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Då jag läst anteckningar från de gångna 70 årens verksamhet har ett ord från Hebr. 
Dykt upp i mitt minne och jag har valt att sätta det som rubrik över den 
sammanfattning, som skrivits för denna högtid
”I dag, om I får höra hans röst, mån I icke förhärda edra hjärtan."
Herbr. 3:17

Det var en alldeles särskild dag i Kinnekullebygdens historia den dag på 1860-talet, 
då snickare Flodin från Fridene och K. Karlsson från Eggby voro på väg till 
Västerplana. Att de kommo till Stenhuggaregården en dag, då kalas skulle hållas där,
betydde inte för dem tur med ärendet, ty det hade varit bättre för dem om det varit en
vanlig vardag, och de fått göra sin beställning på gravvård och gå hem igen. Men de 
togo hindret med jämnmod och medvetna om att intet för dem var viktigare än att 
visa sina medmänniskor frälsningens väg, togo de tillfälle i akt att vittna om den 
Frälsning de själva fått uppleva. Så fick Gud bruka dess mäns besök och denna 
bjudning till utgångspunkt för ett stort missionsarbete. Ty denna första fria och av 
Guds Ande ledda förkunnelse hade det goda med sig, att hjärtan och hem öppnades 
för Guds ord i Västerplana.

Snart kommo predikanter från Fosterlandsstiftelsen och Jönköpings missionsförening
på besök, och säkert var det många som vid den tiden kom till levande gemenskap 
med Gud. De troende började inom kort att samla barnen till en söndagsskola och en
arbetsförening bildades med uppgift att främja inre och yttre mission.
År 1875 framstår som ett märkes år i den fria verksamheten i Västerplana. Den 14 
juni detta är beslöts vid ett möte i Stenhuggaregården att bilda Kinnekulle 
missionsförening. Stadgar upprättades och till styrelsen valdes K.J. Törnqvist, J. 
Nilsson, Svante Apollo, Aug. Sjölander, Per Jaenson och Olaus Svensson. Både 
församlingens namn och styrelsens sammansättning vittnar om att verksamheten då 
omfattade större delen av Kinnekullebygden.
Stenhuggaregården var i fortsättningen samlingsplatsen för de troende. Vid de större
mötena kunde man få använda Västerplana gamla kyrka, men även den kunde vara 
så fullsatt, att predikanten fick ta sig in genom fönstret för att nå sin plats. Därför var 
det ett verkligt behov att få ett eget hus. År 1877 beslöt man att bygga ett hus åt 
Herren, den 30 december det året invigdes Västerplana missionshus för sitt heliga 
ändamål. Att det var en glädjens dag för den lilla församlingen förstå vi alla. Inte var 
huset fullt färdigt, då det invigdes och en stor skuld vilade på det samma. Men 1902 
var missionshuset skuldfritt, och nu började man även att färdigställa det som 
återstod samt måla lilla salen.

År 1882 anslöt sig föreningen till Västergötlands missionsförening och sedan 1894 är
den med i Svenska Missionsförbundets världsomfattande missionsverksamhet. För 
den yttre missionen har församlingen här på Kinnekulle städes haft ett levande 



intresse. Tre av dess medlemmar ha gått ut till missionsfälten: Gustav Törnqvist i 
E.F.S tjänst och Jakob och Hanna Bjärnhagen i S.M.F tjänst till Kongo.

Bland de predikanter, som verkat inom församlingen må nämnas: A.G. Andersson 
från Byslåtterna, Gustav Johansson, Mofalla, K.J. Wester. J.A. Bergqvist, N. 
Bergqvist och O. Jakobsson. Från 1915 har missionsförsamlingen tillsammans med 
angränsande församlingar haft egen predikant. Den 15 augusti det året installerades 
nämligen pastor Gideon Björk i Västerplana missionshus som kretsens predikant, 
och han stannade kvar till 1919. Som kretspredikanter ha sedan tjänat: pastorerna 
Anders Åkesson (19-23), Herman Josefsson (23-26), Rickard Gustavsson (28-30), 
Hugo Karlsson (30-36) och Elis Kumlin (38-45).

Så som ordförande och ledare för församlingen ha under åren tjänat: K.J. Törnqvist, 
J: Nilsson, Klas Andersson, P.J. Steen, J. Pettersson, P.A. Valin och sedan 1935 
David Klasson. Församlingens kassa har under de gångna 70-åren omslutit 95 633 
kronor av dem kommer 18 790 kronor på den sista 10-årsperioden. Under de 70 åren
ha 18 892 kronor lämnats till S.M.F. varav 4 245 kronor under de senaste 10 åren. 
Till V.M.F. är motsvarande siffror 4 292 kronor och 726 kronor. Allt vittnar om en stor 
offervillighet och ett brinnande missionsintresse, en Guds kärleks eldslåga, som 
aldrig slocknat. År 1916 byggdes ett missionshus i Strömsborg, men den gruppen 
utgör nu en egen församling och är sedan 1927 ansluten till pingströrelsen.

År 1935 restaurerades Västerplana missionshus och fick då sin nuvarande trevliga 
interiör och vi kunna glädjas över att den sista skulden på reparationen nu är betald. 
Särskild ungdomsverksamhet har bedrivits sedan 1904.,juniorföreningen bildades 
1922. Församlingen har nu 31 medlemmar, ungdomsföreningen 11 med pastor 
Kumlin som ordförande, juniorföreningen i med fröken Britt Klasson som ledare. I 
söndagsskolan finnas 35 elever med 4 lärare, dess föreståndare är fru Lisa Persson. 
Församlingens styrelse utgöres av David Klasson ordförande, Knut Svensson, Hugo 
Vester, Karl Persson och Lisa Persson

Denna Guds-församling har fått vara en stad på berget till ljus och vägledning för 
många, som sökt den eviga staden. Och vår bön är, att dess sken ej må mattas, utan
att den ännu får leda evighetesvandrare fram till frälsningens källa, så att de få nåd 
och kraft att leva det nya livet. – Jesus kommer snart. – I dag om du får höra Hans 
röst må du icke förhärda ditt hjärta.
Källby – Västerplana den 23 augusti 1945

Elis Kumlin

Församlingens föreståndare


