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 Det var jul igen, med all 
uppståndelse som hör till 
årstiden. Vi dras så lätt 

med i jultidens kommersiella och 
festliga glädje. Men den sanna 
symbolen för julen är Jesusbar
nets födelse, och han bör stå i 
centrum för vår uppmärksamhet.

Vilket är den viktigaste gåva 
vi kan ge honom? Han har sagt:

”Kom till mig och tro på mitt 
evangelium och bli döpta i mitt 
namn. Ty den som tror och blir 
döpt skall bli frälst.” 1

Vi lever i en underbar tid. 
Kyrkan blomstrar i Europa, där 
många nya grenar, församlingar 
och stavar bildats i år. Jag har 
känt stor entusiasm i alla de 
församlingar och grenar som jag 
besökt. Jag kan se hopp och tro 
i varje steg. Jag känner hängi
venheten i alla de hjärtan som 
engagerar sig i frälsningsarbe
tet. Framgångsberättelserna blir 
fler och fler, och allt fler av vår 
himmelske Faders barn ansluter 
sig till hjorden och många min
dre aktiva medlemmar återvän
der med fördubblat hopp. Jag 
kan vittna om att vi upplever 
verklig tillväxt i Europa.

Vid en mottagning den 
kvällen mötte jag en afrikansk 
kvinna som hjälpte mig på ett 
mycket vänligt sätt. Jag såg på 
hennes namnskylt att hon talade 
tre språk, däribland portugi
siska. Snart började vi prata och 
jag berättade för henne om mitt 
besök i Maidstone. Jag inbjöd 
henne att lyssna till missio
närerna, och hon sade genast 
ja. Under vårt samtal insåg jag 
att hon var från Cape Verde. 
Jag berättade att jag ofta besökt 
Cape Verde och tyckte mycket 
om en typisk rätt som kallades 
”cachupa”. Hon berättade att 
hennes mor lagade utmärkt mat 
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Under den senaste gene
ralkonferensen sade biskop 
Richard C. Edgley: ”Ett av de mest 
meningsfulla och viktiga sätten 
att uppnå verklig tillväxt i kyrkan 
är att nå ut till och rädda dem 
som är döpta men som befinner 
sig i ett mindre aktivt tillstånd 
utan evangeliets välsignelser och 
frälsande förrättningar.” 2

Hur kan vi engagera oss mer 
aktivt i det här arbetet att ”nå ut” 
och rädda dem som gått vilse 
eller finna de själar som söker 
Jesus? Hur kan vi som enskilda 
hjälpa kyrkan att växa i Europa?

I maj förra året presiderade 
jag över Maidstones stavskon
ferens i England. Jag ville tala 
om den utmaning som getts av 
områdespresidentkapet att göra 
juni till en månad för inbjudan. 
Jag tyckte det skulle vara fint att 
inbjuda någon vid flygplatsen 
under besöken vi skulle göra på 
lördagsmorgonen och använda 
mitt personliga exempel för att 
motivera de heliga. Men det här 
lyckades inte och jag återvände 
till mitt hotell sorgsen, med en 
känsla av ”oförrättat ärende”. 
Men jag hade inte gett upp.

Äldste  
Fernando Rocha
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och att jag var välkommen att 
äta lunch hos henne.

Två månader efter vårt sam
tal besökte jag Cape Verde och 
gick för att hälsa på den unga 
kvinnans mor tillsammans med 
president Roseveltt Teixeira i den 
nyligen bildade Praia stav. Vi hade 
tillfälle att tala med hennes mor 
och styvfar och berättade om kyr
kan för dem. Vi mottogs mycket 
väl och inbjöds till lunch med 
dem någon gång längre fram.

Genom det här besöket fick 
jag ytterligare en hänvisning 
till en dotter som studerar i 
Portugal. Jag ordnade strax så att 
hon skulle kontaktas av närma
ste grupp av unga vuxna.

Att inbjuda är enkelt — vi 
behöver bara öppna munnen 
och inbjuda andra att komma 
till Kristus. Jag vet att min gåva 
att ”nå ut” gladde vår Frälsare, 
och jag tänker fortsätta inbjuda 
alla att komma till Kristus och 
ta emot hans inbjudan:

”Kom till mig, alla ni som 
arbetar och bär på tunga bördor, 
så skall jag ge er vila.

Ta på er mitt ok och lär 
av mig, som har ett milt och 
ödmjukt hjärta, så skall ni finna 
vila för er själ.

Ty mitt ok är milt, och min 
börda är lätt.”3 ◼
SLutnoteR:
 1. Ether 4:18
 2. Biskop Richard C. Edgley, ”Verklig 

tillväxt genom räddningsarbete”, 
Liahona, maj 2012, s. 52

 3. Matteus 11:28-30

 Bo G och Birgitta 
Wennerlund avlöstes från 
sin mission i juli månad 

2012 och i september inledde 
Birger och Kari Sandum sin 18 
månaders mission med liknande 
uppgifter. Syster Sandum kommer 
ursprungligen från Norge och de 
kommer att ha kontakt med och 
besöka enheterna där och i Sve
rige. Deras uppgift är att stödja 
och hjälpa de lokala släktforsk
ningscentren och deras ansvariga. 
De vill också förmedla till med
lemmarna att släktforskning inte 
enbart handlar om att forska fram 
namn, utan är ett redskap som är 
till hjälp inom hela kyrkans verk
samhet och dess organisationer.

Äldste Sandum ser fram emot 
att få återknyta kontakterna med 
syskon som han träffade som 
missionär i Sverige i början av 
1960talet och även under sina 
besök i enheterna när han arbe
tade för kyrkans regionkontor 
i Göteborg under några årtion
den. ”Jag hoppas få se många av 
dem besöka templet och även 

lokala nyheter

nytt missionärspar för familysearch

vårt FamilySearchkontor som 
ligger på tempelområdet.”

Syster Sandum ser fram emot 
att i lugn och ro få koncentrera 
sig på en uppgift – släktforsk
ningen i dess vida begrepp. Hon 
minns med glädje förra 18måna
dersmissionen de för några år 
sedan utförde för Family and 
Church History Mission, med 
placering på det stora släktforsk
ningsbiblioteket i Salt Lake City. 
”Det var det roligaste vi gjort 
i hela vårt liv! En mission ger 
så otroligt mycket välsignelser 
och berikar oss både andligen, 
kulturellt, kunskapsmässigt och 
socialt.” Hon känner att hennes 
första mission i Spanien gav erfa
renheter som hon haft nytta av 
hela livet. Hon är lärarutbildad 
och har bland annat arbetat som 
spansklärare i många år. På mis
sionen i Salt Lake City 20082010 
levde de på äldste Sandums pen
sion och känner sig trosvissa  
om att Herren ska hjälpa dem  
att klara sig ekonomiskt även 
denna gång.

Bo G och Birgitta 
Wennerlund till-
sammans med det 
nya missionärspa-
ret Kari och Birger 
Sandum. I mitten 
Pablo Garaguso, 
områdeschef för 
FamilySearch i de 
nordiska och bal-
tiska länderna. Fo
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Vad har missionen betytt  
för paret Wennerlund?

”Först och främst”, säger Bo, 
”har jag och min hustru kom
mit ännu närmare varandra och 
närmare Herren. Den har också 
ökat insikten om storheten, vid
den, djupet och betydelsen av 
släktforskning, indexering och 
tempeltjänst.”

”Vi har naturligtvis glatt oss åt 
att vi fick besöka så gott som alla 
enheterna i Sverige”, fortsätter han. 
”Vi har träffat många gamla vän
ner men också många som vi inte 
känt igen, och det vittnar om den 
inneboende växtkraften i kyrkan.”

Både han och Birgitta har också 
upplevt tryggheten som kommer 
av att veta att man är där Herren 
vill att man ska befinna sig.

”Det känns lite konstigt att inte 
längre ha på sig missionärsskylten”, 
säger syster Wennerlund, ”men 
vi kan fortsätta vittna om att vår 
himmelske Fader hade varje barn 
i åtanke när frälsningsplanen upp
gjordes, oavsett när han eller hon 
skulle komma till jorden. Det förkla
ras så tydligt i Läran och Förbunden 
kapitel 128 – ett kapitel som jag lärt 
mig älska under missionen.” ◼

Stenkrona berömde kvinnorna 
bakom ledarna, och sin egen 
hustru. ”Ledarna på förhöjningen 
är bara toppen på isberget; det är 
alla hustrur som möjliggör deras 
tjänande!”

Jakob Hagman (andre råd
givare i stavspresidentskapet) 
ställde frågan till oss om vi är 
omvända till både kyrkan och 
evangeliet? Är vi andligen födda 
av Gud? När vi är uppriktiga, 
uthålliga och lär oss älska Guds 
ord i skrifterna – då använder vi 
dem och får inspiration från dem!

Missionspresident Gregory 
Newell bad oss att inte glömma 
den kärleksfulla Anden i 
evangeliet när vi är upptagna 
med att upprätthålla kyrkans 
program. Vi är omgivna av de 
som behöver vår kärlek. Han 
nämnde två trofasta medlem
mar som var goda exempel på 
kärlek och tjänande – Anna 
Lindbäck och Sven Karlsson 
(båda nu bortgångna).

Hans Henretta, Gubbängens 
församling, berättade om pro
jektet ”Mormon Helping Hands”, 
som nu kommer att starta även 
i Sverige med en städdag i 
Rålambshovsparken lördagen 
den 16 juni. Han efterlyste 
förslag från medlemmarna till 
kommande tjänandeprojekt.

kraften i skrifterna
Anne-Sofie Wihlman

 Hur vi kan få andlig kraft 
ur skrifterna var temat 
för Stockholms stavs 

stavskonferens den 56 maj 2012 
i Gubbängen. Många vittnade 
under konferensen om hur skrif
terna stärkt dem andligen. Här 
följer ett sammandrag av några 
av de som talade under lörda
gen och söndagens möten:

Vår stavspresident Ingemar 
Nyman citerade 2 Nephi 4:15: 
”Ty min själ gläds åt skrifterna, 
och mitt hjärta begrundar dem.” 
Han uppmanade alla att inte 
bara läsa skrifterna, utan också 
leva efter dem!  När vi lever 
rena liv, kan inget hindra oss 
att lyssna på Anden. Speciellt 
viktigt för oss att läsa Mormons 
bok – hörnstenen i vår tro.

Anders Stenkrona (förste råd
givare i stavspresidentskapet) och 
hans hustru Veronica talade båda 
på konferensen. Anders Sten
krona talade om att de bestämt 
sig i familjen att alltid följa 
Andens maning ”nu” direkt! Detta 
hade gett dem starka andliga 
upplevelser. Veronica Stenkrona 
berättade om när deras son 
sprungit iväg från sitt dagis nyli
gen. Många böner uppsändes, 
och välsignelser kom i rikligt mått 
– sonen återfanns välbehållen 
inne i centrala Stockholm. Anders 
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Vår tempelpresident Paul 
Oscarson påminde om att templet 
är den plats där vi kan närma oss 
Herren. ”Herren är oss nära – är vi 
nära honom?” Och när vi närmar 
oss honom, närmar han sig oss!

Äldste Hans T Boom är 
områdessjuttio och presiderade 
under konferensen. Han riktade 
sig främst till alla ungdomar på 
konferensen, och berättade om 
sin uppväxt i kyrkan i Nederlän
derna. Äldste Boom fick ett vitt
nesbörd om bönens kraft när han 
bad innerligt för sin mor som gick 
igenom en svår förlossning när 
han var 10 år. Både hans mor och 
barnet klarade sig! Sedan dess 
har han hållit sina böner varje 
dag. Han tjänade som missionär 

På lördagskvällens möte 
framförde en familjekör från 
familjen KarlssonStenkrona 
”Han lever, vår förlossare”. 
Under söndagens möte sjöng 
en stor ungdomskör från sta
vens enheter under ledning av 
Maria Hagman, Västerås. Kören 
avslutade med ett underbart 
framförande av psalmen ”Starka 
som bergen i Norden”.

Konferensen bidrog verkli
gen till att stärka medlemmar
nas vittnesbörd om skrifterna 
och allt de kan ge oss. Vi har 
alla heliga skrifter i vårt hem att 
stärka oss varje dag. Vi känner 
en stor tacksamhet över de 
ledare vi har i vår stav, och för 
deras tjänande. ◼

i England med dispens redan 
som 18åring, har tjänat trofast i 
kyrkan, bl a hållit morgonsemi
narium för de tre sönerna varje 
vardag och verkat 18 år i stavspre
sidentskapet i sin stav. Ämbetet 
har inneburit många helger på 
resande fot, och han uttryckte 
sin tacksamhet för sin hustru för 
allt hon gjort för familjen.

Äldste Boom vittnade om vik
ten att hålla våra förbund, och 
han sade att ”Genom de för
bund vi gjort finner vi trygghe
ten i livet och kan komma 
tillbaka till vår Himmelske 
Fader. Vi håller förbunden 
genom uppoffringar. Detta är 
glädjens evangelium – gläds åt 
evangeliet varje dag.”

Äldste Boom, 
områdessjut-
tio, presi-
derade under 
Stockholms stavs 
stavskonferens 
den 5-6 maj i 
Gubbängens 
kapell, här med 
Rasmus Hammar 
från Uppsala 
församling.
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 Dagarna runt midsommar deltog jag i Carpe 
Diem, som i år anordnades av Stockholms 
södra stav för Ensamstående vuxna 3150 

år+. Denna grupp består av personer som av en 
eller annan anledning är ensamstående. Jag blev 
det efter att min make, som var svårt sjuk, avled 
i november 2010 efter 36 års äktenskap och jag 
tycker att denna grupp fyller en viktig funktion. 
Man kan, förutom nätverket i familjen med barn 
och barnbarn, få kontakt med nya vänner, stötta 
varandra för att minska ensamhetskänslan, stärka 
sitt vittnesbörd och gemensamt utföra arbete och 
tjäna i templet m.m.

Temat för Carpe Diem 2124 juni 2012 var: 
”Den som tar emot ljus och förblir i Gud får mer 
ljus”. L&F 50:24

Ett nittiotal personer från ca 78 länder samlades 
på torsdagskvällen i Gästhemmet i Västerhaninge 
för registrering och en gemensam samling med 
en ”lärakännavarandra” aktivitet som Thomas 
Lidberg höll i. Kommittén som planerat konferensen 
bestod av Bill Nordén, AnnCharlotte Odén, Ketil 
Kindestam, Thomas Lidberg och Ulla Näslund m.fl.

Fredag morgon som var midsommarafton, öpp
nade tempelpresidentskapet upp templet speciellt 
för vår grupp. De som önskade kunde komma dit 
och utföra arbete för dem som gått före oss. Som 
kallad tempeltjänare för ”min” församling sedan 
fem år fick jag möjlighet att bistå syster Evensen 
med olika uppgifter men kunde även vara med 
gruppen på en session. Vi var i templet två timmar 
både fredag och lördag förmiddag och det var en 
andligt stärkande upplevelse. För dem som inte 
var med i templet fanns annan aktivitet förberedd.

Efter tempelbesöket på fredagen fick vi en 
uppskattad föreläsning av äldste Ingvar Olsson 

och hans hustru Barbro Olsson, som handlade om 
tempelområdets historia och tempel.

Därefter åkte vi buss till Tyresta By, där vi fick 
vara med om ett traditionellt svenskt midsommar
firande. En härlig svensk sommardag med uppe
hållsväder och sol.

Fredag och lördag kväll hölls dans i kulturhallen 
i Västerhaninge kapell med bra dansmusik efter det 
att vi intagit goda middagar. På lördagskvällen hölls 
en tårtdekorationstävling i en paus under dansen.

Efter lunch, på lördagseftermiddagen, åkte 
vi buss till Skansen. Det hade regnat på förmid
dagen, men när vi kom till Skansen slutade det 
regna. Vi tillbringade en trevlig eftermiddag där 
och kunde fördjupa vänskapen med varandra.

Ett sakraments och vittnesbördsmöte anord
nades i gästhemmets matsal på söndagen. Det 
leddes av högrådsmedlem Per Palm och president 
Bo Christer Bertilsson, 1:e rådgivare i stavspresi
dentskapet i Stockholms södra stav talade till oss. 
Hela mötet hölls på engelska och vi fick ta del av 
många fina vittnesbörd.

Jag är tacksam för möjligheten jag hade att 
delta i denna sommarkonferens. Det var en tros
stärkande upplevelse som har givit fina minnen 
och nya vänner. ◼

Carpe Diem 2012
Beth Samuelsson, norrköpings församling

Ett 90-tal 
personer från 
7-8 länder 
samlades till 
Carpe Diem 2012 
som anordnades 
av Stockholms 
södra stav för 
Ensamstående 
vuxna.
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 En extra stavskonferens 
hölls i Malmö stav den 
10 juni 2012 på Star Hotel 

i Lund. En ny stavspresident 
skulle kallas och inröstas efter 
John Hedberg som inom en 
snar framtid kommer att flytta 
från vår stav. John Hedberg har 
verkat som stavspresident sedan 
september 2004.

Två av de sjuttio, Erich W 
Kopischke och Clifford 
Herbertson, var de som skulle 
kalla den nye stavspresidenten. 
Som ny stavspresident kallades 
Tony Clark, Kristianstad, nyss 
hemkommen från Kina. Som 
förste rådgivare kallades Thomas 
Wiklöf och som andre rådgivare 
Markku Lorentz. Därefter fick vi 
höra vittnesbörd och tal av bland 
andra den avgående och den 
nya stavspresidenten och natur
ligtvis de sjuttio. Vi fick höra om 
vikten av tålamod och fokuse
ring, lyda buden och hålla ut 
intill änden. Framförallt att vi inte 
ska vara rädda för att dela med 
oss av evangeliet till vår nästa. 
I kärleken till evangeliet finns 
ingen rädsla och utan rädsla så 
växer vi personligen, i familjen 
och i kyrkan. ◼

 Lördagen den 23 juni 2012 
hade vi dop i Umeå.

Det var 18årige 
Richmond James som hade  
tagit beslutet att döpa sig.

Richmonds mor Magdalen 
fick först kontakt med kyrkan 
i vintras genom broder Ronnie 
Andersson som berättade för 
henne om sin tro och gav henne 
missionärernas telefonnummer.

Hon blev snabbt intresserad av 
det de berättade, och efter unge
fär två månader började även 
Richmond undersöka kyrkan.

De kommer ursprungligen 
från Nigeria, och har bott i 
Sverige ungefär ett år.

nytt stavspre-
sidentskap i 
malmö stav
Karin nilsson

Dop i umeå gren
Anna Bengtsson, umeå

Richmond 
James döptes i 
Umeå av äldste 
Davis.
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Mor och son hade bestämt 
dopdatum när hon tragiskt nog 
hastigt insjuknade och dog.

Richmond är en ung man 
med en stark tro, så några 
veckor efter hennes begrav
ning valde han att döpa sig 
för att bli medlem i Jesu 
Kristi Kyrka av Sista Dagars 
Heliga.

Han är fast besluten att  
vara värdig att få komma till 
templet nästa år och se till att 
ställföreträdande arbete utförs 
för hans mor.

Nu har även en av hans mor
bröder med fru börjat undersöka 
kyrkan så smått. ◼
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midsommar i Östra Göteborg juni 2012
Jens Åman, utby församling

 För sjätte året i rad arrangerade Utby försam
ling traditionellt midsommarfirande i Fjällbo 
Park i Östra Göteborg. Ungefär 1000 personer 

deltog i lekar och dans kring midsommarstången. 
Många hade med sig fikakorg och ängen var full 
med picknickfiltar och midsommarfirande familjer. 
Naturligtvis fick barnen vara med i resandet av 
midsommarstången. I slutet av firandet bjöd egna
hemsföreningen i Utby alla barnen på glass.

Arrangemanget är mycket lyckat för att mark
nadsföra kyrkans namn mot allmänheten. Cirka 
2000 reklamlappar med kyrkans namn delades 
ut och firandet omnämndes i lokala tidningar. 
Dessutom finns arrangemanget med i en broschyr 
som går ut till alla skolbarn i Östra Göteborg. 

Kyrkans engagemang i evenemanget hjälper till 
att slå hål på vanliga fördomar som exempelvis 
att kyrkans medlemmar inte skulle fira sekulära 
högtider eller att kyrkan inte skulle engagera sig 
i andra saker än rent religiösa arrangemang.

Förberedelserna för midsommarfirande i Utby 
börjar redan i mars och forsätter sedan intensivt 
under kommande månader. Många i församlin
gen är engagerade. I år hjälpte Primär till att dela 
ut reklamlappar, Unga män stod för lekar, Unga 
kvinnor deltog i midsommarbandet och äldste
kvorumet och högprästerna ansvarade för mid
sommarstången. Många enskilda medlemmar och 
församlingens missionärer bidrog också med olika 
insatser till ett lyckat firande. ◼

Mycket folk 
kom till firan-

det i Fjällbo 
Park i Östra 

Göteborg på 
midsommarafton.
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sista DaGars heliGa i sveriGe Berättar
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är man ute och reser och 
behöver hitta en församling 

att besöka på söndagen finns 
hjälp på den svenska hemsi-
dan. Där finns information om 
församlingar i europa och övriga 
världen. Det finns även uppgifter 
om tider för olika möten, adresser 
och kartor.

www.jesukristikyrka.se –  
kontakta oss – hitta en församling

artiklar till lokala sidorna

välkommen att skicka in bidrag till  
lokala sidorna under följande rubriker:

Lokala Nyheter, Hur jag vet, Sista Dagars 
Heliga i Sverige berättar, Favoritskriftställe 
(för ungdomar), Försöker likna Jesus  
(för barn) och Läsarkommentar.

alla artiklar redigeras och publiceras 
i mån av plats, kvalitet och lämplighet. 
nyhetsartiklar bör skickas in senast 2  
veckor efter händelsen.

för att få artiklar och foton publice-
rade behövs tillstånd från artikelförfattare, 

fotograf och personer på fotot (undantag: 
om fler än 25 personer finns på fotot behövs 
inte tillstånd). för barn och ungdomar under 
18 år behövs alltid tillstånd från föräldrar.

speciella blanketter finns nu för  
dessa tillstånd som måste fyllas i och  
undertecknas, se kyrkans svenska hemsida 
www.jesukristikyrka.se under Övrigt mate-
rial – Liahona – artikelbidrag.

kontakta redaktionen för mer information.
Eivor Hagman, redaktör 

eivorhagman@hotmail.com
medusagatan 2 a, 553 38  Jönköping 

tel. 036-719663

Jag var 17 år när jag blev medlem i kyrkan 
i Hamburg i Tyskland och var en oerfaren 
ungdom. Det var då mitt liv började. Jag mot

togs genast av grenens underbara ungdomar och 
kände mig helt accepterad.

Vi ungdomar gjorde mycket gemensamt som 
i regel bestod av att cykla tillsammans till andra 
grenar i distriktet.

Den sommaren var mycket varm och vi flickor 
beslöt att sy korta shorts av en gammal mörkbeige 
mörkläggningsgardin från kriget. Stolt visade vi 
upp våra shorts för pojkarna vid nästa cykeltur.

En av pojkarna tittade ledsen på oss och visste 
inte riktigt hur han skulle säga det han hade på 
hjärtat, men till slut sa han: ”Är de inte väl korta?” 
En av flickorna sa: ”Det är sommar och lika hett 
för oss som för er pojkar!” De bar korta shorts. 

Han sa: ”Det är väl ändå skillnad.” ”Varför det,  
vi svettas väl lika mycket som ni”, sa flickan.  
”Ja, men ni är ju flickor, svarade samme pojke.” 
”Om det är så viktigt, varför tittar ni just nu på 
andra sidan gatan, där en shortsklädd flicka cyklar 
förbi”, sa jag. ”Ja, tyvärr gör vi det, men vi bara 
tittar. Men med er vill vi gifta oss !”

Ingen av oss flickor hade någonsin mera våra 
älskade shorts på oss. Denne unge man blev 
senare svärfar till äldste Kopischke, som flera 
gång er skrivit i Liahonas lokala sidor, och en av 
de ädlaste unga män jag har känt. Tänk om han 
inte hade vågat undervisa oss unga oerfarna flic
kor. Jag har aldrig glömt hans ord och de har följt 
mig resten av livet.

Jag är tacksam för allt jag lär mig av Herren 
i smått som i stort. ◼

minnen från min första tid i kyrkan
edith Wiklöf, Jönköping
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