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Femtioårsberättelse

Då vi nu denna sommar gå att fira Kinnekulle Kristna Missionsförenings femtioårsjubileum, 
vilja vi först erinra något om den fria andliga verksamhetens uppkomst och fortgång på denna 
plats intill dess missionsföreningen bildades. Intill början av 1860-talet var det i andligt 
avseende mycket mörkt här i dessa orter. De andliga livsrörelser, som uppstått å andra platser 
i Västergötland, voro så gott som alldeles okända. Men Guds ande skulle även här utföra sitt 
verk. De första lekmän, som i Västerplana förkunnade Guds ord, voro, så vitt vi veta, en 
snickare Flodin från Fridene och en K. Karlsson från Eggby. Dessa båda voro här för att 
beställa en gravvård, varvid de inträffade i Stenhuggaregården samtidigt med att ägaren 
inbjudit släktingar och vänner till kalas. De ifrågavarande männen passade då på tillfället att 
predika Guds ord för de församlade. Denna första sammankomst synes ha haft det goda med 
sig att både hjärta och rum blevo öppnade för evangelium. 
Snart kommo kolportörer från Fosterlandsstiftelsen och Jönköpings missionsförening på 
besök, och många kommo säkert vid den tiden i livsgemenskap med Gud. Snart började de 
troende att samla barnen till söndagsskola. En arbetsförening bildades även med uppgift att 
främja inre och yttre missionen. År 1875 synes dock stå som en märkes för den andliga 
verksamheten här. Den 14 juli nämnda år bildades nämligen på sammanträde i 
Stenhuggaregården Kinnekulle Missionsförening varvid ock stadgar upprättades. Till 
styrelseledamöter inom den nybildade föreningen valdes KJ Thörnqvist, J Nilsson Gum, 
Svante Apollo Järneklev, August Sjölander Vässäter, Per Jaensson och Olaus Svensson 
Ekesbacke samt Klas Broman. Ordförande blev K J Törnqvist. Bland de predikanter, som vid 
denna tid brukade besöka Västerplana, vilja vi nämna AG Andersson från Byslåtterna och 
Gustaf Johansson från Mofalla. Gustaf Törnqvist från Stenhuggaregården, vilken senare 
utgick som missionär, förkunnande också ofta Guds ord. 
Under denna tid höllos de flesta sammankomsterna i Stenhuggaregården. Vid större möten 
och dylikt kunde dock Västerplana gamla kyrka upplåtas för fria sammankomster. Vid sådana
tillfällen kunde det hända, såsom protokoll utvisa, att det gamla templet var så fullsatt av 
åhörare, att predikanten själv måste praktisera sig in genom fönstret. Som emellertid behovet 
blev allt större efter ett eget hus att samlas uti, beslutades att i Guds namn och med hans hjälp 
låta uppföra ett missionshus. Plats för detta upplåts också av dåvarande ägaren till 
Stenhuggaregården för en köpesumma av 30 riksdaler. 

År 1877 uppfördes sålunda Västerplana missionshus för en kostnad av omkring 7000 kronor 
förutom det arbete som utförde gratis det byggnadsmateria, som skänkts och som sålunda ej 
bokförts. Att missionshuset blev så stort, som det blev, torde kunna förklaras därav, att det ej 
fanns några missionsföreningar eller missionshus på långa avstånd, utan var Västerplana 
samlingsplatsen för stora skaror troende från när och fjärran. 
Så kom den 30 december år 1877, en högtidsdag i sann mening. Då invigdes under bön och 
tack till Gud Västerplana Missionshus. En milstolpe var rest, en bland de många, som blivit 
resta under verksamhetstiden. Då var svaret kommet, bönesvaret om eget hem. Böne- och 
offeraltaret var rest åt Gud och Gud bekände sig till de sina. 



I ekonomiskt avseende torde missionsvännerna under de närmaste åren efter missionshuset 
byggande haft det ganska bekymmersamt. Detta bevisas måhända i någon mån av de många 
reverser och skuldebrev, som finnas i handlingar från den tiden. Missionshuset stod också i 
många år halvfärdigt så att säga. År 1902 År 1902 efterskänktes dock den sista skulden på 
huset, varför föreningen då kunde gläda sig åt att vara skuldfri. Samma år beslutades också att
måla lilla salen. År 1907 ommålandes taket i stora salen och väggarna panelades; året därpå 
blev också den stora salen helt målad. Enligt räkenskaperna är missionshuset för närvarande 
värderat till omkring 18 000 kronor och ingen skuld tynger numera.

Under 50-årsperioden har föreningens i Västerplana kassa omslutits kr 62 529:11. Av dessa 
har till Svenska Missionsförbundet lämnats kr 10 520:06 till Västergötlands 
Missionsföreningen kr 2 354:50 samt till Jönköpings Missionsförening kr 747:88 varjämte 
bidrag även lämnats till Israelsmissionen. Svenska missionen i Kina m.fl. ädla kristliga 
syftemål. Dessa summor te sig ju ej så överväldiga stora, då man tänker på nutidens rika 
penningtillgångar och rikare arbetsförtjänst, men å andra sida må man betänka att det endast 
är mindre bemedlade missionsvänner, som lämnat sina bidrag och då förstår man, att det 
ligger verkliga offer bakom. De första åren voro nog icke missionsföreningens räkenskaper 
stora, men intresset för missionen var för den skull ej mindre. Man tycketes ha tagit väl vara 
på alla tillfällen, där man kunde tjäna Gud med sina mså gåvor. Så berättar t.ex. en 
redogörelse från året 1874, att kollekt för missionändamål upptogs på Klas Bromans bröllop, 
vilken kollekt inbragte kr 2:34.
Genom det föregående har visats, huru missonsarbetet på denna plats tagit sin början. Verket 
har gått stadigt framåt i hans namn, hans, som är missionens herre. Ty visst är det 
förvånansvärt att se, att människor, som i strävsam tid måste arbeta för sitt jordiska uppehälle,
kunnat ihopsamla dessa förhållandevis stora summor. Man frågar: ”Varifrån intresset!”, ”Var 
är kraften, som drivit!” Och svaret: ”Kristi kärlek tvingar oss!” Medlemmarna i föreningen, de
första som de sista – ha alla livats av och enats kring samma mål: ”Guds ära och människors 
frälsning.” När i övrigt i jordiskt hänseende rätt splittring, när bland människor ute i världen 
vilja brutit sig mot vilja, och tänkesätten om mål och medel varit lika många, som människor 
själva, då har under allt Kristi lilla församling på denna plats haft den stora förmånen att få 
verka för samma mål och samma medel, arbetet inom och för Guds rikes framgång i hem- och
hednaland. Vad många böner ha ej här uppsänts till Gud om förökad tro, om heligt liv! Vad 
många suckar har här ej frampressats ur beklämda men hoppfulla bröst, suckar om ”Förlåtelse
och nåd från vaggan intill griften”. Och de ha alla uppsamlats i Guds, lägel och när hans stund
har kommit, har bönhörelse kommit som svar. Ty så visst som Gud har namn av fader, har 
han alltid hjälpt och tröstat sina barn. Hans är verket. Han har givit kraften.

Allt eftersom medlemsantalet ökades, och bidragen för missionens sak inflöto rikligare, 
inställde sig behovet av ännu en predikolokal. En livlig andlig verksamhet förmärktes i 
Strömsborgs närhet, och fler kommo till tro på Gud. Den 10 september 1916 invigdes den nya
lokalen i Strömsborg, vilken lokal alltjämt ännu användes för Guds ords förkunnande. 
Glädjande är att anteckna, att mötena i Strömsborg flitigt besökas i synnerhet av traktens 
ungdom.
För missionsändamål har å denna plats, sedan verksamheten upptogs, insamlats kr 11 616:71. 
Av dessa har överlämnats till Svenska Missionsförbundet kr 2 083:47 och till Västergötlands 
Missionsförening kr 742:39.
Till Svenska Missionsförbundet anslöt sig Västerplana missionsföreningen år 1894. Enligt 
tillgängliga källor synes föreningen därförut eller år 1882 har ingått i Västergötlands 
Missionsförening. Föreningen har också tillhört Lidköpings Kristna kretsföreningen. 



Bland de predikanter, som genom nämnda föreningen här tjänat med Guds ords förkunnelse 
arbetsdagen ändad då möts vi alla till den stora jubelfesten hemma hos vår Gud. Till dess 
låtom oss gå framåt i Herrens Sebaots namn!

Gud är trofast, forntid, nutid, framtid
Lysas upp utav hans trofasthet. 
Gud är trofast, säg det till din samtid!
Gud är trofast, sjuk i evighet


