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Junsele 2011-09-13 
 
 
FILADELFIAFÖRSAMLINGEN  I JUNSELE  90 år    1921-2011 
 

”Redan år 1896 hade Tara by besök av en 
kvinnlig evangelist Mina Hedlund som 
tillhörde Helgelseförbundet”. Så börjar en 
minnesskrift av A. Johansson/Brissler från år 
1931 över Salem- (Filadelfia) -församlingen i 
Junsele. Mina Hedlund blev senare missionär i 
Kina, där hon mördades under Boxarupproret 
1900. 
Året 1913 kom de första evangelisterna till 
Junsele. Anny Grönkvist från norra 

Ångermanland som S.A Vallinder kallat och senare Lina Edkvist från Björna. Båda 
tillhörde Helgelseförbundet. 1916 bildades en missionsförening.  
Allt detta finns att läsa i minnesskriften. 
 
Om S.A. Vallinder skriver Göran Stenmark i ”Jönsel Bláä” nr 3 1996. 
”Den kanske mest kände av hemvändarna torde vara ”Sampe Vallinder”. Hans 
fullständiga namn var Salomon Aron Vallinder och föddes i Långvattnet den 19 
juli 1864. Hans far hade tidigare varit bonde i Gårelehöjden och efter att ha bott i 
Långvattnet i 9 år flyttade familjen till Hömyra 1865. 
Sampe Vallinder emigrerade till USA 1892 och kom där i kontakt med vad vi idag 
kallar Pingströrelsen här i Sverige. Han återvände till Hömyra år 1900 och 
flyttade året därpå till Risbränna där han blev landbonde. Gifte sig samma år 
med Elisabet Maria Gulin och de flyttade 1904 in till Krånge där de kom att 
stanna. 
Sampe Vallinder var en av de drivande vid byggandet av Filadelfiakyrkan i 
Junsele och var i många år en av drivkrafterna i denna rörelse”. 
 
En annan som betydde mycket var Vilhelm Eclund från Lycksele, som blev 
församlingens föreståndare. Han skriver i sin bok ”Stordöparn” ett kapitel ”Till 
Junsele som pingstevangelist”. 
”Sensommaren 1918 hade jag besökt Junsele tillsammans med en broder som 
hette Elof Jonsson även han från Lycksele. Det var S.A Vallinder som bjöd oss den 
gången. De sjutton milen från Lycksele avverkade per cykel i två etapper och 
med en övernattning i Åsele. 
I Junsele fanns ingen kyrklig verksamhet på den tiden. Det förekom endast 
sporadiska möten av Helgelseförbundets evangelister… 
Jag lämnade fältet i norra Ångermanland och begav mig återigen till Junsele 
mars 1920. 
Midsommardagen 1920 hade vi vår första dopförrättning i Ångermanälven vid 
Junsele, då ett 20-tal blev döpta. 
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En dag fick man höra att ett hus skulle säljas på auktion, men… 
Broder Vallinder kände sig ganska besviken att denna villa gick ifrån honom.  
Han sa ”Nu bygger jag en lokal, ty det går inte att vara hemlös”. 
 
Det blev en stor dag då kapellet invigdes. Byggmästare var Severin Leding. 
 
Kapellet var nu färdigt och Salemförsamlingen bildades den 26 december 1921 av 
27 personer med Vilhelm Eclund som föreståndare. 
Året 1925 deltog församlingen i den yttre missionen genom underhåll till 
missionär Henry Axelsson, Kina. 
Året 1937 reste Klara Sjöberg till Mongoliet.  
 
Även till länder som Kongo, Tanganjika (Tanzania), Bolivia och Etiopien har 
församlingen deltagit i under håll av missionärer. 
 
”För 50 år sedan hade Filadelfia 7 kapell utöver ett vidsträckt fält” skriver Bertil 
Vejby som då var pastor i församlingen. 
Medlemsantalet var 200 och förutom pastorn arbetade 5 evangelister i orterna 
Gulsele, Vallen/Vallnäset, Bodum (Rossön), Lillterrsjö och Näsåker. 
 
Idag år 2011, har församlingen 27 medlemmar med 2 kapell i Junsele och Näsåker. 
Nils-Erik Gulin är ordförande och Tora Larsson är kassör. 
Församlingen har gudstjänst varje söndag, ofta med talare från grannförsamlingar, 
ett ”Nystartsprogram” med ungdomar från Evangelistmissionen samt 
Alpha/Bibelkurser för nybörjare. 
 
Filadelfia deltar i underhåll av evangelist i Ryssland och Etiopien, deltar i 
Grönlandsstiftelsen, IBRA radio samt Barnhemmet Neve Michael i Israel. 
Filadelfia är med i Junsele Föreningsråds Närradio med en kvart per vecka. 
 
”Gud är trofast, han som har kallat er till gemenskap med sin son Jesus Kristus, 
vår Herre” 1 Kor 1:9 
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