
GAMLEBY MISSIONSFÖRSAMLING 100 ÅR 1995 
“Tron är grunden för det vi hoppas på; den ger oss visshet om det vi inte kan se.” (Heb 11: 1) 

 

 

HUR DET BÖRJADE 
Gamleby Missionsförsamling har sin upprinnelse i Fästad Kristliga Ungdomsförening. Denna 

förenings bildande föregicks av en andlig väckelse. Som synliga verktyg använde Gud två kvinnliga 

evangelister. Deras namn var Kristina Eriksson och Elisabeth Palmgren, vilka var verksamma inom 

Helgelseförbundet. Här följer ett utdrag ur det första protokollet. 

 

“Protokoll hållet vid Fästads Kristliga Ungdomsförening, inskrifningsmöte den 19 december 

1895. 

§ 1 

Mötet öppnades kl 8 em med bön och sång. 

§ 2 

Sedan broder Karl Andersson från Löckerum i någon mån påmint om mötets betydelse läste 

han ett kapitel ur bibeln och talade något deröver. Sedan började inskrifningen. 

§ 3 

De vid föreningens början ingående medlemmarna voro följande: Karl Andersson Löckerum,  

KG Karlsson Olserum, Arvid Överberg Lappserum, Axel Karlsson Fästad, Leonard Karlsson 

Fästad, Axel Rehn Löckerum, Anna Johansson Nykulla, Alfrida Gustavsson Fästad, Gerda 

Karlsson Himmelsrum. 

§ 4 

Hvar och en utaf de inskrifna låvade inför den allvetande Guden att med hans hjälp och 

bistånd söka åtlyda hvad föreningens stadgar bestämma.” 

 

Initiativtagare till bildandet av denna ungdomsförening var Karl 

Andersson. Senare blev han evangelist i Helgelseförbundet och  

efter ytterligare någon tid reste han ut som dess missionär till  

Kina, då under namnet Anderzen. 

 

“Vid Missionsförsamlingens 50-årsjubileum var missionär  

Anderzen med. Han gav då en god inblick i det andliga förhållan- 

det som var rådande vid tiden för bildandet av ungdomsföreningen. 

 

Efter det evangelisterna verkat, och en hel del ungdomar kommit 

till tro på Kristus, kände de sig ensamma och missförstådda av                       Karl Anderzen 

äldre kristna. Då kom tanken, vilken även blev omsatt i handling,  

att bilda en ungdomsförening. Det mötte en del motstånd. Men när vi ser på vad Gud dock har fått 

uträtta genom den sammanslutningen som då skedde, förstår vi tydligt att det var förenligt med 

Guds vilja och rådslut. Och vi förnimmer starkare nu än förr, att vi har fått ett pund att förvalta för 

vilket vi en dag skall göra räkenskap. Herren väntar av oss att vi ej ska låta de uppbrutna tegarna 

växa igen, utan att frukter för hans rike ska samlas in alltfort.” 

Detta var en avskrift av årsberättelsen 1945 skriven av William Johansson. 
 

 

LOKAL- och FÖRSAMLINGSFRÅGAN 
Det var alltså i trakten omkring Fästad som de första medlemmarna var bosatta. Men efter hand 

kom allt fler längre ifrån och anslöt sig till föreningen. Då hyrdes en lokal i Eldslösa, år 1898-1899. 

År 1900 hyrdes lokal i Gunnerstad. Till den lokalen fick föreningen som gåva ta emot sittbänkar 

från en Metodistförsamling. Den hade en tid haft verksamhet i Gamleby, men hade nu blivit 

upplöst. Den Metodistförsamlingen var troligen den första frikyrkliga organisationen i Gamleby. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Missionskyrkan år 1901 (byggnaden till höger) på Garpedansbergets sydsluttning. 
 

År 1901 hyrdes tomt i Gamleby, och Missionshuset byggdes och invigdes i oktober samma år, av 

Helgelseförbundets stiftare pastor Kilstedt. Året därpå blev lilla  

salen tillbyggd. Kostnaden för att bygga Missionshuset var  

3.673 kr. När verksamheten nu var förlagd till Gamleby, ändra- 

des namnet till Gamleby Kristliga Ungdomsförening. 

 

År 1903 samtalade man om att ombilda ungdomsföreningen till 

församling, men något beslut fattades ej. 

 

År 1904 vid ett ordinarie föreningsmöte, tog broder Hjelm till  

orda och upplyste om att han tänkte lämna föreningen tillsam- 

mans med 12 andra. De ville bilda en församling som var  

grundad på Kristi lära och bibelns ord. Mer om detta längre fram.   

            Interiörbild från gamla 

1906 togs frågan om församlingsbildning åter upp i ungdoms-                  kyrkan. 

föreningen. Och den 20 januari 1907 beslutades enhälligt att  

föreningen skulle ombildas till församling. Namnet blev Gamleby Missionsförsamling. 

Församlingen var samfundsmässigt helt fristående fram till 1922. Då anslöts den till Kalmar Läns 

Missionsförening och 1923 till Svenska Missionsförbundet. 

 
 

VÅGOR AV LIV 
Gamleby Missionsförsamling är född i en väckelse, och vill fortfarande vara en väckelserörelse. 

Under dessa 100 år har också många människor kommit till tro på Kristus. Det har skett vid våra 

“vanliga möten”, under olika mötesserier, men framför allt genom församlingens olika ungdoms-

grupper. 

Bland de mötesserier som ägt rum kan nämnas den år 1899, då Lapplands Pettersson verkade i 

församlingen. 



1901 ledde evangelist Selma Granaht mötena.  

 

1935 på vintern var evangelist Henric Arvids- 

son från Oskarshamn i Gamleby och ledde en  

sju veckor lång mötesserie i Missionshuset.  

Under detta år fick församlingen hälsa 22 nya  

medlemmar välkomna. 

 

1952 hölls en sex veckor lång mötesserie i  

Stångeland med pastor Erik Sundbom som  

talare. Då kom flera människor till tro - de  

flesta från Stångeland. 

 

1971 var “Kristen Nu”-teamet hos oss och hade  

en månadslång serie. Teamet bestod av pastor- 

erna Herbert Nilsson och Roland Olsson, samt  

åtta ungdomar. Även då kom ungdomar till tro,              Serietalarna Oskar Hallof och 

och så gott som hela församlingen fick uppleva             Agaton Esloff (tillsammans med 

förnyelse och en starkare tro.                  Marie Kernell) ca 1930-35 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tältrivning efter serie vid Ekängen omkring 1930-35 

 

På senare år har som sagt de flesta som slutit sig till församlingen mött Kristus genom ungdoms-

arbetet. Församlingen var ju också en ungdomsförening från början. Och när ungdomsföreningen  

blev församling beslöt man om att bedriva ungdomsarbete. Sedan dess har församlingen alltid  

bedrivit ungdomsarbete med olika inriktningar. 
 

 

  



GLIMTAR FRÅN FÖRSAMLINGSARBETET 
 

SÖNDAGSKOLA har det varit i församlingen sedan 1899, med undantag för något år i början på 

1990-talet. Vid senaste årsskiftet 94/95 var antalet barn 18. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Söndagskolguppen omkring år 1945. T.v. Söndagskolföreståndare Karl Färdig. 

Bakre raden: Iris Karlsson, Mayvor Johansson, Anna Johansson, Sven Gustavsson 

samt t.h. Tekla Andersson. 

 

SCOUTARBETET började 1963, och den första scoutinvigningen hölls den 8 december 1963. 

Den som startade scoutarbetet var Bertil Fornander. Scoutarbetet har varit mycket livligt och haft ett 

starkt varierande antal deltagare. Vid senaste årsskiftet var det 23 scouter, och det är Jörgen 

Svensson som är kårchef nu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Från ett scoutläger i slutet av  

1970-talet. En av lägrets ledare  

är Olof Svensson (andra fr. v.). 
 

 

 

TONÅRSARBETET som nu bedrivs startade som en juniorförening 1939. Då hette den Svenska 

Missionsförbundets Juniorer, S M J. Detta arbete bland ungdomarna har betytt mycket för dem som 



har varit med där. Ungdomssamlingarna i kyrkan och olika läger har haft livsavgörande betydelse 

för många, ja betydelse för evigheten. Antalet tonåringar var vid senaste årsskiftet 12. 

Tonårsansvarig nu är Gunnar Nilsson. 

 

UNGDOMSKÖR har funnits i flera omgångar. 1960 bildades en ungdomskör med Ingemar 

Lindahl som ledare. Omkring 1975 började en ny ungdomskör med Hans Augustsson som ledare. 

Ledningen övertogs sedan av Anita Johansson (Berrio Garcia) och sedan av Åsa Svensson 

(Ottosson). 

Omkring 1992 började ännu en ungdomskör - denna gång på ekumenisk bas tillsammans med 

Pingstförsamlingarna i Överum och Västervik, och Marieborgskyrkan Västervik. Kören hette 

“Refugen”, och Jerker Rudin var en av ledarna. 

Samtliga körer har upphört efter några intensiva år. Detta bl a på grund av att många av deltagarna 

flyttat till andra orter för studier och arbete. Men ungdomskörernas sånger, glädje och vittnesbörd 

har inspirerat oss alla som har fått lyssna. Och vi har många gånger tackat Gud för vad vi fått 

genom dem. 

 

SÅNG OCH MUSIKFÖRENING har också funnits. Den betydde mycket under många år i 

församlingens historia. Sången är ju väldigt viktig i en kristen församling. I den kan varje människa 

få ge uttryck för sin tacksamhet, sin glädje, sin bön, sin vånda och smärta. 

När jag själv ser tillbaka på den tid då jag började vara med i Missionshuset, kommer jag ihåg dessa 

glada sångare och musiker som bland mycket annat sjöng ”De komma från öst och väst”. 

Församlingen har under alla år haft många duktiga solister och musiker, och har så fortfarande. 

”Sjung en liten sång. Det kan mången gång alla dina bördor lätta!” 

 

SYFÖRENINGSVERKSAMHET har bedrivits under hela  

hundraårsperioden. Någon syförening bildades dock inte förrän den 

28 januari 1907. Men redan det första året, 1896, hölls en missions- 

försäljning som inbringade 87 kr och 76 öre. 

Sedan dess har missionsförsäljningar troligen hållits varje år. De 

flesta år både på hösten och våren. Inkomsterna från försäljningarna 

under 1994 var 29.945 kr från Gamleby, och 25.880 kr från Eds 

Bruk. 

Syföreningarnas arbete har betytt mycket för såväl församlingens 

ekonomi som för gemenskapen med människor. Man har alltså inte 

bara varit i arbete. Det har alltid funnits andlig undervisning med 

också, något som betytt mycket för deltagarnas andliga utveckling. 

Utfärder till olika platser har också ordnats, vilket varit mycket 

uppskattade resor.           Gunnar ”Skruven” 

Idag kallas det inte syförening längre, utan ”Mitt-på-dagen-träffen”,         Nilsson i auktion. 

och där deltar både kvinnor och män. Birgitta Johansson är ansvarig för detta arbete nu. 

 

DET DIAKONALA OCH SOCIALA ARBETET som församlingen och dess medlemmar utfört 

har varit av stor betydelse för människor i vår bygd. I ett protokoll från ett föreningsmöte i Västan- 

torpet den 28 maj 1899, kan man läsa följande: 

§ 7 

Äfven beslöts på förslag utaf br. Lör att anskaffa nykterhetsskrifter för spridning bland 

allmänheten på föreningens bekostnad. 

 

Och i protokollet från föreningsmötet i Baldersrum den 30 juli 1899: 

§ 5 

Därefter utdelades till de närvarande nykterhetsskrifter, hvilka dessa å sin sida skola 

överlemna till dem de för godt finner och hos hvilka de bäst kunna gagna nykterheten. 

 



I ett protokoll från 27 augusti 1899 står det: 

§ 7 

Det beslöts, på förslag av syster Hilda Gustafsson från Fästad, att skänka 5 kr utav 

församlingens medel till en familj som genom mjältbrandsfarsoten kommit i nöd och betryck. 

 

Från ett månadsmötesprotokoll, som hölls i Uddatorp den 22 oktober 1899, läser vi: 

§ 4 

Sedan föreslog ordföranden att intaga ännu en paragraf i stadgarna nämligen att föreningens 

medlemmar skola besöka sjuka och nödlidande, samt tillse huru man på bästa sätt skall kunna 

hjälpa dem, och sedan på mötena delgifva föreningen sina erfarenheter. Och detta beslöts 

enhälligt. 

 

På årsmötet 1926 tillsattes en besökskommitté som skulle besöka gamla och sjuka. Sedan dess har 

det nog funnits besökskommittéer under alla år. Även nu har församlingen en sådan diakonigrupp. 

 

EN MISSIONERANDE FÖRSAMLING, både här i vår bygd och i andra länder, har Missionsför-

samlingen alltid önskat vara. Församlingens grundare, Karl Anderzen, blev ju missionär i Kina. 

Sedan dess har missionsintresset alltid funnits. Missionärer har alltid kommit och berättat om hur 

missionsarbetet bedrivs. De har även visat ljusbilder, och under senare år även filmer på hur 

missionsarbetet fortgår. Allt detta har gjort att missionsintresset hålls vid liv, och medfört att det 

fortfarande finns offrare och förebedjare för missionen. 

Sedan ett antal år tillbaka finns det en missionskommitté på tre personer i församlingen. Den 

aktualiserar missionen och informerar om dess behov. 

När församlingen firade 50-årsjubileum 1945 hade under årens lopp samlats in 5.385 kr. 1994 var 

offret till missionen 51.000 kr. 
 

 

FÖRSAMLINGENS PASTORER 
Fram till 1908 hade församlingen ingen fast anställd pastor. Det var resepredikanter som kom och 

besökte församlingen och höll möten. I övrigt fick församlingens egna medlemmar medverka med 

bibelläsning och vittnesbörd. 

På hösten 1908 fick församlingen sin första anställda pastor. Fram till 1922 anställdes pastorer från 

Helgelseförbundet, Östergötlands Ansgarieförening, Jönköpings Missionsförening, Metodistkyrkan 

och Baptistsamfundet. Församlingens ordinarie pastorer har varit följande: 

 

Oskar Johansson 1908 - 1910 

Carl Stig  1910 - 1911 

Gustav Larsson  1911 - 1916 

Gustav Amandus  1916 - 1919 

Elof Ljungkvist  1919 - 1920 

Carl Stig  1920 - 1921 

Henrik Bergdahl  1923 - 1924 

Anton Karlsson  1925 - 1929 

Nils Persson  1930 - 1932 

Ernst Johansson  1933 - 1951 

Lars Häggström  1951 - 1955 

Erland Fornander  1955 - 1960 

Tycko Blomberg  1961 - 1968 

Håkan Persson  1970 - 1978 

Tormod Knutsen  1979 - 1986 

Alf Nyström  1988 - 

 

Erland Fornander var vakanspastor 1969, och  

Henric Arvidsson hjälpte oss under vakanserna 

1978-1979 och 1986 -1988. 

 

FÖRSAMLINGSSAMMANSLAGNINGAR 

Församlingen har haft gemensam pastor och föreståndare med Lofta Missionsförsamling från 1924, 

med Västra Eds Missionsförsamling från 1929, och med Ukna Missionsförsamling (Kolsebro) från 

1933. Tillsammans med Gamleby har dessa församlingar utgjort en församlingskrets. 

Lofta Missionsförsamling uppgick i Gamleby den 20 april 1962. Ukna Missionsförsamling uppgick 

i Gamleby 14 maj 1972. (Ukna Missionsförsamlings missionshus i Kolsebro såldes 1972. Det är nu 

sommarbostad.) Västra Eds Missionsförsamling uppgick i Gamleby i maj 1978. 



EDSBRUK 
Mötesverksamheten i Edsbruk är inte så omfattande - ungefär ett möte i månaden, ofta som 

kvällsmöten och då ofta gemensamt med V:a Eds församling. Därtill, som redan nämnts, två 

missionsförsäljningar per år. 

Under en följd av år har även inbjudits till pensionärsträffar i Missionskyrkan. Också dessa har  

varit gemensamma med V:a Eds församling. 

1988 renoverades Edsbruks Missionskyrka för en kostnad på cirka 100.000 kr. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edsbruk Missionskyrka sommaren 1995 
 

LOFTA 
Lofta Missionshus har sedan 1964 varit församlingens och S M U:s sommarhem. Där har det varit 

samlingar varje lördagskväll från midsommar till lite in i augusti. Det har varit en stor tillgång och 

mycket folk har samlats, både unga och äldre. 

Sommaren 1995 var det dock bara två samlingar i Lofta, midsommaraftonen samt ett missionsmöte 

i augusti. Diskussioner förs  

nämligen om sommarsam- 

lingarna där skall fortsätta,  

eller om Missionshuset skall  

säljas. På senare tid har det  

nämligen börjat bli allt svåra- 

re att samla folk där. 

Årets sommarsamlingar var  

därför på försök förlagda till  

Missionskyrkan i Gamleby.  

Vad slutsatsen blir inför fram- 

tiden får vi se så småningom. 
 

 

 

Missionshuset i Lofta, sommaren 1995 



NY KYRKA 
Den gamla Missionskyrkan, som låg vid Villagatan på Garpedansbergets fot, började med tiden bli 

för liten. Dessutom behövde den också en större och omfattande renovering. Tomten var också för 

liten som kyrktomt. Därför föddes tankarna på att bygga en ny kyrka. 

Hösten 1962 ingick församlingen till Gamleby kommun med önskemålet om att få köpa tomt till en 

ny kyrka vid Åby. I maj 1963 informerades församlingen om att idéskisser höll på att utarbetas 

gällande hur Gamleby samhälle skulle utformas i framtiden. Församlingen beslöt då att styrelsen 

skulle kontakta berörda myndigheter, så att en lämplig plats skulle kunna utses för en ny kyrka. 
 

 
            Den nya kyrkan i sin omgivning på Hammarsvägen (senare Hagagatan). 

 

Vid årsmötet 1964 beslutades att församlingen skulle ingå med en skriftlig begäran till kommunen 

om att för församlingens räkning få tomten söder om Konsum Snabbköp, intill Hagahöjden, 

reserverad för sig. 

Vid ett styrelsesammanträde den 22 januari 1964 gjordes en preliminär kostnadskalkyl för ett even-

tuellt kyrkbygge. Totalkostnaden beräknades till 300.000 kr. Och för att påbörja byggnationen 

skulle 150.000 kr finnas tillgängligt. Byggnationen beräknades kunna komma igång i början av 

1970-talet. Denna kalkyl godkändes vid ett senare församlingsmöte. 

 

I november 1964 diskuterades tre förslag: A/ Inköp av gamla folkhögskolan. 

B/ Ombyggnad av gamla kyrkan. 

C/ En ny kyrka. 

Planerna på folkhögskolan övergavs. Likaså tankarna på en ombyggnad av gamla kyrkan, då det  

skulle bli dyrare att bygga om än att bygga nytt. Församlingen blev även erbjuden att köpa Konsum 

Snabbköp, men tackade nej. 

 

Den 18 september 1966 tillsattes en byggnadskommitté som skulle utreda byggnadsfrågan. Ordför-

ande blev Bertil Ingesson. 

I november 1968 meddelade kommunen att tomten söder om Konsum Snabbköp, Stg. 592, stod till 

församlingens förfogande. 

 



I januari 1969 beslutades att uppvakta kommunen för diskussion om tomtfrågan. Då inget annat 

tomtförslag kunde ställas till församlingens förfogande, beslöt församlingen att acceptera kommun-

ens förslag på Stg. 592 vid Hammarsvägen. 

 

På församlingsmötet den 15 februari 1970 meddelade ordföranden kommunfullmäktiges beslut, att 

skänka församlingen en tomt belägen på Stg. 592. Så hade då äntligen tomtfrågan fått sin lösning! 

 

Till arkitekt för den nya kyrkan utsågs Lennart Arfvidsson, Västervik. Första sammanträdet med 

arkitekten ägde rum i december 1970. Då presenterade församlingen sina önskemål på lokaler och 

utrymmen i den nya kyrkan. Arkitekten gjorde 7 olika förslag innan församlingen godkände 

ritningarna. 
 

BYGGNATION 
Församlingsmötet den 27 augusti 1972 blev en helig stund för församlingen. Byggnadskommitténs 

ordförande redogjorde för inkomna anbudshandlingar och meddelade församlingen den totala kost-

naden för ny kyrka. Summan var 768.000 kr. 

Nu var frågan: Skulle församlingen gå vidare och bygga efter de planer och ritningar som förelåg, 

och med denna kostnad? Församlingens ordförande ställde frågan: ”Beslutar församlingen bygga  

en ny kyrka för denna kostnad?” Församlingens svar var enhälligt - ett mäktigt ”Ja!” fyllde den 

gamla kyrkolokalen. Detta församlingsmöte avslutades på knä inför Gud med tacksägelse och  

bön. Guds ande var märkbart nära. 

 

Torsdagen den 14 september 1972 började arbetet med grunden för kyrkan. Det var en stor dag, 

med tanke på all väntan och alla bekymmer som varit för att få byggnadslov. Men kyrkbygget 

pågick planenligt hela året. Och i augusti 1973 var kyrkan färdigbyggd. 

Helgen 18-19 augusti var det tacksägelse- och avslutningsmöten i den gamla Missionskyrkan. 

Högtiden avslutades med ett nattvardsfirande på söndagskvällen. Därefter gick församlingen i  

fackeltåg genom samhället till den nya kyrkan. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gamleby Missionskyrka - nya kyrkan invigd 1973 



INVIGNING 
Den 2 september 1973 var det kyrkoinvigning med bl a distriktsföreståndare Evert Apelmo. Vi var 

fyllda av stor tacksamhet över att kyrkan nu stod färdig på det berg dit ”Jesus hade bjudit oss att 

gå”. 

Kostnaden för kyrkan blev drygt 800.000 kr. Inom församlingen hade det till invigningsdagen 

samlats in 270.000 kr. Och invigningsdagens offer blev 23.000 kr. Från SMF:s organisation 

Nybyggarna kom ett bidrag på 66.000 kr, och från arvsfonden 20.000 kr. Församlingen fick alltså 

en skuld på 400.000 kr. Skulden var betald efter cirka femton år. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Från invigningshögtiden 1973. Fr. v: Bertil Fornander, Bertil Ingesson, Herbert Nilsson, 

Birgitta Johansson, Håkan Persson, Evert Apelmo, Karin Svensson, Bo Johansson,  

Sigfrid Baldenäs, Per-Erik Augustsson. 
 

NY ORGEL 
Redan vid invigningen framkastades tanken på en ny kyrkorgel. Den gamla tramporgeln hade fått 

följa med från den gamla kyrkan. Det bildades en orgelfond, och en kommitté fick i uppdrag att 

tillsammans med arkitekten försöka hitta någon lämplig orgel. Många förslag framfördes, men det 

slutliga förslaget var en orgel byggd av orgelbyggare Alf Kårefält vid Walter Thür Orgelbyggen AB 

i Torshälla. 

Vid en högtidsgudstjänst den 13 september 1981 kunde musikdirektör Rune Elmehed inviga den 

nya kyrkorgeln med ett specialkomponerat musikstycke. Kostnaden för orgeln var 100.000 kr. 

Detta kunde kassören betala kontant, med pengarna från Orgelfonden och med offret som kom in 

vid högtidsgudstjänsten. 
 

REPARATIONER 
1991 reparerades golvet i ungdomsvåningen, på grund av fukt och mögel som upptäckts under 

mattorna. En del andra reparationer behövde också genomföras, allt till en kostnad på 100.000 kr. 

Även 1995 måste kyrkan repareras, då ventilationen inte längre var godkänd. Likaså måste isoler-

ingen förbättras. Kostnaden är beräknad till cirka 130.000 kr. 

 
… … …  
 
 



 

SLUTORD 
Jag som fått i uppdrag att skriva denna hundraårsskrift har känt församlingen mycket länge. Mina 

föräldrar, Edit och William Johansson, tillhörde församlingen, och själv kom jag till tro på ett 

juniorläger 1944. Församlingen har jag tillhört sedan 1946. 

När församlingen firade sitt femtioårsjubileum fick jag vara med och lyssna till församlingens 

grundare. Han var med och berättade om församlingens tillkomst. Så mitt perspektiv sträcker sig 

långt tillbaka. 

En händelse som satte djupa spår i mig är från pastor Ernst Johanssons begravningsgudstjänst i 

Missionskyrkan 1953. Pastorerna Lars Häggström och Albert Nord förrättade begravningen. En av 

pastorerna frågade: ”Nu har Ernst Johansson lagt ned sin mantel. Vem vill ta upp den?” Jag kände 

att frågan gällde mig. Och mitt svar och min bön blev: ”Herre, här är jag, sänd mig.” Inte som en 

blivande pastor, men väl som Kristi budbärare. Som en del av detta mitt svar på Guds kallelse fick 

jag förtroendet att bli församlingens ordförande år 1964, och har så fått vara sedan dess. 

Mycket mer, från både förr och nu i församlingens liv, finns att berätta; om viktiga beslut och hän-

delser, om olika personer mm. Uppräkningarna skulle kunna bli många och långa. Men det viktiga 

är inte vem som har gjort vad, utan att det som skett har varit för Gud, och av kärlek till Jesus. 

Herren känner oss alla, liksom våra livsverk. Och inför framtiden säger Gud idag som förr: 

 

“Jag vet väl vilka tankar jag härför er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens, till 

att ge er en framtid och ett hopp. Och ni skall åkalla mig och gå och be till mig, och jag vill höra på 

er. Ni skall söka mig, och ni skall också finna mig, om ni frågar efter mig av hela ert hjärta.”    

Jeremia 29:11-13 

 

På styrelsens uppdrag 

Bo Johansson 
ordförande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Församlingsbild från 1930-talet. T.v: William Johansson, församl:s ordförande. 

 
Inför en mötesserie i Björnsholm i slutet av 1930-talet.  

Fr. v: Maria Jansson, Karin Johansson, Iris Karlsson, Anna Alfredsson,  

Hedvig Sjökvist, Telka Andersson, ????, Stina Nilsson,  

Lennart Wiksten och Meier Karlsson vår serietalare. 



 
Söndagskolavslutning i Lofta omkring år 1976.  

Fr. v: Eva Svensson (Karlsson), Birgitta Johansson, Lars-Inge Karlsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den gudstjänstfirande församlingen efter en söndagsgudstjänst i september 1995 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bordssamtal vid en ”Mitt-på-dagen-träff” i september 1995.  

Närmast kameran, Linnéa och Bo Johansson 


