
Vi bringer her sidste del i ar-
tikelserien om trossamfund i 
Jammerbugt gennem tiderne.

Artiklerne er skrevet af Si-
mon Jacobsen.

I de forudgående 12 artik-
ler har jeg beskrevet trosret-
ninger i Jammerbugt Kom-
mune fra Hernnhuterne i 
1700-tallet til Apostolsk Kir-
ke i 1940’erne. Denne afslut-
tende artikel beskriver de 
karismatiske bevægelser, 
som har eksisteret i kommu-
nen i sidste halvdel af 
1900-tallet.

Maran Ata er et trossam-
fund, som blev grundlagt af 
den norske pinseprædikant 
Aage Samuelsen i 1958-59. 
Det er kendt for megen sang 
og musik, men ikke mindst 
for en direkte og udfordren-
de frelses-forkyndelse. Ma-
ran Ata betyder ”Herren 
kommer”, og det er et karis-
matisk fællesskab, hvor Hel-
ligåndens nådegaver, spe-
cielt tungetale og helbredel-
se, ved bøn er virksomme. 
Gudstjenesterne er uhøjtide-
lige, præget af højt humør.

Maran Ata-bevægelsen 
bredte sig hurtigt fra Norge 
til Sverige og Danmark. 
Aage Samuelsen og andre 
prædikanter kom til Nordjyl-
land og holdt møder i slut-
ningen af 1950’erne. Der 
blev afviklet møder i Aal-
borg, Hjørring, Frederiks-
havn, Brønderslev, Kås og 
Sæby.

Fra 1964 til 1973 havde 
Maran Ata regelmæssige 
møder i Peters Kirken, Tofte-
gade 2 i Kaas, hvor Erik Sø-
rensen ofte talte. Ægtepar-
ret Erik og Grethe Sørensen 
fik en central rolle i Maran 
Ata i Danmark. De sang du-
et, hvor Erik spillede harmo-
nika, og også virkede som 
evangelist. Erik Sørensen 
voksede op i Løkken, hvor 
hans forældre, Svenning og 
Marie Sørensen, var forstan-
derpar i Apostolsk Kirke fra 
1944 til 1948. I en årrække 
var Erik Sørensen ungdoms-
leder i Apostolsk Kirke i 
Hjørring, inden han tilslut-
tede sig Maran Ata.

Der kom en karismatisk 

vækkelse, som fejede hen 
over de etablerede kirke-
samfund fra midt i 1950’er-
ne og op gennem de næste 
årtier. Det var en ånds-udgy-
delse, som man tidligere kun 
oplevede i pinsekirkerne og 
Apostolsk Kirke, som nu og-
så gik på tværs af kirkesam-
fundene.

I baptistmenigheden ople-
vede man også den åndelige 
fornyelse, hvilket Torsten 
Højberg her beretter om: ”I 

Pandrup Baptistkirke var 
der hvert år fra 1936 en 
landslejr for unge den sidste 
uge i januar, den såkaldte 
vinterlejr. Her kom der unge 
fra hele landet, der blev for-
nyede i troen, og mange 
overgav deres liv til Jesus. 
Nogle oplevede gennem-
brud med Helligånden og 
tungetale, ligesom der skete 
helbredelser, og der kom 
profetiske budskaber. Så 
meget af det, som den karis-

matiske fornyelse dengang 
skabte i de gamle kirkesam-
fund, var allerede i virksom-
hed på vinterlejrene, som 
hele menigheden stod sam-
men om i forberedelser og 
gennemførelse, så det præ-
gede menighedens åndelige 
tilstand. I årene 1980-92, 
hvor jeg var menighedens 
præst, toppede tilslutningen 
til vinterlejrene med op til 
150 deltagere, som blev ind-
kvarteret privat, og frivillige 
med en dygtig kogekone i 
spidsen stod for forplejnin-
gen. Det var årets højde-
punkt. Medlemsmæssigt op-
levede vi vækst i de år.”

Der var også lutheranere, 
folk fra Folkekirken, der op-
levede ånds-udgydelsen. 
Sognepræst Bent Døssing 
Hansen, Markuskirken i Aal-
borg, var en af foregangs-
mændene. Flere fra Jam-
merbugt Kommune deltog i 
hans store sommerstævne, 
Skalborg Bibelcamping, der 
begyndte i 1980, og som se-
nere flyttede Hasseris. Efter 
20 år blev sommerstævner-
ne overtaget af Dansk Oase, 
der er en kirkelig netværks-
organisation tilknyttet Fol-
kekirken. Bent Døssing og 
hans hustru Ruth bor nu i 
Moseby.

Der har også været en ka-
rismatisk bedegruppe i Jam-
merbugt Kommune. I dag 

holdes der karismatiske mø-
der på Vester Kringel ved 
Ingstrup, som er tilknyttet 
Solside Kirken i Nørresund-
by.

På verdensplan er pinse-
bevægelsen/den karismati-
ske bevægelse en af de hur-
tigst voksende trosretninger 
med 580 millioner tilhæn-
gere, og forskere forudser, at 
der vil være 1 milliard i 
2025, de fleste i Asien, Afri-
ka og Latinamerika.

Alle 13 artikler om tros-
samfund i Jammerbugt kan 
ses på det nye site www.si-
mon.jacobsen.dk, som lance-
res inden påske.
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Kirkehistorie: Trossamfund 
i Jammerbugt
KIRKE: Historiker Simon Jacobsen fortæller om de karismatiske bevægelser i sidste halvdel af 1900-tallet

I årene 1980-2001 blev der afholdt bibelcamping, i folkekirkelig karismatisk regi Aalborg, hvor også 
folk fra Jammerbugt Kommune deltog. Foto: Simon Jacobsen

Ægteparret Grethe og Erik Sørensen havde en central rolle i Maran Ata. Foto: Simon Jacobsen
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 ▶  Professionel rådgivning i valg af høreapparater og hjælpemidler

 ▶  Hjælp med ansøgning af alle tilskud også helbredstillæg
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Ældre Sagen

Traditionel teknologi 
Fokuserer på én stemme,  
som kommer  forfra, og under-
trykker alle andre.

Oticon OpnTM 

Nyt banebrydende 
høreapparat 

Ny teknologi 
Åbner for hele lydbilledet  
for at få flere stemmer med,  
og ubehagelig støj fjernes.

25 %* på Oticon Opn i hele februar 
Gælder for medlemmer af Ældre Sagen. 

RING ELLER 
KIG FORBI

*På egenbetalingen
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▶ Få høreapparater uden lang ventetid 

▶ Gratis afprøvning i minimum en måned 

▶ Professionel rådgivning i valg af høreapparater og hjælpemi

▶ Hjælp med ansøgning af alle tilskud også helbr

▶ Offentligt godkendt mobil leverandør af høreapparater 

▶ Mere end 10 års erfaring inden for branchen 

▶ 4 års garanti på høreapparaterne 
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Vi kommer ud til dig - uden ekstraomkostninger

Ingen eller meget kort ventetid 

Vi hjælper med at søge alle typer af tilskud 

Gratis prøveperiode 

Mange års erfaring og rigtig god tid til dig

Få en bedre hørelse og livskvalitet
Undersøgelser viser, at nedsættelse af hørelsen forringer 
livskvaliteten. Løsningen er et diskret høreapparat. 
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og livskvalitet
Undersøgelser viser, at nedsættelse af hørelsen forringer livskvaliteten.  
Løsningen er et diskret høreapparat.

Det kan vi hjælpe med hos Din Kørende Høreklinik  
- oven i købet helt uden besvær.

 Vi kommer ud til dig - uden ekstraomkostninger

 Ingen eller meget kort ventetid

 Vi hjælper med at søge alle typer af tilskud

 Gratis prøveperiode

 Mange års eftaring og rigtig god tid til dig

O
tic

on

 ce
rtificeret høreklinik

Ældre Sagen

Traditionel teknologi 
Fokuserer på én stemme,  
som kommer  forfra, og under-
trykker alle andre.

Oticon OpnTM 

Nyt banebrydende 
høreapparat 

Ny teknologi 
Åbner for hele lydbilledet  
for at få flere stemmer med,  
og ubehagelig støj fjernes.

25 %* på Oticon Opn i hele februar 
Gælder for medlemmer af Ældre Sagen. 

RING ELLER 
KIG FORBI

*På egenbetalingen

Jernbanegade 15a
9670 Løgstør

Vestergade 6b
9690 Fjerritslev
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Østergade 12
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Peters Kirken i Kaas er ombygget til bolig, og prædikestolen er erhvervet af Vester Kringel i Ingstrup, hvor der afholdes karismatiske møder. Foto: Simon Jacobsen

Ægteparret Grethe og Erik Sørensen havde en central rolle i Maran Ata. Foto: Simon Jacobsen


