
§ödra I{y Kissionsförsamtine 75 är

Und.er enklarmen v#irdiga former firade §.Ny rillsslonaförsauling

75:årsjubileum. L sönilage. Itögtiden började med. att öen fulltalt@
menigheten eJöng:triln lever våra fäders f,3q--;-n. Davld. Ericseon

hälsade d"e närvarand.e välkomnarläste ur Pealtaren 90rI-2 rlo?t26-27 t

och påminde om fäderaas gäirnlngarrlnen också Guds nöJllgheter genou

sin föreamling i dag och uttalad,e ein föryLssnlng om att nya xårxxx

and1.lga vårtider snart skall Sry. Församlingens pastor Ormrrar

I{a}msten läste en av honom f,iitxxx skrtven {}ubileumsberätteLse.

Dlstrlkteförestånd.are }lerbert AxelssonrKarlstad, frambar en hälsnLng

från §v.i{lseionsförbLrndet och Tärmlands Ansgarioförenirgr r Han

påninde om offerslrmet som alLtLd varls behärslenei.e inom Försarullngelx,

och för vakthåJ.lningen rrlng d.e andliga värdena och Ptisslonsför-

bundete grwdprinsi.per.I sin pred,iican utgick .A.xelsson frånxi&riixfrt
Matt.5r14-16.tr{an påmln<le bl.ar os hur Kristus tii,:nder en hos

alna Iärjungarri aIIa åld.raroDå får männlskorrra inte bara något att
l.eva gg utan något ett leva §E*. Efter kaffe pau.senrd.å också den n

nya rrngdomslokalen besfuerfra.mbars häLsningar ttIL den jublleran-

de försarnllagen" Ett telegram upplästes frfut Asti och And.ers

Albertssonr§vaåskogrson tjåinad.e församllngea L947 - 54.

On jubtleunsd.lkt skri-ven av en av försam-Lingens älåre med.lenmar

uppläates av itargareta l{talnston. $ils Går& frambar hälsnirrg ;från

§orra l{äsets IllissLonskretsri vllken §.$y delar gemenskapctrr

och Huggenäs Missioasförsemliåg ued rden 1 Joh.15:?. Erik Kva1deil

häIsaile från Örruds FllssionsförsamJ.ing och tackad.e för det goda

sanarbete som alLtld rått meJ.lan församllng&rn&. Gwtav Xvaldeu

,so& fostrats och vuxlt upp j-non försemlingenrfra.mban ett ay värme

personllgt prfuIat tack ooh gratulation.§on ord,f. 1 Bro mieelone*

församli-ng fra"mbar han oekså dese häIsnlng.
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Under heLa högtlden medverkade kretsuusildföreningen med. flrra
vällJudand.e sånger rrnder Gusta$ Kvalddns lodni-n6. 3röd,errra Gustav

och §ven sjung duett och sven Kvalden solo.
Pastor Malmstsn tackade tiJ.J. slst alla son med.verkat på olika sätt
t högtid.ligh&I}and.et av Församlingens ?5 råri.ga tl11varo och på-

mind.e,on hur fäderna vl,l}lgt stäl}d.e sig til,l Ouds förfogande.

Genom d.onna trohet äga vt idag ott andl,j.gt hen I ${iseionshusen

och Försaq].i"nfqenrvl1.ket eir ett oeksttbart viirde fiir o§Br

tiIl elt siön€s sån8eniI0 qlesus bliv när ose, bliv när oss alltfort..rl
MissLonsoffren bååa högtirlsdagarna blev 700r- plus löfte om en

elaktf,äirdigj; JulgrLs som skaI1 säJ.jas på syföronlngen försäljning
på }ördag.

§.I{y Hissj.onsfcirsaanling kan räiJrna sitt ursBrung 100 år
tillbaka. 186I blldades nä.m1igen l$åil F[sej.onsförenlngrbestående av

socknarna ftrrDro, Huggenäs och §.H;:.Deruta föroalng- kom närmast tiLl
etånd tack vare några uäin och krrlrtrno,,:rs hiångivna och uppoffrande

arbete ned. att förkunna evangoliumrfråimst genon söndagsakola för al.la

åldrarrstugrnöten och bönonöten i hemmcn.$å,gra av åesea kä^rnna vi,
fol-kekolI&Åraren .&.Kilgrenr syotrarna Ewrnla och Ouetava §Järner och

§tlftelsens förstc koJ.portör på §äset Joharures And,erseoa

trBjellstedt Johann6§$. §å §måningom uptrdelades §äs l{isej,onsförenlng

så att varje sockcn flck sLn egen förenlng.By förenad,es ned Säffle
misslonef,örening,Ihrggenäe bild.ade år 1BS5 egcn försarnj-lng.

I dqqerqbqr 1886 b s i&g.
Då Säs Mlseioneförenlng redan 1880 anslöt eX.g tl.l1 §v.

$ieeloasförbundet var det helt naturJ-igt att §.§y i{LseionsförsamJ.lng

nEir det blev kffixrrl självståindigt bl-ev lnrar i Sa.ufundet.

I I LI i de första stadgarna från 1888 står uttryckllgenlsFöreuingan
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Missionshusen t tilderud och Örnrd. byggd.es så gott som sa,ntidigt
oukring år L885.tonten i ttlderud. upptäts av handlnaden J..Iohansson,

§red.rikelunct.Tld. årsaötet 189a beelöts ockeå att byggp ett
miseion ehue I Rörttalen.I895 inlröptes en etugae$ortr sedan byggdes o&

för sitt &ind,a.mål.omsorgen om dessa båd.a $rdstJänetrr.rm har legat
Försaniinsen vamt oa hjärtat.RenoverLngar och förbåittrtngar har

genomförts i f,lera omgångar.De sieta merä genomgrlpandc renoverLngarn€t

utförd.ee t Riirda].en atr 1955 och i IiLdenrd år L95?.År f9e5 skåinktes

tomtcn tiLl f,ilderud av Yictor tlohanesonrFredrlkeLrrnd.År Lg28

ekåXnkte Isrs .A,nd.ersson i Rördalen touten ttll lvhsslonshueet åär.
osh nu lagon ti}} 75:års jubi.Ldct kan vi er ,ädja oss ät yttcrrJ-gare

ny ttllbyggn&d i i fil-denrd.,dcn nya ungdomslokalen.

Ar fgfg lnköptes Falkenborg ti].l predlkar,rtbostad..

1945 påbörjades nybyggnad arr en pastorabostacLrsoa stod. lnf§ttatngs-
k].ar 1946.

Ansvaret för bartl oeh ungdem har aLl.ttd pråigtztx varit stort iaom

församlln6en.lkn rcdan 25 &,r lnnan färeanl-ingen biLdades fanns

sönd.ageokora.vid 100-årsgubileet 1960 var också en utförllg
hlstorrik införrt 1 d.enna ticni.rrg så vi skarl nöJa ose m*d, att
pålnlnna on att förnänrarancle und.emieas elva barn av fyra lEirare

mecl Yictor §esl.lng so& förcstånd&f,€r

UngöonsföronLng bj.tdaeles 1997 p& Lntlativ av paeitor David L*,rnde.

DeL har goda ekonouiska bidrag ttII försanlingsa och dess olika
verkeamtret*grenar.0eh vid de olika renivorj"ngarna som företagits
hsr d.en biträtt på raånga o}lka eättrinta minet ekonomLskt.För

närwarand.e räIrrar ungdomaföreningcn 22 rtrGdLemmqr med, Sven Kvalden

sou ordf,
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Juniorförcnl,ng bildadee L926 ecd 20 d.eltagarq och kik Sricson,

$tavlkcn sou'ord,f.Dc eists å,ren har Juntorföreningen ned, mod,

gott rasultät sema.rbetat mecl §uggenäe Fltsslonsförsarutlnge ir:nlorf.
Ånsvaret fiir d.en inre och yttre nlssionen har änd.a från

begynnelsan varit eu angelåi6ea uppgift för f§rsemlia8en. På

första åreuötet bes].öts att sparböeaemeåe} elnr].te d.elas ].lha

me]'].an Ånegarieföreningen och Mlssionefö;brrnd.et.l899 kom ett nytt
beslut on att underhålla ett kongoba:m neil 50;-.pr är. Ss&alr

dese har regetbundna bidrag ulgått årligen båele ti.lL Missions-

förbund.et o*h Ånsgarieföreningen.

§ången och nusiken har odla'.e inoa försam}fulgenrinte bara eom ett
sJäIvååndanålruian d.en har varit ett ypperHgt retlsrap att f,örmedla

evangeliru tiII bygd.ene folk.dan företc val.d.e sängledaren var lars

And.erssonrBockerud.Försanlingens sångare bildar 1 dag tlllsammane

med. örrl&a sår,rgare inon §orra l{äeets tltiesloaskrets en så"88- och

musLkfiirenin6 under 3.edain6 av Gustav KvaLd.en, Siirsem].insen I §.§y

har deeautop många god.a solisterrsom tjåinar troget i AudstJänsteztta.

S-yförenlngen arbetar m§,lqedvetot och enordrrer regel-

br.rnitna, försäljningarrvarigenom stora inkometer tll1.före försa"Blingen

såväL eom yttre ml.asio!3sa.![uvarand.e förcetånåartnnor är Gertrud

§venesonr$enrryr Afudersson och Arinette §råcsson.
f].sra

Arld].igg vårtiiler har d.et varit l*qtlr gånger tr Sörsamtlngor

hietorla.Åren iä?g-rg?? kon många; båd.emrrnga och ganla, tlLl rto

på Krigtqs.Deti**" deess som flck bilda stomrnen 1 d,en nya försam.liugen.

På epturd a;r gd-ograflska f,örhåIlande bildade örnråskretsea egeit
1

fiirsamling 1S94. Sörsam}i.ngea har nu 5? med.J.eurEl&po
)

i
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Förea.mli.Irgcn har eökt så Låågt d.et vartt nöillgt ,bedrlva ordnad

verksemhet gcnos gGnorn att kelLa 0råets förkunnaro,På eenarc år åir

clen förcnad. mcd, övriga försa"Blingar inom Sorra l{äscts ljliseionekrete.

Dan f6rsto predikant som an§täI}des var r'.G.OlosonrFreåriksrund'

YLdara ka,rr nä.mnae l.Iulius JshaneconrFLruoströmr&ndere rlohaneso*ug.

Aug:.Johanss6nn0.E.YsetlunelrKnut EkLundr CarJ. 6}csatr1 Gunnar Sedlurd,

Oeoar SLmonesonr.&,nd.ers &lbcrtsson, 01of, l{clander. h förtiänstf,uII

Xneats neet 0rdete förkunnende av Lcke fest cnetäItta förtq§ uare

har utförts av bl.ao folkskolläraren Danld Li.rrd,skognDavld Ertceon,

StLe Gårdr §rrvsrantlo paetor är Ounnar li[a].nstca. '

!{ånga äro dd bröder och syetrer som burlt ansvaret l, l.edrrlngea'

når1ga äro hcmgry och får v1la sig efter sl.n tJänet.I{fura har

fLyttat från bygdenr l§uvarande ordf. är llarry §ricsaoarstavlkan.

Förarlm1ilxgon kan I da6 gIädia s18 åt att ha uåaga vänncrroom med

stort lntrcesc detta,ger ,b&d.e neå 6åver och mod parsonligt

arbete för förearnllngen arbcte.


