
Pingstförsamlingen i Tenhults historia

Första halvan av 1900-talet
Församlingen har sina rötter i Huskvarna, där en

väckelse gick fram under 1:a världskriget. Genom ett par
evangelistsystrar började Andens eld brinna i
Vätterbygden. Det bildades bönegrupper i och omkring
Huskvarna. En pingstförsamling bildades därstädes 1918,
och sedan spred sig väckelsen runt bygderna  kring södra
Vättern. Många människor från Jönköping sökte sig nu till
huskvarnaförsamlingen, som hade lokal att samlas i. Man
gick eller cyklade till mötena. 

En del anlitade tåget ("trådrullatåget") från snurren
(vedtorget) till Rosendala station. Andens eld spred sig
snabbt. Det finns dokumentation om en dopförrättning i
Västrabysjön den 17/8 1919, då 12 personer döptes och
kom att tillhöra Huskvarna Filadelfiaförsamling. Vännerna i
Jönköping  hyrde lokaler på olika platser i stan. 1924
bildades församlingen  där med lokal vid Lillgatan på
öster. Många medlemmar slöt sig till denna församling,
som blev grunden till en av vårt lands
största pingstförsamlingar.

Bönegrupper bildades nu också i
Hundshult – Västraby. Mötena fick man ha i
Hundshults missionshus, som välvilligt
ställdes tillförfogande för väckelsemöten.
En församling bildades nu i Hundshult. Den
kallades Sionförsamlingen. Föreståndare
blev Gunnar Karlsson. En av diakonerna
blev Gunnar Johansson, som senare under
många år blev medlem i äldstekåren i
Tenhult. (Han var bl.a. lokförare på
Spexerydståget, som körde malm till
Tenhult. En son blev ledare för
Hemlandstoner. Två andra söner finns kvar i
Tenhult).

Nu började man i Hundshult bygga kapellet,
som stod färdigt 1932. 

Samtidigt började väckelsen brinna i
bönegrupperna  i Tenhult. En lärarinna, Jenny
Homkvist, upplät sin lägenhet för möten. Hon
annonserade i Evangelii Härold efter någon, som
ville flytta till Tenhult och ordna med en tomt för
ett kapell. En familj från Svarttorp sålda sit
företag och köpte fastigheten Mjälarydsvägen –
Myrstadavägen och till den fastigheten hörde en
byggklar tomt, som passade för att bygga ett
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kapell på. Man satte igång byggnationen 1932,
och kapellet stod klart 1933. 

Vilken prestation att bygga två kapell på en
så liten ort med ganska få medlemmar. Nu var
det tid att ordna församling i Tenhult. Den fick
namnet Betel och bildades 3/5- 1933 med 28
medlemmar. George Gustavsson och hans bror
Simon var med då de båda församlingarna
bildades. Föreståndare blev Gunnar
Robertsson. Till äldste valdes bl.a  Rickard
Sjöberg från Esbjörnabo. Två av döttrarna bor
och verkar i Tenhult ( Lizzie Johansson och
Gunnel Rickardsdotter ).

1936 var man överens om att slå ihop
Sionförsamlingen i Hundshult och Betelförsamlingen i
Tenhult till Filadelfiaförsamlingen, Tenhult.

1937 flyttar 17 medlemmar från Forserum in i
Tenhultsförsamlingen. Man bygger 1943 ett kapell i
Forserum, och där börjar man egen församling 1947
med 70 medlemmar.

Andra halvan av 1900-talet
1951 bygger man om en lokal till ett litet kapell i

Ödestugu.

Senare delen av 50-talet hade man stort behov av
ungdomslokaler. Kapellet saknade sådana. En
blåsorkester hade startats och barn- och
ungdomsarbetet växte. Då man kunde få en tomt
centralt belägen i Tenhult, var tiden mogen att bygga
ny kyrka med bostadsdel.

1961 är man klar med byggnationen av ny kyrka
och bostadsdel vid Västra vägen 2 i Tenhult. En stor
tillgång var Paul Strömberg, som var vår
föreståndare. Erik Gustafsson stod för byggnationen
och Ivar Gustafsson svarade för VVS. Målerifirman
Ström hade hand om målningen. Filadelfiakapellet
såldes och är nu rivet för annan byggnation.

 Vilken fest det var, när man med blåsorkestern i
spetsen tågar från det gamla kapellet in i den nya
fina kyrkan vid Mickelsplan. Nu fick man nya
utrymmen för ungdomsverksamhet och annan
gemenskap. I fonden av kyrkan var dopgraven en bit
upp på väggen enl. bilden. Idéen fick Paul
Strömberg från Amerika. Alla kunde se och följa
dopförrättningen.

Bostadsdelens källarvåning hyrdes ut till en
matservering, som också kunde kopplas ihop med en
samlingssal i kyrkan för större fester. Första
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våningen disponerade landstinget för en
tandvårdsklinik. Vån två blev lägenheter
för bl. pastor och vaktmästare. Tredje
våningens lägenheter hyrdes ut. När
matser-veringen upphörde, flyttades
kommunens bibliotek in i dessa lokaler. I
början av 80-talet byggdes nya lokaler
för tandklinik och bibliotek vid
Konsumtorget, och då kom de lediga
lokalerna till användning för
expeditioner och förskola.

1984 -85 gör man en stor tillbyggnad,
som invigs 1:a advent 1985. En stor
tillgång blev då pastor Sören
Sigvardsson, som var pastor och
uppmuntrare. Hela denna byggnation blev en
injektion till stor gemenskap i arbete och offer. Alla
arbetsföra män delades in 7 grupper, som hade en
vecka till frivilligt arbete på kyrkbygget vardagar 17–
22 och lördagar 7–15 under hela byggnationen. Det
blev en hel del veckor. Dessutom offrade man en
semestervecka. Man började på hösten 1984 och var
helt klar till 1:a advent 1985. Även kyrkolokalen
gjordes om och dopgraven togs bort och byggdes i
markplanet. Där dopgraven varit, monterades ett stort
kors, som Calle Örnemark gjort av bjälkar från ett
godsmagasin i Nässjö. Korset är belyst av spotlights.
Calle Örnemark skänkte korset till församlingen till
invigningen 1:a Advent. Man gav löftesoffer och var
med i offergångar vid flera tillfällen. Efter 5 år var
skulden på runt 4 milj betald. Invigningen firades i
stor tacksamhet med mycket sång och musik. Bl.a
medverkade barnkören Ung ton och flera deltagande
pastorer. En stor fest med servering i de nya, fina
lokalerna.
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Nutid
Idag disponerar vår förskola

Pingstliljan en stor del av våra
lokaler i källarplanet. Den har blivit
församlingens förlängda arm ut i
samhället.

Kapellet i Ödestugu såldes i
början av 90-talet och förvaltas idag
av sockenrådet därstädes och i
början av 2000-talet avyttrades
kapellet i Hundshult och är nu
privatbostad.

Det som kännetecknar vår
församling är troget medlemskap
och bra offrande för all verksamhet.
Inte minst till vår mission. Bönen
har gått som en röd tråd i vår
församling. Den har varit en
livsnerv under alla tider.

Sång och musik har alltid medverkat till att nå människor med det glada budskapet. Trogna och 
andeinspirerande pastorer och förestånare med god och bibelförankrad undervisning har bidragit till
församlingens framväxt i Tenhult.

Enock Karlsson

De svartvita akrivbilderna på interiören kommer från Pingst arkiv och forskning. Övriga bilder 
kommer från Enock Karlsson.
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