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BUDSKAP FRÅN OMRÅDESLEDARNA

”Utan jag har utvalt er”
Äldste Gérald J. Caussé, Frankrike
Förste rådgivare i områdespresidentskapet Europa

vi går ner i dopets vatten blir vi Frälsarens ”sände
bud” eller till och med hans ”representanter”. Vi 
ingår ett allvarligt åtagande att vara ett verktyg i 
hans hand i frälsningens tjänst.

Vilket slags ämbete eller varaktigheten av  
det är av liten betydelse, för vår mission  
är till sin natur evig. Den fortsätter långt 
bortom detta liv, som vi lär oss av pre
sident Joseph F. Smiths syn: ”Jag såg att 
denna tidsutdelnings trofasta äldster, när 
de lämnar det dödliga livet, fortsätter sitt 
arbete … i den stora värld där de dödas 
andar befinner sig.” 3

Vilka vi betjänar eller vilka vi verkar 
med betyder ingenting. Vi väljer inte våra 
medarbetare eller vilka vi ska hjälpa utifrån 
personliga preferenser. I enlighet med 
Frälsarens förebild predikar vi evangeliet 
och tjänar alla villkorslöst och utan anse
ende till person.

President Monson uppmanade oss 
nyligen med frågan: ”Hur har ni hjälpt 

någon idag?” 4 Denna profetiska inbjudan vidrör 
själva kärnan i vår mission som Kristi lärjungar. 
Det spelar ingen roll vilket ämbete vi har för när
varande eller vilka ansvar vi fått tilldelade. Det är 
en livsstil. Det fyller vår jordiska tillvaro och vårt 
eviga liv med mening.

Ja, vi ska hålla reda på våra bröder, oavsett om 
de är medlemmar i kyrkan eller inte. Om du upp
täckte ett vaccin mot cancer, skulle du inte reflex
mässigt vilja berätta om det så fort som möjligt 
för att rädda andras liv? Vi tror att evangeliet är ett 
universalmedel mot vår tids flesta åkommor. Det 
är därför vi så gärna sprider den glada nyheten.

Områdespresidentskapet satte nyligen upp 
som mål att fördubbla antalet aktiva medlem
mar i Europa under de kommande tio åren. Den 
visionen behöver varken nya program, komplexa 
organisationer eller särskilda medel för att infrias. 

Lokala sidor

 En av mitt livs största överraskningar 
var när president Thomas S.  
Monson ringde hem till mig en 

kväll i januari 2008. Jag hör fortfarande 
inom mig hur han sade: ”Du kallas att 
verka i de sjuttios första kvorum tills du 
fyller sjuttio år.” Jag räknade snabbt ut i 
huvudet att det innebar att jag skulle vara 
sjuttio i över 25 år, eller med andra ord i 
en evighet!

Sedan dess har jag ofta begrundat 
vikten och varaktigheten av våra  
ämbeten. Ibland hör vi någon säga  
”det är på tiden att jag blir avlöst” eller 
”jag har verkat i det här ämbetet alldeles 
för länge”. Egentligen borde frågan inte 
ställas på de sätten. När man håller reda 
på varaktigheten av en kallelse glömmer man 
själva kärnan i vårt personliga åtagande som  
medlem i kyrkan.

När Frälsaren gav sina sista instruktioner till 
apostlarna sade han: ”Ni har inte utvalt mig, utan 
jag har utvalt er och bestämt om er.” 1 Jag minns 
hur chockad en ung far såg ut nyligen när jag kall
ade honom till stavspresident. Han hade inte drivit 
en valkampanj för att bli vald. Han hade inte sökt 
en upphöjd ställning eller makt. Han kände sig 
fullständigt otillräcklig inför så många ansvar. Men 
han accepterade kallelsen i tro och ödmjukhet, i 
visshet om att den kom från Herren.

Våra ämbeten är ett temporärt och synligt 
uttryck för ett mer varaktigt och djupt åtagande. 
När Jesus kände att hans död var nära förestående 
gav han följande uppmaning till sina lärjungar:  
”Som Fadern har sänt mig sänder jag er.” 2 När  

Äldste Gérald J. 
Caussé
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Den är beroende av allas villighet och tro. Om 
varje medlem förde in eller förde tillbaka en själ 
till Kristus är det tillräckligt för att fördubbla när
varon i alla församlingar och grenar i Europa.

Du behöver inte vara heltidsmissionär för att 
finna människor som söker efter sanningen. Du 
behöver inte vara biskop, hjälpföreningspresi
dent eller hemlärare för att kontakta en mindre  
aktiv medlem. Det finns oändliga möjligheter  
om vi bara tror på att ”Herren förbereder männi
skor att ta emot [oss] och det återställda evange
liet” och att ”han leder [oss] till dem eller dem  
till [oss]”. 5

Låt mig föreslå några enkla och konkreta saker 
vi alla kan göra:

•	 alltid	ha	med	oss	utdelningskort	och	dela	ut	dem,
•	 skriva	en	lista	över	människor	vi	kan	hjälpa	

tillbaka till kyrkan, inbjuda dem att träffa 
missionärerna,

•	 lägga	upp	en	profil	och	vårt	vittnesbörd	på	
Mormon.org (engelsk sida),

•	 bjuda	in	familj	och	vänner	till	viktiga	familje
händelser i kyrkan, som dop, ordinationer, 
andliga möten vid bröllop, när någon i familjen 
ska på mission och så vidare,

•	 gå	med	våra	vänner	till	ett	av	kyrkans	
släktforskningscenter,

•	 inrikta	församlingsråd	och	presidentskaps
möten i biorganisationer på människor istället 
för på program eller aktiviteter, och

•	 gå	ut	med	missionärer	när	de	undervisar.

När vi delar med oss av evangeliet tänds 
också en glädjens eld i vårt hjärta. Då kan vi som 
Alma utropa: ”Ja, och detta är min glädje, att jag 
kanske kan bli ett redskap i Guds händer till att 
föra någon själ till omvändelse, och detta är min 
glädje.” 6 ◼

SLUTNOTER
 1. Joh 15:16.
 2. Joh 20:21.
 3. L&F 138:57.
 4. Se  Liahona, nov. 2009, s. 84.
 5. Predika mitt evangelium, s. 159.
 6. Alma 29:9.

LOKALA NYHETER

med president Hedberg. Det var många utman
ingar och ibland även kulturkrockar. Men allting 
går framåt och vi såg med spänning fram emot 
varje nytt presidentskap. Efter syster Bergwall gått 
i pension blev jag sekreterare. Jagbörjade sedan 
som kontorschef men när en assisterande tempel
skrivare skulle anställas blev jag den som fick ta 
hand om alla ryska och baltiska medlemmar. Detta 
innebar många utmaningar när det gällde visum, 
språk, kontakter med myndigheter och ambassader 
mm. Men det var roligt och intressant.

Medlemmarna kom från början från de nord
iska länderna och det fanns inget gästhem från 
början. Besökarna placerades ut bland medlem
mar tills Nils Lundgren började sitt härbärge nere 
på Hesslingby gård. ”Vi behöver ett gästhem”, 
sade president Langeland och ytterligare en gång 
satte rullningen igång. Och snart stod ett vack
ert gästhem färdigt och alla medlemmar kunde 
glädjas över att kunna komma till templet på ett 
mycket lättare och mer ekonomiskt sätt. Gästhem
met invigdes av president Hinckley.

President och syster Damstedt kom efter 
Langelands (1988–1991) och varje morgon stod de 
i foajén och hälsade alla medlemmar som kom in 
genom dörren välkomna. Man kände sig verkligen 
välkommen. Syster Damstedt var känd i Väster
haninge som en ängel med sitt väna väsen och 
sin älskvärdhet. Under denna tid började Bengt 
Svedjot som tempelskrivare efter broder Simonson. 
”Vi behöver ett lägenhetshotell för missionärerna”, 
sade president Damstedt och återigen var bygget 
igång. Och efter något år så behövde inte mis
sionärerna bo i lägenheter ute i kommunen utan 
kunde ha ett eget boende alldeles nära templet. 
Återigen kom president Hinckley hit och invigde 
lägenhetshotellet.

President och syster Johnson kom däref
ter och satte sin prägel på templets verksamhet 
(1991–1994). Det gjordes en del omorganisationer 
på grund av att de ryska missionerna skulle inför
livas i vårt tempelområde och det började komma 
en del ryska medlemmar till templet.

Under president och 
syster Wennerlund (1994–
1997) fick vi känna på hur 
det var att ha nordiskt led
arskap. Äntligen svenskt  
och nordiskt! sade vi och  
höjde ett tacksamhetens  
lov. Under president och 
syster Wennerlunds tid 
fortsatte de ryska medlem
marna komma! Busslast efter 
busslast kom dessa trogna 
ryssar, ibland ända borta 
ifrån Novosibirsk! De färd
ades många dygn för att komma till Herrens hus 
och gjorde otroligt stora uppoffringar för tempelbe
söket. Vi försökte göra allt för dem, och vi hjälpte 
dem med deras familjeblad och deras namn och 
det var många som fick sina begåvningar — ibland 
kunde det vara ca 60–70 på en dag! Och många 
blev beseglade som familjer. Dessa veckor var verk
ligen underbara och hektiska.

Under denna presidentperiod hade vi även 
äran att få besök av kungahus och kommun — 
och landstingsråd — den 23 aug 1995. President 
Thomas S Monson med hustru var värdpar. Det var 
en stor dag, vackert väder och mycket folk, kör
sång och scouter som bildade häck från gatan upp 
till templet. Kungaparet fick även var sin bok med 
sina släktregister.

Templet i Stockholm 
25 år — en historisk 
tillbakablick 
Birgith Wirén

Tiden hastar, sade alltid en av våra ledare. 
Ja, tiden hastar, och tiden har gått väldigt 
fort.

När jag tänker tillbaka på tiden som jag arbetat 
i Herrens tempel så gör jag det med värme, glädje 
och ödmjukhet. Det har varit en fantastisk resa 
genom de här åren. Det har varit utveckling, and
lighet och mycket glädje. Det har även varit en hel 
del utmaningar. Problem som uppstått och som 
måste lösas och som man undrade hur ska det gå 
med detta. Men med Herrens hjälp och vägledning 
har det alltid löst sig och man undrade sedan vad 
problemet hade varit.

Jag ska berätta lite dels om de olika president
erna och om olika utmaningar som vi ställts inför 
i templet i Västerhaninge sedan templet invigdes 
den 2 juli 1985.

President och syster Langeland startade upp 
allting i templet (1985–1988). De organiserade alla 
missionärer i två skift för att de skulle orka med 
de ett och ett halvt år som de skulle vara här. De 
arbetade 30 timmar per vecka och det var tillräck
ligt, för många av dem var både trötta och gamla 
och kanske inte vid så god hälsa. Men var de fick 
sina krafter ifrån undrade jag många gånger. De var 
alltid glada och tillmötesgående och hjälpsamma till 
alla som besökte templet.

Broder Gunnar Simonson var den förste 
tempelskrivaren. Kontoret var litet och trångt 
med många medarbetare. ”Ett nytt kontor måste 
byggas”, sade president Langeland och allt satte 
igång och så fick vi ett nytt generöst kontor med 
mycket utrymme och samtidigt fick vi en vacker 
foajé som tempelbesökarna kunde njuta av på 
väg in till sessionerna.

Syster Bergwall var sekreterare och höll ordning 
på alla presidenter från president Langeland till och 

Templet i  
Stockholm –  
25 år.
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byggdes under 
president 
Damstedts tid
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President och syster Jenson var nästa presi
dentpar (1997–2000). De uppmärksammade alla 
besökare i templet, var mycket vänliga och spred 
kärlek och omtänksamhet.

Efter president Jenson fick vi återigen ett svenskt
nordiskt presidentskap, president och syster 
Hedberg (2000–2003). Lättsamhetens och ödmjuk
hetens presidentpar gjorde sin entré. Under denna 
period var broder Brian Kuehn tempelskrivare. Han 
följdes av broder Ingvar Olsson som tempelskrivare 
i slutet av president och syster Hedbergs tid.

När president och syster Kimball kom (2003–
2006) var det återigen dags för en omorganisation 
då Danmarks tempel skulle invigas och Danmarks, 
Malmö och Göteborgs stavar skulle höra till det 
templet. Hur skulle det nu gå med vårt tempel? 
Men man skall aldrig misströsta eller undra för Her
ren vet hur mycket hans verk går framåt! De ryska 
medlemmarna kom fler och fler; och de nordiska 
medlemmarna från Finland, Norge och Sverige fick 
till sin glädje fler tempelveckor. När allting hade 
stabiliserat sig var det dags för Helsingfors tempel 
att invigas. Återigen påbörjades en omorganisation. 
I stället för att komma stavsvis så lades vikten vid 
församlingarna, och medlemmarna kom och den 
befarade nedgången uteblev. Templet fyllde även 
20 år under denna tid och detta uppmärksamma
des med mycket tårtor som tempelbesökarna fick 
njuta av. Mycket folk kom till templet så det gick åt 
väldigt mycket tårta … President och syster Kimball 
var effektiva organisatörer och trots att vi mist både 
Danmarks, Malmö och Göteborgs stavar så gick 
arbetet framåt i templet.

President och syster Höglund kom (2006–
2009) och återigen blev ledningen nordisk. Under 
president Höglunds tid fortsatte organiserandet av 
tempelbesöken. Stockholms stavar övertog alla lör
dagar och kvällar i templet. Återigen steg besöks
siffrorna. Herrens hus har alltid varit välbesökt, hur 
stort eller litet tempeldistriktet än har varit. Under 
denna tid byttes en hel del konst ut i templet och 
mycket vackra tavlor som president Höglund och 
broder Ingvar Olsson valde ut kan vi fortfarande 

njuta av. Under president Höglunds tid hade vi 
inga tempelmissionärer, då Tempelavdelningen 
tyckte att vi borde klara oss själva. I stället för 
missionärer kom en hel del svenska, norska och 
amerikanska trofasta medlemmar som ville tjäna 
som tempeltjänare på heltid i templet. De kom hit 
på kortare eller längre tid. Och dessa fantastiska 
medlemmar arbetade flitigt precis som alla missio
närer hade gjort tidigare.

Under president Höglunds tid kom även Göte
borgs stav tillbaka till Stockholm, vilket vi välkom
nade. Vi hade verkligen saknat dem.

Nu är president och syster Oscarsson pre
siderande över templet (2009– ) och återigen har 
vi fått en svenskättling som president och vi har 
återfått några missionärer. Och återigen en mycket 
engagerad och inspirerad tempelpresident.

Många är även de generalauktoriteter och led
are från Tempelavdelningen som har besökt vårt 
tempel genom åren. Vårt tempel är unikt i världen 
med sina ljusa färger och stilrena och vackra Carl 
Malmstenmöbler. Jag hoppas och ber att detta får 
vara kvar vid en ombyggnad.

Jag gick i pension den 1 januari 2010. Jag för
söker besöka templet varje vecka trots att jag har 
flyttat ansenliga mil därifrån. Men, jag vill inte bara 
vara en gäst i Herrens hus, jag vill även känna mig 
hemma där. ◼

flygfotograf för att ta bilder på de 
tre högst rankade tempeltomt
erna. Då hade 30 tomter redan 
plockats bort från listan. Den 
framtida tempeltomten skulle 
leva upp till många krav och 
önskemål.

Under ett möte med samtliga 
stavs, missions och distriktspre
sidenter i det framtida tempeldi
striktet enades alla närvarande om 
att tomten i Västerhaninge skulle 
rekommenderas till första presi
dentskapet. Efter den knäfallande 
bönen yttrade ordförande Bo G.  
Wennerlund: ”Under bönen 
kände jag inspiration att vi istället 
skall rekommendera tomten i 
Botkyrka.” Alla visade först med 
vördnadsfull förvåning och sedan 
med handuppräckning att de 
stödde det ändrade beslutet.

Överraskningen och tack
samheten blev därför stor när 

president Spencer Kimball 
beslutade att det var tomten i 
Västerhaninge som var platsen. 
Vi upplevde då att Herren 
visade omtanke — nu skulle 
ingen kunna säga att templet 
hamnade i Västerhaninge för 
att tre av tempelkommitténs 
medlemmar bodde i samma 
kommun.

Dråpligt missförstånd
På 1980talet fotokopi

erades alla kontorsdoku
ment, så ock handlingar till 

kommunfullmäktige i Haninge 
om kommunens försäljning av 
tempeltomtområdet. Den till 
beslutsunderlaget bilagda tem
pelritningen hade kopierats så 
många gånger att endast en svag 
kontur återstod av ängeln Moroni. 
Dessa konturer tolkades av några 
tongivande lokalpolitiker som en 
7 meter hög petroleumflamma, 
som mormonerna skulle låta 
brinna till tusenårsrikets ankomst!

Den ledande morgontidningen 
i Stockholm lät sin tecknare 
snabbt rita Onkel Sam sittande på 
den gamla ärorika Västerhaninge 
kyrka och med templet och dess 
höga petroleumflamma på andra 
sidan vägen. Oron spred sig 
naturligtvis bland grannar och 
traditionsbevarande politiker. Allt 
detta blev signalen till ett mycket 
fint informationsmöte med all
mänheten i Västerhaninge. De 
närvarande blev mycket lättade 
när missförståndet rätades ut och 
när arkitekt John Sjöström mycket 
pedagogiskt redogjorde för all 

Templets tillkomst — tre  
minnesvärda händelser 
Håkan Palm

 Arbetet i den lokala tem
pelkommittén var inspi
rerande. Ordförande  

var Bo G Wennerlund med  
Ulf Arne Girhammar, Anna  
Lindbeck, Evert Perciwall,  
CajAage Johansson och Håkan 
Palm som kommittémedlem
mar. Mot slutet tillkom John 

Langeland i egenskap av bliv
ande tempelpresident.

Tempeltomt rekommenderad 
från himlen!

I slutfasen flögs Bo G  
Wennerlund, Ulf Arne Girhammar 
och Håkan Palm runt med hjälp 
av helikopter och en professionell 

lokal byggnadskultur som skulle 
byggas in i templet och tem
peltomten. Och han lovade att 
tempeltomten troligen skulle bli 
en pärla för hela kommunen.

Detta var den enda ”inci
denten”. Samarbetet med kom
munen och allmänheten var 
mycket positivt. En gång ringde 
en lokal tryckare på eget initiativ 
och berättade att han höll på att 
sätta ett manus för en person 
som bokat Västerhaninge kyrka 
och skulle ha ett opinionsmöte 
mot templet. Tryckaren föreslog 
att vi skulle kontakta prästen i 
Svenska kyrkan. Det gjorde vi 
och han blev upprörd att en 
man under falska förevändningar 
bokat kyrkan. Opionsmötet tilläts 
inte hållas i kyrkan. Och oss veter
ligen skedde inga andra negativa 
opinionsyttringar.

Öppna huset — sensationellt 
många besökare

Vi uppgav 2000–3000 besök
are som ett troligt antal. Det kom 
nästan 50.000!

Köerna började i fyrdubbla 
led uppe vid landsvägen, gick 
sedan runt fontänen och upp till 
annexet.

Dagens Nyheter kom ut vecka 
två och skrev om ”Stockholms 
största turistattraktion”. För första 
och enda gången hittills toppade 
SVT sin Aktuelltsändning med 
en nyhet om vår kyrka: ”Mor
montemplet skall invigas.”

En man flög ner från Kiruna 
enbart för att uppleva templet. 
Han liksom många andra lade 

Tempelkommittén — fr.v. Evert Perciwall, Anna  
Lindbäck, Bo G Wennerlund, John Langeland, Ulf Arne 
Girhammar, Caj-Aage Johansson och Håkan Palm.
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sin högerhand över hjärtat och 
bugade tacksamt när de gick 
ut ur templet. De var mycket 
berörda. 1.200 personer läm
nade sina namn för att de ville 
ta emot missionärerna.

Aldrig tidigare hade kyrkan 
rönt så stor och positiv uppmärk
samhet i vårt land.

Det var ett underbart privi
legium att arbeta i tempelkom
mittén. Ur min dagbok från den 
9 juni 1985 citerar jag följande: 

SISTA DAGARS HELIGA I SVERIGE 
BERÄTTAR

men inte lyckats. En ung man stod utanför dörren 
där vi bodde. Han hade rest upp från Tyskland då 
han såg att det var en rysk vecka och han trodde 
sig ha vänner i gruppen. Talade han ryska? Eng
elska? Jo han hade varit på mission i Ryssland och 
han ville gärna hjälpa oss. En dag senare kom en 
ung kvinna från USA till templet. Hon hade bara 
känt att hon ville åka hit och hade råkat komma 
en ”rysk vecka”. Även hon talade ryska visade det 
sig och vårt tolkproblem var löst.

Hur ska man kunna glömma ödmjukheten hos 

de äldre ryska systrarna, som föll på knä när de 
steg ur bussen efter att ha rest en vecka för att 
komma hit, kysste jorden och tackade Herren för 
att de skulle få gå in i hans hus.

Att tjäna i templet är en mycket speciell upp
levelse och den dag man blir avlöst är det som att 
lämna himlen och likt Adam och Eva gå ut i den 
”öde och dystra” världen. I några år har man varit 
så fokuserad på de andliga tingen att man mer 
eller mindre glömt det dagliga livet utanför men 
det är också en del av vår evighet. ◼

”… ett av mitt livs största och 
mest imponerande ögonblick. 
Vi förbereder templet för det 
öppna huset. Efter fyra års 
arbete, där framförallt de sista 
veckorna varit mycket hek
tiska. Ur detta kaos växte det 
färdiga templet fram.

Vid 21.30 tiden på fredag 
kväll kom jag runt dopets  
glasväggar och gick under 
celestiala rummets stora 
fönster. De höga stora vita 
dörrarna var öppna. En sista 
blå porslinsvas bars in och 
ställdes på den vänstra byrån. 

Och kristallskålen på bordet i 
mitten gav ifrån sig ett ringande 
ljud när inredningsarkitekten 
kontrollslog för att kontrollera att 
vasen var hel. Uppe i taket var 
nu den mäktiga kristallkronan 
på plats. Och genom takets glas 
silade kvällsljuset ner över det 
smakfullt målade rummet. Nu 
sänkte sig lugnet och en vörd
nadsfull ande infann sig. Templet 
var klart! Ära ske Gud! Halleluja! 
Tårarna trängde fram och huvu
det böjdes i tacksam bön …” ◼
(På kyrkans hemsida www.jesukristikyrka 
.se finns flera bilder från templets 25 år — 
red. anm.)

Närmare 50 000 personer besökte 
templet under Öppet hus.

Redaktionen för Liahonas  
lokala sidor

Eivor Hagman, redaktör
eivorhagman@hotmail.com
Medusagatan 2 A, 
553 38 Jönköping
Tel. 036719663
Anne-Sofie Wihlman,  

ass. redaktör (för Stockholms 
stavar)

asw@bredband.net
Färnebogatan 2 A, 
723 42 Västerås
Tel. 021127321 ◼

Tjänandet i templet 
är en mycket speciell 
upplevelse
Arne och Gunnel Hedberg, Örebro

 ”Det blir en överväldigande uppgift”, sade vi, 
där vi satt på sängkanten efter president 
Hinckleys kallelse till oss att presidera 

i Stockholms tempel. Vi hade inte alls haft några 
tankar på att en sådan uppgift kunde komma till oss.

Att ha ett personligt ansvar för allt som händer 
på denna heliga plats är — överväldigande. Men 
Herren var vid vår sida och den dag vi började vårt 
arbete var början på att verkligen lämna världen och 
ägna sig åt himmelska ting där små och stora under 
hände. Vi har aldrig upphört att förvånas över hur 
Herren värnar om sina barn i stort och smått, vilket 
gäller lika för dem som finns i andevärlden eller de 
som lever här och kommer för att få sina begåv
ningar och beseglas som familjer och släkt.

Under vår tid 2000–2003 kom det många 
ryska syskon — ibland var det 150 personer var 
fjortonde dag — och vårt problem var att finna 
tolkar, så att vi kunde göra oss förstådda. Inte 
en enda gång lämnades vi utan hjälp. Vi minns 
särskilt den gång, då vi uttömt alla våra sökvägar 

Arne och Gunnel Hedberg var tempelpresidentpar 
åren 2000–2003.
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Allt arbete i templet är ett heligt arbete
Gertie och Håkan Ullström, Södertälje församling

Vi minns en mycket kall 
vinterdag då vi stod 
tillsammans med Gerties 

åldriga föräldrar på tempel
platsen i Västerhaninge och 
bevittnade högtidligheterna i 
samband med första spadtaget. 
Hennes föräldrar hade på grund 
av sjukdom inte kunnat göra den 
långa resan till Schweiz för att 
beseglas för evigheten i templet 
där. De väntade sedan ivrigt på 
att templet i Stockholm skulle 
bli klart. Men båda avled innan 
dess på samma dag efter 52 års 
äktenskap och är begravda intill 
varandra.

Det var en stor dag för oss att 
få vara ställföreträdare för dem 
i templet första dagen det fanns 
möjlighet för oss stockholmare 
att få beseglingar utförda för 
våra nära och kära. Vi kände 
att de båda var närvarande och 
att de tacksamt accepterade 
förrättningen.

Att få besöka templet och att 
även få verka som tempeltjänare 

har fortsatt att 
berika vårt liv. Det 
är en stor välsign
else att bo så nära 
templet att vi regel
bundet kan komma 
till Herrens hus.

Första dagen 
jag var i templet 
blev jag inkallad 
till tempelpresi
denten och kallades 
och avskildes till 
tempeltjänare.

När tempelpresidentskapet 
införde att staven skulle ansvara 
för verksamheten på lördagar 
fick vi båda även erfarenheten 
att verka som skiftledare vilket 
innebar att vi lokala syskon fick 
ansvara för verksamheten under 
ledning av en av medlemmarna 
i tempelpresidentskapet.

Den femte juni 1997 blev jag 
kallad till templet där jag möttes 
av en apostel, äldste Russell M. 
Nelson, som på uppdrag av presi
dent Gordon B. Hinckley kallade 

och avskilde mig som 
beseglare i templet i 
Stockholm.

Allt arbete i templet 
är ett heligt arbete. 
Jag känner speciellt 
stor ödmjukhet då jag 
har tillfälle att viga 
(besegla) unga par 
för tid och all evighet. 
Ofta kommer Herrens 
ord till Petrus till mig 
”Allt vad du binder på 

jorden skall vara bundet i him
len.” (Matt 16:19) Många gånger 
bryts rösten av tacksamhet och 
kärlek till Herren för dessa till
fällen då Anden är mycket stark.

Jag är också tacksam för tiden 
som rådgivare till president 
Bengt Höglund. Under dessa 
tre år tjänade vi ca 30 timmar i 
veckan i den underbara miljö 
som är i templet och kände kär
leken mellan syskonen. Genom 
att regelbundet besöka templet 
kan vi ha med oss denna goda 
känsla i vår vardag. ◼

Gertie och 
Håkan Ullström
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Sex år i templet
Inger och Bengt Höglund

 Oj, sex år i templet, hur var det? Hur känns 
det nu? De här frågorna får vi ofta nu 
sedan vi blivit avlösta som tempelpresi

dentpar för ett år sedan. Korta svar på frågorna 
är att det var härligt, vi lärde oss mycket, vi fick 
många nya vänner och nu gör vi sådant som vi 
inte hann med då.

Lite mer uttömmande svar är att vi har än mer 
förstått hur viktiga förrättningarna i templet är för 
levande och för våra förfäder, då vi nästan dagli
gen upplevt små och ibland även stora mirakel. 
Det har varit speciellt givande att se medlemmar 
komma till templet för första gången. För att inte 
tala om privilegiet att få ta del av lyckan hos unga 
par som kommit för att vigas för tid och evighet. 
Vi har också imponerats av de unga männen och 
kvinnorna som gör ett stort tjänande i templet.

Att vi har fått många, många vänner genom 
templet har varit ännu en välsignelse. Några 
medarbetare har kommit oss mycket nära och vi 
saknar samvaron med dem. Det är dock väldigt 
roligt att komma varje onsdag och träffa besök
ande vänner igen.

Under åren 2004–2009, då vi tjänade på heltid, 
skedde stora förändringar i templet i Stockholm. 
Från att ha haft världens till ytan största tempeldi
strikt, från Island till Mongoliet, blev vi det till 
antalet medlemmar minsta, bara tre stavar och två 
missioner. I början jonglerade vi med sessioner 
på ibland nio olika språk. Nu skiljer vi inte ens 
på norska och svenska.

De första åren hade vi 18 missionärspar, de 
flesta från USA men också många från Finland, 
Norge, Danmark och Sverige, vilka tjänade i två
skift. När templen i Köpenhamn och Helsingfors 
blivit färdiga, fick vi klara oss helt utan tempelmis
sionärer utifrån. Deras plats fylldes av svenska och 
norska par som bodde i lägenheterna och tjänade 
i templet i flera år.

För att kunna ha templet öppet på kvällarna 

vissa dagar och på 
lördagarna organise
rades församlingarna 
och grenarna i Stock
holms båda stavar att 
självständigt ansvara 
för denna verksamhet. 
Flera hundra nya tem
peltjänare kallades och 
utbildades. Så skedde 
också från Norge och 
Sverigemissionen.

Det har varit en stor 
glädje att få se medlemmarna komma till temp
let och ta del av dess välsignelser och se den 
entusiasm, trofasthet och plikttrohet de visar. Vi 
känner oss mycket privilegierade över att kunna 
ha ett tempel i vår närhet, så att vi fortfarande kan 
komma dit, åtminstone en dag varje vecka. Den 
största välsignelsen är dock att vi haft möjligheten 
att ta del av de frälsande förrättningarna i templet 
och veta att vi är en evig familj. ◼

Vill du dela med dig av en andlig upplevelse? Skriv cirka 
300–500 ord och skicka till eivorhagman@hotmail.com 
eller asw@bredband.net (för Stockholms stavar).

EU
RO

PE
 A

RE
A 

(S
W

ED
IS

H)

Inger och Bengt 
Höglund har 
tjänat i templet 
under sex år.
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Tempel

 ”Vad är ett tempel, varför finns 
det tempel, hur många tempel 

finns det i världen?”, är exempel på 
information som kan hämtas på kyr
kans hemsida www.jesukristikyrka.se, 
välj ”Familjen & Tempel — Tempel”. 
Där finns också mer information om 
templen i Stockholm, Köpenhamn och 
Helsingfors. ◼


