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En kortfattad redogörelse över Västerplana Missionsförsamlings verksamhet, under 
de 60 år som förflutit, sedan dess bildande.

Först vilja vi då något erindra om den fria andliga verksamhetens uppkomst och 
fortgång på denna plats, intill dess missionsförsamlingen bildades. Intill början av 
1860 talet var det i andligt avseende mycket mörkt här i dessa trakter. De andliga 
livsrörelser, som uppstått på andra platser i Västergötland, voro så gott som alldeles 
okända här, 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 E. Karlsson från Eggby. Dessa båda voro här för 
att beställa en gravvård, och inträffade i Stenhuggaregården, just som där voro 
samlade släkt och vänner till kalas. De passade då på tillfället att predika Guds ord 
för de församlade, och att detta var Guds lägliga tillfälle, visade sig snart, ty efter 
detta öppnades både rum och hjärtan 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 samla barnen till söndagsskola, och även en arbetsförening 
bildades, med uppgift att främja missionens heliga sak.

År 1875 står dock som ett märkesår för den andliga verksamheten här. Den 14 juli 
nämnda år, bildades nämligen på sammanträde i Stenhuggaregården Kinnekulle 
missionsförening, varvid och stadgar antogos.
Till styrelseledamöter inom den nybildade föreningen valdes K.J. Törnkvist, J. 
Nilsson, Gum. Svante Apollo Järneklev, August Sjölander, Vässäter, Per Jaensson 
och Olaus Svensson Ekebacka, samt Klas Broman. Ordförande blev Törnkvist. Bland
de predikanter som vid denna tid plägade besöka Västerplana var A.G. Andersson 
Byslåtterna och Gustav Johansson Mofalla. Gustav Törnkvist från 
Stenhuggaregården, vilken senare utgick som missionär, förkunnade också ofta 
Guds ord.

Under denna tid höllos de flesta sammankomsterna i Stenhuggaregården. Vid större 
möten kunde dock Västerplana gamla kyrka upplåtas för fria sammankomster. Vid 
sådana tillfällen kunde det hända, att det gamla templet var så fullsatt att predikanten
måste praktisera sig in genom fönstret
Som emellertid behovet blev allt större, efter ett eget hus att samlas uti, beslutades i 
Guds namn, och med Hans hjälp låta uppföra ett missionshus. Plats för detta upplåts
av dåvarande ägaren till Stenhuggaregården för en köpesumma av 30 riksdaler.
År 1877 uppfördes således Västerplana missionshus för en kostnad av omkring 7 
000 kronor förutom det arbete och byggnadsmaterial som tillförts gratis, och sålunda 
ej bokförts. Att missionshuset blev så stort, torde kunna förklaras därav, att det ej 
fanns några missionsföreningar eller missionshus på långa avstånd, utan 
Västerplana var samlingsplatsen för stora skaror troende från när och fjärran
Den 30 december 1877 blev en högtidsdag i sann mening. Då invigdes, under bön 
och tack till Gud, Västerplana missionshus. Då var bönesvaret kommit om ett eget 
hem, böne-och offeraltaret var rest åt Gud, och Herren bekände sig till de sina.
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De närmaste åren hade dock vännerna det ganska bekymmersamt med ekonomin. 
Detta bevisas i någon mån av de många reverser och skuldebrev som finnas i 
handlingarna från den tiden. Missionshuset stod också i flera år innan det blev riktigt 
färdigt. År 1902 efterskänktes den sista skulden, och föreningen kunde glädja sig åt 
att vara skuldfri. Då vi sena tiders barn se den stora offervilja, och den heliga kärlek 
till missionen, och det nit för själars frälsning, som besjälade dessa våra föregångare,
böja vi oss i djup tacksamhet inför deras minne, och i tack till Gud som låter oss 
vandra på banade stigar, och i beredda gärningar. Det må uppfordra oss till fortsatt 
offergärning i detta ords värkliga mening. Må vi bedja Herren om heligt offersinne. 
Senare upptogt även verksamhet i Strömsborg men denna församling arbetar nu 
självständigt, och tillhör ej Svenska Missionsförbundet. Under 60 års perioden har 
föreningens i Västerplana kassa omslutit 76 843 kronor 21 öre. Därav under sista 10-
års perioden 14 314 kronor och 10 öre. Av dessa har till Svenska Missionsförbundet 
lämnats under 60- års perioden  14 647 kronor och 06 öre därav under sista 10 åren 
4 127 kronor. Till Västergötlands missionsförening under 60 års perioden 3 465 
kronor 59 öre därav under sista 10 års perioden 1 111 kronor 9 öre och till Västra 
Kinnekullekretsen ha under de sista 10 åren lämnats 2 412 kronor 98 öre. Bidrag ha 
vidare lämnats under de första 50 åren till Jönköpings missionsförening med 747 
kronor 88 öre var jämt bidrag även lämnats till Israelsmissionen, Svenska missionen i
Kina m.fl. ädla kristliga syftemål. Dessa siffror ge oss en liten inblick i föreningens 
arbete, under de 60 åren och om de ej synas oss s stora efter vår tids sätt att se, må 
vi dock betänka, att det i de flesta fall, varit enkelt arbetsfolk, som fått arbeta både 
hårt och träget för sitt uppehälle, och då förstå vi nog, att det ligger värkliga offer 
bakom. Särskilt den första tiden, var nog inte räkenskaperna så stora, men 
missionsintresset och kärleken till verket voro ingalunda mindre då, och man tog väl 
vara på alla tillfällen då man kunde tjäna Gud med sina små gåvor, och efter de 
omständigheter som förefunnits, bli dessa summor aktningsvärda belopp, och om 
någon skulle undra vad som varit drivkraften till alla dessa offer, blir svaret, nu som 
då, ”Kristi kärlek tvingar oss”. Vi kunna icke oberörda se, huru människor förgås i 
sina synder, när vi veta att Jesus lidit och dött för deras frälsning, så väl som för vår. 
Huru många bönesuckar ha icke, i detta Guds hus, under dessa 60 år uppstigit till 
levande Gud, för människor runt omkring oss, som ej känna Honom, trots allt som 
göres, och alla de rika tillfällen som här givits, måtte de ej bli till dom en gång, över 
ett ohörsamt folk.

Till Svenska Missionsförbundet anslöt sig Västerplana missionsförening år 1894. 
Därförut var föreningen ansluten till Västergötlands missionsförening sedan 1882. 
Den har också tillhört Lidköpings kristna kretsförening, och tillhör nu Västra 
Kinekullekretsen. Bland de predikanter som genom nämnda föreningar tjänat här 
med Guds ords förkunnelse äro: K.J. Väster. J. A. Bergkvist, N. Bergkvist, O. 
Jakobsson, Gidon Björk, Anders Åkesson, Herman Josefsson, Rickard Gustavsson, 
Hugo Karlsson. Som ledare och ordförande i föreningen J. Nilsson, Klas Andersson, 
Klas Lindberg, P.J. Steen, P.A. Vallin och nuvarande ordförande är David Klasson, 
som i är vid nyåret tillträdde denna post, sedan P.A. Vallin undanbett sig återval, och 
äro vi broder Vallin ett varmt tack skyldiga, för de många år av osjälviskt arbete som 
han tjänat församlingen på denna post. Vi ha dock glädjen ha honom kvar som 
församlingsföreståndare. Av alla de förut omtalade äro endast P.A. Vallin och D. 
Klasson, ännu kvar här nere, de andra ha gått hem till den herre, de så troget älskat 
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och tjänat här. De ha gått före att undfå segerlönen som väntar oss vid resans slut i 
härlighetens rike.

Av den första styrelsens medlemmar finnas inga kvar på jorden. Men några af 
församlingsmedlemmarna finnas som varit med från början och deras hjärtan äro 
säkert fyllda av tack och lov till Gud i denna högtidsstund, för undfången nåd under 
alla dessa år, och i den känslan förenas vi alla i dag, även vi som ej vart med så 
länge. I församlingen ha under de 60 åren varit inskrivna omkring 177 medlemmar, 
därav ha 27 inskrivits under de sista 10 åren, och är antalet för närvarande 50.

Söndagsskolan har från föreningens första tid omfattats med stort intresse och är 
förhållandet så ännu och många bröder och systrar ha under årens lopp tjänat 
Herren på denna Hans teg. Vi kunna ej räkna upp dem i namn, vare det nog att 
herren känner dem, och de skola nog på skördens dag få bära sina kärvar med jubel.
För närvarande undervisas omkring 35 barn av 4 lärare. Ungdomsverksamhet 
upptogs 1904 som ännu bedrives och har den av de unga omfattats med förtroende 
och intresse, och varit till välsignelse. För nuvarande är medlemsantalet i 
ungdomsföreningen 28.

Även Junior-verksamhet har under senare år bedrivits, och vänta vi genom Guds nåd
även av detta arbete skörd för evigheten. Juniorledare är Agnes Gustavsson med 
biträde av Vicktoria Moberg. Georg Vallin m.fl.
Nuvarande styrelse i församlingen äro David Klasson ordf. och kassör P.A. Vallin 
föreståndare och vise ordf. A. Lund sekreterare, J.A. Höglund, August Johansson, 
Motorp, Viktor Holm, Karl Persson styrelseledamöter.
Det är med stor tacksamhet i våra hjärtan, vi kunna blicka tillbaka på tid som gått och
säga ”Hitintill har Herren hulpit, hädanefter skall han ock hjälpa”.
Vi ha fått erfara att Hans trofasta löften hållas att gå ut på. Han har i sanning burit 
oss på örnavingar. Prisat vare Hans heliga namn!

En stor glädje är det ock för oss att vi under det senaste gångna året, kunna företaga
en omfattande och välbehövlig restauration av vårt kära missionshus, så att det i dag
ter sig i ett så tilltalande skick. Därför åvilar visserligen en ganska stor skuld 
församlingen, sedan en insamling bland medlemmar inbrakt 1 508 kronor återstår 
ändå 4 311 kronor och 43 öre.

Men vi vilja med Guds nåd i tro och förtröstan arbeta vidare väl vetande att Herren är
mäktig bära både oss och våra bördor. Och om vi icke förtröttas, skola vi när tiden är 
inne få inbärga vår skörd.

Västerplana i Juli 1935

Lisa Persson

Vid Västerplanas missionsförsamlings 60 årsjubiléum i Juli 1935

Hur hastigt åren fly,
då vi tillbaka se.
På allt vad de oss gav 
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av glädje, som av ve.
Vi måste dock för allt
dig tack, Herre kär
För tiden som har flytt 
och dag som inne är

I nåd Du städs oss gav
med milda Fadershänder.
Allt vad Du såg att till
vårt eget bästa länder.
Vi kunde mången gång
vårt eget väl ej se
Du ville därför ej
Vår bön oss alltid ge

För kära som gått hem
vi ville tack Dig säga
Hur gärna vi dem än
ibland oss velat äga
Vi böja oss för Dig
Din vilja Fader kär
och tro att Du oss ger
vad gott och nyttigt är

De, liksom vi, ha stått
en gång mitt upp i striden
Nu ha de kronan fått
hos Dig i sälla friden
Det arv de skänkte oss,
o hjälp oss Herre så
förvalta, att hos Dig
Vi sist dem möta få

Ack långt sen deras namn
på jorden här förbleknat
Skall spåren synas kvar
som de i sanden tecknat
Och värket som de bar
med offer och med bön
skall evigt liva kvar
och bära frukt så skön

Ty elden Herrens var
som de fått nåd att bära
de tegarna var Hans 
som blivit dem så kära
Ack Herre hjälp att mer
vi gripas av den glöd
Som haver burit dem
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igenom liv och död

Hjälp oss i komman´d år
att närma Dig vandra
Och när vi ej förstår
Din ledning dock ej klandra
Förlåt oss all vår brist
Och giv oss städse nåd
Att uti allt vi gör
hos dig först söka råd

Giv framgång åt Ditt värk
Alltfort Ditt namn till ära
De svaga händer stärk
som här det skola bära
giv Helig andes kraft
åt oss envar att vi
Och i vårt vardagskall
befinnas trogna bli

Så tacka vi för allt
vad Du oss gett och sänder
Och lägga allt på nytt
i Dina Fadershänder
Vi veta icke vad 
framtiden bär i sköte
Blott att oss varje dag
för närmare Ditt möte

Lisbeth.
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