
Baptistforsamlingen 
i Jamton jubilerar 

Jamtons lilla baptistforsamling har fylit 100 ̂ r. Det ar en vordnads-
vard och respektfull ^Ider, som rymmer mycket av norrbottnisk frikyr-
kohistorja. Jamton har for ovrigt varit n^got av en frikyrklighetens 
hogborg i Ranea socken. Har finns forutom baptistkapellet aven ett 
missionshus och ett stiftelsebonehus. For att gora bilden fullstandig 
mkste man aven tillagga att det finns en smSkyrka i byn som kom till pd 
salig prosten Bystroms tid. 
Jamtons baptistforsamling firade sitt jubileum med en taltmotesserie 
som varade en halv vecka. Huvudtalare var tva av forsamlingens tidiga-
re pastorer, namligen Erik Weinesjo fran Borlange som numera ar 
fangelsepastor i Falun samt Foike Malm fran Orebro. 

Text och loto: 
Toroli Byfdlt 

samlingen en aktiv ungdoms-
grupp som traffas relbundet. 
Per-Martin hoppas kunna 
vidga ungdomsverksamhe-
ten i host och han forbereder 
nya och intressanta akti-
viteter. 

S^ngen och 
musiken 

Sang och musik har alltid 
statt pa en hog niva i Jamton. 
Det var en frojd for ogat att 
hora strangmusiken med 
medlemmar som sjungit med 
i bade femtio och sextio ar. 
Det var inget fei pa gitarrspe-
let, takten och rosterna. 

I de manga jubileumsguds-
tjansterna bjods ahorarna pa 
mycket sang och musik ut-
ifran och det var hog klass pa 
de musikaliska tongangarna. 

For att ga tiilbaka litet till 
de 100 gangna aren sa kan det 

Forsamlingen har i dag ba-
ra 18 medlemmar och medel-
aldern ar hog. 

- Drygt 72 ar sager forsam
lingens unga pastor Per-
Martin Jonasson. Med med-
lemmarna ar aktiva och det 
val underhallna Elimkapellet 
ar en prydnad for byn. 

Vid jubileumshogtiderna 
blickade man inte bara 100 ar 
tiilbaka i tiden. Man tog ocksa 
ny fart for ytterligare 100 ar. 

Visst ser framtiden ljust ut 
just nu trots den hoga medel-
aldern pk forsamlingsmed-
lemmarna. For forsta gangen 
pa manga artionden har for-

Hve ortlfornmleti Elsti Ohimin itivkarptistor Per-Martin for 
ham insuLspr. 

Manf^a av Jamtons baptistforsttmUn^s medlemmar har varit med i HO Ar och langre. Hdr ser 
vi nagro av dem sow hfomstersmyrkades av pastor l\'r-}lartin Jonasson (langsl till hiifier). 
hrfin vf'insler Martin IMIsson, Alive Akerstrow^ Ester Larssoti^ Anna Johansson och Sanny 
Akerstriini. 

namnas att det inte ar sk varst 
lange sedan som forsamling
en hade tio ganger flera med
lemmar. Det var under detta 
arhundrades tva forsta sekel. 

Alia 18 medlemmarna job-
bade intensivt med 100-^rs 
hogtiden och alia forberedel-
serna. Vill man namna nagon 
enskild sa blir det Martin 
Nilsson som under manga 
varit hkde ordforande och 
kassor i forsamlingens styrel-
se. Vid avslutningsmotet i 
Idas lilla stuga berattade han 
manga personliga minnen 
fran forsamlingsarbetet. 

Det skulle fmnas mycket 
att skriva fran frikyrkans 
Jamton, men jag tror att det 
som namnts ger en bra bild av 
verkligheten. 

S&ngen och musiken har alltid st^tt hogt i kurs i forsam~ 
linden. Har ser vi strangmusiken pA jubilenmshogtideti. 


