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Vi fortsætter her artikelse-
rien om trossamfund i Jam-
merbugt gennem tiderne.

Artiklerne er skrevet af Si-
mon Jacobsen. 

DEN DANSK-AMERIKANSKE 
evangelist Morris Carl John-
son, der kom i Danmark i 
1910, var i årene fra 1912 til 

1915 årsag til en stor og be-
mærkelsesværdig vækkelse i 
Løkken, som resulterede i 
stiftelsen af Guds Menighed 
i Danmark og Sverige. I be-
gyndelsen blev tilhængerne 
kaldt Johnsonnitterne.

Morris Johnson blev 
landskendt på grund af de 
falske anklager, der blev 

rejst imod ham: at han skul-
le være hvid slavehandler. 
Dramaet i Løkken involvere-
de USA’s ambassadør i Dan-
mark, Danmarks statsmini-
ster, der også var justitsmini-
ster, kulturministeren, amt-
manden i Hjørring, biskop-
pen i Aalborg, chefen for 
statspolitiet, tusindvis af til-

hørere og tilskuere, heri-
blandt masser af unge kvin-
der. Om dette, biografien af 
Morris Johnson, meget mere 
om vækkelsen og Guds Me-
nighed kan der læses i bogen 
”Den store vækkelse”, som 
Simon Jacobsen har skrevet.

Guds Menighed var en re-
formationsbevægelse, som 
havde sit udspring i Ander-
son, Indiana, USA. Church 
of God/Guds Menighed blev 
stiftet i 1881 af præsten Da-
niel Sidney Warner.

Edel og Niels Rendbæk fra 
Pandrup, som mest virkede i 
Jetsmark, emigrerede til 
USA i 1889, hvor de straks 

kom i forbindelse med Guds 
Menighed og blev involveret 
i arbejdet med at sprede 
evangeliet. I 1909 rejste de 
tilbage til Pandrup, og den 
kun 18-årige Morris John-
son rejste til Danmark sam-
men med dem.

Vækkelsen i Løkken bredte 
sig som ringe i vandet, og 
samtidig med, at der blev 
etableret en menighed i Løk-
ken, holdt Morris Johnson, 
Niels Rendbæk og andre 
prædikanter møder rundt 
om i landsdelen og flere ste-

der i landet.
Der fandtes ingen menig-

hedsprotokol, men i 1920 
mente man, at der var mere 
end 1.000 personer tilknyt-
tet Guds Menighed i Dan-
mark. Gennem tiden har der 
været menigheder eller 
holdt regelmæssige møder i 
følgende byer: Sindal, Tårs, 
Ilbro, Hjørring, Løkken, Ing-
strup, Saltum, Fårup, Pan-
drup, Hune, Blokhus, Rød-
hus, Kås, Moseby, Vadum, 
Biersted, Hou, Bælum, Hør-
dum, Solbjerg, St. Brøndum, 

Trossamfund i Jammerbugt
KIRKEHISTORIE: Johnsonnitterne - Guds Menighed

4x2 entrébilletter til 
Skulpturparken Blokhus VIND
Nu tændes tusind 

Du deltager i lodtrækningen ved at sende det rigtige svar 
til:

Mail:  konkur@nordjyske.dk

Eller post: 
NORDJYSKE Medier, Langagervej 1, 9220 Aalborg Øst

Mærk mail eller kuvert: Jul i Nordjylland konkurrence – 
husk at skrive dit navn, adresse, telefonnummer og mail. 
Vi skal have din besvarelse senest tirsdag kl. 12. Vinderne 
får direkte besked.  

Billetterne fremsendes pr. mail eller kan afhentes på 
Langagervej 1. An
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Jul i Nordjylland

Gæt
julesalmen

Mon ikke de fleste kan 
genkende første linje 
fra den gamle dejlige 

julesalme?

Evangelisten Morris Carl John-
son. PrivatfotoBethesda Kirken i Kås med ny facade i 1962.

Guds Menigheds missionshus på Svanemosevej 1 i Moseby 1950. 
Foto: Det Kgl. Bibliotek
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Advokatfirmaet Willadsen & Mejlholm tilbyder 
uafhængig rådgivning på fagligt højt niveau 
for private og erhvervsdrivende.

Vi har særligt fokus på alsidig VIDEN, TROVÆRDIGHED, 
HANDLEKRAFT, og ikke mindst, direkte kontakt 
mellem klient og advokat.

Advokat Simon Mejlholm.

Åstrupvej 10 · 9800 Hjørring · Tlf. 9623 5300 · Mail: info@wmadvokater.dk · www.wmadvokater.dk

A D V O K A T R Å D G I V N I N G

HANDLEKRAFT
Inkluderet ... punktum!

DØGNSERVICE
9824 1455

Industrivej 23 . 9440 Aabybro . Tlf. 9824 1455  . www.gronborg-el.dk

Vi har mange års erfaring inden for elbranchen, og 
vores ekspertise, kombineret med evnen til at se muligheder i alle 
opgaver, sikrer dig et individuelt og professionelt resultat. 
Kontakt os og hør hvordan vi kan hjælpe dig!

Til aftalt tid 
– til aftalt pris

Indvielse af Eben-Ezer i Toftegade Hjørring  søndag 12. juli 1914. Niels Rendbøk, Carl Johan Christensen 
og Morris Carl Johnson står t.h. bag børnene. Privatfoto

Guds Menigheds landsstævne 4. juli 1937 i Bethesda i Kås. Privatfoto

Øster Hurup, Aalborg, 
Brovst, Thisted, Hobro, Ran-
ders, Herning, Gladsaxe og 
København.

Morris Johnson byggede 
Guds Menigheds første kirke 
i Danmark, Eben-Ezer kir-
ken i Hjørring, der blev ind-
viet 12. juli 1914. Efterføl-
gende blev missionshuset 
Bethesda, Nørregade 10, 
Kaas, bygget i 1916. I 1962 
fik Bethesda en ny facade, så 
huset fremtrådte som en kir-
kebygning. Endelig blev der 
bygget et missionshus på 
Svanemosevej 1 i Moseby i 
1930.

Kaas blev hovedsæde for 
kirkesamfundet, og her blev 
også de årlige landsstævner 
holdt gennem flere årtier.

I 1983 ophørte Guds Me-
nighed i Jetsmark, Bethesda 
blev solgt, og kirkebygnin-
gen blev senere nedrevet. 

Frikirken Guds Menighed 
findes ikke længere i Dan-
mark. Den sidste menighed 
er i dag en del af Missions-
forbunds-menigheden Sara-
lystkirken i Aarhus. I USA og 

Canada går 250.000 menne-
sker til gudstjeneste i 2.100 
Church of God-
menigheder(Guds Menig-
hed) i dag.

Edel og Niels Rendbæk med datteren Anna. Privatfoto


