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Kirkeretningernes storhedstid i Danmark 1914-1965 

plerende ældsteråd. Siden 1999 har menigheden i København holdt 
sine møder i Rødovre, hvor man i 2004 købte en kirkebygning af Na-
zaræerens Kirke og døbte bygningen Højnæskirken. En tidligere me-
nighed i Hillerød under Kristent Fællesskab er i dag blevet fusioneret 
med en pinsemenighed og arbejder under navnet Frikirken Hillerød. 
Kristent Fællesskab afholder søndagsgudstjenester med nadver for alle 
dem, der er kommet til tro. Der afholdes bibelstudier i små bibelkred-
se, regelmæssige bedemøder samt børne- og ungdomsarbejde og 
evangelisation. Desuden afholdes der stævner og lejre, og man driver 
Forlaget Perspektiv.394

Løkken – en frikirkeby 
Selvom frikirkeligheden generelt er svagere i Danmark end i de 
andre nordiske lande, finder der lokaliteter i Danmark, hvor fri-
kirkerne har spillet en stor rolle og er meget synlige. Det skal vi 
se et lokalt eksempel på.

Forfatteren Lars Larsen-Ledet skrev i 1945: ”Bortset fra Born-
holm er der ikke en Plet på Danmarkskortet, hvor der existerer 
saa mange Religioner som i Løkken. Det er her ganske som i 
Amerika: gamle Troesbekendelser forgaar, og nye opstaar, og in-
gen har Rede paa, hvor mange der egentlig er”.395

På den jyske vestkyst opstod sidst i 1600-tallet en lille bebyg-
gelse i Furreby Sogn kaldet Løkken. Her boede nogle få familier, 
der levede af fiskeri og skudehandel med Norge. I løbet af 
1800-tallet steg folketallet, så der i 1845 boede 394 i byen. Køb-
mænd og håndværkere kom til, og byen fik læge og telegraf og 
realskole. Turismen begyndte at blive et erhverv, og det første 
badehotel blev åbnet i 1895. 

Kirkeligt hørte byen til Furreby Sogn, og man måtte gå eller 
køre de to kilometer dertil, hvis man ville i kirke. Til gengæld 
virkede usædvanligt mange forskellige kirkeretninger i selve 
Løkken: Baptister virkede fra 1850, og mormoner i 1850’erne. 
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Kirkeretninger uden for folkekirken 1914-1965 

Metodisterne arbejdede fra 1876, fik egen kirke i 1884 og havde 
300 medlemmer omkring år 1910. Grundtvigianismen kom til 
egnen med en ny sognepræst i 1878, og Indre Mission fik en lille 
kreds med eget missionshus i Løkken fra 1902/1907, men uden at 
få tilslutning fra særligt mange. Det Danske Missionsforbund af-
holdt møder fra 1880’erne, og Frelsens Hær holdt ligeledes mø-
der i Løkken. I den by boede også de fleste af Vendsyssels unitarer 
(Det Fri Kirkesamfund). Midt i denne forgrening af kirkeretnin-
ger fik folkekirken også en kirkebygning i selve Løkken, nemlig i 
1898. Til trods for de mange kirkeretninger var det dog altid kun 
et mindretal af Løkkens indbyggere, der var aktive i disse. Særligt 
stod mange af fiskerne helt uden for det kirkelige liv. 

En central skikkelse i byens frikirkelige vækkelsesarbejde var 
købmanden Carl Christensen (1867-1951), der efter et hårdt liv 
med druk og kriminalitet blev omvendt via Det Danske Mis-
sionsforbund i 1889. Han oprettede en mødesal i sit hjem og 
 prædikede for mange. Han blev medlem hos metodisterne og 
baptisterne og fik senere tilknytning til Guds Menighed og Pinse-
bevægelsen. I 1911 ankom prædikanten Morris Johnson til Løk-
ken fra USA, og han blev redskab for en stor åndelig vækkelse i 
Løkken og omegn. Hundredvis af mennesker kom til hans mø-
der, og hans voksendåbshandlinger i åbent hav var tilløbsstykker. 
Ud af hans kortvarige virke i landet voksede kirkeretningen Guds 
Menighed, hvis fleste danske menigheder lå i Vendsyssel. I Løk-
ken virkede også Pinsebevægelsen fra 1915, og Guds Menighed 
blev splittet, og mange derfra sluttede sig efterhånden til Pinse-
bevægelsen. Johnson selv forlod også Guds Menighed i USA, og 
under sit sidste besøg i Danmark knyttede han an til Det Danske 
Missionsforbund. Da bruddet i den danske pinsebevægelse op-
stod, sluttede Løkkens pinsemenighed sig til Apostolsk Kirke.

I dag er missionshuset og metodistkirken solgt til ferieboliger, 
mens Apostolsk Kirke er udlejet til Løkken Frikirke, hvor nogle af 
medlemmerne har deres rødder i Det Danske Missionsforbund.396
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