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Här följer ett enkelt försök till beskriv-

ning av hur missionsförsamlingarna i

Stenungsunds kommun växt fram. Allt
från bildandet av Guds församling i

Åker till dagens verksamhet.
Häftet består av ett antal av var-

andra fristående artiklar därför blir en

del upprepning oundviklig. Vi har

sammanställt det material vi har fått
fram, säkert har missat en del,
vi hoppas det samlade intrYcket
ge en vidare bild av våra församlingar
och deras historia.

Vi vill rikta ett varmt tack till alla

som ställt artiklar och foton till
förfogande.

RedaktionsgruPPen: Kiell Stömner,
Liselotte Johansson, l'lans Bertilson.

Omslagsbild : Cecilia Röjder
Tryckning: Olssons Off set

Det hände då

men
skall

lnnehåll
. Det hän& da
o Kolportörer och Konrrentiklar ur Bohusläns

hem$gds forbunds årsskrift 196
o Karolina i Åker
o Mor i Buxeröd
o Fetrus Olsson
o Utveckling av Missionsförsamlingen i

Stenungsund åren 1949-54
o Vi samlade till Ött Herrens hus
o Tjugo åroch södan...

Föresdndare i lnlands Västra sedan

Stenungsunds IVlissionrförsaml ing.

Från 1958 även Ucklums Missionsför'
samling.

Q,rdförande i lnlands Västra senare

Stenungsunds Missionsförsaml ing

186O-talet Den frikyrkliga verksamhe-

ten börjar.
Andreas Eliasson i Stinneröd var en

man som kom att betyda mYcket
för väckelsens utbredning. Man börja-
de hålla stugmöten.
1870-talet En föregångare till Betle-
hemskyrkan i Göteborg bedriver pre-

dikoverksamhet. Predikoplatser var
Stinneröd, Kroken, Jörlanda och Buxe-
röd (Ucklum).
Ett missionshus byggs i Norrmannebo.
Andreas Eliasson har en syster i Uck-
lum, Katarina eller "Mor i Buxeröd"
som blir omvänd. Gården Buxeröd vid
Hällungen blir en medelpunkt för
verksamheten i bygden.
1878 Svenska Missionsförbundet

bildas.
1879 Västkustens Missionsföre'
ning bildas, VMF.
1883 samlades några vänner På
Åker i Stenunsund (nuvarande Unifos'
område) för att bilda en Guds Försam'
ling. Medlemarnas antal var till en bör-
jan 37. Man fick predikobesök från
Västkustens Missionsförening, från Bo'
husläns Missionsförening från Göte-
borg.

1939 - 1941 Pastor Johan Lindström
i Valla tjänar i församlingen med ett
par möten i månaden.
1948 Stenungsunds Missionsför-
samling bildas.
1949 Stenungsund - Ödsmåls
Missionsförsamling bildad genom en

sammanslagning av de båda försam'
lingarna. Distriket hiälper till och
håller tältmöten i Stenungsund under
sommaren. Pastor Carl Sröm tjänar
församlingen. Man skickar ett upprop
till alla SMF-församlingar och vädlar
där om bidrag till en buggnadskassa.
1950 Man skickar ett upprop.till
alla SMF: ungdomsföreningar och väd-
jar om bidrag till byggkassan.
Beslutar att köpa ett hus. (Beläget vid
Tingshuset).
1955 Juniorverksamhet påkirjas.
1958 Ungdomsverksamhet om'
organiseras som scoutarbte. Försam'
lingen bildar tillsammans med Jörlan'
da och Ucklum en predikantkrets.
1962 En byggnadsfond På 4 000
kronor bildas.
1963 En skrivelse från försam'
lingen börjar:
"Till Västkustens Missionsförenings

o Ucklums Missionsförsamling och SMU
o Från Guds församling i Aker till

Kopperskyrkan i Stenungsund

o Ungdomsledare
SMU i Stenungsund

o Några personliga rader...
o Församlingens ekonomi

1891 Församlingen anslöt sig till
Bohusläns M issionsförening.
1892 På ett möte i GrössbY be'

slöt man att dela församlingen. Den

ändrade då namn till lnlands Västra

och lnlands Östra friförsamling.
1899 Missionshuset i Ödsmål

byggs.

19OO Församlingen börjar med

söndagsskola. Man har också insam-

lingar för inre missionen.
1907 En styrelse väljes.

1909 Söndagsskolanläggsner"På
grund af brist på intre§se och uppmärk'
samhet hos barnen". Söndagsskolan
återupptas igen 1914.
1920-talet - l94Gtalet Församlingens
predkoverksamhet sköts av kringresan-
de predikanter. Dessa kommer oftast
från Västkusten- Bohusläns Missions'
förening, Göteborgs Predikantförbund
och Mellersta Bohusläns Ungdoms'
krets. Församlingen harfå medlemmar.
Styrelsen består tidvis av endast 3 per'
soner,
1930 Församlingen bYter namn
från lnlands Västra Friförsamling till
ödsmåls M issionsförsaml ing.



styrelse. Efter noga övervägande och i

tacksamhet till vad VMF och VMU
vill göra i fråga om ekonomiskt stöd,
ställer sig församlingen som ansvarig
för eventuell byggnation".
Föramlingen har vid detta tillfälle
'l 2 medlemmar.
1964 Man studerar en karta över
det tilltänkta samhället med möjlighet
till en ny kyrkotomt. Man är villig att
sälja eller byta bort den gamla" Bygg-
nadskassan innehåller 4.358: 23 kro-
nor.

1965 Församl ingens namn ändras
från Stenungsunds-ödsmåls Missions-
församling till Stenungsunds Missions-
församling.
1965 En representant från för-
samlingen ti I I byggnadskommittd väljes.
I övrigt folk från VMF och VMU. Man
köper tomt vid Bergsvägen. Ritning
godkännes. Byggnadslov begärs.
1967 Söndagen den 4 juni invigs
ungdomsgården på Bergsvägen av Dist-
riktföreståndare Raneskog. Ungdoms-
gården hade då kostat ca 225.000 kro-

Söndagen den 20 oktober

nor.
1968
invigs kyrkorummet. Totakostnad för
bygget blev 32b.000 kronor.
1972 Den 1 september börjar

"Ett-
tjäna

den "förste" i en lång rad av
äringar" (ungdomsledare) att
i SMU och församlingen.

1982 lnvingning av nya ungdoms_
lokaler under kyrkan för scout och
nyingverksamhet.

Kjell Strömner

Konventiklar var olagliga

Redan på 1840- och 1850-talen hade
kolportörerna i allt större utsträckning
börjat uppträda som talare. De höll,
som det brukade kallas, ,,andliga före-
drag". Detta var emellertid egentligen
olagligt och kunde bestraffas. Det
stred nämligen inte bara mot Augs-
burgska bekännelsens fjortonde artikel,
som handlar om predikoämbetet, utan

också mot kyrkolagen och det s.k. kon-
ventikelplakatet av 1 726. Konventikel_
plakatet (konventikel = ;nindre sam-
mankomst) stadgade att all andakts_
övning utanför kyrkans ram som ej
kunde hänföras till den ordinarie hus-
andakten var förbjuden. Dessa bestäm-
melser överträddes allt oftare på 1g00-
talet och kom att mer och mer uppfat-
tas som föråldrade, men det var först
efter segt motstånd från prästerståndets
sida som plakatet upphävdes år 1959.
I stället fick vi en ny konventikellag,
enligt vilken religiösa möten visserligen
fick hållas men ej på gudstjänsttid, och
de skulle stå under uppsikt av präster-
skap och ordningsmakt. Dessa hade
rätt att upplösa sammankomsterna,
om de fann anledning därtill. Formellt
gällde detta ända fram till 1g51. Fos-
terlandsstiftelsen, som räknade sig som
en inomkyrklig väckelserörelse och
inte önskade en brytning med kyrkan,
föreskrev i den "erinran,, som brukade
åtfölja kolportörens rekommendation,
"kolportörsbetyget,', att denne, när
han kom till en församling där han inte
förut var känd av prästerskapet, skulle
snarast anmäla sig för pastor och för
honom uppvisa dels sitt kolportörsbe-
tyg, dels en förteckning över de skrif-
ter han ämnade sprida. Förkunnarupp-
giften blev erfterhand den viktigaste,
och så småningom kom beteckningen
"kolportör" ur bruk, och de utsända

Kolportörer och Konventiklar ur Bohustäns
hembygds förbunds årsskrift 1976

Kolportörer och konventiktar
Om den nyevangeliska väckelsen i

några bohuslänska socknar

av Erik Carlsson

Det torde vara tämligen välbekant att
"den västsvenska kristendomstypen,,,
vilken fråm mitten av 1800-talet blev
den alltmer dominerande i Bohusläns
andliga liv, var resultatetav en ortodoxt
luthersk väckelse förmedlad av några
hängivna lärjungar till Henric Schartau.
Det kanske mest utmärkande för schar-
taunismen varden stränga til lämpningen
av "nådens ordning" och betoningen
av "en rätt lära".

Emellertid började också en pietis.
tisk, "nyevangelisk", väckelse ungefär
samtidigt uppträda i Bohuslän. Nyevan-
gelismen predikade den ,,fria nåden,,,
som omedelbart erbjöds var och en
som omvände sig. Sin största utbred-
ning fick denna rörelse i skärgården,
medan framgången på fastlandet var
relativt ringa. Det var inte utan orsak
som en av de missionerande samman-
slutningarna i Göteborg kom att anta-
ga namnet "Sällskapet för evangelii
spridning på mörka orter i Bohuslän,,.
Syftet med följande rader är att för-
söka ge några glimtar av den frikyrklig-
het som trots allt så småningom växte
fram på lnland, något om dess upp-
komst och utveckling.

I förbigående kan erinras om att vi
har en skönlitterär skildring från förra
seklets mitt av bohuslänskt ,,1äseri,,,

nämligen i Emilie Flygare-Carldns ten-
densroman En natt vid Bullarsjön
(18471. Författarinnnan har i sin bok,
som väckte en livlig debatt när den
kom ut, dock knappast tecknat en
verklighetstrogen bild av läsarna. Fram-
ställningen anses väl i stort sett spegla

den mycket kritiska attityd som de
liberala Stockholmskretsarna i allmän_
het intog gentemot all pietism.

Skriftspridare beredde vä9 för väckelsen

Vägrödjarna för den fria evangeliska
folkväckelsen var lekmän, kolportörer
eller - som man sade i Bohuslän -"körpertörer". Benämningen utsäger
egentligen att det är fråga om personer
som bär något om nacken. De kolpor-
törer som under förra hälften av 1g00-
talet skickades ut av bibel- och traktat-
sällskapen var i förstone huvudsakli-
gen skriftspridare, vilka med sin bok-
väska färdades från plats till plats, I

många fall erhölls understöd till denna
verksamhet från England och Amerika.
Skriftspridningen oroade i hög grad
prästerskapet och föranledde ärkebis-
kop Reuterdahl att i sin ämbetsberät-
telse 1859 anmärka att småskrifter
"översnöar oss". När Evangeliska Fos-
terlandsstiftelsen år 1856 kom till,
började även den bedriva en omfattan-
de kolportörverksamhet och lär fyra
år senare ha haft femtio kolportörer
i sin tjänst. Fosterlandsstiftelens rnest
betydande personlighet var lekmanna-
predikanten Carl Olof Rosenius (1916-
1868). Denne, som själv påverkats av
läseriet i sin norrländska hemtrakt men
också av engelsk metodism, kom att
som andlig talare och skriftställare ut-
öva ett mycket stort inflytande inom
vida kretsar ivårt land. Stiftelsens
kolportörer brukade medföra biblar,
nya testamenten, Luthers postilla,
Rosenius' och Fjellstedts böcker. Stif-
telsens årsberättelse, Ahnfelts sånger,
en del skrifter översatta från engels-
kan samt tidskrifter sådana som pie-
tisten, Budbäraren, Missionstidningen
m.fl.



lekmännen kallades

ter".
sedan "Predikan-

-l . iili'ir,ii

Den förening som hade sina sam-

mankomster i lokalen vid Husargatan i

Göteborg var en föregångare till Bet-

lehemskyrkans M issionsförsaml ing'

Ganska tidigt utsträckte denna före'

ning sin verksamhet till Bohuslän och

Västergötland, och i en uppräkning av

predikoplatser är 1870 finner vi nam-

nen Stinneröd, Kroken, Jörlanda och

Buxeröd (Ucklum).

En kolportör rapporterar från väst-

kusten

Andreas Eliassons omvändelse uppges

av E. J. Ekman i Den inre missionens

historia ha varit en frukt av värmlän-

ningen Carl Johan NYvalls (1829-

1904 förkunnelse' NYvall hade an-

ställs som kolportör hos Evangeliska

Fosterlandsstiftelsen år 1856' Till de

trakter han hade att besöka hörde

också västkusten. Ett brev till Stift-

telsen f rån Marstrand den '9 mars

1863 ger en ganska god inblick i en

kolportörs "arbetsruti n" :

Min resa hit, gick lYckligt så jag

kom till Göteb' Tisdagen den 3'

Föliande dag kl 8 gick en ångbåt'

som jag fölide med hit' Blef vänligt

motagen af den beskedlige Ham'

dahl. Samma afton hade iag den

glädien att få vara med På arbets-

iörening, sedan På qvällen blef iag

kallad till en sjuk, som var bekYm'

. rad om sin själs frälsning' Jag läste

GuOs ord bad, och samtalade så

godt iag förstod, med honom om

ået "Guds lam" som burit våra sYn-

der. Dagen derPå helsade iag På

några bekanta. som voro mYcket

glada åt min ankomst och skulle

styra om att få rum för samman-

komsterna. Men ingen Passande lo-

kal fans att få, den som bäst Passa-

de var en skolsal, och skolstyrelsen

kunde icke tillåta den för sarnman-

komster. Baron Uggla lade sig ut för
att få KYrkan öPPnad, och KYrko-

herden var villig att låta oss få Kyr-

kan hvarje söndags ef.m., så att i går

hade vi en sammankomst i Kyrkan'

Måtte den käre Frälsaren förbarma

sig öfver mig, så att iag utan frugtan

fcir menniskor må tala sanning' Jag

behöfver vara i hogkommen i vän-

nernas böner. Från ThorsbY,

Lycke och Tiörn har jag fått kallel-

se, men jag är icke rätt bra i mitt
bröst. så denna vicka tänker jag vara

qvar i Marstrand, besöka de siuka,

äfven hafva andekatsstunder inom

familjerna. I - - -/ Böckerna som

voro afsända till Pastor Tengstran

hariagfätt.l---l
Av en rapport till Stiftelsen en må-

nad senare framgår att några av vänner-

na i Marstrand har bekanta i Romelan-

da och därför anmodat Nyvall att resa

dit. Trots att han egentligen har ont

om tid, föier han uPPmaningen' I Ro-

melanda tas han emot med stor vänlig-

het av en änkefru Gardell och hennes

dotter, och man samlas till andakts-

stunder i deras hem liksom ock hos

klockaren i församlingen' Kanske var

det vid en sådan sammankomst som

Andreas Eliasson fick höra Nyvall förs-

ta gången.

Prosten i Romelanda visar sig vara

välvilligt inställd till Nyvall' Denne

prästman, vars namn var Carl Johan
'Bohlin, 

synes inte ha varit alldeles

främmande för de lågkyrkliga ström'

ningarna. Rätt belysande är vad C'W'

Skarstedt har att förtälja i Göteborgs

stifts herdaminne. Han berättar att en

ung präst vid ett tillfälle hade uttalat

sig kritiskt om Wieselgren och Fjell-

s;dt. Då skulle Prosten ha gått fram

till den unge mannen och känt med

handen bakom örat På honom och

yttrat: "Jag vill blott kännna efter' om

iit, at torr ännu bak öronen, för att

kunna döma så käckt om män, mot vil-

ka både jag och Tit. äro ena s§mpare!"
Det var emellertid inte bara positiva

erfarenheter Nyvall hade från sina re-

sor i Bohuslän. Han skriver att "där rå-

der ett stort mörker", och han har fun-

nit att de som skall gälla för att vara

gudfruktiga inte sällan är till hinders

iör kolportörsverksamheten' De är kär-

lekslöst dömande, och ofta förekom-

mer bland dessa människor suPeri'

'\"
.s5.+.:
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RomelandaYnglingens dröm

På lnland synes den evangeliska väckel-

sen ha begynt i Romelanda' En som

kom att betyda mycketför dess utbred-

ning såväl i Romelanda som i närliggan-

de socknar var en ung bondson' An-

dreas Eliasson i Stinneröd' Om honom

berättar traditionen att han länge hade

gått och burit på en oro för sitt andliga

iäI. Trott att han sökt hiälp hos präs-

terna, hade han inte kunnat bli kvitt
sin ängslan. Då fick han en dröm, be-

rättas äet. Han tyckte att han kom till
Göteborg och där uppsökte en predi-

kolokal som fanns vid Husargatan i

Haga. Drömmen var så påtaglig att han

tog den som en fingervisning. och han

for därför till Göteborg så fort som

möjligt. Han fann samlingssalen, pre-

cis som han sett i drömmen, och nu

hade han där en religiös upplevelse'

som innebar en befrielse från det som

tryckte honom. Efteråt kände han

ett tvingande behov att dela med sig

av sin nya erfarenhet till släktingar och

grannar.
Detta skulle ha tilldragit sig På

1860-talet. Man började alltså nu hål-

la stugmöten i Romelanda, och de stäl-

len där man brukade träffas var Stinne-

röd och Kroken. Bland dem som var

engagerade i denna verksamhet nämner

man särskilt två bröder i Hö9, Bengt

och August Johansson, samt en tredie

broder, Andreas, boende i Braseröd'

Redan 1876 kune man emellertid upp-

föra ett missionshus På en tomt som

en missionsvän i Norrmannebo hade

skänkt för ändamålet.

f.*--"lr"d" 
"ti"t.rshus, 

bvggt 1876' Foto 1940-talet'



girighet och lögn. På sina håll uppträ-
der prästerna mot sina åhörre "som
rytande Leion", och han suckar: "Ack
att hjelpen af Sion komma måtte och
sitt fångna folk förlöste."

Nyvall var en framstående predi-
kant. Det sägs att han vid ett av sina
första framträdanden i Bohuslän väck-
te förvåning, då han efter att ha läst en
text i Nya testamentet lade ihop bo-
ken och sedan talade utan koncept.
Något sådant hade man inte varit med
om tidigare. I övrigt kan om honom
tilläggas att han blev en av dem som
följde P. P. Waldenström. när denne
lämnade Evangeliska Fosterlandsstif-
telsen, på grund av att han kommit
fram till en från lutherska ortodoxa
läran avvikande syn på försoningen
och sakramentsförvaltningen. Nyvall
kom att ingå i den första styrelsen för
det av "waldenströmarna" år 1878 bil-
dade Svenska Missionsförbundet. Han
blev senare distriktsföreståndare för
Värmland och Dalsland men intresse-
rade sig även i fortsättningen för verk-
samheten i Bohuslän.

Den nya läran får insteg i Ucklum

I husförhörslängden för Romelanda
åren 1866-77 har dåvarande kyrkoher-
den antecknat ordet "Kolportör" efter
Andreas Eliassons namn. Andreas var
emellertid aldrig anställd såsom kol-
portör, även om han nitiskt arbetade
för den nya rörelsens framgång.

I Ucklum, som var moderns hem-
trakt, bodde hans syster Katarina. Hon
hade tillsammans med sin make bosatt
sig på gården Buxeröd söder om Häl-
lungen. Katarina beskrives som en
from och sökande kvinna, men inte
heller hon hade kunnat få sitt religiösa
behov tillfredsställt av den kyrkliga
förkunnelsen. Nu kom Andreas i slutet
av 1860-talet också hit för att vittna
om sin tro. Detta fick till följd att Ka-
tarina blev omvänd, och efterhand an-
slöt sig även hennes familj till väckel-
sen. Gården Buxeröd blev från och
med nu en medelpunkt för lekmanna-
verksamheten i socknen. "Mor i Buxe-
röd", som Katarina brukade kallas, tog
gästfritt emot predikanterna i sitt hem,
och i många år samlades man till mö-
ten i det gamla 1700-talshusets storstu-
ga.

Denna för väckelsens folk minnesri-
ka byggnad brann emellertid ner år
1898, mitt under pågående julotta i

Ucklums kyrka. Ett nytt hus stod fär-
digt året därpå, men då hade den fria
verksamheten en längre tid varit för-
lagd till en gård i Grössby hos Kata-
rinas dotter och måg. Den senare, som
hette Elias Jakobsson, hade varit sjö-
man, innan han slog sig ner för gott

som jordbrukare. Han var en kraftig
karl som hade respekt med sig. vilket
kunde behövas, eftersom fridstörare
stundom sökte tränga sig in under mö-
tena. Det uppstod på sätt och vis en
klyfta mellan vanligt folk och,,de
troende". Å andra sidan hade dessa
namn om sig att vara skötsamma och
nyktra. Med nykterheten hade det
varit si och så i bygden. på ett ställe
förekom utskänkning av brännvin,
och den manliga delen av befolkningen
ställde alltför ofta sina steg dit, vilket
i många fall fick fördärvliga följder för
familjerna. Krogen kom på grund här-
av att kallas "Fördärvet".

Men i väckelsefolkets ögon var det
inte bara spriten som tillhörde värl-
dens farliga lockelser. Till dessa 1äk-
nades också dans och spelmansmusik.
En av Ucklums krönikörer, Abel Ka-
lin, har i en artikel i Bohusläningen
berättat om en spelman, som gick un-
der namnet "Krybet". Denna hade för-
lorat en ko, vilket var en stor förlust
för honom. Då hjälpte emellertid mis-
sionsvännerna honom att skaffa en ny.
Efter detta började han besöka deras
möten. Han kände nu att han borde
göra sig av med fiolen, varför han gick
och sänkte den i Hällungen. Men så

småningom, när allt började gå bra för
honom igen, ångrade han sig, och en
vacker dag fiskade han upp sin gamla
fiol och begynte åter spela sina glada
melodier.

På prästerligt håll betraktades se-
paratismen med oblida ögon. och vid
en visitation i pastoratet år 1884 kla-
gade kyrkoherde Lars Johan Nyblom
i ämbetsberättelsen: "Villafarande lära
har för åtskilliga år sedan fått insteg i

Ucklums församling och synes äfven
hafva vunit någon utbredning." Detta
gav visitator anledning att "i fråga om
helgedagens firande utom kyrkan" var-
na för kolportörsverksamhet.

Guds församling

I en gammal protokollsbok för lnlands
Västra Friförsamling finns på första
bladet nedtecknad en liten historik,
vilken lyder:

Kort sammanfattning om före-
ningens uppkomst och utveckling.

Åtstitliga bröder besökte tillfälligt-
vis lnland och predikade redan 1875
och fortsatte sedan med mer och mind-
re välsignelse. 1883 samlades några
vänner på Åker, efter förut fattade
beslut, för att bilda en Guds försam-
ling. Medlemmarnas antal var till en
början 37.

Broder Berg från Gestrikland, u.t-
sänd af Sv. Missionsförbundet att pre-
dika evangelium i Bohuslän, tjenade

(Eliasdotter) Johansson (lg3l_1915)

oss vid den tiden med predikan ett par
vintrar. Han efterträddes af broder
Bergqvist från Westmanland, som hit-
kommen 1885 och tjenade föreningen
ett par år. År 188g hitkom broder
Östergren från Skåne och tjenade
föreningen tidtals ett par år.

Flera bröder har emellanåt besökt
oss under hela tiden, dels från West-
kustens och dels från Bohusläns mis-
sionsförening, samt åtskilliga från Gö-
teborg. År 1891 anslöt föreningen sig
till Bohusläns missionsförening. Den
2/1 1892 beslöt föreningen på n1öte
i Grössby att församlingen i godo skul-
le delas, och skulle denna församling
hädanefter benämnas lnlands vestra
friförsam ling.

Sammanfört på ett möte i Brandse-
röd den 10jan. 1893.

Av det som tidigare sagts har fram-
gått av predikoresor till lnland dock
förekommit även före 'l87b. Sålunda
hade ju bl.a. år 1870 ulare blivit
utsända från den sammanslutning som
höll till vid Husargatan i Göteborg och
som vid denna tid kallade sig Evange-
lisk- Lutherska M issionsföreningen.
lnom denna konstituerades år 187g
Västkustens Missionsförening såsom en
särskild verksamhetsgren med uppgift
att missionera på västkusten. Bohusläns
Missionsförening, som också nämnes
i ovanstående historik, bildades i Smö-
gen 1884. Både denna och Evangelis-
ka Missionsföreningen - man hade
nu tagit bort ordet "Lutherska,, -
anslöt sig till Svenska Missionsförbun-
det, vilket enligt Waldenströms defini-
tion utgjorde "en sammanslutning av
en mängd av var för sig självständiga
kristna församlingar för gemensam inre
och yttre mission".

Gården Åker, där man 1883 bildade

"Mor i Buxeröd", Katarina



Syskonen Martin Kihlman (1846-1916) och Karolina Kihlman (1851-1936)i Åker"

en församling, låg i Norums socken.
Marken ingår numera i ett av Stenung-
sunds industriområden. Vid den tid-
punkten bodde i Äker en familj Kihl-
man, och dit hade väckelsen nått år
1878. Stället blev en viktig station un-
der predikantens färder. "Detta hem",
säger E.J. Ekman, "kan liknas vid en

fyrbåk i natten." I synnerhet gjorde
syskonparet Martin och Karolina Kihl-
man en betydande insats med person-

liga uppoff ringar för missionen.
Beteckningen "Guds församling"

hade börjat användas även annorstä-
des. Med denna ville man markera att
den s.k. nytestamentliga församlings-
principen tillämpades, m.a.o. försam-
lingen skulle uteslutande bestå av be-

kännande kristna. En matrikel finns
bevarad, i vilken man av skrivstilarna
kan gissa sig till vilka de 37 första med-
lemmarna var. De synes främst ha

kommit från Ljung, Norum, Ucklum
och Ödsmå|. Senare anslöt sig också
personer från andra socknar. I det
förut anförda arbetet. Den inre missio-
nens historia påstås att, när man först
firade nattvard, kunde inte mindre än
elva socknar vara representerade. När
det religiösa behovet var stort, be-

tydde avstånden föga.

Fram till delningen i en västra och
en östra församling upptar matrikeln
namnen på 106 personer. Om man
undersöker, hur de fördelar sig på

olika "yrken", finner man följande:

. Kvinnor

53 hustrur, änkor, döttrar
3 pigor
2 sömmerskor
1 lärarinna
1 "demoiselle"

60

Män

25 hemmansägare, jordbrukare
2 hemmasöner
4 arbetare, drängar

2 soldater
1 timmerman
8 sjömän
1 skeppare
1 skräddarmästare
t handlande
1 predikant

46

Av dessa hade 13 avlidit, 2 övergått
till baptisterna, 11 uteslutits eller fri'
villigt utträtt, 12 avflyltat till annan
trakt i landet och 2 emigrerat till Ame-
ri ka.

Predikanten som finns upptagen i

medlemsförtecknigen är den i "sam-
manfattningen" av 1893 omnämnde
Bergqvist från Västmanland. Han dog
1890 endast 29 år gammal. Som efter-
trädare till honom kom den jämnårige
Lars Östergren. Denne hade 1884-
1886 genomgått Missionsförbundets
predikantskola i Vinslöv. Nu blev han
stationerad i Stenungsund och stanna-
de i tre år, varefter han flyttade till
Björkö.

Skepparn i Brandseröd

Först i förteckningen över medlem-
marna står: "Grötån, S.J. Samuelsson,
Skeppare." Denne Sander Julius Sa-

muelsson, som hans fullständiga namn
löd, torde alltifrån den dag han blev
medlem ha intagit en ledande ställning
i församlingen. Han hade tidigt fått
lära sig stå på egna ben. Några månader
före sin död skrev han ned något som
han kallade " En liten del av mina lev-
nadsöden". I all sin ordknapphet ger
denna "levnadsteckning" nog en rätt
god föreställning om mannen. Den har
följande lydelse:

1843118 på Rörholmen, Lycke
socken, är jag född.

1 851

1852
1 853

flyttade mina föräldrar till
Långön.
dog min fader.
seglade jag med min för-
myndare N. Andersson,
Lycke, på slupen Viktor,
som min fader förde.
seglade jag med B. Svens-
son slupen Carl Johan från
Jönköping.

1 854

Åker i Norums socken. Htir bildades 1883 en "Guds församling".
Foto omkr. 1920.



Skepparen Sander Julius Samuelsson i
Li1la Brandseröd ( 1843 - 19 16).

1855-1857 seglade jag med min mor-

1 858

broder Kristian Johansson,
Kroken, Lycke socken,
slupen Amiral från Jönkö-
ping.
konfirmerades av vice pas-

tor Hellberg, for med Fan-

ny, Johanna, Magdalena

och Amiral.
seglade med Adolfina.

1865

1866

1 867
1 867

(1854-1895). Under sin vistelse i hem-

landet vid mitten av 1880-talet kom

han dit på Sander Samuelssons till'
skyndan, och på lnland kunde man

långt efteråt erinra sig hans besök.

Westlind tillhörde de begåvade missio-

närer i Svenska Missionsförbundets
tjänst som gjort banbrytande insatser,
när det gäller språken i de områden där
de haft sin verkamhet. Bl.a. översatte
Westlind Nya testamentet till kikongo
samt utarbetade en grammatik i detta
språk.

Lilla Brandseröd ligger iL.iungs
socken, ganska nära gränsen till Öds-

må|. Stället kallas också Grötån efter
den å som flyter genom området. Det
var alltså här den unge skepparen år
1867 f irade sitt bröllop. Svärfadern
sysslade med båtbyggeri men bedrev

samtidigt jordbruk. Gården fick San-

der Samuelsson överta i början av

1880-talet, och han lär ha skött jord-
bruket med stor framgång. Emeller-
tid fortsatte han länge med seglatio-
nen. Han seglade, enligt uppgift, ut-
efter hela västkusten upp till Norge

och dessutom på Vänern och Öster-
sjön. Vännerna imissionen märkte
nu säkert föga av "äventyrlighet" i

hans väsen, snarare kunde han förefal-
la en smula sträv, åtminstone på ytan.
I sitt hem var han helt dominerande.
En dotterson erinrar sig sin gamle

morfar som en mycket allvarlig man,
vilken tycktes ha svårt att inse att barn
har behov av att leka. "Men", tillägger
min sagesman, "han hade nog ett gott
hjärta längst inne. Han arbetade nog
mycket med sig sjä|v." Jag hörde min

mor nämna "Skepparn i Brandseröd"
med stor respekt. S,iälv har jag ett, om
än mycket flyktigt, minne av honom
från min barndom - det kan väl ha
varit omkring 1912. Det var missions-
möte i Brandseröd. och jag hade fått
följa med.När vi skulle ro hem efter
mötet, stod den gamle på bryggan och
saluterade oss vid avfärden. Han levde
bara några år till och avled 1916.

Humlebråten och Näs missionshus

En annan samlingspunkt för läsarna
på lnland var Humlebråten på frälse-
hemmanet Näs i Ödsmåls socken. Där
bodde då Olof Carlsson, en broder till
min farmor. Man ser det gamla huset
på höger hand, när man på väg mot
Kolhättan just passerat avtagsvägen till
Svenshögen. I dag tillhör det Ödsmåls
hembygdsförening. Ursprunligen lär
det ha uppförts som prästboställe men
flyttades till denna plats. då en ny
prästgård byggdes. "Olle Carlsa" var en

av de 37 första medlemmarna. Han
hade måhända Inte någon mera.fram-
trädande ställning inom den lilla fri-
församlingen, men det är tydligt att
hans intresse för saken var mycket
varmt. Som yngling bevistade min far
ofta sammankomsterna i Humlebrå-
ten, och han har berättat att morbror
Olle hade ställt upp bänkar i övervå-
ningen, så att den kunde tjäna som
möteslokal. Särskilt kom min tar
ihåg en norsk kolportör som predikade
där. Norrmannen hade som text berät-

1 859
1860 seglade med Pamiras.

1861-1862 seglade med Amiral från
Jönköping.

1863-1865 blev skeppare och förde
Lycksökaren.
lade fartyget vid Brandse-
röd.
var där byggt nytt fartyg,
slupen Balder.
förde Balder.
stod brudgum i Brandse-
röd den 27 februari.

1868-1869 förde Balder.
1 870 blev skeppare på Yngve.

1871-1885 förde Yngve.
1 886
1891

byggdes skonerten Yngve.
byggdes skonaren Hanna.

Det har sagts om Sander Samuelsson
att han i sin tidiga ungdom skulle ha
varit "ganska äventyrlig". Men i början
av 1860-talet skedde en vändning i

hans liv. Han fick i sin hemsocken till-
fälle att höra en talare. vars förkunnel-
se grep honom starkt. Det var missio-
närskandidaten C.J, Carlsson, en eld-
sjä|, som under sina ferier reste om-
kring som kolportör för Evangeliska
Fosterlandsstiftelsen. Carlsson for se-

dan ut till Ostafrika med ekonomiskt
stöd av Värmlands Ansgariiförening,
som bildats av den förutnämnde kol-
portören C.J. Nyvall och i Kunama
borjade han år 1866 sin missionsgär-
ning. Den blev dock inte långvarig. Re-
dan efter ett år avled han.

En annan Afrikamissionär som be-
sökte Bohuslän var Nils Westlind

Lilla Brandseröd (Grötån) i Ljungs socken. Foto omkr. 1910.



telsen i Gamla testamentet om profe-
ten Jona, vilken ju uppslukades av en
stor fisk. Detta tolkade han "på sin
tids språk" sålunda: "Då sände den
gamle goda Guden ut en av sina stora
ångbåtar och förde Jona tillbaka till
N ineve igen".

C.W. Skarstedt lär vid ungefär den
tid det här är fråga om ha besökt öds-
må|. Det bör ha varit omkring 1880,
medan han höll på med att insamla
material till Herdaminnet. En dag häl-
sade han på hos Olle, som fick visa sin
lokal för professorn. "Här brukar vi
bedja och läsa Guds ord", förklarade

Olles äldsta dotter tog starkt intryck
av förkunnelsen iHumlebråten men
kände sig på samma gång tveksam in-
för det nya hon fått höra. För att få
klarhet vände hon sig till komminis-
tern i Forshälla, som hade namn om
sig att vara en "rätt lärare". Efter att
ha lyssnat till hennes bekymmer gav
prästen henne det föga trösterika
beskedet: "Du befinner dig på det
nedersta trappsteget till helvetet."
Visserligen tyckte hon att det var ett
förfärligt svar, men det gjorde henne
inte förkrossad. I stället mognade nu
beslutet att ta steget över till de

frikyrkliga. Vad särskilt Forshälla
beträffar, så synes motståndet mot
frikyrkligheten i denna socken ha varit
mycket stort, och det lär ha förekom-
mit att predikanter blivit överfallna på
vägen dit.

Några tidningsuppgifter

I Göteborgs Weckoblad, en kristlig-
politisk tidning som gavs ut åren 1874-
1892, finner man då och då uppgifter
om predikoturer som berör lnland.
Som exempel kan anföras en notis den
22 mars 1883:

Påskdagen Grötån kl 5 e.m. - An-
nandagen Karsen kl 10 f.m. - Humle-
broten, samma dag kl 5 e.m. - Marie-
bebådelsedag, Lilla Doteröd kl S e.m:

- Onsdagen Askerön kl 11 f.m. - Äker
Torsdagen kl 10 f.m. - Tougtorp Fre-
dag kl 5 e.m. och Lördag kl 10f.m. -
Romelanda Lördag kl 5 e.m. och Sön.
dagen den 1 april kl 10f.m.- Elfängen
kl 4 e.m.

Edv. Andersson

När man bläddrar i tidningens årgångar,
stöter man på flera predikantnamn
som har anknytning till lnland, såsom
Aug. Lindqvist, Fredr. Andersson,
Aug. Hansson och G.F. Nordqvist.
Någon gång påpekas i resplanen t.ex.:
"Möter med skjuts på Lilla Edet.,,
Transporten mellan de olika platserna
fick missionsvännerna i allmänhet
hjälpas åt att ombesör.ia. I minnesor-
den vid Sander Samuelssons bortgång
nämnes att "hans hästar, båtar och
tjänare finge stå till disposition, när
det gällde Guds sak". Något liknande

r.r.ri ;;illri:il

skrevs om Martin Kihlman i Åker: ,,Vi
predikanter hade ingenting kunnat
uträtta utan dessa kämpar, som
anordnat möten för oss, härbärgerat
oss och skjutsat oss både dagar och
nätter." En kolportör behövde nog ha
en stark fysik. Under alla årstider och i
alla väder fick han färdas från det ena
stället till det andra och vintertid
kanske tillbringa natten på kalla
sängkläder i ett finrum som länge stått
oeldat.

ÖdsmåI, utsikt från Hällsberget åt söder. Foto 1922.I förgrunden t.v. Humlebråien, alär
konventiklar hölls i andra våningen på 1880-talet. I förgrunden t.h. skymtar taket på den
första folkskolan i Ekenäs, den revs några år efter det att denna bild togs.

Olle och fick till svar: "Rätt gör l!"
Lika förstående var inte prosten Schil-
ler, Ödsmåls församlings herde. Detta
framskymtar också i Skarstedts Herda-
minne. Det heter där om Schiller:
"Har en del fromma separatister i sin
församling att dragas med och kämpa
emot". Någon bitter kamp eller för-
följelse från prostens sida tycks dock
inte ha förekommit, och Olle, som inte
hade så lätt att klara sitt jordbru k,
hade t.o.m, ibland blivit hjälpt av
prosten. Till slut förlorade i alla fall
Schiller tålamodet och kom över till
Olle och hotade: "Slutar du inte med
mötena, tar jag min hand ifrån dig!".
Men Olle blev honom inte svaret
skyldig: "Jaja, men Prosten kan Inte ta
Guds hand ifrån mig." År 1889
byggdes Näs missonshus vid foten av
Hällsberget, endast ett kort stycke från
Humlebråtens gårdsbyggnader. I det
lilla m issionshuset torde Olle ha
framlevt sina sista dagar. Åborätten till
gården hade han dessförinnan måst
lämna ifrån sig till en flitigare jord-
brukare. Liksom övriga bönder i Näs
var han inte självägande utan lydde
under Hvitfeldtska stipendieinrätt-
ningen.

r.ll{,



Tidningen innehåller den 20 augusti
1885 ett mötesreferat från lnland*:

I Åker wid Stenungsund hölls sist-
lidne söndag ett missionsmöte. hwar-
om här, efter till oss lemnade uppgif-
ter må meddelas följande.

Mötet öppnades af Dawid Olsson
med wälkomsthelsning, bön och upp-
läsande af Daw. ps" 105: 1-5. Derefter
predikade Edw. Andersson från Göte-
borg öfwer Matt. 11: 28-30, derwid
han framhöll, att det wore skönt att
blifwa wälkomnad men ännu skönare
at af Herren Jesus blifwa icke blott
wälkomnad utan inbjuden att få ro till
sin själ och ett godt samwete.
Efter Edv. Anderssons tal förekom
ytteiligare tre betraktelser.

Derefter diskuterades frågan, om en
menniska kan i denna tiden blifwa
wiss på, att hon är ett Guds barn, hwil-
ken fråga på grund af flera bibelställen
beswarades med ja.

Tydligen en brännande fråga i

väckelsekretsar - från §chartauanskt
håll gavs nog inte alltid ett tveklöst
svar. Sedan fick man lyssna till predi-
kanten Bergqvist, som ju helt nyligen
börjat sin verksamhet på platsen, var-
efter.

A. Andersson från Göteborg afsluta-
de mötet med att uppläsa Daw. ps.
1 26 samt påm inna om den sista
stora förlossningen, då wår mun
skall wara full med löje och wår
tunga full med fröjd.
Mötesledaren, David Olsson, var
son till "Mor i Buxeröd" och svär-
son till "Skepparn i Brandseröd".
Ett helst säkert välkommet tillfälle

till rekreation och uppbyggelse erbjöds
de frikyrkligt sinnade i Göteborg ge-

nom annons som de kunde läsa i Göte-
borgs Weckoblad den 11 juli 1889:

Utflykt till lilla Askerön

Söndagen den 14 juli med Ångf.
"Wallkyrian l" som afgår från Sten-
piren kl 5 f.m., återvänder kl 6.30
eftm. Predikan kommer att hållas i

skogen af B.H. Walldan och Z. Jar-
ldn. Föreningen P lantans musik med-
följer. Biljetter till resan a 1:25 kun-
na erhållas hos handl. Martin Jo-
hansson, Fisktorget, och hos J.P.
Berg, hörnet af Rangströmsliden
och Masthuggstorget.

Bland medlernmarna i den i Åker bil"
dade friförsamlingen fanns några Aske-
röbor, och man kan väl anta att dessa
besökte mötet men att också en hel
del folk i trakterna kring ön denna
söndag roende eller seglande tog sig
dit.

Petrus olsson i Starrkärr, ödsmål, (1857 1937). Efter sitt barndomshem även kallad
"Petrus på verket". T.v. hustrun Albertina och t.h. systern Hiida, båda var medlemmar
i friförsamlingen.

W

* Stycken är i tidningen tryckta med frak-
turstill, vilket förklarar den genomgående
anvädningen av w i stället för v.

"På Ev, Alliansens basis"

Det skedde alltså en uppdelning i två
friförsamlingar i denna del av lnland i

början av är 1892. Antagligen var de
geografiska förhållandena en väsentlig
orsak härtill. Kommunikationerna åt-
minstone mellan Ödsmål och Ucklum
försvårades i hög grad genom det berg-
området som skiljer de bägge socknar-
na åt. Ett protokoll visar att lnlands
Västra Friförsamling höll ett kon-
stituerande möte åtta dagar efter det
att delningen beslutats. Till förestån-
dare och kassör valdes Martin Kihlman
i Åker. Några år senare anförtroddes
befattningen som föreståndare åt San-
der Samuelsson, vilken i sin tur efter-
träddes 1911 av Petrus Olsson i Starr-
kärr. Vid mötet 1892 antogs också
stadgar i viika församlingens mål an-
gavs vara "att genom Guds nåd verka
på Ev. Alliansens basis, utan någon
partifärg, för själars frälsning och
uppbyggelse, med alla till buds stående
medel". Evangeliska Alliansen var en
protestantisk enhetsrörelse, som först
uppstått i England. Liknande organisa-
tioner kom sedan till stånd i andra län-
der, och i Stockholm bildades 1853
Evangel iska Alliansens Svenska Central-
avdelning. Troligt är att man genom
formuleringen i stadgarna ville före-
bygga splittring och göra det möjligt
för baptistiskt påverkade medlemmar
att stanna kvar. Evanseliska Alljansen
hade dock som organisation upphört i

Sverige, när mötet i Näs missionshus
ägde rum.

Av de första protokollen framgår
att man samlades till "Herrens mål-
tid" skiftesvis i Näs, Äker, Brandse-
röd och Ljungskile sista söndagen var-

je månad. I Ljungskile fanns alltså nr

en liten grupp medlemmar. En av dess
medlemmar var förutnämnde David
Olsson. Denne hade i slutet av 80-talet
flyttat till Ljungskile och där börjat
en bagerirörelse. Han kom att verka
som söndagsskollärare på orten och ta-
lade ibland vid mötena. Protokollet
för 1904 innehåller en anteckning om
att månadsmötet skulle hållas på ett
ställe i Lyckorna som kallas "Linnea".
Det var en villa, som brukade upplåtas
för frikyrkliga sammankomster, tills
man så småningom fick ett missions-
hus på platsen.

Ett par notiser kanske något bely-
ser dåtidens penningvärde och den
ringa tillgången på kontanter hos ge-

mene man. Är 1894 nämns att ett stall
nyss blivlt färdigbyggt vid missionshu-
set i Näs. En medlem får hyra "spil-
tet" för en årshyra av 1 krona. Nästa
år höjs hyran med en femtioöring för
att två år senare sänkas till 75 öre.
Några år längre fram föreligger ett för-
slag om att bilda en "1-öresförening"
för insamling till en missionär York.
vilket emellertid förkastas. Uppslaget
kan ha kommit från Missionsföreningen
i Göteborg, där man långt tidigare
hade bildat en 10-öresförening, som
speciellt vände sig till småfolket.

En trogen förvaltare

Petrus Olsson, som 191 1 utsågs till
församlingsföreståndare, hade blivit
medlem 1888. I yngre dagar var han
sjöman i handelsflottan men seglade
därefter i många år med egen jakt och
försörjde sig på vedförsäljriing till be-
folkningen i kustbandet. Denne heders-
man var en trogen förvaltare av det
honom anförtrodda uppdraget i för-
samlingen ända till sin död 1g37. Han
såg till att missionshuset i Näs var i



gott skick, satte upp anslag om möten,

tog emot predikanter och var mötesle'

dare. Vi hans grannar kunde ibland

under stilla sommarkvällar få höra ho-

nom, när han satt i sin trädgård och

med sin klara stämma sjöng några av

väckelsens sånger, medan han ackom-
panjerade sig På gitarren.

Väckelsetidens sånger

Den fria väckelsens folk var känt för
att vara ett sjungande folk, men tyvärr
finns rätt lite uppgifter om vad man

sjöng på lnland under den första tiden'
I Romelanda tycks i alla fall Ahnfelts
sånger och samling med namnet Nöd

och nåd ha använts. Dessutom fanns

handskrivna sångtexter, och sådana har

förekommit även senare i frikyrkliga
kretsar. Under 1800-talet såg annars

ett flertal sångsamlingar dagen, och vid

invigningen 1878 av Betlehemskyrkans
tomt i Göteborg sjöng man t'ex. ur

både Pi lgrimssånger och Sankeys sånger.

Måhända kan en liten oansenlig

bok, som jag ärvt efter min far, ha haft
något samband med mötena i Humle-

bråten på 1880-talet. Titeln är Lof-
sånger och Andeliga Wisor i nådene,

och boken är utgiven av signaturen Fr'
E. samt tryckt i Stockholm är 1874.
Utgivaren, vars namn var Fredrik En-

gelke (1848-1 906), var teckningslärare
i Halmstad. Förutom sånger av hans

egen hand innehåller samlingen bidrag
från skilda håll. och bl.a. finner man

Lina Sandells kända barnsång "Tryg-
gare kan ingen vara".

I protokollet 1894 för lnlands Väst'
ra Friförsamling talas det om "köpta
böcker". Sannolikt är det sångböcker

som härmed åsyftas. Svenska Missions-

förbundets sångbok hade nämligen bli-
vit färdig året innan.

Verksamheten ef ter sekelskiftet

Om utvecklingen av frikyrkoverksam'
heten under 1900-talet i de socknar
som det här har talats om kan näm'
nas, att i Ucklum stod ett missionshus

färdigt för invigning 1914. Tomten
hade skänkts av en son till "Mor i

Buxeröd".
Missionsvännerna i Liungskile bil-

dade en egen församling år 1907,
Ljungskile Missionsförening, och 1910
byggdes missionshuset i Lyckorna. Här
bodde omkring 1920 den dotter till
Olof Carlsson i Humlebråten som en

gång i tiden hade uppsökt Forshälla-
prästen. M issionsföreningen ombildade
sig själv år 1963 till en ekumenisk för-
samling, där både lågkyrkliga och fri-
kyrkliga, tvärs över samfundsgränserna,

kunde mötas och känna sig hemma.
I Näs missionshus började man år

1900 hålla söndagsskola, vilken fort-
satte rätt länge med avbrott ett par

gånger på grund av "brist på intresse

åch uppmärksamhet hos barnen". År
1911 fick församlingen möjlighet att
av Hvitfeldtska Stipendieinrättningen
inköpa aei allia närmaste området
kring missionshuset. Medlemsantalet i

församlingen synes ha sjunkit ganska

kraftigt på 1930-talet''Tyngdpunkten
kom emellertid senare att flyttas till
Stenungsund. I dag är Kopperskyrkan
centrum för den verksamhet som, med

helt andra möiligheter, bedrives av Ste-

nungsunds Missionsförsamling. Den

gamla missionshusbYggnaden i Näs

finns visserligen kvar, men dess använd-

ning som möteslokal har uPPhört'
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Karol ina iAker

Frikyrkorörelsen som tillsammans med
andra folkrörelser kom till Bohuslän
under senare delen av 1g0O-talet nådde
då även Stenungsund. Det var den
religiösa väckelserörelsen i missionsrö-
relsens gestalt och det blev i en tid då
chartuanismen hade sitt största infly_
tande, då prästen var den ledande i
byn och allt han sade var heligt.

Gården Åker, som nu Unifos tagit
över, blev första högkvarteret för en
församling och den kallades för ,,Guds

församling". Det blev Karolina Kihl-
man, även kallad "Karolina,, el. Karo-
lena i Åker". som tillsammans med sin
bror Martin blev pionjärerna för
väckelserörelsen i bygden. De predi-
kanter som kom till mötena kallades
för kolportörer och de hade mycket
skrifter med i bagaget.

Men åter till ,,Karolena,,, 
Genom

hennes speciella utstrålning och sätt
att vara blev mötena i Åker ett slags
samkväm där både övertygade med-
lemmar och andra kommo samman,
När "Karolena"' kallade till möte, och
det blev när någon kolportör eller
predikant var i antågande, så hörsam_
made iregel folket runt itrakten
detta och det kunde bli ganska välbe-
sökta tillstäl lningar,

En del minns från sin barndom att
de fingo följa med föräldrarna, men

Helmer Tornvall "Kåserier kring Sundet" Nya ST-tidningen nr 2g 1gg1

minns mindre den förkunnelse som
förekom, men fastmer den musik och
sång som ofta kunde rama in det hela.
"Karolenas" goda grannförhållanden
och det faktum att hon hade tålamod,
värme och förståelse, medförde att
hon inte hade alltför häftiga konfron-
tationer med den officiella kyrkan.

Troligen intog ej heller prosten
Ernst Franck iödsmål en alltför
fördömande hållning trots sin char-
tuanska inställning. Men då hade man
kommit en bit in på 1900-talet.

Mera motvind för frikyrkan blåste
det under sista delen av1gOO-talet. Då
hade bl.a. en kvinna bördig från Fors-
hälla varit på ett missionsmöte och
ville rådslå med prästen när hon kom
hem och fick då beskedet att hon
befann sig på "nedersta trappsteget till
helvetet".

Det chockerande beskedet avgjorde
saken, hon gick med i missionsrörelsen
och blev en hängiven medlem både så
länge Äkersförsamlingen fanns och när
den sedan ombildats till lnlands västra
f rikyrkoförsam ling.

Prosten Schiller i ödsmål ansåg att
han var fördragsam mot en prästgården
underställd latbrukare som tillhörde
missionsförsamlingen. Till sist sade
han "att upphör du ej med mötena tarjag min hand ifrån dig,,. Mannen

svarade, "Gör det men Herrens hand
kan prosten inte ta från mej,,. De
kolportörer som åkte runt måste ha
haft god fysik ty de skjutsades runt i

slädar o. fingo övernatta i bästa rum-
met som i regel varit oeldat länge, samt
fick ligga i kalla sängkläder.

"Karolena i Åker,, framstod som
den naturliga marknadsförerskan för
rörelsen, hon anordnade mötena som
dels medlemsmöten men även som
inbjudningssamkväm för grannar och
vänner. Jag minns att min mamma
visserligen var lite tveksam till för-
kunnelsen men hon tyckte om sängen
o. musiken samt inte mindre om
Karolena själv och så tog hon med
sina telningar och gick dit. Samma
gjorde även andra familjer och så blev
det fulla hus i Åker gång efter annan.
Understundom hände det att min
morfar, Carl Söderlund tog sig en
promenad från Söbacken och över
bäcken till Karolina.

Då kunde det bli intressanta resone-
mang har bl.a. Olga Karlsson i Västra
Röd på Tjörn, bördig f rån Äker,
vitsordat. Söderlund som såg mera
filosofiskt på de religiösa tihgen
citerade ofta gamla testamentet medan
Karolina höll sig till nya testamentet.
Det kunde vara långväga folk från både
Askerön, Orust, Ljungskile m.fl. orter.
"Karolena i Äker', gick ur tiden år
1936 och var då 85 år gammal. De
pengar som fanns skulle enligt testa-
mentet gå till nytt missionshus.

För ett 20-tal år sedan satte jag som
fritidsnämndens ordf. mitt namn un_
der ett papper från kommunen där det
hemställdes om högsta möjliga bidrag
från Kungl. Arvsfonden till ny missions-
kyrka. Barndomsminnet från besöken i

Åker trädde fram ganska tydligt vid
det tillfället inte minst....

Karolina Kihlman, Åker i Stenungsund (fiil nAiiili,.



Mor i Buxerod
Hämtat ur Göteborgs Veckotidning 1914

En högtidlig begravning förrättades i

Ucklum tisdagen derl 9 d: s, dä stoftet
efter änkefru Katarina Johansson från
gården Buxeröd överlämnades till sitt
sista vilorum. Samlingen skedde i

sorgehuset, där omkr. 70 anförvanter,
förnämligast barn, barnbarn och barn'

barnsbarn, samlats. Att förrätta jord-

fästningen hade kyrkoherde Holm från

Göteborg blivit kallad. Tal hölls I hem-

met av kYrkoh. Holm och Pastor
Georg Svensson, variämte den avlidnas

äldste son David Olsson från Göteborg
påminde om gamla mors livsgärning'

Sedan ett par psalmer sjungits, anträd-

de processionen färden till kyrkan.
Under en sorgmarsch, utförd av kantor
Jansson, bars klstan in i kYrkan där

kyrko. Holm höll ett anslående grifto'
tal och därefter förrätade jordfäst-

nlngen. Sedan kistan sänkts i graven,

siöngs en av den gamlas älsklings-

sånger, nr: r 53 i Missionsförbundets
sångbok. Därefter talade pastor Svens-

son över orden "Jag vet att min för-
lossare lever" etc.

Med "Mor i Buxeröd", som den

avsomnade allmänt kallades, bortgick
en kvinna, som utfört en stor livsgär'

ning och fått vara medlet till mångas

förande till Herren. Född i Romme'

landa församling, flyttade hon till
gården Buxeröd I Ucklum på 1860-ta'

let. Redan tidigt var hon berörd av

Guds Ande och längtade efter frid
till sin själ samt var därför en trägen

kyrkogångare. I socknen rådde vid

denna tid stortandligt mörker, drycken-
skap. synd och last voro förhärskande

och någon som på allvar frågade efter

Gud kände man ej. Så hände sig att en

broder till mor Katarina, Andreas

Eliasson i Rommelanda kom i själsnöd.

Sedan han fåfängt besökt prästerna för
att få hjälp och tröst i sin stora nöd,

såg han sig förlorad, men drömde så en

natt. att han reste till Göteborg och

. tJngdomsföreningen i Ucklum omkring 1920.

där besökte ett hus På Husargatan,

varest fanns en samlingssal och där

predikan hölls. När han vaknade stod

drömmen mycket livlig för honom och

i sin nöd reste han På grund av den i

drömmen givna anvisningen. Mycket
riktigt fann han allt vad han i dröm-
men skådat, ja, ännu mer, sedan han

åhört predikan fick han nåd att

emottaga syndernas förlåtelse och

fylldes med outsäglig frid. Sedan

började han att vittna om sin Her'
re och Mästare för sina grannar och

närmaste omgivning. lnte nog därmed,
utan han längtade få meddela sina

släktingar i andra socknar om den

frälsning han funnit av nåd i Jesu blod'

Han reste så omkring till dem och

hade predikanter med sig och föran'
staltade möten i de olika hemmen,

vilket bar frukt. Andreas Eliasson kom

på detta sätt till Buxeröd i slutet av

iSOO-tut.t. Besöket hade till följd

att "Mor i Buxeröd" fick frid med

Gud. Allt sedan dess har hennes hem

varit öppet för evangelii predikan'

De Predikanter, som först Predika-

de här, voro sända från Göteborgs

missionsförening. År 1878 blev så

;^Grr;A;; bvggsupp tilt Missionskvrkan i Ucklum' . fvtiiins*vr*an i lJcklum omkring



äldste sonen omvänd till Gud och

sedan det ena efter det andra av

barnen. De Jesu vittnen, som un-

der denna tid besökte Buxeröd. voro
Edvard Olsson i Eskekärr, Elias Hans-

son, Fredr. Andersson, Kasper Anders-
son, Viktorin, Aug. Lindqvist och Lars

Olsson. Under denna tid blev en hel

familj i Åker av Norums socken

omvänd och fingo frid med Gud. Det
var nu alltså två hem, som stodo öppna
för evangelium. I början av 1880 var i

dessa trakter en mera vidgående

väckelse, då flera hus och hjärtan öpp-

nades. Nils Westlind, J.A. Berg, L.

Östergren, m.fl. verkäde härstädes och

framburo livets ord till stor välsignelse.

Men trots predikanternas besök, ha de

förnämligaste frukterna på orten av

evangelium visat sig utgå från hemmet
i Buxeröd - ett bevis, På vilken stor
uppgift en troende moder har i sitt
hem, trots att det stundom ser så ringa
ut.

Då man på begravningsdagen steg av

tåget vid Svenshögens station och

anträdde den cirka en mil långa vägen

till sorgehuset så passerades den ena

gården efter den andra, från vilka det
nu flaggades på halv stång. Alla dessa

gårdar bebos av söner och bortgifta
döttrar till "Mor i Buxeröd" och från
alla dessa hem fostras ett ungt släkte i

gudsfruktan. För några månader sedan

restes dock en minnesvård över den
gamlas livsgärning. En missionsföre-
ning har nämligen bildats vars med-

lemmar förnämligast utgöras av dessa

här ovan nämnda familjer. En av

sönerna, hemmansägaren Lars Olsson i

Grösby, skänkte en tomt till missions-

hus och sedan har vännerna bidragit, så

att den gamla fick uppleva den dag, då

hennes böner även i det avseendet
gingo i uppfyllelse, att denna i andligt
hänseende mörka ort fick ett bönehus.

Vid invigningen av detta låg hon sjuk,
men det visste alla på invigningsdagen,
att ingen varmare bad och tackade
Gud den dagen än gamla Mor och det
uttalades också att innerst så vore
huset Mors verk.

Må de mödrar, som kanske tycka
sig föga kunna uträtta av betydelse, i

denna kvinnas livsgärning se, hurusom
den enkla pliktuppfyllelsen i det
dagliga arbetet, med fostrandet av

många barn och strängt arbete, men
utfört i bön och tro, kan bliva till
oräknel ig välsignelse.

James Svensson

Petrus Olsson
av Eric Carlsson

År 1910 flyttade mina föräldrar in i

den sommarbostad. där min brors fa-

milj och jag själv fortfarande tillbringar
våra somrar. Vi fick då som närmaste

grannar Petrus och Albertina Olsson.

På den tiden delade mina föräldrar
bostaden med min mormor och min
yngsta moster, Alma. De senare bodde

emellertid i huset året om' Moster

Alma tillhörde missionsförsamlingen
och var även en period söndagsskollä-

rare. Som barn fick jag följaktligen
gå i söndagsskola för henne. Från de

vanliga gudstjänsterna i missionshuset

har jag en rnycket tydlig minnesbild av

Petrus, som i egenskap av mötesledare
hade sin plats längst fram till höger i

lokalen. Han var en intensiv lyssnare.

Han liksom sög isig Predikantens
förkunnelse. ldeligen kunde man höra
honom instämma i det som sades med:
"Ja, ja...." . Fann han predikantens ord
särskilt träffande log han också hör-

bart. Men han var ingalunda någon

svärmisk natur. Bibeln var för honom

en realistisk bok. Jag vet en gång, då

han under ett samtal med min PaPPa

kom in på Paulus, talade han om
denne som om det vore fråga om en

gammal vän. vilken liksom vi alla hade

sina svårigheter att kämPa med.
Han försörjde sig medan han ännu

var i sin krafts dagar på vedförsäljning
till hushållen ikustbandet. Vid ett
tillfälle hade tydligen försäljningen
gått särskilt bra och förtjänsten blivit
bättre än väntat. I stället för att stoppa
hela förtjänsten i egen ficka, uppsökte
han vid hemkomsten den skogsbonde

som levererat veden och talade om för
honom att han fått ett bättre pris än

han ursprunligen räknat med, varför
han nu ville överlämna till bonden en

motsvarande andel i merförtjänsten.
Ja, nog var Petrus en hedersman!

Någon gång kunde han väl förefalla
lite tvär i sina yttranden. Som när han

en gång blev ombedd hjälpa till med en

sak. Svaret blev kort och gott: "Det
kan jag inte." Vederbörande sa då:
"Åjo, om Petrus vill, så kan han allt."
På detta svarade han: "Om jag inte vill,
så kan lag inte." Han förstod sig inte
på krumbukter och förställning.

När han i sin ungdom seglade som

matros på de stora vattnen, blev han

en gång vittne till hur en av skepps-

kamraterna spolades över bord av en

störtsjö och försvann i djupet. Det vår

en skakande upplevelse, och han slogs

åv tanken att det lika gärna kunde ha

varit han själv som så hastigt rycktes
bort. Denna tanke ville inte släppa
honom, och han f ick inte frid i sin sjä|,
förrän han på allvar överlämnat sig till
Gud. Så här ungefär lär han ha berättat
orh sin omvändelse.

Erik Carlsson



Utveckling av Missionsförsamlingen i

Stenungsund åren 1949 -54
av Ruben Johansson

1 949

I Stenungsund fanns en tomt avsedd

för en missionskyrka. Vem som hade

donerat den minns jag inte nu. Tomten
låg utmed "landsvägen" söder om OW-

huset, där senare Ruckman hade en

bokhandel. I Valla på Tjörn fanns en

smäskollärare. Elfrida Andersson, som

kämpade för att det skulle bli en

missionsförsamling i Stenungsund och

en missionskyrka. God hjälp hade hon
av distri ktsföreståndare Eri k Olsson.

I Ödsmål fanns en missionsförsam-
ling med några gamla medlemmar. De'
ras drivande kraft Petrus Olsson, var
död.

Någon enstaka gång hölls nog guds-

tjänst i Ödsmåls Missionshus. Albert
Wännerud, Göteborg och Karl Svart'
holm var där och predikade.

lStenungsund hölls på somrarna
tältmöten. Tältet var placerat på den
ägda tomten. Mötena hölls i VMF: s

regi.
Ödsmåls Missionsförsamling ingick i

en krets där även Jörlanda och Ucklum
ingick.

Uweckling 49 - 54
Under den här perioden bildades §te-
nungsunds Missionsförsamling. Seder'

mera skedde en sammanslagning med

Ödsmåls Missionsförsamling. Medlems-

antalet låg omkring 10 tror jag.

Gudstjänster hölls i det s.k. Före-

ningshuset. Det låg alldeles intill Gre-
gor Gustavssons villa.

Pastor var då Carl Ström från Valla
på Tjörn och talare från Göteborgs
predi kantförbund.

I samband med att diskussionen
startade om att bygga en missions-
kyrka i Stenungsund började kommu-
nen att omarbeta stadsplanen för det

aktuella området. Det skulle upplåtas
för en domsaga. Samtidigt blev ett
mindre bostadshus till salu i grannska-
pet. Församlingen köpte det och be-

gärde lagfart. Men det dröjde. Efter
en tid begärdes att förslaget till ny
stadsplan skulle godkännas av försam-

lingen. Vi svarade då att vi ville ha lag-
farten klar före ett godkännande, Lag-
farten kom nästan per omgående. Där-
med hade församlingen fortfarande en
fastighet och tomt i området. Tomten,
som donerats, såldes till domsagan.

W'f /+;WWzl,#,cEi!,i:

Bostadshuset byggdes om till guds-

tjänstlokal. Tror att det var Åke An-
dersson, Göteborg, från Svanvik på

Tjörn som gjorde det. Målningsarbetet
utfördes av Sven Engblom, Tjörn.

Även Missionshuset i Ödsmål upp-
rustades. Utvändigt kläddes det med
sidiplattor. I nvändigt upprustades sam-

lingssalen och en vaktmästarbostad
anordnades. Ombyggnaden utfördes av

Byggfirman Hansson på Tjörn.
De första hyresgästerna hette John

och Gyda Johansson.
Om byggnadsarbetena kunde utföras

utan lån. Dels fanns testamentsmedel
dels hade ju en tomt sålts.

Verksamhet

Verksamheten utgjordes av gudstjäns-

ter och söndagsskola och på sommaren
av evangel isationsläger.

Ruben Johansson

. Det ombyggda bostadshuset som blev missionsalen.

o Sångare under ett evangelisationsläger 1955.



Vi samlade till ett Herrens hus
av Karl Berglund

När det blev aktuellt för Stenungsunds
missionsförsamling att bygga ny ung-
domsgård och även kyrka, ställdes frå-
gan hur medel skulle kunna anskaffas.
Självklart kom distriktet i fokus.
SMU-senior * som den mogna delen
av SMU kallades * fick frågan, om
man var villig att ta ansvaret för en in-
samling idistriktet. Det fanns stor
entusiasm i seniorleden. Då hade ak-
tiviteterna, inte minst lägerverksamhe-
ten, skjutit fart och engagemanget
med en insamling låg väl till. Beslutet
klubbades i Ungdomsförbundets års-
möte i Kortedalakyrkan.

På nyåret 1966 drog insamlingen i

gång. Närheten till Stenungsundsbron
gjorde att man anspelade på den och
ett andligt brobygge. En dia-bildserie

o Ungdomsgården växer fram"

i flera upplagor framställdes. Serien
presenterade Stenungsund och dess lo-
kala förhållanden samt behovet av ung-
domsgård och kyrka. Ett ljudband
framtogs med röster från Stenungsund
i tal och sång. Alingsås missionsför-
samlings kör sjön in en Celesta-skiva
med fyra sånger och med Arnold lvars-
son och Gun Kronberg som solister.
Skivan såldes iförsamlingarna och
nettobehållningen gick till Stenung-
sundsinsam lingen. D istriktets anstäl lda
gjorde många resor ute i distriktet och
samlade in medel. Undertecknad fick
väl den drygaste delen av detta arbete
som var inspirerande och roligt. Då jag
var sekreterare i byggnadskommittdn
kunde jag dels följa arbetet väl med
planerna på bygget och hur det fort-

skred dels kunde jag informera kom-
mittdn om insamlingen.

Den 4 juni 1967 invigdes ungdoms-
gården. Mycket folk hade samlats. En
tidningsreporter rubricerade sitt re-
ferat från högtiden med orden: ,,Gå-

vornas ungdomsgård invigd i Stenung-
sund". Året senare söndagen den 20
oktober invigdes kyrkan. Den glädje
församlingen kände den dagen delades
med många SMU-are ute i distriktet.
lnsamlingen fortsatte. Distriktet hade
under tiden även hand om kassan. I

slutet av 1969 meddelade distriktet
genom Missionsbladet, att insamlingen
avslutades. Man hade dä samlat in ca
80.000 kronor. Dock, man uppmana-
de församlingar och SMU-föreningarna
att fortsätta att ge bidrag till Stenung_
sund, vilket även skedde. Jag ser med
tacksamhet tillbaka på den tiden och
minns många trevliga episoder som hör
ihop med Stenungsu ndsprojektet.

Karl Berglund

W:;f,ii,ffi

a A nsl agstavl an vid G öte bo rgsväge n.



Tjugo år och sedal'I "..
av Bertil Tönnäng

När de västsvenska.baptisterna köpte
den Forsellska fastigheten på Stenung-
sundsön för att få en permanent läger-
gård för sina ungdomsläger var Ste-
nungsund fortfarande en badortsidyll.
Så småningom stod det klart att Ste-
nungsund skulle utvecklas till en större
industriort. Man talade om en befolk-
ning på 25.000 personer år 1980. En-
skilda ledamöter i distriktss§relserna
såg ett samband med att baptisterna
fått en permanent anläggning i kom-
munen och den samhällsexpansion
som stod för dörren. Man började ar-

beta för ett " Stenungsundsprojekt"
där vi på olika sätt skulle ta ansvar
för en evangelisationsinsats. När ung-
domsförbundet 1962 anställde en ny
ungdomsinstruktör bestämdes att den-
ne skulle vara bosatt i Stenungsund
och parallellt med distriktsarbetet star-
ta ungdomsverksamhet. Ungdomsin-
struktören hette Bertil Tönnäng.

Ganska snart visade det sig att det-
fanns ett stort behov av barn- och ung-
domsverksamhet i det, i många bemär-
kelser. unga samhället. Hösten 1963
hade Birgitta och jag ett hundratal
barn igång itre olika grupper med
ett drygt trettiotal i varje - GK-pojk,
GK-flick och Timmen G. GK motsva-
rar SMU: s Nying, Timmen G (-Glad
alt. Gud) var helt enkelt söndagsskola
på tisdagsvkällarna eftersom jag var
ute och reste på distriktet den senare

delen av veckorna.
Kombinationen distriktsarbete från

Falkenberg i söder till Åmål i norr och
Töreboda i öster och lokalt ungdoms-
arbete samt så småningom också evan-
geliska möten i Stenungsund blev till
slut omöjlig. Ungdomsförbundets sty-
relse ville lägga tyngdpunkten på dis-
triktsarbetet och vi kände ett allt
större engagemang för "Stenungsunds-
projektet". Följden blev att jag i stället
blev "tältmakare" med arbetsförmed-
lingen som födkrok från början av

1965. Så småningom bildades också en
baptistförsamling utifrån ett underlag
på 14 baptister bosatta i kommunen.
Vid församlingsbildandet anslöt sig
endast 4 av dessa. Några var rädda för
ansvaret i en liten församling, en del
tyckte det var bättre att tillhöra en
församling i Göteborg. Somliga var
"verksamhetströtta" och ville ha en
andningspaus innan de engagerade sig
på nytt. En av utgångspunkterna för
församlingens tllkomst var att ung-
domsarbetet och ungdomarna själva

behövde en församling som "moder"
ti ll verksamheten. Baptistförsaml ingen

på Orust som jag också tjänade som

pastor låg för långt borta.
1969 kände vi oss "förbrukade"

efter sex intensiva år av ungdoms- och

församlingsarbete och flyttade i slutet
av hösten till Stockholm där jag fått en

tjänst som flyktingmottagare vid läns'

arbetsnämnden. Det kändes möjligt att
göra så eftersom SMU hade kommit
igång med sitt "stenungsundsprojekt"
och hade ett fungerande ungdomsarbe-
te. De ungdomar som vi hade kvar
uppmanades att börja hos SMU i

stäl let.
Längtan åter till Stenungsund blev

dock ganska snart för stark och i bör-
jan av 1971 bodde vi åter i vår lägen-

het på Bergsvägen, snettemot Koppers-
kyrkan. Vi vis\te redan då att Stenung-
sunds Missionsförsamling skulle bli
"vår" församling i fortsättningen. Bap-
tistförsamlingen finns kvar i matrikeln
tills vidare men andligt och praktiskt
lever vi i den frikyrkoförsamling som
finns i Kopperskyrkan. Tyvärr blev det
inte verklighet av de tankar som fördes
fram att förena VBM: s och VMF; s

båda Stenungsundsprojekt till en ge-

mensam frikyrklig insats i nybyggar-
samhället. De gemensamma missions-
organen hade inte kommit lika långt
då som nu ifråga om lokal samverkan.
Jag tror att förutsättningarna både
praktiskt och ekonomiskt hade blivit
helt annorlunda och besparat försam-
lingen en hel del bekymmer inte minst
under de första åren.

Nu har vi funnit varann i en varm
och fungerande gemenskap ute på Ste-
nungsögården u nder sommarperioden.
Kopperskyrkan har fått bli Stenungsö-
gårdens förlängda arm ute i kommu-
nen till de människor man kommit i

kontakt med och vi i missionsförsam-
lingen får i en fungerande gudstjänst-
gemenskap tillföra Stenungsögården
kontinuitet och stabilitet i gårdens

gudstjänstfi rande.

Att missionsbåten Elida numera har
sin hemmahamn på Stenungsön gör
inte framtidspersp;ktivet mindre spän-
nande. Endast Herren vet vad kombi-
nationen Kopperskyrkan - Stenungsö-
gården - Elida kommer att leda till
men hos mig skapar den en glad
förväntan om att en ny epok för Guds
folk i Stenungsund står för dörren.

Bertil Tönnäng

Föreståndare i lnlands Västra sedan
Stenungsunds Missionsförsam ling.
Från 1958 även Ucklums Missionsför-
samling.

1892 - 1898 Martin Kihlman
1899 - 1910 Kapten Sander Samuelsson
'l 911 - 1936 Petrus Olsson
1937 - 1939 Carl Svartholm
1940 - 1941 Johan Lindström, Pastor
1942 - 1948 Carl Svartholm
1949 - 1956 Carl Ström, Pastor
1957 Fanny Nuhma-Johansson
1958 - 1960 Olof Tedeborg, Pastor
1 961 Arvid Andersson
1961 - 1963 lnge Johansson. Pastor
1 964

1964- 1966
1966 - 1967
1967 - 1968

1968 - 1971
1971 - 1977
1977 - 1980
1980 -

Anita Andersson, U ngdoms-
ledare
Lars-O lov Lövenwa ld, Pastor
Hadar Karlsson
Sten-Åke Mollmyr,
U ngdo ms ledare
Åke Elnäs, Pastor
Ragnar Gustavsson, Pastor
Gusten Anderzdn, Pastor
Liselotte Johansson, Pastor

Ordförande i lnlands Västra senare
Stenu ngsunds M issionsförsaml ing

1907 - 1910 Kapten Sander Samuelsson
1911 - 1927 Petrus Olsson
1928 - 1948 Carl Svartholm
1949 - 1957 Ruben Nuhma-Johansson
1958 - 1961 Arvid Andersson
1962 - 1964 lnge Johansson
1965 - 1966 Lars-Olov Lövenwald
1967 - 1971 Äke Jönsson
1972 Bernt Lennartsson
1973 - 1975 Bertil Olsson
1976 Arne Gustavsson
1977 - 1980 Bertil Tönnäng
'l 981 - Britta Lundstedt



Ucklums Missionsforsamling och SMU
Den 2 januari delades den förutvaran- terna firas gemensant i Kopperskyr_
de församlingen i två församringar, rn- kan. De egna samringarna uppgär tirllands västra och rnrands östra friför- några stycken per åi. Där intar det
samling, den senare i Ucklum. cirka 40 traditionella Missionsmöte under som-medllemar boende i Ucklum.svenshö- maren en särskild prats som storsam-gen, Rishageröd och Man i Hjärtum ling. En bibelstudi.grup; och någraanslöt sig. Namnet ändrades sedan till kretsmöten per termin tillhör ocksåUcklums Missionsförening och är nu verksamheten.
Ucklums Missionsförsamling. Ungdomsverksamheten som idag
_. Mötena och gudstjänsterna hölls bedrivs inom SMU: s ramar fortsät-först i medlemmarnas hem tills Jose- ,.l. Or, arbete som startades 1913,fina och Elias Jakobsson inredde en ar.n o, arbetssättet idag är annor-predikolokal i sitt nybyggda hus. Den- lunda täcker nog SMU:s motto,,Jesusna visade sig med tiden vara för liten Kristus är Herre-,, väl även pionjärer-
9"h 1914 byggdes Missionshuset i nas målsättning. torg iinn, det enGrössby. Tomten var skänkt a.1 Lals nfingavdelning för barn i ärskursernaOlsson i Grössby och behjälplig vid 2'och 3, en såutavdelning för barnenplaneringen av kyrkan var pastor i 4:an,5: an och 6:an, en tonårsscout_Georg svensson som hade en gård i grupp där dertagarna går i 7:an och enUcklum. tonårsgrupp törie af d"re. Scouting somPredikoverksamheten uppehölls av metod genomsyrar mer eller mindretillresande predikanter och lekmän hela verksamheten. Friluftsliv, arbete ibland annat från Västkustens och små grupper. ar. g.no; 

-rr, 
gorr, ä,Bohusläns Missionsföreningar samt se- viktiga grundstenarl på söndagskväilar_

nare från Göteborgs Predikantförbund.

förenins som fick r'rt. uJirr;?;;- ffi* I i' ' . §
liga Ungdomsförening och lglb starta- t '§ , I i;_*" S
des söndagsskola' § ts* \" 

ffi na samras en grupp. huvudsakrigen1956 - tsss ingick församtinsen i Må f' ",""§ ;§ iärri"n4 ti1 bibetstudium.

1 oktober 19,l3 bildades en ungdoms-

LillaEdetsförsamlingskrry'iu!.:l.$+..1fu..$,,,i;lii-::lln;.,-#:i,1,1%1:
tor Gunnar Götborg son
lQEQ nial, +Ä,.^*li^-^- "le58 gick rörsamrinsen med.istenuns. li- ; å;;;",,#;; ;åJäj;:l'r,älr,liil:
nard Johansson var före
månsa år *r,,iorn.i-Jåii.1'##T W " 

[$lf:::1,,=.':å,.I1H:iålliå:fl:son ordförande fram till
BertilJohansson.lJv4,udIElteI;r..E;:,-','j.d,,i.å.rha.r.engruppmammor

Församlingensverksamhetjdagbe.ffi',,ffi:?iff:fll...enarbetsgrupp
drivsinärasamarbetemedStenung-''..niJän'.verksamhet,mångadeltaga.
sunds Missionsförsamling. Gudstjäns- o Leonard Johan$on re, en fin ledargrupp som dock stund-

tals känns för liten, men också mycket
glädje i uppsiften!

Elsa Johansson, Hans Bertilsson

Söndassskota i uiUui t sS i.



Från Guds församling i Åker till Kopperskyrkan i Stenungsund

av Liselotte Johansson

Mitt i ett av Stenungsunds bostads-

centra, ligger på en höjd, en liten vit
kyrka. Den heter Kopperskyrkan och

har idag 82 medlemmar. Tillsammans

med Ucklums missionsförsamling, be-

stående av 1 1 medlemmar utgör detta

Stenungsunds församlingskrets av Sven-

ka Missionsförbundet. I båda nämnda

församlingar bedrivs ett omfattande
ungdomsarbete. Det är inte några

stora församlingar, sett i relation till
folkmängden i Stenungsunds kom-

mun. Men ur ett annat PersPektiv är

det tydligt att Guds verk i Stenung-

sund har haft och har framgång. Det

är i år 100 år sedan den första friför-
samlingen bildades i Stenungsund. Vid
7S-årsjubildet år 1958 bestod försam-

lingen av 15 medlemmar' De år som

låg bakom hade bestått av mYcket

såningsarbete, i stor trohet. Men skör'
den hade blivit mager. De sista 25 åren

har dock visat att Gud lönar troheten.
Mycket av bön och arbete som ligger

bakom har nu börjat bära frukt. Guds

församling är kallad att leva i nuet och

framtiden. Det är dock trosstärkande
att se bakåt På "den ringa begYnnel'

sens dag" och att nu konstatera att
arbetet inte varit fåfängt. I tacksam-
het till våra syskon som banat väg och

nu är hemma hos Herren eller på olika
platser i vårt land och i tacksamhet till
Gud som ger växten, vill vi ge en liten
resumd av Stenungsunds Missionsför-

samlings rötter och historia'
"Guds församling i Åker" blev det

fina namnet på den friförsamling som

bildades år 1883. Den hade från början

37 medlemmar. Det kan låta som en

relativt hög siffra, men församlingen

hade ett stort upptagningsområde, från
Jörlanda i söder till Ljungskile i norr.
Man hade till en början ingen fast an-

ställd pastor utan fick hjälp med predi-

kobesök från Westkustens och Bohus'

läns missionsföreningar. Den geogra-

fiskt alltför utsträckta församlingen

delades är '1892 och det som seder-

mera blev vår församlingskrets fick
namnet lnlands västra friförsamling,
Då fanns redan sedan 1889 ett mis-

sionshus i Näs (Ödsmål). Av de stadgar

som antogs vid det första årsmötet
framgår det att församlingens mål-

sättning var klar och enkel, där fast-

slogs bl.a. "Föreningens mål är att ge-

nom Guds nåd verka på Ev. Alliansens

basis, utan någon partifärg, för själars

frälsning och uppbyggelse, med alla till
buds stående medel".

Redan från begYnnelsen förekom

en omfattande predikoverksamhet'
Framför allt i Näs, men också Stenung-

sund och Trugen nämns som Prediko'
platser. Från år 1900 bedriver man

även söndagsskolverksamhet. År 1930

ändras församlingens namn till Ödsmåls

m issionsförsam ling.
Under 1940-talet hade verksamhe-

ten en blygsam ofattning och det fanns

inte många medlemmar kvar. Omkring

år 1945 gjordes trevande försök att få
igång regelbunden verksamhet i Ste-

nungsund. Några missionsvänner fanns

nu där. Man samlades till gudstlänster i

hemmen och anordnade missionsför-

säljningar på Strand hotell' År 1948

var så tiden inne att bilda en försam-

ling i Stenungsund. Det skedde den 12

november och av Protokollet från

detta möte får vi veta "De närvarande

beslöt att i Herrens namn bilda en för-

samling. Beslutet framlades i bon till
Gud". Det var verkligen fråga om "den

ringa begynnelsens dag"' Församlingen

bestod till en början av 5 medlemmar.

Är 1949 förenades Stenungsunds mis-

sionsförsamling, med församlingen i

Ödsmå|. Nu var det nödvändigt med en

lokal i Stenungsund och 1953 var mis-

sionssalen klar att invigas.

Under några år hade man Prediko-
hjälp från Tjörn. År 1957 fick så för-

samlingen en egen pastor, Olof Tede-

borg. Då hade församlingen iStenung-
sund 14 medlemmar.

Utvecklingen går långsamt. Årsbe-

rättelser och protokoll från början av

60-talet, berättar om mycket arbete

för evangeliets skull. Men det är svårt

att sarnla folk till Guds hus och ibland

lyser en uppgivenhet och sorg igenom.

t ex i årsberättelsen från år 1962'

"Kallelsen till Guds rike har nått åt-

skilliga människor' Liknöjdheten är

stor och oroväckande ur andlig syn-

punkt. Tanken På att Guds rike är

nära väcker inte en sovande mänsklig-

het. men sömnen bör ändock störas till
hundra procent".

Från mitten av 60-talet börjar sto-

ra förändringar att ske i Stenungsunds

samhälle. Genom en stor industrietab-
lering. växer Stenungsund snabbt' Det-

ta påverkar också i hög grad det krist-

na arbetet. Genom att många barnfa-

miljer kommer till Stenungsund börjar

det röra på sig ordentligt i ungdomsar-

betet. År 1965 ändras församlingens

namn till Stenungsunds missionsför-

samling. Samma år startar söndagssko-

la och ett år senare finns det tre olika
SMU-grupper. För att klara av detta

får församlingen ledarhjälp från Ung-

domsskolan i Ljungsskile. Fortfarande
verkar det dock svårt att samla män-

niskor till gudstjänster och möten'

Stor betydelse har däremot de bibel-

studier man har tillsammans med pingst

trffi

KopperskYrkan.



och baptistgrupperna i Stenungsund.
År 1966 börjar en ny ePok, när Pla'

nerna till det som så småningom blir
Kopperskyrkan, tar allt fastare form'
På Kristi himmelfärdsdag hålls en

högtidlig invinging av kyrkotomten.
med medverkan av distriktsförestånda-
re Gunde Raneskog. Ungefär ett år se'

nare, den 4 juni 1967 invigs så ung-

domsgården som byggdes först. Så här
mindes man den dagen i årsberättelsen
över år 1967. "Drömmen om ändamåls-

enliga ungdomslokaler och gudstjänst'

rurn var förverkligad och invigningen
under medverkan av distriktsf. Gunde
Raneskog, musikkår från Vänersborg,
sångare från Vårgårda och många,

många andra blev en högtid som lever

kvar rik och välsignad i deltagarnas

minne". Samma dag tar man in nio nY-

inflyttade medlemmar i församlingen.
Under åren som följer flyttar många

missionsvänner till Stenungstlnd. En

del har blivit kvar, några stannade

bara ett par år. Men det är många som

under kortare och längre tid gjorde

strålande insatser under de första åren

av Kopparskyrkans historia. Den 20
oktober 1968 invigs så själva kyrk-
rummet. När Kopperskyrkan stod
färdig, kunde församlingen känna

tacksamhet till missionsvänner från
Västkustens distrikt, ja f rån hela

landet för ekonomiska bidrag, ned-

lagda arbetstimmar och förböner. På

plats i Stenungsund under byggtiden
fanns Hadar Karlsson som förestod
församlingen åren 1966-68. En av

många som lade ner mycket kraft och

omsorg i kyrkbygget.
Ungdomsarbetet expanderar nu yt-

terligare. När den vackra kyrkan står
färdig blir det också betydligt lättare
att inbjuda människor till gudstjänst.
Från början av 70-talet förtäljer års-
berättelserna om alltmer välbesökta
gudstjänster. En viktig insats under
denna tid gör Ragnar Gustavsson, som
tjänar i församlingen som pastor mel-
lan 1971 och 77. I dettta skede av

uppbyggnad var det av stor betydelse
att en pastor stannade under en så

lång period, det möjliggjorde en fast-
het och kontinuitet. lnte minst viktigt
med tanke på att församlingen under
7o-talet, var något av en "flyttförsam-
ling" där människor flyttade ut och
in. Församlingen fortsätter att öka un-
der 7O-talet, genom inflyttning, men
också genom att arbetet ger resultat
och människor kommer till tro. Verk-
samheten utökas studiekvällar, två sy-
föreningar, speciella sånggudstjänster
m.m. Verksamheten leds och planeras
av en styrelse och ett planeringsråd.
Distriktet stöder på olika sätt, bl.a.

genom evangelisationsläger som under
tlera är hålls i Stenungsund. En del
försök görs med seriemöten. Dessa
tycks dock inte nå ut på samma sätt
som församlingens eget evangelisations-
arbete, genom SMU och andra kanaler.
Under 70-talets senare hälft står det
klart att SMU behöver nya lokaler.
Så småningom beslutar man sig för att
inreda dessa i kyrkans källare. Efter
sprängning, bortforsling av sten och
många frivilliga arbetstimmar invigs
dessa lokaler är 1982. Ett större sam-
lingsrum och fem smårum blev resul-
tatet, att användas framför allt av

nying och scout.
Efter tre år i församlingens tjänst

flytta Gusten Anderzdn till Arvika.
Han efterträddes av Liselotte Johans-
son, församlingens första kvinnliga
pastor.

Av det som hänt under de första
åren av 80-talet kan nämnas att för-
samlingen indelats ikretsar. för stu-
dier och bönegemenskap. Det eku-
meniska kontakterna har fördjupats,
inte minst med Sv. kyrkan. Detta kan
vi mycket tacka skolarbetet för, som
intensif ierats mycket och har blivit
en gemensam angelägenhet för de olika
kyrkorna.

Den lilla församlingen i Ucklum,
som sedan 1958 bildar en krets med
Stenungsunds missionsförsamling, är
mycket aktiv. Ett omfattande ung-
domsarbete bedrivs. Där finns ocksä
en god föräldrakontakt som bådar gott
för framtiden. Än så länge finns ingen
regelbunden gudstjänstverksamhet i

Ucklums missionshus, utan vännerna

där deltar i Kopperskyrkans guds-

tjänster.
Under mänga år har församlings-

kretsen haft stor hjälp genom de

SMU-ettåringar, vi har haft förmånen
att få ta emot år efter år. År 1983
blev det första året på länge vi får klara
oss utan den förmånen. Det har dock
växt upp en fin ledarstab inom för-
samlingen och det är positivt att vi på

olika sätt kan bli "självförsörjande".
Vårt beroende av Guds nåd och hjälp
är dock oförädrat sedan "den ringa be-
gynnelsens dag".

c Nuvarande styrelse, Stenungsunds Missionsförsamling. Från vänster: Kjell
Strömner, Eritta Lundstedt, lngemar Olausson, Liselotte Johansson, Lars
Josefsson, Sven-Olof Dalbäck och Olle Ågren.
Ej närvarande: Maria Wu, Bertil Tönnäng, Stig Johansson, Cecilia Röjder.

När detta skrivs, i oktober år 1983
har Stenungsunds församlingskrets av
Svenska Missionsförbundet, samman-
lagt 93 medlemmar. En stor ökning
har skett innevarande år, genom att
missionsbåten Elida med grundbesätt-
ning flyttat till Stenungsund och an-
slutit sig till församlingen.

Det finns många tydliga tecken på
ett andligt nyvaknande, Vi kan inte
säga idag som i årsberättelsen från
1962 att "liknöjdheten är stor". Det
är inte svårt att samla människor till
Guds hus, vårt enda bekymmer i den
vägen är att kyrksalen med sina 120
platser börjar bli alltför trång.

Guds församling i Stenugnsund,
började i "Äker". Många har planterat
och vattnat. Gud har gett växten. I

tacksamhet över dem som gått före
oss, i tacksamhet för att dbt finns en
framtid för Guds folk vill vi gå vidare.
Vi gör det i tron att Jesus är densam-
me igår, idag så och i evighet. Han som
har begynt ett gott verk skal.l fullborda
det.

Liselotte Johansson



Ungdomsledare
1 964 Anita Andersson,

Alingsås
1967 - 1968 Sten-Åke Mollmyr i Molla
1972- 1973 Kjell Gunnarsson,

Visnum
1973 - 1975 Ola Johansson, Taberg

1975 - 1976 Hans Lindblad, Vårgårda
1976 - 1977 Lars-Åke Ljungvkist,

Falköping
1977 - 1978 Katja Strascho, Kristine-

hamn
1 978 - 1 979 U lla Le Vau, Sala

1979 - 1980 Jeanette Frostemark,
Sösdala

1980 - 1981 Ann-sophie Åhag, Tibro
1981 - 1982 Eva Björk, Stockholm
1982 - 1983 Per-Ulrik Johansson,

Edsbyn
1983 - Nancy Almgren.

Stenungsund

SMU i Stenungsund
av Olle Agren

SMU i Stenungsund har arbetat med
barn och ungdom i Stenungsund se-

dan 1967. SMU i Stenungsund har
idag ca 100 medlemmar. Många ung-
domar har under årens lopp varit SMU-
are, under en längre eller kortare tid.
För några har engagemanget i SMU
fortsatt med engagemang och medlem-
skap i församlingen. En viktig funktion
i SMU: s och församlingens arbete är
de regelbundna familjegudstjänsterna
då SMU-are med föräldrar fyller kyr-
kan till sista plats.

För de små barnen är det Söndags-
skola söndag förmiddag. Barnen är
med en liten stund på gudstjänsten
och går sedan till Söndagsskolan. Tre
söndagsskollärare byts om så att varje
lärare har ansvarat för Söndagsskolan
var tredje söndag. Ca 15 barn brukar
vara med på Söndagsskolan. De är i ål-

dern 4 - 7 är. Barnen sjungerl målar,
klipper, klistrar i anslutning till bibel-
berättelser. Det ekumeniska söndags-

skolmaterialet "Guds Barnr' är en bra
handledning för lärarna.

Nyingscouterna träffas på måndags-
eftermiddagarna. Det är ett trettiofem-
tal nyingscouter som möter upp varje
måndag. Nyingscouterna bär scouthals-
duken. Programmet är varierande. Ny-
ingscouterna leker, dramatiserar och
lär sig lite om naturen. Liksom scouter-
na arbetar nyingscouterna i patrull.

I november 'l 982 invigdes nya ung-

domslokaler i Kopperskyrkan. Behovet
av ändamålsenliga lokaler för bl a pat-

rullarbete vaf tidigare stort. Under fle-
ra år f ick "scoutrummet", kYrkans
expedition, kök och församlingssal
fylla funktionen som patrullrum. Ny-
ingscouter, scouter med ledare gladdes

stort när man fick ta de nya och ända-

målsenliga lokalerna i besittning. För-
utom nyingscouter och scouter använ-

der även Söndagsskolan de nya lokaler-
na.

Scouterna har under åren varit den

största gruppen i SMU här i Stenung-
sund. Detta speglar även väl bilden av

många SMU-föreningar, Scout har en

egen profil i sitt arbete. Här blir ut-
flykterna i naturen till hajk med över'
nattning i vindskydd. Man lagar sin

egen mat - primitiv matlagning.
På många olika sätt skapar scouter-

na saker med sina händer. SMU vill
också att scouterna skall lära sig leva

med och i naturen - Guds natur" Årets
höjdpunkt i scout är scoutlägret. Näs-

tan alla scouter åker på lägret. På läg-

ret kommer ledarna och scouterna var-

andra nära på ett särskilt sätt. Gemen-

skap och aktiviteter i patrullen och

större samlingar gör lägret rikt på upp-
levelser och intryck - upplevelser som

särskilt förknippas med lägret. SMU

scout vill i alla sina arbetsformer för-
medla den urkristna bekännelsen - Je'
sus Kristus är Herre. Lägrets gemen-

skap har stora möjligheter till detta.
På torsdagskvällar träffas tonårs-

gruppen. Många tonåringar läser även i

församlingens konfirmationsgrupp. To-
nårsgruppens aktivieter är omväxlande.
Program- och intresseaktiviteter, stu-
dier, livsstil utifrån kristna värderingar.
Tonåringen befinner sig i en brytnings-
tid mellan barn och vuxen. De som
inte accepterar tonåringens roll brukar
vilja stanna i scout och bilda en Ton-
årspatru I l. Tonårsscout underlättar över
gången mellan scout d! tonår. I ton-
åringens brytningstid finns det många
som idag tar ställning för Jesus Kristus
och är angelägna om att dela med sig

av denna tro till fler.
I kirjan av december har SMU sin

årliga Julstuga. Det är den mest besök-
ta tillställningen under hela året i

Kopperskyrkan. Många medlemmar
och SMU-föräldrar visar att man vill
bidra med arbete, varor eller på eko-
nomiskt vis. SMU vill med Julstugan
även ta vara på alla de kontakter som
julstugan innebär. En speciell "kon-
taktgrupp" arbetar med detta.

Ett inslag vid Julstugan är barn-
körens sång. Barnkören sjunger även
vid gudstjänster under året. Framträ-
dande görs även på Tallåsens sjukhem.
Barnkören är en trogen grupp som ge-

nom åren fostrat goda sångare.
Motion och idrott är också en del

av SMU. I Stenungsunds SMU i form
av korpfotboll, innebandy och volley-
boll.

Lördagskvällarna är en viktig del för
en kristen ungdomsförening. De senas-

te åren har man samlats till olika ak-
tiviteter på lördagskvällarna bl a besök
av sånggrupper, kören, sångövningar,
"hemma-hos-kvällar", innebandy och
tillsammanskvällar. Även besök hos
närl iggande SMU-föreningar vid gospel-
galor och konserter har ståt på pro-
grammet. Det finns stort intresse för
aktiviteter under lördagskvällarna.

Ledarutbildningen är en viktig del
av SMU: s arbete. Ledardagar med
varierande teman och innehåll genom-
föres 2 ggr per år. Förutom lokal ledar-
utbildning deltar ledare i kurser arran-
gerade av distriktet.

Genom en mångfald av arbetssätt
vill SMU finnas till för barn och ung-
dom i alla åldrar. Av praktiska skäl är
programmen i de olika verksamhets-
formerna inriktade på vissa ålders-
grupper. Tillsammans utgör vi i de

olika grupperna ett SMU. Tillsammans
över åldersgränserna. Tillsammans poj-
kar och flickor. Tillsammans ledare
och deltagare.

SMU är en öppen ungdomsrörelse
med det enastående mottot: "Jesus
Kristus är Herre". Det betyder att i allt
arbete i SMU vill vi förmedla ett kris-
tet budskap. Varje SMU-ledare har en
viktig uppgift att göra detta på ett per-
sonligt sätt. SMU tackar Gud för alla
ledare som genom åren arbetat i ung-
domsgrr-lpperna. "Gud har inga hän-
der - händerna har vi".

Tack vare de ledare som svarat ja
när Han kallat har SMU:s motto nått
barn och ungdom i Stenungsund. lbland
verkar det som om det ej finns tillräck-
ligt många ledare till en grupp. Ändå
ljusnar situationen då en eller flera
ledare plötsligt "träder till".

SMU iStenungsund består mest
av unga ledare; Med ungdomlig en-
tusiasm går man in i rollen som ledare.
SMU skulle inte klara sitt arbete utan
dessa unga ledare. Ändå är ledare med
några års erfarenhet en nödvändighet
för en ungdomsrörelse som växer. Allt-
för många ledare slutar med ledarupp"
giften för tidigt. Tyvärr, därför att
även gamla ledare behövs i SMU. En
ungdomlig resurs i Stenungsunds SMU



har varit de tio ettårsarbetare/ett-
åringar som genom Riks-SMU arbetat
i vår förenng.

Ta kontakt med någon i SMU. Det
finns plats för fler SMU-are. Det finns
plats för fler SMU-ledare.

Olle Ägren

Några personliga rader...

Jag kom till Stenungsund när jag var

9 år. Att f lytta ifrån sina gamla kompi-
sar var inte lätt. Men jag förblev inte
ensam så länge. Några tjejer som vi

bodde grannar med kom och tog kon-
takt med mig.

I den åldern är man bara tvungen
att ha något att göra. Att bara sitta till-
sammans med kompisarna och Prata
var otänkbart. Olika lekar och täv-

lingar avlöste varandra. Min kompis
storasyster hade gått i Nying i Koppers-
kyrkan och det föll sig naturligt att
också vi skulle vara med där. Det var

roligt och tryggt att regelbundet gå

dit en gång i veckan. När vi blev 10 år

fick vi gå över till Scout, Här var det
större åldersskillnader och man kände
sig till en början liten och osäker i den

nya gruppen. Men eftersom vi var inde-

lade i mindre gruppper dröjde det inte
länge förrän man kände sig hemma

även där. Vi lekte, tävlade och sjöng.

lnnan vi gick hem hade vi alltid en av-

slutnlng. Någon av ledarna läste ur
Bibeln och talade om vad Gud betYd-
de för dem. Jag förstod långt ifrån allt,
men någonstans inom mig kände jag

att det var riktigt och sant.
När jag biev äldre och skulle börja

högstadiet var det mycket som föränd-
rades. Det var inte längre lika självklart

att man skulle gå i Scout. Att gå i kyr-

kan måtte väl vara tråkigt. Jag och min

kompis skulle minsann sluta. Det fanns
ju så mycket annat. Så blev dock inte

fallet. Under en period då man kom in

i en ny värld, högstadiet, samtidigt som

det skedde förändringar inuti i en själv,

blev Kopperskyrkan något av en fast
punkt i tillvaron, Man gick dit som

man alltid hade gjort och trots att det

vissa gånger kändes motvilligt att gå dit
så gick man. Det var ju en del av livet'

Det talades om Gud och himlen och

allt detta kunde man ju bara inte missa.

Men om man var tvungen att bli en

tråkmåns som rände i kYrkan varje

söndag fick det nog vara för min del'

Men visst ville jag tro att det fanns en

kärleksfull Gud, en mening med livet.
När jag var 15 år blev jag ledarscout

och efter ett tag började jag också i

Tonår. Vi lekte, lagade mat, sjöng, läs-

te Bibeln och bad.
Min tro har alltså vuxit fram, och

jag kan inte fastslå någon exakt tid-
punkt då jag blev kristen. Genom att
ta nattvard en söndag bekräftade jag

både inför mig själv och andra att Gud
var min Far och att jag var hans barn.

När jag var 16 år (nästan 17) gick
jag med i församlingen. Även om man
inte känner alla som är med i försam-
lingen så vet man i alla fall att vi har
det viktigaste gemensamt. Vi har alla
samma Far, Vi är syskon.

Linda Alfredsson

Sommaren 1966 var jag med engrupp
SMUare från Alingsåstrakten i Stenung-
sund på evangelisationsläger. lnge Jo-

hansson, Per-Ulriks pappa, ledde det

tillsammans med församlingens pastor

Lars Lövenwald, Vårt mötestält var

rest mitt emot nuvarande Minilivs. Sig-

naturen "Tag en liten stund för sång.

tag en liten stund för bön, tag en liten
stund var dag att tacka Gud" ljöd runt
om på bad- och campingplatser, ålder-
domshem o s v. Jag blev intresserad av

orten, fick året därpå skoltjänst här.

Då fanns ungdomsgården med grunden
gjuten för själva Kopperskyrkan. Hadar

och lngegerd Karlsson ansvarade för
försarnlingsarbetet. De blev inte kvar
så länge. I oktober -67 kom Sten-Åke
Mollmyr, numera pastor i Eksjö. för
att arbeta som ettåring.

I oktober -68 var kyrkolokalen klar
att invigas. Åke E lnäs var här som
tjänstepliktig pastor. Stenungsund var
pionjärort. Västkustens SMU samlade
in pengar för att stötta vår verksam-
het och hjälpa till att finansiera kyrk-
bygget. Vi hade en jobbig men rolig
tid, då vi ville göra SMU-arbetet känt.
Scoutarbetet kom att dominera, men
det var också junior, barntimmar m.m.
Även Ucklum och Jörlanda fick ledar-
hjälp av oss i Stenungsund. Nästan
varje kväll var det en SMU-aktivitet
att ta del i. Redan första året ordnade
vi julstuga. då t.o.m. både fredag och
lördag!

När iag tänker tillbaka på mina förs-
ta Stenungsundsår framträder evangeli-

sationslägren i iuli, De gav oss försam-
lingsmedlemmar ny inspiration. En f in

och givande gemenskap var den fri-
kyrkliga bibelstudiegruppen.

Gudstjänsterna på söndag kl 17 var

vi oftast bara några få pä. När jag nu

kommer till den välfyllda Kopperskyr-
kan känner jag en stor glädje över ut-
vecklingen. Redan 1967 suckade vi
över att källarvåningen inte inretts.
Tänk så fint att de iokalerna nu är

iordningställda !

Birgitta "Amanda" Hjortsberg

' Linda Alfredsson
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lsabella Oddhammar

Guds vägar är underliga och outsägliga.
Ja, när det gäller mitt val av försam-
ling så känns det som om Gud planera-
de allt i förväg. Jag är uppfostrad kato-
lik, men kom ifrån Gud under tonåren.
Sen dröjde det tills vi döpte vårat yngs-
ta barn som jag insåg att jag behövde
Gud genom en Gudsupplevelse. Så nu
började en dialog mellan mig och Gud.
Jag visste inte vad och hur jag skulle
bära mig åt, men så såg jag annonsen
om att "Elida" skulle komma till Ste-
nungsund och annonsören var Koppers-
kyrkan (Jag hade en vecka tidigare läst
en artikel i G-P om "Elida"). Jag gick
till Elida och blev varmt mottagen och
frågade om Kopperskyrkan. Han jag
pratade med visste inget om den, men
uppmuntrade mig att gå dit. Samtidigt
med mig på Elida varockså UllaStröm-
ner och Anette Ågren. En vecka senare
var det julstuga i Kopperskyrkan. Jag
gick dit och satte miq ochsdrack kaffe
och då kom Ulla fram till mig för att
hon hade sett mig på Elida. jag berätta-
de för Ulla hur det stod till med mig
och hon inbjöd mig till nästa dags
gudstjänst. Jag kom för att stanna i

denna församling. Församlingen har
haft en stor funktion för mig. Jag f ick
vänner och mitt andliga liv är berikat
av gudstjänster och kretsmöten. Jag
tror att om jag inte hade gått till för-
samlingen så hade det inte. blivit lätt
att fortsätta att ha en relation med
Gud.

lsabella Oddhammar

Det förtroliga samtalet i den lilla grup-
pen , kreaen , är betydelsefu I lt.

Dopförrättning i Kopperskyrkan.
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Gl imtar från församlingarnas

verksamhet idag

Deltagarna från Stenungsunds och

L) c k I u m s SM U -Scou tkå rer sam I ade fram -

för den egna tipin.

Barnkören SMU-LORNA under övning
för framträdanCe på familjegudstjänst.
Ett alltid lika uppskattat inslag.

'S\§
N,u

1983 års konfirmandgrupp under avslut'
ningsakten.

Tonårsgruppens iu lavslutn ing i Ucklum.

K ö ren ber i ka r rege I bu n det G u dstiä n sterna.


