Missionshus (SAM) med flera frikyrkolokaler i Fryele socken
Sammanställning av Esse Petersson.
Innevånare i Fryele socken 1877=1.420, 1954=737, 2010=424 personer.
Kristen evangelisk väckelse som innebar personlig tro och livsförvandling började ofta inom
kyrkan och fortsatte med stugmöten och utvecklades till byggnation av egna Missionshus och
kapell för gudstjänstfirande med fri nattvardsgemenskap och sakramentsförvaltning.
Gölens skola/missionshus byggt omkring 1880 och avvecklat under 1980-talet.
Fryele Missionshus byggt 1883 för 55,28 kronor, (fördelat på arbete Jonas i Örnaberg 17,-, Gustav
i Rösved 8,75, Nils i Lund 4,-, Johan i Bengtsbo 1,- och Johan i Götagård körslor 1,- samt såglön
enl. räkning 23,53). Noteras att missionsauktionerna den 17 mars 1882 inbringade 90,10 kr. och
den 29 april 1884 blev resultatet 98,05 kr., men byggnadsåret 1883 den 12 mars inbringade
missionsauktionen 150,70 kr. 1899 betydande reparation och förbättring av Missionshuset, varför
man beslutade den 9 februari 1900 att höja brandförsäkringen från 1.000 kronor till 3.000 kronor.
Missionshuset är helt ombyggt invändigt 1928, helt ommålat invändigt 1953, totalrenovering och
viss ombyggnad 1964 samt nu senast 1997 totalrenovering med om- och tillbyggnad för totalt 1,5
miljoner kronor.
Råhults Missionshus byggt 1914, ombyggt 1965, tillbyggt 1984 och ombyggt 1986.
Anders Nilsson, Loftås och Johan Fredriksson, Svanaryd sökte och fann Guds vilja och frid över
den plats där Missionshuset skulle byggas vid deras gemensamma bönevandring i området mellan
vägarna till Råhult – Loftås – Gallnås – Svanaryd. Utöver dessa båda personer var bl.a. Frans
Fredriksson, Råhult, Johan Karlsson, Sölje och Jonas Magnusson, Loftås engagerade i
missionshusbygget 1914.
Rönnhults Missionshus byggt 1916 och avvecklat 1994 = 78 år.
Broby skola/missionshus byggt 1923 och avvecklat 1995/1996.
Mjöhults Missionshus byggt omkring 1935 av enskild Ernst och Selma Henning. En del av
byggnaden var Missionshus och andra delen var gårdens bryghus/magasin. Missionsverksamheten
bedrevs av Mjöhult och Broby Missionsförening. Missionshuset avvecklades under 1950-talet och
mötesverksamheten fortsatte i Broby skola.
Fryele Filadelfia (P) byggt 1937 och avvecklat 2003 = 66 år.
Skillingsbäcks skola/möteslokal byggt ?, användes fram till 1939 då byggnation av flygplatsen i
Ya startade och Skillingsbäck förvärvades av flyget och vägförbindelsen till Ya by avstängdes.
Skolverksamheten flyttades till Fryele skola och ny möteslokal byggdes i Hemmershult.
Hemmershults Missionshus byggt 1939 och avvecklat 1997 = 58 år.
Ingabo Missionshus (HF) byggt 1944 och avvecklat på 1960-talet.
=================
SAM = Svenska Alliansmissionen
HF = Helgelseförbundet
P = Pingströrelsen

