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Undervisa på Frälsarens sätt
Franck Poznanski, Frankrike
Områdessjuttio

F

ör några månader sedan
anförtrodde min äldste
kvorumpresident mig
ansvaret att undervisa en nyligen ordinerad
14-årig lärare i min församling om stödverk
samheten. Jag var stolt över att kunna under
visa honom om allt jag hade lärt mig under
alla mina år av tjänande, men det var faktiskt
han som undervisade mig den dagen!
Under den perioden var jag lite överväld
igad av mina ansvar och det tog några veckor
innan jag började tjäna tillsammans med
honom. Så småningom bestämde jag en tid för
att träffa familjen som vi ville besöka. När vi
var på väg till familjens hem tog jag tillfället
i akt att berätta allt jag visste om våra ansvar
som prästadömsbärare. Medan vi pratade
med familjen vände sig modern till min unga
stödkamrat och sa: ”Tack så mycket för att du
visat omsorg om oss de senaste veckorna. Du
ringde oss tre gånger för att ta reda på hur det
var med oss och i dag har du bakat en kaka åt
oss.” Jag var förbluffad! Min kamrat hade inte
väntat på att jag skulle tala om för honom eller
visa honom vad han skulle göra – han började
helt enkelt tjäna. Han hade handlat på egen
hand av kärlek till den här familjen och följt
den Helige Andens maningar. Han visade mig
att ålder inte är något hinder för tjänande.
Den dagen undervisade han mig så som Fräls
aren undervisade. Han gjorde det med sitt hjärta
och av kärlek, utan att skryta över någonting.
Han gjorde något i stället för att bara prata.

Det faktum att han rörde vid den
spetälske hjälper oss förstå att när vi
vänder oss till behövande undervisar vi
om kärlek genom våra handlingar.
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Frälsaren sa: ”Följ … mig och gör det som ni har sett mig
göra.”1 Det faktum att han döptes trots att han var fullkomlig
visar oss hur viktigt det är att undervisa genom exempel. Hans
utsträckta hand till den sjuka kvinnan visar oss hur mycket han
bryr sig om var och en av oss. Hans sätt att skydda kvinnan
som begått äktenskapsbrott är en symbol för vad hans förson
ingsoffer kan göra för var och en av oss. Det faktum att han
rörde vid den spetälske hjälper oss förstå att när vi bryr oss om
behövande, undervisar vi om kärlek genom våra handlingar.
I handledningen ”Undervisa på Frälsarens sätt” står det:
”Målet för varje evangelielärare – varje förälder, varje formellt
kallad lärare, varje hemlärare och besökslärare och varje Kristi
efterföljare – är att undervisa evangeliets rena lära, genom Anden,
för att hjälpa Guds barn bygga upp sin tro på Frälsaren och bli
mer lika honom.” ”Kristi rena lära är mäktig. Den förändrar livet
för var och en som förstår den och försöker införliva den i sitt liv.
Kristi lära hjälper oss att hitta och stanna kvar på förbundsstigen.
Genom att stanna kvar på denna smala men välavgränsade stig
blir vi i slutändan meriterade att ta emot allt som Gud har. Inget
skulle kunna vara värt mer än allt som vår Fader har!”2
För att undervisa som Frälsaren undervisade krävs det att vi
sätter honom främst i våra liv, följer hans lärdomar och sprider
kärlek omkring oss. Att undervisa som han innebär också att
vi tar varje tillfälle i akt att vittna om honom, om hans förson
ingsoffer och om hans kärlek, för som Herren säger: ”Detta är
mitt evangelium, och ni vet vad ni måste göra i min kyrka, för

de gärningar som ni har sett mig göra ska även ni göra. För det
som ni har sett mig göra, det ska även ni göra.”3
Jag vittnar om den kärlek han har till var och en av oss. Han
är Frälsaren och Återlösaren, och han leder oss till evigt liv. I
Jesu Kristi namn, amen. ◼
SLUTNOTER

1. 2 Nephi 31:12.
2. President Russel M. Nelson, ”Ren sanning, ren lära och ren uppenbarelse”,
generalkonferensen okt. 2021, Liahona, nov. 2021, s. 6.
3. 3 Nephi 27:21.
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Fridhem – ett sätt att leva
Terez Nilsson
Lokalredaktör

I

Norra Tång i Torsås kommun i östra Småland har Robert och
Sigrid Blomberg slagit ner sina bopålar. Platsen heter Fridhem
och den lilla gården kallar de kärleksfullt Fridhem Farm. Robert
har vuxit upp i Bergkvara, också det i Torsås kommun. Hans
föräldrar, Jan-Eric och Madeleine Blomberg blev medlemmar i
kyrkan strax innan Robert kom till världen som nummer tre i en
sjuhövdad barnaskara. Sigrid har också vuxit upp i kyrkan. Hon
har fyra syskon och kommer från Romerike i Norge. Dottern
Filippa föddes 2019, när Robert och Sigrid hade varit gifta i tio
år. Ludwig är född 2021. Sigrid är nu föräldraledig och hoppas
kunna fortsätta att vara hemma med barnen. Robert jobbar som

it-tekniker åt kommunen. På söndagarna åker
de till kyrkan i Karlskrona.
Sigrid berättar: ”Jag känner mig bönhörd
och välsignad. Odlingen är den plats där jag
ofta ber, mediterar eller lyssnar på konferens
tal, särskilt på våren när jag rensar ogräs.
Sedan känner jag mig väldigt tacksam när
vi kan skörda, lagra och äta.”
”Kanske det låter konstigt”, säger Robert,
”men när vi själva började slakta det mesta av
det kött vi äter, kom en helt ny dimension i
livet, en ny slags närhet till Gud. Mera vördnad
inför djuren och naturen, och inför maten.”
Gården som de köpte 2013 är egentligen
ett litet torp med en lada och några ekonomi
byggnader samt bara ett hektar mark. Det
första de gjorde var att anlägga en köksträd
gård. Sedan fick de ta över ett gäng hönor av
en kompis. Samma år flyttade tre tackor och
en bagge in i stallet. Robert och Sigrid satte
även igång att bygga ett rum som de använder
som växthus och uterum. Där odlar de främst
gurka och tomater.
”Vi försöker att inte göra prestige av själv
hushållningen, men ägg och kött har vi inte
behövt köpa på länge nu”, förklarar Sigrid.
”Med grönsakerna är det lite olika från år till år,
beroende på hur vi lyckas. Men frysen brukar
ändå vara full med godsaker varje höst.”
”Vi har båda alltid tyckt om djur och
natur”, berättar Sigrid. ”Min släkt är bönder,
så jag tror att detta kommit ganska naturligt

Mars 2022

L3

för mig. Vi har många önskemål och drömmar.
Vi är duktiga på att påbörja projekt (till väl
signelse och förbannelse). Robert står för nog
grannheten och planeringen och jag vill bara
sätta igång och få saker gjorda, helst i går.”
”För inte så längesen ringde en granne
som äger ett stort hönseri och frågade om
vi ville ha några överblivna unghönor. Vi
fick 100 stycken, så nu håller vi på att starta
upp ett företag runt Fridhem Farm. Vi har
hönsen i flyttbara hagar så att de får nytt bete
ett par gånger i veckan. Då får vi så kallade
grönbetesägg med fantastiska gulor och
jättefin smak. Just nu säljer vi äggen här på
gården, men vi kommer snart också att sälja
genom en REKO-ring för lokalproducerade
livsmedel.”
”Vi har länge pratat om att hitta något för
mig att göra hemifrån så att jag fortfarande
kan stanna hemma med barnen. Om vi nu kan
skala upp med flera höns, och om vi får äggen
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sålda (vilket vi hoppas och tror), så kan jag det. Barnen får följa
med när jag jobbar med hönsen. Än så länge går det bra. Den
stora springer runt och den lilla är med i sele på ryggen. Vi
hoppas att kunna öka till 350 höns här hemma, och på sikt upp
till 1 200 höns, beroende på hur mycket mark vi kan få arren
dera. Vi får helt enkelt se hur det blir framöver. I år får hönsen
bo i stallet över vintern, men nästa år hoppas vi vara klara med
ett större bågväxthus som de ska bo i på vintern, och som vi
sen också ska odla tomater i.”
Roberts mor Madeleine som blivit änka har nyligen flyttat in
hos Robert och Sigrid. Hon bor på ovanvåningen just nu, men
de håller på att renovera gårdens brygghus där hon ska bo.
Madeleine är en flitig tempelbesökare och har sina barn och
barnbarn utspridda i och utanför Sverige, så hon kommer inte
alltid att vara på plats. Men Sigrid är glad för att deras barn
får växa upp med en varm farmorsfamn i närheten. ”Jag ser en
styrka i att vara tillsammans. Jag har en fantastisk svärmor, så
påhittig, kreativ och kärleksfull.”
Robert sammanfattar: ”Jag är övertygad om att Gud hade
mer än ett finger med i spelet när vi hittade vårt Fridhem. Vi
hade tittat på många fastigheter och enda anledningen att

vi hade vägarna förbi var att pappa ville åka till Torsås och
köpa dansk ugnsbakad leverpastej. Vi åkte med och plötsligt
uppenbarade sig något som var taget direkt ur ’Pettsson och
Findus’. På det gamla staketet fanns en hemmagjord Till
Salu-skylt med ett telefonnummer. Vi hojtade till allihop,
både jag, Sigrid och mamma. Så pappa tvärbromsade och
svängde ner. Inom tio minuter var ägaren på plats, och resten
får man väl säga är historia. Jag är så tacksam för att Gud

När hoppet sviktar
Ketil Kindestam
Grenspresident i Linköpings gren

N

u kan vår sjuåriga Fenna klara av att vara
en hel dag i skolan igen. Men resan har
varit lång och svår.
När vår dotter var på femtonde dagen med
körtelfeber och höga temperaturer kändes
det oerhört tungt. Täta vårdkontakter. Oro.
Vacklande tro på bönens kraft. Känslor av
hopplöshet.
Jag är tacksam för svensk sjukvård, men det
var jobbigt att skickas mellan sjukvårdsupplys
ningen, lokala vårdcentralen och barnakuten
i flera omgångar. Akutsjukhuset ligger 55 km
hemifrån. Det gick inte att ringa dit för specifika
uppföljande frågor. Detta ledde till resor på
sena kvällar med långa väntetider. Vi fick svårt
med orken. Vi brottades hela tiden med oron för
komplikationer och skador på de inre organen.
Jag kunde inte hålla frågorna borta. Varför
hör vår Himmelske Fader inte våra böner för vår

verkar genom till synes små medel för att ge
oss stora välsignelser.”
”Jag blir jätteglad när jag ser fler som flyttar
ut på landet och provar på det här med djur
och odling. Man behöver ju inte slå på stort
på en gång.Några höns, ett par pallkragar, ett
litet enkelt växthus. Och glädjen vid skörd är
svår att slå.” ◼

lilla flicka? Varför drabbas hon så hårt? Eller, hör han oss ändå?
Hade det varit värre utan våra böner? Visst måste han lyssna? Han
som ju talat så tydligt till mig förut. Han som lovat och välsignat
utan att jag hade bett om det i bön eller ens hade tänkt tanken.
Jag går bakåt i tiden. Jag var
44 år och ensam. Utan fru. Med
en allvarlig hjärntumör som upp
täckts som en objuden gäst bara
några månader tidigare. Men det
oväntade löftet om ytterligare en
dotter gav mig en underbar, bubb
lande glädje. Då måste det också
finnas en kvinna för mig som också
vill ta emot denna dotter!
Några år senare sände Herren
en kvinna med tillräcklig tro. Hon
stod där i eftermiddagssolen på
den danska sandstranden. ”Hi, I
am Cynthia from Holland”. En
utvald kvinna som kom när jag
just släppt förhoppningarna och
bönerna om att finna henne. Ett
år senare, i juli 2013, gifte vi oss
i stadshuset i Rotterdam. Dagen
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efter slöt vi eviga förbund med Herren i temp
let i Haag. Den utlovade dottern kom året
efter, på det som i Sverige hade börjat kallas
”Kanelbullens dag”.
Men så låg hon då där bredvid mig i
sängen. Vår ”kanelbulle”. Svag och febrig. Så
otillräckliga vi kände oss. Det var skönt att
kunna stärka tron med tankarna på hur hon
fanns utlovad i mitt sinne långt innan jag
mötte min fru. Jag vilade i den stora meningen
med vår gudagivna gemenskap.
Jag är så tacksam för att Fenna fick intra
venös behandling mot vätskebristen till sist. Vi
gladdes åt de små stegen mot en mer rofylld
andning. Jag förundrades över hennes tålamod.
Tack alla ni som stod vid vår sida när det
var så tungt. Ni som stöttade oss med prakt
isk hjälp, uppmuntran, tankar och böner. Jag
känner mig överväldigad av den kärlek Gud
gav oss genom er.
Hur kunde jag känna och tro något annat
än att Fenna och jag snart skulle kunna cykla
på våra cyklar tillsammans igen?
Hur kunde jag tro att min Fader inte hörde
mina vädjanden?
Nej – även om jag ibland har släppt taget
om hans löften har han ändå stått fast.
Var stilla min själ. ◼

Parhästar på äldre dagar
Inger Höglund
Redaktionen

O

m ni är i Västerhaninge är det mycket
troligt att ni ser två äldre damer gå där.
Den ena går med rullator och den andra med
stavar. Är det söndag eller torsdag är det
mycket troligt att ni ser dem på tempelom
rådet, annars kanske de är på väg till affären,
kyrkogården eller bara ute och motionerar.
Det är förmodligen Anna-Lisa Simonson
och Margareta Bönnelycke Mejer ni ser då.
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Dessa två systrar, som inte är systrar
utan mycket goda vänner, bor i varsin
lägenhet i samma hus i centrala Väst
erhaninge och de har mycket glädje av
varandras sällskap, i synnerhet sedan
båda har blivit änkor. De håller igång
varandra och gör mycket tillsammans.
De har båda fascinerande livshistorier.
Anna-Lisa gifte sig med Gunnar
Simonson 1960 och fick med tiden fyra
barn, Karin, Eva, Annika och Kristian.
Väninnorna Margareta
När Karin var liten fick de en dag besök
Bönnelycke Mejer och
av två missionärer från Jesu Kristi Kyrka
Anna-Lisa Simonsson.
av Sista Dagars Heliga. Gunnar som
då läste teologi i Uppsala för att bli
präst tog emot dem och tänkte att det
skulle vara bra för honom att veta vad
den kyrkan lärde. Som ni kan ana slut
ade det med att de döptes in i kyrkan.
Gunnar fortsatte sin utbildning. Han
ville göra färdigt det han påbörjat, men
han lät sig inte prästvigas. Efter sin
teologie examen började han arbeta på
kyrkans översättningskontor. Anna-Lisa
tog hand om den växande familjen och
Anna-Lisa och Gunnar
bidrog till familjens ekonomi genom att
Simonsson.
dela ut morgontidningar. Båda två fick
alla upptänkliga ämbeten i kyrkan och
Gunnar blev tempelskrivare när templet i Stockholm blev färdigt.
År 1983 blev de uppringda av biskopen i en annan för
samling som berättade om en tragedi som drabbat familjen
Per och Lottie Lillbäck och deras två söner. Pappa Per hade
omkommit i en tågolycka och ett år senare hade mamma Lottie
avlidit i cancer. Det fanns ingen släkting som kunde ta hand om
11-årige Tomas och 5-årige Mathias. Kunde familjen Simonson
tänka sig att göra det? Tydligen hade Lillbäcks lärt känna
Gunnar och hans son på en hajk och fått ett gott intryck som
gjorde att mamma Lottie bett familjen Simonson om hjälp.
“Vad kunde man annars svara än ja”, säger Anna-Lisa, och
familjen fick plötsligt sex barn i stället för fyra.
Tiden gick och barnen blev vuxna. Tydligen kom barnen
Simonson och Lillbäck så väl överens att Annika och Tomas
kom att gifta sig. År 1998 blev Anna-Lisa och Gunnar kallade på
mission till Eskilstuna där de verkade ett par år med allt som en
liten gren behövde hjälp med. Så småningom kom de tillbaka till
Nynäshamn, men det dröjde inte så länge innan de blev ombedda

att komma och tjäna som volontärer i templet. Det gjorde de ända
tills krafterna tog slut och de flyttade till en lägenhet i ett senior
boende i Västerhaninge. Där avled Gunnar år 2015. Sedan dess har
Anna-Lisa strävat med sviktande hälsa men med ett glatt humör.
Margareta hade gift sig som ung med Eskil Bönnelycke från
Danmark. De emigrerade till USA och fick där två döttrar,
Linda och Annya. Sorgligt nog fick Eskil cancer och dog, bara
44 år gammal. Margareta och hennes döttrar åkte senare hem
till Sverige och trivdes så bra att de beslöt sig för att stanna där.
Margareta utbildade sig till sjuksköterska i Jönköping och flick
orna gick i skolan. En dag när Margareta kom hem från arbetet
på ortopeden mötte hon två unga män i trappan. Det visade sig
att de var missionärer för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga.
De hade pratat med flickorna som var hemma och bestämt att
de skulle komma tillbaka en annan gång. Flickorna började gå
i kyrkan och döptes efter ett tag. Mamma tog lite längre tid på
sig, men blev efter ett år en hängiven medlem. Linda bestämde
sig för att flytta tillbaka till USA och gifte sig där så småningom.
Gifte sig gjorde även Annya, med Rolf Hägglund från Göteborg.
År 1990 åkte Margareta på en konferens för ensamstående
vuxna och där träffade hon en annan dansk, Sven-Erik Mejer.
De gifte sig och bosatte sig i Göteborg. Åtta år senare kallades
de på mission och tjänade i Sollefteå och Kalmar och sista
missionstiden i templet. Sex år senare blev de ombedda av den
dåvarande tempelpresidenten Bengt Höglund, vars son var gift
med Margaretas dotterdotter, att komma tillbaka till templet.
Där tjänade de också tills krafterna sinade och de bosatte sig i
Västerhaninge för att vara nära templet och Margaretas familj,
som till stor del också hade flyttat till Stockholm. Sven-Erik
avled där 2013, men Margareta fortsätter att gå i templet och
komma till kyrkan som församlingens äldsta men fullt aktiva
medlem och är en älskad “gammo” av sin stora familj. ◼

Margareta tillsammans med den svenska delen av sin familj som alla bor
i Stockholmsområdet. Genom dottern Linda finns en lika stor familj i USA.

Livets guldstjärnor kanske
inte alltid syns
Joel Hägglund
Vendelsö församling

E

fter ett litet uppehåll gav jag mig själv
möjligheten att lämna blod igen. Det var
min 67:e gång. Tänk att få ge något till någon
som inte bara behöver det, utan verkligen
måste ha det. Det är ingen
direkt ansträngning heller.
Visst, man måste tillåta en
sjuksköterska att sticka en
nål i ens arm, men man
får liksom sätta det lite i
perspektiv. Den patient
som kommer att få ditt
blod har nog varit med om
ett större problem än att få
ett stick i armvecket.
Som blodgivare vet man
inte vem som blir hjälpt av
just din insats. Men under mina år som donator
så har det utvecklats ett system som gör att när
ens donerade blod kommer till användning så
får man ett mess från Blodcentralen som lyder:
”Tack! Det blod som du gav har nu kommit
till nytta för en patient.” Att få läsa detta gör
en glad. Och jag är säker på att patienten själv
hade skickat en bukett med blommor, och för
hoppningsvis en ask choklad, om denne nu hade
vetat vem som bidragit till deras välmående.
Detta får mig att tänka på när Jesus botar
de tio spetälska (Lukas 17:11–19). Alla tio
blev helade men bara en vände tillbaka till
Jesus för att tacka honom. ”Är det bara den
här främlingen som har vänt tillbaka för att ge
Gud ära?” (vers 18 [Bibel 2000]) frågar Jesus.
Såklart är det viktigt att vi ger Gud den ära
som han förtjänar för alla de välsignelserna
vi får, men jag tror att denna undervisning
även gäller människor emellan. Det är vikt
igt att vi visar varandra tacksamhet för det
som görs för oss. Tack är ett litet ord, men
det tar stor plats i ens hjärta. Och då man får
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Äntligen i
templet igen
Stefan Fromgren
Biskop i Drammens
församling, Norge

förstå hans lärdomar. Så låt oss fortsätta att göra gott. Hjälp en
äldre dam över gatan, plocka upp ett skräp och lägg i pappers
korgen eller säg hej till människan du möter.
Jag kan inte lova er att ni kommer att få ett mess som tack
för det goda ni gör, men vet om att din himmelske Fader bok
för alla dina guldstjärnor. ◼

BO CHRISTER BERTILSON

uppskattning för det man gör kommer man
att bli uppmuntrad till att fortsätta att göra
gott mot alla man möter.
Självklart fortsatte Jesus att hjälpa folk i
sin omgivning, även de resterande nio, eller
för den delen alla de människor som inte ville

I Drammens församling
kände man starkt att
deras ungdomar behövde
komma tillsammans och
Levi Weggersen, Sara Pedersen
skapa andliga minnen.
och Zet Weggersen.
Flera av dem hade inte
varit i templet på väldigt lång tid på grund av nedstängning
och reserestriktioner. Stefan Fromgren (f. Jusinski) som vuxit
upp i Gubbängens församling berättar:

Den 24 september, en dryg vecka innan den planerade tempel
resan, öppnade det norska samhället. Alla restriktioner var från den
ena dagen till den andra borta. Det är kanske att dra det långt, men
det kändes som ”Berlinmuren” fallit.
Vi agerade raskt och församlingens gensvar var enormt. Vi fyllde
snabbt gästhemmet med både unga och gamla i enlighet med de
begränsningar som var satta.
Vi fick alla uppleva Herrens kärlek och vi fick på nytt bekräftelse
på att Herrens förbund är verksamma på bägge sidor om slöjan.
Vi är tacksamma för att man från templets sida kunde ställa allt i
ordning för en efterlängtad tempelupplevelse. ◼
Tarjei och
Thomas
Pedersen.

B

iskopsrådet och församlingsrådet bestämde sig i augusti
2021 för att fastställa ett datum för en tempelresa under
höstlovet i vecka 40. Vi planerade som om samhället skulle
öppna upp trots att det fortfarande var omöjligt att resa på
grund av karantänsbestämmelserna. Genom våra digitala
kanaler lät vi hela församlingen ta del av våra planer så att
alla skulle vara mentalt förberedda att resa på kort varsel.

Flytten till Tidavad
Heidi Brändh
Vendelsö församling

I

december 2021 gick det efterlängtade
flyttlasset till en gård i Tidavad för familjen
Marcus och Marie Karlsson. Vägen dit var
kantad av både prövningar och välsignelser,
oro och hopp, frustration och glädje. Många
böner uppsändes och böner besvarades. Flera
svar kom genom de heliga skrifterna. Veckans
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Odd Arve
Gjevik och
Stefan
Fromgren.

läsning i Kom och följ mig blev en Liahona för familjen Karlsson
i deras förberedelser inför flytt och genom alla delmål och
prövningar på vägen.
För Marcus och Marie kom tanken på en eventuell flytt efter
att Marcus blivit avlöst som stavspresident i Stockholms Södra
stav i december 2019. Familjen väntade tålmodigt på Herr
ens tidsplan, och med en trygg förvissning om att den skulle
komma att dyka upp, fortsatte de att tjäna som vanligt i grenen
i Eskilstuna som de då tillhörde. Hösten 2020 var familjesitua
tionen sådan att de kände att nu var tiden inne, men de visste
inte vart de skulle ta vägen. De började förbereda sig genom
att rensa och ordna med sådant som behövde ordnas upp inför

en flytt. Borås kändes först som ett
bra val då Marcus och Maries äldsta
dotter bodde där och Marcus även
har annan familj i området. De let
ade hus i staden, gick på visningar
och budade, men det slutade alltid
med att någon annan köpare vann
budgivningen.
Efter en tid kom insikten om att
familjen faktiskt kan bo var som
helst och efter ett samtal med goda
vänner, som själva var på väg att
flytta till Skövde, började även familjen Karlsson fundera på att
flytta dit. Med vägledning och återkommande bekräftelser från
Gud fattade de beslutet om en flytt till Skövdetrakten. Huset
i Eskilstuna såldes innan familjen hade något nytt att flytta till
och de började leta efter boende. Veckorna gick och inget nytt
boende fanns att tillgå. Marie mötte detta med en lugn förviss
ning om att Herren skulle tillgodose familjens behov. Gång på
gång bekräftade Gud genom läsningen i Kom och följ mig att de
beslut familjen fattade var enligt hans vilja och tidsplan. Vid
flertalet återkommande tillfällen fick de uppleva hur Gud hade
sin hand med i deras liv. Ett sådant tillfälle var när Marcus och
Marie talade med sina goda vänner om situationen: om att huset
var sålt men att de inte hade någonstans att bo. Det visade sig
att vännerna hade en familjemedlem som hade ett sommarställe
utanför Skövde som skulle stå tomt, som familjen Karlsson
kunde få bo i. Flytten planerades till slutet av juli 2021. Vid ett
av sina dagliga skriftstudietillfällen läste Marie om hur de heliga
skulle röra på sig västerut med hast. Tanken att ”i dag kommer
min vän att höra av sig till mig och berätta att vi kan flytta
in tidigare”, kom då till Marie. Och mycket riktigt ringde
vännen cirka en timma senare och berättade att huset
skulle vara tillgängligt tidigare än planerat.
Sommarstället utanför Skövde var tänkt som en till
fällig bostad och väl på plats fortsatte letandet efter en
mer permanent lösning. Familjen gick på visningar och
var med och budade på hus, men förlorade även här
budgivningarna. Vid ett tillfälle råkade familjen även ut
för bluffbud och en budgivning som inte var helt enligt
gängse regler. En frustration infann sig hos familjen,
men även här fanns svaren i skrifterna. Läran och för
bunden 98 var ett fantastiskt kapitel när det var extra
jobbigt och gav flera både goda och roliga råd och svar.
Från orden i vers 1, ”Frukta inte. Låt era hjärtan bli tröst
ade. Ja, var alltid glada och var tacksamma i fråga om

allting”, påmindes de om glädje och tacksamhet
även i svåra stunder. Dessutom berättade Marie
om att vers 18, ”Låt inte era hjärtan oroas, för i
min Faders hus finns många boningar, och jag
har berett en plats åt er”, gav henne en trygg
förvissning om att det fanns ett hus åt dem.
Familjen fortsatte sökandet efter ett hus
och deras dotter Matilda föreslog att de skulle
åka på en visning som Marie själv inte var så
sugen på. Familjen åkte ändå och när de klev
in i huset kände de att här ska vi vara. Detta
är vårt hus. Här ska vi bo. Och så blev det. De
vann budgivningen och en inflytt till gården
planerades in till i början av december. Men
inspirationen från skrifterna tog inte slut i och
med att huset var köpt. I kapitel 111 i Läran
och förbunden fick de tydliga råd för hur de
ska leva på sin nya bostadsort. ”Det är som en
handbok för hur vi ska leva här i Tidavad”,
berättar Marie. Däri har de funnit svar på hur
de på bästa sätt ska förvalta den gård de köpt
och det arv som följer med gården. De har
funnit inspiration till att vara en del av ett stort
verk, genom att stå som ljus för människor i sin
omgivning som de enda medlemmarna i byn
där de bor. Vers sju var en tydlig uppmaning till
familjen att rota sig och ”bli kvar” i Tidavad.
För familjen Karlsson har det varit roligt att
se att Gud talat till dem så tydligt genom skrift
erna. Precis som vi får lära oss i Kom och följ mig
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att göra, så har familjen Karlsson gjort minnes
anteckningar från de olika tillfällen då Anden
väglett dem under stunder av skriftstudier. ”När
man gör saker enligt Guds vilja så blir det roligt.
Vi blir lyckligare och känner oss nöjda med det
som pågår i livet. När man anpassar sig efter
det som Gud vill, så sker det förändringar inom
oss om vi är villiga att omfamna det helhjärtat”,
berättar Marie. Gud har uppenbarat vad de ska
göra rad på rad, bud på bud. Visst hade Gud
kunnat ge familjen hela planen på en gång, men
då hade de inte fått uppleva allt det som de varit
med om under det år som gått sedan flyttplan
erna påbörjades. ”Livet blir så roligt när man
litar på Gud”, säger Marie under vårt samtal,
och det har familjen Karlsson fått uppleva och
tagit fasta på under hela den här resan. ◼

Med ungdomar i fokus
Marcus Karlsson
Grenspresident i Skövde gren

S

edan en tid bor vi som familj i Mariestad
trakten och tillhör numera Skövde gren.
Veckan innan jag blev inröstad som grens
president i grenen var våra ungdomar på stav
ens vandringsläger. Förberedelser hade gjorts
och vi släppte iväg vår mellantös på sin första
riktiga hajk. Själv har man vuxit upp på mossa
och lavar, så det var lite nervöst att se dottern
åka iväg utan större erfarenheter. Men hon
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hade förberett sig så gott som möjligt med tips och råd från oss
föräldrar.
Första dagen vandrade ungdomarna elva kilometer med
packning. Missionärerna var med, och systrarna från vår gren
gick tillsammans med våra Unga kvinnor. Mot slutet blev börd
orna tyngre och tyngre, så systrarna lättade på dessa bördor
och hjälpte ungdomarna att bära packningen. Detta byggde ett
speciellt band till systermissionärerna som snabbt blev ung
domarnas hjältinnor. De lärde känna varandra och fick av en
händelse veta att syster Woods fyllde år den kommande tis
dagen. Ungdomarna bestämde sig i hemlighet för att överraska
henne med ett tårtkalas.
På söndagen bad ungdomarna mig att ljuga ihop en anled
ning för att få systrarna att komma ut till gården där vi bor. Jag
utlovade ett tjänadeprojekt att måla lösa fasadplank ute i ladu
gården. Då tisdagen kom, var ungdomarna på plats med ledare
och dekorerade ute i ladan för födelsedagsfest. Tårtan hade Unga
kvinnor bakat och det mesta hade de förberett själva. När syster
Woods och syster Hanson kom, så väntade en stor överraskning
– i stället för att tjäna, blev de betjänade av Unga kvinnor och
vår unge man i grenen. Primärbarn var också på plats och det var
många glada tillrop och samtal runt långbordet.
Jag jobbar hemifrån och partyt matchade eftermiddagsfikat
på jobbet, så jag fick också lite kakor, tårta och saft. När min
rast var över hade ungdomarna, systrarna och ledare börjat
spela fotboll ute på gräsmattan. Jag stannade till och kunde
nästan ta på den goda känsla och glädje som utspelades fram
för mina ögon. Det blev väldigt svårt att gå in och sätta mig
bakom datorskärmen och avlägsna mig från det där goda som
fanns där ute. Tittade snabbt i kalendern och såg att jag kunde
ställa mig i fotbollsmålet. Blev ung igen för en stund!
Stavspresidenten uttryckte tydligt när han kallade mig som
grenspresident att mitt fokus skulle ligga på ungdomarna. Jag
fick en föraning om vad dessa ungdomar är ämnade att bli och

fick känna den godhet och kärlek som de utstrålar, samt villig
heten att glädja andra. Samtidigt kände jag att ett stort ansvar
vilar på oss som föräldrar och som ledare att vägleda och hjälpa
ungdomarna att utvecklas och få denna typ av erfarenheter där
de närmar sig Frälsaren genom att göra hans gärningar.
Vi blev uppmanade på grenskonferensen veckan efter att be

Små och enkla medel
Felix Sahlin
Västra Frölunda församling

”K

an jag verkligen skicka detta? Hon kom
mer ju tro att jag är konstig. Äsch, jag
har känt att jag ska skriva ett meddelande så
nu skickar jag!”
I ett tal under generalkonferensen 2008
uppmanade president Monson oss att inte
bara anta att människorna omkring oss vet att
de är älskade – du och jag behöver låta dem
veta det. Denna uppmaning har etsat sig fast
hos mig och har under många tillfällen ekat i
mitt inre under årens gång. När jag kommer
att tänka på en person som jag uppskattar, har
min strävan varit att jag borde låta personen
veta det, i stället för att hålla det för mig själv.
Vi har välsignats med fantastiska teknolog
iska redskap. Med några få knapptryck kan vi
skicka ett meddelande eller ringa till en person
på andra sidan jordklotet. Ibland behöver vi
inte ens skriva ett ord, i stället räcker en emoji.
Ett hjärta, ett vänligt ord eller en tanke kan
betyda så mycket för någon annan. Det vet jag
av egen erfarenhet och är evigt tacksam för de
många kärleksfulla hälsningar som jag har fått.
Det är ovärderligt.
För några år sedan kände jag att jag skulle
skicka en tackhälsning till en sjuksköterska
som hade tagit hand om mig under flera besök
på sjukhuset. Hur jag skulle lyckas med detta
blev nästa utmaning. Som tur var påmindes jag
om hennes namn och hittade henne på Face
book. Men som jag skrev i början, kunde jag
verkligen skicka ett sådant meddelande utan

för dessa våra ungdomar, OCH be för dem
vid namn. Detta har jag burit med mig och
gör regelbundet. Vi gläds över att vi har en
härlig grupp Unga män och Unga kvinnor
som med stor tro, villighet och glädje för in
liv och framtidshopp här i Skövde gren! ◼

att det verkade konstigt? Till sist över
vann jag min bekvämlighet, litade på
maningen och delade enkelt med mig av
min tacksamhet för hennes hjälp.
Hon blev jätteglad! Jag tror nog att vi
aldrig kommer att ångra en sådan hand
ling mot någon annan. Det krävs inte av
oss att vi delar ett hav eller botar en stum.
Många gånger är det som behövs en
enkel påminnelse om att man är älskad
och värdefull. Så nu när du har läst detta
och innan du fortsätter vidare – skicka
en sådan hälsning till någon annan. Det
kommer att vara värt det. ◼

Gudsdyrkan och gemenskap
Jerker Svensson
Örebro församling

Ä

r det något som blivit betecknande för kyrkans samlings
plats i Örebro så är det väl att man känner sig välkomnad
av medlemmarna, men också av det trevliga möteshuset. Under
2021, då vi ändå inte kunnat mötas fysiskt, har man passat
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på att göra en behövlig
renovering av byggnaden.
Vedel Förnes återger
kyrkobyggnadens hist
oria. Han vet vad han
pratar om för han blev
Vedel Förnes
medlem i Örebro gren två
år innan den första delen
av kyrkan byggdes. Vedel har i alla år på ett
eller annat sätt varit inblandad i förvaltningen
eller tillsynen av den välskötta fastigheten. Just
den dag då vi pratas vid har Vedel varit i kyrkan
och arbetat. Mycket finns som behöver tas om
hand och överses, både vad gäller renoveringen
och säsongens trädgårdsarbete. Vedel fung
erar ofta som arbetsledare när medlemmarna
gemensamt arbetar med skötseln av kyrkan.
1979 lät kyrkan uppföra en mindre byggnad
på en tomt som man genom Einar Mattsson
hade utverkat från kommunen. Einar hade
lagt ner ett enormt arbete på etableringen
genom att förse kommunen med handlingar
och genom att delta i många möten med olika
myndigheter. Kyrkan var i princip okänd för
de flesta eftersom man fram till dess hållit till
i hyrda källarlokaler. Den tomt som Einar
främst var intresserad av gick till en annan
kristen församling och kommunen erbjöd i
stället en skogstomt i utkanten av stan. På den
tiden behövde kyrkans medlemmar utöver de
vanliga betalningarna av tionde och fasteoffer
också bidra till byggnadsfonden. Beloppen
kunde bli ganska krävande och de relativt få
medlemmarna i Örebro och Karlskoga gjorde
stora uppoffringar för att få sin efterlängtade
kyrka. Man hade exempelvis en gemensam
potatisodling som inbringade pengar. Kyrkan
hade också en policy att lägga ut visst anlägg
ningsarbete på medlemmarna. Bland annat
fick de se till att infarten och parkeringen
belades med marksten. Totalt sattes 27 000
marksten som har gett karaktär åt platsen i
alla år. Många andra medlemmar skulle med
åren fylla på med ytterligare tjänande.
Den första tillbyggnaden gjordes efter tio
år då kyrkan 1989 förlängdes med några extra
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För att få ihop pengar till den första kyrkobyggnaden i Örebro odlade
medlemmarna potatis som plockades, packades och såldes till affärer.

klassrum och ett släktforskningscenter. År 2000 var det dags igen.
Nu blev det en helt ny kapelldel och en större entré. Jag tror att alla
tyckte att vi nu hade fått en väldigt fin kyrka. För många barn blev
skogstomten med närliggande ytor en populär plats att vara på.
Kyrkan har tjänat oss väl i dessa drygt 40 år. Otaliga andliga
möten och sociala träffar har hållits här. De många aktiviteterna
för barn och ungdomar har varit till stor styrka för försam
lingen. Och så alla pjäser och musikaler förstås, som engagerat
folk både i och utanför Örebro! Alla som velat har kunnat bidra
med något. Möteshuset har varit ett kärt andligt hem för många,
och som Vedel uttrycker det: ”Den välskötta kyrkan står där och
vittnar som en slags tyst missionär.” Vedel avslutar med att säga
att han hoppas på ett större andligt uppvaknande i Sverige, som
ju har lång kristen tradition.
Glädjen är nu stor över att återigen efter restriktioner och
renovering få mötas för fysiska möten i kyrkan på Lingonstigen i
Örebro. ◼

Måsarna är på väg
Gunnel Hedberg i Örebro församling är närmast en legend. Hon
har en sprudlande kreativitet och en stor del av hennes livsgär
ning har kretsat kring att skriva musikaler och att tillgängliggöra

kyrkans svenska historia.Gunnels mål är alltid att vidröra med
Anden och att hjälpa individer att tillväxa. Gunnel är idag
84 år. Läs här om hur hennes löfte att inte sätta upp någon
ytterligare musikal fick sättas åt sidan.
Gunnel berättar själv:

L

öftet att inte sätta
upp en ny musikal
var allvarligt menat och
jag koncentrerade mig
helt på uppgiften att
arrangera sångnummer
för söndagskören som
jag ledde i kyrkan. Men
så inträffade två saker.
I mars 2020 fick min
Johannes
make Arne en hjärtin
Bergman och korttidsmissionär
Olivia Österlund.
farkt och hans aorta
var på väg att brista.
Det blev operation med
oro för framtiden. Några dagar senare slog coronarestriktion
erna till och förändrade det sociala livet totalt. Vi funderade
naturligtvis på framtiden och jag läste i Church News att syster
Wendy Nelson vid ett tillfälle sagt ungefär så här: ”Herren
håller allt i sin hand och har förberett en utväg, för ni minns väl
pionjärerna och måsarna? De är på väg.”
Det var som att tända ett ljus i mig. Jag kände att jag skulle
skriva ett synopsis till en föreställning med titeln ”Måsarna
är på väg”. Jag var motvillig och ringde några personer som
måste hänga med på den här resan för att det skulle fungera.
De har stöttat mig genom många musikaler. Jag hoppades de
skulle säga ”nej”
för då skulle jag
kunna glömma det
hela. Men de sa
inte nej utan JA och
då satte jag igång.
Denna gång kände
Mamma
Dina
jag att jag skulle ta
och
med människors
Tony.
erfarenhet av Guds
hjälpande hand.
Och i stället för att
använda en genom
gående story som
bär föreställningen

Ingemar Gleissman.

Malena Lystad.

framåt, har det blivit flera berättelser, kring
vilka dialog och sånger är placerade. Ett helt
nytt grepp för mig, även om jag iscensatte det
i en sagobetonad miljö med flickan som kom
mer hit från ”Landet bortom stjärnor” för att
se om vi hanterar livet med klarsyn och tro på
Herrens hand. Vi har kallat ”Måsarna är på
väg” för ett sångspel, eftersom det innehåller
ungefär lika mycket av musik och dialog.
I Örebro har vi nu satt upp omkring 17
musikaler. Vissa har då spelats flera gånger,
ibland med justeringar och med delvis nya
sånger. Jag är den som skriver manus och
sångtexter. Genom åren har jag fått hjälp
av flera duktiga låtskrivare. Den här gången
var det Peter Edvinsson, Neil Baker, Leo
Happonen och Tony Knutsson som bidrog
med nyskrivna sånger. Den sistnämnda har till
sammans med André Fagerman moderniserat
bakgrunderna i de fall vi använt gamla låtar.

Patrik och Johannes Berglund.

Mars 2022

L13

Syster Westernskow,

Även Pauli Tuisku i Finland, som är gift med
mitt barnbarn, arrangerade en av sångerna.
Lisane Keann har repeterat med sånggruppen
och Suzan Vennerholm har varit sångcoach
för solisterna. Suzan, som är min dotter, har
tagit en stor del av det repetitionsarbete som
jag själv gjorde tidigare. Jag märker av åld
ern när jag är tillsammans med ensemblen.
Jag gör mig bäst framför datorn numera.
Jag ser mig själv som idégivare, men det är
Suzans förtjänst att vi kom fram till mållinjen,

Lisane Keann,
Ingemar Gleissman,
Emmally Keann,
Allén Keann och
Veronica Berglund.

tillsammans med vårt tekniska geni Patrik Berglund.
Det har varit en fantastisk känsla att återigen komma till
sammans för repetitioner och föreställning i vårt nyrenoverade
kapell. Jag slutar aldrig att förundras över vad som kan åstad
kommas när vi tillsammans arbetar på ett gemensamt mål. ◼

Ett trossprång för vår familj
Familjen Andersson
Hägerstens församling

N

är vi som familj kontaktades för att vara med i föreställ
ningen ”Måsarna är på väg” trodde mamma Dina direkt
på Gunnels vision, men det tog lång tid innan vi tog ett
gemensamt beslut att tacka ja. Vi förstod att det var ett stort
ansvar och att vi inte kunde hoppa av efter några månader.
Det här blev en tid av tillväxt för familjen. Varken pappa Åke

Familjen Andersson som bor i både Stockholm och Örebro. Från
vänster: Sony, Kelly, Tony, Dina och Åke.
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eller de äldre barnan Sony och Kelly känner
sig bekväma med att uppträda inför folk.
Vi kämpade på tillsammans i tro och det
blev som det beskrivs i en av Åkes repliker i
sångspelet: ”I slutänden av alla svåra perioder
kommer alltid en lösning – som ett mirakel!”
Gunnel och Suzan har pushat, uppmuntrat
och drivit på oss på ett väldigt vänligt och
positivt sätt. Vi har tränats i att tala klart och
tydligt, vara kreativa med replikerna och att
spela våra roller eftertänksamt. Vi har fått
fundera på hur vi pratar med varandra natur
ligt när vi är hemma. Vårt självförtroende har
växt allteftersom.
Det här arbetet har välsignat vår familj.
Barnen har fått höra och uppleva att de är
duktiga och viktiga, att de kan vara bättre än
pappa och mamma på nånting, som exemp
elvis att komma ihåg sina repliker och sång
texter. Kelly och Sony, som är ganska blyga
och gärna håller sig för sig själva har hittat
sätt att komma ut ur sina skal. Nu känner de
sig mer hemma med syskonen i Örebro och är
mer bekväma med att prata med folk.
Som familj känner vi glädje och djup tack
samhet över att ha kunnat klara detta tillsam
mans. Det har skett genom bönens kraft, tro i
varje fotsteg, tillräcklig nåd för varje repetition
och kärlek från dem runt omkring. Vi utveck
lade tanken på Sion tillsammans, eller ”Sion
stanken” som Gunnel kallar det, och som vår
del av föreställningen handlar om. ◼

Marita
Möller,
”Liljor”,

Inkommande
missionärer

akvarell.

Syster Annalynn Layton
från Centerville i Utah ser
fram emot att tjäna männ
iskor i Sverige under den
närmaste tiden. Hon tycker
om tennis och skidåkning och
älskar att vara tillsammans
med familj och vänner.
Syster Emma Lee Helquist
kommer från Orem i
Utah. Hon har en bror
och två hundar. Volley
boll och löpning hör till
favoritsysselsättningarna.
Äldste Ridge Dale Poll
från South Weber i Utah är
nummer två av sex syskon.
Han tycker om att lära sig nya
saker och ser därför fram emot
sin missionstid i Sverige. ◼

Digital konstsalong – ”Låt ditt ljus lysa”
Marita Möller
Täby församling

medlem i kyrkan och
JagTäbyblevförsamling
1984, men kom

i kontakt med kyrkan redan 1976
genom min dåvarande man, som
jag då dejtade. Han var medlem i
kyrkan men inte alls aktiv. Hans

Marita Möller.

mamma skickade missionärerna till oss och
jag fick bra kontakt med en del medlemmar
som drog mig till kyrkan på söndagar och till
Hjälpföreningen. Vi gifte oss och efter några
år döptes jag. Senare gick vi skilda vägar. Jag
har haft många olika ämbeten i kyrkan, både
i församlingen och i staven. Sedan sexton
år tillbaka gör jag vårt församlingsblad,
”Olivbladet”.
Under hela mitt liv har jag ritat och målat.
En jul fick jag akvarellfärger och ett block i
julklapp och upptäckte rätt snabbt att akvarell
målning inte var så värst lätt. Jag anmälde mig
till olika kurser på studieförbund och så små
ningom till etablerade akvarellkonstnärer och
nu är jag fast i akvarellens spännande värld.
Jag har provat på många olika yrken i mitt
liv som sjukvård, arbetsterapi, skola och grafisk
formgivare. De sista åren innan pensioneringen
jobbade jag som bildlärare på mellanstadiet.
Vi har i kyrkan blivit uppmanade att dela
med oss av våra talanger och särskilt under
pandemin har det varit en hel del digitala
konserter med sång och musik. Jag känner till
några andra som också målar och tänkte att
det måste finnas fler i staven som gör det. Ända
tills alldeles nyligen har jag varit Stockholms
stavs kommunikationschef och för en tid sedan
funderade jag över möjligheten att ha en digital
konstsalong, vilket mina medarbetare i rådet
Elena Schelin och Lisa Siebke också tyckte var
en bra idé. Vi använde oss av temat ”Låt ditt ljus
lysa” och skickade ut information om detta till
stavens alla enheter, samt i stavens Facebookgrupp. När bilderna kom in blev det först lite
bildbehandling, sedan fixade Lisa bildspelet.
Vi har fått många positiva reaktioner och
det var skoj att visa vilka fantastiskt kreativa
och konstnärliga medlemmar som finns i
staven. Och jag tror att det finns många fler.
De tekniker som visades var akryl, akvarell,
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blyerts, digital, träsnideri och textil. Jag
hoppas att det ska bli fler digitala konst
salonger och att ännu fler vill visa upp sina
konstverk. Då hoppas jag att vi också får in
skulptur, keramik, fotokonst och annat.
Kommentarer till utställningen:
En imponerande utställning! Vilka förmågor
och talanger! Väldigt fint sammansatt!
Imponerande och inspirerande! Tack för detta
initiativ.
Grattis till Stockholms stav som började visa vägen.
Hoppas salongen återkommer.
Alla de inblandade har förvaltat sitt pund väl
och låtit sitt ljus skina för oss, det är så man för
ökar sina talanger.

Tack till alla medverkande: David Luthman
– Täby, Anja Morlin – Täby, Erica Stenkrona
– Stockholm, Gunilla Carlsson – Täby, Louise
Gleissman – Täby, Lisa Siebke – Stockholm,
Geronimo Bautista – Västerås, Monica
Hedén – Uppsala, Tony Knutsson – Örebro,
Maria Knutsson – Örebro, Kerstin Knutsson
Siggelsten – Örebro, Sofia Åkesson Södergård
– Västerås, Marita Forsgren – Täby, Ingrid
Lindell – Gubbängen, Julia Aspelin – Täby,
Pernilla Förnes – Täby, Kristina Aspelin –
Täby, Marita Möller – Täby. ◼
Monica
Hedén, ”En
liten bit av
himlen” och
”Flykt på
egna vingar”,
akryl.
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I

mars 1922 föddes en liten pojke i
Sundsvall som kom att heta Gunnar
Åberg och som de flesta medlemmar i
kyrkan lärt känna genom åren. Många åkte
buss med honom till templet i Schweiz.
Han var nästan alltid chaufför på resorna
som företogs flera gånger om året till dess
att vi fick ett tempel i Stockholm 1985, då
vi har mött honom där också.
Erika och Gunnar Åberg.
Hans kyrkohistoria började på
1960-talet då hans dåvarande hustru Harriet blev medlem.
Missionärerna försökte undervisa honom också, men han var inte
intresserad. Däremot var han intresserad av att springa i skogen
och ett par missionärer följde med och de började samtala medan
de sprang. Gunnar döptes i april 1967 och han engagerade sig
från första stund och accepterade kallelser i grenen som han aldrig
skulle ha kunnat tänka sig några år tidigare. Harriet blev tyvärr
nästan genast inaktiv och de skildes åt.
På en av de många resorna till templet
i Bern blev Gunnar tilltalad av hustrun till
en god vän som var missionär i templet.
Hon sa: ”Jag har en perfekt hustru till
dig.” Och hon tog honom i handen och
ledde honom fram till sin tyska väninna
Erika från Wuppertal, som råkade vara i
templet just den veckan och sa: ”Erika, här
är en god make till dig.” De hade aldrig
sett varandra förut. Som tur var behövde
de inte säga något för sessionen började
just. Svenskarna åkte hem dagen efter, så
Gunnar Åberg 100 år.
de hann inte prata så mycket på kvällen
heller. Men de började brevväxla och
träffades åter i Schweiz och så småningom, 1981, gifte de sig.
Tillsammans har de bott och verkat i Södertälje. Gunnar har
haft alla upptänkliga uppgifter i grenen och i staven där. Sedan han
pensionerat sig från sitt jobb som byggnadsingenjör har de varit på
en mission i templet i Stockholm och sedan tjänat i två omgångar
som missionärer på missionskontoret. Hans outtömliga energi har
till sist sinat, så han och Erika är inte lika flitiga i sin trädgård som
tidigare. Alla vi som mött Gunnar och charmats av hans vänliga
leende och trevliga sätt önskar gratulera honom till de 100 åren. ◼
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