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Frida Andersson, huset på Stationsgatan 25 där församlingen startade.

Församlingsbildandet
År 1917 kom evangelister med pingstväckelsens budskap till Stora Tuna med omgivningar. Dessa evangelister höll möten dels i Borlänge köping med närliggande byar, dels i Gustafs och dels i Rämshyttan.

Redan dagen efter, söndagen den 2 juni, hade man
sin första dopförrättning. Den hölls i Gustafs i
samband med ett församlingsmöte, då nio systrar
och bröder döptes där i Godtemplarlokalen.

De två kvinnliga evangelisterna som kom till
Tunabygden hette Frida Andersson, senare gift
Nordström, och Edit Fäldt. De hade varit på
bibelskola i Stockholm och var uppfyllda av helig
Ande.

I samband med församlingens bildande valdes
Albert Carlsson till ordförande och Frida Andersson
till sekreterare. Albert Carlsson var ordförande till
nästföljande årsskifte då Josef Vilund efterträdde
honom.

Många av bygdens invånare hörsammade budskapet
om pingsten. Det hölls både enskilda och offentliga
möten på olika platser i bygden. Mestadels höll
man till hos trosfränder i vaktmästarbostaden i
baptistkapellet i Sörbo, men många möten hölls
också hos fru Hilda Dahlberg, gift med riksdagsman
Erik Dahlberg, på Stationsgatan 25 i Borlänge.

Under 1918 hölls möten på många platser, förutom i Borlänge köping, också i
Kvarnsveden, Domnarvet, Lennheden, Duvnäs,
Romme, Gustafs, Tjärna m.fl. platser.

Under 1918 intensifierades mötesverksamheten och många kom till tro. Det bestämdes
därför att man skulle bilda en ”Apostolisk församling”. Pastor Kristian Nielsen kallades från
Stockholm och under hans ledning bildades
lördagen den 1 juni 1918 Elimförsamlingen i
Borlänge av 14 ”döpta frigjorda vänner”.
”Ordförande framställde frågan ännu en gång om
alla voro eniga, sammansluta sig till en apostolisk
församling, i annat fall hade de ännu tillfälle att draga
sig från, men alla svarade med en mun, att de hade
beräknat kostnaden, hvarpå ordförande förklarade
Elimförsamlingens tillvaro från och med denna stund”.

Möteslokal i Borlänge var Templarlokalen. I
Kvarnsveden hölls mötena under de fyra första
månaderna i en matsal, sedan i Folkets hus. Det var
fullsatta möten och väckelse rådde. Varje tisdag var
det bönemöten hos Wahlströms i Lergärdet.
Första året döptes 16 personer och under 1919 var
det 42 som kom till församlingen genom dop. Bara
under en enda vårvecka 1919 döptes 28 personer
i Båtstasjön! Vid årsskiftet 1919 hade församlingen 39 medlemmar och vid nästa årsskifte 90.
Gruppen i Rämshyttan fungerade som en utpost till
den äldsta pingstförsamlingen i Dalarna, nämligen
församlingen i Bodarna, fram till år 1929.

Första lokalen
Första söndagen i december 1919 kunde man
äntligen flytta in en egen lokal, Elim. Lokalen låg
i Kvarnsveden och med inventarier kostade den
församlingen 7 000 kr.

Kyrkobyggnader
Kapellet i Rämshyttan.

Nya församlingar

och sammanslagningar
Under de tio första åren var det stora förändringar
i bygden. I många befintliga församlingar fanns
en djup längtan av andlig förnyelse. 1925 hölls ett
församlingsmöte i en förhyrd lokal i Hönsarvet för
att samtala om ett samgående med Hönsarvets fria
baptistförsamling. Detta samgående skedde också.
Flera av de första vännerna var med om att senare
bilda nya församlingar på sina egna hemorter. 1926
menade vännerna som bodde i Kvarnsveden att de
ville bilda egen församling. I protokoll kan man läsa
följande:
”W. Jonsson framlade några tankar när det gäller
syskonen i Kvarnsveden att dessa en längre tid önskat
att få bli en egen församling, enär de känt, att deras av
Herren givna arbetsfält vore Kvarnsveden och trakten
därovan”.
Elimförsamlingen i Kvarnsveden bildades på detta sätt av 26 medlemmar. Den församlingen verkade fram till 1996 då den gick
samman med församlingen i Borlänge.
År 1927 bildade gruppen i Gustafs en egen
församling, Betaniaförsamlingen. År 1936
ombildades den församlingen till en utpost till församlingen i Borlänge.
Gruppen i Rämshyttan bildade egen församling 28
juli 1929. Den församlingen upplöstes redan den
6 september 1930 och medlemmar övergick till
församligen i Borlänge.
1945 beslöt församlingen ändra namn
till Pingstförsamlingen i Borlänge.
Vännerna i Sellnäs bildade 1950 en egen församling
(Betaniaförsamlingen) med 74 medlemmar.
År 2014 så gick även Marcus församling med i vår gemenskap.

Arkitekt Edward. Dahlbäck, St. Tuna, vilken utfört
ritningen, bör ges ett varmt erkännande för den
konsekventa, stilrena och värdiga utformning han givit
denna gudstjänstlokal. Ingen detalj har slungats dit på
måfå; det är fackmannens blick och krav på enhet, som
får bestämma byggnaden. 1929 var ett märkesår för
församlingen och pastor Nils W. Larsson, man kunde
då flytta in i en egen lokal på Wallingatan 18. Detta var
den 22 december och protokollet säger att lokalen var
efterlängtad: ”efter väl tio års väntan fingo vi göra detta
vårt intåg i Herrens Elim-tempel”.
Bygget av den nya lokalen på Wallingatan 18 var
ett rekordbygge. Man började efter midsommar
och invigde den i december. Då hölls även
dopförrättning för fem ”lyckliga syskon”.
Kyrkan var stor, hade två salar. Den större rymde
300 personer och hade s.k. tummelvalv och
kassetter. Den mindre salen rymde 100 personer.
Dessutom fanns två lägenheter. Kyrkan var
förberedd för läktare. Vid invigningen skrev
ortspressen följande: ”Elimförsamlingen i Borlänge
invigde i söndags sin vid Wallingatan belägna kyrka.
Den är byggd i två våningar i ljus romansk stil. från dess
grund till dess torn med en takryttare, som angenämt
skiljer sig från den vanliga löken. Första anblicken av
byggnaden säger oss, att det inte är någon klåpares
verk utan fackmannens. Det vore lyckligt, om även
våra friförsamlingar fingo ögonen mera öppna för det
arkitektoniska kravet på samlingssalar”.
Man ska vara medveten om de svåra tider som rådde.
Det var fattigt, arbetslöshet och oroligt. Därför
var glädjen och tacksamheten stor då man fick en
donation som gjorde att man blev ”fri tryckande lån”
1931. Kyrkolokalen användes sedan ända fram till
1963 i oförändrat skick frånsett att man 1946 byggde
om plattformen.
1949 köpte man en fastighet på Stationsgatan
63. Den hade tre lägenheter och var bostad
åt pastorsfamiljen. Huset såldes 1954.
I januari 1955 köptes fastigheten på Stationsgatan
25, d.v.s. det hus där församlingen bildades 1918,
av sterbhuset efter Dahlbergs. Huset var i 4 våningar. Syftet med inköpet var att man planerade använda fastigheten för ny kyrka. Emellertid
brann huset ned den 10 december 1955. Tomten
visade sig mindre lämplig för en stor samlingslokal. Församlingen bytte tomter med kommunen och fick så tillgång till Wallingatan 22.
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Så här såg Kråkslottet ut sett från centrumhållet. Notera det stora vedupplaget som ligger där
FOTO: ROBERT ÖSTLING/KOMMUNARKIVET
Maximtorget idag finns.

Så här ser det ut från samma vinkel i december 2008.
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När Kråkslottet brann
BORLÄNGE

Varje stad har i sin historia en storbrand som
lever kvar i folks minne.
Eldsvådan i Kråkslottet 1955 är en sådan
dramatiskt Borlängehändelse.

och i flera av lägenheterna
regnade det rakt in genom
taket.
Bostäderna var också små,
mörka och trånga. En barnfamilj hade exempelvis i åratal bott i ett endast 12 kvm
stort utrymme på vinden.
Vid 15-tiden lördagen den

GENOM TIDERNA
Under 1940- och 50-talen

var Kråkslottet ett av Borlänges mer omtalade hus.
Det hade adress Stationsgatan 25 och låg bankom nuvarande Maximtorget invid
Odd Fellow-huset.
Kråkslottet hade ursprungligen byggts år 1907
av
riksdagsman
Erik
Dahlberg vilken också ägde
huset fram till 40-talets slut
då Pingstförsamlingen köpte fastigheten.
Vid den tiden hade Kråk-

slottet varit rubrikernas hus
under en längre tid, dels för
att boendeförhållandena i
huset inte var de bästa, dels
för att dess hyresgäster ska
ha varit av mer tveksam karaktär.
Här bodde framför allt dåtidens luffare, a-lagare och
ungkarlar, men också barnfamiljer hade sin hemvist
där.

Under årens lopp hade hu-

set också byggts till och om
en mängd gånger och ögonvittnet berättar om hur huset invändigt var ett ”virrvarr av korridorer och
prång” och där rum delats i
två delar med högst provisoriska väggar.
Vid 1950-talets början
hade också myndigheterna
fått ögonen på fastigheten
och självaste landshövdingen kallades dit för husesyn.

Det visade sig att uppvärm-

ningen av huset var så dålig
att rimfrosten ofta lade sig
över såväl väggar som golv

10 december 1955 skulle
dock det sista kapitlet i
Kråkslottets historia skrivas.
En av husets kvinnliga hyresgäster kom utspringandes och ropade att elden var
lös på andra våningen.
Det gamla trähuset blev
snabbt övertänt och lågorna
och röken syntes över stora
delar av Borlänge vilket gjorde att stora folkmassor samlades vid brandplatsen och
den lokala ordningsmakten
hade fullt upp med att hålla
nyfikna innanför avspärrningarna.
– Jag var på skridskobanan bakom alldeles intill då
branden startade. Jag hoppade direkt på cykeln och
cyklade upp till Hummelparken, jag hade så bråttom
att jag inte ens hade tid att ta
på skridskoskydden, berättar Olle Stålberg som också
minns att det var väldigt kallt
den ödesdigra lördagen.
– Jag minns att jag frös
väldigt om fötterna, men nyfikenheten på branden gjorde att jag stannade. Där var
väldigt mycket folk och jag
minns att huset brann ned
väldigt snabbt.
Ett annat ögonvittne var

Bo Persson, sedermera kommissarie i Borlänge.
– Jag minns att det brann
som sjutton och att det var så
kallt att vattnet i slangarna
frös för brandkåren, berättar
han.
I husets bottenvåning
hade Åtvidabergs kontorsmöbler sitt lager och många
av åskådarna hjälpte till med
att rädda lagret undan elden.
Lyckligtvis hade diskussionen om Kråkslottet gjort att

c

Rädda
skylten!
Den är ett
storartat minne
över ölnästet vid
Stationsgatan.
”SPRUT-SVEN” KYLBERG
BRANDMÄSTARE

de flesta av hyresgästerna
hade fått en tillfällfällig evakueringsbostad i Wallinskolans gymnastiksal. Något
som i hög grad bidrog till att
branden inte krävde några
människoliv.
Brandförloppet var dock

mycket snabbt och det torra
virket i fastigheten var utmärkt föda åt lågorna som på
bara två timmar förvandlade
Kråkslottet till förkolnade
ruiner.
Brandchefen
”SprutSven” Kylberg såg dock till
att rädda nummerskylten till
denna legendariska Borlängefastighet.
– Rädda skylten! Den ska
till våra samlingar som ett
storartat minne över ölnästet vid Stationsgatan 25, ropade han när väggen på vilken skylten satt var på väg att
rasa in.

Också släckningsarbetet i
sig blev dramatiskt. Brandkåren hade bland annat en
mekanisk hjulstege till vilken det krävdes sex man för
att hantera.
På grund av personalbrist
hanterades stegen denna
gång endast av två brandmän
samt två civilister. Det hela
bar sig inte bättre än att stegen när den skulle vevas upp
föll framåt och skadade två
åskådare som fick föras till
sjukhus med smärre blessyrer.
En händelse som för övrigt fick brandchef Sven
”Sprut-Sven” Kylberg att
kräva modernare och säkra-

Kråkslottet byggdes av riksdagsman Erik Dahlberg och var under många år en pampig och
välskött fastighet. Med tiden kom huset dock att förfalla och bli ett tillhöll för ölpimplare och
kringströvande luffare. Många rykten uppstod också kring den än idag omtalade branden.
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Brandmännen hade ett hårt jobb med att skydda
de intilliggande fastigheterna från gnistregnet
som kom från Kråkslottet.

re utrustning till stadens
brandkår.
En annan incident som inträffade var när brandman
Stig Wiklund ståendes på en
skarvstege i höjd med andra
våningen drog på vattnet i
slangen. Trycket gjorde att
han tappade balansen från
stegen och föll ned i gatan,
dock utan att skada sig.

Under branden föll en stege så illa att två
åskådare skadades och fick föras till
sjukhus med lindriga skador.

Släckningsarbetet gjorde
också att de boende längs
Hummelgatan blev utan vatten för några dagar. Detta då
påfrestningarna på vattenledningarna blev så stora under släckningen att de helt
enkelt sprang läck.
Enligt uppgift ska branden ha börjat i en korridor på
andra våningen och snabbt

började också olika rykten
kring branden att gå. Bland
annat skulle en okänd person ha setts i korridoren där
branden startade och en blå
bil som synts i omgivningarna utpekades också i utredningen kring branden.
– Det uppstår ju alltid rykten vid den här typen av händelser. Branden vid Kråk-

Artikel om branden 1955 och lokalen på Wallingatan 18. Wallingatan 22, invigningen av den, estraden efter renoveringen
1978 och under renoveringen som började 2001.

Planeringen för en ny kyrka avstannade emellertid
inte. I verksamhetsberättelsen för 1958 står det:
”Byggnadskommitten har också arbetat målmedvetet.
Många äro de sammanträden som under året hållits.
Arkitekten L. Seda från Värnamo har kontaktats.
Han har också tre gånger det gågna året varit med oss i
sammanträden. Myndigheterna i vår stad är gynnsamt
inställda till oss, enär fråga är om våra planer på en ny
pingstkyrka i Borlänge.
Vi har nu kommit så långt att vi vet att myndigheterna
går med på att vi få bygga en så stor kyrkolokal som
vi är betjänta av. Insamlingsintresset för denna sak i
församlingen har visat sig vara mycket stort och som
vi tror även ska tilltaga det nya år som vi nu går till
mötes”.
Nu blev det inte den ovannämnde arkitekten
som fick uppdraget utan det gick till byggmästare
Holmqvist, Falun. Den 24 oktober 1962 togs
så det första spadtaget för den nya kyrkan. I
samband därmed spelade blåsorkestern, varefter
församlingens föreståndare Sigvard Jonsson höll

ett kort tal och nedkallade Guds välsignelser över
företaget. Stunden avslutades med att man sjöng
”löftena kunna ej svika”.
Den 28–29 september 1963 invigdes den nya
kyrkan. Bland talarna var Lewi Pethrus, vidare
medverkade Carl-Erik Olivebring och Lennart
Jernestrand liksom pastorer från Borlänges övriga församlingar, prosten i St. Tuna Perers och
stadsfullmäktiges ordf. John Kypengren.
Under 1978 gjordes en renovering av kyrkan där
bland annat estraden byggdes om och l okalen
fick en tidsenlig grönrutig textilmatta.
2001 påbörjaes en stor renovering, uppfräschning och tillbyggnad av kyrkan. Den byggdes även
ut. Arbetet tog knappt två år. Gunnar Hansson
var byggledare. Kyrkan återinvigdes 2003.
Efter sammanslagningen med Elimförsamlingen
i Kvarnsveden 1996 bedrevs verksamhet både i
kyrkan på Wallingatan och i kyrkan på Lugna gatan i
Kvarnsveden. Kyrkan i Kvarnsveden såldes 2010.

Fikautdelning, musik och dans på Sveatorget, Jussi Björlings torg och Liljekvistska parken i olika decennier. Klättervägg på
sportfältet under Dalecarlia cup, och Luciatåg som lockade många till kyrkan.

FÖRSAMLINGSLIVET
Mötesverksamhet och evangelisation
Församlingens verksamhet var under den första
tiden mycket expansiv. Man hade en stor och
engagerad sångarskara. Kända pastorer och
sångare besökte församlingen och regelbundet
ordnades evangelistveckor. 1936 hölls den
första tältmöteskonferensen i Borlänge. Under
midsommardagen hade man uppbyggelsemöte då
Lewi Pethrus predikade i Stora Tuna kyrka. Einar
Ekberg och Karl Erik Svedlund medverkade med
sång och pianospel. Året efter köpte man ett eget tält
för 2 880 kr. Tältet rymde 1 000 sittplatser. Friluftsoch tältmöten har sedan dess varit en viktig del i
församlingens verksamhet.
Även 1950-talet kännetecknas av expansion.
Denna har sin bakgrund i den förnyelsevåg
som genomsyrade det kristna Sverige. I evangelisationssyfte bildades olika sånggrupper.
Arbetet i församlingen under 1970- och 80-talen
präglas av ett varierat sätt att sprida evangelium.
Basen är verksamheten i kyrkan med enskilda möten
och offentliga möten. Evangelisationssatsningar/
arbetsveckor med bland andra Pelle Karlsson och
Margot Boman anordnades. Varje söndagskväll
var det väckelsemöten. Det var nästan alltid något
på gång. Bönen hade en prioriterad ställning i
församlingen.
De senaste 30 åren har församlingen bedrivit
egen verksamhet som gudstjänster, bönemöten
och bibelkvällar. Församlingen har också haft

Alpha- och Beta-grupper, äktenskapsskola, friluftsmöten i Liljekvistska parken, församlingsläger
och församlingshelger, luciafirande, hemgrupper
och ett stort invandrararbete. Förutom våra regelbundna gudstjänster och bönemöten har vi också
medverkat i olika sammanhang både gemensamt
med andra församlingar och i samarbete med vår
stad. Dessa verksamheter har bland annat varit:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dalafestivalen (midsommarkonferens) på
Molnbyggen i Leksand och Galaxen/Folkets
hus i Borlänge
handikappskonferens.
Jesusfestival med Jesusfolket i Maserhallen
Kyrkmässan i Kupolen
lärjungaskola
föredrag för föräldrar
sportevangemang
nationaldagsfirande
familjedagar på stan
Barnens dag.

Församlingen har även haft ett samarbetat med Ria,
LP-stiftelsen och häktet i Falun. Arbetet i dessa
sammanhang har bestått av hjälp med samtal/
själavård, utdelning av mat och att ”bara” vara
medmänniska.

Glimtar från barnträffar, barnkörer, Royal rangers, läger, ungdomskörer, solister, sånggrupper och blåsorkestrar genom åren.

Barn- och ungdomsverksamheten
Hand i hand med förkunnelsen kände den unga
församlingen en omsorg om ungdomar och
den sociala nöd som rådde. 1927 startades en
söndagsskola och 1933 beslöts det att ”uppta arbete
i söndagsskolan för fattiga barns beklädnad”. På detta
sätt kunde man praktiskt visa Jesu kärlek mot sina
medmänniskor. Föreståndare för söndagsskolan var
under många år Herman Bergqvist.
Under ledning av Erik och Greta Björklund expanderade barn- och ungdomsverksamheten i
rasande fart under 1970-talet. Församlingen hade
då söndagsskolor, ungdomssamlingar, barnkör,
pyssel och hobbygrupper. Som mest hade verksamheten ca 500 barn inskrivna. Man hade verksamheter på Östermalm, Bullermyren, Tjärna
Ängar, Forssa, Skräddarbacken, Åselby, Gylle och
Idkerberget. Under slutet av 1990-talet hade vi
även scoutverksamhet i form av Royal Rangers.
På sommaren och vintern ordnades läger för
barn- och ungdomar. Sommarlägren var i börjanmestadels på Villnäs, som var församlingens egen
lägergård, och sedan på Näset utanför Falun. En
sommar hade lägret på Villnäs 100 deltagare.
Vi har även haft vinterläger i Hofors, Lofsdalen,
Trysil och Nederhögen.
Församlingens nuvarande barn- och
ungdomsverkasamhet består av söndagsskola,
Familjehäng, AktiVoice (sång/drama) och
Fredaxz. Barnpastor Gunilla Sehlin når en del av
mellanstadieeleverna i Borlänge med Bibeläventyret,
som hon regelbundet har på ett antal skolor.

Ungdomssamlingar har anordnats i allmänhet på
fredagskvällar. Periodvis har ordnats dop-, konfirmationsundervisning och hemgrupper för ungdomar.
Församlingen har också funnits på Jakobgårdens
fritidsgård och på Immanuelskolan där vi fått
värdefulla kontakter med stadens ungdomar.
I samarbete med Ungdom med Uppgift har
många av församlingens ungdomar varit ute på
missionsuppdrag runt om i Europa. Flera har också
gått deras lärjungaträningsskola på olika platser
runt om i världen och det har verkligen berikat
församlingen.

Lägergård
Församlingen hyrde 1979–89 en församlingsgård
på den natursköna platsen Villnäs, vid sjön Saxen
i Ludvika kommun. Där hölls läger för ung och
gammal, och där samlades församlingen till
sommarfest eller till bön- och fasteveckor.

Sång- och musiklivet
En blåsorkester bildades 1955 med evangelist Stig
Westerberg och därefter Martin Palm som ledare.
Sångledare var under många år i huvudsak Eivor
Ernstsson, Erik Björklund och Kjell Jansson. Vi har
även haft olika former av ungdomskörer med olika
namn under åren. Idag präglas sång- och musiklivet
av lovsång av olika lovsångsgrupper. Vid speciella
tillfällen sjunger gruppen Corona. På 0-100-möten
(familjegudstjänster) har barngruppen Activoice
hand om musiken.

Mona Nyström sänder närradio 1988 och kapellet i Laxsjön.

Närradion
I slutet på 1980-talet var församlingen med och
startade Borlänge Närradioförening. Som sändande
förening kallar vi oss Radio Pingst och vi sänder
från vår egen studio i kyrkan på Wallingatan.
Från början sände vi ca 8 timmar i veckan. Allt
från barn/ungdomsprogram till önskeprogram,
förbönsprogram och gudstjänster. Under åren har vi
också engagerat oss i sändningar som Bibelstafetten
och Bibelmaraton. Det sistnämnda engagerade en
rad kändisar och uppsatta personer från vår stad.
Inledde gjorde ”Röde Börje” Börje Andersson,
kommunfullmäktiges ordförande.

Utposterna
Under 1930- och 40-talen var det en livlig
verksamhet på utposterna, som·fanns i Rämshyttan,
Idkeberget, Gustafs, Sellnäs och Laxsjön. Dessutom
hölls möten i Romme, Åby och Ornäs.
Under 1940-talet hölls gemensamma möten i
missionshuset i Norbo, men samarbetet upphörde
då ledningen för missionsförsamlingen inte ansåg
det passande eller som det står i årsprotokollet ”då
vännernas längtan blev för stor”.
År 1931 kunde vännerna i Rämshyttan bygga
ett eget kapell, som låg vackert vid sjön Rämen.
Kapellet rymde 170 sittplatser och kostade 6500 kr.

Maria och Evert Andersson, församlingens första missionärer.

Missionen
Inom hela församlingen fanns redan från början
ett starkt missionsintresse. Detta medförde att man
tog upp offer som skickades till olika missionärer.
Redan 1931 beslöt församlingen att ansvara för
familjen Erik och Julia Viklunds arbete i Tanganyika
(Tanzania).
1936 fick församlingen en donation på 45 000 kr
att användas för mission i Kina och Brasilien.
1936 kunde därför en av församlingens medlemmar, Evert Andersson, och hans fru Maria
avskiljas som församlingens första missionär.

I Laxsjön – Långmyren startade verksamheten
1928. Man hade friluftsmöten och höll möten i olika
gårdar/stugor i byarna. Det skulle dröja ända till
1957 innan man fick en egen lokal i Laxsjön.

Sedan dess har församlingen med sina utposter helt
och delvis bidragit ekonomiskt för att mission skulle
kunna bedrivas i följande länder:

I november 1932 byggde vännerna i Sellnäs sitt
Betania.

•
•

I Gustafs invigdes Elimkapellet år 1939. Byggnaden
rymde också pastorsbostad.
Hos vännerna Hanssons i Fjäkelmyra hölls
regelbundet stugmöten. Det ledde till att man
byggde om stugan. På detta sätt fick man 125
sittplatser.
År 2000 såldes kapellet i Gustafs till
Secondhandbutiken Pärlan.
2007 avyttrades även kapellet i Rämshyttan.

Kina
Evert och Maria Andersson
Claes Carlsson

Brasilien
•

Herbert Nordlund

Tanganyika Tanzania
•
•
•
•
•

Erik och Julia Viklund
Birgit och Margit Reuithe
Lars Göran och Lizzie Magnusson
Edith Johansson
Christina Eriksson

Claes Carlsson med familj

Edit Johansson

Bengt och Dagny Halldorf

Christina Eriksson

Stefan och Birgitta Olsson med familj Nadja och Wasfi Makram Jonas Nyström med familj

Kongo Zaire

Fidji

•
•

•

Anna Andersson
Margaretha Halldorf

Bolivia
•
•
•

Märta och Gustaf Flood
Ingeborg och Rudolf Olsson
Vanja Jarnald

Japan
•

Evert och Maria Andersson

Burundi
•
•
•
•

Dagny och Bengt Halldorf
Stefan och Birgitta Olsson
Per Halldorf
Sven och Margareta Stenberg

Spanien
•

Katarina Eriksson., numera Lopez.

Bangladesh
•

Kerstin och Stefan Olsson

Mellanöstern
•
•
•

Margaretha Halldorf AnnaSara och Divas Lama

Wasfi och Nadja Makram
Sören och Eva-Mari Disby
Sonja och Gunnar Johansson

Fredrik och Sofia Arwehed

Utöver detta har församlingen stöttat Jesper och
Annas arbete i Centralasien. Vi stöttade även
Birgitta Halldorf och Annika (Svensson) Westerlund
i förbön då de arbetade på Svenska skolan i
Bujumbura.
Församlingen har 2018 mission i Indien genom
Anna-Sara och Diwas Lama, i Grekland genom
Jonas och Ann-Sofie Nyström och bland araber
på olika platser i Mellaneuropa och Mellanöstern
genom Wasfi och Nadja Makram.

Vänförsamlingar
Församlingen har också en vänförsamling i Litauen,
Panewezys, i samarbete med Emmaus i Borlänge.
I Italien finns vår andra vänförsamling som är La
Spezia som är en utpost till församlingen i Livorno.
Vårt bidrag dit går till församlingsbyggande
verksamhet.
Deir-Abu-Hennis i Egypten är också vår vän
församling men på grund av omständigheterna där
(oroligheter) så har vi i dagsläget inte stor kontakt
med dem men vi hoppas och ber att det ska bli bättre.

Grekland
•

Jonas och Ann-Sofie Nyström

Indien
•

Anna-Sara och Divas Lama

Gudstjänst i Livorno, Italien.

40-årsfirande i församlingens mötestält. Nils W Larsson

Alfons Andström

Owe Carlsson

Gustaf Söderholm

Gunnar Pihl

Roos Jansson

Jan Olander

Josef Svenhard

Tomas Höglund

Församlingsföreståndare
Albert Carlsson 1918–1919

Alfons Andström 1953–1955

Josef Vidlund 1919

Ivar Hedman 1955–1959

Erik Wärn

George Videbert 1959–1960

Viktor Jonsson

Sigvard Jonsson 1960–1970

Olof Lindskog –1928

Owe Carlsson 1970–1973

Nils W Larsson 1928–1931

Philip Nilsson 1973–1977

Eskil Storm 1931–1933

Göte Ehgåker 1978–1984

Gustav Lindström 1933–1934

Roos Jansson 1984–1994

Ivar Skoglund 1934–1937

Jan Olander 1995-2007

Egon Ewell 1937–1939

Tomas Höglund 2007-2015

Gustav Söderholm 1939–1942

Medlemsstatestik

Gunnar Pihl 1942–1943
Josef Svenhard 1943–1949
Harry Bengmark 1949–1953

Efter första året hade församlingen 39 medlemmar.
I slutet av 2017 var antalet 292. Som mest har
medlemsantalet varit 351.

