
Söndagsskolearbetet
Wilhelm Lilja, mannen med det varma och för barnen och ungdomens bästa 
brinnande hjärta, startade söndagsskolan och arbetade i många år i denna 
välsignelsebringande verksamhet. Vilket år söndagsskolan började känner jag ej, 
men det torde ha varit redan på slutet av 1890-talet. Innan någon lokal fanns 
samlades barnen i hemmen varje söndags eftermiddag. Hos Smed-Pers vid Hällekis 
hamn de flesta gångerna och där hölls också söndagsskolefesterna i deras stora 
kök. Sedan flyttade skolan till lokalen där den under många år hade sin 
samlingsplats, tills den flyttades till lokal vid Hällekis egendom. I regel samlades en 
50-70 barn varje söndag kl. 2 em. Lilja var ensam till att leda denna stora 
söndagsskola. Det var ett självuppoffrande arbete. Undertecknad deltog som 16-17 
-åring understundom i arbetet. Denna söndagsskola var av stor betydelse i den fria 
kristna verksamheten och många var under Liljas inflytande, jag skulle tro alla i 
söndagsskolan, fick med sig genom livet en god barlast Guds ord och inte minst 
outplånliga intryck av Liljas varma gudsfruktan och av hans helgade uppträdande 
inför barnen. Han utförde ett livslångt betydelsefullt arbete i söndagsskolan, vilket 
tillfullo inte kan överblickas eller uppskattas. Hur denna verksamhet med så stora 
utgifter kunde finansieras är en gåta. Barnen fingo varje söndag var sin tidning och 
efter festerna kaffe eller saft med kakor samt påsar med gotter och vid julfesterna 
jultidningar. Festerna samlade överfullt med äldre. Programmen voro enkla. Några av
barnen medverkade, tal hölls av någon till festen kallad predikant, omväxlande med 
sång och musik, samt servering för de äldre. Dessa fester var stora högtider som 
livligt uppskattades av  kom både barn och äldre.
Så småningom kom den religiösa verksamheten att överflyttas till Strömsborg, 
Hällekis och Hönsäter. Sistnämnda plats blev säte för Kinnekulle baptistförsamling 
och Strömsborg för en grupp pingstvänner. Till dessa slöt sig de troende och genom 
dem kom den frikyrkliga verksamheten att föras vidare och ej längre vila i händerna 
på enskilda personer. Innan ovannämnda verksamhetsgrupper tog hand om verket 
så var rättare Joh. Funkes hem ofta samlingsplatsen för de troendes enskilda möten,
såsom bönestunder och nattvardsfirande. Predikanter som kommo på besök fick 
som resebidrag de kollekter som upptogs vid mötena och om de ansågs vara för små
så sköto några tillhopa vad som fattades. Någon kassa fanns ej tillgänglig, då någon 
organisation ej fanns bakom, utan ansvaret vilade helt på enskilda personer.
Nykterhetsverksamheten gled så småningom bort från den religiösa grundvalen, 
varför den ej kom att längre utöva något religiöst inflytande.
Formerna växla, de som stå i stridslinjen få utbyta svärdet mot segerkransen, men 
Gud lever och förer sitt verk alltjämt framåt genom andra, som Han därtill kallar och 
skickliggör
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