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Frikirken, Sorø 
Frikirken, Sorø er en kristen kirke, hvor undervisning, bøn, sang og musik 
er inkluderende og nærværende.

Vi ønsker, at mennesker får et personligt forhold til Gud, og at de kommer 
til tro på Jesus. Vi er et stærkt fællesskab af mange børn, unge og ældre, 
som mødes på kryds og tværs, og er med til at støtte, opbygge og hjælpe 
hinanden. Der knyttes gode relationer og netværk, som går langt ud over 
søndagens gudstjenester.



Gudstjeneste
Vi mødes til gudstjeneste søndag formiddag, hvor vi synger salmer og 
lovsange, får undervisning og beder sammen. Prædikenens indhold bliver 
sat ind i hverdags-kontekst, så vi kan forstå budskabet og bruge det i 
vores dagligdag. Vi holder nadver to gange om måneden. 

Vi har et dejligt fællesskab og snakken går altid livligt under kaffen efter 
gudstjenesten.



Børn
Frikirken ønsker at oplære børnene 
og de unge i kristen tro, så børnene 
er højt prioriteret i kirken. Vi gør 
meget ud af at få dem til at føle sig 
hjemme og at møde dem som de er.

Hver søndag er der børnekirke og 
sjove aktiviteter for børnene. Om 
onsdagen er der juniorklub for børn 
i 2-6. klasse.

Seniorer
De ældste i kirken mødes en gang 
om måneden til samvær, bøn, sang, 
kaffe, kage og hyggelig snak.



Socialt ansvar
Frikirken ønsker at tage et socialt 
an svar og at engagere sig i men-
nesker i nærområdet. 

Der kommer mennesker af mange 
nationaliteter i frikirken, og vi 
ønsker at inddrage dem og hjælpe 
dem til en god integration i sam-
fundet.

Små fællesskaber
Mange af Frikirkens medlemmer 
mødes privat en eller to gange 
om måneden, for at snakke tro 
og liv i mindre grupper. Her bliver 
forskellige emner debatteret ud 
fra et kristent synspunkt, og der er 
mulighed for at stille spørgsmål og 
være nysgerrig. 



Missionsforbundet
Frikirken, Sorø er tilsluttet Det Danske Missionsforbund, som er en 
sammenslutning af 20 selvstændige menigheder fordelt over hele 
landet. 

Missionsforbundet samarbejder med de øvrige frikirker i Danmark 
gennem Frikirkenet og er tilsluttet Danske Kirkers Råd, Evangelisk 
Alliance samt Dansk Missionsråd. 

Missionsforbundet har et meget stort engagement i internationale  
opgaver og støtter således evangelisk og socialt arbejde i Ghana 
(børnehjem), Grønland (lokale frikirker), Rumænien (skole- og familie    
arbejde) samt Thailand (multimedie-produktion og socialt arbejde)  
og Burma (landsby- og kvindeprogrammer).



Frikirker er dynamiske
 ”Frikirkerne i Danmark udgør et dynamisk element i dansk kirkeliv.  
Under mere frie former præsenterer de det kristne budskab som 
et trostilbud til alle folk”. 

Viggo Mortensen, professor emeritus i systematisk teologi ved Aarhus Universitet.
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Frikirken, Sorø
Frikirken, Sorø drives af medlemmernes frivillige bidrag.  
Kirken ledes af et menighedsråd, som er valgt af kirkens medlemmer.


