
Protokoll fört vid extra församlingsmöte d. 21 Sept. 

Mötet öppnades med uppläs. af ps.103 ock bön af Ordf 

 

§1 Syster Johanna Eklund var närvarande för att aflägga bekännelse inför församlingen. 

syster Eklund är född d. 23 Aug 1842 i Stora Tuna och Solbacka, syster Eklund tillfrågades 

huru hon fått frid med Gud? Hon omtalade huru hon vid 18 års ålder var besökt af Guds anda, 

men lämnade sig ej åt Gud utan emotstod alla hans besökelser, men på eftersommaren i år 

läste hon om kvinnan i Simons hus, huru hon fick förlåtelse utaf Herren Jesus, då fattade 

äfven hon i samma löfte blef så lycklig och fick frid med Gud, var för närvarande lycklig. 

Wille havfa dopet på grund af Herrans ord ty hon såg deri att den troende bör döpas. 

 

§2. Erik Bernhard Åhrlin född d. 8 Januari 1864 vid Hyttön, var närvarande för att aflägga 

bekännelse om sin tro på Kristus. 

br Åhrlin blef Guds barn vid 13 års ålder ty han fick sina synder förlåtna och erhöll derigenom 

frid med Gud, han ville hålla sig till Guds ord, ock var värkeligen lycklig dock under den 

flydda tiden har han gjort månget felsteg, men har hos Jesus fått rening ifrån sina synder. br 

Åhrlin ville hafva dopet på grund af att Jesus sjelf gått ned i Jordans flod ock blef döpt af 

Johannes ock han ville följa sin Mästare i dopets graf. 

 

§3. Jan Erik Andersson född d. 21 Juni 1859 vid Hyttön. War närvarande för att aflägga 

bekännelse om sin tro på Kristus, då han var omkring 12 år fick han frid med Gud, igenom 

tron på Jesus, ty han fick nåd att tro att Jesu Kristi Guds Sons blod renar af alla synder under 

den tid som flytt har det varit så mörkt så att han ej vetat om han varit Guds barn men så har 

åter ljus uppgått igen. 

Begärde dopet på grund af Guds ord ehuru föräldrarna var emot detsamma, men man måste 

mera lyda Gud än menniskor anmärkte han. De trenne syskonen helsades välkomna till 

församl. Erhöll dopet omedelbart efter mötets slut. 

Mötet afslutades med bön af br. Berglund 


