
Tre norske evan-
gelister bragte en 
ny  kar i sm at i sk 
pinsevækkelse til 
Nordjylland sommeren 1920. 
De fortsatte den vækkelse, som 
Morris Johnson var redskab 
til i Løkken fra 1912 og i årene 
fremover. 

Efter nogle måneder stiftede 
Fredolf, Ragnvald og Sverre 
Johnsen den første karismatiske 
menighed i Nordjylland, Filadelfia 
Menigheden i Løkken, den 25. 
september 1920. 

Evangelisterne var en del af 
den norske pinsevækkelse, som 
den tidligere metodistpræst Tho-
mas Ball Barratt bragte til Norge 
i 1907.

Pinsevækkelsen blev betegnel-
sen for både pinse- og apostolske 
menigheder i den første tid. Ud 
fra Filadelfia Menigheden i Løk-
ken blev der plantet Filadelfia-
menigheder i Aalborg, Hjørring, 
Poulstrup (en landsby syd for 
Hjørring) og holdt møder i Kaas 
og Pandrup. Fredolf Johnsen 
grundlagde også Aalborg City-
kirke/Aalborg Pinsekirke i 1926.

Filadelfia-menigheden i Løkken 
blev en apostolsk menighed den 
3. maj 1924 og var den første 
menighed, Apostolsk Kirke havde 
i Nordjylland. Ud fra Apostolsk 
Kirke i Løkken blev der herefter 
plantet apostolske menigheder i 
Nordjylland.

Den pinse-karismatiske væk-
kelse i landsdelen har således 
sit arnested i Løkken. I dag findes 
der en række pinse-, apostolske 
og selvstændige karismatiske 
menigheder i Nordjylland. 

I Danmark blev den første pin-
semenighed, Eben Ezer Menig-
heden i Brede ved Lyngby, stiftet 
i oktober 1911. Der gik derefter 
otte år, inden Evangelieforsamlin-
gen på Worsøevej kom til verden 
den 15. oktober 1919. 

Evangelieforsamlingen på 
Bornholm blev stiftet den 27. 
januar 1920 som den tredje me-
nighed. Filadelfia-menigheden i 
Løkken var således landets fjerde 
pinsemenighed, stiftet den 24. 
september 1920.

Brødrene Johnsen oprettede 
Filadelfia-menigheder i Løkken 
1920, i Hjørring, Poulstrup og 
Aalborg i 1921. 

Missionær Carl Thomsen stif-

tede Evangelie-Menigheden i 
Aalborg i 1920. 

Skomager A. Kjeldsen opret-

tede en pinsemenighed i Brøn-
derslev og havde møder i Evan-
geliesalen i 1923.

Brødrene Johnsen opgav ar-
bejdet i Aalborg i foråret 1924. 
Den ældste af brødrene, Fredolf 

Johnsen, vendte dog tilbage til 
Aalborg med sin hustru, Kaja, 
efter et stærkt kald fra Gud om at 
rejse til byen og genoptage arbej-
det. De ankom til Danmark med 
tre børn og bosatte sig i Aalborg 
sommeren 1925. 

Den 14. marts 1926 blev Pin-
se-Missionen, Gabelsgade 3 i 
Aalborg, grundlagt med Fredolf 
Johnsen som første præst og 
forstander. Denne menighed er i 
dag Aalborg Citykirke. 

Fredolf Johnsen var forstander 
fra 1925 og frem til 1928, hvor 
han blev afløst af den svenske 
prædikant Hugo Wuerster. Me-
nigheden fik nyt navn i 1930 til 
Elimforsamlingen, og kort tid 
derefter blot Elim. I foråret 1932 
blev den norske prædikant Anton 
Backe forstander for menigheden. 

Aalborg har haft mindst tre 
pinsemenigheder: Evangelie-
Menigheden, der var virksom 
fra 1920 til langt op i 1920’erne, 
Filadelfia-menigheden i årene 
fra 1921 til 1924 og så Pinse-
Missionen, der blev stiftet i 1926 
og skiftede navn til Elim og i dag 
er Aalborg Citykirke. 

Efter at det ubestridte leder-
par for pinsevækkelsen i Dan-
mark, Anna og Sigurd Bjørner, 
havde deltaget i det apostolske 
landsstævne i Wales 1923, kom 
lederne af Apostolsk Kirke til Kø-
benhavn og delte den apostolske 
åbenbarelse på en konference i 
februar 1924. 

Ved afslutningen af konferen-
cen den 6. februar rejste hele for-
samlingen på 700 mødedeltagere 
sig op og bekræftede deres tro på 
den apostolske lære og vedtog at 
tilslutte sig Apostolsk Kirke. 

På nær nogle få hundrede blev 
pinsemedlemmerne i Danmark 
denne dag apostolere. 

Den første apostolske menig-
hed i Danmark var Evangeliefor-
samlingen, der havde til huse i det 
store Evangeliehus med plads til 
800 mennesker. Derefter fulgte 
menighederne i Kolding, Helsin-
gør, Hillerød, Horsens, Løkken 
og Hjørring. Pinsevækkelsens 
sangbog, Evangeliesangbogen, 
og Evangeliebladet blev også 
apostolsk sangbog og blad. 

Løkken-menigheden blev stiftet 
den 3. maj 1924 under navnet 
Løkken-Hjørring menighed, idet 
Filadelfia-menigheden i både 
Løkken og Hjørring blev en apo-
stolsk menighed denne dag. 

Hjørring-menigheden blev en 
selvstændig menighed den 3. 
februar 1926. Brønderslevs pin-

semenighed blev en apostolsk 
menighed i marts 1925. 

Apostolsk Kirke i Aalborg blev 
stiftet den 6. juli 1925, efter Anna 
og Sigurt Bjørner havde holdt 
teltmøder ved Skovbakken, dér 
hvor kunstmuseet Kunsten ligger 
i dag. Alfred Søndergaard, evan-
gelist i Filadelfia-menigheden i 
Hjørring, var menighedens første 
forstander. 

Efter at der havde været kold 
luft mellem de to klassiske pin-
seretninger i Danmark, Pinse-
vækkelsen og Apostolsk Kirke, i 
næsten 75 år, blev der taget skridt 
til forsoning, og der blev holdt et 
forsoningsmøde. Forsoningen 
blev tilkendegivet på de to kirke-
samfunds sommerstævner i juli 
1998. Forsoningen gav genlyd 
mange steder og førte til øget 
samarbejde i den karismatiske 
del af kirkelivet i Danmark. Et af 
de synlige resultater blev fusioner 
mellem pinse- og apostolske me-
nigheder i bl.a. Aarhus, Næstved 
og Tønder. Frikirkenet, som Apo-
stolsk Kirke og Pinsebevægelsen 
var med til at stifte i 2004, er 
også et vigtigt og synlig tegn på 
forsoningen.

Den karismatiske vækkelse i 
1970’erne var årsag til, at tunge-
tale m.m., som er kendetegnet for 
pinsemenighederne, blev spredt 
langt uden for de to pinseret-
ninger i Danmark. I dag findes 
det karismatiske kristne både 
inden for de lutherske kristne 
og i mange af frikirkerne. Der 
er også stiftet flere karismati-
ske menigheder. Vesterkirken i 
Stenum er en Missionsforbunds-
menighed, som også oplevede 
det karismatiske, og den ansatte 
pinseprædikanten Arnfinn Cle-
mentsen som præst i 1970’erne. 
Præsteparret i Vesterkirken i dag, 
Irene og Peter Bjerre, har rødder 
i Apostolsk Kirke. 

Fejringen af 100 år med karis-
matisk pinsevækkelse i Nordjyl-
land bliver en manifestation af 
enhed blandt de karismatiske 
menigheder. Følgende menig-
heder står som indbydere: Ve-
sterkirken Stenum, Apostolsk 
Kirke Aalborg, Aalborg Citykirke, 
Apostolsk Kirke Hjørring, Fre-
derikshavns Kirkecenter, AMC 
Aalborg, Centerkirken Hirtshals, 
Apostolsk Kirke Brønderslev og 
Projekt Kirke Hjørring. 

For nogle år siden lykkedes 
det for lokalhistorikeren Simon 



Jacobsen, som er initiativtager 
til fejringen, at fi nde slægtninge 
til de norske brødre, som bragte 
pinsebudskabet til Løkken i 1920, 
så der kommer fl ere af Fredolf 
Johnsens børnebørn med æg-
tefæller samt Sverre Johnsens 
søn Anker, med hustruen, Trine. 
De har et indslag med sang og 
musik lørdag eftermiddag. 

100 års fejringen af den karis-
matiske pinsevækkelse i Nord-
jylland finder sted lørdag den 
5. september og bliver en dag, 
hvor der bliver mulighed for at få 
kendskab til historien og høre om 
fremtiden for Helligåndens virke i 
Nordjylland. 

Dagens program begynder kl. 
13 i Løkken, hvor Simon Jacob-
sen er guide for en tur til de ste-
der, hvor vækkelsen udspillede 
sig først i 1900-tallet i den kendte 
vestkystby. Derefter kører man 
de 12 kilometer til Vesterkirken, 
hvor eftermiddagskaffen venter.  
På første samling i Stenum, kl. 

16, byder familien Johnsen fra 
Norge på sang og musik. Simon 
Jacobsen, der har gravet dybt i 
den nordjyske kirkehistorie, har 
tilrettelagt en spændende efter-
middag, hvor Pinse- og Apostolsk 
Kirkes historie bliver levendegjort 
i billeder og tale. 

Aftensamlingen kl. 19 bliver 
en manifestation af enhed blandt 
de karismatiske menigheder i 
Nordjylland, hvor der fokuseres 
på Helligåndens virke i lands-
delen nu og i fremtiden. Carsten 
Jensen fra Aalborg Citykirke og 
Johs. Hansen fra Apostolsk Kirke 
tilrettelægger aftenen, og Irene 
Bjerre fra Vesterkirken står for 
lovsangen. Arnfi nn Clementsen, 
tidligere præst i Vesterkirken, stif-
ter og pastor i Stavangers store 
karismatiske menighed, Karisma 
Senter, er aftenens taler. 

     
    

       
        

    
      

        
 

         
      

      

           
   

       
         

       
    

        
       

   
 

  

Der er bælgmørk ude i bushen, men ovenover os stråler 
tusindvis af stjerner. Enkelte bål brænder endnu efter aftens-
maden rundt om ved hytterne. I lyset fra bålene og lygterne 
skimter vi de hvide tænder og øjne fra de mange afrikanere, 
som har samlet om Ezekiel Bere. Han er netop ankommet på 
en knallert ad små veje med sit fi lm-udstyr.

Ezekiel ruller kabler ud og sætter sit store lærred op. Han 
tænder for en lille generator, som han har medbragt. Den står 
udenfor landsbyen, fordi den larmer. 

Nu tænder han for lamperne og videofremviseren og man 
får øje på en masse glade børn, som ivrigt følger med i, hvad 
han laver. De griner, når han forbinder lydanlægget og der lyder 
høje brag i højtalerne. 

De fl este af landsbyens beboere har nu samlet sig på den 
varme sandjord foran lærredet. Mange af dem er muslimer.

Så begynder fi lmen om Isa Almasihu – Jesus-fi lmen på 
fulfulde-sproget. I næsten to timer følger afrikanerne den 
dramatiske fi lm. Mens Jesus bliver korsfæstet græder nogle, 
men da han genopstår, ånder de lettet op. Filmen gør indtryk. 

Bagefter holder Ezekiel en kort appel om at tage imod Isa 
Almasihu (Jesus Messias) som frelser. Mange tilkendegiver, at 
de ønsker at tro på og følge Jesus. Næste dag samler Ezekiel de 
nyfrelste og danner en bibelgruppe, så de kan styrke hinanden 
i den kristne tro midt i en muslimsk landsby. 

Udfordringen støtter Ezekiels arbejde. (Projekt ’5984’)


