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Major Maj Johnsson befordrades till härligeten den 20 februari 
2014. Maj Johnsson föddes den 2 april 1929 i Stockholms Näs. 

Maj arbetade under flera år som tandsköterska innan hon i 

september 1963 började sin utbildning till frälsningsofficer på 
Frälsningsarméns krigsskola i Stockholm. 

När Maj i juni 1965 genomfört sin utbildning och blev frälsningsofficer och 

slumsyster, fick hon order till Frälsningsarméns studiehem på Grev Turegatan i 
Stockholm, där hon arbetade och även bodde ända fram till sin pensionering i juni 
1996. 

På studiehemmet bodde många ungdomar som upplevde en stor trygghet i att få 

bo på hemmet under sin studietid i Stockholm. Under tiden de bodde där fick de 
många gånger ta del av Majs omsorg, kärlek och humor. 

När Maj pensionerades flyttade hon till en lägenhet på Jungfrugatan, i ett hus som 

då ägdes av Hedvig Eleonoras församling på Östermalm. Maj som var en mycket 
glad, humoristisk och omtänksam person, hade ofta kontakt med sina grannar på 

olika sätt. Förutom sitt engagemang i Frälsningsarmén, Centrumkåren, tog hon 
också del i det som hände i Hedvig Eleonoras församling. 

Maj hade en stark kristen tro som bar henne under livet. På grund av sjukdom 
blev hennes sista tid i livet tung och smärtsam, men nu har hon fått gå till den 

eviga vilan. 

Lydia Lithell skrev i sin sång: "Jag har hört om ett land utan tårar, utan sorg, utan 
nöd, utan strider, och där ingen av sjukdom mer lider, och en gång, tänk en gång 

är jag där. Halleluja! Där fröjdas vi alla. Halleluja! Vart tvivel försvunnit. Aldrig 
mer skall jag stappla och falla, jag är framme, ja, hemma hos Gud! 

Halleluja, nu är Maj framme - ja, hemma hos Gud! 

Vid begravningsgudstjänsten i Hedvig Eleonora kyrka den 27 mars, fanns bland 

annat en bukett med blå och vita blommorna vid Majs kista. Dessa blommor var 
en hälsning från Frälsningsarméns högkvarter med ett TACK till Maj för alla 

hennes år i tjänst som slumsyster i Frälsningsarmén. 

Officianter vid begravningsgudstjänsten var komminister Örjan Blom och major 
Leif Andersson. 
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