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Den religiösa väckelsen, som i förra delen av 1800-talet förspordes på många platser
i landet, hade i stort sett lämnat dessa trakter oberörda.
I början av 1860-talet kom två män hit för att beställa gravvård och för denna sak 
inträffade di i Stenhuggaregården, Västerplana, som tidigt som ägaren inbjudit 
släktingar och vänner till kalas. De ifrågavarande männen, en snickare Flodin från 
Fridene och en K. Karlsson från Eggby, passade då på att läsa Guds ord för de 
församlade. Denna sammankost hade det med sig, att både hjärta och rum blev 
öppnade för evangelium.

1875 synes dock stå som ett särskilt märkesår. Den 14 juli nämnda år bildades 
nämligen vid sammanträde i Stenhuggaregården, Västerplana missionsförening, eller
som det står i stadgarna, ”Kinnekulle Kristna
Missionsförening”. Som ingen mer a fri kristen verksamhet fanns på Kinnekulle, vid 
denna tidpunkt, kom nämligen föreningen att omspänna alla de olika socknarna runt 
omkring. Medlemsförteckningen visar också på namn från Forshem, Fullösa, Kestad,
Österplana, Medelplana, Husaby, Källby m.fl. platser utom Västerplana.

De flesta mötena hölls denna tid i Stenhuggaregården, vid vissa tillfällen kunde dock 
Västerplana gamla kyrka upplåtas för fria sammankomster. Vid sådana tillfällen 
kunde det dock hända att det gamla templet var så fullsatt av åhörare, att 
predikanten själv måste praktisera sig igenom fönstret. Behovet av ett eget hus att 
samlas uti blev emellertid allt större, varför beslut fattades att bygga ett missionshus. 
Plats härför uppläts av dåvarande ägare av Stenhuggaregården, Per Jaensson, för 
en summa av 30 riksdaler.

År 1877 uppfördes sålunda Västerplana missionshus för en kostnad av omkring 
7 000 kronor förutom allt arbete och byggnadsmaterial som skänktes och ej blivit 
bokfört.

Missionshuset kunde i sitt dåvarande skick rymma omkring 800 personer. Att det 
blev så sort förklaras av, att det då ej fanns någon sådan samlingssal mer på hela 
Kinnekulle och platsen blev ett centrum för de troende från skilda orter.

Att bygga ett hus med frivilliga bidrag på 7 000 kronor, var säkert ett djärvt företag, 
då man betänker att de flesta medlemmarna var i jordiskt avseende fattiga.
Efter vad protokoll från denna tid utvisar, var det också ofta bekymmersamt ifråga om
ekonomi för församlingen. Missionshuset stod också under åtskilliga år knappast mer
än halvfärdigt. År 1902 efterskänktes dock den sista skulden varefter 
missionsföreningen kunde glädja sig åt att vara skuldfri.

Enligt tillgängliga siffror har sedan föreningens bildande, för missionsändamål 
insamlat omkring 130 000 kronor. En stor del av detta har gått till den yttre 
missionen. Tre av föreningens medlemmar har utgått som missionärer till Kongo.



Från år 1882 har föreningen varit ansluten till Västergötlands Missionsförening och 
från 1894 jämväl till Svenska Missionsförbundet samt tidigare till Jönköpings 
Missionsförening.

År 1904 bildades en ungdomsförening och senare även en juniorförening. Omkring 
sekelskiftet verkade också, i nära anslutning till missionsverksamheten, en blå 
bandförening.

Vad missionsföreningen, eller som den nu heter Missionsförsamlingen i Västerplana, 
trots alla brister betytt för denna ort i såväl religiöst, som ideellt och kulturellt 
avseende, kan säkerligen ej mätas och heller inrymmas i denna korta krönika.


