efterskole: www.rebildefterskole.dk
Skovbo Efterskole: www.skovboefterskole.dk
Idrætsefterskolen Lægården i Holstebro: www.laegaarden.dk

Højskoler og teologisk uddannelse i Danmark:
Mariager Højskole (Pinsekirkerne): www.mariager-hojskole.dk
Kolding Internationale Højskole (Apostolsk Kirke):
www.iabc.dk

Integration:
Kirkernes Integrations Tjeneste: www.kit-danmark.dk

Nødhjælp:
Apostolsk Kirkes nødhjælp: www.apostolskkirke.dk (under ”Intl.
Mission”)
Baptistkirkens nødhjælp: www.bwanet.org/bwaid
Frelsens Hærs nødhjælp: www.fraelsens-haer.dk
Metodistkirkens nødhjælp: www.gbgm-umc.org
Pinsekirkernes nødhjælp: www.ias.nu/denmark
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Derudover er der en underskov af selvejende institutioner med
afsæt i frikirkeligt initiativ. Her nogle eksempler:

Nødhjælp og Mission:
Aktive Kristnes Omsorgsarbejde: www.ako.dk
New Life Outreach: www.nlo.dk
Gospel Outreach: www.gospeloutreach.dk

Kontaktcentre:
Klippen på Vesterbro: www.klippen.org
Fundamentet på Amager: www.fundamentet.dk
Hjørnestenen i Herning: www.hjoernestenen.dk

Hjælpecentre:
Betesda i Karstoft ved Brande: www.betesda.dk
Kildegården i Ryslinge på Fyn: www.kildegaarden.info
Dette er blot eksempler. Find flere på www.frikirkenet.dk
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Frikirker er dynamiske
”Frikirkerne i Danmark udgør et dynamisk element i dansk
kirkeliv. Under mere frie former præsenterer de det kristne
budskab som et trostilbud til alle folk.
”Frikirker for alle” er et vigtigt bidrag til at skabe et hurtigt
overblik over frikirkerne i Danmark.
Frikirkerne er med til at minde os om,
hvor stor, varieret og mangfoldig den
verdensvide kristne kirke er. De nye
migrantmenigheder og øvrige frikirker
kan på sigt komme til at spille en transformerende rolle. For kristendommen i
Danmark er under forvandling.”
Viggo Mortensen, professor emeritus
i systematisk teologi ved Aarhus Universitet.
”Kristendommen under Forvandling” Forlaget Univers 2005.
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