Lokala sidor

L11

L2
L3
L4
L7
L8
L9
L10
L10
L11
L12
L13
L13
L14
L15
L15

Ett i Kristus – bygga broar
Äldste Thomas Hänni
En önskan att låta Gud råda
Syster Ruth Johnson
Edith Wiklöf, i skydd av
himmelsk hand
Terez Nilsson
FSY 2022: Förtrösta på
Herren
Ledningsteamet för FSY
i Lund
Seglen är hissade – dessa
leder arbetet i templet i
Köpenhamn
Steg i natten
Lill Markusson
Hemvändande missionärer
Nya missionärer i
Sverigemissionen
Avlidna
När det blev städat i Umeå
centrum
Syster Ruth Johnson
Nygifta
Tempel, kärlek, munskydd
och handsprit
Helena Österlund
Vägen till tro
Syster Emma Cluff och syster
Kari Erickson
Angela Brower och ”The
Scandinavian Glorious
Tour 2021”
Julia Olsson
Februari 2022

L1

BUDSKAP FRÅN OMRÅDETS LEDARE

Ett i Kristus – bygga broar
Äldste Thomas Hänni, Spanien
Områdessjuttio
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Liahona

”Jag skulle gärna stanna”, sa snickaren, ”men jag har många
andra broar att bygga!”
Vår Frälsare byggde bron som leder till liv och lycka. Genom
honom får vi hopp, vägledning och evigt liv. Han är vårt föredöme när det gäller att ta hand om andra med kärlek och verkligt
uppsåt. Genom att acceptera varandra med alla våra unika talanger, fel, olikheter och vanor öppnar vi dörren till Kristi inbjudan
att följa honom. Förbunden vi ingår representerar de broar och
övergångsställen som förenar oss med varandra, och som förenar
oss med honom. Låt oss gå med honom, enskilt och kollektivt,
över alla åar och hinder som skiljer oss åt.
Oberoende av var vi just nu står, vår hudfärg, vår kultur,
våra intressen, vårt yrke, vår sociala ställning, vårt civilstånd
och vår sexuella läggning, är vi alla bröder och systrar. Vi tillhör och behöver varandra. Han älskar oss alla. Vi är alla Guds
barn och var och en bestämde vi oss för att komma till jorden.
Vi klarar det inte själva. Vi kan vara ett trots våra skillnader,
och just för att vi är olika behöver vi varandra!

”Jag skulle gärna stanna,
men jag har många
andra broar att bygga!”

DZENIS HASANICA (UNSPLASH)

N

yligen läste jag en
skönlitterär berättelse
om två bröder som bodde
på två gårdar intill varandra. Efter att ha delat
maskiner, ägodelar och mark i årtionden tog
samarbetet slut. Det började med ett litet missförstånd som växte till stora meningsskiljaktigheter, ilska och veckor av tystnad.
En morgon kom en snickare som letade
arbete för några dagar och knackade på den
äldre broderns dörr. ”Finns det något jag kan
hjälpa dig med?” frågade snickaren med verktygslådan under armen.
Den äldre brodern sa: ”Ja! Titta över ån på
gården där. Den tillhör min yngre bror. Förra
veckan grävde han en större passage för vatten
som blev en mycket bred å mellan våra gårdar.
Var snäll och bygg mig något så att vi slipper
se varandra tvärs över ån.”
Snickaren sa: ”Jag tror jag förstår situationen. Jag kan hjälpa dig.” Med det satte
snickaren igång att arbeta och ägnade hela
dagen åt att mäta, såga och spika.
Vid solnedgången återvände den äldre
brodern till ån just när snickaren var klar med
sin uppgift. Brodern kunde aldrig ha föreställt
sig det han fick se. Det var en bro som sträckte
sig från ena sidan av ån till den andra! Den
var så fin! Till hans förvåning kom den yngre
brodern gående över bron för att möta honom
med ett stort leende på läpparna och med
öppna armar för att krama honom.
”Du är verkligen ödmjuk och snäll, min bror.
Efter allt jag har gjort och sagt till dig visar du
ändå att vår relation aldrig kan förstöras! Jag
är mycket ledsen över mitt beteende”, sa den
yngre brodern medan han kramade om honom.
De vände sig om och såg snickaren lyfta
upp verktygslådan på axlarna. ”Nej, vänta!
Stanna i några dagar. Jag har många andra
projekt till dig”, sa den äldre brodern.

”Om vi är Herren Jesu Kristi sanna lärjungar räcker vi ut
handen med kärlek och medkänsla till alla våra medmänniskor
i alla sammanhang.”1
Alla vi som bestämt oss för att gå lärjungeskapets stig tillsammans med vårt uppväxande släkte och heltidsmissionärerna följer den här läran och vår profets uppmaning att samla
Israel och att vara ett i Kristus. Israels insamling är ”den största
utmaningen, den största saken och det största arbetet på jorden
i dag”.2 Vi är särskilt tacksamma för energin, visionen och villigheten hos våra ungdomar som sätter handen till verket och
bygger nya broar. Vi behöver alla tillgängliga händer och armar
som lyfter. Vi behöver alla.
Må vi alltid lyssna till Kristi knackning och öppna dörren.
Må vi lita på honom och bygga broar som sträcker sig ut, förenar och helar alla Guds barn.
Det finns så mycket styrka när hjärtan är förenade i enighet
och i kärlek till varandra.3 Det här är ett verk. Det är Guds verk.
Det är så viktigt att vi alla kommer samman och arbetar i kärlek och enighet.4 Om detta vittnar jag i hans namn, Jesu Kristi
namn, amen. ◼
SLUTNOTER

1. Se president M. Russell Ballard, ”Vem är då din nästa”, Liahona, jan. 2002, s. 41.
2. President Russell M. Nelson, ”Israels hopp”, världsomfattande andakt för ungdomar, 3 juni 2018.
3. Mosiah 18:21.
4. 2021 Europe Rising Generation – Recommendations and Unity Model – Europe Area.
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En önskan att låta
Gud råda
Syster Ruth Johnson
Sverigemissionen

Ä

ldste Samuel Correa tjänar för närvarande i Sverigemissionen Stockholm.
Hans familj bor i Kristianstad. Med
rötterna i Chile flyttade de hit från USA
2004. Äldste Correa är känd för sitt
leende och sin positiva syn på livet. Han
tillskriver sitt starka vittnesbörd och
sin vilja att tjäna, de missionärer som
undervisade hans morfar, Abel Correa,
i Chile 1971. Abel och hans fru Hilda

Äldste Samuel
Correa, missionär
i Sverigemissionen.

Samuel
12 år
besöker
templet i
Santiago
i Chile
med sin
morfar,
Abel
Correa

(båda avlidna) hade sex barn, varav ett dog
när hon var fyra år. Förtvivlade över sitt barns
död sökte de efter svar. En dag träffade Abel
missionärerna från Jesu Kristi Kyrka av Sista
Dagars Heliga i ett gathörn. Efter att ha pratat
kort med dem bjöd han in dem till sitt hem.
Missionärerna undervisade familjen om profeter, återställelsen och läran om eviga familjer.
Familjen gick snart med på att döpas, men
på dagen för dopet drabbades regionen av
en enorm jordbävning och vattenledningarna till dopfunten gick sönder. Familjen var
tvungen att vänta på dopet i flera veckor, men
under tiden höll de fast vid sitt engagemang
för Herren och hans kyrka. Flera år senare,
när den första staven i hemstaden Valparaiso
skulle organiseras, kallades broder Abel Correa som stavspresident. Han tog emot detta
ansvarsfulla uppdrag från Herren och utbildningen för ämbetet fick han av en missionär
från Sverige – äldste Bo Christer Bertilson.
Bo Christer Bertilsons kallelse att tjäna en
mission i Chile var unik. Han var uppvuxen
Sverige och omvändes till evangeliet under sin
tid som idrottsstipendiat på kyrkans universitet i
Utah, BYU. På BYU hade han läst förberedande
medicin och han kallades ursprungligen till
Chile som hälsomissionär. Men efter några månader på missionsfältet, och med väldigt många
nya medlemmar som anslöt sig till kyrkan i
Februari 2022
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Några av äldste Correas släktingar vid templet
i Rom. Äldste Correa står högst upp med sin
lillasyster på axeln.

Chile, kallade missionspresident William R.
Bradford honom att fungera som ledarskapsmissionär. ”Jag visste knappt skillnaden mellan
en församling och en gren, eller ens vad ett kvorum var”, minns president Bertilson som i dag
tjänar som president för templet i Stockholm.
”Det fanns ett 20-tal handböcker och bara
biskopens handbok var tre centimeter tjock!”
Han lät Gud ta ledningen genom att acceptera utmaningen och göra sitt bästa i sitt nya
ansvar. Han säger att han lärde sig genom att
undervisa, och att kallelsen hjälpte honom att
förstå mycket om kyrkans organisation, något
som kom väl till pass när han några år senare
kallades som grenspresident för en stor spansk
talande gren i Stockholms stav.
Under de sista månaderna av missionen
gav missionspresidenten äldste Bertilson ett
annat uppdrag. Den här gången skulle han få
resa 26 timmar med buss till norra Chile för
att tjäna som proselyterande missionär. ”Jag
frågade min missionspresident: ’Hur gör man
det då?’ och han sa: ’Åk bara dit och döp.’ Så
L4
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det gjorde jag.” Han träffade sin nya missionskamrat på buss
stationen. Denne missionär var klädd i T-shirt och jeans. Äldste
Bertilson övertalade honom strax att byta kläder och de gick ut
samma kväll för att hitta undersökare. Inom några veckor hade
de 24 dop. ”Det var bara början”, berättar president Bertilson.
Det första möteshuset han kom till var ett skjul med ett läckande plåttak och ett piano som saknade flera tangenter. ”Men
från denna ödmjuka start för kyrkan i trakten utvecklades
under de kommande åren en blomstrande del av Sion.”
Abel och Hilda Correas efterkommande räknas nu till 73 personer, och 21 av dessa familjemedlemmar har tjänat missioner.
Äldste Correa ser sin mission som en förlängd välsignelse av det
trofasta missionsarbete som gjorts tidigare. Tre av paret Correas
döttrar bor i Sverige och har hjälpt till att bygga upp kyrkan här:
Liliana, Nancy och Claudia (äldste Correas mor). Bland barnbarnen till Abel och Hilda Correa i Kristianstad tjänar i dag fyra
kusiner som heltidsmissionärer: äldste Correa i Sverige, Malcolm
Caballero i tysktalande Alpernamissionen, André Caballero
i Frankrikemissionen Lyon och Daniel Sandelin i Spanien
missionen Madrid. Ytterligare sju av
barnbarnen i Kristianstad har tjänat
som missionärer: Abel och Samuel
Caballero; Joel, Sara och Benjamin
Sandelin; Valeria Correa och Janni
Caballero (barnbarnsbarn). Äldste
Samuel Correa berättar att nästan alla
i hans familj har ett starkt vittnesbörd
om Jesu Kristi evangelium. ”Vi vill ge
tillbaka det som dessa missionärer,
inklusive president Bertilson, gav till
oss genom våra morföräldrar i Chile.
Detta inkluderar fyra generationer
Bo Christer Bertilson
lärjungar som är villiga att låta Gud
som ung missionär.
råda i sina liv.” ◼

Edith Wiklöf, i skydd av himmelsk hand
Terez Nilsson
Redaktionen

I

Jönköpings församling finns syster Edith Wiklöf. Ediths
make, Torsten Wiklöf, lämnade jordelivet 2015. Många
minns deras trofasta tjänande, speciellt inom missionsarbetet.
Förutom Torstens första mission som ung, utförde han och

Edith fem heltidsmissioner tillsammans. Den första missionen
gick 1989 till Tysklandmissionen München. Därefter blev det
tre separata missioner i Chile. Den sista missionen utfördes i
Sverigemissionen 2002.
Att läsa om Edith Balzers barndom i Hamburg i Tyskland och
hennes traumatiserande upplevelser under uppväxttiden gör
mig förundrad och tyst. Edith skriver detaljerat och rakt på sak
om utsatthet, bombangrepp och hungersnöd. Jag tänker på den
Edith jag minns från min barndom. Så lite jag visste om vad Solveigs, Thomas, Rose-Maries, Florence och Angelas mamma hade
gått igenom. Det var ändå inte så många år tidigare. Under några
år på sextiotalet bodde våra familjer i samma lilla ort, Fagersjö,
utanför Stockholm och vi tillhörde samma gren, Stockholms
andra gren. Jag minns när Edith bar sina vittnesbörd, men jag
förstod inte alls då vad som gjorde ”tant Edith” till ”tant Edith”.
Vi vet så lite om våra medmänniskor. Jag är tacksam för en all
seende och barmhärtig Frälsare som ser hela vår jordiska resa
och som vet exakt hur vår smärta känns.
Ediths mor, Wilhelmine Prenzlau, gifte sig med en bokhållare i Tiflis på Krimhalvön. Själv var hon balttyska med lettiskt
medborgarskap. Äktenskapet blev mycket olyckligt och det var
svårt att läsa om det Wilhelmine utsattes för innan hon till sist
lämnade sin man och åkte till sin syster i Hamburg. I Hamburg
träffade Wilhelmine sedan Ernst Siemers som uppvaktade
henne. Hon ville då skiljas, men hennes make gav henne inte
tillåtelse. Ernst och Wilhelmine höll sig ändå till varandra och
Edith kom till världen. Året var 1932 och Edith behövde bära
det efternamn som tillhörde moderns första man.

Nytagen bild på Edith.

Torsten på äldre dagar.

Ediths barndom blev svår. Familjen hade
svårt att försörja sig och det blev så hemskt att
de ofta fick äta på en plats för fattiga. Maten
var näringsfattig och de blev allt svagare.
Edith var ofta sjuk. Edith berättar att hennes
mor var plikttrogen, men hade svårt att visa
uppskattning för sitt barn. ”Jag var alltid hel
och ren. Jag såg alltid ordentlig och välvårdad
ut.” När Edith var 6–7 år fick hennes pappa
ett jobb som föreståndare på ett hem för ungdomar i Hitlerjugend. Han fick sedan ett annat
jobb och hennes mor tog över faderns arbete
på hemmet. Nu fick familjen det mycket bättre
med två inkomster och en trerumslägenhet.”
Men kriget rasade vidare och det blev återigen svårt att få tag på mat. Allting var ranson
erat. Man åt det man kunde komma över,
exempelvis måsägg. Bombangreppen över
Tyskland ökade i intensitet. Edith berättar:
”Jag minns särskilt natten den 24 juli 1943.
Huset höjdes och sänktes våldsamt som i en
svår jordbävning. När vi efter flera timmar äntligen kunde gå ut brann det överallt. Där hus
hade stått fanns nu bara ruiner. Barn sprang
omkring och skrek. Andra satt tysta i ruinerna
med uttryckslösa ögon. Man berättade senare
att hela stadsdelar hade raderats ut.”
”Nu vågade vi inte vara hemma längre. När
sirenerna ylade, var det bara att springa de tio
minuterna till skyddsbunkern. Ibland fick vi ge
oss dit fem-sex gånger per dygn. Många dog,
andra grävdes fram ur bråtet. Nu fanns inga
affärer längre. Ingen mat, inget vatten, ingen el.
Det fanns en stank, en olidlig stank överallt.”
Edith berättar hur räderna fortsatte och hur
en fosforbomb landade i ungdomshemmets
aula. Hennes far lyckades släcka bomben, men
han hade behövt andas in så mycket fosfor att
han blev medvetslös. Man bar honom till en
säng inne i lägenheten. Det blev Ediths uppgift
att varje dag gå till järnvägsstationen och be
om lite mjölk åt sin pappa som låg medvetslös.
Mjölken var avsedd bara för småbarn. Hon
och modern turades sedan om att droppa ner
mjölken i faderns mun. Han kunde inte svälja.
”Jag kände ett ohyggligt ansvar på mina axlar”,
Februari 2022
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Edith som ung flicka i Hamburg

Edith som ung.

berättar Edith. ”För det mesta fick jag tag på
mjölk, men långt ifrån alltid. Om han dog
skulle det vara mitt fel, tänkte jag. I sex veckor
höll det på så. På vägen till och från stationen
kunde det komma nya bombangrepp. Stadsbilden ändrades ständigt och ibland var det
svårt att hitta hem. Till råga på allt fick jag
gulsot under denna kaotiska tid utan läkare
och mediciner. Timmarna vi behövde vara inne
i skyddsbunkern var hemska. Vi var tvungna
att sitta tätt sammanpackade i trevånings
sängar, barnen högst upp. Det var mycket svårt
för oss att andas i den dåliga luften. Bunkern
hade inga fönster, bara små smala luckor. Detta
lämnade djupa psykiska spår hos mig.”
”En natt när vi var på väg till bunkern
kom de lågflygande planen över oss, och
vi kunde se bomberna mot den rödfärgade
himlen och hur en sprängbomb träffade ett
hörnhus alldeles intill som exploderade i
stora, mycket stora och mindre bitar. Mor
fick panik och skrek: ’Spring, Edith, spring
och rädda dig!’ Men om mor dog, vad hade
jag då att leva för med en medvetslös far?
’Nej, jag lämnar dig inte!’ skrek jag tillbaka
och vi gick sedan sakta fram till bunkern. Vi
fick då veta att panik hade brutit ut utanför
ingången och att två personer hade trampats
ihjäl. Tänk om jag hade sprungit dit utan
mamma!”
L6
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Torsten som ung.

”Far vaknade sedan ur medvetslösheten, men han blev aldrig
densamme”, berättar Edith vidare. ”Han fick konstiga anfall
med först täta och sedan mera glesa mellanrum. Det var ändå
en stor lättnad att vi inte längre behövde ge honom mjölk.”
När andra världskriget tog slut 1945 var Edith 13 år. Samma år
fick hon kallelse att komma till Oberschule i Hamburg. Hennes
mamma hade gjort sandaler av en bit kraftigt tyg och bitar från
ett bildäck. Inte vackert, men skönt att gå på. Alla var glada och
lyckliga över att kriget nu var slut, men nöden i Tyskland skulle
bli enorm. 1947 var det olidligt. Människor tiggde hos bönderna
och man bytte bort allt av värde mot det som var ätbart. Edith
berättar hur hon svag av näringsbrist fick gå med en sax för att
samla enstaka sädesax som blivit kvar på åkern efter skörden.
Likadant låg hon och hennes mor i de nyskördade potatisåkrarna
för att hitta några ynkliga potatisar som gömt sig kvar i marken.
Efter tre veckor med just inget att äta beslöt sig Ediths mor för
att skriva till en kusin i Oregon i USA för att be om stöd. Hon
var egentligen för stolt för att söka hjälp men det handlade
bokstavligen om liv eller död. Från USA kom sedan några små
paket med basvaror och kläder som de tacksamt tog emot. Men
släktingarna skickade också något annat!
”En vårdag 1947 kom ett par och besökte oss”, berättar
Edith. ”De sa att de kom med hälsningar från våra släktingar
i USA.” Paret berättade om en profet vid namn Joseph Smith,
som hade kallats av Gud att återställa Jesu Kristi evangelium
på jorden. Ediths mamma var inte intresserad och de skulle just
gå när Edith kom hem. De upprepade sitt budskap och Edith
sa då att hon hade tre frågor. Om de kunde besvara dem skulle
hon lyssna. Nu fick paret chansen att sätta sig ner. Det var
Johannes Kindt*, president för Hamburgs distrikt, som kommit

tillsammans med sin fru, Maria. Efter två timmar var Edith
fylld av kunskap. ”Jag kände en stark ande som genomträngde
mig till varje fiber, men jag förstod inte riktigt vad känslan
betydde. Mor förstod inget av detta, men hon bjöd dem på vattensoppa och vi ’åt’ tillsammans. Paret Kindt hade gått 15 kilometer till fots för att komma till oss och nu skulle de gå hela
vägen tillbaka igen. Hustrun var gravid i åttonde månaden!!”
En tid senare, i december 1948, valde Edith med sin fars tillåtelse att bli döpt, ett beslut som hon aldrig ångrat. Fem år senare,
1953, blev även Ediths mor medlem i kyrkan. 1959, när Edith
var gift och bosatt i Sverige, kunde Edith och hennes mamma
Wilhelmine knäfalla vid altaret i templet i Schweiz för att beseglas till sin far och make Ernst Siemers, som avlidit långt tidigare.
Edith har gjort ett fantastiskt arbete för sina släktingar
genom släktforskning. Hon har samlat in tusentals namn vars
förrättningar blivit gjorda i templet. I dag har Edith genom

FSY 2022: Förtrösta
på Herren

F

SY-programmet är till för
dig som är i åldern 14–18
år och du blir en av 50 000
deltagare världen över. För
Skandinavien – Danmark, Island,
Norge och Sverige – hålls FSY
i Lund i Sverige 4–9 juli 2022.
FSY betyder ”For the Strength of
Youth” och syftet är verkligen att
hjälpa dig och andra ungdomar
i kyrkan att finna styrka i Kristus.
Höjdpunkter under veckan
kommer att vara hemafton, danser, ett musikprogram,
en lekkväll, tjänandeprojekt, underhållning, god mat
och ett vittnesbördsmöte. Den största behållningen är
nya vänner, stärkta vittnesbörd och minnen för livet. Du
kommer att komma närmare Kristus och du kommer att
få kompisar som tror på samma sätt som du. Ta med dina
vänner från Unga kvinnor eller Unga män. Även vänner
som inte är medlemmar i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars
Heliga är välkomna – bara de samtycker till att leva efter
kyrkans normer under evenemanget.

sina fem barn 23 barnbarn och 20 barnbarnsbarn. Många av dessa är oändligt tacksamma
för det arv de fått genom Edith och Torsten.
Många andra människors liv har också berörts
av detta strävsamma par som alltid ivrigt delat
med sig av sina vittnesbörd om det återupprättade evangeliet.
*Johannes Kindt blev senare patriark i
Hamburgs stav. Innan Sverige fick sin första stav
och Åke Ternström blev den första patriarken var
det många svenska medlemmar som åkte just till
Hamburg för att få sina patriarkaliska välsignelser
genom broder Kindt. Johannes Kindts dotter i hans
första äktenskap, Sigrid Rose, bor sedan många år
tillbaka i Göteborg. Läs gärna artikeln om henne i
Liahonas januarinummer. ◼

Ungdomsledarna på FSY
har valts ut bland Unga vuxna
från Skandinavien och deras
uppdrag är att hjälpa dig att få
en underbar vecka. De flesta
av dem har varit på mission.
Vad kommer FSY att
betyda för dig? Kom och ta
reda på det! Boka in den 4–9
juli 2022 och anmäl dig!
Några citat från tidigare
deltagare och ledare på FSY:
”En av de bästa erfarenheter
jag har haft.”
”FSY är en unik aktivitet där både deltagare och ledare stärks och känner
Frälsarens kärlek.”
”FSY hjälpte mig att förbereda mig för mission och gav
mig motivationen jag behövde för att tjäna.”
”Du lär dig inte bara om Jesus Kristus – du lär känna
honom.”
”Den bästa veckan i mitt liv.”
”Många roliga aktiviteter. Jag fick vänner för livet.”
”För mig är FSY den ’heliga lunden’ där Herren förbereder den uppväxande generationen.” ◼
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Ledningsteamet
för FSY i Lund

D

et lokala ledarskapet för FSY Skandinavien
2022 består av verksamhetsansvariga
Quentin och Wendy Cullingford, bosatta
i Österrike. Administratörer är Jörgen och
Viveka Svensson från Helsingborg samt
Lars och Cecilia Stenholm Paulsen från
Köpenhamn. Erik Bernskov, områdesauktoritet
från Danmark har ett övergripande ansvar för
konferensen. När bemanning behövs för detta
stora arrangemang kan det vara någon av
dessa medarbetare som kontaktar dig.
Vid varje FSY finns två unga koordinatorer
som utbildar och arbetar med de utvalda
ungdomsledarna. Dessa ungdomsledare kan
betecknas som FSY:s hjärta och kommer från
enheter runt om i hela Skandinavien. För att
söka till att vara ungdomsledare på FSY ställs
vissa krav som beskrivs på FSY:s hemsida för
Skandinavien 2022. Alla ungdomsledare ska
älska ungdomar samt vara beredda på att tjäna
en hel vecka utan att sova särskilt mycket.
Ungdomsledarna får sin utbildning via ett
separat mini-FSY som pågår under en helg
flera veckor innan det egentliga evenemanget.
Koordinatorer för Skandinaviens FSY 2022
är Joachim Stenholm Paulsen och Riza Dalsgaard Sørensen, båda från Köpenhamns stav.
Temat för FSY 2022 kommer från
Ordspråksboken 3:5–6 i Bibeln:
Förtrösta på herren
av hela ditt hjärta,
förlita dig inte på ditt förstånd.
Räkna med honom på alla dina vägar,
så ska han jämna dina stigar. ◼

Jörgen och Viveka Svensson. Jörgen är patriark
i Malmö stav (med Viveka som skrivare).
Tillsammans har de verkat som rådgivare
och assistent i tempelpresidentskapet för
Köpenhamns tempel 2016–2019.
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Quentin och Wendy Cullingford.
Quentin kommer från England och har
tills nyligen tjänat som grenspresident
i Sønderborg på Jylland. Wendy har
vuxit upp i Danmark. De ser fram
emot att äntligen få genomföra FSY
tillsammans med ungdomarna i
Skandinavien.

Lars och Cecilia Stenholm
Paulsen. Lars har bland
annat tjänat som biskop och
högrådsmedlem. Cecilia har
varit Unga kvinnors president
och även Primärs president i
staven. Båda älskar evangeliet.

Joachim Stenholm Paulsen. Joachim
tjänar just nu som rådgivare i Unga
män i Köpenhamns stav. Han har
varit missionär i Englandmissionen
Manchester 2015–2017.

Riza Dalsgaard Sørensen
tjänar nu i Unga kvinnors
presidentskap. Hon har varit
missionär i Frankrikemissionen
Lyon 2019–2020.

Seglen är hissade – dessa leder
arbetet i templet i Köpenhamn
Liahonas lokala sidor har haft med flera artiklar som rör
Stockholms tempel och dess ledarskap. Eftersom många svenska
medlemmar besöker templet i Köpenhamn känns det också
meningsfullt att bättre lära känna ledarskapet där och ta del av
deras undervisning och visioner.

R

edan när president och syster
Andersen deltog i instruktionsseminariet för nya tempelpresidenter och deras hustrur
i Salt Lake City, stod det klart
för dem att det är Herren Jesus
Kristus som är Mästaren i templet. Det kallade ledarskapet är
värdar i templet. ”Det betyder
i praktiken”, säger president
President Hans Hjarup
Andersen ”att vår främsta uppAndersen och Lis Dan
gift är att skapa och befrämja en
Andersen, tempelvärdinna.
miljö där tempelbesökare och
tempeltjänare känner sig andligt
uppbyggda och att de därmed önskar återvända till templet
igen och igen. Vår tydliga målsättning är att Frälsarens vilja ska
sättas främst. Det är han som planlagt och skapat tempelförrättningarna. Vi följer honom och gör så gott vi kan. Besökarna
kommer till templet med en avsikt. Vi känner inte till deras
avsikt och låter därför Guds Ande stilla skänka tröst, stöd,
undervisning, hopp, kärlek och respekt, samt ge personliga
erfarenheter och uppenbarelser.”
President Hans Hjarup Andersen är gift med hustrun Lis
sedan 49 år tillbaka. De har sju barn varav två är döda. De har
också åtta barnbarn. Innan president Andersen blev president
för templet i Köpenhamn verkade han som patriark i Köpenhamns stav. Till yrket är han merkonom, en titel inom ekonomi

och marknadsföring som finns i Danmark och
Finland. Syster Lis Dan Andersen har utöver
sitt arbete i hemmet haft olika positioner inom
kontor och handel. Hon har varit föreståndare
för ett av kyrkans släkthistoriska center och
även för distributionscentret i Köpenhamn.
President Per Olsen, förste rådgivare i
tempelpresidentskapet, och hans hustru Dorrit
träffades 1977 i samma byggnad som nu är
templet. Ett år senare vigdes de i templet i
Schweiz. Syster Olsen berättar: ”Per kommer
från Köpenhamn och blev döpt 1971 efter att
en ung arbetskamrat berättat om kyrkan för
honom. Per har svenska rötter. Hans morfar
kommer från Småland. Själv har jag lite längre
bakgrund i kyrkan. Mina föräldrar döptes i
Esbjerg 1956. Jag döptes som åttaåring lite
senare samma år. Jag tjänade en mission i
Danmark och studerade sedan på BYU i Provo
där jag också undervisade missionärer i danska.
Per är utbildad maskinarbetare och har också
arbetat inom postväsendet. Jag har arbetat
med översättning för kyrkan och också som
lärarassistent. Under en period på fem månader
tjänade vi i templet i Stockholm. Våra två söner
bor båda i USA. Vi har fyra barnbarn där.”
President och syster Ladehoff älskar att
tjäna i templet. Båda uttrycker stor tacksamhet och ödmjukhet över att få tjäna i tempel
presidentskapet. 2016 tjänade de en mission
på åtta månader i templet i Köpenhamn. De
bor i Aalborg och innan deras nuvarande
uppdrag kom de ofta till templet och stannade två veckor i taget. President Jan Ladehoff,
nu andre rådgivare i tempelpresidentskapet,
blev medlem i kyrkan när han var 21 år. Syster
Else Ladehoff har långa rötter i evangeliet,
hon är femte generation i kyrkan. President
Ladehoff är rörläggare och har jobbat flera år
på skeppsvarvet i Aalborg. Senare kom han
till livsmedelsföretaget Tulip där han bland
Tempelpresidentskapet för Köpenhamns tempel
med hustrur, från vänster: Per och Dorrit Olsen,
Hans och Lis Andersen, Jan och Else Ladehoff.
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annat arbetade med att utveckla färdigrätter. Syster Ladehoff
har varit hemma med de sju barnen, men senare började hon
på lärarseminariet i Aalborg och arbetade på grundskolan i
Gistrup fram till pensionen. Ladehoffs har i dag sexton barnbarn och tre barnbarnsbarn.
President Andersen återvänder till undervisningen och
intrycken han fick under seminariet för tempelpresidenter i
oktober 2019. ”Vi underrättades om att antalet tempel under
kommande år kommer att explodera. Behovet av att utföra
tempelförrättningar kommer nu och i framtiden att växa med
ofattbar hastighet. De första 253 templen är antingen i verksamhet, påbörjade eller tillkännagivna. De kommande 100 templen
är redan på planeringsstadiet. Hur templen kommer att byggas

eller se ut är inte offentliggjort, men förändringar är på väg. President Russel M. Nelson
sa följande i sitt budskap till oss: ’Vi har fått
och får de många nya templen för att de döda
ska kunna ta emot förbunden, och för att vi
ofta ska kunna komma dit och där motta personliga uppenbarelser och njuta av samvaron
med Jesus Kristus.’ Kyrkans mission står tydligt klar: ’Att samla in Israels hus på båda sidor
av slöjan’. Alla segel är hissade. Tiden rinner
ut. Många förändringar är på väg under förberedelsen för Kristi andra ankomst. I templet
sätts vi i stånd till att vara i hans tjänst.” ◼

Steg i natten

lyssnade så möttes jag av tystnad. När jag började gå,
hörde jag stegen igen. Jag blev rädd och jag funderade på
Lill Markusson
om jag hade ork att springa ifrån någon eventuell förföljare
Umeå gren
och insåg att energin saknades helt. Jag bestämde mig för
att stanna och vända mig om, för jag tänkte att det är bättre
et var sent. Jag hade jobbat över
att möta den som går bakom mig än att stressa upp mig
och anslutningsbussen från
själv och bli rädd i onödan. Till min stora förvåning fanns
pendeltågsstationen hade redan gått.
ingen där. Jag var alldeles själv! Plötsligt insåg jag att Herren
Det hade snöat stora mängder de
hade besvarat
senaste dagarna och gatlyktornas ljus
min bön och att
lyste upp den vita snön. Jag kände en
han hade skickat
stark tacksamhet för tystnaden och
Lill Markusson.
ett beskydd som
stillheten, för mjukheten som snön
skulle följa mig hem. Jag fortsatte
skapade, det var som att allt i min omgivning redan
att gå i lugn takt och ropade till
hade förberett sig för att det var kväll och tid för vila.
beskyddaren: ”Tack så mycket!”
Det enda som hördes var mina snödämpade steg.
Den natten sov jag mycket
När jag gick i denna underbart tysta och
gott,
med en stark förvissning
snötäckta miljö höll jag en bön i mitt sinne: ”Herre,
om att Herren ser mig, bryr sig
beskydda mig på min väg hem.” En stund senare
om mig och hör min vädjan om
hör jag ljudet av fotsteg, det var taktfasta steg
beskydd. ◼
som kom bakom mig. När jag stannade upp och

D

Hemvändande missionärer
Karin Sjökvist från Gävle gren har kommit hem
från sin mission. Hon har verkat i tysktalande
Alpernamissionen, men de första sju månaderna
tjänade hon i Sverige på grund av pandemin.
Karins föräldrar heter Johan och Annika Sjökvist.

Lydia Nilsson från Lunds församling har kommit hem från sin
mission. Hon tjänade först i Sverigemissionen och sedan i Englandmissionen Manchester. Lydias föräldrar
heter Michael och Terez Nilsson. ◼

Nya missionärer i
Sverigemissionen
President och syster Davis har välkomnat nio
nya heltidsmissionärer till Sverige, samt en
korttidsmissionär. De flesta har redan tjänat
som missionärer i USA i väntan på sitt visum till
Sverige. Läs lite om deras bakgrund.
Tyler Paul Fredrick kommer från Salt Lake
City i Utah och har tjänat en tid i Texasmissionen Houston Syd. Han tycker om att
spela basket och att lära människor om Jesus
Kristus. Hans förfäder är svenska, så han ser
fram emot att verka i sitt hemland.
Jacob Dalton började sin tid som missionär
i Washingtonmissionen Yakima. Han kommer från en stor familj och han säger att hans
mamma är hans stora förebild. Han ser fram
emot att hjälpa människor att upptäcka den
glädje han själv funnit som lärjunge till Jesus
Kristus.
Wilson Gustaveson kommer från Dallas i
Texas och har tjänat en tid i Utahmissionen

Äldste Fredrick.

Äldste Dalton.

Äldste Gustaveson.

Syster Staker.

Äldste Lyons.

Äldste Meinhart.

Syster Olguin.

Äldste Rowell.
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Äldste Schmidt.

Äldste Scott.

Orem. Han älskar all slags sport och har nyligen avslutat sitt
första år på BYU med inriktning mot journalistik. Han ser fram
emot att få tjäna i Sverige.
Jessica Staker kommer från Kalifornien och har tjänat
i Missourimissionen S:t Louis i väntan på att komma till
Sverige. Hon har tre syskon och fem styvsyskon. Syster Staker
älskar musik och choklad.
Lincoln Lyons har också tjänat i Washingtonmissionen Yakima
innan han kom till Sverige. Han kommer från Pleasant Grove i
Utah och är nummer sju i en barnaskara på åtta. Han siktar på att
bli lärare i matematik. Musik är en stor del av hans liv.
Dallin Richard Meinhart har bott på många olika platser,
bland annat i Japan. Just nu bor hans familj i Storbritannien.
Han älskar musik och allt som har med naturen att göra. Han
ser fram emot att få lära sig svenska och att undervisa män
niskor i Sverige om evangeliet.
Fanny Olguin är på korttidsmission och hon bor i Stockholm

Avlidna

M

aria Palomäki i Malmö församling har gått bort, 96 år gammal.
Hon efterlämnar sex barn, 27 barnbarn och 25 barnbarnsbarn.
Maria levde ett långt, händelserikt liv med stark tro på Gud. Hennes
efterlevande känner stor tacksamhet för hennes trofasthet, hennes
uppriktiga böner och hennes stora kärlek.
Maria föddes nära Tammerfors i Finland. Hon fick kunskap om
evangeliet genom sin blivande make, Alpo Palomäki. Efter Marias
dop och deras vigsel 1952 bosatte de sig Stockholm. Där föddes
fem barn, Elisabet (Hoffman), Mack, Donald (Eldenberg), Kristina
(Rönndahl) och Mea (Lindsjö).
1961 flyttade familjen
till Australien där de
bodde i sex år. På vägen
tillbaka till Sverige gjorde
Maria och Alpo Palomäki
med barnen i kyrkan på
Svartensgatan 3.
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med sin mamma och en cockerspaniel. Hon
har två äldre bröder som också bor i Stockholm. Hennes dröm är att fortsätta studera
och bli veterinär. Hon är så glad över möjligheten att få göra en korttidsmission.
Alec Michael Rowell kommer från Castle
Rock i Colorado och har tjänat i Oregon
missionen Eugene i sex veckor innan han kom
till Sverige. Nu ser han fram emot att arbeta i
Sverigemissionen Stockholm. Han tycker om
att vara utomhus, att sporta och löpträna.
Caden Chad Schmidt kommer från Minneapolis i Minnesota. Innan han kom till Sverige
tjänade han i Arizonamissionen Phoenix. Han
har en storasyster på mission i staten Michigan
i USA. Äldste Schmidt gillar utomhussporter
och att spela dragspel.
Liam Scott är ytterligare en missionär som
väntat in sin resa till Sverige i Washingtonmissionen Yakima. Han kommer från Denver
i Colorado. Han hoppas kunna bli läkare en
dag. Han tycker om löpning och skidåkning.
Han ser fram emot att lära känna medlemmarna i Sverige. ◼

familjen ett uppehåll
i Schweiz där de
kunde beseglas i
templet. Året därpå
föddes sonen Clinton
i Malmö.
Maria älskade
evangeliet, sin familj
och att tjäna i templet. När hon var var
sextio år blev hon
änka. Templet blev
hennes fristad. Släktforskning var hennes
stora intresse, kanske
på grund av de
andliga upplevelser hon fick. I Stockholms tempel
tjänade Maria som tempelmissionär. Senare, i Köpenhamns tempel, var hon en flitig tempeltjänare
ända tills hälsan svek henne. ◼

När det blev städat i Umeå centrum
Syster Ruth Johnson
Sverigemissionen

I

samband med distriktskonferensen i Umeå i september 2021
fick ungdomar, unga vuxna, missionärer och ledare vara med
om ett minnesrikt serviceprojekt. En grupp på cirka femtio personer deltog i Håll Sverige rents riksomfattande dag för skräp
plockning genom att plocka skräp i centrala Umeå. ”I stället för
att ha ett möte där vi pratar om att göra goda gärningar, bestämde
vi oss för att bidra till samhället genom att gå ut och plocka
skräp”, säger Robert Davis, president för Sverigemissionen. ”Det
här projektet blev distriktskonferensens inledande session.”
Idén till serviceprojektet kom från ett Facebookinlägg av
Marilyn Bolin i Göteborgsposten som systermissionärerna
i Sundsvall läste. ”Vi visste att distriktet letade efter ett bra
serviceprojekt och när vi såg det här trodde vi att det var något
som skulle kunna fungera”, säger syster Ashlyn Owens.
”När vi fick höra talas om idén var vi övertygade om att
detta var rätt väg att gå”, tillägger äldste Benjamin Jensen, zonledare i Umeå. ”Det här var ju ett projekt som kunde inkludera
en stor grupp.”
Alla träffades i kyrkan på lördagens
morgon och organiserades av zonledarna under ledning av president Davis
och Jan
Ottosson,
president
för Umeå

distrikt. Alla fick var sin gul väst med kyrkans
namn på. Därefter samåkte alla ner till Umeå
centrum. Under de följande två timmarna
svepte de gula västarna genom centrum och
plockade skräp samtidigt som de hälsade
på människor som var ute med sina hundar
eller som stod i kö vid grönsakstorget. Många
leenden utbyttes den morgonen. ”Efter all
förberedelse var det härligt att se hur denna
aktivitet blev så framgångsrik”, säger äldste
Luke Hansen, en annan av zonledarna i Umeå.
När det uppsamlade skräpet hade slängts,
återvände gruppen till kyrkan för varm soppa
i kontrast till det kylslagna vädret utanför.
Lunchen hade förberetts av Smilla Ottosson,
som studerar catering, och alla fick njuta av
en underbar måltid tillsammans. ”Det här
var bara en fantastisk upplevelse. Dagen var
perfekt!”sammanfattade president Ottoson. ◼

Nygifta
Erica Bussmann, som vuxit upp i Umeå gren,
har gift sig med David Liu som under sin
uppväxt bott både i Taiwan, Kina och USA. Erica
och David lärde känna varandra genom en
gemensam vän under en hajk i Stockholm 2018.
Paret bor nu i Stockholm. Ericas föräldrar heter
Carina Bussmann och Mikael Ludvigsson. Davids
föräldrar heter Jessica Wu och Alex Liu. ◼

Erica Bussmann och David Liu.
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Tempel, kärlek, munskydd
och handsprit

minne som etsat sig fast är från FSY 2016 när alla sjöng ett
arrangemang på ”Som systrar i Sion” och ”Helamans armé”.
– Det var en tydlig ande i hela lokalen. Det var många som
behövde ta små pauser i sjungandet för att de var så berörda av
Helena Österlund
musiken. Jag var en av dem.
Handens församling
Helgen bestod inte bara av tempelbesök och att sova på
jälpföreningen i Stockholms södra stav
gästhemmet, utan innehöll även en mäktig lektion om att höra
arrangerade en fantastisk tempelresa för
honom och tro av Rebecca Lindfors, Hägerstens församling.
kvinnorna i staven. Förberedelserna för att
Matilda fortsätter:
genomföra aktiviteten var många och väl
– Under lektionen sa Jessica Ponce de León från Södertälje
genomtänkta enligt rådande restriktioner,
församling: ”Hur kan man ha en relation med någon om man
med till exempel munskydd och handsprit till
inte är villig att lägga ner tid på att lära känna personen?”
alla hela tiden. Att få samlas kring templet är
Det påminde mig om att även om Herren redan känner mig,
ju något som vi alla längtat efter och nu är det
behöver jag aktivt lära känna honom.
möjligt igen. Temat var profetens uppmaning:
– Det var också väldigt roligt att göra dop i templet tillsam”Hör honom.”
mans med kvinnor i olika åldrar. Jag kanske inte kan göra allt
Birgitta Ahlsén, Katrineholms gren, var en av
det som de kan göra i templet, men jag kan göra det jag kan.
de äldsta som deltog. Birgitta berättar att hon
Vi var där tillsammans.
hör honom genom att hon, när hon vaknar tidigt
Therese Palm, Handens församling, som är Hjälpföreningpå morgonen, lyssnar på tystnaden och låter
ens president i Stockholms södra stav, berättar att mycket bön
tankarna sväva fritt. Då känner hon att hjärtat
föregick aktiviteten. Ett tydligt svar från ovan sa att det var rätt
och sinnet stillas för att kunna höra vad Herren
att hålla aktiviteten.
vill säga. Hon känner även Herrens inspiration
– Angående helgens tema, ”Hör honom”, så gör jag det oftast i
genom musik. I och med att hon är pensionär
bön på kvällen när jag i stillhet kan gå igenom dagen med honom
kan hon hjälpa andra på ett annat sätt än förut.
och se vad jag gjort bra, mindre bra, glömt eller behöver bättra
Hon hjälper utsatta på de sätt hon kan och
mig på. Det blir ett fint samtal. Jag gör det även när jag lyssnar på
förklarar att hon på det sättet hör honom.
någon av kyrkans poddar och får inspiration av det de säger där.
– Att få komma till templet kändes gott och
Therese fortsätter och säger att hela helgen var en helg av
härligt. Det var en sån öppen och glad stämtjänande där många bidrog på olika sätt med glädje. Ett av
ning. Allt under helgen var så välorganiserat.
många exempel på det var insamlandet av kläder och hygienMatilda Österlund, Handens församling,
artiklar till Svenska kyrkans hjälp för hemlösa. De blev förvar en av de yngsta som deltog. Matilda
stummade när det såg mängden de fick ta emot: 13 svarta
berättar att hon hör honom genom musik. Ett
sopsäckar med kläder och 15 papperskassar med hygienartiklar
i paket med fina
budskap på.
Therese summerar:
– Alla bidrog
för att aktiviteten
skulle kunna
genomföras på ett
säkert sätt. Att få
vara i templet igen
Hjälpföreningens presidentskap i Stockholms södra
var fantastiskt. Hela
stav. Från vänster: Marie Olsson första rådgivare,
helgen var en andTherese Palm president, Elina Kärn sekreterare.
lig, uppbyggande
Birgitta Ahlsén.
Matilda Österlund.
Andra rådgivare Anneli Bruvik saknas på bilden.
och rolig fest. ◼

H
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Vägen till tro

Syster Emma Cluff
och syster Kari Erickson
Sverigemissionen

L

ars Wallin döptes i Alingsås församling i juli 2021, men hans väg till
tro började långt dessförinnan. När
Lars Wallin, Alingsås
Lars bara var tolv år gammal gick han
församling.
i Svenska kyrkan och blev konfirmerad
där. Men livet kom emellan, och Lars
kämpade med att ta hand om familjemedlemmar, arbeta långa dagar
och studera till ingenjör. De andliga tingen kastades runt i ekvationen
och han började alltmer uppleva dem som andra världsliga sysselsättningar. Han hade varken tid eller möjlighet att känna Anden och vara
nära Gud.
Men dagen kom då han måste sakta ner. Han råkade ut för en
livsomvälvande olycka. Och fast den medförde många nya prövningar
och svåra beslut, hjälpte den honom att på nytt inrikta sig på det
andliga. Han insåg att han ville ha gemenskap med Gud och började
utforska religionens värld. Medan han reste runt i världen för hälso
vård och affärsverksamhet, undersökte han många olika kyrkor.
Från Brasilien till USA läste Lars Bibeln, besökte möten och lärde sig
mycket. Men ingenting kändes helt rätt. Han tyckte om att sjunga
och vara tillsammans med alla dessa underbara människor, men
han saknade fortfarande en andlig kontakt med Gud. Lars funderade
ofta över detta, och en kväll låg han vaken med obesvarade tankar
som ”Vad ska jag göra för att komma närmare Gud” och ”Vad borde
jag besluta mig för?” Men när solen steg upp och morgonen grydde
vaknade Lars till ännu en tanke: ”Ta kontakt med Jesu Kristi Kyrka av
Sista Dagars Heliga.” Det kändes inspirerat, så Lars agerade. Han kontaktade missionärerna, och strax därpå träffades de. Ända från detta
första möte kände Lars den andliga gemenskap han hade saknat. När
missionärerna undervisade honom insåg han att han hade levt enligt
evangeliet under större delen av sitt liv. Gud hade förberett honom

Angela Brower och ”The Scandinavian
Glorious Tour 2021”
Julia Olsson
Vendelsö församling

Njaaa kanske inte riktigt min grej. Mezzosopran?
”Opera?
Vad är det? Och kommer det ens bli av, med tanke på hur
osäkra flera event varit senaste 1,5 åren?”

och väntat på honom. Men det var ändå inte alldeles enkelt. Särskilt i början mötte han motstånd.
Lars säger: ”Det var som om något stred mot mig
och försökte hindra mig från att lyssna till Mormons bok.” Fastän det var svårt ibland kämpade
Lars för att gå framåt. Hela tiden koncentrerade
han sig på friden han kände när han studerade
skrifterna. Så småningom inbjöd missionärerna
honom att bli döpt, och Lars bad till Gud för att få
veta om detta var rätt steg för honom att ta. Svaret
var ett överväldigande ja. Lättnaden sköljde över
honom när han kände att han till slut hade funnit
det som hans själ hade sökt efter.
Han förberedde sig, och när dagen slutligen
var inne, var Lars fylld av frid. Han säger: ”Dopet
var helt underbart. Så andligt. Det var som att jag
äntligen hade kommit hem. Jag kände mig – och
känner mig fortfarande – mycket fridfull.” Den fridfulla känslan följde Lars i veckor efter dopet. Han
förklarar att Gud ger oss frid, och han finns alltid
där för oss. Vi behöver bara ta ansvar för våra
handlingar och göra något för att finna honom!
Det råd Lars vill ge till dem som undersöker
kyrkan är att vi inte kan vänta på att Gud ska komma
och knacka på vår dörr och säga åt oss att göra
något. Vi behöver se hela bilden, hela perspektivet,
agera och ”använda vårt förstånd till att tänka logiskt”, välja att tro och be till Gud i Jesu Kristi namn,
så kommer han att svara oss. ”Tro bara.”
Ett av Lars favoritskriftställen är Mormon 9:9:
”Gud är densamme i går, i dag och i evighet.”
Lars vet att Gud aldrig förändras. Hans kärlek är
beständig, och han kommer alltid att finnas där,
sträcka sig mot oss och lyfta oss. Allt vi behöver
göra är att ta hans hand. ◼

Jag tror att det kändes så här på flera håll
när informationen började spridas runt om
i stavarna om turnén med operasångerskan
Angela Brower. Jag erkänner att till och med
jag var skeptisk till om det hela skulle bli av,
och då är jag ändå dotter till upphovsmannen
till dessa turnéer.
För tredje året i rad har Leif Mattsson i samarbete med privata sponsorer och kyrkans stavar
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Angela Brower
sjunger i kyrkan

inbjudit världsartister (som också är medlemmar
i kyrkan) att komma till Sverige och Danmark
för att dela med sig av sina musikaliska talanger. Första året kom musikalartisten Savannah
Stevenson, andra året popartisten David
Archuleta, och nu, tredje året, inbjöds mezzosopranen Angela Brower som gäst (med fantastiska Andreas Landegren som pianist, samma
pianist som för både Savannah och David).
Huvudsyftet med dessa konserter är att
inbjuda människor att ”come and see”, alltså
”kom och se!” som Jesus själv uttryckte det
i Johannes 1:39. Att samlas, både medlemmar och besökande, för att under en kväll få
inspireras och njuta av hyllad musiktalang
samt beröras av artistens personliga historia
och ande. Konserterna hittills har varit mycket
uppskattade och det visade sig att detta år inte
skulle bli ett undantag.
När jag onsdagen den 13 oktober möter
upp Angela på tågstationen i Stockholm city,
har hon redan hunnit göra lyckade konserter i
Göteborg, Odense, Malmö och Köpenhamn.
Hon kommer gåendes med sina väskor, iklädd
jordens största leende och en lättsam energi
som smittar av sig. Hon är uppvuxen i Arizona
i en större medlemsfamilj, men har de senaste
tretton åren varit bosatt i München, där hon
satsat helhjärtat på sin karriär som operasångerska. Och en karriär har det blivit, för faktum
är att hon är uppbokad på scenerna i Tyskland
ända fram till år 2025!
På torsdagskvällen i Stockholm bjöd Angela
på en välplanerad, djup och andlig brasafton
där hon även bakade in underbara sånger
med texter som berörde, såsom ”Broken” av
Kenneth Cope, ”Come Thou Fount of Every
Blessing” av Robert Robinson och ”We Must
Sing” av Rob Gardner. På fredagskvällen
värmdes konserten upp med ett par nummer
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från gruppen ”Unitone”, för att sedan lämna över tiden till en
glittrande Angela Brower som briljerade med sin scennärvaro
och sitt breda register. Allt ifrån ett operasolo ur ”Figaros bröllop” till sången ”A Million Dreams” från filmen ”The Greatest
Showman” i egen tappning.
Inför kvällens sista sång är Angela märkbart berörd.
Hon berättar att denna turné varit livsförändrande för henne.
Någonting hon också nämnde dagen innan när jag över lunch
frågar henne vad hon tyckt om sin vistelse hittills. Hon berättar
att, trots att hon stått på stora scener och uppträtt för folkhav
efter folkhav, betyder det inte att man inte kan känna sig ensam
ibland. Att trots att man jobbar med sitt drömjobb betyder
det inte att man inte ibland saknar sin familj hemma i USA.
Och trots att man har en orubblig tro på att man är en dotter
till en Gud med en himmelsk plan för en, betyder det inte att
man inte kan känna sorg över det faktum att man som 38-åring
ännu inte hittat mannen i sitt liv eller att ha fått möjligheten att
bli mamma. (Jag fick hennes tillåtelse att dela detta.) Men hon
upplever att denna turné varit helande och givande, vilket är
en känsla hon hoppas ha kunnat förmedla till alla oss genom
hennes noggrant utvalda sånger och budskap. Och det tror jag
hon lyckades med, då de cirka 400 besökande på plats (bara i
Stockholm), svarade med stående ovationer!
Angela hälsar också att hon är otroligt tacksam för alla som
kom och lyssnade och för den kärlek och uppskattning som
visades. Och jag tror att vi alla kan instämma i ett stort tack
tillbaka till Angela och Andreas och alla som varit engagerade i
dessa konserter, för att vi, helt gratis och bekvämt, bara behövt
dyka upp och njuta av en fantastisk kväll. Och som vi också
längtat att få komma samman
och känna gemenskap igen.
Vi vill ha mer! ◼

Angela tillsammans med
artikelförfattaren, Julia Olsson.
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