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Baptistkirken  
- Kinnerup og Vodskov 
 

 

 
Bente og Svend Eli Jensen, 

Vodskov. 

 

Bente og Svend Eli Jensen, Vodskov giver i det følgende et 

kort rids af Baptistkirkens udvikling i Sydvendsyssel. 

Herunder beretter de om Baptistkirkens missionshus i 
Kinnerup, der blev etableret i 1898 på nuværende 

Vodskovvej.  

Kirken flyttede i midten af 1950érne til Vodskov på 

Langbrokrovej, hvor den betjener en større menighed. 

 

Baptistkirken i Vodskov blev stiftet den 3. august 1856, efter at man havde besluttet at dele 

menigheden i Aalborg i 3. De to nye selvstændige menigheder lå begge nord for fjorden. Den ene fik 

navnet Den Østlige Daabsmenighed i Vendsyssel, der ret snart blev til Hals Baptistmenighed, den 

nuværende Vodskov Baptistkirke. 
 

Ved stiftelsen var der 124 medlemmer, som var bosat i det sydøstlige Vendsyssel - fra Vodskov til 

Hals og helt op til nord for Frederikshavn. 

 

 
Forside af menighedens første protokol 

 

Den første forstander for menigheden blev Chr. Nielsen, som var gartner. Han havde været aktiv i 

Aalborg menighed som missionær i nogle år, og da han bosatte sig i Hals blev han naturligt den 

første forstander.  
 

Om et af de første møder hos denne nystartede menighed skrev A.P. Førster, der var 

baptistmissionær i Danmark, udsendt af de engelske baptister, følgende: 

 
Jeg besøgte Hals, "Jyllands udskud". Det er et Omraade, der er berømt for Ondskab. Det er en 

Havneby, som er beboet af raa Sømænd og Fiskere. De behandlede nogle af vore Brødre meget 

skammeligt, de slog dem ubarmhjertigt. De rev Kvindernes Kjoler i stykker og knaldede næsten 
alle Ruderne i et Hus, der tilhørte en Broder der. 
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Christian Nielsen er opført som medlem nr. 4 

 

De første år voksede menigheden til 193 medlemmer, og man besluttede at dele menigheden i to, 

så Frederikshavn og området deromkring blev en selvstændig menighed.  

Det var almindeligt på den tid at modtage rejsemissionærer i menighederne. Disse blev 
indkvarterede på gårdene, hvilket ikke altid var en behagelig oplevelse, når missionærerne mødte 

tidens former for utøj - fnat, lus og lopper. Således skriver Søren Hansen i 1850'erne:  

 

Jeg vækkedes ved mine Sovekammeraters Uro. De var nemlig i ubrudt Bevægelse med at bruge 

Neglene...Jeg stod op, klædte mig på, tog hele mit Habengut, forlod Huset i al Stilhed, og gik Syd på 
til Limfjorden. Her afklædte jeg mig, og i Adams Kostume sprang jeg ud over Grundene til de blaa 

Vande. Her badede og vaskede jeg mig, inden jeg vendte tilbage til mit Kvarter. 

 

Den 23. december 1870 dør menighedens første forstander Christen Nielsen, 48 år gammel. Ny 
forstander efter ham blev Chresten Larsen, som var forstander til 1881. 

Fra 1889 hed forstanderen Anton Nielsen. Denne skrev i 1897 i baptisternes blad "Evangelisten": 

Vore Søndagsskoler er ganske vist ikke formerede i Aarets Løb, men vi har faaet mere 

Planmæssighed indført, og flere Søskende er kommet med i virksomheden end forud. Skolerne 
tæller nu ca. 175 børn. 

 

 
                   Anton Nielsen                                        Anton Nielsens ordinationsbevis  

        
    

Også i dag møder vi ofte mennesker, der, når vi fortæller, vi tilhører baptistkirken, med et smil på 

læben fortæller os - der gik vi også i søndagsskole, da vi var børn. 
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Af de efterfølgende præster og menighedsledere skal nævnes Niels Jensen 1913 - 17. Dennes søn 

Marthinus Jensen blev efter at have været søndagsskolelærer i Salem ved Kinnerup i mange år leder 

fra 1954 - 56. Menighedens forstanderpar i dag er 3. generation - Svend Eli Jensen. 

 

                             
Niels Jensen, Rærup                          Marthinus Jensen, Kogholm              Svend Eli Jensen, Vodskov  

 

I 1989 ansatte menigheden sin første kvindelige præst Herdis Larsen. Vores nuværende præst 

Annette Grarup blev ansat i år 2000. 
 

Bygninger og aktiviteter 

Menighedens første forsamlingshus, "Salem" i Kinnerup blev bygget og indviet i 1898 og kostede 

4.000 kr. Dette menighedens første Gudshus, der havde dåbsgrav, dannede rammen om mange 
aktiviteter. Indtil da var menighedens aktiviteter spredt lokalt, mest i private hjem. 

 

 

 
”Salem” i Kinnerup 

 
I Ulsted indviedes i 1901 endnu et forsamlingshus. Her blev der holdt vækkelsesmøder, og salen 

fyldtes, så folk sad i vindueskarmene, i gangen og på platformen foran prædikanten. 

 

I 1905 havde menigheden mod på at invitere til baptisternes årlige landsmøde i "Salem" ved 
Kinnerup. Der kom 70 repræsentanter fra hele landet.  

Det var ikke nogen let opgave med de mange gæster - med bespisning og indkvartering. 

Fællesspisning foregik i laden i ejendommen overfor "Salem" hos bror Anthon Nielsen, hvor der på 



"" 

Side 4 

 

gårdspladsen også blev holdt gruppemøder. Lade og gårdsplads var også rammen om årsmødets 

store sammenkomst med 300 deltagere. 

 

   
                    Indkaldelse til Landsmøde                       Landssmøde i ”Salem” i Kinnerup 1905 
 

Deltagerne blev indkvarteret på fattiggården på Kogholm ved Gravsholt (ca. 1 km mod øst) og hos 

flere gæstfrie mennesker.  
At det hele ikke har været nemt, kan ses af indlogerings-bogen, som er ført af Anton Nielsen. For at 

få regnestykket til at gå op, har han måttet revidere planen flere gange. 

De samlede udgifter beløb sig til kr. 357, 01, og repræsentanterne betalte 1 kr. om dagen for 

forplejning og indlogering. 
 

 
Gruppemøde på Anton Nielsens gårdsplads over for ”Salem” 

 

 

I "Salem" blev der også holdt søndagsskole, hvor også mange børn fra Uggerhalne og omegn mødte 

trofast op. Mange, der dengang gik i søndagsskolen i ”Salem”, husker sikkert sandkassen, hvor der 
blev lagt "palmegrene" ved Jesus indtog i Jerusalem, og hvor man med et sørgmodigt blik iagttog 

"Golgata" med de tre kors. 

Menighedens kirke i Gandrup blev indviet i 1922. 

I denne periode blev der ligeledes afholdt møder i menighedens missionstelt i Vestbjerg, Gravsholt, 
Vester Hassing Bakker, Gandrup, Melholt, Ulsted og Hou. 
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Menighedens missionstelt 

 

I 1945 indviede menigheden et mødelokale i Hals by, og i 1956 blev kirken i Vodskov indviet, 

samme år blev kirken i Kinnerup solgt. 
Om dette byggeri skriver forstander Henry Christensen i 1949: 

 

Vi har arbejdet en del med tanken om at få opført et gudshus i Vodskov - forskellige planer har 

været fremme, og vi håber, at det inden alt for længe lykkes at få denne sag løst på tilfredsstillende 
måde. Byggefonden råder over 7.767 kr. 

 

 

 
Den nye kirke i Vodskov 

 

Udgravningen til kirken og kirkens kælder foregik med håndkraft og blev foretaget af menighedens 

medlemmer. Al den udgravede jord blev på almindelig landbrugsvogn kørt op til en mose i 

bakkerne. Som altid bidrog menigheden i udstrakt grad med arbejdskraft til hele byggeriet. 
 

En tradition, der lever i bedste velgående, hvilket kunne ses, da kirken i Vodskov i 2010 blev udvidet 

med tilbygningen med hæve/løfte platform.  
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Vodskov Baptistkirke 2013 

 

I dag er menigheden samlet om kirken på Langbrokrovej i Vodskov, hvor der fortsat er 

gudstjenester hver søndag, kvindekreds, samtalegrupper og et stort pensionistarbejde. 

Kirken er åben for alle og alle vore arrangementer annonceres i Vodskov Avis. 

 

 
Billedet er fra de ældres udflugt i 1960 til Skakkebæk ude ved Limfjorden. Foran sidder Svend Elis 

farbror Jens Jensen, Skakkebæk og til højre menighedens præst, Niels Bjerg. Yderst til højre står 

hans mor Ingrid Jensen, ligesom der er flere andre familiemedlemmer på billedet. 

Fakta om baptistkirkens oprindelse 

Den danske baptistkirke opstod i 1800 tallet som en del af den religiøse og sociale vækkelse, 

der også skabte grundtvigianere og Indre Mission. Den første menighed blev stiftet i 1839, hvor 
et dusin mennesker i en kold oktobermorgen gik ud til Lersøparken nær København, hvor en 

tysk baptist døbte de første danske baptister.  

Baptister praktiserer voksendåb eller rettere troendes dåb, hvor den enkelte selv skal bekende 

sin tro for at blive døbt. 
 

I Danmark er der 5300 medlemmer, fordelt på 53 menigheder. På verdensplan er baptistkirken 

en af de store kristne kirker. Der findes omkring 100 millioner baptister i verden, flest i USA. 

 


