
 

i den yttre missionen kom också tidigt in i 
församlingen och runt 1900 finns anteckningar 

Ett viktigt årtal i Huddunge baptistförsamlings 
historia är 1911 då man köpte en lokal i 

gudstjänstlokal fram till dess att man gick 
samman med Nora-Tärnsjö baptistförsamling 

Nora baptistförsamling bildades hemma hos 

vid bildandet var baptistpredikanten Fredrik 

bildades av 9 personer och föregicks av ett dop 

hade då föregåtts av ett andligt uppvaknande 
i bygden då det redan på 1840-talet fanns 

Trakten besöktes också av Erik Jansson från 
Biskopskulla som profeterade och som också 
bildade en koloni i Bishop Hill i USA dit 

var en annan som besökte trakten och som 
sjöng och spelade gitarr samt predikade och 

som kom till tro upprördes över att ogudaktiga 

fira Herrens heliga nattvard utan biträde av 

blev frälsta                              fortsättning sid 8

Nora-Tärnsjö baptistförsamling har 
precis passerat 125 år och kommer att 
högtidlighålla detta 18 och 19 september 
med jubileumsmöten med Anders Ruuth och 
Joachim Elsander.

backa tillbaka till början av historien och 
då får vi gå tillbaka ytterligare 25 år och vi 

Huddunge/Enåker och talde om det bibliska 

Lokalbefolkningen var dock fientligt inställd 
till baptismen och han fick $y direkt efter att 

den 6 oktober 1860 bildades Enåkers 

bildandet tjänade en fabrikör Holmgren från 
Tennefors som ordförande och det var 6 

var också tvungen att $y under natten då 
ortsbefolkningen inte såg församlingsbildandet 

första tid men man kan se att verksamhetsfältet 

Norrby, Sala stad, Sala gruva och Sala socken 

med Söndagsskola och de nämns redan 1882 

barn och 10 lärare vilket betydde att halva 
församlingen på 20 medlemmar var engagerade 

Mamma är 150 när dottern fyller 125

Gudstjänstbesökarna vid avslutningsgudstjänsten i 
Huddunge Betel

Dop i Betel i Tärnsjö
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fortsättning från sid 3
och vid baptistförsamlingens bildande var 
Nora Missionsförsamling så pass stor som 

av församlingen historia skedde i hemmen 
men redan 1889 stod Högsbo kapell klart 

i kapellet men man hade också gudstjänster 
i hemmen, skolhus och missionshus och det 
kan nämnas att man 1921 hade 10 olika 

två huvudplatser för verksamheten och det var 

Församlingen kom att omfatta två grupper, 

väckelse i Högsbo och kapellet var fullt av folk 

i Högsbo detta år och tillsammans med 20 
av medlemmarna i Nora baptistförsamling 
bildades Högsbo baptistförsamling i oktober 

två baptistförsamlingar i Nora socken och 
under vissa perioder hade man samarbete 

enades man om att ha gemensam  pastor 
och detta ledde så småningom till att 
församlingarna gick samman, dock efter 

liksom i Huddunge så har församlingen 
haft många verksamhetsgrenar och det har 
funnits söndagsskola, juniorföreningar i olika 

Ett missionsengagemang har också funnits i 

När församlingen i Huddunge gick samman 
med Tärnsjö så var inte detta något lätt beslut 
utan det föregicks av många samtal och 

skulle komma tre personer som inte tillhörde 
 

och vid ett tredje tillfälle bad man om en 

gudstjänsten i Huddunge baptistföramlings 
verksamhet kom två personer varav en bad om 
förbön för frälsning och den andra personer 

och det som från en början var fientligt 
mellan församlingarna har bytts till något 
bättre nämligen ett samarbete i många 

sida vid sida med missionsförsamlingen och 

har man sedan drygt 25 år samarbetat om 

20 år har man ungdomsarbetet gemensamt 
och det drivs och caféverksamhet på helgen 

baptistförsamlingen också med $era andra 

Till jubileumshögtiden den 18 och 19 sept 
kommer Anders Ruuth och Joachim Elsander 
att medverka och vi nöjer oss med två 
predikanter och inte som man i Huddunge 
har noterat i ett protokoll 1880 att man kallat 
6 predikanter till gudtjänstdagar och bara tre 

Sven Erik Eriksson har forskat i gammalt material från 
församlingarna.  
Tack till dem som skrivit tidigare jubileumsberättelser

Sångare i Betel Tärnsjö vid en pastorsinstallation

Estraden i Betel Tärnsjö innan ombyggnationen 1975


