
Wid Extra Församlingsmöte i Knoppe den 29 maj 1882 förekommo följande ärenden 

nämligen 

1 fr. Margareta Jonsdotter Berglund anmälde sin önskan att aflägga bekännelse och blifva 

döpt för attt förenas med Församlingen. Hon meddelade nu att hon kom till frid med Gud 

omkring år 1863 lefde sedan i förening med sin Gud och frälsare ett år, föll så af men hade 

aldrig ro i synden, kom nu på sednare tiden åter till tro och barnaskap. 

2 fr. Kristina Elisabet Tiderman anmälde att äfven hon önskade berätta om sin sinnesändring, 

för att blifva döpt och förenad med Församlingen, hon tillkännagaf nu att hon var född i 

Gnarp den 26 November 1867, sommaren 1881 hade Guds ande arbetat kraftigt på hjertat, så 

att stort bekymmer uppstått, och inte lång tid derefter hade frid med Gud genom andens 

ledning kommit. 

3 fr. Brita Greta Elfving anmälde till sist sin önskan att aflägga bekännelse och blifva döpt 

och förenad med församlingen, att börja med uplyste hon att hon var född i Bergsjö den 17 

februari 1868. Och att hon för fyra år sedan blifvit väkt i Söndagsskolan och lefvat i förening 

med Gud till sommaren 1881 då hon i fäbodarna förlorat friden med Gud genom deltagande i 

sälskapets ogudaktiga lif; lefvat i detta tillstånd till bönevickan innevarande år Då Herren 

återförde det förlorade barnet till sitt sköte.  

Alla dessa bekännelser godkändes och omedelbart derefter tågade den samlade 

menniskomassan till sjöstranden der Församlingens Lärare Br. P. Lindh utträdde i vattnet och 

emottog och döpte de tre systrar i kristo som nu aflagt bekännelse samt de fem som aflagt 

bekännelse den 26 Februari detta år. Stunden var högtidlig och de församlades ögon strålade 

af himmelsk fröjd, och hvem skulle ej glädjas öfver att se dessa ynglingar och hjungfrur i 

blomman af sitt lif följa Jesus i dopets graf och på så sätt taga, för alltid, farväl af werlden 

samt uppstå för att lefva ett nytt lif, och sedan de nu döpta såväl som Br. P. Lindh upptågat till 

Br. J. Sjöbergs gård och der påtagit torra kläder i utbyte med de våta ledde undertecknad i bön 

och de församlade skilldes fullt belåtna med sin dag, måtte Herren förunna sin Församling 

många sådana stunder under resan till det himmelska landet. 

På Församlingens wägnar 

A. Pettersson 

 


