Livskraftig församling
som aldrig varit utpost
av Olle Eriksson

Om hur det började med ”endast fyra bröder” i Tureberg;
hur man köpte tomt, bildade församling och byggde kyrka.

Första upplagan mars 1996

Hur företagsamma medlemmar i Tureberg började med att
köpa kyrktomt
av Olle Eriksson

Det vanliga under åren har nog varit att medlemmar som bott en bit utanför sin
församlings och kyrkas direkta upptagningsområde börjat med att bilda en
bönering för att med tiden bli en utpost. En bönering har som regel ”bara”
bönemöten medan en utpost ofta har både evangelist, som numera oftast kallas
predikant, och ordnade ”offentliga” möten. Vidare har utposten gruppmöten
eller månadsmöten och vald ordförande, sekreterare och så vidare och man för
protokoll.
Växer utposten vill man kanske bilda egen församling; samtidigt som
moderförsamlingen ibland stretar emot . Ofta därför att man inte tror att dess
barn skall klara sig på egen hand.
Det stämmer inte alltid
Ovanstående försök att schablonmässigt beskriva verkligheten stämmer inte alltid. Kanske
det rentav sällan stämmer. Inom Stor-Stockholm bildades på tio- och tjugotalet inte
mindre än elva pingstförsamlingar, och av dessa hade endast två börjat som utposter. Det
rörde sig i kronologisk ordning om Smyrnaförsamlingen på Söder, Filadelfia i Färentuna,
Elimförsamlingen i Täby kyrkby. Det var Tabor på Söder, Elimförsamlingen i Skärsätra
på Lidingö, Huddinge fria församling och Östermalms fria församling; inte att förväxla
med en senare med samma namn. Vidare Filadelfiaförsamlingarna i Tureberg och i
Tumba samt Södermalms fria församling. Den senaste genom samgåendet av Smyrna och
Tabor samt Betaniaförsamlingen i Märsta.
De enda som börjat som utposter var den lilla församlingen ute i Tumba, som under sina
första sju år tillhörde församlingen inne i stan – numera Botkyrka Pingstförsamling med
över sex hundra medlemmar – och Betania i Märsta; under sex år utpost till
Smyrnaförsamlingen på Söder och numera med namnet Filadelfia..
I Tureberg gjorde man allt bakvänt
Skräddarmästare Carl J Johansson, som tydligen var den förste föreståndaren i Tureberg,

berättar i jubileumsbok ”Trettioårshögtiden” (1940) att han kommit till Tureberg 1920
och hur där då fanns ”endast fyra bröder i den lilla utpostgruppen”. Förmodligen rörde det
sig om fyra bröder ’förutom kvinnor och barn’. Den lilla gruppen, som aldrig upphöjdes
till ”utpost” till stan, fick förbli en bönering. Några protokoll från den tiden finns inte
bevarade och hur många man var vet vi inte. Men vi vet att det dröjde inte länge förrän
man fick församlingen i stan att köpa en tomt för kapellbygge och att man hösten året
därpå bildade egen församling.
En socken norr om Stockholm
Tureberg är i dag en ”stadsdel” inom Sollentuna kommun som har drygt 54 000 invånare.
Före den stora kommunreformen, och från 1944, var Sollentuna, efter att först ha varit en
socken, Sveriges befolkningsrikaste köping.
Den som vill läsa om ”Det gamla Tureberg” hänvisas till en bok med samma namn
skriven av Einar Ahlén 1964 och till ”Tureberg förr och nu”, utgiven 1941. Det är ur
dessa böcker vi har hämtat vår information om gamla tider.
”Bagare by, som är det egentliga ursprunget till det nuvarande Tureberg, möter oss först i gamla
pergamentsbrev från början av 1300-talet. Då var Sollentuna sedan länge en socken kring den
troligen omkring år 1200 uppförda kyrkan. I den sydligaste delen av denna socken lågo på
Edsvikens västra sida byarna Skälby, Bagare, Hersby och Kummelby. Störst bland dessa var
Bagare, som omfattade de centrala och västliga delarna av nuvarande Tureberg.”

Det berättas vidare att Thureberg och dess grannbyar bibehöll sin karaktär av rena
jordbrukssamhällen under hela 1800-talet och att det 1866 bodde ungefär 500 personer på
det område som i dag är Tureberg. Samma år byggdes järnvägen mellan Stockholm och
Uppsala och den drogs rakt igenom Thureberg; men närmaste stationen var första åren
Rotebro. Tureberg station blev klar först år 1900.
1918 satte tomtförsäljningen i Tureberg igång på allvar och området kallades Turebergs
villastad.
På det andliga området
På ett ställe läser vi att: ”Även de andliga och kulturella områdena kännetecknas av livaktighet
med värdefulla insatser. Kyrka och skolor ha berörts i det föregående, men tilläggas bör att både
Svenska Missionsförbundet och Filadelfiakyrkan disponerade egna lokaler i närheten av Turebergs
Station, nämligen Turebergs Missionskyrka, uppförd 1912 och ombyggd 1935, samt
Filadelfiakyrkan som tillkommit 1925.”
Och på ett annat ställe: ”Så tidigt som 1888 började (jägaren och skogvaktaren August)
Lundberg kalla predikanter till Tureberg. Sammankomsterna hölls i hemmen, s.k. stugmöten. I
regel hölls andaktsstunderna varannan söndag, alternerande med dem, som hölls på Edsbergs slott,
till vilka baron Rudbeck kallade Statskyrkopräster. Lundbergs pastorer kom huvudsakligen från

Svenska Missionsförbundet. 1894 bildades Turebergs missionsförsamling. Lundberg blev
ordförande och kvarstod på denna post i 24 år. Genom ’personers synnerliga välvilja’ kunde den
lilla missionsförsamlingen med 10 medlemmar köpa tomt och bygga missionshus år 1912.
Kostnaderna för kapellet uppgick till 13.650 kr.”

Ur ”Helgade Hus”
I boken ”Helgade Hus Väckelserörelsens byggnader i Stockholms län 1858 - 1995”,
utkommen 1995, berättar Samuel Edestav om Filadelfia i Sollentuna och vi citerar:
”Den 12 mars 1923 köpte Filadelfiaförsamlingen i Stockholm tomten nr 29 vid Sollentuna-vägen
193 i Turebergs villastad för 5 150 (109 000) kronor. Tomten var på 2 933 kvm och kallades
”Fridsro”. I kontraktet, som undertecknades av bl a pastor Lewi Pethrus föreskrivs att ’tomten får
ej användas för ladugård, svingård eller annan för grannens trevnad störande inrättning...
Utskänkning av brännvin, vin eller maltdrycker får icke idkas å tomten...’
Grävning av grunden började sommaren 1924 och fortsatte våren 1925. Den 5 maj 1925 köpte
den nybildade församlingen tomten av Filadelfiaförsamlingen i Stockholm för samma pris.
Kapellbygget startade vid halvårsskiftet 1924 och redan den 7 - 8 november kunde man inviga
”lilla salen” med en bönenatt. Fr o m den 15 nov. hölls söndagsskolan och de offentliga mötena i
denna sal. Julottan kunde man hålla i stora salen i kapellet med Sven Lidman som predikant.
Den egentliga invigningen skedde påskdagen och annandagen 1926.”

Tureberg finns inte från början
Vad som hände bland ”de fyra bröderna” ute i Tureberg fram till 1923 berättar protokoll
och årsberättelser i församlingen inne i stan tyvärr ingenting om. Tureberg förekommer
över huvud taget inte i handlingarna förrän gruppen där ut i mars 1923 hittade tomten där
man avsåg ”uppföra en predikolokal”. Då gick det, som sagt, undan och efter endast ett
och ett halvt år var man egen församling. De fyra bröderna hade blivit 29 personer och i
mars 1926 kunde man inviga sin kyrka.
Ur predikoturerna i Evangelii Härold
En intressant källa för en forskare, som vill veta mer om pingstverksamheten i åtminstone
Stockholmstrakten, är den tidens Evangelii Härold. Den innehöll både predikoturer och
ibland något kort referat från möten och församlingar.
Första gången Evangelii Härold innehåller något om pingstmöten i Tureberg är i slutet av
juli 1921. Då kan vi i den tidens ”Predikoturer” i tidningen läsa: ”TUREBERG (bortom
Turebergs gård). Söndag kl. 2 e.m. Emil Berglund m.fl. Musikföreningen medverkar.”

Liknande tillkännagivanden förekommer ett par gånger till under sommaren. Vem den
annonserade talaren var vet vi inte, han har inte kunnat återfinnas i församlingens

matrikel. Kanske en ”övervintrad” bibelskoleelev.
Även följande sommar kan vi se i tidningen att det hölls friluftsmöten i Tureberg ”i hagen
bakom Turebergs gård” några gånger. Vid första mötet, som hölls den 12 juni, talade
Thure Roos och musikföreningen från stan spelade och sjöng.
Thure Roos var tydligen en ”kändis”. Honom kan vi läsa om i G. E. Söderholms
pingsthistoriebok del II med början på sidan 322: ”År 1926 sände Gud en broder till hjälp i
arbetet i Wien och på Balkanhalvön, nämligen broder Thure Roos. Denna broder, som i många år
verkat som evangelist i Sverige, utreste år 1923 på Guds kallelse till Tyskland...”

Och i den betydligt senare utkomna Pingstväckelseserien del 5, skriven av Arthur
Sundstedt, beskrivs han av en av sina efterträdare i Tureberg, Daniel Holm, då denna
berättar minnen från Kölingared med orden: ”Där kom den blide, käre brodern Thure Roos,
ett helgon ren i unga år.”

Tomtköp
”Vännerna i Tureberg”, som ”bröderna i stan” ofta kallade medlemmarna, hade tydligen
god hand med dessa bröder för i ett protokoll från ett diakonmöte i stan den 6 mars 1923
läser vi: ”§ 8. Wännerna i Tureberg inkom med en förfrågan om församlingen vore villig att
hjälpa dem med 900:- (18 800) kr. till handpenning å en tomt i Tureberg, som vännerna
reflekterade på att köpa för att där uppföra en predikolokal för verksamheten på platsen. Beslöts
att inköpa tomten i Församlingens namn, samt att sedermera överlåta affären till vännerna på
platsen.”

Redan från början var man i stan tydligen på det klara med att gruppen ute i Tureberg
skulle starta eget. Och man hade inget emot detta.
Redan efter en knapp vecka undertecknades ett köpekontrakt mellan säljaren Johan Alfred
Andersson och köparen, församlingen i stan, representerad av Lewi Pethrus, H Hedberg
och Filip Lundberg. Samt med ett godkännande av Fru Alfrida Andersson.
Vi återger några avsnitt: ”Jag Johan Alfred Andersson upplåter och försäljer härmed till
Filadelfiaförsamlingen, Sthlm, lägenheten Turebergs villastadstomt N:o 29 eller Fridsro om 2.933
kvm, avsöndrad från lägenheten Turebergs Villastad N:o 1 uti Sollentuna socken och härad av
Stockholms län, för en överenskommen köpeskilling stor Kr. femtusenetthundrafemtio /5.150:-/kr.
och på följande villkor i övrigt.”

I villkoren föreskrivs att 1 650 kronor skulle betalas kontant vid tillträdesdagen den 30
maj 1925 och resten halvårsvis fram till den 1 oktober 1928.
Nu gällde det att satsa
Nu stod man där med en alldeles egen tomt och nu började allvaret; att bygga. Redan till
diakonmöte i stan den 29 maj framförde ”Wännerna i Tureberg” en önskan att få hålla

möte på tomten för att ”inviga” den. Pastor Pethrus var emellertid bortrest och frågan
bordlades tills han kom hem.
Man tycks emellertid inte ha kunnat vänta utan vi läser i Evangelii Härold om ett möte
Söndagen den 17 juni: ”... å kapelltomten vid skolan kl. 4 e.m. E. Ekenäs, Hård m.fl. Sång och
musik av församlingens musikförening. Tåg avgår från Stockholms Central kl. 1 och 3.25 e.m.
Omnibuss från Norra Bantorget var halvtimma.”

En liten uppmjukning tydligen, utan föreståndaren, inför det verkliga mötet en dryg
månad senare. Här citerar vi en annons i Evangelii Härold:

Filadelfiaförsamlingen i Stockholm
har utfärd till TUREBERG på e.m. sön-dagen
den 22 juli 1923. Möte hålles å kapelltomten i
närheten av skolan kl. 4 e.m.
Talare: A.P.Franklin, G.Dahl, Lewi Peth-rus,
Ivar Claeson m.fl.
Stora musikföreningen och ungdomsklassens musikförening medverka.
Offer upptages för byggnadsfonden i Tureberg. Tåg avgå från Centralen kl. 1 e.m. samt
från Sthlms lokalst. kl. 3,25 e.m. Om-nibuss går
från Norra Bantorget varje halv-timma från
hörnet av Upplandsgatan och Karlbergsvägen
varje heltimma.
I händelse av regn hållas mötena i Ture-bergs
kapell.”

Ett förvånansvärt ”påkostat” möte vad gäller talare. Förutom föreståndaren själv
församlingens nyanställde och så småningom kontroversielle missionssekreterare A P
Franklin, den mycket flitige författaren och pingstteologen Gustaf Dahl och Ivar
Claesson. Pastor i Malmö och med i ledningen av den efter ett par år bildade ”Svenska
Fria Missionen”.
Det sista friluftsmötet för sommaren är annonserat till den 4 augusti och det hölls på
”kapelltomten vid skola”. Den alldeles egna tomten.
I ide under vintern
Vad de nya tomtägarna ute i Tureberg gjorde under vintern kan vi bara gissa. Man tog
antagligen tåget och åkte in till Karlbergs station – ett stenkast från den stora kyrkan i
stan.
I bokslutet för 1923 upptar balansräkningen en post kallad ”Insatt i Kapelltomt i Tureberg

1,000:- (20 800)” och i revisionsberättelsen nämns ”Lån till Böneringen i Tureberg för
inköp av kapelltomt 1.000”. De från början begärda 900 kronorna hade tydligen utjämnats
till tusen.
Då det vårades började man tänka på att bygga ”en samlingslokal på den inköpta tomten”.
Parentetiskt kan vi notera att man på den här tiden aldrig talade om att bygga kyrkor eller
kapell. Man använde sig av benämningen samlingslokal eller ”sal”, Filadelfiasalen på
Sveavägen till exempel. Kyrka ledde kanske tankarna till Statskyrkan och kapell till
kapellen inom samfundet man ganska nyligen lämnat.
Man hörde av sig till stan och vid ett äldste- och diakonmöte den 3 juni beslöt bröderna
att resa ut till Tureberg den 17 juni ”för att tillsammans med vännerna söka ordna med dem om
de önskade ordna sig till församling för att bättre kunna ordna upp affärerna med bygget”.

Noteringarna ger intryck av att församlingen närmast uppmanade till församlingsbildande.
Antagligen låg Tureberg utanför en osynlig utpostgräns.
Sommaren 1924
Så kom då en ny sommar och man fortsatte med friluftsmöten. Den 1 juli läser vi i
Evangelii Härold:
”TUREBERG, kapelltomten nedanför skolan.
Söndag kl. 5 e.m. friluftsmöte. A.V.Asplund m.fl.”

Från 18 oktober och under resten av året håller man möten inomhus i ”Biograflokalen”
(vid Bygdevägen).

Egen församling och kapellinvigning
Turebergarnas önskan att bilda församling hade naturligtvis diskuterats med
församlingsledningen innan man den 25 oktober skrev under den formella ansökan om
flyttningsbetyg. Redan den 21:a hade frågan behandlats i äldste o diakonmötet i stan. Och
därifrån läser vi:
”§ 16. Beslöts att bröd. äldste o diakoner reser ut till Tureberg nästa tisdag (28 oktober) för att
närvara vid vännernas församlingsbildande.”

Till församlingsmötet i stan den 27 oktober hade inkommit en skrivelse inledd med:
”Undertecknade bedja härmed om flyttningsbetyg i och för bildande av egen fri församling i
Tureberg. Tureberg den 25 oktober 1924.” Därefter följer i ett par prydliga kolumner av vars

och ens namnteckning kompletterad med medlemsnummer. I allt 29 namn.
Samma medlemsnummer och namn är uppräknade i protokollet från församlingsmötet
under ” § 5. Flyttningsbetyg hade begärts av följande vänner... Vännerna hava ordnat sig till en fri
församling i Tureberg, dessa vänner fingo sin begäran beviljad av församl. ett minnesord lämnades

vännerna. Uppb. 3:8 ’Jag känner dina gärningar. Se, jag har låtit dig finna en öppen dörr, som
ingen kan tillsluta. Ty väl är din kraft ringa, men du har tagit vara på mitt ord och har icke
förnekat mitt namn.”

Mer som ett kuriosum kan vi notera att det var just 29 personer som 14 år tidigare bildat
församlingen i stan.
Uttrycket att ”ordna sig som fri församling” skall inte tolkas som ”fri från församlingen i
Stockholm” utan var det uttryck pingstvännerna under många år använde för att markera
att man var fri visavi de gamla samfunden.
Efter församlingsmötet besvaras ansökan om flyttningsbetyg med: ”Alla dessa syskon, som
tillhört Filadelfiaförsamlingen i Stockholm och som av oss äro kända som verkliga kristna, vilka i
allt vilja följa Jesu vilja, och som nu begärt flyttningsbetyg för att ordna sig som en troende och
döpt församling i Tureberg, rekommenderas på det varmaste. Vi vilja följa våra vänner med våra
förböner samt önska dem Guds rikaste välsignelse, då de nu gå för att ordna sig till en fri
församling. Upp 3:8. Stockholm den 28 okt. 1924.
Å Filadelfiaförsamlingens i Stockholm vägnar:
Alfr Gustafsson
Lewi Pethrus”

Samma dag – 28 oktober 1924 – lär så den nya församlingen ute i Tureberg ha bildats. En
händelse som vi inte vet något om; varken hur det gick till eller var det skedde.
I Stockholmsförsamlingens årsberättelse för 1924 läser vi: ”... Under året hava flera av
församlingens utposter ordnat sig till fria församlingar. Dessa utposter äro: Den fria församlingen
på Östermalm, adr. Majorsgatan 9, Vaxholm, Huddinge och Tureberg. Vile Guds rika välsignelse
över dessa kära vänner, det må vara vår bön!”

Utan att märka ord vill vi endast notera att ingen av de uppräknade ”utposterna” någon
gång varit utpost.
Östermalmsförsamlingen bildades av 21 medlemmar i Filadelfia på initiativ av
församlingsledningen. Det var trångt i lokalen på Sveavägen och man ville evangelisera
Östermalm. Typisk utpostverksamhet; men det bildades en församling. Den fick aldrig
någon framgång och då nya kyrkan blev klar lades den ner och medlemmarna flyttade
tillbaka.
Vaxholm vet vi inte mycket om men i Huddinge bildades, liksom i Tureberg, en
församling direkt. 1929 brann kapellet i Huddinge ner och efter år av mycket slit med
nybygget gick man med sitt nya kapell in som utpost i stan sommaren 1934.
Tillbaka till Tureberg!
Den nybildade lilla församlingen i Tureberg stod nu med en tomt där grundgrävningar
pågick för ett kapellbygge; men tomten ägdes av församlingen i stan. Samtidigt hade man
en skuld på tusen kronor. ”Problemet” togs upp på ett extra församlingsmöte i Tureberg

den 26 januari: ” § 3. Till byggnadskommitterade för församlingens Kapellbygge i Tureberg
valdes Bröderna Löfgren, Danielsson, Ekström, Johansson och Edlund.
§ 4. Till underhandlingskommitterade (?) till Filadelfiaförsamlingens i Stockholm med anledning
av tomtköpet för Filadelfiaförsamlingens i Tureberg Kapellbygge valdes bröderna
Johansson, Ekström och Edlund.”

Och redan dagen därpå var diakonkåren i stan beredd att gå den nybildade församlingen
till mötes genom att besluta ”att till församlingen i Tureberg överlåta köpehandlingarna på
kapelltomten därstädes samt föreslå Filadelfiaförsamlingen att efterskänka den summa av ett tusen
kronor som den utbetalt vid inköpet av nämnda tomt, likaså att upptaga ett offer för bygget då det
kommit igång, och vid något tillfälle möjligen kan behöva få hjälp.”
Och från församlingsmöte i Tureberg den 2 februari läser vi att ”Den tillsatta kommittén fick
i uppdrag att till församlingen i Stockholm frambära församlingens i Turebergs tack för den gåva å
1000 kr, som skänkts till Kapellbygget i Tureberg, samt för det utlofvade offret.”
Vid ett församlingsmöte i Tureberg den 4 maj beslöt man ”giva byggnadskommittén frihet att
forcera med kapellbygget för att om möjligt få lilla salen färdig till hösten och slippa hyra
biograflokalen.” Onekligen ett mycket fint ordval för att be kommittén skynda på.

I samma möte beslöt man att köpa tomten av församlingen i stan för den ursprungliga
köpeskillingen på 5 150 kronor.
På församlingsmötet i stan den 6 juli beslöts att ”överlåta tomten” och att efterskänka de
tusen kronorna, som utgjort handpenning. Ordvalet betyder enligt vissa uppgifter att man
efterskänkte såväl tomt som handpenning. Något som inte kunnat kontrolleras.
Ett definitivt utropstecken sattes av Sollentuna och Färentuna häradsrätt när den den 7 juli
1925 meddelade lagfart ”å den från lägenheten Turebergs villastad n:r 1 under 3 1/2 mtl
Tureberg eller Bagare n:r 1-4 i Sollentuna socken avsöndrade lägenheten Turebergs villastadstomt
n:r 29 eller Turebergs villastad 1/30, vilken lägenhet Filadelfiaförsamlingen i Tureberg enligt
köpekontrakt den 30 maj 1925 och köpebrev samma dag för femtusenetthundrafemtio kronor
köpt av Filadelfiaförsamlingen i Stockholm.
På Häradsrättens vägnar: H. Fagerström.”

Ur Evangelii Härold
Predikoturerna 29 okt – 5 nov 1925
TUREBERG.
Lördag kl. 8 e. m. bönemöte hos Johanssons.
Söndag kl. 10 f. m. (Biograflokalen) sön-

dagsskola; kl. 11.30 f.m.(Biograflokalen)
Lennby m.fl.; kl. 6 e. m. (Missionshuset)
Onsdag kl. 8 e. m. bönemöte i Missionshuset

Inte riktigt slut
Men ändock skulle relationerna till dottern i Tureberg komma att behandlas tre gånger till
under närmaste månaderna.
Den 27 oktober hänvisades Turebergsförsamlingen till Riksbanken då man behövde låna
fem tusen kronor för att fullborda bygget. Stan hade inte råd.
Den 15 december tackade och avtackades Ture Axäll av äldste och diakonkåren som han
tillhört. Han hade ’anslutit sig till vännerna i Tureberg’, för att citera protokollet, och
tillönskades Guds rika välsignelse.
Den 16 mars 1926 behandlas så en inbjudan i äldste och diakonmötet att ’övervara
invigningen av den nya predikolokalen under Påsken’.
Invigning av predikolokalen
I Evangelii Härold kunde man den 24 mars 1926 ta del av en annons som tillkännagav
invigning av kapellet i Tureberg.

Uppbyggelsemöten
och kapellinvigning avhåller Filadelfiaförsamlingen i Tureberg under påskdagarna.
Offer upptages för byggnadskassan. Talare:
Brr. Lewi Pethrus, G. E. Söderholm, B. Zettersten, Lemuel Karlsson m. fl. Övriga vänner, som känna sig manade att närvara, äro
välkomna. Mötestider: Kl.11.30 f.m., 6 e.m.

Följande veckas predikoturer visar att utöver ovannämnda medverkade Joel Lännby på
långfredagen den 2 april klockan 11.30 f.m. och 6 e.m. samt Manskören på annandagen
och i ett referat i samma nummer av tidningen kan vi läsa: ”... Genom Hans nåd har ett
kapell blivit uppfört här med cirka 250 sittplatser, vaktmästarbostad och ett rum för Herrens
vittnen. Då församlingen ännu inte är större än ett 40-tal medlemmar, är detta ett underbart
bönesvar.... /Thure Axäll.”
(Joel Fredriksson Lännby född 16 maj 1892 döptes 13 juni 1915 i Stockholms 5te Baptistförsamling Elim på
Östermalm varifrån han inflyttade till Filadelfiaförsamlingen 9 januari 1922 för att den 4 januari 1926 flytta till
den nybildade församlingen i Tureberg.
Thure Axäll född 27 februari 1882 och döpt i Katrineholm 18 maj 1902 kom 10 maj 1911 till
Filadelfiaförsamlingen från Stockholms 6te Baptistförsamling Betania på Kungsholmen. Den 28 september 1914

blev han vald till diakon i Filadelfia och den 28 december 1925 flyttade han till församlingen i Tureberg.)

Slutord
Gruppen pingstvänner, som 1920 bestått av endast fyra bröder och deras familjer, utgör
idag en församling på drygt 650 medlemmar i en ny kyrka från 1965; uppförd på samma
tomt som den ursprungliga.
Några viktiga datum
1920 Carl J Johansson kom till Tureberg och träffar några pingstvänner.
1921 19 juli Första gången i Evangelii Härolds predikoturer.
1923 6 mars ”Wännerna i Tureberg” ber församlingen i stan köpa kapelltomt.
30 maj Tomtens tillträdesdag.
22 juli Församlingen i stan åker till Tureberg och håller möte på tomten.
1924 27 okt 29 medlemmar får flyttningsbetyg till ny församling i Tureberg.
28 okt Filadelfiaförsamlingen i Tureberg bildas.
1925 27 jan Diakonmöte i stan föreslår att efterskänka tomten i Tureberg.
6 juli Församlingen i stan överlåter tomten och efterskänker 1 000 kr.
1926 2 april Kapellet i Tureberg inviges.
Bilagor:
Ur ”Trettioårshögtiden” (Carl J. Johansson)
Ur ”Helgade Hus” (Samuel Edestav)
”Formellt och i kronologisk ordning”
Skrivna källor:
Filadelfiaförsamlingens i Stockholm arkiv
Filadelfiaförsamlingens i Sollentuna arkiv
Evangelii Härold 1921 - 1926
Sollentuna Tingsrätt, inskrivningsmyndigheten
”Tureberg förr och nu” utgiven av Turebergs Fastighetsaktiebolag 1941
”Det gamla Tureberg” utgiven av Turebergs villaägareförening 1961
”Trettioårshögtiden” utgiven av Filadelfiaförsamlingen vid dess jubileum 1940
”Helgade Hus” utgiven av Väckelserörelsens Byggnadshistoria 1995.
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