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BudskAp från områdesledArnA I området Europa känner  
vi samma entusiasm för verket. 
Vi har alla en uppgift att utföra  
i det här arbetet. Ibland känner 
vi oss inte redo för uppgiften,  

men låt oss minnas  
Herrens råd till Enok 
som upplevde något 
liknande: ”Varför har jag 
som bara är en gosse 
funnit nåd inför dina 
ögon, och allt folket hatar 
mig, ty jag är trög att tala? 
Varför är jag din tjänare?” 
(Mose 6:31).

Herrens svar var otve-
tydigt och fullt av visdom: 
”Och Herren sade till 
Enok: Gå och gör som  
jag har befallt dig och 
ingen skall genomborra 
dig. Öppna din mun och 
den skall bli fylld, och jag 
skall ge dig talförmåga,  
ty allt kött är i mina hän-
der, och jag gör vad som  
synes mig gott … Se, min  

Ande är över dig, därför skall 
jag rättfärdiga alla dina ord, 
och bergen skall fly för dig och 
floderna ändra sitt lopp, och du 
skall förbli i mig och jag i dig, 
vandra därför med mig” (Mose 
6:32, 34).

Och vi ser vad Enok kunde 
göra när han satte sin lit till  
Herren: ”Och Herren kallade  
sitt folk Sion, eftersom de var 
av ett hjärta och ett sinne och 
levde i rättfärdighet, och det 
fanns inga fattiga bland dem.  

Lokala sidor

Vårt bidrag till att bygga sion
Äldste J Michel Paya, Frankrike
områdessjuttio

Vi lever i anmärk-
ningsvärda tider. 
Profetior uppfylls. 

Kyrkan växer fort och 
vi ser en stor ökning 
av antalet medlemmar 
över hela världen. Med 
tanke på de allt viktigare 
ansvarsuppgifterna som 
vilar på medlemmarna 
i första presidentskapet 
och de tolvs kvorum  
har Herren uppenbarat 
för sina profeter att  
tiden har kommit för 
att till fullo följa upp-
maningen som ges i 
kapitel 107 i Läran och 
förbunden.

De sjuttios kvorum har 
varit organiserade i ett 
antal år, och bröderna i 
de här kvorumen reser runt i de 
olika kontinenterna där de fått i 
uppdrag att hjälpa de tolv med 
uppgiften att bygga upp kyrkan 
i hela världen.

”De tolv utgör ett resande 
presiderande högråd som skall 
verka i Herrens namn under 
kyrkans presidentskaps led-
ning och i överensstämmelse 
med himlens ordning, för att 
bygga upp kyrkan och ordna 
med alla dess angelägenheter i 
alla nationer… De sjuttio skall 

handla i Herrens namn under 
de tolvs eller det resande hög-
rådets ledning för att bygga 
upp kyrkan och ordna med 
alla dess angelägenheter… 
Det är det resande högrådets 
plikt att vända sig till de sjut-
tio i stället för till några andra, 
när de behöver hjälp att utföra 
sina olika kallelser att predika 
och betjäna i evangeliet.” (L&F 
107:33–34, 38).

Äldste J Michel Paya
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Och Enok fortsatte att predika  
i rättfärdighet för Guds folk. Och 
det hände sig i hans dagar att 
han byggde en stad som kalla-
des Helighetens stad, ja, Sion.” 
(Mose 7:18–19).

I början av den här tidsut-
delningen frågade flera bröder 
profeten Joseph Smith vad de 
kunde göra för att vara effektiva. 
Profetens svar var detsamma: 
Håll buden och sträva efter att 
upprätta Sions sak (se L&F 6:6; 
11:6; 12:6; 14:6).

Situationen är inte så annor-
lunda i dag. Våra ledare upp-
manar oss att dela med oss  
av vår tro till andra. Nutida  
profeter har lovat att Herren  
har satt människor i vår när-
het som är redo att ta emot 
evangeliet. Låt oss vara med-
let varigenom de kan ta emot 
den här stora välsignelsen och 
låt oss inte vara rädda för att 
öppna munnen. Låt oss stärka 
vår andlighet, eller, med andra 
ord, låt oss stärka vår relation 
till vår himmelske Fader genom 
bön, skriftstudier och fasta, 
och låt oss sedan vända oss till 
vår granne och ge bevis på vår 
kärlek till honom. Låt oss bära 
vårt vittnesbörd och uttrycka 
vår övertygelse med enkla ord, 
så kommer den Helige Anden 
att beröra dem som är redo. Låt 
oss ta till oss formeln som Enok 
tillämpade: Andlighet + kärlek 
= enighet, eller med andra ord, 
Sion (L&F 105:4–5). ◼

lokAlA nyheter

Äldste per G malm — den  
förste generalauktoriteten  
från sverige
Eivor Hagman

Vid generalkonferensen den 
3 april 2010 inröstades 
äldste Per G Malm som 

medlem i de sjuttios andra kvo-
rum. Därmed blir äldste Malm den 
förste svenske generalauktoriteten.

Äldste Malm har de senaste två 
åren verkat som områdessjuttio 
inom området Europa och har fått 
sina uppdrag från presidenten för 
de tolv apostlarna och från områ-
despresidentskapet. 2006 kom 
äldste Malm och hans hustru 
Agneta hem till Göteborg och 
Västra Frölunda församling efter 
tre år som missionspresidentpar i 
Norge. Han har även tjänat som bl.a. chef för kyr-
kans informationstjänst i Sverige, stavspresident 
för Göteborgs stav, högråd i Göteborgs stav och 
grenspresident i Jönköpings gren.

När äldste Malm var 16 år tjänade han under 18 
månader som byggnadsmissionär och hjälpte till att 
bygga kapell i Tyskland, Finland, Nederländerna 
och Sverige. Han fortsatte senare som heltidsmis-
sionär i Sverigemissionen Stockholm.

Efter avslutad mission gifte han sig med Agneta 
Karlsson i templet i Schweiz och de har 8 barn 
tillsammans.

Äldste Malm är född och uppvuxen i Jönköping 
och säger att hans föräldrars, Gösta och Anna-Greta 
Malm, undervisning har följt honom i livet. Hans far 
dog endast 48 år gammal och lämnade sitt vittnes-
börd till sina barn: ”Håll fast vid evangeliet.”

Att vara medlem av de sjuttios andra kvorum 

Äldste Per G  
Malm har 
kallats som 
medlem i de 
sjuttios andra 
kvorum.
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innebär att verka för kyrkan på heltid. Under det 
första året kommer han att tjäna i Salt Lake City.

Äldste Malm är tacksam för förtroendet han 
kallats till och säger att det känns lite nervöst men 
ändå tryggt. ”Vi har haft en del omställningar tidi-
gare i livet där vi bott utomlands i omgångar, vi tar 
med oss en del erfarenheter från det perspektivet. 
Själva tjänandet som generalauktoritet blir natur-
ligtvis en helt ny erfarenhet.”

Den 1 augusti gick flyttlasset för äldste Malm 
och hans hustru Agneta till Salt Lake City. Vi 
önskar dem lycka till i deras nya uppgifter. ◼

Ingvar olsson ny 
områdessjuttio
Anne-Sofie Wihlman

 På generalkonferensen i april kunde vi med 
glädje konstatera att Ingvar Olsson kallats som 
ny områdessjuttio. Ingvar Olsson kommer att 

ingå i de sjuttios tredje kvorum med 35 sjuttio från 
22 länder med verksamhetsområdet Europa och 
Afrika. Äldste Olsson kommer att ha ett speciellt 
ansvar för Sverige, Norge och Danmark, samt ansvar 
för Informationstjänsten i Sverige och Unga vuxna.

En områdessjuttio ”är en resande tjänare”, som 
äldste Olsson beskriver det. Han kommer att delta i 
stavs- och distriktskonferenser, sitta i råd med stavs-, 
distrikts- och missionspresidenter inom ansvars-
området samt göra speciella resor med missions-
presidenten. Ytterligare uppdrag kan komma att 
tilldelas honom från områdespresidentskapet och 
de tolvs råd.

Äldste Olsson kallades av president Kopischke i 
början av 2010. Tillsammans med övriga sjuttio fick 
han två dagars mycket inspirerande undervisning av 
första presidentskapet och de tolv i Salt Lake City i 
samband med generalkonferensen. Han ordinerades 
och avskildes av äldste Russell M Nelson i de tolvs 
råd. Detta var en stor kraftkälla och en upplevelse 

han och hans hustru Barbro 
alltid kommer att bära med sig. 
Det känns överväldigande och 
omvälvande med den nya upp-
giften, berättar han. Han har en 
fast förvissning om att ”Herren 
dugliggör oss för våra uppgifter”, 
även om han känner att ”över-
rocken är för stor” än så länge.

Äldste Olsson är från Göteborg. Gifte sig 1971 
med Barbro Kjell och har välsignats med 11 barn 
och 12 barnbarn. Han är utbildad lärare. Arbetade 
som det och sedan som rektor under de 20 år de 
bodde i Jönköping (en tid då familjen växte and-
ligt och fysiskt, berättar han). De kände sedan att 
Herren ville att de skulle flytta, och svaret på fasta 
och böner blev Stockholm. De flyttade till Nacka 
1997, där han fortsatte som rektor. Från slutet av 
2002 är han tempelskrivare i templet i Stockholm, 
ett arbete han kommer att fortsätta med.

Familjen är viktig för dem. Nio av barnen bor i 
Stockholmsområdet och de brukar äta gemensam 
söndagslunch hos Ingvar och Barbro. Viktigt för 
sammanhållningen i familjen, och att få tillfälle att 
tala om evangeliet med varandra också, tycker de.

Arbetet i templet är en stor välsignelse — inte 
minst då han lärt känna många medlemmar i 
Sverige och Norge. Som regionrepresentant lärde 
han också känna medlemmarna i Danmark. Äldste 
Olsson har verkat som biskop, distriktsråd, högråd, 
stavspresident, regionrepresentant, rådgivare till 
stavspresidenten och som ansvarig för områdets 
släktforskning och tempelarbete utöver många 
ämbeten inom församlingen.

Äldste Olsson har en stark tro, lång erfarenhet 
i evangeliet och stor kunskap. Herren förbereder 
sina tjänare inför stora uppgifter under lång tid, 
konstaterar jag.

Äldste Olsson säger att han ser sin nya kallelse 
som ett stort privilegium och att han vet att vi får 
det vi behöver i varje stund från Herren. ◼

Äldste Ingvar 
Olsson, ny 
områdessjuttio, 
tillsammans 
med sin hustru 
Barbro.
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nyhet: dela med dig av 
evangeliet — på nätet
Eivor Hagman

 Nu finns det ett nytt sätt där den moderna 
tekniken hjälper oss att nå ut med evange-
liet till fler människor.

Gör så här:
1) Gå in på kyrkans hemsida www.jesukristikyrka 

.se och vidare till/eller direkt till YouTube www.you 
tube.com/jesukristikyrkase.

2) Se och hör svenska medlemmar berätta om 
sin tro och sina värderingar.

3) Klicka på de blå bokstäverna ”Dela” under 
filmbilden på YouTube.

4) Klicka på adressen på raden: ”Klistra in länken 
i ett e-post — eller snabbmeddelande.”

5) Sedan skriver du din personliga missionärs-
hälsning i det e-brev som kommer upp.

6) Sänd iväg din missionärshälsning.
I den första filmen som lades ut på nätet berättar 

Sandra Larsson om hur hon genom uppriktig bön 
blev en hel människa. Erik Thisell berättar i den 
andra filmen om hur ljuset kom in i hans liv och hur 
han fann meningen med livet. Efter cirka två och en 
halv månad hade ungefär 4 000 besök registrerats 
för de två första filmerna.

Sverige är först i Europa med filmer på nätet där 
lokala medlemmar berättar om sin tro.

På uppdrag av områdespresidentskapet leder 
äldste Per Malm tillsammans med stavspresident-
erna och missionspresidenten detta pilotprojekt.

En nätfilmsgrupp med Leif Mattsson, Håkan 
Palm, Kjell Fougelberg, Rolf Hägglund, Harry 
Mårdby, Ulf Karlsson och Frida Keane bildades. 
Frida Keane gjorde en förstudie för att få fram vad 
och hur ungdomar 18–30 år utanför kyrkan fun-
derar kring framtiden och livets frågor. 36 kvinnor 
och män intervjuades och de områden som enga-
gerade och berörde mest var finanskrisen, familjen, 

klimatförändringar och att vara lycklig.
Från resultatet av förstudien bestämdes de olika 

ämnesområden som skulle täckas i filmerna, som 
familjebildning och långvariga äktenskap, Jesus Kristus, 
Joseph Smith och Mormons bok samt tjänande.

Håkan Palm, rådgivare till missionspresidenten, 
leder projektgruppen. Han berättar att det totalt är 
tio filmer som ska läggas ut på nätet. Målet är att var 
tredje vecka komma med en ny film. De medverk-
ande har inget manus utan berättar från hjärtat för 
att det ska bli så naturligt som möjligt.

Förutom Sandra Larsson och Erik Thisell med-
verkar Ruth Kissi, Henrik Emanuelsson, Martin 
Karlberg, Cecilia Strandman, Alice Palm, Patrik 
Hanke, Dorotea Petersson, Elin Damgård och 
Miriam Blanchette. ◼

stavskonferens  
i Göteborg
Eivor Hagman

 Svenska Mässan i Göteborg var som vanligt 
platsen där medlemmarna i Göteborgs stav 
samlades söndagen den 11 april för att delta i 

stavskonferensens sista möte. Under lördagen hölls 
möten i Västra Frölunda kapell. Stavskonferens-
ens tema var hämtat från Läran och Förbunden 
97:8–9: ”Likt en outsläcklig låga.”

Cecilia Strandman från Täby församling delar med sig av sin berättelse 
om långvariga äktenskapsrelationer. Harry Mårdby och Kjell Fougelberg 
har varit ett aktivt team under alla inspelningar.
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På uppdrag av första presidentskapet framlade 
stavspresidenten, Ulf Strömbom, en förändring 
i stavspresidentskapet för stavens medlemmar. 
Förste rådgivaren Daniel Jansson och andre råd-
givaren Sture Nilsson avlöstes och som förste råd-
givare inröstades Sture Nilsson och som ny andre 
rådgivare Kent Perciwall från Alingsås församling.

Daniel Jansson har verkat 4,5 år som rådgivare i 
stavspresidentskapet och arbetat till-
sammans med två stavspresidenter. 
Han uttryckte sin tacksamhet för 
stavens medlemmars uppmuntran och 
böner under denna tid och lovade att 
han skulle fortsätta att be för stavens 
ledare. Han berättade att han under 
sin tid som rådgivare hållit många tal 
på söndagsmöten och då ofta talat om 
evangeliet i vardagen: ”Detta är ingen 
söndagsreligion utan en vardagsreli-
gion”, sa president Jansson.

Kent Perciwall har verkat som 
biskop i Alingsås församling i två omgångar, han 
har 4 barn tillsammans med sin hustru Erica och 6 
barnbarn. Han talade om sin farmors mor som var 
den första i hans släkt som tog emot evangeliet och 
president Perciwall är den 4:e generationen i kyrkan. 
Han uttryckte sin kärlek till staven och dess med-
lemmar och sa: ”Jag vill vara i er tjänst, jag vill tjäna 
medlemmarna i Göteborgs stav, jag vill hjälpa med-
lemmarna att finna vägen till vår himmelske Fader.”

Närvarande gäster vid konferensen var missions-
president Larry Anderson och hans hustru syster 
Sally Anderson från Sverigemissionen, tempelpresi-
denten Paul Oscarson och hans hustru syster Bonnie 
Oscarson från templet i Stockholm.

President Larry Anderson talade om vikten av pro-
fetens ord, att president Thomas S Monson och första 
presidentskapet är de som uttalar Guds ord till oss i 
dag. Att vi dagligen behöver vägledning från Gud är 
ett av missionärernas budskap till människor. Det är 
viktigt att medlemmarna hjälper till med att sprida 

detta. ”Var ett exempel på vänlighet, inbjud till aktivi-
teter i kyrkan, ge  Liahona till någon, lyssna och följ 
profetens ord”, var president Andersons uppmaning.

Syster Bonnie Oscarson berättade om ett tillfälle 
när hon kom till templet och hade glömt sin tem-
pelrekommendation. Hon visste inte riktigt var hon 
hade lagt den och hon fick tanken ”du borde inte 
ta så lätt på din rekommendation”. Att ha en tem-

pelrekommendation är något speci-
ellt och ett stort privilegium. ”Ta inte 
för lätt på att komma till templet”, 
sa syster Oscarson och talade om 
templet som den plats där man kan 
få frid, tröst och personlig uppen-
barelse i en orolig värld.

President Paul Oscarson var med 
på den första stavskonferensen i Göte-
borgs stav 1977. Han och hans hustru 
tjänade då som missionspresidentpar 
i Göteborg. De lämnade Sverige 
1979 och är tacksamma att få komma 

tillbaka till Sverige. President Oscarson berättade om 
hur han mindes sin far som sa: ”Vad är himlen om 
inte ett hem?”, och att templet är en symbol för vårt 
himmelska hem. Han beskrev hur han ser för sig hur 
vår himmelske Fader väntar på sina barn att de ska 
komma hem, precis som hans far vid ett tillfälle hade 
suttit vid fönstret en sen natt och väntat på att hans 
son skulle komma hem. I templet får vi den kunskap 
vi behöver för att hitta till vårt eviga hem, i templet 
förbereder vi oss för att vara hos vår himmelske 
Fader. President Oscarson uttryckte sin önskan att 
alla ska känna sig välkomna och dragna till templet 
och att templet är till för alla åldrar.

Stavspresidenten Ulf Strömbom avslutade konfe-
rensen med att vittna om Mormons bok. Varje vers, 
varje kapitel finns med av någon anledning och han 
gav exempel på vad vi kan lära oss. ”Allt står och 
faller med Mormons bok” sa president Strömbom 
och uppmanade och bad alla att förnya vittnesbördet 
om Mormons bok. Vi behöver ha ett levande färskt 

Stavspresi-
dentskapet 
i Göteborgs 
stav, stavspre-
sidenten Ulf 
Strömbom med 
sina rådgivare 
t.v. förste råd-
givaren Sture 
Nilsson och den 
nye andre råd-
givaren Kent 
Perciwall.
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vittnesbörd och behöver påbörja processen på nytt 
för att få veta att Mormons bok är sann.

Övriga talare denna konferenssession var Unga 
kvinnors president i staven Malena Ternström, som 
talade om att ”ha ett sikte mot templet” som ungdom, 
genom att bl.a. sätta upp mål och att arbeta med 
Personlig tillväxt. ”Att sätta upp mål och göra så gott 
vi kan i allt vi gör, hjälper oss att bli ödmjuka och se 
framgång”, sa syster Ternström. Josefin Stode, Västra 
Frölunda församling, talade om att vara verksam i 

evangeliet och vittnade om att genom tro på Jesus 
Kristus kan man hålla fast vid allt som är gott.

En kör av Unga vuxna kvinnor sjöng ”Jag är 
Guds lilla barn” i ett specialarrangemang, som 
leddes av Madeleine Viktorstam, Janrik Kindestam 
ackompanjerade.

Många budskap och uppmaningar har getts under 
denna stavskonferenshelg, som medlemmarna tog 
med sig som tröst, stöd och hjälp att kunna förbättra 
sina liv i vardagen. ◼

Indexering är ett kärleksarbete
Renée Augustsson, Jakobsbergs församling

 En utbildning för att skapa ett 
enkelt, sökbart och avgifts-
fritt släktforskningsregister 

hölls lördagen den 27 februari 
2010 i Jakobsbergs kapell.

Hur det går till att skapa regis-
ter (index) av kyrkoböckernas 
uppgifter och vitsen med detta 
fick vi lära oss. För dagens pro-
gram stod Marianne och Torbjörn 
Manell tillsammans med Jenny 
Kempler. De som samlades var 
de första att utbildas i indexering, 
som för Sveriges del påbörjades 
förra året.

Liksom släktforskning är 
detta ett kärleksarbete, som Bo 
Wihlman poängterade, hög-
råd i Stockholms stav och med 
ansvaret att se till att indexeringen 
kommer i gång. Målet är templet 
och det arbete som utförs där och 
på så sätt blir vi frälsare för dem 
på andra sidan om de accepterar 
det som utförs för dem.

Man kan jämföra indexe-
ring inom släktforskning med 

det register som kan finnas i 
böcker. Genom att leta upp det 
ord man är intresserad av får 
man de sidhänvisningar i boken 
där sökordet återfinns. När 
kyrkoböckerna blivit indexerade 
kan man på liknande sätt söka på 
till exempel Anders Andersson 
och på ett enkelt och tidsbe-
sparande sätt hitta personen 
och få mer information om 
honom.

Hur gör man då? Man loggar 
in sig på www.familysearch 
indexing.org och går sedan till 
My Work där man får upp ett 
nedladdningsfönster. Där klickar 
man på Download Batch och 
väljer det man vill indexera, till 
exempel ”Döde i Bro 1838”, som 
jag försökte mig på. Sedan är det 
bara att ta namn för namn och 
den information som finns och 
tyda och skriva in så det är tyd-
ligt och läsbart. På datorskärmen 
ser man då kyrkboken på övre 
hälften och på undre hälften 

skriver man in uppgifterna och 
kan även se och ta hjälp av den 
inbyggda handledningen.

Det här med att tyda vad 
som står i kyrkboken kan ha 
sina sidor för prästerna kunde 
skriva mer eller mindre läsbart. 
Därför är det bra att allt som 
indexeras kontrolleras av någon 
annan och man kan också kon-
takta varandra för att få hjälp 
med att se om man uppfattat 
det prästen skrivit korrekt.

Under dagen tog vi upp 
olika frågor som hur man gör 
med äldre stavning av ortnamn, 
modernisering av personnamn 
och datumskrivning bland annat. I 
äldre kyrkböcker tyckte prästerna 

Indexering  
i full gång i 
Jakobsbergs 
kapell, där 
utbildning hölls 
för att skapa 
ett enkelt, 
sökbart och 
avgiftsfritt 
släktforsk-
ningsregister.
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om att använda sig av latin, även 
när de skrev datum och månad, 
något som är bra att känna till.

LeRoy Billberg är den som 
ska få det här programmet att 

det har ni gjort mot mig.” Jag 
tänker också på att när vi ger av 
oss själva på ett eller annat sätt 
och glömmer våra egna behov 
för en stund, så blir vi verkligen 
välsignade med goda känslor 
och glädje. Och detta är ju men-
ingen med livet, att vi ska känna 
glädje. ◼

Vill du dela med dig av en andlig 
upplevelse eller om hur en evangelie
princip hjälpt dig? skriv cirka 300
500 ord och skicka till eivorhagman@
hotmail.com.

fungera och var inbjuden  
till dagen liksom högråden  
för Stockholms båda stavar.  
Marianne Manell är administratör 
för Stockholms stav och är den 

som, kort sagt, håller ordning på 
oss. En av hennes uppgifter är att 
skaffa nya indexerare och efter 
den här dagen har hon förhopp-
ningsvis det. ◼

sIstA dAGArs helIGA I sVerIGe BerÄttAr

hjälp till en medmänniska ger glädje
Annelie Nordlöf, Katrineholms gren

 På mitt arbete, som sjuk-
sköterska på en vård-
central, kommer ofta 

asylsökande människor som 
är sjuka. Häromdagen kom en 
familj som bara varit i Sverige 
några veckor och de kunde 
inte ett ord svenska. Jag fick 
prata med dem med hjälp av en 
telefontolk och det kom fram 
att deras yngsta barn, som var 
1 1/2 år, haft feber och hosta i 
tio dagar. En doktor lyssnade 
på lungorna och konstaterade 
lunginflammation.

Jag tog med mig föräldrarna 
och barnet för att väga det, så 
att doktorn kunde skriva ut 
rätt dosering på penicillinet. 
När jag sedan förklarade att de 
kunde gå till apoteket för att 
köpa medicinen, blev mam-
man tyst och drog sig undan. 
Jag förstod att något var fel. 
Med hjälp av tolken berättade 
de att de köpt vinterkläder till 
barnen och sedan mat och nu 
hade de inga pengar kvar. De 
skulle inte få mer pengar förrän 
om två veckor. Jag försökte 

hjälpa till genom att ringa 
migrationsverket och socialen, 
men de kunde inte hjälpa till. 
Jag tänkte att jag kunde gå till 
apoteket och betala medicinen 
i efterhand, för jag kunde inte 
låta dem gå hem utan hjälp. 
Lunginflammation är alltid all-
varligt och på ett så litet barn  
är det extra farligt.

Medan jag höll på att ringa 
dessa samtal, hade mina kolle-
gor uppfattat vad som sagts och 
startat en insamling. Vi kunde 
ge pengarna så att det räckte  
till medicin till barnet och föräld-
rarna var så tacksamma. Gladast 
var nog ändå vi, som kunnat 
hjälpa en medmänniska. Det 
blev pengar över som vi nu lagt  
i en ”nödkassa”, ifall detta hän-
der igen. Jag kände mig så stolt 
över mina arbetskamrater och 
jag tänkte inom mig att det här 
är vår ”fasteofferfond”, fast att  
de inte vet om det.

En annan sak som slog mig 
är skriftstället i Matteus 25:35-40: 
”… Allt vad ni har gjort för en 
av dessa mina minsta bröder, 

Annelie  
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hur jAG Vet försöker lIknA jesus

mitt vittnesbörd
Catharina Kleback, Täby församling

Jag var 24 år när jag fick 
evangeliet i mitt liv. 
Missionärerna knack-

ade på min dörr. Jag trodde 
först det var Jehovas vitt-
nen, men såg sedan skylten 
de bar och jag förstod de 
var missionärer. Jag blev 
så ivrig! Jag var en ”Goldi” 
så att säga; så fort jag fick 
Mormons bok i min hand så sa det ”klick”. Jag läste 
den från pärm till pärm. Jag döptes efter fyra veckor, 
och det har jag aldrig ångrat.

Jag har lärt mig så mycket på vägen, evangeliets 
ljus är underbart. Har kommit närmare min himmel-
ske Fader och Jesus Kristus. Varje dag är en gåva 
som man måste vårda mycket ömt.

Mina första ”missionärer” var bröderna Osmond 
— ett stort exempel för mig.

Jag har släktforskat ända sedan jag var 16 år, och 
det har betytt mycket för mig att jag vet vem jag 
är. Jag har finska rötter, men kommer från Smedje-
backen i Dalarna. Bodde där i många år; min släkt på 
min fars sida kommer därifrån. Jag är släkt med Reid 
Johnson (tidigare missionspresident och tempelpre-
sident i Sverige). Jag är släkt med Frances Monson 
(gift med president Thomas S Monson). Andra jag är 
släkt med är Steve och Liz Rosevear (bodde i Göte-
borg förra året), familjerna Brändh och Norberg (på 
farfars sida, Ludvika), långväga släkt med familjen 
Rosén (Gävle), Ketil Kindestam (som också är släkt 
med Reid Johnson). Är dessutom släkt med den store 
diktaren Dan Andersson på både min farmors och 
farfars sida! Vet ni, kära vänner, att jag känner mig 
privilegierad och välsignad! ◼

hur fick du ditt vittnesbörd och hur har det påverkat ditt liv? 
skriv 200400 ord och skicka till eivorhagman@hotmail.com.

Catharina Kleback

lyssnar på den 
helige Anden
Rut O, 6 år,  
Västerås gren

Jag kramar min syster  
Paula och hjälper mamma 
med disken, går till kyrkan 

och försöker lyssna på den 
Helige Anden och lär mig om 
Jesus Kristus. Jag kramar mina 

föräldrar och försöker göra det 
som är rätt. ◼
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förlåter alla
Paula O, 8 år,  
Västerås gren

Jag försöker likna Jesus 
genom att läsa skrifterna, 
vara snäll, betala tiondet, 

hjälpa mamma och lyda mina 
föräldrar. Jag förlåter alla som  
är dumma mot mig, ber bön,  
är med på hemafton, går ut 
med vår hund, går till kyrkan, 
delar med mig och vill vara 
snäll mot min lilla syster. ◼

har ditt barn/barnbarn en berättelse 
eller erfarenhet om hur han/hon gör 
för att försöka likna jesus? skicka 
in cirka 100150 ord eller mindre 
till eivorhagman@hotmail.com.
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redaktionen för  
Liahonas lokala sidor

Eivor Hagman, redaktör
eivorhagman@hotmail.com
Medusagatan 2 A, 
553 38 Jönköping
Tel. 036-719663
Anne-Sofie Wihlman, ass. redaktör  

 (för Stockholms stavar)
asw@bredband.net
Färnebogatan 2 A, 
723 42 Västerås
Tel. 021-127321 ◼


