
FRIKIRKEN SORØ



Hvem er vi?
Frikirken, Sorø er et kristent trosbaseret fællesskab med 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.

Vi er en frikirke, hvor undervisning, bøn, sang og musik er inkluderende 
og nærværende. 

Som fællesskab ønsker vi, at sammen erfare Guds nåde, nærvær og 
kærlighed. Vi ønsker at vokse i troen og tilliden til Gud, og støtte og 
styr-ke hinanden i troen på Jesus Kristus. Som alle andre evangeliske 
kirker i Danmark er vores bekendelse den Apostolske Trosbekendelse.

Vi mødes til gudstjeneste søndag formiddag, som består af salmer og 
lovsange, fælles bøn og relevant forkyndelse. Vi stræber efter at præ-
dikenen er til at forstå og give perspektiver på vores fælles tro og som 
opmuntrer, styrker og kan bruges i dagligdagen. Gudstjenesten er også 
rammen om nadverfejringen én gang om måneden. 

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







Vi ønsker at give et trygt og godt fællesskab til børn, unge og voksne, 
hvor de kan lære, stille spørgsmål og sammen vokse i troen på Gud. Vi 
ønsker at møde alle på en måde så de føler sig hjemme, accepterede 
og sete - lige som de er. 

Samtidig med søndagsgudstjenesten er der børnekirke og sjove og 
kreative aktiviteter for børnene. Om onsdagen er der juniorklub for børn 
i 2-6. klasse og indimellem er der gudstjeneste for alle generationer.

Smågrupper
Ønsker du at blive en del af et menigsfyldt fællesskab i kirken? Så kan 
en af vores smågrupper være noget for dig. Vi ønsker at alle som vil, får 
muligheden for at være med i en smågruppe, som er mindre grupper 
af mennekser, der mødes i et hjem et par gange om måneden. Her er 
der mulighed for at lære nye mennesker at kende og snakke tro og liv. 
Her er der mulighed for at tale  om alt mellem himmel og jord, og der er 
altid mulighed for at stille spørgsmål og være nysgerrig.

Socialt ansvar
Vi tager et socialt ansvar og engagerer os i mennesker i nærområdet. 
Der kommer mennesker med meget forskellige baggrunde og mange 
nationaliteter i kirken, og alle er velkomne i fællesskabet.

Alle er velkomne



Frikirken, Sorø er tilsluttet Evangelisk Frikirke Danmark (EFD), som 
er et kirkesamfund, bestående af 18 selvstændige menigheder 
fordelt over hele landet.

EFD samarbejder med de øvrige kirker i Danmark bl.a. gennem 
Frikirkenet, Danske Kirkers Råd, Evangelisk Alliance samt Dansk 
Missionsråd. 

EFD er desuden en del af International Federation of Free Evan-
gelical Churches (IFFEC), som er alle vores søster kirkesamfund 
spredt ud over hele verden.

Evangelisk Frikirke Danmark er engageret i internationale projekter 
og støtter således evangelisk og socialt arbejde i Ghana, Grønland, 
Rumænien samt Thailand og socioøkonomiske udviklingsprojekter 
blandt udsatte kvinder i Burma.  
Læs mere: evangeliskfrikirke.dk/internationalt

Det store fællesskab

https://evangeliskfrikirke.dk
https://www.evangeliskfrikirke.dk/internationalt
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