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 Frimenigheden vandt aldrig større tilslutning; den 
kongetro befolkning forblev i folkekirken, hvor de en-
kelte sogne med menighedsrådsloven fra 1903 selv fik 
indflydelse på valget af præster. 1915 havde menighe-
den 38 medlemmer, 1980-2010 varierede medlemstal-
let mellem 15 og 30. I den første tid holdtes gudstje-
neste i hjemmene, indtil menigheden 1907 købte en 
byggegrund i Stubberup øst for jernbanen, hvor der 
1910 opførtes en kirke (i de første år også kaldet ka-
pel).
 Menigheden har siden sin dannelse delt præst med 
andre af kirkesamfundets menigheder. Præsterne, der 
er uddannede teologer, har i perioder, senest 1983-
2005, været bosiddende i Løsning. Fra 2005 har kirken 
præst fælles med søstermenigheden ved Gratiakirken i 
Århus. 

Historisk indledning. Frimenigheden i Løsning, der vok-
sede frem i slutningen af 1800-tallet og 1910 fik egen 
kirkebygning, tilhører et lille kirkesamfund, den evan-
gelisk lutherske Frikirke, der blev dannet i København 
i 1855 af pastor niels Pedersen Grunnet. Frikirken, der 
har hentet inspiration hos Søren Kierkegaard, følger 
folkekirkens bekendelse og i hovedsagen også dens ri-
tualer, men betoner uafhængigheden af staten og udø-
vede i begyndelsen også en vis kirketugt.1 I Løsning 
søgte frimenigheden at vinde tilslutning i vækkelses-
bevægelsen de stærke Jyder, der siden begyndelsen 
af 1800-tallet havde sat sit præg på egnen. de stærke 
Jyder havde som forudsætning dels en pietistisk væk-
kelse, dels en stærk forankring i luthersk lære med en 
sej vedhængen ved den gamle gudstjeneste- og salme-
tradition.2
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Fig. 1. Kirken, opført 1910, set fra sydøst. Foto AM 2012. – Løsning Evangelical-Lutheran Free Church, built in 1910, 
seen from the south east.
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 Altersølvet er af pletsølv, kalken med flad, cir-
kulær fod, cylinderskaft og udbugende bæger, 
disken med gennembrudte blomstermotiver på 
fanen. En alterkande i samme materiale er fra 
midten af 1900-tallet.
 den lille døbefont er af træ og har form som en 
piedestal med cylinderskaft og en kumme, hvori 
der ligger et glat dåbsfad af messing. Fonten står 
til højre for alteret, prædikestolen til venstre. den 
er firsidet med arkader som alterbordets og hviler 
på en profileret fod. Stolestaderne har karakter af 7 
plus 6 åbne bænke. 
 Orglet er af standardtype ‘Ishøj’, med fire stem-
mer, ét manual og anhangspedal, bygget 1963 af 
Th. Frobenius & Co., Kgs. Lyngby, til Brøndby-
øster Kirke, Københavns Amt. Anskaffet til kir-
ken 1983.3 disposition: Manual: Gedakt 8', Prin-
cipal 4', rørfløjte 4', Oktav 2'. Pedal: Fast anhang. 
Orgelhus i blank eg. Et nyere klaver af mærket 
yamaha Clavinova står ved indgangen. 

redaktion 2013 ved niels Jørgen Poulsen og Ebbe 
nyborg (inventar).

Litteratur. Evangelisk Luthersk Frikirke i Løsning. Histo-
rie og nutid, folder i kirken uden år, forfattet af kirkens 
præst Leif G. Jensen. Interview med samme sept. 2012.

1 Jf. Michael neiiendam, Frikirker og sekter, 4. udg. 
1958, 287-94. Kirkesamfundets hovedkirke er Mar-
tinskirken i København (Frederiksberg), hvis bygning 
er opført 1877. 
2 Se Herluf Hegnsvad, »de stærke Jyder«, i Vækkelsernes 
frembrud i Danmark i første halvdel af det 19. århundrede, 
red. Anders Pontoppidan Thyssen IV, 1967. – niels Pe-
dersen Grunnet (1827-97), født i Eltang Sogn (Brusk 
Hrd.), blev som 14 årig lærer ved en af de stærke Jy-
ders friskoler i Hedensted.  
3 Flytningen til kirken blev foretaget af Marcussen & 
Søn, Aabenraa. Orglet har tidligere tilhørt Brøndby-
øster Kirke og nygårdskirken, Brøndbyøster. 

Bygning. den lille kirke ved Vinkelvej (fig. 1), ind-
viet 20. nov. 1910, er en enkel forsamlingsbyg-
ning og ikke ulig samtidens missionshuse. Blandt 
de frivillige, der hjalp til ved byggeriet, nævnes 
foruden en købmand Clemmensen også to mu-
rere, brødrene Mads og Jens Larsen, der forment-
lig har haft et ansvar for bygningens udformning.
 Kirken, der måler ca. 11×8 m, vender øst-vest 
med en lille entré foran østgavlen og med alteret 
i vest. Murene er af røde mursten over en sokkel 
af cement, hjørnerne er omfattet af lisener, og 
facaderne prydes af bånd af lyse cementsten, der 
også omgiver de spidsbuede vinduer, fire i hver 
langside. Vinduernes støbejernsrammer er 2002 
udskiftet med rammer af træ. Taget, der oprinde-
lig var tækket med cementtagsten, dækkes siden 
1960’erne af eternit.
 Indvendig har det næsten nøgne rum bevaret 
sin oprindelige skikkelse med trægulv og stive 
bænke. det dækkes af et stukloft med hulkel. Al-
terbordet er anbragt ved vestvæggen i en krum 
niche eller ‘apsis’; i de afsnørede hjørner er ind-
rettet sakristi og toilet. Elvarme har afløst en kak-
kelovn.
 Foruden de nævnte ændringer er der foreta-
get bygningsmæssige istandsættelser 1995-2002. 
Herunder er vestgavlen fornyet, samtidig med 
at der indrettedes sakristi og toilet (murermester 
Carsten nielsen).
 En hvidtet bygningstavle over indgangen bærer 
indskriften (i fraktur) »Evang(elisk) luth(ersk) 
Frikirke 1910«.

Inventaret er i alt væsentligt fra opførelsen, gan-
ske enkelt, malet i to blå toner. Alterbordet har tre 
forsænkede, spidsrundbuede hesteskoarkader, og 
den lave predella bærer et lille krucifiks med figur 
af gips.


