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Der har gennem tiden v@rct v@k-
kelsesbevcgelser, men forst med
grundlov€n af 1849 kunne de
etablere sig legalt, da der hermed
blev religionsfiihed i Danmark.
Det havde tidliger€ v@ret forbudt
at holde religiose moder uden
pr@stens medvirken.

Vekkelsesbevagelseme blev delt
op i henholdsvis selvst@ndige
trossamfund eller frikirker uden-
for folkekirken - og i kiftelige
retninger der blev indenfor folke-
kirken som feks. gmndtvigianis-
men og lndre
Mission.

Mormoner
I folket&llin-
geme for TAm-
by Sogn for
1855 og 1860
var der en hel
del svenskere
og blandt dem
37 mormoner.
De har mulig-
vis veret pa
vej til USA,
hvor mormo-
nerne e l le r
"Jesu Kristi
Sande Kirke af
De Sidste Da-

ges Helligd' har sin oprindelse og
egentlige centrum i Salt Lake City
i Utah.

Her er alverdens kirkeboger ble-
vet affotograferet, da monnonerne
mener, at dab er nodvendig for
frelse.

Nulevende mormoner lader sig
gendsbe pa vegne af afdode
slegtninge, som se til geng@ld
kan modlage eller forkaste denne
stedfortftedende dab e{ter eget sn-
ske.

Familien anses
for en evig in-
stitution og i
templet indgas
@gteskab for
evigt bede pe
egne og afdsdes
vegne. Derfor er
sla"'gtsforskning
vigtig for mor-
moneme og de
har da som
nae\,af, verdens
stsrste samling
af bl.a. kirkebs-
ger i Salt Lake
City, kirk€ns
centrum.

Saleroskapellet
(ay Ysidgldi Su!dly).

Gtongclifie Slober
oltotbeC

lotanbc& gilcbog, Dttgbo&
gor6bag, Srcbog i beme nge
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Blandt de omvendte i Danmark
var nogle Baplister.

Boptister
Blandt frikirkeme var f.cks. Bap-
t isteme. De var kommet her t i l
landet i  1839, hvor deres praksis
med vokscnddb bragle dem i di-
rekte modsatning til statskirken.

oprette en sondagsskolc pa Ting-
vej i Sundby. For som der stAr i
bogen "Baptister pi Amagcr " ud-
givet i 1990 "Det uandelige Liv
|ar kwr ringe hos Antugers Be
/blkning. Der var ingen vLekke de
Ilo r kvnde ls e e I ler M iss ion en ds ige
Menighed eller Sonlogsskole".
Men ct par lE ir sencre kan en af
dern alligevcl fortelle "Pa Ama-

t934

Med navnet baptisme hentydes
netop til, at kemcn i den Baptisti-
ske bevegclse cr voksenddbcn, et
tegn pe bevidst tro og hengivelse
ti l Kristus.

I folge folketellingen 1855 for
Tdmby sogn var der 4 Baptister
pd dette tidspunl<t. Men en egcnt-
Iig vekkclsesbevegelse kom forst
i 1868, hvor I mlrnd besluttede at

ger blive Forsamlingernc godt be-
sogte og Fred og Enighed herske
iblarldt vore soskende".

I 1873 talte sondagsskolen l1-13
bom og krcdsen var vokset til 24
Baptister.
To ir senere havde Baptisteme la-
ct 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 sondags-
skolen for: "Paa Amager synes
alle Dore lukkede. Kun faa Frem-
mede indfnde sig i Forsamlin-
gen".

I 1887 kunnc Baptisteme indvi
deres eget forsamlingshus
"Salems-kapellet" pa Ny Vester-
gade, nu Islandsgade i Sundby, og
i 1891 stiftede man en mcnighed
her.

Senere kom der ogsi vekkelses-
moder og sondagsskoler i Tdmby
og Kastrup, men det var dog i
Sundby man i 1939 pe 100-ars
dagcn for de forste danske Bapti-
sters deb i Danmark, kunne indvi
egen kirke, Kobnerkirken.

I 1953 havde Baptisteme det hid-
til hojeste medlemstal pA 452.

Udover kirken har Baptistemq
oprettet en bomehave og cn lejr-
skole i Sovang samt tilknlttet en
spejderbevegelse.

Lut h ers k M issio n sfo r e n ing
Nye v&kkelsesbeviegelser opstod
i midten af 1800-tallet inspireret
fra U S A blandt andet Luthersk
Missionsforening, der blev stiftet
i KobenlEvn i 1869. Ved defte

stiftelsesmode deltog folk fra
Amager.

En gruppe m€nd pa Amager var i
1863 blevet vakt ved laesningen af
bogen "Aandens Skatkammer".
Den forkyndte en tro pA Jesu liv
og dod og,rnemeskets syndefald.
Bogen udbredtes, og "Venneflok-
ken", som gruppen kaldte sig,
modtes til bon, sang og lesning af
is@r Luthers skrifter.

I  1869  samledes  b l .a .
'Vemeflok-ken" fra Amager til
et mode i Vingardsshede, hvor
v€kkelsespredikanten Cbristian
Msller, fra "Bomholms Forening
til Evangeliets Fremme", talte. Pi
Dette mode blev Luthersk Missi-
onsforening stifiet.

Luthersk Missionsforening har sit
udspring i de gudelige bevegelser
fra 1850eme. De opstod som en
protest mod den verdsliggiorte
kirke. Foreningen forblev dog in-
denfor folkekirken.
En af medstifteme af Luthersk
Missionsforening var Jan Crille-
sen, der med sine brodre Ole og
Jens deitog i vekkelsesmsder i
bamdomshjemmet ved Hede-
girdsvej.
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I 1875 startede Jan Crillesen og
hans kone Ane en ssndagsskole i
hjemmet i Spaniensgade. I slut-
ningen af 1870eme blev han kal-
det som litteraturmission€er, og
han gik fra hjem til hjem for at
s@lge boger og forky,nde. Hans
fsrste tur gik til St. Magleby,
hvor han besogte alle g6rdene,

Ham bror Jens Crillesen startede
en sondagsskole i 1879 i bam-
domshjemmet ved Hedegdrdsvej.
Det fortElles, at der her kom me-
re end 200 bom. Der opstod lige-
ledes sondagsskoler i Temby og
Tommerup.
Fastelavnsmandag 1905 skete der
en ny vekkelse pa et mode hos

Luthetsk Missiansforcnitlgs Menighe.lshus i Totnnerv byggct i 1934

men ingefl var interesserede.
Bedre gik det dog i Dragor. Jan
Crillesen blev senere v@kkelses-
pr@dikant.

Jens Crillesen. Det bredte sig og
man holdt moder i Sundby Kirke,
Stjemekoen og Sommerlyst.
Luthersk Missionsforening har
ogsa afholdt ssrdagsskoler i
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Luthersk ltlissionsforcninAs sonddesskolc i To n?nq I925.
L u I he rs k M i s s io Nlb rc n i ns ho I dt v' n.l ags s ko le pd Tb n ne ru prej.

landsbyerne i kommunen. Det
var en ugentlig underholdnilgs-
mulighed for bsmene her. I de
fsrste ertier blev disse bl.a. af-
holdt i Tommerup skole. I 1923
fik foreningen lot til at benltte
skolen pa visse betingelscr,
blandt andet kurure foreningen
lene et klassevaerelse om sonda-
genJ men til moder midt i ugen
skulle gymnastiksalen ben),ttes.
Foreningen skulle selv medbrin-
ge bcnke og udgifterne til ren-
goring skulle foreningen selv af-
holde. Og ikke nindst : sondags-
skolen og modeme mafte ikke
finde stcd i tiden for folkekir-

kens gudstjeneste. I 1934 fik for-
eningen sit eget missionshus i
Skelgerdstrede i Tommerup, si
dcrmed var disse problemer ov-

Hvilken viekl<elsesbevicgelse der i
1880 var kommet til Kastrup vi-
des ikke, men bogholder Anton
Johnsen pi Kastrup Glasverk
forteller i defte ir direktsr Duus,
at missionen havde feet lov til at
holde msde i glasmagcrsalen.
Johnsen rcferede affenens forlob
til mindstc detalje og skev blandt
andet:
Det gik megel ordentligt til. Der
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blev afsungen 2 Salmer derefter
opleste han Sondagehs Tekst og
udviklede den pd alm. Maade,
hvorefter han udvikJede den indre
Missions Formdl.....Det varede l
Time.

Msdet blev ikke overvanet af
s@rlig mange ar-

Luthersk
Missionsfor€ning i
Tnnmerup i I 955.

VemerCrillesen
overrakker flids-
prEmie til Henri

diekrcdslokalet pl
KoEvejens Skole

bejdere fta glasverket, men en del
fta Kastup By. Johnsen ment€ at
gunden til, at der ikke var sA
mange arbejdere til stede, skyldtes
darlig annoocering

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

dede tilbage til faderhusef' og
dette skulle ske med hjelp af l!eg-
pftedikanter. I deres Program vax
rester af det aldre grundwigian-
ske lxistendomss)m og et mere
aktivt pietistisk kristendomssyn.
Ydte Mission
En glen aflndrc Mission var Ydre

Mission, der blev stifte1 i Dan-
mark i 1912, Til deres msder kom
is@r kvinder og her bl€v der oP-
lest mission@rberetninger, mens
kvindeme iwigt strikkede hand-
arbejde der kunne selges og fi-
nansiere missionsvirksomheden.

I 1916 blev L&gsmandsb€v@gel-
sen for Ydre Mission i I(astuP
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oprettet pA initiativ af Kastrup
Kirkes davierende pruest E. Eil
schou Holm.

I Kastrup har beviegelsen vaEret
missionerende og ikke blot som
andre steder, der udelukkende har
vsret indsamlingskedsc for bi
drag til Y&e Mission. Hoved-
vegten i Kastrup var lagl pe mo-
der, hvor man indledte med sang,
en kort bon og en tale, siden sam-
tale over en kop kaffe og til slut
en kort andagl.

LYM (Legsmandsbevregelsen
for Ydre Mission) Kastrup eksi-
sterer ikke l@ngere i dcnne form.

Afholdshevegeken
Indre Mission blivcr i nutiden of-
te kaedet sammen med aflloldsbe-
v:tgelsen.

Afl'roldsbevrgelsen havde sine
velmaglsdage i Danmark i
1890'eme og de to forste artj(-r af
1goolallet. Men langt tidligere
blev den forste afholdsforening
stiftet i USA, nemlig i 1826,
hvorta den bredte sig til Europa.
Udgangspunktet for den forste
danske forening i 18,13 var da og-
sd en amerikansk pjece i oversEt-
telse.

I 1881 blev der dannet en lands-
organisation "Danmarks Totalaf-
holdsforening" siden zendret til
"Danmarks afholdsforeninger".
Hovedfomelet var forbud mod
alkoholiske drikke og forsog pi
at indskreqke udskanknings- og
salgssteder for disse drikke.

On*ring 1900 blev dcr isrr be-
n)'ttet en aggressiv agitation mod
dorr enkelte borger i kampen mod
spiritusforbruget.
Efter 1900 blev misbruget i hoje-
re gmd betraglet som et sam-
fundsproblem, og atholdsbove-
gelsen lagde derfor pres pi lov-
givningsmagten. Som et rcsultat
heraf gennemflortes i 1907 den
forste kommunale afstemning
om, hvorvidt der skulle gives spi-
ritusbevillinger til de lokale kro-
er.

Dct var dog ikke alene aflroldsbe-
v&gelsens indsats, der bevirkede
at spiritusbeskatningen steg isar
efter 1917, mcn denne udvikling
bevirkede at spiritusforbrugct
faldt betydeligt i Arene der fu1gte.

Pe Arnager var der netop i de for-
ste ellier af 1900{allet mange af-
holdsforcninger. En af de eldste
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var Ingen Plsven Kastrup stiftet
1883, der ogsA senerc fik en ung-
domsafdeling.

En anden afholdsforening i Ka-
strup er BH Kors, der blev stiftet i
1911 af pastor Skat Rordam. BIA
Kors er en kristelig afholdsfore-
nin& stiftet i Danmark i 1895.
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Udstilling

Der bliver i ojeblikket arbejdet
pA, at etablere en udstilling

om Tirnby VillabY
i anledning af deres
100 irs jubilaum

Udstillingen vil vere
tilgengelig PA

Hovedbiblioteket
fra onsdag den 9. maj
til onsdag den 30. maj
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Hvis du har billeder, oplysninger eller andet af lo-
kalhistorisk interesse, si henvend dig til:

Lokalhistorisk Samling
Kamillevej 10
2770 Kastrup .

Ttf.32 46 05 45

Abningstider:
Mandag 16.00 - 20.00
Tirsdag 12.00 - 16.00
Fredag 12.00 - 15.00

Lokalhistorisk Samling har desuden udstillinger pi

KastrupgArdssamlingen

"Midt pA Amager" og
"Kastrup Glas"

Abent Tirsdag og sondag
14.00-17.00

Onsdag tillige
19.00-21.00

Plyssen
Amager Strandvej 350:

Permanente og
skiftende udstillinger

Abent Lsrdag og sondag
13.00- 16.00


