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Der har gennemtiden v@rctv@k- ges Helligd' har sin oprindelseog
kelsesbevcgelser,
men forst med egentligecentrumi SaltLakeCity
grundlov€n af 1849 kunne de i Utah.
etableresig legalt,da der hermed
blev religionsfiihedi Danmark. Her er alverdenskirkebogerbleDet havde tidliger€ v@retforbudt
vet affotograferet,da monnonerne
at holde religiose moder uden mener,at dab er nodvendigfor
pr@stens
medvirken.
frelse.
Vekkelsesbevagelseme
blev delt
op i henholdsvis selvst@ndige
trossamfundeller frikirker udenfor folkekirken - og i kiftelige
retningerder blev indenforfolkekirken som feks. gmndtvigianismen og lndre
Mission.

Mormoner
I folket&llingemefor TAmby Sogn for
1855og 1860
var der en hel
del svenskere
og blandt dem
37 mormoner.
De har muligvis veret pa
vej til USA,
hvor mormonerne eller
"Jesu Kristi
SandeKirke af
De Sidste Da-

Nulevendemormoner lader sig
gendsbe pa vegne af afdode
slegtninge,som se til geng@ld
kan modlageeller forkastedenne
stedfortftedende
dab e{teregetsnske.
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Familien anses
for en evig institution og i
templet indgas
@gteskab for
evigt bede pe
egneog afdsdes
vegne.Derforer
sla"'gtsforskning
vigtig for mormonemeog de
har da som
nae\,af, verdens
stsrste samling
af bl.a. kirkebsger i Salt Lake
City, kirk€ns
centrum.

Blandt de omvendte i Danmark
var nogle Baplister.

Boptister
Blandt frikirkeme var f.cks. Baptisteme.De var kommet her til
landeti 1839,hvor derespraksis
med vokscnddb bragle dem i direkte modsatning til statskirken.

oprette en sondagsskolcpa Tingvej i Sundby. For som der stAr i
bogen"Baptisterpi Amagcr " udgivet i 1990 "Det uandelige Liv
|ar kwr ringe hos Antugers Be
/blkning. Der var ingen vLekkede
Ilo r kvndelse eIler M ission endsige
Menighed eller Sonlogsskole".
Men ct par lE ir sencrekan en af
dern alligevcl fortelle "Pa Ama-

t934

Med navnet baptismehentydes
netoptil, at kemcn i den Baptistiskebevegclsecr voksenddbcn,
et
tegnpe bevidsttro og hengivelse
til Kristus.
I folge folketellingen 1855 for
Tdmby sogn var der 4 Baptister
pd dettetidspunl<t.
Men en egcntIig vekkclsesbevegelse
kom forst
i 1868,hvorI mlrndbesluttede
at

ger blive Forsamlingerncgodt besogte og Fred og Enighed herske
iblarldtvore soskende".
I 1873 talte sondagsskolen
l1-13
bom og krcdsen var vokset til 24
Baptister.
To ir senerehavde Baptistemelact sin egen sal pA Amagerbrogade
93. Det var dog forst og fremmcst
bornene, dcr deltog aktivt for i
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1877 gik 40-50 bsrn i sondagsskolen for: "Paa Amager synes
alle Dore lukkede.Kunfaa Fremmede indfnde sig i Forsamlingen".

stiftelsesmodedeltog folk fra
Amager.

Senerekom der ogsi vekkelsesmoderog sondagsskoler
i Tdmby
og Kastrup,men det var dog i
Sundbyman i 1939 pe 100-ars
dagcnfor de forstedanskeBaptistersdeb i Danmark,kunneindvi
egenkirke,Kobnerkirken.

I 1869 samledes bl.a.
'Vemeflok-ken" fra Amager til
et mode i Vingardsshede,hvor
v€kkelsespredikantenCbristian
Msller, fra "BomholmsForening
til Evangeliets
Fremme",talte.Pi
Dettemodeblev LutherskMissionsforening
stifiet.

En gruppem€nd pa Amagervar i
1863blevetvaktved laesningen
af
bogen "Aandens Skatkammer".
I 1887 kunnc Baptistemeindvi
Den forkyndteen tro pA Jesuliv
deres eget forsamlingshus og dod og,rnemeskets
syndefald.
"Salems-kapellet"
pa Ny Vester- Bogenudbredtes,
og "Venneflokgade,nu Islandsgade
i Sundby,og
ken", som gruppenkaldte sig,
i 1891stiftedeman en mcnighed modtestil bon,sangog lesningaf
her.
is@rLuthersskrifter.

I 1953havdeBaptistemedet hidpA452.
til hojestemedlemstal

LutherskMissionsforening
har sit
udspringi de gudeligebevegelser
Udover kirken har Baptistemq fra 1850eme.De opstodsom en
opretteten bomehaveog cn lejr- protest mod den verdsliggiorte
skolei Sovangsamttilknlttet en kirke. Foreningenforblevdog inspejderbevegelse.
denforfolkekirken.
En af medstiftemeaf Luthersk
Missionsforening
var Jan CrilleLut hersk M issionsfor ening
Nye v&kkelsesbeviegelser
opstod sen,der med sine brodreOle og
i midten af 1800-talletinspireret Jens deitog i vekkelsesmsderi
fra U S A blandtandetLuthersk bamdomshjemmetved HedeMissionsforening,
der blev stiftet girdsvej.
i KobenlEvni 1869. Ved defte
Qlaa"o az a. 3 - "drr.r znt

I 1875startedeJan Crillesenog
hanskoneAne en ssndagsskole
i
hjemmeti Spaniensgade.
I slutningenaf 1870eme
blev hankaldet som litteraturmission€er,
og
han gik fra hjem til hjem for at
s@lgeboger og forky,nde.Hans
fsrste tur gik til St. Magleby,
hvor han besogtealle g6rdene,

Ham bror JensCrillesenstartede
en sondagsskole
i 1879 i bamdomshjemmet
vedHedegdrdsvej.
Det fortElles,at der her kom mere end200bom. Der opstodligeledessondagsskoler
i Temby og
Tommerup.
Fastelavnsmandag
1905sketeder
en ny vekkelsepa et mode hos

Luthetsk MissiansforcnitlgsMenighe.lshusi Totnnerv byggcti 1934

men ingefl var interesserede. JensCrillesen.Det bredtesig og
Bedregik det dog i Dragor.Jan manholdtmoderi SundbyKirke,
Crillesenblev senerev@kkelses- Stjemekoenog Sommerlyst.
pr@dikant.
LutherskMissionsforening
har
ogsa afholdt ssrdagsskoleri
4.e",444
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Luthersk ltlissionsforcninAs sonddesskolc i To n?nq I925.
L u Ihersk M i ssio Nlb rc ni ns hoI dt v' n.l agsskole pd Tbn ne ru prej.

landsbyernei kommunen.Det
var en ugentligunderholdnilgsmulighedfor bsmeneher. I de
fsrste ertier blev dissebl.a. afholdt i Tommerupskole. I 1923
fik foreningenlot til at benltte
skolen pa visse betingelscr,
blandt andet kurure foreningen
leneet klassevaerelse
om sondagenJmen til modermidt i ugen
skulle gymnastiksalen
ben),ttes.
Foreningenskulleselv medbringe bcnke og udgifternetil rengoringskulleforeningenselvafholde.Og ikke nindst : sondagsskolen og modememafte ikke
finde stcd i tiden for folkekir-

kensgudstjeneste.
I 1934fik foreningen sit eget missionshus
i
Skelgerdstrede
i Tommerup,si
dcrmedvar disseproblemerovHvilkenviekl<elsesbevicgelse
der i
1880var kommettil Kastrupvides ikke, men bogholderAnton
Johnsen pi Kastrup Glasverk
forteller i defteir direktsr Duus,
at missionenhavdefeet lov til at
holde msde i glasmagcrsalen.
Johnsenrcferedeaffenensforlob
til mindstcdetaljeog skev blandt
andet:
Det gik megelordentligttil. Der
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blev afsungen 2 Salmer derefter
opleste han SondagehsTekst og
udviklede den pd alm. Maade,
hvorefterhan udvikJededen indre
MissionsFormdl.....Detvaredel
Time.

dede tilbage til faderhusef' og
detteskulle ske medhjelp af l!egpftedikanter.I deresProgramvax
rester af det aldre grundwigianske lxistendomss)mog et mere
aktivt pietistisk kristendomssyn.

Msdet blev ikke overvanet af
s@rlig mange ar-

En glen aflndrc Mission var Ydre

Ydte Mission

Luthersk
Missionsfor€ningi
Tnnmerup i I 955.
VemerCrillesen
overrakker flidsprEmie til Henri
diekrcdslokaletpl
KoEvejensSkole

bejderefta glasverket,men en del
fta Kastup By. Johnsenment€at
gunden til, at der ikke var sA
mangearbejderetil stede,skyldtes
darlig annoocering

Indre Mission
hvis
blevstifteti 1853i OrdruP
formal bl.a. var at "vakke liv hos
dem som sover ..og fsre de forvil-

Mission, der blev stifte1 i Danmarki 1912,Til deresmsderkom
is@rkvinder og her bl€v der oPmens
lest mission@rberetninger,
handstrikkede
iwigt
kvindeme
arbejde der kunne selges og finansieremissionsvirksomheden.
I 1916blev L&gsmandsb€v@gelsen for Ydre Mission i I(astuP
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oprettet pA initiativ af Kastrup
Kirkes davierendepruestE. Eil
schouHolm.

I 1881blev der danneten lands"DanmarksTotalaforganisation
holdsforening"siden zendrettil
vaEret "Danmarks afholdsforeninger".
I Kastruphar beviegelsen
og
ikke
blot
som Hovedfomeletvar forbud mod
missionerende
har alkoholiskedrikke og forsogpi
andresteder,derudelukkende
for
at indskreqkeudskanknings-og
indsamlingskedsc
bi
vsret
for dissedrikke.
drag til Y&e Mission. Hoved- salgssteder
vegten i Kastrupvar lagl pe moder,hvor manindledtemedsang, On*ring 1900blev dcr isrr been kort bon og en tale,sidensam- n)'tteten aggressivagitationmod
tale over en kop kaffe og til slut dorrenkelteborgeri kampenmod
spiritusforbruget.
en kort andagl.
Efter 1900blev misbrugeti hojere gmd betragletsom et samLYM (Legsmandsbevregelsen
for Ydre Mission)Kastrupeksi- fundsproblem,og atholdsbovegelsenlagdederforpres pi lovstererikke l@ngere
i dcnneform.
givningsmagten.
Som et rcsultat
gennemflortes
heraf
i 1907 den
Afholdshevegeken
forste
kommunale
afstemning
IndreMissionblivcr i nutidenofte kaedetsammenmedaflloldsbe- om, hvorvidtder skullegivesspitil de lokalekroritusbevillinger
v:tgelsen.
er.
Afl'roldsbevrgelsenhavde sine
Dct var dogikke aleneaflroldsbevelmaglsdage i Danmark i
v&gelsensindsats,der bevirkede
1890'emeog de to forsteartj(-raf
steg isar
1goolallet. Men langt tidligere at spiritusbeskatningen
blev den forste afholdsforening efter 1917,mcn denneudvikling
stiftet i USA, nemlig i 1826, bevirkede at spiritusforbrugct
hvorta denbredtesig til Europa. faldtbetydeligti Arenederfu1gte.
Udgangspunktetfor den forste
var da og- PeArnagervar der netopi de fordanskeforeningi 18,13
pjecei oversEt- steellier af 1900{alletmangeafsden amerikansk
En af de eldste
holdsforcninger.
telse.
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var Ingen Plsven Kastrup stiftet
1883,der ogsAsenercfik en ungdomsafdeling.
En anden afholdsforening i Kastruper BH Kors, der blev stiftet i
1911af pastorSkat Rordam.BIA
Kors er en kristelig afholdsforenin& stiftet i Danmarki 1895.
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Udstilling
arbejdet
Derbliveri ojeblikket
pA,at etablereen udstilling
om Tirnby VillabY
af deres
i anledning
100irs jubilaum
vil vere
Udstillingen
tilgengeligPA
Hovedbiblioteket
fra onsdagden9. maj
til onsdagden30. maj
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Hvis du harbilleder,oplysningereller andetaf losi henvenddig til:
kalhistoriskinteresse,
LokalhistoriskSamling
Kamillevej10
2770Kastrup .
Ttf.3246 0545
Abningstider:
Mandag16.00- 20.00
Tirsdag 12.00- 16.00
Fredag 12.00- 15.00

udstillingerpi
LokalhistoriskSamlinghardesuden
KastrupgArdssamlingen

"Midt pAAmager" og
"Kastrup Glas"
AbentTirsdagog sondag
14.00-17.00
Onsdagtillige
19.00-21.00

Plyssen
AmagerStrandvej350:

Permanente
og
skiftendeudstillinger
AbentLsrdagog sondag
1 3 . 0 01-6 . 0 0

