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Lillemor Björklund föddes den 12 maj 1948 och befordrades till härligheten den 7 

april 2013. 

Lillemor föddes i Sundbyberg och kom tidigt i kontakt med Frälsningsarmén. 

Tillsammans med vänner och syskon började hon i söndagsskolan, solstrålarna 

och juniorsoldaterna. När hon blev äldre blev hon själv ledare och invigdes till 

frälsningssoldat. 

Lillemor var intelligent och förkovrade sig både i psykologi och i bibelkunskap. Sin 

kunskap delade hon gärna med sig av men på ett mycket ödmjukt sätt så att 

ingen skulle känna sig nedvärderad. 

Lillemor hade omsorg om alla, mötte alla lika och brann att få vara en 

medmänniska, lyssna och dela sin tro. 

Efter arbete inom barnomsorg och mentalsjukvård i Sverige och utomlands, kom 

hon åter till Sundbyberg, och i slutet av 90-talet tog hon kontakt med 

frälsningsarmékåren. Påsken 2000 återinvigdes hon som soldat. 

Trots svårigheter tidigt i livet och senare när cancer kom att ödelägga hennes liv, 

såg hon på andra och livet med Jesu ögon. Hennes bräcklighet gjorde hennes tro 

fast och Jesus kunde lysa igenom hennes liv. 

Lillemors sista uppdrag i kåren var som rekrytsergeant och medlem i nämnden för 

andlig vård. Hon längtade efter att få leda människor till tro och efterföljelse. Hon 

spenderade mycket av sin sjukdomstid med att köpa in biblar, anteckna hur man 

skulle läsa, skrev in hur textsammanhangen hänger ihop - allt för att hennes 

ofrälsta släktingar skulle kunna ta del av Guds ord i Bibeln. 

Lillemors liv är ett föredöme för oss och vi är många som saknar henne och 

hennes förböner, men vi unnar henne den vila hon nu fått. 

Lillemor skrev ner sin önskan: "Jag vill att begravningsakten skall vara ljus och 

samtidigt vara mitt sista väl genomtänkta vittnesbörd om min tro." 

Så blev det. Begravningsgudstjänsten hölls den 19 april 2013 på kåren i 

Sundbyberg. Officiant var major Birgitta Ekman. 

Birgitta Ekman och Margareta Liem 


