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”Evigt perspektiv”
Äldste Gary B. Sabin, USA
President för området Europa

F

ör många år sedan när jag verkade som
stavspresident kom en fin syster in på mitt
kontor med tårar i ögonen. Hon hade verkat som
missionär, gift sig i templet och trofast tjänat i
sina ämbeten. Fruktansvärda skogsbränder hade
just dragit fram genom vårt område och många
hem i vår stav hade förstörts, inklusive hennes.
Som om det inte var illa nog var hennes hem ett
licensierat äldreboende och var familjens huvudsakliga inkomstkälla. Alla hade evakuerats i
trygghet, men hennes familjs världsliga ägodelar
och levebröd var borta. Hon utbrast: ”Varför
hände det här oss? Vi har hållit våra förbund!”
Jag uppsände en tyst bön och lade sedan
ett tomt vitt pappersark på skrivbordet framför henne. Sedan ritade jag en knappnålsstor
prick mitt på papperet och sa: ”Den här pricken
representerar jordelivet. Låt oss föreställa oss att

L2

Liahona

papperet representerar evigheten och sträcker sig ändlöst ut i alla
riktningar. Jag är så ledsen att du råkade ut för det här, men jag ber
dig att inte stirra dig blind på pricken.” Heder åt den här systern,
för hennes uppsyn förändrades omedelbart och hon sa med en
lättnadens suck: ”Aha, jag förstår. Det kommer att ordna sig. Tack!”
Skogsbränderna som ödelade vårt område drevs på av vindar
på drygt 35 meter per sekund. Deras lågor piskade urskillningslöst
genom bostadsområden och hoppade över ett hus för att slumpvis
bränna ner andra. Äldste Dale G. Renlund har sagt: ”Att tro att livet
kommer att behandla dig rättvist eftersom du är rättfärdig är som att
tro att tjuren inte kommer att anfalla dig eftersom du är vegetarian.”
Skrifterna påminner oss om att orättvisa omständigheter är en del av
jordelivet, att ”[Gud] låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga”.1
Sanningen är den att jordelivets skiftande problem är grymma
ibland, men tack vare Frälsaren överglänser evighetens löften
även de mörkaste av jordiska prövningar. Ett evigt perspektiv
ändrar allt när vi förstår att ”allt detta ska ge dig erfarenhet och
tjäna dig till godo”.2
Äldste Neal A. Maxwell delade med sig av denna insikt: ”Hur
kan du och jag alltså förvänta oss att vi ska glida genom livet som
om vi sa: ’Herre, ge mig erfarenheter men inte sorg, inte smärta,
inte motstånd, inte svek, och låt mig absolut inte bli övergiven.
Bevara mig, Herre, från alla de erfarenheter som gjorde dig till den
du är! Låt mig sedan få komma och bo hos dig och till fullo dela
din glädje!’”
Vi behöver i sinnet vara fast fokuserade på vår sanna identitet
och på Guds plan för oss för att inte bli förblindade och spåra ur på
grund av den jordiska ”prickens” inneboende svårigheter. Som äldste John H. Groberg sa: ”Det finns en koppling mellan himlen och
jorden. När man hittar den kopplingen ger den mening åt allt, även
döden. Om man missar den blir allting meningslöst, även livet.”
Ett evigt perspektiv hjälper oss att inse vad som egentligen
betyder något. Vi skulle göra klokt i att betänka att vi bara kan
ta med oss tre saker när vi dör: våra relationer, vår kunskap och
vår personlighet. Det skulle vara mycket kortsynt att fokusera på
irrelevanta saker på bekostnad av det som är relevant, och ändå
är det precis vad större delen av världen gör. Job förkunnade: ”De
lever sina dagar i välmåga, och i frid far de ner till dödsriket.”3
Aposteln Paulus bekräftade evighetens löften. ”Vad ögat inte
sett och örat inte hört och människans hjärta inte anat, det har
Gud berett åt dem som älskar honom.”4 Det vore dåraktigt att byta
bort sådana fantastiska välsignelser mot en bildlig ”linssoppa”.5 Det

som är av störst betydelse bör aldrig utelämnas åt det som betyder
minst! När vi möter livets svårigheter är det min bön att vi kan se
bortom jordelivets prick genom att höja blicken, inse vilken vår
eviga identitet är, inse syftet med vår jordiska resa och vilket hopp
om en härlig evig bestämmelse som väntar de trofasta. ◼
FOTNOTER:

1. Matt. 5:45.
2. L&F 122:7.
3. Job 21:13.
4. 1 Kor. 2:9.
5. Se 1 Mos. 25:31–34.
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Gott Nytt År – för hundra år sedan
Vi har bett Inger Höglund, författare till jubileumsboken ”Steg i
tro”, att titta i kyrkans svenska tidskrifter bakåt i tiden. Vi låter
henne återkomma med dessa nedslag i historien även i framtida lokala sidor. Här kommer tre nyårshälsningar tagna från
januari 1921 som säger mycket om hur det var i kyrkan för 100
år sedan. När man på den tiden använde ordet konferens menade man en grupp av enheter. I dag säger vi stavar eller distrikt.
Tidningen för medlemmarna i Sverige hette Nordstjärnan.
Konferens- och grenspresidenters vittnesbörd och förhoppningar om verksamheten i Jesu Kristi kyrkas mission i Sverige
under år 1921

Stockholms konferens (distrikt)
De stora högtidsdagarna – jul och nyår – ha sin betydelse även för
oss, och under firandet av dessa går vår tanke tillbaka till det gångna
årets händelser och även undra vad det nya året bär i sitt sköte.
Mitt arbetsfält blev Stockholms konferens och denna innefattar Södermanland, Uppland, Västmanland, Nerike, Dalarne och
Gotland. Och i konferensens 7 grenar finnas 992 kyrkomedlemmar,
och många undersöka vår tro. Mötena i vårt präktiga kapell äro
väl besökta. Söndagsskolan är i ett blomstrande skick. Ungdomens
utbildningsförening gör en storartad mission. Den kvinnliga hjälpföreningen arbetar ihärdigt, och som bevis kan nämnas att den för
några dagar sedan genom en anordnad ”musikafton” ökade sin

kassa med 204 kr och 80 öre, vilket tillika med
donationerna under året som julgåvor utdelats till
behövande. Distriktslärare besöka medlemmarne
troget varje månad. En engelsk skola organiserades sistlidne november och har talrik tillslutning.
Stockholms sångkör äro vi alla intresserade uti och
den har varit av stort värde i kyrkomötena.
Tillsammans med mina medhjälpare och min
hustru Signe Viktoria önska vi alla våra trossyskon
och vänner ett Gott nytt år och Guds välsignelser.
Gideon N Hulterström
Konferenspresident
Svartensgatan 3, Stockholm
Göteborgs konferens
Det gamla året 1920 är ändat och då vi se tillbaka, kunna vi ej undgå att reflektera över vad det
givit oss. Om inte alla förhoppningar blivit uppfyllda, så ha vi, sista dagars heliga, här i Göteborg
likväl så oändligt mycket att tacka Herren för.
Göteborgs konferens har för sin missionsverksamhet ett vidsträckt område och en stor del
av det är tätt bebyggt. Av brist på missionärer
har verksamheten på landsortsplatserna legat
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Norrköpings konferens
Under lång tid ha vi ej kunnat hålla offentliga
möten, men vi ha första söndagen i varje månad
samlats i syskonens Samuelssons hem och där
åtnjutit det heliga sakramentet till åminnelse av
vår Herres och Frälsares död. Den andra söndagen i varje månad har kvinnliga hjälpföreningen
samlats i någon av ”syskonens” hem. Vi ha också
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regelbundet samlats i undertecknads hem till arbets- och symöte.
Genom de arbeten vi förfärdiga ha vi bildat en liten hjälpkassa
till fördel för våra missionärer som rekryterats av ”landets söner”.
Bostadsförhållandena ha under lång tid varit ganska svåra, så det har
ej varit möjligt att kunna till samlingsplats få hyra någon slags lägenhet. Men vi emotse med stora förhoppningar att detta nya år skall
i detta avseende medföra någon lösning i denna för verksamheten
viktiga fråga, och vi härigenom kunna ännu en gång få hälsa Herrens
tjänare från Sion välkomna i vår krets. Tillsammans med grensföreståndaren broder C.J. Samuelsson och alla de heliga i vår konferens
önska alla våra trossyskon och ”Nordstjärnans” läsekrets ett Gott nytt
år 1921.
Gertrud Andersson,
Sekreterare
Södra Kyrkogan 30, Norrköping ◼

Nygifta

A

Russel
Peña Rojas
och Anna
Peterson

nna Peterson, uppvuxen i Västerhaninge, Stockholm, och
Russel Peña Rojas, född och uppvuxen i Cusco, Peru, har gift
sig. Paret vigdes den 26 september 2020 av Eduardo Cordova.
Anna är dotter till Eric och Susanne Peterson och Russels föräldrar heter Julio Peña Aguirre och Piedad Rojas Coyla. Russel

JONNA EKEDAHL

nere under några år. Sålunda är Jönköpings,
Trollhättans, Skövdes och Karlstads grenar utan
lokaler och på dessa med flera orter äro de heliga ej heller lokalt organiserade.
Söndagsskolans verksamhet är fördelad på
två klasser, en för de äldre, den så kallade teologiska, och en för barn av olika åldrar. Skolan
är välbesökt, och lärarpersonalen förtjänar all
erkänsla för nit och punktlighet. Unga män
och unga kvinnors utbildningsförening håller
reguljära möten och kan glädja sig åt talrika
besök av kyrkomedlemmarna, samt även besökare och programdeltagare av utom kyrkan stående intelligenta män och kvinnor. Vi ha ingen
egentlig sångkör; men en syster som spelar
orgeln och några andra musikaliska syskon som
med stränginstrument samspela med orgelmusiken. Vi ha haft den oskattbara glädjen att under
år 1920 genom dop och konfirmation inlämma
8 äldre och 5 yngre personer i Jesu Kristi kyrka.
Och så vilja vi begagna tillfället att önska
”Stjärnans” läsekrets ett rikt välsignadt Godt nytt
år och önska tillika att vi alla må med förenade
krafter och medan dagen ännu varar verka var
och en i sin mån efter den nåd som Herren tilldelat oss, alltid ihågkommande att den förfluten
tid aldrig kommer åter.
Edra bröder i Kristo
Aug. Hedberg
grensföreståndare
Ernest Hedberg
sekreterare och missionär
S:t Pauligatan 15, Göteborg

och Anna träffades i Peru hösten 2018 när Anna var där på
en volontärresa. Paret bor numera i Nynäshamn, tillhörande
Västerhaninge församling. ◼
Nu tar redaktionen för Liahonas Lokala sidor gärna emot information om
nygifta par. Begränsa texten till cirka 70 ord. Bifoga en bild på brudparet.
Skicka till: terez.nilsson@gmail.com

Mitt första tal på åtta år
Anja Olergård
Västerhaninge församling

N

är jag blev ombedd att tala på vår stavs utsändning tillsammans
med mina föräldrar, Bruno och Harriet Klarin, blev jag först
glad som en ko på vårutsläpp! Jag har längtat efter att tala i över
åtta år. Så länge är det sedan jag varit på ett sakramentsmöte. Jag
som bara haft hemkyrka i många år saknar många saker som är
lätta att ta för givna. Jag har särskilt saknat att få höra och sjunga
psalmer, men också att få använda min röst för att bära mitt vittnesbörd, leda en lektion eller hålla ett tal.
Jag blev så lycklig för att jag nu skulle få vara delaktig i kyrkan
och inte bara i själva evangeliet. Jag hoppade nästan i soffan av
glädje, ända tills jag kom på att jag skulle vara i bild och att jag
väger för mycket. Sedan fick jag för mig att jag måste hålla det
bästa talet jag någonsin hållit. Jag undrade också hur jag skulle
kunna se mina anteckningar. Skulle jag titta under eller över glasögonen? Vilken klänning skulle jag ha på mig? Min skrivkramp
släppte inte förrän jag lade bort dessa världsliga frågor. Jag
behövde koncentrera mig mer på vad jag ville säga än hur jag
skulle säga det. När jag började lyssna med mitt hjärta hörde jag
Herrens röst.
Men det var ändå inte lätt. Nervositeten började några sekunder
efter kallelsen och varade tills jag satte mig ner i rullstolen efter
talet. Men trots mina tårar fick jag känna Guds hand i förberedelserna. Jag kände frågor i mitt hjärta som jag förstod att han tyckte
var viktiga. Jag har saknat den processen och kände mig tacksam
över att få uppleva detta igen.
Kvällen före talet var klockan över tio när jag kände att jag
äntligen var klar. Jag behövde bara dubbelkolla hur långt talet
var, vi hade fått tolv minuter var. Jag var rätt säker på att det var

ungefär så långt och därför hade jag inte kollat
det tidigare. Men när jag kommit halvvägs in
i talet hade det redan gått tretton minuter! Jag
blev förtvivlad, började gråta och blev lite arg på
Gud. Jag hade ju verkligen gjort mitt bästa. Hur
skulle jag kunna ta bort ett halvt tal när klockan
var över tio och jag inte hade en droppe energi
kvar? Det fanns inget annat att göra än att börja
stryka. Ibland gick det enkelt, ibland dividerade
jag med mig själv och grät en trött, frustrerad tår.
Jag fick vägledning och kände hur budskapet
i talet blev tydligare. Detta strykande och gråtande tog tre timmar. Jag kunde ligga ner hela
tiden, annars hade jag inte kunnat stå upp nästa
dag. Jag mjuknade i processen och insåg hur
orättvist det var att bli arg på Gud för att jag
hade samlat för mycket material. Han förlät mig
och vi blev vänner igen.

En liten familjemedlem känner igen Anja på
TV-skärmen.
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När vi kom till kyrkan dagen därpå kändes
det så gott. Det var så längesen jag varit i ett
kapell. Teknikerna hade ställt upp massor med
utrustning som jag inte visste vad den var till för.
Men jag förstod att det måste ta lång tid att ta
fram och koppla ihop allt och sen packa ihop
när de medverkande gått hem. Jag insåg vilket
enormt tjänande som ligger bakom varje möte
och kände mig ödmjuk och tacksam för att jag
fick bidra. Men jag hade ändå lite ont i magen.
Jag tror att ljusskärmarna och kameran skrämde
mig lite. Vi höll en bön för alla medverkande och
jag skulle tala först. Jag vet inte riktigt vad som
hände, men det var som att Gud själv lyssnade,
och medan jag håller mitt ofullkomliga tal sitter
han i himlen och strör glitter över det jag säger.
På ett nästan mirakulöst sätt hade jag faktiskt
hållit ett tal i kyrkan!
Coronapandemin har varit bra för mig, det
hade man inte trott. Jag har fått se på så många
möten, flera församlingar varje söndag! Jag har
legat i soffan och sjungit psalmer, oftast i duett
med min man. Jag har hört böner av andra än
familjen, hört barnaröster, preludier, orgelmusik,
musikframträdanden, tal av kära ansikten, främmande ansikten, folk som idogt tjänar Herren år ut
och år in trots icke ideala omständigheter. Jag har
fått en förstorad kärlek för människor i hela vårt
land under den här tiden. Jag har njutit av att höra
folk vittna på olika dialekter och känt gemenskap
genom det. Jag har känt att vi alla tillhör samma
kyrka, på ett sätt som jag inte känt förr.
På ett personligt plan har det här talet gett mig
vackra kärleksbevis. Jag har fått så fantastiskt
mycket fin respons. Sjuåriga Belle, som jag be
rättade om i talet, sa när hon tittat på det med sin
mamma: ”Jag älskar Anja 1000%!” Jag fick också
höra av min mans son och svärdotter att de
hade satt sig tillrätta i soffan för att titta på mötet.
Under preludiet och annonseringar leker deras
snart ettåriga dotter i rummet. Sedan kommer jag
i bild och hon hör min röst. Hon hajar till och
L6

Liahona

blir glad, går fram till teven och klappar den, ”pratar” lite med mig
och ler sedan stort mot sina föräldrar.
Dessa underbara tecken på barns kärlek kommer jag att bära
med mig hela livet. Jag har mött så mycket kärlek i kyrkan, barn,
ungdomar och vuxna som kommit hit och sjungit och lussat,
hjärtattacker på dörren, hembakade lussebullar, kort och brev
och till och med en adventskonsert. Gåvan med barnens kärlek i
samband med talet fick jag för att jag tackade ja till att tala, fast jag
egentligen inte orkade. Oavsett hur stort eller litet ens eget bästa
är så gör Gud resten. När vi tjänar honom välsignar han oss många
gånger om. Vilket privilegium det var att få hålla ett tal tillsammans
med Gud när ingen kunde gå till kyrkan. Corona har välsignat
mig. Jag hoppas att jag kan se alla livets prövningar på det viset. ◼

Guds finger förde oss tillsammans
Jayne Bingham
Kaiserslauterns stav i Tyskland

F

ör ungefär fyra år sedan fick jag veta att min farmors farfar, Erik
Gabrielsson Englund, föddes i Finland 1848. Vi hade alltid trott
att han var svensk, för det var i Sverige familjen bodde när hans
son, min farmors far, emigrerade till Förenta Staterna år 1903.

Bilden på Ivar Englund med familj som återkom i Jaynes drömmar.

När jag hade fått veta detta forskade jag mycket i finska kyrkböcker och kunde hitta namn på flera generationer förfäder där.
Genom forskningen fann jag också att Erik var äldst av 13 barn.
Dessvärre slutar kyrkböckerna i Malax församling, där släkten
bodde, omkring 1863. Så jag hade kommit till en återvändsgränd
och kunde inte hitta några upplysningar om de 12 syskonen eller
andra Englundska avkomlingar i Finland. Jag gav upp – nästan.
Då, i januari 2019, fick jag veta att en ung man i min församling hade kallats att som missionär tjäna i Finland. Hans namn är
Stephen Koch. Jag måste medge att hjärtat tog ett litet skutt när jag

Jayne och hennes släktingar besöker Erikslund, platsen där den
Englundska stugan hade stått.

fick den nyheten. Jag hoppades att han skulle kunna hitta några
efterkommande till mina finska förfäder. Men jag visste att det var
en önskan som nog inte skulle kunna uppfyllas. Han kunde ju bli
skickad till fler än 30 olika platser i Finland. Vad var oddsen att
han någonsin skulle få tjäna i Vasa, där mina släktingar kom ifrån?
Och vad var oddsen att han skulle hitta någon enda av mina släktingar även om han tjänade i Vasa?
Under de efterföljande månaderna, medan äldste Koch förberedde sig för att åka till Finland, dök det ideligen upp ett gammalt
foto i mitt minne. Jag till och med drömde om det på nätterna. Jag
hade sett bilden när jag träffade våra kusiner i Sverige för några

år sedan, men jag hade ingen egen kopia. Jag
kunde inte komma ihåg namnet på släktingen
eller något annat om fotot, men jag kunde klart
se ansiktena för mig och jag kunde inte låta bli
att tänka på dem. Jag såg dem i mina drömmar
nästan varje natt och det kändes som att mannen
på bilden kallade på mig. För mig var det ett
tecken på att jag behövde göra något åt det.
Jag kontaktade Kerstin Sohlberg, min svenska
kusin, och beskrev bilden för henne. (Hur jag
hittade och träffade Kerstin är en annan mirakulös
historia.) Efter att ha letat ett tag hittade hon det i
sin mormors fotoalbum och hon skickade en digital kopia till mig. Bilden kom tidigt på sommaren
och jag fick veta att mannen hette Ivar Englund.
Jag ägnade flera timmar åt att forska om hans släkt
och provade varje genealogisk vinkel jag kunde
komma på. Men jag kunde inte förstå hur vi hörde
ihop med dem. Jag var så frustrerad.
Som så ofta ville Gud att jag skulle göra något
aktivt för att få se underverk. Jag kände mig
manad att skicka en kopia av fotot till äldste
Koch, trots att jag inte kunde berätta något om
personerna på bilden. Så jag skickade det till
honom några dagar innan han reste till Finland.
Bokstavligen samma dag som jag satte mig ner
för att forska mer om vår finska släkt blev jag ledd
till flera uppteckningar och kontakter som gav
mig information om Ivar Englund och bekräftade
hans släktskap med mig. Verkligen ett mirakel!
Det här är vad jag fick veta: Ivar Englunds far
var Johannes Gabrielsson Englund (1862–1947)
och yngre bror till min farmors farfar, Erik
Gabrielsson Englund (1848–1915). Så Ivar är
kusin i första ledet till min farmors far, Erik
Alfred Englund. Hans barn är sysslingar till min
farmor, Hazel Virginia Englund.
Två dagar efter det att jag hade fått den här
informationen fick jag veta att äldste Koch hade
kallats att tjäna i Vasa som sitt första område
i Finland. Som ni förstår blev jag överlycklig!
Ännu ett underverk. Så jag skickade honom den
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information jag hade om Englunds och sa åt
honom att hålla ögonen öppna efter någon som
hette Englund i Vasa.
Det visade sig att under hans första dag i Vasa,
så gick han och hans kamrat ut för att ta kontakt med folk på gatorna. De träffade en man,
Kenneth, som stod framför ett hyreshus. Han
hade gått ut en liten stund för att röka när de
gick fram till honom. Han var mycket vänlig och
visade intresse för att träffa dem igen. Så de fick
hans telefonnummer och gick vidare.
När äldste Koch senare i veckan ringde för
att bestämma en tid då de kunde träffas, svarade
Kenneth med att säga ”Englund”. Äldste Koch
vågade inte hoppas att det kunde finnas något
samband. När de kom hem till honom frågade
de om han råkade känna en man som hette Ivar
Englund. Ni kan föreställa er deras förvåning och
förtjusning när Kenneth sade: ”Jaaa… han är min
farfar.” Ännu ett under!
Jag fick genast nyheten från äldste Koch och
hittade en Kenneth Englund från Solf i Vasa,
Finland på Facebook. Tydligen var Kenneth
lite skeptisk till att han skulle ha amerikanska
släktingar. Han hade aldrig hört att han skulle ha
släktingar i USA. (Det här fick jag veta senare.) Vi
chattade på Facebook och jag skickade honom
en kopia av fotot som jag hade av Ivar Englund.
Då visste Kenneth med säkerhet att vi var släkt.
När Kenneth berättade att två av barnen på
bilden fortfarande levde grät jag glädjetårar. Jag
visste att jag måste få träffa båda två medan de
fortfarande var vid god hälsa. Så jag frågade
Kenneth om vi kunde komma på besök. Han
föreslog att vi skulle komma till Finland på sommaren, när vädret är fint. Men det var 9 månader
dit. När jag frågade om vi kunde komma tidigare
gick han modigt nog med på att ta emot oss,
trots att vi egentligen var främlingar som han just
kommit i kontakt med. Ytterligare ett mirakel!
Men det slutar inte där. Kerstin är den
svenska kusin som jag fick fotot av. Jag visste
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att hon också ville veta mer om Englundsläkten i Finland. Så jag
kontaktade hennes familj och bjöd dem att komma med. Hennes
barn, Elin och Tommy, sa genast att de ville följa med. Men ärligt
talat var jag inte säker på att Kerstin ville komma. Hon hade aldrig
varit utanför Sverige eller Norge och hon hade aldrig flugit. Så när
hon skrev att hon skulle följa med visste jag att vi bevittnade ännu
ett underverk.
Tidigt i oktober, bara fem veckor efter att vi hittat varandra,
kom vi till Finland. Vi träffades allihop på en restaurant som låg
i ett hus där Ivar Englund en gång bott. Vi var 25 stycken och det
var en härlig dag.
Vi tillbringade veckoslutet tillsammans och underverken fortsatte. Ivar Englunds dotter Karin är en stor källa till kunskap. Vi
satt och tittade igenom gamla fotoalbum och hennes minne för
detaljer och sammanhang är verkligen mirakulöst! Hon kunde
identifiera varje person på bilderna, berätta om dem och förklara
sambanden i släkten Englund. Med de uppgifter som hon gav oss
har jag kunnat finna många, många fler anfäder.
På vår andra dag i Vasa tog våra släktingar oss med för att
besöka gravar så att jag kunde finna årtal som jag hade sökt. Efter
det åkte vi till den plats där min farmors farfar hade fötts. Det var
verkligen speciellt för oss att återvända till den plats som vi alla

I kyrkan i Vasa: Äldste Stephen Koch, Kenneth, Amias och Charin
Englund, Jayne Bingham.

hade anknytning till och vi fick lyssna till en lokal historiker som
berättade om egendomen. (Det visade sig att jag var släkt med
honom också.)
Det här var generalkonferensens söndag. Vid slutet av dagen
träffade vi äldste Koch och hans kamrat i kyrkan i Vasa. Kenneth
Englund och hans familj följde med så att vi skulle kunna ta ett
foto med oss alla tillsammans. Medlemmarna i Vasa gren var

Avresande
missionärer

A

ndre Caballero
från Kristianstads
församling har kallats på
mission. Han kommer att
verka som spansktalande
missionär i
Frankrikemissionen Lyon.
Andre är son till Abel och
Sandra Caballero. ◼
Andre Caballero

En tillfällig mission på obestämd tid

L

eif G. Mattsson och Eva Ringheim Mattsson tjänade som tillfälligt missionspresidentpar i Sverigemissionen Stockholm från den
30 juni 2020 till den 26 augusti 2020.
På grund av den härjande covid-19-pandemin fick Sverige
från mars 2020 inga nya missionärer. Alla äldre missionärspar
samt yngre missionärer med astmaproblem fick åka hem, och all
hantering av visum från USA till Sverige upphörde. President och
syster Davis, som var kallade att tillträda den 30 juni 2020, fick
inga visum och kunde därför inte ta över när president och syster
Youngberg åkte hem efter sina tre år här. 55 missioner över hela
världen drabbades av samma problem. Lösningarna varierade.

mycket välkomnande mot Kenneth och hans
familj. De tog sig tid att prata med dem och visa
dem runt kyrkan.
Släktingarna Englund talade om för mig att de
fått ett mycket fint intryck av vår tro. Jag har fått
flera brev sedan vi kom hem och de erkände alla
”Guds finger” i att föra oss tillsammans. ◼

Vissa missionspresidentpar kunde stanna längre
än tänkt, i vissa missioner fick områdessjuttio
träda in och i andra missioner kallades lokala
par. Leif och Eva Mattsson var ett sådant lokalt
par. Eva och Leif berättar:
Den 17 juni fick vi ett telefonsamtal från äldste
Kopischke i områdespresidentskapet i Frankfurt,
och han frågade oss om vi kunde hoppa in som
tillfälligt missionspresidentpar i Sverige – på obestämd tid – och vi svarade ja. Leif hade tjänat i
tre år som rådgivare åt president Youngberg och
hade god kännedom om missionärerna.
En hektisk tid följde med besök i missionshemmet i Stockholm för att få instruktioner
av paret Youngberg och vi var med om en
utsändning för alla nya missionspresidentpar
via nätet. Vi packade och sedan var det bara att
lämna huset i Askim i Göteborg och flytta till
missionshemmet i Stockholm. Vi fick underbar
hjälp av assistenterna till missionspresidenten
och de andra äldsterna på kontoret. Milt och
vänligt guidade de oss in i de rutiner som de
var vana vid.
Vi bad om inspiration för att göra det som
Herren ville att vi skulle göra under den korta
eller längre tid som vi skulle vara på plats. Vi
ville följa president Russel M. Nelsons råd att
söka upp en plats att be, att skriva ner våra
intryck och sedan agera. På kort tid fick vi gjort
många saker som vi kände behövdes. Detta
rörde allt från praktiska saker i missionshemmet
till nya initiativ till bättre samarbete med stavar
Januari 2021
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President och syster Mattson tillsammans med stavspresidentskapet i
Stockholms södra stav och deras hustrur. Från vänster: Leif och Eva Mattsson,
Ola och Camilla Kärn, Joseph och Ulrika Bautista, Anna och David Newell

President och syster Mattsson tillsammans med den
nyanlända missionspresidenten Robert Davis och hans
hustru Tiffany

och distrikt (som vi hoppas ska bli en god tradition). Och naturligtvis hade vi fysiska besök och personliga intervjuer med varje
missionär. De var 88 när vi kom och antalet minskade stadigt vid
varje förflyttning. Mer än 60 unga missionärer väntar i skrivande
stund på sitt visum för att få komma hit medan de under tiden
tjänar i andra missioner – oftast i USA.
Var det en lycklig slump att vi hamnade i missionshemmet
genom denna kallelse? Den 24 februari 2018, två år innan covid-19
drabbade Sverige, var vi i templet i Köpenhamn. Leif fick där ett
tydligt intryck från Herren att han skulle kallas som ersättare för
president Youngberg när denne åkte hem. Hmm, vad skulle det
betyda? Att president Youngberg skulle behöva åka hem i förtid av
någon anledning? Att vi skulle kallas att tjäna i tre år efter honom?
När sedan december 2019 kom och kyrkan annonserade att Robert
och Tiffany Davis hade kallats till Sverige som missionspresidentpar, så tänkte man – vilket är ganska naturligt – att det kanske var
egna tankar som hade spökat, att vi så klart var lite för gamla för
ett sådant uppdrag, och vi slog oss till ro med detta. Vi inrättade
oss i ett liv där vi försökte bli bättre på att höra Herrens röst. Vi har
läst Mormons bok tillsammans dagligen. Vi har haft gemensamma
morgon- och kvällsböner (oftast på knä) och vi har använt våren
2020 till att göra en massa praktiska saker i och kring vårt hus. Så
faktum var att i juni, när kallelsen kom, var allt det praktiska på
plats och vi var både mentalt och andligt förberedda. Det blev som
Herren hade sagt till Leif, men på ett sätt vi aldrig hört talas om
förut. Visst är det intressant att se hur Herren har sina planer klara?
Han vet vad som komma skall. Det som händer i världen och i
kyrkan är ingen överraskning för honom. Arbetet med att samla in
Israel ligger i hans händer.

Efter det att president och syster Davis landade den 26 augusti blev Leif avskild som förste
rådgivare i missionspresidentskapet. President
och syster Davis hade med sig många verktyg
från USA med vilka missionärer kan arbeta på
nya sätt för att sprida evangeliet och för att samla
in Israel på båda sidorna av slöjan. Att säga att
vårt nya missionspresidentpar är ”taggade” att
arbeta här i Sverige är en mild underdrift. De är
mycket entusiastiska. Paren Davis och Mattsson
ser fram emot ett nära samarbete i våra kallelser och ett urstarkt samarbete med stavar och
distrikt. Vi ska vara OSTOPPBARA, eftersom
Herrens verk är OSTOPPBART. Stavs-, distriktsoch missionspresidenter har fått nycklar var för
sig, och det är när dessa kommer tillsammans i
enighet som miraklen kan äga rum. Vi längtar
verkligen efter mirakel och att få uppleva ”den
andra skörden” som vi har fått löfte om, första
gången för 48 år sedan.
Vi är alla kallade att hjälpa till att samla in
Israel. Det är bara att kavla upp ärmarna och
göra det vi kan var och en. Vad kan du och jag
göra? Till att börja med så kan vi bli vän med
missionärerna på Facebook. Vi kan ”gilla” eller
kommentera det de skriver och lägger ut så att
fler får tillgång till deras budskap. Låt missionärerna intervjua dig om din väg till evangeliet.
Hjälp till att filma någons omvändelseberättelse
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Paren Davis och Mattsson tillsammans med flera av de
heltidsmissionärer de är ledare för

så att den kan läggas ut på nätet. Var med och undervisa online.
Bjud hem missionärerna så de får möjlighet att träna på det
svenska språket – eller gör det per telefon om du är i riskzonen.
Och såklart skulle de älska att bli bjudna på lite mat. Något av
detta kan både du och jag klara av. Vi behöver varandra för att
kunna utföra ett stort verk. Glöm inte att ”av det ringa kommer det
som är stort”. ◼
Med kärlek, Leif och Eva Mattsson

Vår mission började på ett underbart sätt
Robert Davis, missionspresident
Stockholms församling

Många har haft möjlighet att lyssna till vårt nya missionspresidentspar, Robert och Tiffany Davis, via de utsändningar som
gjorts. Vi har ändå valt att låta några härliga berättelser ur deras
tal ta plats här i Liahona. Det är så inspirerande att läsa om hur
himlen orkestrerar skeenden på jorden för att välsigna individer.
Den här lilla berättelsen handlar om det som hände under de
två månader president och syster Davis var fast i Kalifornien i
väntan på sina visum.

I

slutet av juni, när vi skulle resa till Sverige, fick vi besök av en
kär vän och före detta granne. Vi hade bott i samma grannskap i
södra Kalifornien med våra unga familjer. Vår vänskap med henne
har sträckt sig över 26 år. Hon sa att hon hade några frågor om
Mormons bok och om kyrkan.

Många år tidigare hade vi bjudit med henne till
kyrkan och hon hade kommit flera gånger. Vid
den tiden trodde vi att hon skulle bli döpt och
medlem i kyrkan. Men trots att hon verkligen var
intresserad så hindrades hon av några utmaningar
som störde hennes förmåga att utvecklas i tro.
Efter att nu ha träffat henne igen för att svara
på hennes frågor om Mormons bok var det
tydligt för oss att det nu var dags för henne att
gå vidare. Vi uppmanade henne att ta missionärslektionerna hemma hos oss och det gjorde
hon. Våra lokala missionärer i Kalifornienmissionen Newport Beach undervisade denna kära
vän i vårt hem. När lektionerna började tittade
hon på Tiffany och mig och sa: ”Ni kan inte
åka till Sverige än. Ni har oavslutade affärer här
och jag tror att ni måste ta hand om mig först.”
I augusti, innan vi kom iväg till Sverige, fick jag
äran att döpa henne i vår swimmingpool.
Om vår mission inte hade försenats hade vi
inte fått möjlighet att undervisa vår kära vän och
hon skulle inte ha blivit döpt. Tiden var rätt för
vår kära vän att ta emot evangeliet. Herren är
medveten om allt och kan placera oss alla på
rätta platser, även under en pandemi.
Den här upplevelsen bekräftar för oss Herrens medvetenhet om, intresse för och kärlek till
individen. Trots fördröjningen av vår ankomst till
Sverige tycker vi att vår mission började på ett
underbart sätt. ◼
Januari 2021
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De svenska rötterna inspirerar
Syster Tiffany Davis
Stockholms församling

President och syster Davis tillsammans med sin yngsta dotter
Johanna

Carl Erik och Johanna Lindholm

J

ag vill berätta lite om mina rötter här i Sverige.
De visade verkligen mycket stor tro. Min farmors mors föräldrar blev medlemmar när kyrkan
var ny här i Sverige. Carl Erik Lindholm var den
första av dem att döpas. Han döptes 1856. Han
föddes i Uppsala och var missionär i Norrland
och distriktspresident i Sundsvall. I hans dagbok
läste jag att han översatt och skrivit för både
Nordstjärnan och den brittiska motsvarigheten
The Millennial Star. Under tiden arbetade han
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som skräddare. Det var på skrädderiet som han träffade sin blivande fru, Johanna. Johanna döptes tre år efter Carl Erik i ett hål i
isen. Detta gjordes mitt i natten för att undvika förföljelse.
Jag visste ingenting om detta förrän en del år efter min mission.
Min man och jag bestämde oss då för att ge Johannas namn till vår
yngsta dotter. Vi ville att våra barn skulle minnas att våra förfäder
från Sverige hade mycket stor tro. Vår dotter Johanna tjänar som
missionär sedan i mars 2020. Hon blev kallad att tjäna i Sverige, men
i skrivande stund gör hon sin mission i USA i väntan på sitt visum.
Efter Carl Eriks missionsuppdrag träffades han och Johanna i
Köpenhamn 1861. De tog först ett fartyg till England. Carl Eriks
missionspresident, som var med på båten, vigde dem innan de
reste vidare till Amerika. Tillsammans med Wooleys handkärrekompani gick de sedan över den vidsträckta prärien för att kunna
samlas med de heliga i Salt Lake City. Vilken bröllopsresa de gjorde!
Jag känner en speciell närhet till Carl Erik och Johanna och jag
är säker på att de är med oss och vill se framgång i missionsarbetet
här i Sverige. Jag vet att Gud är medveten om oss och om alla! ◼

Glada simmarflickor från Göteborg. Från
vänster: Gil Herrey, Angela Månhammar och
Eva-Lil Herrey

För femtio år sedan
Inger Höglund
Notiser och bild från
Nordstjärnan 1971

Välsignelser av barn
Häger, Liz Jessica Gabriella,
Umeå, välsignades av Jan Åke
Ottosson den 3 januari 1971
Mäenpää, Camilla Viktoria,
Göteborg 2, välsignades av Erkki
Mäenpää den 3 januari 1971
Mattsson, Bert Andreas,
Göteborg 2, välsignades av Bert
Mattsson den 3 januari 1971

Ingrid Gustafsson och Anders
Rydström, båda Stockholms gren,
vigdes på missionshemmet i
Danderyd av president
Herbert B. Spencer.

Dop
Vuorinen, Aaro Aulis,
Norrköping, döptes av Glade Willis
och konfirmerades av Thomas
Heath den 16 januari 1971
Vuorinen, Enne Maria, Norrköping, döptes av Thomas Heath och
konfirmerades av Glade Willis den 26 januari 1971

Ordinationer inom prästadömet
Lundgren, Nils Gottner, Stockholm 1 och 3, ordinerades till präst av
Holger Hardsten den 10 januari 1971 ◼

Från Bolliaden 1971

Mats Bloom
(Ekelund) med
välförtjänt segerleende efter
en simtävling
som gav nytt
Bolliadenrekord.

Kerstin Strand (Förnes) servar medan tvillingsystern Karin avvaktar. För andra året vann denna duo
damdubbeln i Bolliadens bordtennisturnering. ◼

Stockholms segrande
juniorlag i basketboll.
Nedre raden från
vänster: Ingmar
Gleissman, Per Nilsson,
Per Åkebrand, Gerald
Wennerlund. Övre
raden: John Spencer, Jan
Perciwall, Göran Kempf
och Dennis Balck
Januari 2021
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Avlidna
Eftersom vi har fått utökat utrymme i de lokala
sidorna kan man nu använda upp till 100 ord
när man skriver om en släkting eller vän som gått
bort. Tips på information att ta med i minnesorden: namn, församling, ålder eller födelseår,
familj, uppgifter i kyrkan, sysselsättning, egenskaper. Ta också med en eller två bilder på den
som gått bort. Skicka till: terez.nilsson@gmail.com

V

år älskade
Carl-Åke
Andersson
lämnade detta
jordeliv augusti
2020 då hans
stora, kärleksfulla
hjärta inte orkade
slå längre. Han
föddes 1951 i
Trollhättan, blev
medlem i kyrkan
Carl-Åke Andersson
vid tio års ålder
och har varit aktiv
i kyrkan sedan dess. 1972 gifte sig Carl-Åke och
Lillemor och de fick tre barn. Carl-Åke var en
hjälpande hand till många med sitt kunnande
och sin arbetskraft. Han sa sällan nej när någon
behövde honom. När Trollhättans kapell byggdes var han byggnadsansvarig samtidigt som han
byggde upp vårt hem. Kapellet har fått många
timmars kärlek, tjänande och förbättringar sedan
dess av Carl-Åke. Åren blev kantade med sjukdomar och olyckor men han gav aldrig upp.
Lillemor, Joakim, Elinor och Carl-Henrik med familjer

Bo Georg Wennerlund har avlidit, 94 år gammal. Han gifte sig 1947 med Maud. De har åtta
barn och 40 barnbarn. En tid efter Mauds bortgång 1999 gifte han sig med Birgitta Strandberg
och fick två bonusbarn och sju bonusbarnbarn.
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Bo Wennerlund som konfirmand

Bo G Wennerlund

Birgitta avled 2019. Bo döptes in i kyrkan 1949 och tjänade helhjärtat i varje uppgift han fick, bland annat som regionrepresentant,
missions- och tempelpresident. Han hade ett levande vittnesbörd
om Jesus Kristus och det återställda evangeliet som han delade med
värme och inlevelse. Ledarskapsförmåga, humor, positivitet och
kärlek till ungdomar och musik är några av hans mest uppskattade
egenskaper. ◼
Barnen, genom Nancy Bertilson

Godbitar från sociala medier
Gunilla Girhammar skriver tänkvärda ord om ett hem att trivas i.
De senaste tre åren har jag och min man hållit på med en
omfattande renovering av vårt hus. Vi har gjort enorma framsteg
och har till stora delar numera ett trivsamt hem, men vi har fortsatt
stora projekt framför oss och emellanåt överväldigas jag av frustration och otålighet över kaoset det medför.
Men så i kväll kom vi hem vid 23:45 efter några dagars vistelse hos mina föräldrar i Stockholm och bar in vår 20 månaders
yrvakna son. Han tittar sig omkring och inser var han är och hela
hans ansikte skiner upp. Hans glädje går inte att ta miste på. Han
skrattar och tjuter av förtjusning, pladdrar sig glatt igenom blöjbyte, vällingprocedur och slutligen aftonbön. När hans pappa till
slut bär in honom till hans säng, är han full av förväntan och riktigt
gosar ner sig i kudden och sover 30 sekunder senare.
Vaken sitter jag kvar med känslan av tacksamhet. Uppenbarligen har vi mitt i kaoset skapat åt honom ett lyckligt hem som

av insikt och perspektiv vi ibland
välsignas med.
Lisen Henretta skriver enkelt
och charmigt om sin tro på eviga
relationer och om glädjen i släktforskning. Så härlig läsning för alla
släktingar och vänner hon har på
Facebook!
Pappa. I dag skulle du fyllt 100
år. Så klart önskar jag att jag frågat
dig mer medan du fanns nära.
Gunnar Andersson (1920–2001) döptes i
Gissa vad jag önskar att jag kunde
Skellefteå när han var i trettioårsåldern
berätta allt jag lyckats ta reda på
om din släkt nu. Vi har massor att
prata om, men vi tar det sen när
han inte bara trivs i, utan älskar att komma hem till. Om jag kan
vi en gång ses igen. Till dess – hurra och grattis
lyckas med att fortsätta få honom känna så, spelar resten ingen
på 100-årsdagen min fina pappa! I dag blir det
roll. Då fungerar vårt hem på allra bästa sätt. Tacksam för stunder
jazzfestival i himlen. Hälsa. Hej tisdag. ◼

Svenska pionjärer – Måns Capson
Många strängar på sin lyra har Lisa Nyberg, författare till nedanstående artikel. Hon är bland annat musiker, pedagog, konstvetare
och genealog. Ett stort intresse för kyrkans tidiga historia i Skåne
har lett till djupdykningar i historiska arkiv och i kyrkans egna
medlemsförteckningar. Lisa har tillsammans med sin forskarkollega
Gunnel Girhammar (1947–2020) ledsagat många amerikanska
medlemmar som genom åren kommit till Skåne för att se de platser
deras svenska anfäder härstammat från. Liahonas lokalredaktion
har bett Lisa att återkommande dela med sig av sitt kunnande.

M

åns Jönsson Capson föddes den 15 september 1776 som
son till Jöns Jönsson och Gertrud Bertelsdotter i Veberöd, en
mindre ort några mil öster om Lund i Skåne.
Om Måns kunde man läsa i kyrkans tidskrift Millenial Star, 1853,
att han under en lång levnad följt tre hustrur till sista vilan, att han
hade 17 barn samt 53 barnbarn. Född på 1770-talet är Måns Jönsson
Capson en av de äldsta på svensk mark, om inte rent av den äldste,
som blev medlem i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga när kunskapen om evangeliet började spridas i södra Sverige på 1850-talet.

Att i Sverige förena sig med en kyrka annan
än den Evangelisk-lutherska var ett brott mot
svensk lag. För att undgå myndigheternas lagföring begav sig många svenskar till Danmark
där det rådde religionsfrihet efter att den nya
Grundloven blivit antagen år 1849. Redan 1850
var Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga på
plats i Köpenhamn. Under ledning av apostel
Erastus Snow togs de första stegen för spridandet
av evangeliet i Skandinavien. Redan från kyrkans
första dop i Köpenhamn finns många svenskar
med i uppteckningarna. Kontakterna, arbetsmöjligheterna och släktskapsbanden var då som nu
många över sundet och landsgränsen.
76 år gammal reste så Måns tillsammans med
sin son Nils Capson från Slimminge socken i
Skåne med båt till Köpenhamn där Måns blev
medlem i kyrkan genom att låta döpa sig, med
Nils som dopförrättare. Dop och efterföljande
konfirmation ägde rum denna sommardag
Januari 2021
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Kap-gården utanför Tottarp, där den nu ligger efter enskiftet

Kapson eller Cappson. Det här var ju strax före enskiftets genomförande i Skåne, en av 1800-talets viktigaste förändringar i det
svenska samhället (jämte järnvägen). Gårdarna i en by låg tätt
samlade, ofta i anslutning till socknens kyrkobyggnad. Betes- och
odlingsmark låg utanför byn. I praktiken betydde det att när något
skulle göras på åkermarken var det allas ansvar. Enskiftet innebar
att varje gårds mark samlades till en fysisk enhet, en del gårdar
blev kvar i byn med åkrar i anslutning, medan andra fick flytta ut
till sin tilldelade mark. Kap-gården flyttade ut ur själva byn och
ett nytt boningshus uppfördes ca 800 meter från den ursprungliga
platsen i byn. Där ligger gården än i dag, men när Måns brukade
gården låg den fortfarande kvar i byn.
Vad skulle Måns se om han träffade sina efterkommande i dag?
Han skulle möta en mycket, mycket stor skara såväl i Sverige som
i USA. I flera släktförgreningar lever evangeliet som en vital kraft
i livet och det finns medlemmar både i Sverige och USA som har
Capson-rötter. Det finns också flera släktgrenar som inte tillhör
Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, men som har flera mycket
duktiga släktforskare i sina led. Många i Capson-släkten förefaller
ha en stor ödmjukhet och respekt inför det som växer i naturen
och för djurlivet. ◼

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

16 juni 1853. Därefter reste Måns och Nils tillbaka till Sverige.
Nils Capson (1816–1863) var väl förtrogen
med det danska samhället. Han och hans yngre
bror Carl Johan Capson (1822–1901) bodde
sedan 1840-talet i Danmark där de utbildade
sig och arbetade inom trädgårdsnäringen. I december 1851 döptes Nils Capson i Köpenhamn
och han fick tidigt många tillfällen att tjäna i
missionsarbetet. Förhörsprotokoll från polis och
domkapitel vittnar om att livet som medlem i
kyrkan i Sverige var såväl svårt som oförsonligt
hårt. Brottsrubriceringen mormon räckte för
rannsakan. Det skulle dröja tills 1868 innan lagen
ändrades, men mellan 1850–1868 fanns det
ingen möjlighet att utöva sin nyvunna tro utan
allvarliga trakasserier som följd. Flera av Måns
Capsons barn tog emot evangeliet, lät döpa sig
och emigrerade därefter till Amerika, däribland
Anna (f. 1810, gift med Anders Isgren), Nils, Carl
Johan och Emma Ulrika (f. 1833). Kanske fanns
tanken hos barnen Capson att deras gamle far
skulle orka den långa resan till Sion, men Måns
blev kvar i Sverige när Nils emigrerade till Amerika i december 1853, och han avled i Slimminge
på försommaren följande år 1854.
Måns liv hade varit långt och händelserikt,
han var en skicklig yrkesman och hade mycket
erfarenhet av lantbruk och djurhållning. Från
mitten av 1810-talet arbetade han som ladugårdsfogde på Skönabäcks säteri i Slimminge. Det
betydde i praktiken att han var arbetsledare för
cirka 100 personer som varje dag skötte djuren
på säteriet. Hans arbetsinsats värderades högt av
hans arbetsgivare och Måns fick bland annat fritt
boende på sin ålders höst i en av säteriets gårdar
som en sorts pensionsförmån.
Var kommer då namnet Capson ifrån? Måns
tar sig detta efternamn under en period i början
på 1800-talet då han arrenderade en stor gård i
Tottarp som heter Kap-gården. Namnet stavas i
dokumenten på olika sätt, exempelvis Kapsson,

