
En opprørsk lekpredikant
Hvorfor gjorde han opprør «Ryfylkebispen» Sven Foldøen ?  



Situasjonen tidlig på 1900 tallet

 Statskirken var veldig «embetsstyrt». Presten var styrer og ikke tjener

 Upersonlig og stivt, «lite liv», men mye former i Kirkene, og noen bedehus.

 Hans Nilsen Hauge hadde på 1800 tallet trosset forbudet mot å forkynne for 

en lekmann.

 Kun presten kunne allikevel forvalte dåp og nattverd



Hva var greia med Kinamisjonen- (NLM)?

 Tusener dør og går fortapt hver dag i Kina. De har aldri fått høre evangeliet.

 KF/NLM ble startet og ble ledet av lekfolk uten tilsyn fra Kirken.

 Kinamisjonens folk sa at vi vil «kalle, utruste og sende» selv

 Ikke «rettelig kallet» 



Mormor og morfar: 

Brynhild og Sven Foldøen



«Ryfylkebispen» Sven Foldøen

 Ungdomstid- konfirmasjon ..

 Reiste til Amerika--Blei frelst i Dakota: 

«Sønn, vær frimodig. Dine synder er deg forlatt»

 Fikk straks kall om å reise heim og tale omvendelse til 
kameratene sine

 Gikk i land 3. februar 1903--Hadde sitt første møte 5. februar

 Store vekkelser gikk over bygdene, særlig i Ryfylke



Særtrekk i forkynnelsen?

 Talte som han snakka- ekte og liketil. Kjapp i replikken

 Opprør mot Haugianismens:  «Du kan bli frelst nå i kveld slik som du er»

« Du er fri»  «Tenk på Barabass»

Dette var for lettvint mente mange, svermeri og føleri

 Var direkte og personlig- «du må omvende deg i dag, ellers går du 
fortapt»

 Men han sa og at mange omvendte seg, «men gikk forbi korset»

 Omsorg for sjelene



Impulser fra Amerika-Nye møteformer

 Vitnemøter og bønnemøter(ettermøter)

 Hadde med nyomvente (fyrstikker) som sang og vitna.

 Glad og lettere sang



Opprør mot kirken

 Tok oppgjør med Kirken og det som var stivna i former, 
uten liv

 Det almenne prestedømme. Nekta tilsyn av prest (og helst 
ikke av sine egne ledere heller)  

 1. Peter 2. 5 og 9

 Han og andre særlig i Ryfylke kjempa for «fri nattverd».

 Fikk svar med stengte kirker(og noen bedehus)



Pressa kretsledelsen til å bygge skole

 De unge måtte vinnes

 Gikk egne veier- F eks. Tryggheim

 Alle åtte barna gjekk der



Hva har kjennetegnet Kinamisjonen og 

NLM i de første 100 år?

 Vekkelsesbevegelse- Du må omvende deg, ellers går du fortapt. 

Johs 3.16

 Lekmannsbevegelse- I kirken- men ikke under kirken

 Nådegavebevegelse- Vil kalle, utruste og sende selv 



Hva er viktig for NLM i dag?

 Vekkelsesbevegelse: Vil vi til Himmelen, må vi omvende oss og bli 
frelst.

 Jesus er eneste vei til frelse, og den går om Golgata der Jesus døde 
for oss.

 Den som ikke omvender seg til Jesus går evig fortapt.

 Nådegavebevegelse: La nådegavene virke, og ikke la embete styre.

 Lekmansbevegelse: Det almenne prestedømme, Vi er alle prester, uten  
kirkelige strukturer.

 Misjonsbevegelse: «Gå derfor ut og gjøre alle folkeslag til disipler…..  

……..Også de unådde


