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BUDSKAP FRÅN OMRÅDETS LEDARE

Angrepp och motstrategier
Äldste Helmut D. Wondra, Österrike
Områdessjuttio

M

in tro på Jesus Kristus utgör grunden i mitt
liv. Det är min högsta önskan för mig och
min familj att få återförenas med honom och min
himmelske Fader igen en dag.
Syftet med Jesu Kristi kyrka är att inbjuda
alla att komma till Kristus och genom honom ta
del av frälsningen. Men i vår värld i dag är det
inte lätt att stärka vår tro på Frälsaren. President
Russell M. Nelson har sagt: ”Motståndaren ökar
sina angrepp på tron och på oss och våra familjer
i allt snabbare takt. För att överleva andligt
behöver vi motstrategier och proaktiva planer.”1
En av motstrategierna Herren gav oss genom
sin profet är ”en hemcentrerad kyrka, som stöds
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av det som sker i våra grens-, församlings-och stavsbyggnader”2.
Dagliga skriftstudier som stöds av studievägledningen ”Kom
och följ mig” är viktiga för att förvandla våra hem till en ”trons
helgedom”3.
Men har verkligen skriftstudier förmågan att åstadkomma detta?
För några år sedan behövde jag ta itu med ett svårt problem.
Det blev tydligt för mig att jag behövde nå en högre andlig nivå för
att hantera den utmaningen. Därför bad jag för att få veta vad jag
behövde göra för att utveckla mer andlig styrka. Som svar på mina
böner fick jag maningen att studera Mormons bok flitigare än någonsin förr. Jag hade läst Mormons bok många gånger förut, men
började studera den mer intensivt och under mer bön än någonsin
tidigare. Till följd av det kunde jag känna att min andlighet ökade
dagligen, att min tro på Jesus Kristus stärktes och att jag fick styrka
till att hantera mitt problem.
Ur skrifterna strömmar verkligen en andlig kraft som vi behöver
så väl i vår tid. I skrifterna finner vi svar på de viktigaste frågorna i
vårt liv. När vi studerar skrifterna dagligen med våra familjer eller
vänner och berättar om våra tankar och upplevelser stärker vi vårt
band till varandra och till vår himmelske Fader.
Vem kunde ha trott när ”Kom och följ mig” introducerades och
president Nelson berättade att det var dags att ”göra [våra] hem
till ett centrum för evangelieundervisning”4, att vi några månader
senare skulle ha en väldigt begränsad möjlighet att gå i kyrkan för
att få andlig näring. Vi kan bara vara tacksamma mot Herren för att
han förberedde oss för den här tiden!
Min familj och jag känner oss personligen mycket välsignade av
”Kom och följ mig”. Med våra fulla scheman och många intressen
och ansvar är det inte alltid lätt för oss att hitta den tid och frid vi
behöver för att läsa och studera skrifterna tillsammans varje dag.
Vi var tvungna att prioritera det för att det verkligen skulle fungera. Det är inte varje gång vi studerar evangeliet med familjen som vi
upplever en andlig utgjutelse, men våra dagliga skriftstudier är till stor
hjälp för oss att lära känna Frälsaren bättre, att bjuda in hans Ande i
vårt hem och att minimera motståndarens inflytande i vår familj.

Jag har pratat med flera familjer och bett dem berätta om sina
erfarenheter av ”Kom och följ mig”. Det var intressant att inse att
alla familjer själva behövde komma fram till när de skulle studera
skrifterna tillsammans och hur de skulle använda ”Kom och följ
mig” som vägledare. Men varje familj som ödmjukt bad om uppenbarelse om hur de bäst skulle göra det fick uppleva välsignelserna
förbundna därmed.
Må våra dagliga ansträngningar att studera skrifterna hjälpa
oss att bli verkligt omvända, lära känna Kristus bättre och bli mer
som han. ◼
SLUTNOTER

1. Russell M. Nelson, ”Inledande ord”, Liahona, nov. 2018.
2. Russell M. Nelson, ”Inledande ord”, Liahona, nov. 2018.
3. Russell M. Nelson, ”Bli exemplariska sista dagars heliga”, Liahona, nov. 2018.
4. Russell M. Nelson, ”Bli exemplariska sista dagars heliga”, Liahona, nov. 2018.

Alice Rikwide med sin lilla dotter

LOKALA SIDOR

Miraklet på Råsundavägen
Alice Rikwide
Stockholms församling

Alice Rikwide hette tidigare Ågren och har växt upp i Borås församling. Hon tjänade som missionär på Temple Square i Salt Lake City.
Hon gifte sig sedan med Jakob Nilsson från Lund. Alice och Jakob
bär nu efternamnet Rikwide, ett gammalt släktnamn från Gotland.

J

ag och min dotter på nio månader var på väg hem efter en
utflykt på stan när en höggravid kvinna kom in på bussen
tillsammans med den blivande pappan. I samma stund som hon
stiger på bussen tänker jag att hon är väldigt lik en tjej jag pluggade med för ett par år sedan i en helt annan stad i ett helt annat
sammanhang. Kan de vara släkt? tänker jag. Men det kändes för
långsökt att fråga en spritt språngande främling, så jag höll mig
från det. Efter ett par hållplatser börjar min dotter gnälla lite. Snart
får hon ögonkontakt med den gravida kvinnans partner och han
får min dotter att skratta. Jag frågar när hon är beräknad och vi
börjar prata om första tiden med barn och allt de har framför sig
– allt det fina och svåra som det innebär att bli förälder för första
gången. Allt det där som jag precis gått igenom. Vi pratar tills jag
hoppar av bussen.

Mitt hjärta är varmt och jag känner mig tacksam och lycklig när jag kliver av bussen. Åh vad
jag skulle vilja peppa och stötta varenda blivande och ny mamma där ute om jag bara kunde.
När jag kommer hem kan jag inte släppa det
där med att hon var så väldigt lik min före detta
klasskompis, så jag söker reda på klasskompisens
namn på Instagram och skickar iväg ett meddelande. Visst är de lika, för de är systrar! Jag får kontakt med den blivande mamman genom systern
och vi fortsätter prata. Det visar sig att hon och
hennes partner flyttat ifrån den adress jag och min
familj precis flyttat till bara några veckor tidigare.
De har flyttat iväg och vi har flyttat in. Det visar
sig att de flyttat ett par hundra meter längre bort
på samma gata. I och med alla dessa sammanträffanden och den speciella känslan jag fick efter
att vi pratat på bussen kände jag mig manad att
skriva till henne att jag gärna träffas eller hjälper
till med något om det skulle behövas, trots att vi
knappt kände varandra alls. Hon tackar så mycket
och vi gillar varandras bilder och kommenterar
och interagerar lite smått.
Sen kommer deras lilla pojke. Och jag vill
ge dem tid och utrymme, så jag skickade ett
grattis men inget mer än så. Tills en tisdag när
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tanken kommer till mig att jag kanske skulle
laga mat till den nyblivna familjen, som vi ofta
gjort för nyblivna mammor i Hjälpföreningen.
Först hade jag tänkt laga en vegetarisk rätt som
är en favorit här hemma, men när jag skulle
börja laga fick jag tanken att jag kanske skulle
göra en lasagne i stället. Sagt och gjort, lasagne
får det bli. Jag skickar iväg ett meddelande
och frågar om jag skulle kunna få laga middag till dem. Hon blir rörd över omtanken och

uttrycker att det skulle vara mycket uppskattat.
Senare samma eftermiddag promenerar jag gatan upp och
levererar den fortfarande varma lasagnen och ett handskrivet kort
till en alldeles ny familj. När jag kommer in genom dörren frågar
hon: ”Får jag fråga vad du har lagat?” På vilket jag svarar: ”Det
blev lasagne.” Hon tittar på mig och säger: ”Vi var och handlade
grejer för att kunna laga lasagne tidigare i dag, men vi har inte
hittat tiden eller orken att tillaga den. Åh, det är precis det vi varit
så sugna på!” Det visste inte jag, men jag är övertygad om att vår
Fader i himlen, som vet allt, visste det mycket väl. ◼

Från äldste Renlunds officiella Facebook-sida
Äldste Dale G Renlund:

N

är det var måndagsmorgon i Asien träffade
jag och Ruth alla kyrkans missionärer som
tjänar i Asien. Vi själva befann oss i Salt Lake City
och mötet hölls via nätet.
Som en del av mötet tog vi emot frågor från
missionärerna. En fråga kom från syster Emmy
Fondell, en missionär som tjänade i Taiwanmissionen Taipei. Hon undrade om jag kom ihåg
hennes mormor Inga-Lill från då jag tjänade som
missionär i Sverige för 48 år sedan.
Som jag mindes det träffade jag Inga-Lill en
gång i Karlskrona då jag och min seniorkamrat
undervisade henne en av diskussionerna. IngaLill tyckte inte om den lektion vi hade lärt oss
utantill så min kamrat och jag började i stället
undervisa principer och begrepp och ställde
öppna frågor. Andan i vårt möte förändrades och
Inga-Lill blev mycket mer intresserad. Följande
vecka flyttade Inga-Lill till Stockholm där hon
fortsatte att ta emot diskussionerna och blev
medlem i kyrkan.
Jag berättade för alla missionärer som deltog
i detta möte för missionärer i hela Asien att om
den enda framgång jag hade som missionär var
att ha haft en liten del i att Inga-Lill tog emot
Jesu Kristi återställda evangelium den gången
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och att hennes dotterdotter nu tjänade Herren trofast i Taiwanmissionen Taipei – vilket var fallet med syster Fondell – så var min
mission rikt belönad.
Vi undervisar i slutändan människor, inte lektioner. Den Helige
Anden är ju den verklige läraren, och förändring kommer genom
hans inflytande. Jag är stolt över syster Fondell och alla missionärer som nu tjänar i Asien.

Syster Emmy Fondell i Taiwan pratar med Äldste Renlund i Salt Lake City

Avlidna
Kyllikki Sironen i Stockholms församling har avlidit,
86 år gammal. När Kyllikki skulle besöka kyrkan för
första gången blev Martti Sironen ombedd att vara
hennes tolk, eftersom hon kunde så lite svenska.
Martti döpte sedan Kyllikki i mars 1955. De gifte sig
och fick tre barn: Anita, Ammi och Palle. Familjen
består också av tre barnbarn och två barnbarnsbarn. Martti avled 2013. Kyllikki älskade livet och
att kunna få hjälpa andra. Hon var en solstråle som
spred glädje och harmoni till alla runt omkring sig.
Barnen, genom Ammi Fredmer

Från kommentarerna till
äldste Renlunds inlägg på Facebook:

Isabell Smalley (syster Fondells moster, bosatt i USA)
Tack för att du undervisade min mamma Inga-Lill för 48 år
sedan. Jag är så tacksam och för att ha evangeliet i mitt liv. En
person blir flera så snabbt.
Siv Fondell (syster Fondells farmor, bosatt i Kristianstad)
Tack. Tack. Tack för evangeliet och för att du berättade om
denna händelse. Tack för att du missionerade i Sverige! Det
välsignar vår familj så mycket. Jag tog emot missionärerna och
döpte mig 1979. Min son Carl Fredrik gifte sig med Emmys
mamma Elinor Siggelsten som är dotter till Inga-Lill Siggelsten.
De bor nu i Boston och har fyra barn! Min andra son David bor
med sin fru i St. George i Utah och där är han förste rådgivare
till biskopen.
Elinor Fondell (syster Fondells mamma, bosatt i USA)
Tack äldste Renlund för att du tjänade en mission i Sverige
och för att du använde Anden när du undervisade min mamma.
Det är så sant att vi undervisar människor, inte lektioner. Tack
också för att du och din fru tog er tid att prata med syster Fondell
efter mötet. Jag vet att hon uppskattade det jättemycket! ◼

Martti och
Kyllikki Sironen, 1998

Kyllikki Sironen

Kerstin Cassby, medlem i Visby gren, har avlidit i
en ålder av 78 år. De två döttrarna är närmast sörjande, men saknaden är stor även hos de vänner
Kerstin vann när hon vid mogen ålder slöt sig till
Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. Hon hade
avslutat sin arbetsgärning på Försvarets radioanstalt
och ville tillbringa sin tid som pensionär på Gotland
där missionärer och medlemmar i förening undervisade henne om evangeliets återställelse. Talare
vid hennes bår påminde
om Kerstins barndom,
som faderlös och bortadopterad under brinnande
krigstid. Syskonen i kyrkan
glömmer aldrig hennes goa
kramar och hennes glädje
över att vara en del av vår
församling. ◼
Willy och Gerd Herrey

Kerstin Cassby

Mars 2021

L5

Symboler från templen i Gamla
testamentet och templet i Stockholm

Nygifta

Håkan Palm
Handens församling

I

tabernaklet i öknen och i det första (Salomos) samt andra (Herodes)
tempel hade väderstrecken en central betydelse. Förlåten låg alltid i
väderstreckslinjen norr till söder. Och själva tempelbyggnaden var alltid
centrerad i öst-västlig riktning. Ingången till byggnaden låg i öster. Solen
(ljuset) stiger upp i öster och Messias ska en dag komma från öster.
Den runda cirkeln med fyrkanter för norr-syd och öst-väst, som finns
i templet i Stockholm har inspirerats av Kirtlands tempeltorn. Även
många äldre svenska kyrkor hade fönster eller tornur i form av en cirkel
och de fyra väderstrecken.
Från tabernaklet i öknen till Herodes tempel, vidare till Kirtlands tempel och sedan till Stockholms tempel finns alltså en symbolisk tidslinje.
Norr och söder är varandras motsatser. Precis som öster och väster.
Lehi undervisade i Mormons bok om motsatsernas betydelse i Guds
stora plan. Utan motsatser skulle Guds verk inte kunna finnas till (2
Nephi 11–13). ◼

Miranda Byington
och Robert Lohman

R

obert Lohman och Miranda Byington vigdes
i Stockholms tempel av president Lars Malm
den 30 oktober 2020. Miranda är uppvuxen i
Moses Lake i Washington i USA. Hon är dotter
till Terry och Elizabeth Byington. Robert är uppvuxen i Östersund och i Örebro. Han är son till
Pär och Birgitta Lohman. Paret bor i Malmö och
tillhör Malmö församling. ◼

Vägen till dopet
Tabernaklet i öknen ställdes alltid upp i öst-västlig riktning med
förlåten i linjen norr-söder.

Kirtlands tempel byggdes med
evighetens cirkel och de fyra
väderstrecken som dekoration
i tornet.
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Templet i Stockholm förenar
gammal svensk kyrkarkitektur med
Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars
Heligas första tempel i Kirtland.

A

tt Donny Osmond och hans syskon fick
många att intressera sig för Jesu Kristi Kyrka
av Sista Dagars Heliga är ett välkänt faktum, i alla
fall för dem som växte upp på 60- och 70-talet.
Men att Donny Osmond skulle hjälpa Eva Lundbäck från Östersund att hitta vägen till det återställda evangeliet 2020 är desto mer osannolikt.
Men så var det faktiskt. Ett ofokuserat surfande på
nätet ledde Eva till att kolla upp sin gamla ungdomsidol. Jo minsann, den 63 år gamle Donny
Osmond hade en hemsida och Eva förstod att
han fortfarande var medlem i Jesu Kristi kyrka.
Hon ställde några nyfikna frågor om hans tro och
fick svar. Inte från Donny själv, men från en man
som var ombedd att kommunicera med dem som

ville veta mer om kyrkan. Detta
ledde till att denne man frågade
Eva om hon ville ha kontakt med
missionärerna. Och så blev det.
Efter cirka en månads kontakt med missionärerna kom
Eva ihåg att hon hade hört att
en vän hon haft för många år
Eva Lundbäck
sedan blivit medlem i kyrkan. De
hade haft kontakt under ett par
år i en skolförening under gymnasietiden i Borås. Han hette Björn
Engelbrektsson. Missionärerna kollade upp detta och det stämde.
Björn och hans familj tillhörde Borås församling. Björn Engelbrekts
son och Eva Lundbäck hade inte haft någon som helst kontakt på
nästan 40 år, men de fick bra kontakt igen via sociala medier. ”Missionärerna, min mailkontakt från USA och Björn gjorde sitt bästa för
att besvara alla mina tusen frågor, och jag är så tacksam för all hjälp
jag fick”, berättar Eva Lundbäck. ”När det sedan började kännas
moget för dop passade jag på att bli döpt av Björn Engelbrektsson
i Borås. Jag skulle ändå åka söderut för att hälsa på min bror.”
Eva, som döptes mitt under coronapandemin, har lärt sig att ta
del av andlig föda via olika utsändningar. Detta är extra viktigt för

Han vet allt

Axelle Gilbert
Missionär i Sverigemissionen Stockholm

F

ör en tid sedan anlände jag och min kamrat
till Västerhaninge församling. Vi var båda nya i
området. Detta skulle bli en spännande och rolig
tid tillsammans. Jag, syster Gilbert, är svensk och
växte som liten upp i Västerhaninge. Jag känner
många av medlemmarna i Stockholm. Nu bor
min familj i Sundsvall och min mamma hette
Ingrid Malmqvist innan hon gifte sig med min far
Yohann Gilbert, som ursprungligen kommer från
Quebec i Kanada. Jag kallades först till Rysslandmissionen Sankt Petersburg, men efter min tid på
MTC i Provo har jag tjänat i Sverigemissionen.
Sedan jag kom till Stockholm hade jag konstant en familj som tillhörde vår församling

Eva som bor i Östersund, 18 mil från det närmaste möteshuset i Sundsvall. I skrivande stund
har Eva fått uppleva tre fysiska sakramentsmöten
i Sundsvalls gren tillsammans med medlemmar
som låter Eva övernatta i deras hem. Var tredje
vecka räknar Eva med att köra eller åka tåg till
Sundsvall för kyrkans möten.
Bibeln har varit en viktig bok för Eva sedan
ungdomsåren och det var Mormons boks likhet
med Bibeln som först fängslade Eva. Hon tyckte
att det var fantastiskt att få läsa en bok som
undervisade om samma saker som Bibeln – fast
mer. Hon hade lätt att ta till sig budskapet om en
återställelse eftersom hon redan funderat över
det glapp hon upplevde mellan Jesus predikningar och kristenheten i dag. Läran om pågående uppenbarelse var mycket tilltalande och
Eva har befäst sin tro på en nutida profet genom
att att ta del av de flesta av president Russel M.
Nelsons underbara tal. Vi gratulerar Eva till hennes medlemskap i kyrkan och tackar för att hon
ville dela med sig av sin väg till dopet. ◼

i mina tankar. De är mindre aktiva, men sedan långt tillbaka
goda vänner till mig och min familj. Jag och min kamrat var bara
tvungna att nå ut till dem. Efter en knapp vecka kom dagen då vi
skulle träffas. Vi skulle komma över till dem på kvällen. Samma
morgon fick min kamrat, syster Pippert, ett meddelande i sin
inkorg. Det visade sig vara från en obekant kvinna som bor i
hennes hemstad i Utah. Genom rykten i kyrkan hade kvinnan fått
höra att min kamrat nu tjänar i Sverige, samma mission som denna
kvinna en gång i tiden tjänat i som missionär. Nu, trettio år senare,
var hon på jakt efter en kvinna som hon döpte under sin tid på
mission. Kunde syster Pippert möjligtvis känna till denna kvinna?
Min kamrat berättade för mig att hon inte visste vem detta var och
hon frågade mig, men namnet lät inte bekant. Under dagens lopp
kunde min kamrat inte släppa tanken på denna kvinna. Vem var
det? Var bodde hon nu? Hur skulle vi hitta henne?
På eftermiddagen träffade vi missionspresidenten på ett kafé
där vi fick möjligheten att berätta om meddelandet från kvinnan.
Vi frågade om det fanns något sätt för oss att få åtkomst till denna
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kvinnas information? Men processen skulle vara
svår och komplicerad. Inte heller visste vi hur vi
skulle få tillgång till kyrkans dopregister från så
många år tillbaka. Hur skulle vi hitta henne?
Sedan kom kvällen och vi var tillsammans
med familjen jag kände sedan tidigare. De erbjöd
oss att stanna på middag vilket passade bra
då vännen vi skulle träffa senare blivit sjuk. Vi
samtalade, och efter en stund frågade mamman
om det inte var dags för oss att åka hem snart? Vi
blev lite förvånade över frågan, men hon började
öppna sig och berättade att hon kom ihåg att
missionärerna alltid hade en tid att passa när hon
blev undervisad som ung vuxen.
Senare under kvällen, när vi var på väg hem
på våra cyklar, uttryckte jag hur mycket jag älskade denna familj och jag nämnde namnet på
mamman i familjen. Min kamrat tittade undrande
på mig och upprepade mammans namn som om
det var en fråga. Jag nickade. När vi kom hem tog
min kamrat upp sin mobiltelefon. På sin mobil
skärm hade hon en bild som kvinnan från Utah
hade skickat till henne tidigare den morgonen.
Det var en bild på henne själv som missionär
tillsammans med hennes kamrat och kvinnan
de hade döpt. Plötsligt tittade min kamrat på
mig. ”Ser det där inte ut som din kompis som
vi var hemma hos i kväll?” Hon räckte mig sin
mobiltelefon. Jag kunde inte tro mina ögon! Där
satt de på en soffa: Kvinnan som skrivit till oss
samma morgon, hennes kamrat och personen
L8
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Patriark och mycket mer
Arne och Gunnel Hedberg
Örebro församling

Liahonas lokalredaktör har länge haft tanken att presentera de
bröder som i dag tjänar som patriarker i Sveriges fyra stavar. Vi
inleder med den äldste av dem, Arne Hedberg, en älskad trotjänare som verkar som patriark i Stockholms stav.

GUNNEL HEDBERG

Syster Gilbert och syster Pippert

de hade döpt – min kompis mamma. Det var hon! Jag hade inte
känt igen namnet på grund av den amerikanska brytningen, men
nu föll alla pusselbitarna på plats. Jag och min kamrat kände båda
hur anden starkt närvarade i våra hjärtan.
Det är otroligt att se hur Gud genom små och enkla medel
uträttar mycket stort. Gud känner alla sina barn. Han vet allt. Allting sker i sin ordning, i sin egen tid. Det är tydligt att Gud är den
som står vid rodret. Han styr. Han vet. Han känner. Han inspirerar
genom sin Ande och han vet hur pusslet ska se ut när det är klart.
Han ser hela bilden. En bit i taget tills det är klart. ◼

G

unnel Hedberg berättar: Arne, född 1935 i Göteborg, är en
västkustson i hjärtat även om han också trivs alldeles utmärkt
på Närkeslätten. Han hann aldrig få någon kontakt med sin jordiske far som dog när Arne bara var fyra år. Olika omständigheter
gjorde att Arne växte upp under mycket svåra förhållanden som
barn, där en vårdnadshavare utsatte honom för ständiga övergrepp
– fysiskt och mentalt – under många år. Han säger själv att detta
fick honom att utveckla ett speciellt förhållande till sin himmelske

MARIE JAKOBSSON STRANDBERG

Fader, som han alltid
upplevde fanns där
och lyssnade på
honom.
Arne arbetade
som dekoratör och
reklamman innan
han anställdes som
musiklärare. Det var
en arbetsuppgift han
tyckte mycket om och
arbetade med ända
Arne och Gunnel som
tills han fick ett erbjudmissionspresidentpar 1996
ande 1977 att som en
av de första bli anställd
som lärare inom kyrkans utbildningsverksamhet KUV för södra
Sverige. Det ansvaret utökades med tiden till att omfatta hela
Norden inklusive Island.
Ledarskap och undervisning har alltid varit Arnes stora intressen
i livet. Terez Nilsson bad Arne att kort berätta vilka ämbeten han
haft under åren:
”Under min tid som ung missionär var jag grenspresident i
Örebro gren och det fick jag faktiskt vara återigen när jag närmade
mig pensionen. Grenspresident var jag också i Kortedala i Göteborg. 1977 kallades jag som den första stavspresidenten i Göteborgs
stav. Därefter tjänade jag som regionrepresentant (områdessjuttio) för Norden. Jag var missionspresident för Sverigemissionen
1993–1996 och senare kallades jag som tempelpresident för templet
i Stockholm, 2000–2003. I tolv års tid (1964–1976) var Gunnel och
jag ansvariga för ungdomsprogrammen i Sverige, vilket vi också
har varit lokalt i Göteborgs distrikt. Mellan dessa ämbeten har
jag också haft många andra. Då jag kallades som stavspresident
fanns inte kyrkans ledarskapsmaterial i någon större omfattning på
svenska. Men som stavspresident och regionrepresentant ingick det
att närvara vid generalkonferenserna två gånger om året. På plats i
Salt Lake City ’frossade’ jag i böcker och utbildningsseminarier, så
mycket jag bara hann med. Som anställd inom kyrkans utbildningsverksamhet fick jag ytterligare utbildning. Dessutom har mina olika
ämbeten givit mig personliga erfarenheter med besökande generalauktoriteter som jag fått möjlighet att diskutera med och lära mig
hur evangeliet kan tillämpas på lokal nivå.
Som regel skolas man inte i förväg inför de uppgifter som man
får i kyrkan, inte på annat sätt än de erfarenheter man får av livet.

Det kan kännas skrämmande att få nya uppgifter.
När jag kallades som patriark var jag livrädd! Hur
i hela världen förbereder man sig för ett sådant
ämbete? President Ingemar Nyman sa att jag
kunde ta den tid som jag behövde innan jag gav
min första välsignelse. Skönt, tänkte jag, då tar
jag några månader på mig. Jag efterträdde Sven
Karlsson som avlidit och kunde läsa några av
hans välsignelser. Men jag förstod snabbt att det
inte fanns något att lära in eftersom varje välsignelse är unik och personlig. Orden måste komma
från Herren, inte från mig. Vilken utmaning! Det
var bara att be Herren om hjälp att förbereda mitt
sinne. Jag bad om modet att lägga händerna på
personens huvud och låta det ske som Gud ville.
Så blev det. Från första välsignelsen och framåt
var det uppenbart att det var mina ord men Herrens innehåll. Så hoppas jag att det ska förbli.”
Gunnel Hedberg fortsätter: Arne har varit mitt
stöd under alla år som jag satt upp musikaler.
Ibland har han varit projektansvarig men oftast
blir han något av en allt-i-allo som skjutsar,
plockar ihop och städar kapellet efter repetitioner, bygger scen, sköter ljus och inte säger nej
till en biroll på scenen om det behövs. Han har
en omvittnad komisk talang som han inte är rädd
att bjussa på när det behövs.
Att ha en röst är nödvändigt som patriark.
När Arne drabbades av en allvarlig infarkt och

Arne Hedberg undervisar första institutklassen
i Göteborg.
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samtidigt blev opererad för en brusten aorta skadades hans stämband. I bästa fall kunde han viska.
Man sa att det förmodligen skulle bli en bestående skada. Då han senare blev undersökt av en
specialist var det nedslående beskedet forfarande
att det tycktes omöjligt att ”reparera” skadan.
Han fick anpassa sig till ett liv med knappt hörbar stämma. Vi bad mycket om att Arne skulle få
tillbaka sin röst. En vecka efter läkarbesöket kom
han upp på morgonen och sa med full styrka och
klang: ”Gomorron Gunnel!” Rösten var tillbaka
och detta var för både oss och hans läkare verkligen ett under! Tanken att ”den Herren kallar,
dugliggör han”, blev högst påtaglig för oss.
Arne berättar: ”Redan som 17-åring växte hos
mig en stark önskan att få en patriarkalisk välsignelse. Denna möjlighet fanns inte tillgänglig i
Sverige förrän de första stavarna organiserades.
Vid ett tillfälle på tidigt 60-tal bjöds Gunnel och
jag till lunch hos missionspresident Alvin Fletcher där presidenten för kyrkan i Europa, Ezra
Taft Benson, var närvarande. Under samtalet
kom mina önskningar på tal och president Benson uttryckte förvåning att jag inte hade fått min
patriarkaliska välsignelse. ’Kom ner till Frankfurt
så kan vi ordna med det’, sa han. Och så blev
det. Jag var då lärare vid en göteborgsskola
och som klassföreståndare var jag ansvarig för
en klassresa till Tyskland. Vi var tre lärare från
skolan men behövde en vuxen till varför Gunnel
kunde rycka in som extralärare. En eftermiddag
var programmet ordnat så att Gunnel och jag
kunde åka till Bad Vilbel där patriarken bodde
och vi fick våra välsignelser. Det hängde på ett
hår att vi skulle få dem eftersom vi inte hade
några rekommendationer med oss. Vi visste ju
ingenting om proceduren med blanketter. Men
patriarken ringde till president Benson som gav
klartecken. Tillfället att få våra patriarkaliska välsignelser hör till en av höjdpunkterna i våra liv.
Inte minst kunde vi se hur Herren hjälpte oss att
åka till Frankfurt trots att vi då inte hade pengar
till en sådan resa.”
L10
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Arne Hedberg ser tillbaka på sitt liv och säger: ”Om någon
tycker att kyrkouppdragen har tagit mycket tid från familjen eller
från sådant jag också skulle ha velat göra, så lyssna på detta: Sedan
min ungdom har jag önskat att resa, flyga och segla. Vi hade inte
råd med sådant när familjen växte upp, men efter några år kunde
jag konstatera att jag har fått uppleva allt det jag gärna ville göra.
Och allt tack vare uppgifterna i kyrkans verksamhet!” ◼

Robert och Lena, svenska amerikaner
Lena Jarlhede Svensson
Utby församling

Med dubbla medborgarskap och med hjärtat i både USA och
Sverige berättar Lena Jarlhede Svensson om åren i USA. Hon
och maken Robert Svensson bor nu i Göteborg och ser tillbaka
på händelserika och lärorika år. Jesu Kristi evangelium och den
återupprättade kyrkan är för Robert och Lena den röda tråd som
binder samman allt till en helhet.

R

oberts första USA-upplevelse skedde när han som sjuåring
sommaren 1958 emigrerade till Brooklyn i New York tillsamm
ans med sin mamma Florence och mormor Anna. Åtta år senare,
när Robert var femton år, återvände familjen på nytt till Göteborg.
Robert förstod svenska men talade inte språket och han tyckte att
husen i Göteborg var så små. Han var ju van vid skyskraporna
i New York City. Under åren i USA hade mamma Florence gift
om sig och Roberts lillasyster Lisa var fem år när familjen återvände till Sverige 1966. Roberts pappa var då omgift, vilket gjorde
att Robert nu även hade två systrar i Stockholm.
Det var under världsutställningen i New York 1964 som Robert
för första gången kom i kontakt med Jesu Kristi Kyrka av Sista
Dagars Heliga. Han besökte då den så kallade mormonpaviljongen
där kyrkans lära presenterades bland annat genom filmen ”Människans sökande efter lycka”. 1967 knackade sedan missionärerna
på dörren i Göteborg och både de och Robert tyckte att det var
roligt att tala engelska tillsammans. Den 16-årige Robert undervisades och han tyckte att budskapet kändes väldigt bekant. Han fick
ett vittnesbörd om evangeliet och i december samma år döptes
han av Leif Mattsson. Under 1970-talet utförde Robert en heltidsmission i Englandmissionen Birmingham. Mamma Florence, som
döpts redan tidigare, återgick tillsammans med mormor Anna till
full aktivitet i kyrkan och de var trofasta fram till dess de lämnade

Robert
Svensson och
Lena Jarlhede
gifter sig i juli
2001.

detta jordeliv, då tillbaka i USA. Många äldre medlemmar minns
Florence storslagna sångröst.
1980 hade Robert arbetat på Volvo i flera år och bestämde
sig för att flytta till Michigan för att studera Interior Design och
jobba inom den amerikanska bilindustrin. Det som var tänkt att
bli tre år i Michigan blev 26 år, med avstickare till Tennessee och
Trollhättan. I Trollhättan var Robert med och arbetade fram SAAB:s
cabriolet i mitten av 1980-talet. Roberts yngre syster Lisa återvände
också till USA 1980. Hon gifte sig med Rick Gatherum i Utah. De
fick fem barn och ser nu fram emot sitt 13:e barnbarn.
Själv kom jag in i kyrkan som 14-åring 1974 i Utby. Min första
USA-upplevelse skedde sommaren 1984 då vi som familj deltog
under min lillebror Mats High School Graduation i Los Angeles.
Tre år senare återvände jag till Kalifornien som heltidsmissionär
i Fresno-missionen. Efter missionen återvände jag till USA så ofta
jag kunde, samtidigt som jag bodde och arbetade som legitimerad
dietist i Göteborg. Sommaren 1993 var jag på en korttidsmission i
staten New York, som en del av the Hill Cumorah Pageant.
Jag träffade Robert under ett av hans många besök i Sverige. På
Roberts 50-årsdag, i juli 2001, gifte vi oss i Sverige. Därefter följde
15 år som gifta i USA innan vi i oktober 2016 återvände med pick
och pack till vår gemensamma födelsestad Göteborg. Då hade vi
hunnit bo i Michigan mitt i USA, i staten Washington på västkusten
och i North Carolina på östkusten. Vi fick under dessa år uppleva bilindustrins uppgång och nästintill totala fall i Michigan. Ett
tag levde vi med skräcken av att inte ha inkomst och tillgång till
sjukvårdsförsäkring i ett land där sociala skyddsnät inte är en självklarhet. Vi välsignades därefter med nio gyllene år i staten Washington där Robert jobbade för Boeing i Everett norr om Seattle. Där var
han med och tog fram 787 Dreamliner. Vi avslutade vår tid i USA
med att bo i North Carolina innan vi skeppade hem allt bohag till

Sverige och flög tillbaka över Atlanten tillsammans med vår gula labrador Daisy. Under alla år i
USA har vi tacksamt sett Herrens hand i allt och
vi skulle inte vilja vara utan en enda av alla dessa
erfarenheter, roliga som svåra och prövande.
De människor vi har lärt känna – och älska – ser
vi som vänner för livet och evigheten.
Det vi älskar med USA är att det fortfarande
är möjligheternas land, även om det ibland sker
till ett högt pris. Samhällsengagemang blir en
självklarhet för de flesta. Det är lätt att umgås
och helt naturligt att prata med folk man inte
känner. Kyrkans många olika sociala och humanitära program är helt fantastiska och väl administrerade. Vi har packat och distribuerat mat
och hygienartiklar via biskopens förrådshus och
sorterat högar av kläder till Deseret Industries
second hand-butiker. Vi har gått kurser
genom LDS Employment Center och LDS Social
Family Services, genom vilka vi blev certifierade
som fosterföräldrar och kunde öppna vårt hem
för stora och små. Detta hade vi visserligen gjort
tidigare, men nu kunde det ske mer officiellt. Via
våra stavar och församlingar var vi engagerade i
att lägga om tak och bygga handikapp-ramper,
fixa trädgårdar, laga middagar, samla ihop
hygienartiklar och servera måltider till hemlösa,
för att bara nämna några av många olika projekt under årens lopp. Detta gjordes ovanpå de
vanliga uppdragen som hem- och besökslärare
och andra ämbeten i församlingar och stavar.
Speciellt tydligt blev detta under de år vi bodde
på ljuvliga Whidbey Island i staten Washington.
Där kände alla alla och vi hjälptes åt i smått som
stort, nästan som enligt Förenade orden.
Det var med mycket blandade känslor som
vi i oktober 2016 lämnade USA bakom oss för
denna gång. Vi kände nu att det var dags att
pyssla om min mamma Hillevi, som visserligen
varit pigg nog att besöka USA 19 gånger, men
som nu i sitt 94:e levnadsår är i stort behov av
omvårdnad. Vi har också andra släktingar och
vänner att bry oss om i vårt fosterland.
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Väl tillbaka i Sverige igen har vi försökt att
fortsätta på samma sätt. Vi talar med främlingar
och vi lär känna våra grannar. Vi försöker hjälpa till
varhelst vi ser ett behov. ”Jättelätt!”, tycker Robert,
som sällan missar ett tillfälle att starta en konversation, ofta relaterad till Jesu Kristi evangelium. Detta
utmynnar inte sällan i att han hjälper till att bygga
en altan, hänger en ytterdörr, byter glödlampor,
klipper någons gräs, agerar chaufför eller engagerar sig i grannskapets unga som tycker att Robert
alltid har något roligt, spännande och lärorikt på
gång. Detta medan jag som är nio år yngre än
Robert jobbar heltid i mitt gamla yrke som dietist.
Vi vet att Herren är oerhört engagerad i oss
var och en. Vi vet att han lyssnar på bön och
bereder en väg i förhållande till vår tro och
lydnad. Oavsett var i världen vi befinner oss,
så väntar alltid kärleksfulla syskon med öppna
armar så att vi gemensamt kan sprida det glada
budskapet och tillsammans bygga upp Sion,
Guds rike på jorden. ◼

Familjebild från 2013 när Roberts systerdotter gifte
sig i templet i Salt Lake City. Robert och Lena till
höger med mamma Florence i rullstol.
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Liten värld!

Lisbeth (f. Wirtala) Grayson
Phoenix, Arizona

är liten”
”V ärlden
brukar man ju säga.

Och med modern teknik
och snabba transporter
är världen inte längre lika
stor som den en gång
var. Detta är berättelsen
om två unga missionärer
som just lämnat sina hem
Isac Grayson och Ethan Lucas går igenom
för missionsfältet.
templet tillsammans inför missionen.
Isac Grayson är född
och uppvuxen i Umeå i
Västerbotten. Isac är en grabb med många intressen och förmågor
och vad han än gör så gör han det med ett leende på läpparna.
Under många år spelade Isac hockey med Björklövens ungdomar.
Utförsåkning har alltid varit en favorit, likaså camping och fiske.
Han är utrustad med ett tålamod få förunnat.
Ethan Lucas är född i New Mexico, men har bott på många
platser under sitt korta liv. Ethan är en gosse som älskar basket,
utomhussporter och friluftsliv. Han har också tävlat i Legos
robottävlingar.
När familjen Lucas flyttade till Umeå 2009 fick grenen ett välbehövligt tillskott. Med entusiasm var de villiga att arbeta hårt
för att föra Herrens verk framåt. Familjerna Lucas och Grayson
blev snabbt goda vänner. Med många gemensamma intressen
och jämnåriga söner blev det otaliga utflykter, äventyr och även
skidsemestrar tillsammans. Ingen kunde då ana att dessa två killar
skulle gå ut på missionsfältet från samma församling i Phoenix i
Arizona ett decennium senare.
Familjen Lucas flyttade tillbaka till USA 2013 och efter en tid i
Utah hamnade de i norra Phoenix. Familjen var inte sen med att
berätta om det konstanta solskenet, det lätta livet utan bök med
vinterkläder, men också om närheten till skidorter om längtan efter
snö skulle bli för påträngande.
Graysons lämnade Sverige 2015 för att flytta till Seattle, och där
var inte svårt att känna sig hemma. Närheten till storslagen natur,
hav, sjöar och skidbackar var snudd på overklig. Här i USA förändras saker snabbt och något år senare fick min make David ett
arbetserbjudande i Phoenix och familjen styrde kosan söderut. Jag

måste tillägga att Arizona är som en annan planet om man jämför
med de norrländska skogarna.
Sedan 2018 bor familjerna Grayson och Lucas i samma kvarter
i Phoenix. Ethan och Isac tjänade tillsammans i Unga mäns kvorumspresidentskap med totalt 27 präster i samma ålder.
Tillsammans peppade de varandra att få in sina missionspapper.
De ville båda påbörja missionen under 2020. Isac blev kallad att
tjäna i Japanmissionen Sapporo, men i skrivande stund är han tillfälligt placerad i Washingtonmissionen Wakima. Ethan kallades till
Finland, men nu tjänar han tillfälligt i Atlanta i Georgia.
I och med covid-19 fick båda äldsterna sin missionsutbildning på
hemmaplan via nätet. Med ett fantastiskt fokus studerade de japanska och finska (två av världens svåraste språk) nio timmar dagligen
under nio veckor, en obeskrivlig resa även för deras familjer.
Om ett par år, när dessa två äldster återvänder, står förhoppningsvis de yngre bröderna Noah Grayson och Dallin Lucas redo
att ta över stafettpinnen på missionsfältet.
Det är verkligen fantastiskt att vi genom evangeliet alltid har en
församlingsfamilj vart vi än flyttar i världen. Eftersom både familjen
Lucas och familjen Grayson bor långt från övrig släkt, ser vi varandras familjer som adopterade kusiner och vi har varit igenom en
hel del tillsammans, både i vått och i torrt. Det är nog bara vi som
bott i Norrland som förstår kulturen och traditionerna där. ◼

Familjerna Grayson och Lucas under en utflykt utanför Umeå 2010

Så gick det sedan
Inger Höglund
Västerhaninge församling

N

är president och syster Davis skulle åka till
Sverige för att presidera över Sverigemissionen blev de två månader försenade på grund av
coronapandemin. Leif och Eva Mattsson blev som
vi tidigare berättat kallade att verka som ersättare
under denna tid. President Davis berättade i sina
tal som ny missionspresident om hur han undrade om något liknande hade hänt tidigare vid ett
presidentbyte i Sverigemissionen. Han vägleddes
till en bok som återgav hur C. Fritz Johansson
fick träda in som missionspresident under andra
världskriget. President Davis berättade i sina tal att
Fritz Johansson hade blivit en hjälte för honom.
Men låt oss ta det från början för den som inte
hört talet. År 1931 träffade en ung man en missionär utanför Eskilstuna. Mannen, som hette Fritz
Johansson, läste Mormons bok, tog sig till kyrkan
i Eskilstuna och blev medlem. Han hade ingen
familj, men i kyrkan träffade han Astrid som blev
hans fru och mor till hans barn. Fritz drev en
lanthandel i Ärla, men han hade läst mycket om
vikten av att sprida evangeliet och kände ett stort
personligt ansvar för detta. Han talade om för
missionspresidenten att han väldigt gärna ville
utföra en mission, men president Hugo Peterson
tyckte inte att det var så lämpligt att en småbarnsförälder skulle resa iväg på mission. Men när
hans andra barn, Hugo, var sex veckor hade han
övertalat president Gustive Larson och han kallades till grenspresident på heltid i Vingåker. Han
sålde sin affär och familjen flyttade med honom.
Ett år senare utbröt andra världskriget och alla
amerikanska missionärer, inklusive missionspresidenten, fick åka hem. Då kallades Fritz Johansson att ta över presidentskapet i Sverige. Familjen
flyttade till Svartensgatan 3, där de också fick sitt
tredje barn – en liten flicka, Solveig. Vad president
Davis inte visste när han höll sina tal var att många
Mars 2021

L13

medlemmar som hörde honom hade träffat den
här lilla flickan som nu heter Solveig Thomas.
Kontakterna mellan kyrkan i USA och Sverige
var ytterst få under kriget, men president Johansson
utförde ett utmärkt arbete under de sex krigsåren.
Tidigare hade man litat till missionärerna, men nu
fick medlemmarna tränas upp för att sköta alla
prästadömsuppgifter, och några svenska medlemmar, både bröder och systrar, kallades på mission.
Man organiserade hjälpsändningar till Finland,
som var en del av missionen. Ezra Taft Benson
(senare kyrkans president), den förste generalauktoritet som kom till Europa efter kriget, reste
runt för att ta reda på medlemmarnas behov av
välfärdshjälp och för att se hur de klarat sig under
kriget. Han fann tillståndet i den svenska missionen
mycket gott. Äldste Benson kallade nu Fritz Johansson att fortsätta sin mission i Finland, där han och
hans kamrat organiserade den första grenen i
Larsmo i Finland.
När den åtta år långa missionstiden var slut
reste Fritz och hans hustru Astrid och deras tre
barn till USA. De kände en stark önskan att få
komma till templet och bli beseglade till varandra.
Broder C. Fritz Johansson var en till det yttre liten
man, men till anden var han desto större.
Barnen växte upp i USA, men missionsandan och kärleken till Sverige fanns också i
dem. Sonen Hugo kom tillbaka 1959 som missionär och hade under två och ett halvt år förmånen att få döpa 20 personer, många av dem
i Kortedala i Göteborg. När han kom tillbaka
gifte han sig med en annan svensk immigrant,
Ann-Katrin Hägg från Karlskoga. Ann-Katrin
hade också hon tjänat som missionär i Sverige,
huvudsakligen på missionskontoret. Solveig
gifte sig med en ung man som även han tjänat
i Sverige på mission – Bob Coles. Äldsta dottern
Linnea bildade också familj och Fritz och Astrid
Johansson fick så småningom 20 barnbarn.
Solveigs make Bob avled efter en längre tids
sjukdom, men hon återsåg en gammal ungdomskamrat som varit Hugos missionskamrat i Sverige
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Familjebild
från tiden då
C. Fritz Johansson
presiderade över
Sverigemissionen.
Från vänster: Hugo,
Fritz, Solveig,
Astrid och Linnéa.

1961–1964, Steve Thomas. Han hade också en stark anknytning till
Sverige genom att han gifte sig med en svensk flicka, Inger ”Kicki”
Andersson, syster till Liselotte Henretta. Båda deras söner, Nicholas
och Jonathan, utförde en mission i Sverige och Nicholas tyckte så
mycket om sin mission här att han inte ville åka hem. Steve blev så
småningom änkling då hans hustru fick en hjärntumör och avled.
Solveig och Steve återknöt vänskapen som växte till kärlek och de
gifte sig 2008.
Paret Thomas hade hört att det var möjligt för amerikanska par
att komma till templet i Stockholm och verka under en längre tid
och de ringde upp Solveigs barndomsgranne från Svartensgatan,
Bengt Höglund, som då var tempelpresident, och han bekräftade
möjligheten. Sedan dess har Solveig och Steve Thomas tjänat under
sex perioder (sammanlagt 32 månader) i templet i Stockholm.
Och om inte coronaviruset hade kommit i vägen hade vi nog sett
dem här i somras också. De säger att deras kärlek till templet och
Sverige har ökat mycket när de lyssnat till Herrens maningar. ◼

Hugo som missionär i Göteborg.
Han tjänade från 1959–1962.

Solveig och Steve Thomas utanför
templet i Stockholm

Avresande
missionärer

G

abriel Förnes
från Örebro
församling har kallats
på mission. Han
kommer att tjäna
i Finlandmissionen
Helsingfors. Gabriel
är son till Vedel och
Kerstin (f. Strand)
Förnes. ◼

Gabriel Förnes

Kallad på mission
till skandinaviska Amerika

Om husaren Bengt P. Wolff (1832–1888)
Lisa Nyberg
Lunds församling

M

ellan åren 1845–1930 emigrerade 1 250 000 svenskar, 850
000 norrmän och 309 000 danskar till Nordamerika. Många
skandinaver flockades till de bördiga och skogrika områdena
i det som i dag är delstaten Minnesota i USA. 1850 uppskattas
Minnesota ha haft 4000 invånare – följande år hade befolkningen
ökat till 100 000 och i folkräkningen år 1857 bodde 150 037 personer i området. 1858 inträdde delstaten Minnesota i den amerikanska unionen.
Området var på intet sätt okänt för kyrkans ledare eller medlemmar. Under 1840-talet sändes hundratals bröder till Minnesota
för att hugga och såga timmer. Sedan flottades det den långa
vägen på Mississippifloden ända till byggnationen av templet
i Nauvoo i Illinois, vilket stod klart år 1846. Minneapolis Minnesota

stav har publicerat en mycket intressant och läsvärd historik över sin stavs historia och utveckling. (Se: Minnesota Mormons: A History of the
Minneapolis Minnesota Stake, skriven av
Fayone B. Willes, 1990)
En av de allra första att kallas som missionär
med specifik uppgift att missionera i Minnesota
bland skandinaverna var Bengt P. Wolff. Han var
född i Billinge i Skåne år 1832, som den yngste
av fyra söner till husaren Pehr Pehrsson Wolff
(1783–1858) och hans hustru Bengta Persdotter
(1771–1828). Liksom sin far hade gjort tog Bengt
värvning i de beridna trupperna och tjänstgjorde
där som husar. Men evangeliet skulle komma att
korsa hans väg och den 26 juli 1862 lät Bengt döpa
sig i Malmö gren i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars
Heliga. Han emigrerade två år senare, 1864. I
Amerika kallade han sig för Wulff, Woolfenstein
eller Wulffenstein. Strax efter framkomsten till
Saltsjödalen 1865 kallades han av apostel Ezra T.
Benson att leda Logans femte församling i Utah. I
församlingen hade han många svenska och danska
vänner. Viktiga projekt för församlingens medlemmar var att gräva bevattningskanaler och bygga
bostäder. Efter nio år som församlingens ledare
flyttade Bengt 1874 tillsammans med sin familj
till St. George i södra Utah, bara för att följande år,
per telegram, kallas till en heltidsmission i Minne
sota. Han ordnade sina affärer och två veckor senare reste han till Salt Lake City, där han blev avskild
av aposteln Orson Pratt.
Det var mycket enklare att resa till och från
Utah år 1875 än det hade varit att komma vandrande över prärien 1864. Genom att järnvägen
som förband västra och östra delarna av den
stora amerikanska kontinenten blivit färdig
och invigd 1869, kunde nu äldste Wulffenstein
åka tåg till sin mission. Han var 43 år gammal.
Vid den här tiden fanns inget missionskontor
eller något av den organisation som dagens
missionärer är en del av. De få tillhörigheterna han hade rymdes i en enkel väska. Inte
mycket pengar i börsen, och kost och logi fick
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Eftersom äldste Bengt P. Wulffenstein förutom engelska pratade
svenska, danska och något tyska kunde han effektivt kommunicera budskapet om evangeliet till sina undersökare och kyrkans
medlemmar i Minnesota. Erfarenheterna av äldster med kunskaper
i sina hemländers språk ledde kyrkans ledare att på 1880-talet
uppmana medlemmarna att lära det uppväxande släktet sina
fäders språk, så att de kunde vara effektiva missionärer.
Efter avslutad mission återvände Bengt P. Wulffenstein till sitt
hem i St. George där han avled 1888. Innan dess tjänade han i
templet och såg till att utföra tempelarbete för de närmaste generationerna i sin egen familj och släkt. ◼
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Liahona

Gatubild från Monticello, Minnesota 1865

Vill du bidra med en artikel till Lokala
sidorna?

V

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 ◼

SWEDISH

han förlita sig på att få från vänliga människor
utefter vägen. Transporter skedde till fots. Han
var ändå väldigt framgångsrik i sitt tjänande.
Han organiserade bland annat Minnesotas första
församling och flera därefter. Hans tillvägagångssätt var enkelt. När han kom till en ny plats
förhörde han sig om där fanns några medlemmar
i kyrkan. När han hade lokaliserat dessa och presenterat sig hade han tagit för vana att sedan be
att få låna ortens skola, vilken förutom som
skola fungerade som allmän samlingslokal och
kyrka. Där höll han sedan ett allmänt möte. Vid
ett tillfälle rapporterar han att han hållit 54 möten
sedan han senast skrivit. Han höll regelbunden
brevkontakt med apostel Orson Pratt och med
tidningen Deseret News. Ett annat sätt att få kontakt med medlemmar i samhällen utan organiserad församling var att annonsera i lokalpressen.
Ibland besökte han också andra kyrkors möten
och det hände att han blev ombedd att tala till
de församlade. Trots denna vänlighet var det inte
alltid som människor i hans omgivning uppskattade hans tjänande eller evangeliet som han predikade. Livet som missionär bland skandinaverna
i Minnesota 1875–1877 hade många likheter med
att vara missionär i Skåne på 1850-talet.
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Bengt P Wolff (1832-1888)

