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Södra Ny missionsförsamling

firar 70-årsjubileum. Högtiden
kommer att hållas i Tilderuds'missionshus nästkommande Iör_ldag och söndag.

,_-Den 8 april l,gg1 bildades S:aNy missionsförsamling. Det var
nog ett stort och betydelsefullt
steg, som dessa lferrens vänner
tog genom denna handling, men
det var inför den levancle gudens
ansikte och efter mycken bön och
moget övervägande som de hand_
lade, skriver pastor A. Alber.ts_
son' i en historil<. Hur många dåt
var, som från början kom med
som medlemmar vid. fsrsamling_
eris bildandc, finns ingcn uppgift
pa, men de var icke så få. Vis_
serligen reste många troende till
Amerika på den tiden eller eljest
flyttade från orten, men de tro_
endes skara var ändå inte så li_
!9n. Efter den stora väckelseh
L883 :tillväxte församlingen bE_tydligt under de nästföljande å_

l",rr, rå att den i slutet på 1gg0_talet räknade 160 *"d]"***r.
Mer än 20 år tidigaru t"rrrr. dut
dock människor, som kommit till
9l sann och 1evande tro på
Kristus, Det var två unga kvin_
nor, Emma och Gustava tr{jerner
från Falkenbolg 1856. Något år
senare kom folkskolläraren och
organisten A. Kilgren som den
tredje i, ordningen, därefter kom
l1So". dä och då och ökade denrula skaran.

sridra Ny r*issionsfrirening
firar si* To-årsi ubileum

Harry Eriksson,
ordförande.

Den äldsta formen av frikyrk_
lig verksamhet i Södra Ny var
söndagsskolan, den räknar sina
anor tillbaka till början av 1g60_
talet. Det var den förut omnämn_

{o E3^-? Hjerner, som började
den. På den tiden kom inte bara
barn med utan också äldre per_
soner.

Ända till 1885 hölts de andliga
sammankomsterna i privata hus
här och där i byarna samt större
möten i skolan eller kyrkan. Få
hösten nämnda år fl.tOt, pa
kyrkostämma att kyr:kan icle
mer fick arvändas för de fri_
kyrkliga sammankomsterna. 6"
som stod i spetsen för. denna åt_gärd menade att på detta sätt

kunna hindra den fxikyrkliga
verksamheten i dess livtig. t ari_
fart. Men de tog miste oeh kom
på skam. Det verk Hurr.", hJe
börjat fortsattes utan urb";;t.
Snart nog uppfördes tVenne mis_
sionshus det ena i Tilderud, det
andra i örrud, och många var
det som hjälpte till.
_ Av de män som stått främst iledningen i egenskap av ordfö_
lande och föreståndare må näm_

li:, L M. Dahtgren, Fermsås,

*"*r.. Gustafsson, Hällbostad,
A. G. Andersson, Rördalen, Lars
Andersson, Bockerud, J. G.Eriksson, Stavviken, Axel Jo_
hansson, Våle. För närvarande ärHarty Eriksson, Stavviken, ord-
torande. De Herrens vittnen somtjänat församlingen som predi-
kanter har varit 11 och för när_
varande är Anders Albertsson
Iörsamlingens pastor. O"."uå*
har många resepredikanter under
å.rens lopp besökt SOdra Nv och
torkunnat Guds ord. Församling_
en av i dag försökerutt-fä;;;i;;
arvet från fdderna och fortsätta
verket på samma grundval som
taderna byggde. Som ett synligt
!9vis för fortsatt intresse för
Guds verk står Tilderuds mis-
sjonshus nu nyrenoverat och
rardigt att återinvigas under ju_
brrcumshögtiden. I denna med_
verkar distriktsförestånd. Josef
Rydhe samt förutvar"rd" p.rto-
rer och kretsens sångare.



Hund raårsrninnet a v

f går .hölls en stor missions- | Hundraå&minnet högtidlighölls
högtid i Långserud med anled-lav Evangeliska X'osterlandsstif-
ning: av hundraårsminnet av .lo- ltetsen och Svcnska Missionsför-

" Fjellstedts-Johannes" firat

hannes Anderssons (Fjellstedts-,'bundet gemensamt, varför också
Johannes) framträdande i bygden I ialare från de båda missionssätl-
som andlig ledare.

'Ilögtiden inled.des med guds-
tjänst i Långserdds kyrka. Efter
psalmsång inledde pastor Sven
Ahlerup, varefter Långseruds
manskör sjöng ".Iublen, jublen i
himlar" samt "Nu ,Herrens dag
det är".

Minnesstenen över Fjällstedt-Johannes.
>>Ti11 minne av. Johannes Andersson,

. pron]ar».

skapens ledning medverkade p"rån
Missionsförbundet medverkade
:nissionsföreståndare Joh. Gus-
tafsson Stockholm, som också var
initiativtagare till missionshög-
tiden och ledde de båda mötena,
I'rån Stiftelsen deltogo missionJ-
sekr. Joh, Karlsson, Stoekholm

Inskriptionen lyder:
Gisslebyn, Kristen

samt distriktsföreståndare J.

lWestman, Karlstad.
] f kyrkan talade först mis-
, 
sionssekr. Joh. Karlsson. Han

|iäste om den stora vita skaran i
I 
Uppenbarelseboken Talaren fram-

jhöll hur den teckning man möter
där av frälsningsverkets fuil-
bordan ger svar på lrågan som
ofta ställes av missionens folk.
rkärskilt under tider av ring:a
framgång: Lönar det sig? Ja, det.
lönar sig att arbeta för Kristus.
Det lönar sig att tro på Kristus..
Det lönar sig att hoppas på hel-
gelse och seger och sl,ndfrihet för
Kristi kämpande lärjungar. Ta-
laren avslöt med en maning tiil
hel överlåtelse åt Kr.istu.s.

Nu sjöng kör,en "Den store vide
flock" med pastor Sven Ahlerup
sorrl solist. Distriktsförest. J.
Westman betrådde därefter pre-
dikstolen och läste ur Efes.erbre-
vet om hur "Kristus tog fångar
och gav gåvor". Pionjärerna, soml
vi i dag minnås, sade talaren, vo-
ro tiiifångatagna av Kristus. De 

]

voro gripna av honom och hörde]
honom till. Därför kunde de
också bli Jesu Kristi gåvor titt
foiket och bygden. När Johann6s
Andersson uppträdde fanns det
ingen kristen org:anisation sorn
stod bakom. IIan kom som en di-
rekt gåva från Kristus. Många
tog också emot denna gåva, det
vill säga öppnade sitt hjärta för
den frälsning. han förkunnade.
Men andra slöt till. Talaren ma-
nade till sist att i dag ta em+t
Kristi gåvor, hans fräIsning, hans
välsignelse. Efter talet uppbars
offer, som uppgick till 1.000 kr.

Så följde en serv€ringspaus.
Vädret Kade nu blivit bättre var-
för högtiden kunde avslutas med
vid Ed, där samling skedde i den
vackra parken. Inl,edning'svis
sjöngs väckelsetidens stora kamp-
.arrg "frg"r, hinner fram tiit aån
eviga ron". Pastor Atelrup sjöng
därpå "Om Gud förglömde jor-

Forts. å. sid. J.



Kyrkoherden läste upp kondblean- I aes titt häradsrätten. Likaså de
Forts. fr. sid. 1. | .., genom blomsterfonden, vilkaForts' rr' sid' 1' 
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irid över griften. 
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lvar dock inte nöjda me.r detta 
I

tarsson som nu tos tlr orda ut-lsa västvärmtändska bygder, *,|;ff r:;fT|ftt*'"""1"il:1". ällgick från orden om ;ofrannes I Uciria med kännetecknades hans
Döparen" en man sänd av cua". lp"uäikrr, äv dom och straff, men ltion var en 

-av 
anledningarna till

Man kan ti[ämpa de orden på ]autmeoan åren gick btev han uttt- l*tt konventikelplakatet lsk-affa:
Johannes And,ersson, sade. tala- I mer kärteksfuil i sin förkunnelse. ! 

aes av riksdagen året därpå' I
ren. Det har gått 10o år sedan I ea o., tiden var det fattigt i lD,t""'a måste Andersson skriva

han framträdde, oeh han är den I rpngserud. Ja, så stor var fåttig- | 
si8 som dräng hos en bonde för

av Låns:seruds söner ;;;;"rr"l;ä:;;;; *an inte ens hade raol'tt rå vara i rred rör mvndighe-l

mest för sin socken. F'astän irrr, | .tt köpa de billiga skolböcker, lterna' Det samma upprepades

var en olärd man, trar hans ,ru*, lrom' beiövdes för barnen i folk- lsedan i hans hembygd' dit han'

gått till missionshistorien. Jo- | stolan. Många söp kläderna av I 
åt-uwåinde från -Dalarna'

ila.rrrr"* Ändeisson föddes i Giss- lo.opp"rr. Nöden var stor på allt I Johannes Andersson dog hösten

Iebyn i Långserud der- 22 ma:]sati.-Det var till en sådan hcm-11878' Hans ftista snickrades av

LB2z. Några vilt dock förläggå lr:yso .rohannes Andersson åter- len snickarlärling med en iätt€lik
hans tödetsehem tiu en """ä"|"äIJ". Det var inte många neml8estatt och ett stort yvigt hår'

del av socknen, men det kan täm- lsom vågade ta ,emot nonom. Kon- lDen unge mannen blev med åren

nas därhän: om hans barndomlvetikelplakatet bestämde nämlig..l på ett särskilt 
-sätt 

Anderssons

vet man inget. Han träder framlnoga straff för dem som öppnadelarvtaBare' Han blev den-i sveri-

först vid myndig åder, som e, lsiti rr.* för anciliga .r**"rr- l8e, oanmark och- Amerika väl-

driftig affärsman. Han drev sinlkomster. Några öppnade doctlkiinde och fralgå'1lsrike.väckel-

affärsverksamGt framför altloch tog riskerna. Det blev roret-iseevangelisten C' W' Gill6n'

med Norge. Dyrkade som ung:,1"e i rlgaen. Människor börjadel Tq loh""l:: 1".u"'"to1.. 
uoil

den tidens ungdomsid.eal som lna utt 
- rras. efter Gud, ocr, ltuae -talaren 

titl sist, var här ett

mest bestod i superi och slags- lmånga kommo också till tro. Men lnytt Långserud' Den nya tiden
t - lkom som en fölid av den fria and-måI. Så kom han till Norge där ldetta förde med sig förföljelser I -

han bosatte sig en tid, under den-iuaae från prästernas och ae llisa verksamheten'

nå tid köm han i kontakt medlvärldsliga myndigheternas sida.[ Omedelbart efter talet avtäck-
kristna rnänniskor. Det var "hau-lJohannes Andersson jagades somltes en minnessten över Johannes
geanerna" som tog sig an honom. I ett fredlöst djur från by till by, I 

Andersson' F-örutom namnet står
Dessa var arvtagare till den sto-lfrån socken titl socken av prästerldär endast två ord:.Kristen pion-

re väckelsepredikanten Hans Ni.loch landsfiskater. Vid ett sådantljar' Söaarrtäckelset fatlit dröjde

elsen Hauge som i slutet på 1700- l titUatte då prosten i Kila var ef- [ 
den stora publiken i tyst bön. Det'

taret fick förmedra den störstal::.l Tl"*_,:fl. .ni" sin tilflyktl:1T1"_,-*:i::lT:if:i::^:,j:"_1,
andliga ,väckelse till det norskaltiU Aottor F'jellstedts hem. Närli att sin ringhet för kommande ti-
folket solrx.landet känner till.lhan,eftersöktes också där flyddeld'er om fädernas gärning som är
Bland dessa människor mötteAn-lhan till Norge, där han stannadelvärd att bevaras och förvaltas i
dersson något nytt, något som I en tid. När han återvånt därifrån I 

tacksamhet.
helt förvandlade honom, Och riåir lordnade dr tr'jellstedt så han kom I Efter duettsång av pastorerna
han en tid därefter återviinde till I ti[ en kolportörskola i Stock- | Ahlerup och öberg och ytterliga-
hembygden kom han som en kris- l holm. tr'rån denna skola sändes l re manskörssång avslöts den gri-
ten ,irng man, och tände liiseriets lhan till Grangärde i Dalarna som I pande stunden av distdiktsf. J.
eld bland sitt folk. Denna eld har lkolportör. Där mijtte honom mot- lWestman. I högtiden deltog om-
seda"n dess atdrig stocknat i des. lstånd och lidanden. Han instiim. lkring 1.800 Bersarrer;
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Årsmöte hölls i Tilderud på
tretlonrdagen med Södra Ny mis-

I sionsförsamrling,

I nft." gemensani sång hälsade

I 
ordf. Ilarry Erickson alla 1,ätlnr.m-

I 
na och p,a,sto.r Märtha Finnesjö

I 
inledde med bibelord och täste
årsiberättelsen som visade att även
under det år sorn gått, Ira:. .verk-

samheten inorm förs,a,mlingen va_
rit livlig. Söndagsskota har hål-
lits varje sönda,g under vår- oeh
hösttermine,n med 16 eleyer, och
med högtidligra avslutnin,g,år.
S.M.U. junio,rer ^har haft möten
p,å tirsidiäBsk\/äIlam,a och i sam,ar_
bete med S,.M.U. i ltrug:genijs.
Någ,ra nya har komrnit till roeh
delLar mred intrresse i arbetet. ?vå
juniorer deltog i vinterstrr,criliig_
re,t i Vägsjöfo,rs, och två i som-
rnarlägret på sarnrmra plets. En
junXor deltog i kristenclornssko-
lan i Säff,le. Bl,a,nd offenttiga hög_
tider kan nilmnas offerinsamlin-
gerr "Tusen brunnar f,är fndien',
den 6 mars, med La,rs I.arf6n som
talar,e och si3[.n g:av i penningar
2.257 kr. Yidrare försäljningen den
Bo m,a:rs, ,som ool{rså g,av ett gott
resultat.

Syföreningen har hållit 11 sy-
möten under årst och h,acle sin
sfo,ra försäIjning den B0 novsm_
-ber. Den va,r inbjuden till Bredene,
Itrugg'enä,s den 17 Eept. där symöte
hölls tillsamrnans med Huggenäs
syförerxing. En syföreni.ngsresra
gjordes den 4 juBi geno,m Kla,r_
älvsdralen och tr'ryksdalen där be_

söIt'gjondes vid Geijei'sgården i
Rånsäter, herrnrbygdsgården Kärn-

j asen i N,cnra Råda samt l<yrkan
I och kyrkogården i Ekshärad. Stut-
I måIet var Hovfjältet där lunch
intrcrgs, sa,mt besiik på V.A..S. ny-
inköpta herrg"ård Vägsjöfors.
35 offentldgs, möten o. fester har

under året, d€irav fem i ll,örda_
lens mrissiornshus. Vid alliansmötet
i janu,a:ri ta,iade kyrkoherde sjö-
g'ren Värmlandsib,ro och pastor
Larrsson, Säffle. Kretsmöte,i den
23--84 mars }r,iltrs med k,vällsmöte
i Tilderud, då pastor Eric Höge_
ryd ÅrJäng tal&de, och ha.nrs f,ru

Tio besökare

Årsmöte nled Söd,r" Xy
rnissionsf örsamlirug

f 
Barbnc medverka.de med så,ng.

I 
Flera friimmande talare lrar viC

I olik,a tillfäl1en besökt förs,amtin-
gen,. De båal,a soirflmårfesternä
vid Staviken och Tilderud samla-
de mycket fr:lk. Ett 10-tat möten
,av enskild karaktär här håilits på
tor,sda,gskvällarna. Dessa kommer
ått fortsätta även inneva,r.ande år.

Mi,ssionshuseit i Tilderlld h,n.r un_
dor året genomgått en invändig
renovering. Stora salen har må-
lats, nya gardiner satts upp, och
golvet har fått ny lleläBgning.
Tre m€dlem,m,Ar har under år,e,t
tätt heirnrb'urd. Iledlemsantatet
Ixar därmed minsk,at tiU 50 med_
lernm,ar-

Till justerringrsmrän vaJdes Thea
Carlsson och Ingrid Carlsi-"_',1n. Re-
visionsrberättelsen visad,e en be_
hållndng i kassan av 2 .178 kr.
Styrelsen o,mvaldes, o,ch består av
Itrarry Ericksrn o,rdf. Sven Kval_
d6n v. ordf. David Erickson v. fö-
reståndare Annette Erickson sekr;
NiIs Andersson kassör. Valdem,ar
Svensso,n, Ture Erickson (nyvald)
och Victor We,sling. Till förestån-
dare fiör söndagsskrclan ornvald.es
Sven Kvald6n. övriga lärare Son-
ja Erickson, Anita Sonesson, Eva
Carlsso,n och Gun E,ricksDn. David
Erickson, scrm i ca. B0 år varit
junioriedare, avrsade sig nu detta
uppdrrag ocrh blev genonr Sven
Krrald6n å för,samlingens vägnar
hjärtligt aviackad.

§om ledare för juniorer lniar_
§Eår Sven Kväld6n och ifärtha
E innesjö, b,iträdila av fuIärtha
Kvald6n, Ingrld Carlsson, Inger
Lar,ssron, Nils Andersson och fh,eia
Carlsson.

_ tr'örreståndrare för syför:eningen
blev Ännette Ericksrn, Gertrud
Sven:ssln och Jenny Anrlersson.
TilI värdinna valdes Ännette
Erickson, till kretsföreståndare
Linnea Arrdersson. Blomsterfon-
de. ns m,edlem.rrlar omrraldes likaså
referenter, organister, kollektö_
rer. Till revi,sorer utsågs Märtha
K\na,ld6n o. Albert Carlsson, suppl.
Hallborg Carlsson, ornbud till
Ahsga,rii,lrr,ötet Valdemal Svens_

:* ".h ltrailbörg Carlssun. Ååsläg
lel]i,aaes titt AnsS.ariiforeningenl
Soldatmission,en, OOvstumsÅis_
sionen, D.K.S.N., Biih.dr))iss,ionen,
Skoiföreningen, samt behövande
försia,rnlingar

tr'esiten i S;traViken hå,lles I år
,den 6 juli. Tildenrdsfes;ten den 10
aug. där pastor M.eJmsten blir tra_
Iafe.

Ett ungdomsråd tillsattes och
valda blevo Eva Carl,sson, Ingvar
Hj,almareson och Märiha filme-sjö. Tilt kaxsör ljuniorföreningen
valdes Sven Åke Kvaldin. Syfe_
Ieninqon.o ha+^- ^i--ri -
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On,sdage,n den 22 uugutfrE

Stor iubileumshtigtid
i Strdra I\y

Tilderuds missionshus.

I det nyrestaurerade missionshu-
set i Tilderud hölls På söndagen

cn stor högtid med anledning av

Södra Ny missionsförsamlings 70-

årsjubileum. Mycket folk var saÅ-

lat från vitt skilda håll och.väder-
leksförhållandena voro strålande.

Redan på lördag kväll tog högtid-
:n sin börian rned ett enskilt sam-

kväm. Den gamla lokalen tedde

sig nu i ny gestalt och högtiden
till ära var den smYckad med

blommor och grönt. LjusstYrkan
var ef{ektiv genom den nYa elek-

iriska installationen. Man gladdes

storligen, och alla instämde i in-

Iedningssången: »Låtom oss sjun-
ga, sjunga om Jesu nåd»- Försam-

lingens föreståndare pastor A. A1-

bertsson läste från 118 Ps. »Detta

är den dag Herren har gjort, låtom

oss på den fröjdas oih vara gla-

da». Han hälsade samtliga välkom-

na och särskilt de inbjudna Pasto-
rerna som iidigare tjänat inom för-
samlingen samt distriktsförestånda-
re Josef Rydhe. Dessutom hade f'
d. medlemmar boende På annan ort
inbjudits, och därtill ledare från

de olika församlingskretsarna in-
om verksamhetsområdet. Distrikts-
föreståndaren tackade och framför-
cle en hälsning och gratulation från

Ansgariiföreiringen och Svenska

Missionsförbundet, därPå höll han

en lärorik predikan i anslutning till
I Petr. 5:7: »Kasten alla edra be-

kymmer På Herren», tY han ha1

omsorg om eder»" Därefter följde

thösupe under glad och fri stäm-

lidet år. Eftermiddagens högtids
möte inleddes av David Eriksson.
Däre[ter f öredrog pastor Alberts-
son 70-årsberättelsen i konsentre-

rad form, visade tllbaka i försam-

lingens historia*Pastor Simonsson
predikade med text fr'ån Apostlag.
1:14, inspirerande och griPande

blev denna framställning.
EIter en kaf(erast sjöngs \7ilh.

Sarves sång: »Sä11 är den själ som

i Flerren funnit förlossning och

frid>>. Pastor Albertsson' som var
mötets ledare, iram[örde ett tack
till de medverkande och Påminde
om {ä.derna i denna bYgd. RYdhe

tackade å de inbjudnas vägnar'
varefter {öljde avslutning, då pas-

tor Erik Stavvik, 'r'ilken är en av

bygdens söner, taiade tiil de hem-

gångnas milne, med utgångsord
från Hebr. 12:1. Det blev en all-
varligt gripande avslutning då de

hemgångnas minne vidrördes utan

att några namn nämndes. Mångas

ögon tårades i denna stund' och

sången ljöd: »fänk, när släkt och

vänner, alla samlas där».

Under denna stora högtid före-

kom nlycken sång, dels av försam-

lingens kör samt av musikförenin-
gen samt duett- och solosång av

bröd. Kvaldön. Det var. goda rös-

ter och allt bidrog att höja den

andliga stämning som tådde vid
den minnesrika högtiden.

Goda jubileumsoffer insamlades

och {örsamlingen [ortsätter sin

gärning med frimodighet och för-
hoppning Iör kommande dagar.

ning. Efter sång lämnades ordet
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Den nya lokalen.

Lagom tiII församlingens
?5-årsjubileum kunde den
nla :uilgfle6skikzilen invigas i
lördags. Lokalen är en till-
byggnail a,v Tilderuds mis-
sionshus.

Efter det en unison sång
sjungits hälsade pastor Malm-
sten vä,lkommen, läste 1 Sam. S
om hur den rrnge Samuel i Her-
rens tempel lärde att känna
igen Guds röst" Så, hoppades

talaren, att också de nva loka-.
lerna skall bli en plats dä, u,r*u I

människor lär känna Cuas r<;st I

:.h beslutat sig för att följa 
Ihortom.

ungdomsbrottsligheten gör, att
vr måste satsa mer på ungdo_
men, Den nya ungdomslokalen
är ett vittnesbörd om försam_
lingens villighet att söka leda
ungdomen rätt. Vi hoppas att
de ungdomar som blir kvar på
landsbygden skall finna trivsel

Efter det kretsmusikföre_
ningen sjungit ett par sånger
gav pastor Malmsten en kort
redogörelse för ungdomsloka-
lernas tillkomst och utförande.
Konkurrensen om ungrlornen
från profana arrangörer, seku-
lariseringen och den stigande

och gemenskap hos oss. Vi kan
konstaterå att trots den stora
utflyttningen från landsbygden
till tätorterna, finns det till_

Forts. å sista sid.

kommunens vägnar för allt vau

som göres för ungdomeu i kom-

munen och önskacle framgång
och välsignelse i försarnlingens
strävan att nå och fostra unga
människor.

Gunnar Gustavsson,'Gösta'
hälsade från ltruggenäs qMU

och frambar tless lYckönskan'
Förutom Sven och Gustav

Kvalden, som sjungit solo o-ch

' duett, medverhade liretsmusik-
föreningen, rinder Gustav Kval-
dens ledning, hela kvällen mecl

fly ur,gdomslokar i södra /1
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ungdomslok o1... I de i missionshuset den 24 okt.,
ldå församlingens och ungdoms-

r. sid.

cklip med fol[ fty61 i y51
oJ€d för att motivera både
ungdrmslokalens tillkomst och
Xttenigare utökning av vår
verksa:nået. _

Efter reclogörelsen invigde
distriktsföreståndare Ilerbeit
Axelsson lokalen och utgick
ifrån orden i Matt. 2l:74-76.
Jesu människovänligheg gjorde
att människor i atla ,rldrar

I Orogs till honom och kunde ro-
pa sitt Hosianna som betyder
fräls, giv lycka. Så har Jesu
människovänlighet präglat
hans församling på jorden. I
derina församling har den tagit
sig uttryck i byggande av ung-
domslokalen. Han uttalade i
fortsättningen sin förhoppning
om att unga människor där
skall finna kärlek och gemen-
skap, så att också de kan
sjunga sitt Hosianna. I den
enkla; men värdiga invignings-
akten assisterades distrikts-
förest. äv församlingens ordf.
och pastor, ungdomsf:s ordf.
och söndagsskolföreståndaren.

Efter invigningsakten talade
Axelsson'öyer; orden i Klagovi-
sorna 3 :22-27. Han påminde
om att även uriga människor
har sina bördor att bära. .'Men
Kristus har lovat: Tagen på

leder mitt ok, det är mitt, vilk.et

] 
betyder i grundtexten: det är

' hälsosamt. Ett ok befriar inte
från bördan, men det är ett red-
skap, som. gör det. lättare att
bära bördan, sade talaren,bl. a.

Sångarna' 'sjöng och Sven
Kvalden sjör,rg solo. Ett offer
till den nlrs, ungdomslokalen
gav 410 kr.

Efter kaffepausen frambar
kommunalnämndsordf. Åke Jo-
hansson sitt personliga tack till
församlingen föI inbjudan o.ch
utalade också sin tacksamhet å
kommunens vägnar för allt vad

.som göres för ungilomen i kom-
munen och önskaile framgång
och välsignelse i församlingens
strävan att nå och fostra unga
människor.

Gunnar Gustavsson, Gösta,
hälsade från Huggenäs SMU
och frambar dess lyckönskan.

Förutom Sven och Gustav
Kvalden, som sjungit Solo och
duett, medverlrade liretsmusik-
föreninglen, under Gustav Kval-
dens ledning, hela kvällen med

inspirerad sång.
David Ericsson tackade till

sist ä församlingens vägnar Vil-
Ie Gunnarsson och övriga, som
på olika sätt bidragit till att de
trevliga och ändamålsenliga
ungdomslokalerna"'''blivit en
verklighet.

Lokalons tillkomst
Det var i juni 1960 som för-

slag framkom att medelst en
tillbyggnad av missionshuset fä
till stånd en ungdomstokal. Be-
slut fattades att inhämta för-
slag och ritning till en tillbygg-
nad. Arkitekt SAR Janne Feldt,
Karistad, ombacls att göra rit-
ningarna. På extra sammanträ-

föreningens medlemmar sam-
mankallats, beslöts enhälligt att
uppföra en ungdomslokal enligt
arkitekt Feldts förslag. Bygg-
nadskommitt6 tillsattes och be-
stod av Harry Ericsson, Albert
Karlsson, Valdemar Svensson,
Nils Andersson, Sven Kvalden
och Gunnar Malmsten med
Harry Ericsson som samman-
kallande.

Vitl kommitt6ns första sarn-
manträde fick Ville Gunnars-
son, Värmlandsbro, i uppdrag
att ansvara för byggnads- och
målning§arbetena rned biständ
av församlingens egna krafter.

Grunden lades 1 dec. men av
olika anledningar kom inte

tionen igång förrän på
sensommaren och då helt
sporadiskt till början på
sept., då krafter sattes i rörelse
att få lokalen färdig till för-
samlingens 75:årsjubileum, vil-
ket också lyckades.

Tack vare över 1,200 frivilli-
ga arbetstimmar, leverantörers
och byggmästares välvilja
kommer: de sammanlagda kost-
naderna att stanna vid 19,000
kronor.

Av gåvor och clonationer kan
nämnas bl. a.: Teckning på lis-
ta; kontant 2,875:-, d:o tim-
mer 1,200:-. Anslag från
Värmlandsnäs komm. 2,000-,
Ungdornsföreningens sommar-
hemsfond 2,000:-, samma för-
ening till inredning (däri ingår
lotteriet på 1,000:*) 2,000::-,
juniorföreningen till armaturer
och kamin 900:-. Dessutom
flera gåvor av olika slag tilt in-
redningen. Anslag ur arvsfon-
den har begärts.

Församlingen vill genom den-
na tidning säga ett varmt
tack till aUa för det offersinne
och intresse som visats detta,
byggnadsverk. 
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