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BUDSKAP FRÅN OMRÅDETS LEDARE

Herre, till vem skulle vi gå?

Äldste Ruben V. Alliaud i de sjuttios kvorum
Andre rådgivare i presidentskapet för området Europa

E

fter att mirakulöst ha
mättat skaran på 5 000
höll Jesus den underbara predikan om livets bröd. Han påpekade att många
följde honom, inte på grund av budskapet, ”utan
för att ni fick äta av bröden och bli mätta”.1 Av den
anledningen förklarade han att han var livets
sanna bröd och att timliga välsignelser man får
i livet, även på mirakulösa sätt, inte kunde frälsa
dem: ”Era fäder åt mannat i öknen, och de dog.” 2
Hans ord fick den effekten att ”efter detta
drog sig många av hans lärjungar undan och slutade vandra med honom”.3
När Jesus såg den här reaktionen tittade han
på de tolv som var med honom och frågade:
”Inte tänker ni väl också gå?” Petrus tog genast
ansvar, steg fram, och med ord som uttryckte
vad de alla kände utbrast han: ”Herre, till vem
skulle vi gå? Du har det eviga livets ord.” 4
Vi har alla gått igenom och kommer ännu
att gå igenom svåra situationer i livet, då våra
förväntningar inte stämmer överens med den
verklighet vi upplever.
Det kommer stunder då man kan känna
sig trött, besviken, missmodig eller ihålig. Dessutom kanske det kommer en tid då vi kanhända
tänker som människorna förr: ”Det är meningslöst att tjäna Gud. Vad vinner vi på att hålla hans
bud och gå sörjande inför Herren Sebaot?” 5
Det är i sådana stunder vi knäböjer och
utropar:
”Var skall jag finna frid, vem skall mig trösta?
Vem skall leda mig tryggt i jordlivets strid?
När hjärtat lider av agg eller vrede, när själen
våndas svårt, var finns det frid?” 6
Låt mig nämna några principer som, om de
blir förstådda, hjälper oss att härda ut medan
vi ser fram emot bättre tider.
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Meningen med det här livet. President Russell M. Nelson
har sagt: ”Glädjen vi känner har väldigt lite att göra med våra
omständigheter och allt att göra med vårt fokus.” 7
Tappa aldrig fokus på att den här jorden som vi bor på blev
skapad och förberedd för oss, för att frälsningsplanen skulle
kunna genomföras: ”Och vi ska pröva dem med detta för att se om
de kommer att göra allt vad Herren deras Gud befaller dem” 8, trots
utmaningarna i livets omständigheter. Å andra sidan, som det
blev förklarat för profeten Joseph Smith, ska ”allt detta … ge dig
erfarenhet och tjäna dig till godo” 9. Prövningar är av naturen svåra.
Genom att vi förstår detta, inser vi att det inte är oss det är fel
på, utan att vi uppfyller själva syftet med att vi är här.
Hoppa aldrig ur båten mitt i en storm. Föreställ dig för ett
ögonblick att du är på en båt som färdas genom en våldsam
storm mitt på havet. Föreställ dig ”hur det stormar och vågorna
höga går. Se, skyarna hotfullt sig formar, ej skydd eller hjälp vi får.” 10
Jag är säker på att du skulle få många tankar och känslor, men
att hoppa ur båten skulle inte vara en av dem. Evangeliets båt
kommer alltid att erbjuda oss skydd mitt i livets stormar.
Håll fast vid den tro och kunskap du redan har. Kung
Benjamin uppmanade oss att tro på Gud, att tro på att han har
all visdom och all makt, och att tro på att ”människan inte förstår

allt det som Herren kan förstå” 11. På sätt och vis borde kunskapen
om vår okunnighet utgöra en del av vårt vittnesbörd.
Det är en del av upplevelsen här på jorden att vi inte får
omedelbara svar på alla frågor som rör våra omständigheter i
livet. Alltså, ”håll då fast vid det du redan vet och var stark tills du
får ytterligare kunskap” 12.
De saker vi vet är viktigare och mäktigare än de saker vi kanske inte riktigt förstår än.
Det är min bön att vi, genom att ta till oss dessa principer,
upprepade gånger kan säga liksom Petrus: ”Herre, till vem skulle
vi gå? Du har det eviga livets ord.” 13 ◼

SLUTNOTER

1. Johannes 6:26.
2. Johannes 6:49.
3. Johannes 6:66.
4. Johannes 6:67–68.
5. Malaki 3:14.
6. ”Var skall jag finna frid”, Psalmer, nr 75.
7. President Russell M. Nelson, ”Glädje och andlig
överlevnad”, Liahona, nov. 2016, s. 82.
8. Abraham 3:25.
9. Läran och förbunden 122:7.
10. ”Mästare hör hur det stormar”, Psalmer, nr 66.
11. Mosiah 4:9.
12. Äldste Jeffrey R. Holland, ”Jag tror”, Liahona, maj 2013, s. 94.
13. Johannes 6:67–68.
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Herreys betydelse
för missionsarbetet
Redaktionen: På Facebook finns en grupp för
dem som varit på mission i Sverige och andra
med anknytning till Sverigemissionen. För en tid
sedan lade Eric Engstrom upp en härlig skildring
om hur bröderna Herreys framgångar påverkade
missionsarbetet i Sverige när han var missionär
här på åttiotalet. Eric menar att de två viktigaste
faktorerna för Sverigemissionens framgångar under
hans mission var bröderna Herreys popularitet och
färdigställandet av Stockholms tempel.
Eric Engstrom: 1984 tog bröderna Herrey hela
Sverige med storm genom att vinna Eurovision
Song Contest som gick av stapeln i Luxemburg.
Dessa bröder hade vuxit upp i en svensk medlemsfamilj som låtit pojkarna spendera tid på
en dans-och musikskola i Los Angeles.
Redaktionen: Bröderna hade kommit under den
legendariske managern Bert Karlssons beskydd. Den
något kaxige Bert berättade redan innan den svenska
uttagningen att han visste vilka som skulle vinna det

ILLUSTRATION: JAMIE NILSSON

Eric Engstrom
Fort Worth, Texas

året. Per, Richard och Louis tillförde något nytt till den svenska melodifestivalen, och med sina snitsiga danssteg och sin glada framtoning gick
de rakt in i svenska folkets hjärtan. Herreys är idag närmast kultförklarade och efterfrågas fortfarande i stora sammanhang. Dessa herrar
(som idag är mellan 55-65) brukar bjuda på sig själva och sin stora hit
”Diggi-loo, diggi-ley”. Och hela Sverige sjunger med!
Neal Bergstrom från Utah i en kommentar: Äldste Wayne Wylie och
jag var missionärer i Herreys hemmaförsamling i Göteborg när de vann
tävlingen i Luxemburg. Fantastiskt nog hade de flugit hem samma kväll
och var på plats i kyrkan nästa morgon. Vi hade ungefär 120 tonårsflickor med på vår undersökarklass den söndagen! Och journalister!
Eric Engstrom: Året innan tävlingen i Luxemburg hade Carola
Häggkvist representerat Sverige i München med ”Främling”
och kommit på en hedrande tredjeplats i tävlingen. Så både
Carola och Herreys var mycket stora artister i Sverige vid den
här tiden. Beroende på var bröderna Herrey var under sina
April 2022
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Evalie och Per Herrey.

turnéer besökte de alltid kyrkan. De valde att
komma in precis efter att mötet hade börjat
för att inte väcka för mycket uppståndelse.
Sommaren 1984 tjänade jag i Gävle tillsammans med min kamrat, äldste Boogert. Vi
hade med oss en undersökare till kyrkan den
här söndagen i augusti. Det var en tonårsflicka
som nog hört om kyrkan genom Herreys,
men hon var mycket genuin och sökte efter
ett eget vittnesbörd. Hon döptes senare. Jag
satt på förhöjningen eftersom jag skulle bära
mitt vittnesbörd under mötet. Efter en stund
ser jag hur pappa Herrey, Richard och Carola
kommer in i möteslokalen! (Jag tror att

Richard och Carola hade en liten romans…) De satte sig på den
bakersta raden. Det var bara vi på förhöjningen som märkte
vilka som kommit. Efter mötet bestämde sig sällskapet för att
följa med till söndagsskolans undersökarklass. Vår unga undersökarflicka var förstås i sjunde himlen! Vi hade en fin lektion
som leddes av grenens missionsledare. Broder Herrey, jag själv
och äldste Boogert deltog aktivt i diskussionen. Jag tog tillfället
att bära mitt vittnesbörd.
Efteråt var det dags för de berömda gästerna att ge sig av
och vi skulle ta farväl. Carola vände sig mot mig och sa: ”Så
trevligt att träffas, det var roligt att få prata med dig” och så tar
hon ett steg framåt och ger mig en kram! Jag kände att detta
inte var tillfället att rygga tillbaka och säga att missionärer
inte får kramas, så jag besvarade glatt hennes kram och tittade
över hennes axel på en överraskad Richard. Jag blinkade och
log mot honom. Det förvånade uttrycket i Richards och pappa
Willys ögon gjorde stunden oförglömlig!
Detta var bara en kort liten händelse i mitt liv, och en
halvtimme senare hade väl de inblandade säkert glömt bort vad
som hänt. Men här är jag ändå, 37 år senare, och berättar om
mitt speciella minne från Gävle.
Fler kommentarer till Eric Engströms inlägg:

Diana Sälöen, Helsingborg: Jag lärde mig om kyrkan tack vare bröderna Herrey och trodde väl aldrig att jag skulle få träffa dem personligen. Jag döptes och är fortfarande en aktiv medlem i kyrkan.
Mattias Krekula, Kristianstad: Louis Herrey är ett stort exempel
för kyrkan i Sverige. Vi har träffats många gånger och han är alltid så
snäll, ödmjuk och Kristuslik. Nu är han rådgivare till missionspresidenten och jag är säker på att det är det perfekta ämbetet för honom!
Jeff Singer: För några veckor sedan var jag och min fru i templet för att
göra beseglingar. De andra två paren i rummet visade sig vara Willy och
Gerd Herrey och deras dotter Gil och hennes man. Jag hörde deras namn
och kunde inte tro att det var sant! Efteråt kunde vi prata en stund och
jag fick veta lite om dem. Herreys är verkligen en fantastisk familj.

Fyra generationer Herrey. Per tillsammans med
föräldrarna Willy och Gerd, sonen Joel med hustru
Molly, samt barnbarnen Philip och William.
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Redaktionen: Både Per och Louis Herrey tillhör idag Kungsbacka
församling i Göteborgs stav. Till vardags arbetar Per som jurist. Han
skriver också böcker. Louis är skolchef inom kyrkans utbildningsverksamhet. Richard bor i Stockholm och har många strängar på sin lyra.
Han är bland annat politiker, radiopratare och restaurangchef.
Det finns flera aktiva medlemmar i kyrkan idag som blev intresserade av evangeliet genom bröderna Herreys exempel. Några av dessa är

Annika Nylund i Södertälje, Isabel Geens i Belgien,
Anna Wiklund i Umeå och Ann Svensson Holbrook,
bosatt i USA.
Ann Svensson Holbrook, som växte upp i
Danmark, skriver till redaktionen:
Bröderna Herreys exempel förändrade mitt liv.
Jag är evigt tacksam för ljuset jag såg hos dem som
ung tonåring. Herren känner oss så väl och skickar
evangeliet till oss på det sätt som han vet att han kan
nå oss på. Dessa tre unga killar var det bästa som
någonsin kunde hända mig. Det g jorde att jag kunde

Svenska röster i Europa
Joel och Elina Kärn
Handens församling

I

våras kallades vi till att vara “Rising Generation Advisers” (RGA). Då det var ett nytt ämbete, som fortfarande inte hade ett namn på svenska, hade vi till en
början ingen aning om vad det innebar. Vi förstod att
det hade med “det uppväxande släktet” i Sverige att
göra (vilket inkluderar Unga Män, Unga Kvinnor och
Unga Vuxna), men inte mycket mer än så. I Europa
har två unga vuxna, en man och en kvinna, i varje
mission blivit kallade som RGAs, så alla är inte gifta
som i vårt fall. Sedan dess har vi tillsammans med
andra RGAs i Europa blivit tränade i Schweiz och via
Zoom, där områdesledare har undervisat oss. Det har
hjälpt oss att inse hur viktiga ungdomarna och Unga
Vuxna är för Herren, och hur mycket han älskar dem.

Vår tid i Karlskrona
Klas Söderbom
Malmö församling

N

är man ser tillbaka på sådant som hänt i ens
liv, placerar man ofta in det före eller efter
en betydelsefull händelse, till exempel ”det var
före Kristinas födelse” eller ”det var efter vår

förstå sanningen och bli
medlem i Herrens kyrka.
Idag har jag en familj
som är aktiv i kyrkan.
Mina tre barn är gifta i
templet och två av dem
har tjänat på mission
i Danmark. Det är så
många på båda sidor
av slöjan som berörts av
mitt beslut att ta emot det
sanna evangeliet. ◼

Angelica och Louis Herrey.

Sedan vi blev kallade har vi
börjat lära känna de ledare vi
har i Sverige för ”det uppväxande släktet”, något som har
varit väldigt spännande. Vi har
som mål att den yngre generationen ska lära sig älska Gud
och hans kyrka. Vi vill att de
ska känna att de har en plats
i Guds rike, och att de behövs
för att föra hans verk framåt.
Vi ser fram emot bättre förstå
oss på vår uppgift för att
kunna tjäna det uppväxande
släktet och deras ledare i
Sverige på bästa sätt. ◼
(Redaktionens kommentar:
ämbetet heter nu på svenska ”rådgivande ur det uppväxande släktet”.) Elina och Joel Kärn.

första resa till USA”. För både min hustru och för mig själv händer
det ofta att vi säger ”det var före Karlskrona” och det är bara vi
själva som vet att vi menar före vår missionstid i Karlskrona gren.
Jag pensionerades från mitt arbete hösten år 2000 och två år
senare var också min hustru Anne-Lise ”disponibel”, så vi talade med dåvarande stavspresidenten Urban Girhammar och
anmälde vårt intresse för att gå på en senior-mission.
Den närmaste tiden därefter spekulerade vi i tänkbara
platser i världen som kanske kunde komma i fråga för vår
April 2022
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mission och när president Girhammar kallade oss till ett samtal var vi nyfikna, men
inte särskilt förberedda på vad som skulle
komma. När han så kallade oss till en mission
i Karlskrona, blev vi nog först lite förvånade,
men snart insåg vi att om Herren ville ha oss
där så ville vi det också. Uppgiften var att
bidra till att förbereda Karlskrona gren för att
bli en församling i staven. Samtidigt kallades
jag till ny grenspresident i Karlskrona medan
min hustru Anne-Lise behöll sitt ämbete som
president för Hjälpföreningen i staven.
Det är naturligtvis omöjligt att i detalj
redogöra för allt som hände under de arton
månader som vi hade förmånen att tjäna
Herren i Karlskrona med omnejd. Grenen
bestod av ett 40-tal aktiva medlemmar, varav
flera yngre familjer. Kort tid efter vår ankomst
flyttade ytterligare några familjer in. Tack vare
aktivt missionärsarbete av flera medlemmar
blev flera undersökare döpta, både enstaka
syskon och familjer med barn och dessutom
återaktiverades några medlemmar, så att vi
vid slutet av vår tid där kunde räkna in 80–90
medlemmar på sakramentsmötena.
Jag tanker fortfarande på en familj från
Kazakstan, man och hustru i 25-årsåldern.

Klas och Anne-Lise Söderbom.

L6

Liahona

Kazakstan ligger långt borta, långt från Sverige, granne med
bland annat Kina och Mongoliet. På grund av politisk ofrihet hade dessa två tagit sig till Sverige, till Karlskrona. De blev
döpta och kom trots språksvårigheter trofast till våra möten. Tills
de en dag fick myndigheternas besked om att de inte fick stanna
kvar i landet utan måste utvisas. Hustrun blev sjuk av oro och
vistades en tid på sjukhus, men till slut verkställdes utvisningen.
Mitt hjärta blödde för dem. Vem vet vilket öde de gick till mötes?
Ett betydligt trevligare minne gör sig påmint ibland. Heltidsmissionärerna hade ombetts av sin president att tillsammans med grenspresidenter och biskopar under bön välja ut
de mindre aktiva medlemmar som skulle besökas. Sagt och
gjort, efter bön tillsammans med äldsterna gjorde vi en lista
över ett tiotal medlemmar, och jag bad dem komma tillbaka
efter en vecka och rapportera. När veckan gått berättade de
att de bland annat besökt en syster. Hon hade tagit emot dem,
bjudit in dem i sin bostad och berättat att det var bra att de
kommit, för hon hade tänkt anmäla sitt utträde ur kyrkan.
Efter en stunds samspråk hade äldsterna tackat för sig, bett
att få återkomma med exakt besked om hur hon skulle gå till
väga för att lämna kyrkan. Ett par dagar senare gick de dit
igen, blev väl mottagna och började bära sina vittnesbörd om
evangeliet. Jag frågade dem hur det gick vidare med hennes
utträde. ”Ja” svarade en av äldsterna, ”hon sa inget om det, och
vi frågade inte heller om det. Men innan vi gick därifrån, hade
hon lovat att komma till sakramentsmötet på söndag!” På söndagen vankade jag nyfiket innanför ytterdörren och väntade,
och mycket riktigt, strax innan sakramentsmötet skulle börja
kom en för mig då okänd syster in och jag visste genast vem
hon var. Hon förblev sedan en trofast, aktiv medlem.
Som seniormissionär har man sin tid mindre inrutad än
de unga missionärerna. Således kunde vi i fulla drag njuta av
Karlskrona skärgård och Blekinges övriga vackra natur med
exempelvis ängar fulla med blommande orkidéer. Ett och annat
besök på den lokala golfbanan var också möjligt. Vi hade stavs
presidentens tillåtelse att ta med vår hund Dixie på vår mission och hon bidrog på sitt sätt till missionerandet. Ibland när vi
var ute med Dixie blev hon anledning till samtal med främlingar
på gatorna runt Jämjö, där vi hade vårt högkvarter, och ofta fann
vi då en anledning att sprida kunskap om kyrkan och evangeliet.
Vår tid i Karlskrona var en fin tid. Det var en tid då grenens
medlemmar arbetade tillsammans med missionärerna i stor och
stark tro. Resultatet lät inte vänta på sig. Under vårt sista missionsår hade vi i genomsnitt ett dop varje månad. Låt mig citera

det som kunde läsas i Sverigemissionens nyhetsblad ”Visionen”
från januari 2002 under rubriken The Second Harvest:
— ”Speciellt ett område är en gnistrande diamant. Mirakel sker
i allt snabbare takt när den andra skörden verkligen får fäste i
Karlskrona. Detta område i Sveriges sydöstra hörn har blivit centralpunkten för missionsarbete i missionen. Genom hårt arbete och
Herrens välsignelser har området njutit av stor framgång både vad
gäller dop och återaktivering. — Mirakel sker. Karlskrona är platsen
att vara på just nu!” — Vi förstår naturligtvis att Karlskrona

Hur många känner du igen?
Inger Höglund
Redaktionen

D

en här bilden kom till Liahonas redaktion och vi kan förstås
inte undanhålla er detta foto taget vid ett ledarskapsmöte för
hela Sverige 1967 eller 1968. Bengt Höglund har med lite hjälp
identifierat de flesta, men inte alla. Kanske du känner igen någon
annan? Många av Liahonas läsare har säkert sin pappa, morfar
eller farfar med på bilden. De flesta finns inte längre ibland oss
men vi vet att de tjänade som goda och trofasta ledare i kyrkan i
Sverige. En handfull finns dock kvar, vilket vi är glada för.
Titta på bilden och se hur många du känner igen. Titta sedan
på vårt ”facit” på sista sidan av de lokala sidorna. Om du känner
igen någon av de ”okända“ var snäll och berätta det för Terez
Nilsson eller Inger Höglund, så skall vi se till att bilden och allas
namn arkiveras på ett tryggt sätt för framtiden. ◼

grens framgång ingalunda var vår förtjänst. I bästa fall kan man kanske säga att
vi fungerade som en katalysator, det vill
säga att vi påskyndade en reaktion utan
att själva delta i processen. Fortfarande, 20
år efter avslutad mission tänker vi med välbehag tillbaka på vår tid i Karlskrona och
på alla vänner vi fick där. Det var en på alla
sätt fantastisk tid! ◼

Ny läsning och lyssning

V

andra i tro – Sverigemissionen har gjort
en ny hemsida där man samlat mycket
information och upplevelser som är rele
vanta för både medlemmar och vänner till
kyrkan. Alla inspelningar som gjorts med
svenska medlemmar finns exempelvis samlade här. Du hittar korta beskrivningar
om vår tro på svenska. Det går att beställa
hem en Mormons bok och man kan också
anmäla sin önskan att få prata med missionärerna. Mycket av materialet som finns
tillgängligt på hemsidan går att dela med
sig av till vänner på sociala medier. Direkt
åtkomst finns också till ”Andlighetspodden”,
ett slags radioprogram där Louis Herrey är
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värd. Louis samspråkar på ett fint sätt med personer som har
intressanta erfarenheter av tro och andlighet. Börja gärna
med att lyssna till det första avsnittet där Louis berättar om
sin bakgrund, om sin tro och om egna erfarenheter av andlig
vägledning. Från hemsidan kan du prenumerera på podden.

Äntligen förenade
Torbern Stålek
Visby gren

I

november 2021 var jag med min hustru
Deborah i templet i Stockholm för första
gången efter det att man öppnat på nytt. Jag
skulle äntligen få bli beseglad till mina älskade
föräldrar, något som blivit försenat ett år på
grund av pandemin. Jag var full av förväntan
och kände verkligen i anden att de väntade på
att jag skulle göra detta.
Först skulle dop och andra förrättningar
göras för min mamma och en avliden bror till
mig. Detta gjordes av syskon från Sundsvall

Gör ett besök på hemsidan redan idag. Gå till
vandraitro.se
Evangeliebiblioteket – Vi vill också berätta
att mycket av det material som tidigare bara
funnits tillgängligt på kyrkans engelskspråkiga
mobilapp nu finns översatt till svenska. Under
”Hjälp i livet” hittar vi viktiga artiklar om aktuella ämnen som kan bredda våra perspektiv
och ge personlig vägledning. ◼

och min hustru och mig själv. Sedan skulle då beseglingen äga
rum. Vi var tio personer i beseglingsrummet, inklusive beseglaren. Det var stor förväntan i rummet. Anden vittnade för flera
i rummet att de avlidna släktingar som jag skulle göra arbete för
var närvarande i rummet.
Efter det att mina föräldrar blivit beseglade till varandra
kunde jag och två avlidna bröder till mig bli beseglade till dem.
Jag kände tydligt genom anden att det som skett blivit godkänt
av dem på andra sidan. Flera andra i rummet kunde också
känna det. Jag kände mig som en ny människa. Jag hoppas att
fler och fler ska upptäcka att man kan bli en hel familj igen
genom de heliga förrättningar som sker i våra tempel. ◼

Nygifta

C

hristina Summerhays
och Egon Rosqvist
har gift sig. Christina
har vuxit upp i Utah och
i Stockholm, dotter till
Lars Summerhays och
Susanna Malmqvist.
Egon är son till Jean och
Tone Rosqvist och har
vuxit upp i Göteborg.
Egon och Christina bor
nu i Boden och tillhör
Luleå gren. ◼
Christina Summerhays och Egon Rosqvist.

L8

Liahona

Släktforskning och familjehistoria,
ett livsverk.

Harry Gustafsson, 22 år.

Harry Gustafsson
skriver historia
Terez Nilsson
Lokalredaktör

I

Västerås gren finns Harry Gustafsson med
hustrun Mildred, också hon medlem i
kyrkan sedan många år tillbaka. Harry är
en man som brinner för både för sin släkts
historia och för
kyrkans lokala
historia. På flera

En av Harrys sju böcker.

sätt är dessa berättelser sammanvävda. Med iver och stor noggrannhet har Harry skapat en guldgruva för dem som vill lära
sig mer om tider som flytt.
Harry har skrivit sammanlagt sju böcker om sin släkt och
om kyrkans historia i Eskilstuna och Västerås. Jag har läst delar
av dessa böcker och har fascinerats av den precision som finns
i hans dokumentation. Min man och jag kunde exempelvis
med glädje läsa om hur min svärfar Lars Nilsson (1936–2020)
ledde syskonen i Västerås gren som grenspresident mellan 2000
och 2005. På ett detaljerat och uppskattande sätt har broder
Gustafsson berättat om grenens möten och aktiviteter, om dop
och begravningar. Han har verkligen levandegjort många historiska skeenden som annars bara

Harrys mormor Kristina Brodd
Nilsson (t.v.) med familj.

Kristinas mor, Maria Jansdotter,
överst i bild. Båda var trofasta
medlemmar i kyrkan.

Harrys mor Kristina Gustafsson med familj. Harry överst i mitten.

Harry och Mildred på besök i
Utah 2005.
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fladdrar förbi oss i vår vardag. Jag blir påmind
om hur fort tiden går och hur snabbt man
glömmer.
Harry Gustafsson är idag 88 år och har
planer för sitt skrivande fram till 90–årsdagen
i oktober 2023. Harry har en stor familj och
för mig var det särskilt spännande att läsa
om de aktiva medlemmar i kyrkan som fanns
redan från 1882 då Harrys mormor och hennes två bröder blev medlemmar i kyrkan.
Även mormors mor och hennes man lät döpa
sig tio år senare, 1892.
Vi har satt ihop en kedja med några av
Harrys många familjemedlemmar som
omfattat evangeliet genom åren. Harrys äldsta son Kenneth bor med sin familj i Utah i
USA. Både Kenneth och hans hustru Shauna
har tjänat som missionärer för kyrkan, liksom
deras son, Kenneth Hyde Gustafsson. Genom

Harry och Mildred på väg till kyrkan i Västerås.
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Kenneths dotter Ingela har Harry tre barnbarnsbarn, Mason,
Noah och Isaac. Denna släktkedja av medlemmar i kyrkan
sträcker sig från mormors mor i Närke till barnbarnsbarnet
Mason i Riverton, Utah.
Mormors mor – Maria Kristina Jansdotter (1835–1914)
döptes 1892.
Mormor – Kristina Stenberg Brodd (1863–1947)
döptes 1882.
Mor – Sigrid Nilsson (1897–1990) döptes 1928.
Harry själv – Nils Harry Gustafsson (f. 1933) döptes 1943.
Sonen Kenneth – Harry Kenneth Gustafsson (f. 1957)
döptes 1976.
Barnbarnet Ingela – Ingela Kristina Fleischel (f. 1986)
döptes 1994.
Barnbarnsbarnet Mason – Mason Nils Gustafsson
Pinkerton (f. 2007) döptes 2015.
Några av Harrys fotografier har behandlats med ett
program som sätter färg på gamla svartvita bilder. ◼

Sonen Kenneth (i mitten) med familj i Riverton, Utah.

Ankommande missionärer

H

ela 27 missionärer anlände till Sverigemissionen i samlad skara den första december 2021. Flera av dessa har tjänat i andra
missioner i väntan på sina visum. I samma

veva kom också äldste och syster McCauley som ska hjälpa
till med att fotografera och bevara våra svenska arkiv. De har
nyligen avlösts som president och värdinna för templet i Meridian i Idaho. En korttidsmissionär från Stockholms församling
finns också i gruppen, äldste Zaya Awisha. Vi hälsar alla nya
missionärer välkomna till Sverige och önskar dem lycka till i
deras viktiga arbete. ◼

Äldste Norton, Utah.

Äldste Erdman, Arkansas.

Syster Welton, Oregon.

Syster Pearson, Wisconsin.

Syster Kemp, Georgia.

Syster Rasmussen, Utah.

Syster Kroff, Utah.

Äldste Carter, Utah.

Äldste Barker, Indiana.

Äldste Peterson, Utah.

Äldste Awisha, Sverige.

Äldste Johnson, Idaho.
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Syster Daines, Utah.

Äldste Lewandoski, Utah.

Syster Russon, Kalifornien.

Äldste Smith, Utah.

Äldste Comin, Utah.

Syster Kerksiek, New York.

Äldste Jensen, Missouri.

Äldste Manwaring, Texas.

Syster Shaw, Kanada.

Syster Hammond, Alaska.

Äldste Henry, Utah.

Äldste Motzkus, Utah.

Äldste Soukko, Finland.

Äldste Young, Utah.

Äldste Lucas, Arizona.
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Äldste och syster McCauley,
Idaho.

Hjälpföreningens julfest i Gävle gren
Carina Bäck
Gävle gren

S

edan mitten av 1950-talet har systrarna i Hjälpföreningen i Gävle gren samlats för julfest i adventstid. Den
2 december 2021 samlades sexton systrar i kapellet för
trevlig samvaro. Unga kvinnor var också bjudna. Kvällen

inleddes med lite glögg och tilltugg vid ankomsten. Senare
avnjöts julgröt med skink- och ostsmörgåsar. Programmet
bestod av musiktävlingar och kluriga tankenötter. En stående,
efterlängtad programpunkt är det årliga julklappsbytet. Kvällen
avslutades med fika och lite allsång. Det är med tacksamhet vi
ännu en gång har kunnat träffas i Hjälpföreningen i adventstid för att fördjupa vänskapsband, ha roligt tillsammans och
fortsätta med en omtyckt tradition i vår gren. ◼

Tjänande i Gubbängen
Stavspresidenten i Stockholms stav, Jakob Hagman, skriver gärna
direkt till medlemmarna i stavens Facebookgrupp. Han berättar
exempelvis om när han haft möjlighet att avlösa någon från sin mission eller som efter den senaste stavskonferensen då man hade glädjen
att ordinera sju bröder till äldster inom det melkisedekska prästadömet. Så här skriver han om en uppskattad aktivitet i stavscentret
i november 2021:

Igår kväll vid centralen i Stockholm
och idag vid Medborgarplatsen delades
dessa smörgåsar ut till behövande av

T

ack till alla som hjälpte till på vår tjänandeaktivitet i Gubbängen
igår! Vi var 30–40 personer (unga som gamla, medlemmar,
vänner och heltidsmissionärer) som gjorde 520 dubbelmackor
med ett litet uppmuntrande budskap på.

Ola Öquist, biskop i Gubbängens församling, ordnar smörgåsar

Alla smörgåsar levererades med

tillsammans med Per och Eva Åkebrand och Ingrid Rydström.

uppmuntrande budskap.
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hjälporganisationen ”Gatans vänner”. Ett
extra tack till Hjälpföreningen i staven som
hade kontaktat hjälporganisationerna och
planerat aktiviteten så bra. Detta är evangeliet
i praktiken!
”När ni är i era medmänniskors tjänst, är ni
endast i er Guds tjänst.” – Mosiah 2:17 ◼

Med en gemensam mission
Syster Daniella Mendez och syster Fanny Olguín
Sverigemissionen

Här kommer en hälsning från missionärerna
i Sundsvall. Båda tillhör normalt Handens
församling och de har varit nära vänner i tre
år. De fann varandra när Daniella ensam flyttade tillbaka till Sverige från Colombia där hon
bott med sin familj. I samma veva blev Fanny
Olguín aktiv i kyrkan igen.
Syster Mendez: Under en lång tid funderade jag på om jag verkligen skulle våga åka på
en heltidsmission. Jag hade känt mig manad
att göra det, men hade inte fattat modet att
ta beslutet. Jag bodde som sagt var i Handen,
hos min mosters familj, familjen Midelf.
Agneta Midelf och min mamma Kristin
Rydgren Mendez är tvillingsystrar. Vid slutet
av 2019 valde jag att börja fylla i mina missionspapper. Jag blev kallad till Sverigemissionen och kände stor glädje över att få tjäna
i mitt hemland.
Syster Olguín: Jag tjänar en korttidsmission i Sverigemissionen. Det innebär att jag
själv får välja hur länge jag vill vara ute på
mission. Det kan vara från en månad upp till
tre månader. Man får sin egen namnbricka,
man behöver inte gå på MTC eller gå igenom
templet. Jag står för mina egna kostnader och
jag har inte tillgång till “områdesboken” (ett
verktyg som missionärerna använder för att
schemalägga undervisning).
L14
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Systrarna Daniella Mendez och Fanny Olguín.

Syster Mendez: Under förberedelsedagarna brukade jag
skicka meddelanden till min vän Fanny för att berätta om
mitt liv på missionen. Hon har varit ett stort stöd under min
mission. En dag fick vi genom vår missionspresident veta att
medlemmar mellan 18–30 år har möjlighet att tjäna en korttidsmission här i Sverige på grund av bristen på missionärer
till följd av pandemin. Jag skrev genast till min vän Fanny och
uppmanade henne att komma till missionen, vilket hon tackade
ja till! Det blev en stor glädje för oss båda att få tjäna i samma
mission. Syster Olguín blev kallad att tjäna i Sundsvall och jag
tjänade nere i Kungsbacka. Vi hade båda en önskan att tjäna
tillsammans, men det är förstås ovanligt att två vänner får tjäna
ihop. En lördagsmorgon fick vi båda ett samtal från President
Davis. Han berättade för oss att vi skulle få tjäna tillsammans
i Sundsvall! Vi blev båda överlyckliga samtidigt som vi tänkte:
Hur ska detta gå? Kommer vi ens att få något missionsarbete
gjort? Eftersom syster Olguíns hemresedatum kom närmare
skulle vi inte få så mycket tid tillsammans. Jag började övertala
henne att stanna lite längre så att vi kunde få fira både jul och
nyår tillsammans som missionärer! Hur ofta händer det?

Syster Olguín: En vecka innan jag skulle åka hem ringde
President Davis och frågade om jag kunde stanna kvar en
månad till. Jag visste inte vad jag kände eller vad jag ville och
fick en dag på mig innan jag behövde lämna besked. Syster
Mendez försökte förstås övertala mig att stanna, men jag kände
att jag behövde ett svar från Gud. Dagen efter höll jag en bön
före mina personliga studier. I min bön sade jag: Snälla Gud,
ge mig ett tydligt svar om jag borde stanna kvar eller inte. Jag
vill inte stressa dig, men jag behöver veta nu. Om du vill att jag
stannar kvar så gör jag det, men jag behöver din hjälp. Under
mina studier läste jag sedan i Jakob 5:70–71 och där stod mitt
svar. ”Och det hände sig att vingårdens Herre sände sin tjänare. Och
tjänaren gick och g jorde som Herren hade befallt honom och tog med
sig andra tjänare, och de var få. Och vingårdens Herre sa till dem:
’Gå till verket och arbeta i vingården av all er kraft. För se, detta är
sista gången som jag ska vårda min vingård. För slutet är nära och
nästa årstid kommer med hast. Och om ni arbetar av all er kraft med
mig ska ni få glädje av den frukt som jag ska lagra för egen del inför
den tid som snart kommer.’” Jag kände att jag skulle stanna kvar,
att det här var min ”sista chans” att få tjäna Herren. Jag hade
inga tvivel om att Herren behövde mig i sitt stora verk.
Syster Mendez och syster Olguín: Under vår tid tillsammans här i Sundsvall har vi gjort mycket arbete online
eftersom vi är ansvariga för en av missionens Facebooksidor,

Syster Olguín, syster Mendez och syster Shaw.

“Släkt Upptäckt”. Mycket av vår tid går också
till att hjälpa vår vän Alva som driver en välgörenhetsorganisation, “Helping people in
Sundsvall”. Vi åker ofta runt och levererar
mat, kläder och möbler till behövande familjer.
Vi har nu även fått möjligheten att tillsammans utbilda en ny missionär från Kanada.
Hon heter syster Shaw och vi har så mycket
skoj tillsammans. Att tjäna tillsammans har
varit en stor välsignelse för oss båda. Vi
har utvecklats och lärt oss mycket både om
evangeliet och om det som rör vår vänskap.
Se till att hitta vänner som bygger upp och
stärker dig. ◼

Avlidna
Hugo Möller från
Helsingborgs församling har avlidit.
Han var en älskad
make, släkting,
”bonusmorfar”,
broder och vän.
Han blev 83 år gammal. Hugo gifte sig
med Maj-Britt när
de var i fyrtioårsåldern. En tid senare
kom Hugo och MajBritt i kontakt med
Hugo Möller.
Jesu Kristi Kyrka av
Sista Dagars Heliga
genom vännen Margit Ljungqvist. De döptes
och året därpå, 1989, blev de beseglade till varandra i Stockholms tempel. Många minns Hugo
särskilt för hans vänlighet, hans fasta handslag
och hans orubbliga trofasthet. Han var nästan
alltid på gott humör och hans kluckande skratt
var mycket karakteristiskt.
Syskonen i Helsingborgs församling genom Glen Helmstad
April 2022
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Per-Olov avled oväntat i covid-19, trots försiktighet och trots
att han var vaccinerad med två doser. Han har lämnat ett stort
tomrum efter sig. ◼
Familjen

Dessa är identifierade

H

är kommer namnen på dem vi känner igen och vi hoppas att det
är rätt. Med er hjälp hoppas vi få veta de återstående namnen.
Sittande från vänster: Evert Perciwall, Christina Höglund,
Arne Hedberg, Gunnel Hedberg, Gösta Malm, Reid Johnson,
Donna Johnson, Bo Wennerlund, Åke Ternström, Marianne
Ternström, Anna Lindbäck, Sirkka Terräsvuori.
Rad två börjar närmast kartan med två okända, sedan
Einar Näsström, Per-Erik Bodén, George Nilsson, okänd, Lennart
Olausson, Werner Åkebrand, Harry Andersson, Arne Karlsson,
Karl-Åke Jönsson, Lennart Helmstad, okänd, Bo Cederberg, Sven
Arnar, Bill Cowser, okänd.
Rad tre börjar med en okänd som knappt syns, en okänd
till, sedan Bertil Johansson, Holger Hardsten, Rune Ågren, okänd,
Björn Magnusson, Osborne Sjöholm, Gustaf Palm, Bengt Birberg,
okänd, Rolf Dalevall, Eric Martinson.
Översta raden: Okänd, okänd, Georg Hedberg, Tore
Bomgren, Bengt Höglund, Elis Petersson, Frank Lindberg, Kurt
Schelin, Bernhard Höglund, Tore Ynghammar, Elis Israelsson, Gustaf
Mannberg, Gösta Rönnbäck, Gustaf Wiman, Lennart Wiklund. ◼

SWEDISH

Per-Olov
Petersson från
Vendelsö församling har avlidit,
74 år gammal.
Per-Olov var
son till Elis och
Brita Petersson
som hade fyra
barn, Ann-Britt,
Per-Olov, Inger
och Lena. Familjen
delade hus med
morfar och morPer-Olov Petersson.
mor, Petter och
Anna Leander,
som också var mycket viktiga personer för
Per-Olov. Petter Leander döptes redan 1907.
Som många andra på 60-talet gick Per-Olov
på en byggnadsmission. Han var med och
byggde kapellen i Haga, Finland, och i Malmö.
1969 gifte sig Per-Olov med Gunnel
Lindholm och tillsammans fick de barnen
Pernilla, Jonathan, Andreas och Josefin. Han
utbildade sig till byggnadsingenjör samtidigt
som han körde taxi för att försörja familjen.
Han arbetade sedan på olika försäkringsbolag som skadeinspektör. Att arbeta med
trä var något han verkligen uppskattade. Alla
fyra barnen har fått en vagga som han tillverkat när deras första barn var på väg. Han
hade stor kärlek till dem som stod honom
nära och han älskade när alla var samlade för
att fira olika högtider.
I kyrkan har Per-Olov innehaft många
olika ämbeten. Han har varit grenspresident i Skellefteå och i Eskilstuna och biskop i
Handens församling. Han var även rådgivare
i missionspresidentskapet under många år.
Under tre år var Per-Olov rådgivare till president Jan Evensen i Stockholms tempel.
Kännetecknade för Per-Olov var hans orubbliga tro på sin Frälsare och på evangeliet. Han
har alltid älskat att tjäna sina medmänniskor.

