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Bibeln säger att om vi låter Gud, den Helige Ande leda våra liv 

så kommer det över tid att mogna fram karaktärsdrag i oss 

som alla i vår omgivning tydligt kan märka av.  

Bibeln kallar dessa karaktärsdrag för andens frukter. Så här 

står det i Gal. 5:22-23. ”… andens frukter är kärlek, glädje, 

frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och 

självbehärskning.” 

För mig blev det tydligt när jag mötte Lilly Willermark, och även när jag lyssnade 

till vittnesbördet av dem som känt henne under många år, att dessa 

karaktärsdag, dessa andens ”frukter”, var mycket framträdande i hennes 

personlighet. 

Lilly invigdes till frälsningssoldat 1970 och var engagerad på Frälsningsarméns 

första kår, Templet i Göteborg, med många olika uppgifter. Hon sjöng i 

strängmusikkåren, kokade kaffe och hjälpte till där det behövdes och under 

många år var hon också engagerad i Frälsningsarméns scoutförsvar. 

Scoutförsvaret var en grupp människor som varje vecka samlades till 

arbetsmöten där de snidade och handarbetade och sedan sålde dessa föremål till 

förmån för scoutarbetet på Templet. 

Det berättas att en gång då scoutförsvaret höll på att förbereda en försäljning så 

kom en av scouternas mamma fram till Lilly och en av hennes väninnor och sa: 

”Be för mig, jag vill bli frälst!” Då släppte Lilly och väninnan allt de höll på med 

och gick till botbänken och bad för denna unga kvinna som blev härligt frälst. För 

Lilly var det här inga konstigheter, praktiskt arbete gick hand i hand med att leva 

ut sin tro i vardagen… Någon har sagt: ”Vittna alltid, och om det behövs använd 

ord!” De orden stämmer väl in på Lilly Willermark. 

Lilly föddes 18 juni 1921 och tillbringade sina första år på Herrholmen i 

Mönsterås. Ganska tidigt flyttade familjen till Göteborg där hennes far fick arbete. 



Barndomsåren i Mönsterås hade stor betydelse för henne och hon kom i vuxen 

ålder att ge det vidare till sina egna barn. 

Lilly utbildade sig till sjuksköterska och efter att ha ingått äktenskap med Åke för 

61 år sedan föddes barnen Agneta, Bo och Marie. 

När alla barnen var så stora att de gick i skolan började Lilly arbeta på 

sjukhemmet i Partille. Hon hade en stark identitet i sin yrkesroll som 

sjuksköterska och var respekterad både bland kollegor samt patienter. 

De sista åren av Lillys liv blev starkt förknippade med sjukdom. En stroke 

förändrade hela hennes tillvaro för 14 år sedan men hennes personlighet 

förändrades inte. Hon klagade aldrig, var alltid tålmodig trots att vardagen ibland 

blev besvärlig. 

Den 25 november befordrades Lilly till härligheten och hon fick gå in i det land där 

ingen sjukdom eller lidande finns. Hon fick komma hem, hem till Gud… 

Officiant vid begravningsgudstjänsten som ägde rum den 29 december i Lundby 

Nya kyrka var Jan Jansson. Övriga medverkande i begravningsgudstjänsten var 

Hans Agrell, orgel, Yvonne Ålöw, solosång, Gunnar Ålöw, flygelhorn samt Susanne 

Jansson bibelläsning och bön. 


