
1 oo- Ånsnmlimnl,so röR urr,r,psvrrs MrssroNsröns^aur.,mc
r r begynner-sen war ordetroctr ordet var hoa Gudroctr &rordet var Gtrd.Detta var i begynnersen tros Gud.Genomdetta trar a]-Lt blivLt tili.roctr utan det trar intetbrivit tillrsom är till.r det var rivloch livet var
människornas rils.octr liuset lyser i mörkretroctr mör-kret har inte fått makt därmed. r'
tr Det som var från brgynnelsenrdet vi ha trörtrdet vi
med egna ggon ha settrdet vi skådade octr med egna härl-der tog pårdet förkunna vi: om Livets Ord tala vir?.

Jotr. l zl-§11 Joh.I l1 .§är apostlarna skrev börJan till vad vi kan kal1a rtItalla tiders största missionshlstoriail, gick de gärna
octr i *{rre? fall. tittbaka till. den dynklå skTmningstld
som *' vär-;$tbel::bånålmns rEegynneLsenir .
Då mörker om§löt en vattentr6i;u gord.Mon i.nte btottvatten octr mörker - Nej Guds Ande svävade över vatt-net.och ur mörker octr dinonan ljöd Hans mäktiga allt
belråi.rskande röst:rrVarde ljusttr- Och det vart ljus.Mörkrets välde var brutet.Den tid vi kallar Ganla Tes-tamentets tidrvar nog i mångt och mycket en mörk tid.
Men likt stjärnor i nattens mörlcer lyste dock r.jusetfrån Gudroch mörkret fick inte makt äärör"r.
B]-and stJärnorna. möter oss EnokrÅbratramrMelkised.ek,
patrLarkernarprofeternarframtiLL den tid då Kriatue-
Guds sonrordet;det sanna Ljusetrkom L värrden octr hLev
osrs ttll. FräLsnlng och Bvigt Liv.
om denna frälsni.ng var det som apostla.rna på Jesu be-fallning: gick ut på väg,ar octr stigarrför a*t vittna.Det var ringa och oansenliga mtinråessa sändebud.rmendet var ett märkr.igt budskap de förde,Ty det kom frånHiruaelens Gud.Det var stär-lt tLll en hei miinsklichet.Det kunde inte tystae ned.Det rJöd tiLl österns larrd",ti1l västerrsöder octr norr.Runt medeLhavetrför att så
småningom ni även vårt landrdär Ljuse.t tyst nu L ettårtusend.e.så lät inledningen av zi årsrerättelsen av
Ånd^ers Jotranssonrvid lJ-ärsjubileet 195b.
rngen vet med bestii^mdhet vem som först förkunnad,e Gud.s
9"d I våra bygderrmen NyvalL v.r här octr predikade tgs6
IIanske även Jotrannes Andersson från Gillbärga.lg6§ verk-
ade en Mossberg från HoLmedal trärute.vidare Jotrannes
Åndersson från segerstadren Daniåtrsson från säffle-traktenr?etrus Johanssonrs:a Nyrsant en l{ikl_und.
r_radeb av predikanter finner vi på aenare hälften avl8?o*taLeträven en bygdens egen sorr.KarL Jotran Thorell.
Han var från Getenrd i Eskiliäter.Ifun hade L sin ungdomarbetat på järnvägsbyggen oc}' då koruait i kontakt mäa aevid ddn tiden i värmland frambrytande väckelserörel.serna
som tillhörde en friare riktning iin den Enangeliska
I.os terlandss tifteLs en före träd.de.
§edan ?horell lärnnat st§*åti-etrdrblev han snart L besLt-
-tTing av goda lcunska"per och en enastående förmåga attklä sina tanka,r i ord.snart_börJade tran också aIt pr6-dika Guds ord.på hösten 1876 började han på mlssio;as-skö1an i Kristinetramn.Där givk han i 3 årlså i mal 1g7gertröll tran avgångebetygrmed goda vitsord..Det var utfärådat av magister K lfultkrantz och mtssLonslärare J.Lager-ström.unddr skolans ferier hade han förkunnat ordet isina tremförsamlingar r ocg efter skolavsl_utningen ertröll?troreLl en enhälrig kalleLse tilr predlkant i Mil_leeviksMissionsförening.Då svenska Mieslonsförbundet l gzg bil-da-dee med dess friare föreamlingssJruxrblev han helt dess man.
Ila:rr verkade härute i omkring 12 &r'.



&r inon f örsaanlingen bosatt pastorsadjunkt, sedemera srkoherd.e.
§.!,I{11sson,s.ra trots sin stälLning sorn statskyrkoprästrdock. varhelt frikyrkligt sinnad,Han var en av d.en d.rivande- kraflerna vid.
byggandet av l{illesviks rnissionshus.Ean medverkad.e också ofta i
nötena.Det var på 1880-talet sou han var verksam i Millesvlk.
ne fönrtnännda predikanterraa tillhörde Eva,ngeliska Sosterland,s-stj.ftelsen.r ssa Ny bildades 1861 en förening tillhörande E.F.s.
Näs trutherska ![issionsförenlng.Folkskollärare Kilgren var dess
ordfärande till 1872rdå han efterträdåes av Karl ölsson i Hög:.
På den tiden fanns det inga mlssj.onshusrutan predikanterna fiek
hå11a sina nöten i stugor och i en d.eI faIl i skolor.Dessa pre-
di.kanter var till stor de1 o1ärda mänrmen de brann av kärlek ti1l
Guds Sak rch människore frälsnlng.Deras bibelkrinskap var rftast
imponerande g:od.
så gick tiden fra,mtlll d,en zT;e Juni 1BT9.Iå på kvartalsmötet i
3ammerudrbeslöts att 3y och Millesviks pastorats missionsföreningar
sku11e var för sig verka för Guds Rikes frangång genon predikan,
&rds nådefuI1a 0rd.Vännerr.a j.nom MiLlesvltcs pas{orat teÅföt då ;ttbilda egen nissionsförening med egen styrelse.)etta sked.de 5 dagar
senareralltså 28 juni 1Bg9.Ett protokollsridrag från detta möte i
forstensrud säger följande:u§ 1 sedan de ti1I nölet anläi,nda vännerna *agit slna platser, oehett dyrbart Guds Ord blivit läst och en bön uppsänd tilI Gud. om
Hans Yälsignelse tiI1 detta viktiga och dyrbarä företagrså före-
slag's va1 ay styrelse.Och invaldes enhälligtl
0rdförandesNlklas 0lssonrFinnestad.Kassörgi.G.Jenrsted,trTorstensrud..
SekreterarecAxel !öfgrenrEorse:sud.rTil1 ledamö.ter i Styrålsen invald.es
f ör Bot i1 säter ; Iars Johans son, Torserud, 01of p. Brod.er, kvald.ersrud.,
r,ars D.tarssonrBackarsant 01of P.01sson i Bannenrd.fbr ö1senrd,s
Johan Johanssonr §lappa r Anders §il s s on r Hälle sirult r och Karlslaniel s son,
Fi skartorp, f ör Mille svik tA. pers s on, HäIIe r J. A. Johans son, Dåverud,
P. G.JanssonrBarud, saat Gustaf 01sson, ö.Noltorp.för Eskilsäterc
§_mg{en }Iiding-rBosenbrrgrtrars.P.Andd.rssonr}algrenskerudrAdolf Persson,
llaldersrud, och §ven Svenssoa, Geterud.
§ , TiIl predikant antogs Karl-Johan Thrrell i Geterudrför en över-
enskonmelse beträffande lönen på 400:- för ett år.
Så 1ångt protohollet från &y 1879........1..
1881 Förekom ett narnnbyte från Millesvlks missLonsförening ti1I Gud.s
församling i Millesvik.
]0 mars 1895 Beslöts att var socken skulle utg:öra en församlingrmed.
var sitt namn och var sin styrelse.
Ietta var lite grand on den första tidens historia beträffand.e förr.
sanling'en j. )Iillesvik.
Söndagsskola höIls av f,ars Danielsson i Hult och Maria Bäckl-r:nd, i
Skattö.188] och framåt var det A.Neanddr som had.e söndagsskola i llult,
som söndagsskollärare har sedan verkat: Anna Johansson-[hore11,
Yilhelm AndersspneA. P. Salononsson, Sigfrid. JohanssonrÅxel Gustäfsson,Adolf Kårelindrittarta petersonrKarin Eriksson.
Sön predikanter har följande verkatcl'örutnännde Kar1-Johan Thore11,
d-.Nyrån, f,. hgstr6mr 0hdelius, F.I(alenrA,F.§iläsonrW. skog, C. G. f,indberg,
Ekrnan, Einar Gran, Gus taf svens son, p. Ä. }ilästtingr,lähan giits sån, sven "'Sengtssonrlyfyia AnderssonrKarl,strömrJohan l,rend,enarkrK.r,inåquist,
F.Jönsson,Yilhelm Andersson,Barås,predikade också rätt- rfta.
01 rv ilelanderr Gr.mnar MalmstenrErik .Nilssonr Frank Kasårliåka6 f,arsson,nolal{ SergmanrAnna-[isa s Asta 0, (serier) uerta Finnåsjö-Bromarkr
eeh församlingens nuvarande pastor MatsHHännebo.
Medel ti1I predikanternas lönrhar komnit på frivillighetens väg.Sesterr§örsäljnin8arrkollekter mna,Til1 r:nderhåll av ierksamhetän har
medl.emmarna erlagt en mindre årsavgift.
Br nissionäx komner från missionsförsa,rnlingenrnåfunligen G.Å.IIuIt.
1882 Anslöt maa sig tirl vä:mlands Ansgari:iuråning.ilär man anslötsig till §venska l{issionsförbr.rndet kan man med säkärhet inte säga.
Hen redan 1880 beslö* man att såinda bidrag ti1l utländska missionen.
Kan möjligen vara svenska Mi.ssi,onsförbundets verksanhet.



S.rm predikolokal hade missionsfördarnIj.:agen tillsammans ned missions-
föreningen i Eskilsäter ett mind.re bönhus från 1882.Ietta 1åg i när-
heten av sockengränsen vid landsvägenrlBp) brann olyckligtsvis detta
bönhus ned till gvundea.Det var i och för sig inte så farligtrman
hade redan 1887 uppfört illesviks missionshus.påt är också-nuvarand.e
missionshus.
Som ordförande inom migsionsförsamlingnn har följande personer verkatc
{l!1"" 01 s son, And ers Johans son, N, tr' Torfman, A. G. Ifilt, (nl- s si onären ),Yilhelm ÅnderssonrKarl peterson, §igfria Josansson; ådr, nuvarande
ordföranden f,ennart Petessonr
tr'örsamlingsföreståndare har varit cKarl-Johan Thorell rAnd ers Jobansson
f,ars }anielssonrltrilhelm Andersson, Karr peterson, d.äreiter har fär-
samlingens pastor haft detta uppddrag.
Tidigare hade nan kvartalsmöten med. nattvard.sfirand.erd.essa möten var
mycket uppskatta.dd ir,v församlinga?na på södra yärrrland.snäs.
Yärmlandsnäs Missionskrets bildades i slutet på 1g50-ta1et.I den
ingåg:Yä:mlandsbro,s3a NyrHuggenäs,örrudrBotilsäte:erJärnerud,ö1serud,,
Millesvikrlessa församlingar delar i dag på en pastör.
Sång och rousiklivets betyd,elsefull:egte.,rl-fl',r är ?åul Johanssonrhan var
roed i musikföreningenrsom hade ett 1!-ta1 så.ngarersom sjöng ofta
och bra.Tyvärr minskades e.ntalet så att aen till åist fict lov att
]]r:phöra.Pau1 Johansson har också varit orga.nöst I församlingen i
§ver ett halvt seke1. -
SMU Yärmlandsnäs blldades 1969"Scnqtr startade 19?1 på ind.tiativ av
föräldrai'och rngeg'erd Johansson och scoutledare från Åurå1.
Sven-Åke Kvalil.åå-oöfr gunno GårdrUlla-Britta Nisses och Sven Peterson
är de som stått 5. spetsen för scoutarbetet.
tr'örsta scoutlägret höl1s i Skuggetorp sommaren 1gT1.
En gom betytt mycket _för r:ngd.omsarbetets utveckling är SertllCarnesund-
Junior onbildades 1959 till tonår.Isdare har varit fö1jand.e personer.:
G.rrnnar GustafssonrKarin Erikssonren som varit med. i många är äx Filip
Erikssonrvidare har också trennari PetersonrHild.ur PeterJonrElna Johaä
s§onrlngegerd och Hans Johansson och Ulla-Sritta lrlisses varit ledare
tr'i1ip och de tre sistnä,mnda är det fortfarander
Näsiaden har blivit en tradition.Måndagen i sportlovsveckan är det
sportaktiviteter vid 3otilsäters Skolar Skidå^lming., bord.tennisrmm .
troppmarl<nad anordnades, vid allahelgonhelgen 19T1.Den inbringad.e
4.500:- Då såldes a1lt från skolbänkar til1 skid.or.
Missionshuset haf renoverats 1p]{.Nya dörar oeh fönsterr"bräM"lng a'"r
utsidånrtapetsering mm gjordes det d.å,
Ny .o rgel{beg. )inköptes också 1974.
Piano inhandlades 1978.
Det är al1tså en hel d.e1 som hänt under dessa 100 år.En bråkdeI är
nåimnt i denna 10o-årsberättelse.§u får Missionsförsa,mling:en se
framåt på kommande daga,r och år.vi gör det i d.en förvissningen att
r1år upBdragsgivare ska välsigna rväcka,rvärma och villiggöra åissions-
församlingen för kimn,and.e uppgiiter.
T?sfast',är.titjfargr,§-oft"1§-e-Itre'th.qr.r.§hnaekall:ffö,lcså,.rttföca:§itt verk.
Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jes.us till goda garningurrvilka
Gud förut har berettrför att vi ska vandrä i den.Låt,'oss.,ä+,a,Iåd få
gära detta.Få vand.ra i god.a gärningar.

För iltille sviks Hi s sionsf örsamling

Mat s Harnnebo
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