Efter att under ett års tid,
ett mellan tjugo á trettiotal personer
boende i Klippan och dess omnejd,
hvilka i ord och vandel visade att
de stode i lefvande trosgemenskap
med Gud genom Jesus Kristus vår frälsares
dödsåminnelse, sammankommo
något över ett trettiotal vänner
för att bilda en friförsamling
i Klippan söndagen den 8 augusti 1909.
Sedan en bland de närvarande läst
Joh. 17 kap. och alla på knä gemensamt
bedit, tackat och lofvat Gud och
särskilt för den stunden nedkallat
Guds rika välsignelse beslöts; att
bilda en friförsamling i Klippan
med omnejd som skall heta:
Friförsamlingen i Klippan.
Deri följande medlemmar ingingo, N.P. Olsson Örkelljunga
Bengta Enger, Klippan, Nils Enger,
N.H. Nilsson ō Elin Nilsson i Klippan
Joh. Ljungqvist och Amanda Ljungqvist
Skelderhus, Hanna Brorsson, Elise
Andersson, Alma Lundin alla i
Klippan, Hilda Hansson, Munka Ljungby,
Johanna Persson Åsbo Össjö, Josefina

Jönsson Skelderhus, F.O. Svensson,
och Theresie Svensson i Klippan, Albin
Persson och Anna Persson i Åsbo Össjö
A. Blomgren, Karl Petersson, Elisabeth
Petersson och Ida Persson i Klippan,
Johanna Olsson Åsbo Össjö, Alma
Lundgren och Elise Sjöberg Ljungbyhed
Nils Persson, Johanna Persson och
Cecilia Johansson i Klippan, samt
S. Andersson och Ann Sofi Dahlgren
i Klippan.
Derefter utsågs N.P. Olsson i
Örkelljunga att tjäna vid församlingsmöten, N. Enger till församlingsföreståndare och S. Andersson,
A. Blomgren, N. Enger, Nils Persson
och N.H. Nilsson till församlings
råd.
Vidare beslöts att församlingsrådet skulle utarbeta stadgar som
framdeles borde föreläggas församlingen.
Beslöts att församlingen under
nästa år samlades fem ggr för att
fira Jesu dödsåminnelse.
Att en årlig frivillig afgift uppsamlas bland medlemmarne till

bestridande av kostnader m.m.
Till sist beslöts att hvar och
en hade att lägga på hjärtat
medmenniskors frälsning och göra allt
den förmådde föra mennisker
till Jesus, att de måtte komma i
personlig gemenskap med frälsaren.
Med bön och sång afslöts dessa
ärenden. Senare firades Jesu
dödsåminnelse en oförgätlig
stund som tillförde vår andliga menniska rik välsignelse.
Klippan den 9 augusti 1909.
Nils Enger

