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Tjäna med kärlek

Äldste Martin J. Turvey, Storbritannien
Områdessjuttio

ROBERTCASEY

F

ör ett antal år sedan var vår då fyraårige son
med om en allvarlig trafikolycka långt hem
ifrån. Efter ungefär en vecka på sjukhus kunde
han förflyttas 32 mil till vårt lokala sjukhus. När
vi kom hem låg det en lapp nedanför brevin
kastet från en kärleksfull och omtänksam
stödsyster med information om vem som skulle
hämta upp våra fyra övriga barn på skolan, vem
som skulle laga mat och vem som skulle ta hand
om vår tvätt. Under loppet av de följande fem
veckorna av vår sons sjukhusvistelse födde min
fru vår yngste son. Med en son i ena änden av
sjukhuset, en hustru och en nyfödd baby i den
andra änden, fyra barn att ta hand om och ett
heltidsjobb att klämma in, skulle vi inte ha klarat

Jag uppmanar var och en av
oss att ta varje tillfälle att räcka
ut en hand till andra, att lyfta,
stärka och tjäna med kärlek.
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oss utan den avsevärda hjälp vi fick av medlemmarna i vår försam
ling. Vi var så tacksamma för deras osjälviska tjänande. Vi vet att
den vanligt förekommande frågan ”kan vi göra något för att hjälpa
till?” alltid ställs uppriktigt, men den här underbara omtänksamma
systern gick den extra milen, förutsåg våra behov och tjänade i
enlighet med dem.
I Lukas 4:18 läste Frälsaren Jesajas profetior om sin egen
ankomst och sin mission här på jorden. Där står det:
”Herrens Ande är över mig, för han har smort mig till att för
kunna glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig att utropa
frihet för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta
frihet” (se Jes. 61:1).
I vårt samhälle i dag finns det många som har förkrossade
hjärtan på grund av brustna familjerelationer eller andra svår
igheter. Det finns många som hålls fångna av beroenden, av
depression eller av missmod. Det finns många som är blinda,
speciellt för de fridsamma sanningarna i Jesu Kristi evangelium.
Och många har sårats av livets besvikelser.
I 3 Nephi 18:32 läser vi: ”Dock ska ni inte driva bort honom från
era synagogor eller era platser för tillbedjan, för ni ska fortsätta
betjäna sådana, för ni vet inte om de inte kommer att återvända
och omvända sig och komma till mig med helhjärtat uppsåt, så att
jag kan hela dem. Och ni ska bli medlet att föra frälsning till dem.”
Kan du föreställa dig en mer spännande välsignelse än att
tillsammans med Frälsaren arbeta med att hela bedrövelserna hos
dem omkring oss och vara ett redskap i deras frälsning?
För ett tag sedan åkte jag för att besöka min son som studerade i
Rexburg i Idaho. Han, hans fru och jag åt middag på en restaurang
där människor står i kö för att serveras. Den var full av studenter
som var förväntansfulla inför sin examen och terminsavslutning.
Jag lade märke till en ung dam som kom utan sällskap och såg ut
att vara lite ensam och överväldigad av ljudnivån och aktiviteten
omkring sig. Jag kände mig manad att fråga om hon ville göra oss
sällskap. När hon fick sin mat gick hon förbi oss och tog sig ensam

till ett bord. Vid det ögonblicket, tänkte jag: Äsch, hon kommer att
tycka att jag är konstig om jag frågar om hon vill sitta med oss, och
jag lät tillfället passera. Jag minns att jag vaknade upp vid halv tretiden följande morgon och tänkte: Tänk om hon verkligen behövde
vår hjälp och vänskap? Jag klev upp ur sängen och föll på knä och
bad att någon annan skulle kunna hjälpa henne med det som jag
hade misslyckats med. Jag bestämde mig också då för att jag skulle
försöka att aldrig mer låta den sortens maning eller en möjlighet att
lyfta någon annan passera.
Jag uppmanar var och en av oss att ta varje tillfälle att räcka ut
en hand till andra, att lyfta, stärka och tjäna med kärlek. När vi gör
det uppfyller vi det heliga löftet som vi ingick vid dopet att stå som
vittnen om honom, vara hans händer och hela de nödställda. ◼

LOKALA SIDORNA

Små och stora svenska mirakel

M

in mans syster Lilly och hennes man Roger hade kommit från
USA för att besöka oss i Sverige. Jag ville att vi skulle göra
något speciellt, så vi bestämde oss för att tillbringa eftermiddagen
i ett äventyrsbad. Jag tänkte att det skulle vara säkert eftersom vi
var fyra vuxna som skulle passa barnen.
Men det måste ha blivit något missförstånd om vem som skulle
passa Leonard, vår 5-årige son. När vi såg att han saknades börj
ade vi frenetiskt leta efter honom. Plötsligt ropade min man Henri:

Leonard och Hanna Saffer med familj

”Leonard har drunknat!” Lilly, som var utbildad
badvakt, dök genast ner i poolen och drog upp
honom från botten och började omedelbart sätta
igång livräddning.
Jag kunde inte förstå att det hände. Jag und
rade om min son skulle tas tillbaka till vår him
melske Fader. Jag bad genast att Herrens vilja
skulle ske. Mitt i kaoset lade Henri händerna på
Leonards huvud och gav honom en välsignelse.
Under den korta välsignelsen fick jag en bränn
ande känsla inom mig. Jag kan inte med ord
förklara hur, men jag visste att det var Herren
som tröstade mig och jag visste att om jag hade
tro skulle allt bli bra. Precis när Henri avslutade
välsignelsen tog Leonard ett andetag.
Februari 2021
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I Lunds församling finns familjen Leonard och Hanna Saffer. De
har fem barn i åldrarna 1–9. Mycket gott strålar ut från denna
familj. De bjuder hem, de stöttar, de vittnar, de sjunger och de
visar tro – allt medan barnens behov tillgodoses på ett härligt
sätt. Resan har kantats av både glädje och bekymmer. Herren har
verkligen besvarat deras böner, men det har varit tider då de har
behövt vänta i tro och tålamod.
För oss som var med 1991 är Leonard och hans underbara
familj ett ännu större mirakel. Vi ber Kerstin och Henri Saffer,
Leonards föräldrar, att berätta.

SYDSVENSKAN

Möt familjen Lohman

N

Leonard 1991, efter olyckan

Ambulansen kom och tog Leonard till sjuk
huset. Han var fortfarande medvetslös och läk
arna varnade oss och sa att om han vaknade
ur sin koma, skulle han förmodligen ha hjärn
skador. I efterhand har vi fått veta att endast
två procent av dem som är med om denna typ
av olycka klarar sig utan hjärnskador. Men jag
trodde på att Leonard kunde bli bra om det var
Herrens vilja. Jag koncentrerade mig på det.
På sjukhuset ringde vi vår grenspresident. Vi
bad honom komma till oss för att ge Leonard en
välsignelse med olja, vilket han gjorde. Detta var
måndagen efter fastesöndagen den 1 december
1991. Vi har senare fått veta att när vår grenspresid
ent skulle avsluta sin fasta på söndagens eftermid
dag blev han manad att fortsätta fasta. Han fastade
ytterligare ett dygn och i samband med att han
avslutade fastan ringde vi och bad om hans hjälp.
Två dagar senare vaknade Leonard. Det första
han sa var: ”Jag flyter ner.” Han var rädd, men vi
förstod snart att han var oskadd. Lättnad, lycka
och tacksamhet flödade genom och över oss. Vi
hade blivit välsignade med ett mirakel genom
prästadömets kraft och genom vår tro. ◼
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är vårt missionspresidentpar Robert och Tiffany Davis verkade
som missionärer här i Sverige för ungefär 35 år sedan hände
något speciellt. En familj blev till. Och då inte familjen Davis,
utan familjen Lohman. Pär Lohman bodde i Östersund när Robert
Davis kom dit som ung missionär. Pär jobbade som civilanställd
vid Arméns tekniska skola och han hade några månader tidigare
börjat intressera sig för
evangeliet. Äldste Davis
kom att betyda mycket för
Pärs väg till medlemskap
i kyrkan. I mars 1986 blev
Pär medlem och han döp
tes av äldste Davis.
Lite senare, på ett annat
håll i Sverige, tjänade
syster Tiffany Davis som
då hette syster Miller.
Pär och Birgitta Lohman
I Örebro undervisade hon
en ung kvinna, Birgitta
Nilsson. När Birgitta skulle
hälsa på sin storasyster i
Östersund besökte hon
kyrkan där och detta blev
en försiktig början till en
vänskap mellan Pär och
Birgitta. En stavsdans i
Stockholm och Festinord
1987 i Alingsås ledde
till att de gifte sig i mars
1988. Birgitta flyttade till
Östersund och paret blev
en stomme i den lilla
grenen. Familjen välsign
ades med fyra barn: Robert
Äldste Davis och Pär Lohman
(efter Robert Davis),
inför dopet 1986
Emma, Filip och Anna.

Familjerna Lohman och Davis 2016, från vänster: Pär, Birgitta, Emma, Philip, Deborah, Anna, Robert, Johanna, Christian, Alexandra,
Warren, Tiffany och Robert

År 2005 lade Försvarsmakten ner i
Östersund och Pär erbjöds ett jobb vid
Försvarets IT-driftcentral i Arboga, vilket
innebar att familjen flyttade till Örebro. Det
var speciellt för hela familjen att få tillhöra en
stor församling. Sonen Filip är i dag gift med
Deborah, vars far Vedel Förnes var grenspre
sident i Örebro när både Tiffany och Robert
Davis tjänade där. Sonen Robert tillhör
nu Malmö församling och vigdes i Stock
holms tempel den 30 oktober med Miranda
Byington från USA (som i skrivande stund
ännu inte fått uppehållstillstånd i Sverige).
Döttrarna jobbar och bor i Örebro.
Familjerna Lohman och Davis har vårdat
sin vänskap genom åren. De har rest till
varandra på semestrar och deras barn har
många roliga minnen tillsammans. ◼
Syster Davis undervisade andra syskon som döptes under
hennes mission. Vi hoppas att få intervjua även dessa
medlemmar och återkomma med deras berättelser.
Nytagen bild då president och syster Davis
besöker familjen Lohman i Örebro.
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När nåden känns
Lena Carlsson
Lunds församling

E

tt år levde jag i trauma. Varje dag det året, var som dagen då
jag fick veta att min älskade lillebrors liv så tragiskt hade tagits
ifrån honom.
Min sorg var oändlig och bottenlös. Som att skrika under vatten.
Mina vänner var oroliga för att mitt trasiga hjärta skulle bli min död.
Aldrig har jag känt en så total frånvaro av Gud. Ingen nåd och
ingen tröst.
Nu har det snart gått två år. Många har stått vid min sida. Min
sorg är lindrad. I mitt hjärta känner jag frid och lycka.
Jag förstår nu att Gud bar mig hela vägen. Jag var oförmögen
att känna i vems famn jag vilade. Nåden fanns där.
I ett tal hörde jag: ”Det finns ingen sorg på jorden som inte
himlen kan hela.” Det är en sanning för mig.
Välsignelsen finns där. Nåden finns där. Det finns hopp när
allt är svart. ◼

Jessica Carlson och Mathias Eldenberg

J

essica Carlson och Mathias Eldenberg från
Malmö stav har gift sig. Jessica är uppvuxen

i kyrkan i Växjö och Mathias har växt upp i
kyrkan i Lund. De vigdes den 10 oktober 2020
av biskop Jerry Ahlström. Jessica är dotter till
Thomas och Ewa Carlson och Mathias föräldrar
heter Donald och Yvonne Eldenberg. Paret med
det gemensamma efternamnet Eldenberg kommer till mångas glädje att tillhöra Växjö gren. ◼
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”THE HAND OF GOD”, AV YONGSONG KIM. HAVENLIGHT.COM

Nygifta

Brigham Young Universitys
”PathwayConnect”
BYU PathwayConnect är ett subventionerat universitetsförberedande studieprogram på nätet som bygger andligt självförtroende
och som lär ut grundläggande akademiska färdigheter. Alla
kurser siktar mot att förbereda för en kandidatexamen. Vi har
bett Angela Lidin (57) att berätta om sina erfarenheter av att
studera med PathwayConnect.

J

Angela Lidin

grundskolan bakom mig. Ändå levde drömmen
om att en dag söka till PathwayConnect. Jag ville
få en grund att bygga vidare på för framtiden.
Plötsligt hände det två saker som öppnade
upp för mig att söka till PathwayConnect. Det
första var att min make och jag blev kallade som
stavsmissionärer till Gotland. Det andra var en
pandemi. När kyrkan stängde ner tempel och
möten fanns det plötsligt tid och möjlighet för
mig att studera. När annonsen från Pathway
Connect dök upp på kyrkans sidor på Facebook
kände jag att jag åtminstone ville försöka komma
in på programmet.
När jag gjorde antagningsprovet på engelska
så bad jag Björn stå på knä och be för mig. Det
var både skrämmande och spännande! Frågorna
kom i ganska raskt tempo och när jag var klar
Februari 2021
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ag älskar verkligen den utbildning vi får i Jesu Kristi Kyrka av
Sista Dagars Heliga. Jag har själv gått två av oberoendeinitiativen,
dels Min grund, som jag gick tillsammans med min make Björn,
dels Personlig ekonomi. Jag kan verkligen rekommendera dem. De
välsignelser som jag upplevde under den tiden var helt underbara
och jag kände verkligen att dessa träffar skulle förändra mitt liv.
Det var också där, i oberoendegrupperna, som jag hörde talas om
PathwayConnect. Jag kände mig redan från början väldigt nyf
iken på detta, men då Björn och jag var i Stockholms tempel som
volontärer fyra dagar i veckan så kände jag att jag varken hade tid
eller ork att hoppa på en utbildning på BYU. Dessutom förstod
jag att all utbildning var på engelska och jag hade bara åtta år i

fick jag besked direkt om att jag var välkommen
att söka in på BYU PathwayConnect.
Jag läste igenom informationen på BYU:s
webbplats och insåg att det skulle kosta rätt
mycket pengar att studera, även om det är en
starkt subventionerad utbildning. Någon sa till
mig att det är gratis att studera på Komvux i
Sverige. Jag kände dock att det var just Pathway
Connect som var min väg framåt, så jag sände in
min ansökan.
På PathwayConnect läser vi engelska, matem
atik, religion och något som heter ”Life skills”
– livsfärdigheter. Vi läser också institutprogram
met. En av mina institutlärare är Kittel Kittelsen,
som arbetar för kyrkans utbildningsverksamhet
i Norge. Hans lektioner är fantastiska. Vår lär
are i Life skills är vår huvudlärare. I den kursen
är vi 25 elever, nio från Storbritannien, tre från
Ungern och en eller två från flera andra europe
iska länder. Vi har ett missionärspar som håller
i översikten av allt och som är med oss på
veckoträffarna över Zoom. På veckoträffarna är
det alltid en av oss elever som håller lektionen.
Nästa vecka är det min tur. Då ska jag undervisa
om ekonomi.
Nu är jag inne i fjärde veckan och jag har
märkt att BYU PathwayConnect är mer än en
skola. Det är ett verktyg som Herren har gett
oss för att vända det som är svagt till det som
är starkt. Detta håller på att förändra hela min
natur och mitt tänkande, själva sättet jag för
håller mig till mig själv och omvärlden – och till
min förmåga att lära! Jag skulle inte ha klarat en
utbildning på engelska med mina åtta år i grund
skolan. Men, Herren kan lyfta mig långt över min
egen förmåga.
Är det något jag vill säga till den som funderar
på att söka till BYU PathwayConnect så är det:
Kan jag, så kan du! ◼
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Karta från 1847, lite innan evangeliet började predikas i Skandinavien

Utdrag ur Nordstjärnan från 1920
En förklarande tillbakablick samt nyheter angående kyrkans
organisation i de nordiska länderna.
Skandinaviska missionen delad
År 1850 förkunnade aposteln Erastus Snow Jesu Kristi evange
lium för första gången i Danmark och vid den tiden upprättades
den så kallade ”Skandinaviska missionen”, omfattande Danmark,
Norge och Sverige. År 1905, eller efter 55 års förlopp, ansågo
kyrkans översta president lämpligt att från den skandinaviska miss
ionen skilja vårt land, Sverige och med detta land förena Finland
och Ryssland under namn av ”Den svenska missionen”. Missionen
i Danmark och Norge har sedan den tiden, ca 15 år, varit förenad
under det ursprungliga namnet ”Skandinaviska missionen”.
Genom vår kyrkliga amerikanska dagliga tidning ”Deseret
News” ha i dagarna erhållits kännedom om att kyrkans översta

presidentskap nu funnit lämpligt att på grund av besvärande och
för missionsverksamheten hindrande regeringsbestämmelser –
följder av världskriget – geografiskt omlägga den skandinaviska
missionen så att landet Danmark jämte dess besittning Island
bliver en självständig mission under namn av ”Danska missionen”
med missionskontor fortfarande som hittills i Köpenhamn. Vårt
gamla broderland, Norge, bliver en ny mission under namn av
”Norska missionen” med missionskontor i Kristiania.
Evangelium till Finland och Ryssland
Ehuru i mycket liten utsträckning har evangelii budskap dock
nått till grannländerna öster om Skandinavien, nämligen Finland och
det stora Ryssland. Fem svensktalande personer i Finland äro med
lemmar av Kristi kyrka och tillika prenumeranter på denna tidskrift.
En familj boende i Petrograd var före världskriget i kommunikation
med den svenska missionen, men vi ha under och efter kriget för
gäves sökt att genom postverket komma i förbindelse med dem, och
äro sålunda i okunnighet om de äro bland de levandes antal.
I jubileumsboken Steg i tro (s. 2) berättas mer angående detta:
Två svenska bröder kallades 1875 att gå på mission till Finland,
där evangeliet ännu inte predikats. Det första dopet ägde rum 1876 i
Nikolaistad. I Sankt Petersburg döptes 1895 en svensk familj Lindelöf.
Detta räknas officiellt än i dag som kyrkans tillkomst i Ryssland.
De heligas sammankomster
Ur ett brev från presidenten för Den svenska missionen
publicerat i Nordstjärnan 1920.
Mänskliga förordningar, som kyrkan är underkastad, gör det ej
möjligt för äldsterna från Sion att komma till missionsfälten så som
önskligt vore. Flera äro beredda att för evangelii skull lämna hem och
anhöriga, men än är det ett, än ett annat oberäknat hinder som möter.
Nu kära syskon! Då det synes dröja ännu en tid innan Sionsbrö
derna i tillräckligt antal kunna komma oss till hjälp så må vi därför
ej förtröttas eller slumra in. Vårt hopp för Sverige står till det lokala
prästadömet. Låt oss från varje plats som ännu ej haft besök av
missionspresidenten få meddelanden från äldsterna eller prästerna,
angivande icke blott vad I saknen, ty sådana brev få vi ofta, utan
låt oss få veta vad I kunnen och viljen göra för att ersätta saknaden
av Sionsbröderna. Det finnes under omständigheterna ingen giltig

orsak för syskonen att vara i saknad av samman
komster där I kunnen efter edert samvetes bjud
ande dyrka Gud i anda och sanning.
Om det bland eder ej finnes någon som har
gudomlig myndighet att administrera den heliga
nattvarden, så låt oss då veta namnen på den
eller de bröder som äro lärare eller diakoner,
eller namnen på de bröder som ej ännu mottagit
någon grad av Guds prästadöme, och vi skola
se till att få någon ordinerad som kan samla
syskonen omkring sig.
Eder broder i Kristo
Theo. Tobiason
Missionspresident ◼

Troen och Bengta
står upp för sin tro
Lisa Nyberg
Lunds församling

A

tt hålla religiösa möten och låta döpa sig i en
annan kyrka än den evangelisk lutherska var
under 1850-talet ett brott mot såväl ordningslagen
som kyrkolagen. Tidiga medlemmar kallades
därför till förhör av världslig myndighet för att till
exempel ha hållit en sammankomst och ”under
visades, förmanades och varnades” av kyrklig
myndighet för att ha låtit döpa sig. Ur dessa förhörsprotokoll stiger också röster och vittnesbörd fram
från några av de första svenska kvinnorna i Jesu
Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. Följande skild
ring tar sin utgångspunkt i ett dokumenterat förhör
i Billinge församling och i domkapitlet i Lund.
Troen Andersdotter, en 62-årig änka, kallas i
januari 1853 till ett så kallat ”enskilt samtal” av
sin kyrkoherde med anledning av att hon låtit
Februari 2021
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Ur kyrkoherde Anders Rundströms rapport till biskop
Wilhelm Faxe: ”Några utdrag från Mormonboken
bifogas jemte de ofvannemde Protocollerna. Billinge
den 11te februari 1853. A. Rundström.”

döpa sig. Under förhören erbjuder änkan Troen
kyrkoherden att låna hennes danska Mormons
bok mot försäkran att hon får den tillbaka. Den
möjligheten tackar kyrkoherde Anders Rund
ström (1798–1861) i Billinge församling inte nej
till. Troen gör inte detta för att han har lyckats
skrämma henne i sin undervisning, tvärtom visar
hon mycket tydligt att hon är en kvinna med stor
tro på kraften i Guds ord.
Med denna till synes så enkla handling bidrar
hon till att den mest osannolike budbäraren av
alla, kyrkoherde Rundström, delar med sig av
viktiga sanningar från Mormons bok. Efter att ha
läst ut boken på under en vecka inkluderar han i
sin rapport till biskop Wilhelm Faxe (1767–1854)
i Lund inte mindre än nio kortare och längre
utdrag ur Mormons bok, ordagrant citerade och
utan egna kommentarer. Så kom biskop Faxe
under sitt 42:a tjänsteår som biskop att få möta
en del av det återupprättade evangeliet.
Rundström gör ett väl avvägt urval som består
i hela förordet till Mormons Bok, hela inled
ningen till den danska utgåvan från maj 1851
samt hela redogörelsen av De tre vittnenas vitt
nesbörd. Han fortsätter på temat om Mormons
boks framkomst genom att citera 2 Nephi
27:6–23, om dopet i 3 Nephi 11:18–29, om sak
ramentet i 3 Nephi 18:1–16, om myndighet i
3 Nephi 19:4–17. Varefter följer två avslutande
avsnitt om tro och under från Moroni 7:27–30 och
den stora utläggningen om på vilka grunder små
barn inte behöver döpas i Moroni 8:4–30. Vilka
L10
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kyrkoherde Rundströms motiv än må ha varit får vi dock inte läsa
in annat än att han gör så av lojalitet med sin biskop och sitt stift.
Vi vänder tillbaka till det vi vet om Troen. Hustru Troen
Andersdotter (1791–1866) i Billinge hade 1851 blivit änka efter att
hennes make Jeppa Pehrsson avlidit. Samma år hade en av deras
söner Peter i Danmark funnit en ny kyrka och låtit sig döpas. Under
sommaren 1852 reste också Troen till Köpenhamn för att i dopet för
ena sig med medlemmarna i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga.
De svenska mormonerna från Danmark gjorde täta besök i Billinge
och ryktet om den så kallade ”villfarelsen” spreds snabbt på bygden.
27 januari 1853 var så kvinnorna Troen Andersdotter och hen
nes granne Bengta Andersdotter (1795–1866) kallade till ett enskilt
samtal. Kyrkoherden började med att samtala med Bengta, vars
make också var närvarande, före detta sjöartilleristen Hjelte även
kallad Hult. Det framkom att Bengta låtit döpa sig strax före jul
1852 av en man vid namn Holmstedt hitrest från Danmark. Efter
en stund hämtades också Troen in. De ”undervisades, förman
ades och varnades” av sin kyrkoherde. ”Men de förklarade begge
bestämdt att de långt ifrån voro vilseförde utan just nu funnit det
rätta, och dervid ville de blifva, det måtte hända dem hwad som
helst.” Kyrkoherden fann anledning att be dem komma tillbaka en
vecka senare för ytterligare undervisning.
4 februari fortsatte så undervisningen med många skriftställen
och utläggningar. Efter ungefär en timme fick Bengta nog och
reste sig upp för att gå därifrån med orden att hon hade annat att
göra än att komma hit var åttonde dag. Men kyrkoherden tillät
henne inte att gå förrän han gav tillåtelse. Den irriterade stäm
ningen lade lock på den fortsatta undervisningen. Kyrkoherden
avslutade därför uppgivet med frågan om någon av kvinnorna
ägde några ”Mormonske böcker”. Bengta nekade surt, ”men Enkan
Troen svarade med uttryck af mycken tillfredsställelse, att hon,
Troen, ägde Mormons bok, och att hon, med villkor att återfå den,
gerna ville lemna mig den till påseende, hvilket och skedde”.
Kyrkoherden skickade sin rapport till domkapitlet den 11 febru
ari och den 16 mars kallades Troen och Bengta in till biskopens
residens i Lund för biskopens undervisning. På grund av brottets
natur och att straffet var landsförvisning skedde alltid dessa kallelser
genom att en juridisk stämning överräcktes av ordningsmakten.
Efter besöket hos biskopen lämnades de två kvinnorna betänketid.

Vidare påföljder och åtgärder från domkapitlet rann därefter mer
eller mindre ut i sanden, bland annat på grund av täta biskopstill
sättningar. Samtidigt höjdes allt högre röster i samhället om att det
var dags att lätta på strängheten mot dessa dissidenter. Förutom
mormoner hade domkapitlen problem med talrika evangeliska
förkunnare och baptister. 1858 togs första steget mot religionsfrihet
genom dissidenter-lagarna, men det var en religionsfrihet som inte
till fullo var genomförd i svensk lag förrän 1 januari 1952.
Hur gick det vidare för Troen och Bengta? Troen tog ut pass
till Amerika 7 december 1853 och avreste tillsammans med sonen
Peter Beckström på skeppet Benjamin Adams, som anlöpte
hamnen i New Orleans i början av 1854. En mödosam färd

Som Systrar I Sion
Lydia Söderberg
Västra Frölunda församling

Fascinerade av den finstämda och vänliga
Facebook-gruppen ”Som Systrar I Sion” har
Liahonas lokalredaktion vänt sig till gruppens
grundare Lydia Söderberg. Lydia berättar här
om gruppen, som har 540 medlemmar, och
om hur den kom till.

Lydia Söderberg

längs vattendrag och över prärien förde dem
sedan vidare mot Sion i Saltsjödalen. Troen
fick uppleva att tre av hennes och Jeppas barn
bosatte sig i Sion. Som den förste i raden av
många missionärer från Troen och Jeppas
efterkommande kallades Peter Beckström åter
till Skandinavien och genomförde en mission
i Norge 1860–1863. Enligt familjens uppteck
ningar avled Troen i USA 1866. Samma år gick
också Bengta bort. Hon stannade kvar i Billinge
med maken, behöll sin tro att döma av husför
hörslängderna. ◼

V

i är uppmanade av apostlar och profeter, ja av Herren själv, att
göra mycket av egen fri vilja för att tjäna varandra, stärka de
heliga och uppbygga Sion. Att ”ta hand om trons egna.”
2014 hade jag stora problem med hälsan och kunde inte tjäna som
jag önskade, men ett tal av äldste Bednar inspirerade mig att använda
sociala medier för att göra gott. Jag blev tydligt manad att skapa en
Facebook-grupp för systrar i evangeliet i Sverige. Den Helige Anden
bekräftade för mig att den behövdes, bland annat för att öka gemen
skapen för systrar som kände sig ensamma i sina grenar eller försam
lingar och för att överbrygga det onödiga avståndet mellan kvinnor i
olika stavar. Dessutom hade, åren innan, en del medlemmar av olika
orsaker valt att lämna kyrkan och vi behövde nu se att vi var många
kvar, systrar som ville bevara tron och hade hjärtats ärliga uppsåt att
vara Kristi fridsamma efterföljare. ”Vi vill stå fasta i den frihet varmed
Gud har gjort oss fria” (se Alma 61:21).
Det har varit en stor glädje att se Som Systrar I Sion-gruppen
växa genom åren och vara en del av stödsysterskapet där. Den
känns som en skatt för oss! Det finns systrar som sagt att de
enbart har Facebook för att kunna följa med i Som Systrar I Sion.
Gruppen är en trygg plats på nätet för oss kvinnor i kyrkan att
samlas på. Jag är rörd över den kärlek, värme, tro, klokskap,
humor och medkänsla som förmedlas mellan systrarna där!
Jag uppskattar verkligen alla systrar i gruppen jättemycket.
Att få läsa andras personliga tankar i trådar om ämnen som till
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KRISTUS HEMMA HOS MARTA OCH MARIA, AV MINERVA TEICHERT

Från sociala medier
I Facebook-gruppen ”Som systrar I Sion” lägger
Sophia McLaughlin från Västra Frölunda
församling varje vecka ut ett konstverk. Sophia
presenterar bilden och delar några tankar den
väckt hos henne.

V

eckans konstverk av Ford Maddox Brown
(Storbritannien 1821–1893) visar hur Kristus
tvättar apostlarnas fötter. Denna handling kunde
stundtals utföras som ett tecken på respekt inom
vissa relationer, och även som en del av vissa
ritualer, men om det gjordes utanför dessa ramar
var det en uppgift för de allra lägsta av slavarna.
En lärljunge kanske kunde tvätta sin mästares
fötter, men tvärtom? Helt otänkbart! I bakgrunden
syns några av apostlarnas bestörtning över detta
oerhörda. Aposteln längst till vänster tar av sig
L12
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Det har varit vackert att se gensvaret när någon har bett om hjälp.
Jag uppskattar även mycket de gemensamma fastor och för
böner vi haft. Vi hjälps åt att komma ihåg den barmhärtiga arm som
Kristus räckt ut åt oss, vi tror på hans makt att frälsa. Som Marjorie
Hinckley sa: ”It is a sociological fact that women need women.”
Välkommen att vara med, du som vill. ◼

JESUS TVÄTTAR PETRUS FÖTTER, AV FORD MADDOX BROWN

exempel ”the thrill of
being merciful” (hittar
ingen översättning som
ger det vackra uttrycket
ur äldste Hollands tal full
rättvisa …) och att få nya
vänner att bolla andliga
funderingar och vardag
liga utmaningar med är så
berikande! Det beror inte
minst på att de upplyft
ande, andliga och ärliga
samtalen i gruppen är mellan underbara systrar i
alla åldrar och livssituationer. Ödmjuka nydöpta
systrar såväl som härliga trotjänare. Jag önskar
att varenda en ska känna att hennes inlägg är
värdefulla! Systrarna är så fina på att dela med
sig av vänliga ord och att uppmuntra varandra.

sina sandaler förundrad, eftertänksam och kanske med en gnutta
tvivel om det verkligen fick gå till så här. Petrus tycker jag är den
mest intressanta figuren på tavlan. Vi vet från Nya testamentet att
den känslosamme Petrus protesterar kraftfullt när Kristus förbereder
sig att tvätta hans fötter: ”Herre, ska du tvätta mina fötter?” ”Vad jag
gör förstår du inte nu, men längre fram kommer du att förstå det.”
Petrus utbrister: ”Aldrig någonsin ska du tvätta mina fötter!” Kristus
tillrättavisar honom: ”Om jag inte får tvätta dig har du ingen del
i mig.” Impulsivt svänger Petrus till med den andra ytterligheten:
”Herre – inte bara mina fötter, utan också händerna och huvudet!”

Men Kristus förklarar att detta inte är nödvänd
igt. Den tillrättavisade Petrus böjer huvudet och
knäpper händerna undergivet, men kanske
också för att stilla och styra sina starka känslor.
Han underkastar sig Herrens vilja fastän han inte
förstår den.
Ibland tänker jag att Herren säger samma sak
till oss när vi möter situationer vi helst skulle
slippa undan: ”Vad jag gör förstår du inte nu,
men längre fram kommer du att förstå det.” ◼

Prästadömsbärarna flög till Schweiz
Inger Höglund

F

ör 50 år sedan skrev äldste Theodore
M. Burton, som var ansvarig för kyrkans

åkte från Bulltofta i Malmö. Färden till
templet i Zollikofen utanför Bern gick vidare i bussar. Det var 133 prästadömsbärare

Det fanns inget tempel i Stockholm då,
så medlemmarna fick göra tempelresor

med på resan, vilket motsvarade 31% av
alla äldster i Sverige.

genealogiska program, till kyrkans ledare

med buss som ordnades några gånger

i Europa och uppmanade bröderna i våra

varje år och en del medlemmar körde bil

och aldrig tidigare hade templet tagit

länder att ta krafttag för att öka antalet

hela vägen till Bern i Schweiz.

emot en så stor grupp svenska prästa-

utförda begåvningar för män i templet.

Sagt och gjort, den 11 februari 1970

Två arbetsdagar tillbringades i templet

dömsbärare. Alla kände stark gemenskap

Systrarna hade gjort betydligt mer förrätt-

åkte ett flygplan fullt med äldster från

genom detta tillfälle att få arbeta tillsam-

ningar och följden blev att många familjer

Bromma till Basel i Schweiz och ett annat

mans i Herrens hus. ◼

Tempelpresident Charles Grob
(t.v.) och hans rådgivare Georg
Birsfelder tackar rådgivarna i svenska
missionspresidentskapet Bo G.
Wennerlund och Ewert W. Perciwall
för ett gott samarbete.

Gunnar Balck ledde resenärerna i en
avslutande körsång som tack för två
underbara dagar i templet.

inte kunnat beseglas.

Tempelresenärerna bordar flygplanet
på Arlanda flygplats.
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En verklig vän
Sonja Malm
Jönköpings församling

N

är jag var 13 år blev jag klasskamrat med
Agneta Karlsson, en frisk fläkt. Vi hade båda
gått på samma skola i Kortedala, Göteborg, men
i olika klasser, så vi kände inte varandra.
Nu var det dags att börja på flickskola inne i
stan. Detta var i augusti 1960. Jag kände ingen
som skulle börja på eller som gick i den skolan.
På uppropsdagen stod jag, som tolvåring, nervös
och orolig utanför skolan och vågade inte gå in.
Då kom någon bakifrån, stack in sin arm under

Väninnorna Sonja Ohlsson och Agneta
Karlsson gifte sig med två bröder, Lars
respektive Per Malm. Den ståtliga bilden
från parens dubbelbröllop stod en tid i
fotografens skyltfönster.
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min och sa: ”Kom, så går vi in!” Det var Agneta, som kom att bli
min bästa vän och som jag delat så mycket med i livet. Vi gifte oss
med två bröder, hade dubbelbröllop och blev så svägerskor.
Den dagen i augusti skulle bli början på det som för alltid för
ändrade mig.
Agneta och jag hade sällskap till och från skolan så gott som
varje dag under fyra år. Vi bodde båda i Kortedala och vi trivdes så
gott ihop. Oj, vad vi pratade och skrattade. Fnittrigare flickor på väg
hem på 7:ans spårvagn på eftermiddagarna fick man nog leta efter.
Vi tyckte båda väldigt mycket om skolämnena historia och
kristendomskunskap. I de ämnena var vi riktigt duktiga. Vi diskut
erade väldigt ofta religion, kanske speciellt under den tid jag gick
i konfirmationsundervisning i Svenska kyrkan. Jag hade sedan jag
var liten haft en växande tro på och förståelse för att det finns en
Gud och jag tog konfirma
tionsundervisningen på allvar.
Agneta gick inte i konfirma
tionsundervisning i Svenska

Sonja och Agneta i Utah 2008 när Lars och
Sonja kom på besök från Sverige. Per och
Agneta bodde då i Salt Lake City på grund
av Pers uppdrag för kyrkan.

Lars och Sonja Malm besöker
templet i Paris strax innan de
tillträdde som presidentpar för
Stockholms tempel.

kyrkan, men var mycket kunnig i religiösa spörsmål eftersom hon
tillhörde en annan kyrka. Vid några tillfällen under vår tid på flick
skolan var jag med henne på fritiden och träffade hennes vänner i
kyrkan. Det var trevligt, men inte mer än så. Hon inbjöd mig att få
undervisning av missionärer, unga grabbar som var från Amerika
(som man sa på den tiden). Jag hade väldigt svårt att förstå vad de
sa på grund av deras brytning och var för blyg för att delta i sam
talen. Jag tror de gav upp om mig och jag var heller inte mogen för
deras undervisning. Tiden gick och Agneta och jag fortsatte med
våra samtal om religiösa frågor. Jag minns så väl en eftermiddag på
väg hem i spårvagnen när Agneta berättade att det finns en profet
på jorden nu också, precis som förr. Det var det bästa jag hört på
länge, precis vad mänskligheten behövde, tyckte jag.
Efter fyra härliga år tillsammans skildes vi åt då jag sökte till
gymnasiet och Agneta var kvar på flickskolan för att gå det sista
året där. Vi pratades vid ibland, oftast var det nog Agneta som tog
kontakt. Jag hade fått flera nya vänner i min nya klass på gymnasiet
och var rätt nöjd med det. I slutet på oktober 1965 ringde Agneta
och frågade om jag ville följa med på en kyrkoaktivitet som skulle
hållas i november. Det skulle bli så roligt, en dans med många
trevliga människor. Jag tackade nej. Agneta ringde igen efter någon
vecka och fick samma svar. Så ringde Agneta och frågade en tredje
gång och något motvilligt gick jag med på att följa med henne.
När Agneta och jag kom till Folkets Hus i Guldheden, där man
hyrt in sig för festen, blev jag väldigt förvånad. Där fanns männ
iskor i alla åldrar från barn till äldre. Jag kände genast en värme
stråla från dessa människor. Många hälsade på och ville prata med
mig. Festen kallades Drivers Dance och dekorationer och aktiviteter
gick i temats anda. Jag fick träffa många av Agnetas vänner och alla
var så trevliga. Jag dansade och hade roligt hela kvällen, blev upp
bjuden hela tiden av artiga unga män.
När jag kom hem den kvällen var jag så nöjd, jag hade sällan
eller aldrig haft en så trevlig kväll. Det fanns något hos dessa männ
iskor som jag saknade. Det lyste om dem. Jag skrev i min dagbok
att jag hade haft så roligt, men att jag aldrig mer kunde följa med
Agneta på något sådant igen, för jag passade inte in. Jag var inte
så fin som de människor jag träffat denna kväll, tyckte jag. Någon
dag senare ringde Agneta och frågade vad jag tyckte om kvällen.
Jag berättade som det var, som jag skrivit i min dagbok, men hon

övertygade mig om att alla passade in och att
jag var så välkommen. Två veckor senare var jag
med på en dans igen. Dagen efter den dansen
var jag också med på en distriktskonferens där
president Fletcher, dåvarande missionspresid
enten, talade. Han vände sig till oss som inte var
medlemmar i kyrkan och uppmanade oss att läsa
Mormons bok. Talet gjorde stort intryck på mig.
När konferensen var slut presenterade Agneta
mig för två missionärer. Den ene var svensk, Ivan
Ternström. Jag tackade ja till att bli undervisad
och jag fick en egen Mormons bok.
Dessa erfarenheter förändrade mitt liv. De
ledde mig till Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars
Heliga. Jag började gå till kyrkan och fick under
visning av missionärer, Agneta och andra vänner.
Undervisningen flöt på och det mesta kändes
bekant. Efteråt förstod jag att jag redan fått
grundlig undervisning om evangeliet av Agneta
under de fyra år vi umgicks nästan dagligen. Mitt
vittnesbörd stärktes undan för undan och blev
fast genom ett tydligt bönesvar efter studier i
Moroni 10:4–5. Jag blev medlem i kyrkan, med
mina föräldrars tillåtelse, 20 april 1966. Den miss
ionär som döpte mig hette William Cottam.
Några härliga år följde med underbara andliga
upplevelser och många kontakter med ungdomar
i kyrkan på Göteborgs distrikts månadsdanser
och stora nordiska ungdomskonferenser. Jag lärde
känna Lars och så småningom blev vi ett par.
Efter 46 år fick jag kontakt med den missionär
som döpte mig och för ett par år sedan träffade
Lars och jag honom och hans fru i deras hem i
S:t George, Utah. Det var en fin upplevelse och
vi kände alla en stor tacksamhet för vad som
hänt för många år sedan.
Evangeliet och medlemskapet i kyrkan har
varit och är en stor välsignelse och glädje för
mig. Det har berikat mitt liv, utvecklat mig som
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människa och gett mig frid och förtröstan. Jag är tacksam för
profeter, de som levde förr på Gamla testamentets tid, för deras
undervisning om Guds vilja då, och för de som lever nu och för
deras sätt att leda oss i dessa tider i enlighet med Guds vilja. Min
goda väns villighet att dela evangeliet med mig förändrade mitt liv
och för detta kommer jag att vara henne evigt tacksam.

Avlidna

S

om ung träffade Håkan Ullström sin stora
kärlek Gertie på ett danspalats i Malmö.
Gertie introducerade honom till kyrkan och de
gifte sig 1955. I Malmö föddes även deras första
barn. Arbetet som elektroingenjör förde dem
till Stockholm där ytterligare tre barn föddes.
Som gammal scout tyckte Håkan mycket om att
vandra i naturen. Håkan och Gertie var alltid
flitiga på dansgolven. I kyrkan har Håkan haft

Jag är lycklig över att min älskade Lars och jag
fann varandra, för våra underbara och härliga barn
och för alla våra fina barnbarn. Vilket gott liv jag fått
tack vare Agnetas upprepade inbjudningar och mitt
mod att ta emot evangeliet och vilken härlig framtid
jag hoppas väntar oss som en beseglad familj! ◼

många olika ämbeten genom åren
och han har alltid varit mycket flitig
i sina ämbeten. Ett ämbete som
han tyckte extra mycket om var
som lärare för barntillsynen. Håkan
somnade in 19 september 2020 efter
många års sjukdom. Han blev 88 år.
Alla fina minnen kommer alltid att
finnas kvar. ◼
Barnen
Håkan Ullström

Vill du bidra med en artikel till Lokala
sidorna?
i tar gärna emot artiklar skrivna av medlemmar runtom i
Sverige. Här kommer några råd till dig som vill bidra: Prata
gärna med lokalredaktören om din idé till artikel i förväg. Alla typer
av artiklar passar inte för publicering i Liahona. Vi vill hellre ha korta
artiklar än långa. Vi vill hellre ha artiklar som handlar om människor
än som beskriver möten och aktiviteter. Känner du någon som haft
en speciell väg till det återställda evangeliet? Någon som haft en
upplevelse som vi andra kan lära oss något av? Vill du skriva om en
upplevelse från din mission, eller vill du berätta om hur någon gått
den extra milen i sitt ämbete? Kontakta Terez Nilsson via telefon:
0708-430416, eller via e-post: terez.nilsson@gmail.com ◼
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