
Pingstväckelsens historia i 
Vätterbygden är både gripande och 
fascinerande och full av inspiration 
och glädje. Redan från början låg 
en förväntan av vad Gud hade för 
avsikter med att låta sitt folk bli 
fyllda av sin Helige Ande. Andedopet 
hade för många blivit en längtan 
efter att få föra väckelsen vidare ut i 
bygden.

Pingstväckelsens historia 
finns dokumenterad i en skrift 
med titeln ”Andens Eld  över 
Smålandsbygd” av H Hubertsson, 
där han gjort en sammanställning av 
pingstförsamlingarna i Småland. Där 
kan man få en del uppgifter om hur 
väckelsen sprider sig från plats till 
plats. Ingenting kunde hindra Andens 
eld att sprida sig över hela Vätterbygden.

Som redan nämnts i ”Historiken över Tenhults 
Pingstförsamling”, så började man få uppleva 
Guds tilltal på ett särskilt sätt i slutet av 1910-talet, 
då ett par evangelistsystrar blev redskap för 
en andedopsväckelse. Detta blev en skiljelinje 
mellan de som var för och de som var mot en 
sådan förkunnelse. Böne grupper bildades och 
antalet pånyttfödda och andedöpta blev fler och 
fler. Till sist kunde man bilda pingstförsamlingen 
i Huskvarna den 29 juni 1918 under Lewi Petrus 
ordförandeskap.

Medlemmarna nöjde sig inte att bara 
evangelisera sin egen stad utan spred budskapet 
vidare till omgivande trakter. Många blev 
nyfikna och längtade efter att få höra mer av 
vännernas upplevelser. Därför blev många tända 
bröder banbrytande med det nya budskapet till 
kringliggande platser. De var själva olärda män av 
folket men med hänförelsens och inspirationens 
eld i sina hjärtan gav de sig iväg två och två för att 
vittna om sina upplevelser. 
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En av de första platserna för att ta emot 
budskapet om en förvandling med både vattendop 
och andedop var trakten kring Hundshult och 
Västraby. Redan den 17 augusti 1919 hölls den 
första dopförrättningen i Västrabysjön, då 12 
personer döptes. Dessa kom då med i Huskvarna 
pingstförsamling eftersom det inte fanns någon 
sådan församling här på orten. Man förvånas över 
hur man kunde ta sig till möten så långt borta 
som till Huskvarna, då man på den tiden inte hade 
tillgång till bil som i våra dagar utan fick använda 
sig av cykel och tåg. 
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De flesta mötena hölls i hemmen. Hade man 
väckelsemöten fick man välvilligt låna  Hundshults 
missionshus. Den 30 juni 1923 ordnades en 
bönering i Västraby. Böneringsledare blev Gunnar 
Larsson och senare Sven Johannesson. 

En församling bildades den 20 februari 1931 
med namnet Sionförsamlingen. Föreståndare blev 
Gunnar Karlsson. Som äldste och diakoner valdes  
Sven Johannesson, Västraby, Gunnar Nilsson, 
Tenhult, Gunnar Johansson, Hundshult och Oskar 
Karlsson Forserum. Många av  medlemmarna hade 
förut tillhört Filadelfiaförsamlingen i Huskvarna 
och Jönköping, som bildat församling 1924.

I Hundshult börjar man nu bygga ett kapell, 
som stod klart i juli 1931. Byggmästare var Gunnar 
Johansson, Ödestugu. Väckelsen spred sig nu även 
till Tenhult, där man kunde bilda församling den 
3 maj 1933. Då hade man byggt sin lokal 1932. 
Byggmästare var Axel Johansson, Forserum. 
Församlingen tog namnet Betel. 

Vid bildandet av dessa församlingar  
medverkade Georg Gustavsson och hans bror 
Simon från Jönköping. Föreståndare blev 
Gunnar Robertsson. Under den här tiden 
samarbetade Sionförsamlingen i Hundshult med 
pingstförsamlingen i Barnarp  som var en utpost 
till Jönköping.

Styrelsen från 30-talet. På bilden från vänster: Gunnar Johansson Hundshult, Sven Johannesson Västraby, Olle 
Landin Pastor, Gunnar Nilsson Nässjöväg Tenhult, Oscar Karlsson Forserum

Den 6 december 1936 bildade Sion församlingen 
i Hundshult och Betel församlingen i Tenhult  
Filadelfia församlingen Tenhult. Föreståndare blev 
Olle Landin. Nu blev Hundshult en utpost till 
Tenhults församlingen. Efter samman slagningen 
kallade man lokalen för Filadelfiakapellet. Under 
många år var det mötesverksamhet i kapellet under 
medverkan av pastor och sångare från Tenhult. 
Efterhand minskade verksamheten där, eftersom  
många hade bil och hade lätt för att komma till 
Tenhult.

Einar Gustavsson startade tillsammans 
med flera andra en söndagsskola och han var 
föreståndare under många år i kapellet.  Då 
elevantalet minskade, så hämtades  barnen med 
bil till  Tenhults söndagsskola. På 80-talet var det 
barnmöten eller onsdagsträffen, som lockade en 
hel del barn dit. Där gjorde Uno Johansson (son till 
Gunnar Johansson) och hans Sigrid  en fin insats 
med att ordna med värmen, städningen och mycket 
annat tills barnen kom till samlingarna. Uno var 
noga med att så många barn skulle vara med som 
möjligt. Gertrud Johansson var en verklig kämpe 
som ställde upp för att  verksamheten skulle vara 
igång.
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Simon Andersson har i mångt och mycket och 
sitt stora intresse för verksamheten satt sin prägel 
på verksamheten i Hundshult och Västraby. Han 
tillhörde vår församling i mer än 70 år. Hans 
andliga resning och stora föredöme bland alla i 
bygden har varit till stor och rik välsignelse för 
många.

Under många år var tältet rest i Västraby och 
många friluftsmöten hölls i trädgårdar och på 
Hagaberget till stor  och rik välsignelse för hela 
trakten.

Jul- och gökottorna var under många år mycket 
välbesökta  och omtyckta. Medlemmarna har troget 
tjänat i församlingens arbete. Allt Guds Ord som 
såtts ut ska inte återvända fåfängt utan att komma 
bygden till rik välsignelse. Gud har inte glömt 
Hundshult och Västraby utan är i Guds tankar än i 
dag.

Sionförsamlingen i Hundshult 80 år
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Under 80-talet gjordes en stor renovering av 
kapellet både in- och utvändigt. Ivar Gustavsson 
och Bertil Larsson fann vatten på ett ställe och 
grävde då en brunn för att få in vatten i kapellet  
och samtidigt lades det ner en 3-kammarbrunn 
för avloppet. Nu fick man toalett inmonterad 
och lokalen fick bättre användning för barn- och 
ungdomsverksamhet.

Verksamheten avtog alltmer och kostnaden 
för bl.a uppvärmning och skötsel blev allt större, 
så beslutade församlingen att avyttra kapellet. 
Det såldes 2004 och är i dag i privat ägo. En 
välsignelserik epok var över. I mitten av 80-talet 
efter tillbyggnaden kallas lokalen i Tenhult  för 
Pingstkyrkan.

Detta är en liten sammanfattning av 
pingstväckelsens väg från Sion i Hundshult till 
Pingstkyrkan i Tenhult. I februari i år var det 80 år 
sedan församlingen bildades.

Enock Karlsson


