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Bertil Olsson, Aneboda, predikade på inledningsgudstjänsten vid 
Nordisk Östmissions årsmöte i Slätthög 5 april. Foto: Mikael Larsson. 
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Predikan vid Nordisk Östmissions
årsmöte i Slätthög 2008-04-05
I Faderns och Sonens och den Helige 
Andes namn.

Låt oss bedja: Herre, vi tackar dig för 
att du sände din Son in i vår värld 
och för att han har vunnit frälsning 
och evigt liv åt oss. Herre hjälp oss 
att ständigt på nytt fyllas av Hans 
kärlek. Utrusta oss att vara dina vitt-
nen i den värld där du har satt oss. 
Amen.

Påskens vittnen står det som tema 
över denna vecka i evangelieboken 
– den vecka som nu går mot sitt slut. 
Och att vittna, att stödja dem som 
vågar vittna, vad det än kostar – det 

har ju varit det som varit drivkraften 
bakom Nordisk Östmission i alla år. 
Att vittna om Kristus – att bära bud-
skapet om påsken, om hans uppstån-
delse vidare också i lidande och död.

Vi ska idag stanna inför två texter 
som knyter samman denna vecka 
som handlar om påskens vittnen med 
den enda martyrdag som vi har i vårt 
kyrkoår, Annandag Jul.

Johannes evangelium �1:15-19 (�:a 
söndagen i Påsktiden � årg. Evang-
elium) och Apostlagärningarna 4:18-
31 (Annandag Jul 3 årg. epistel).

Att vittna – ett tvingande uppdrag
1. Grunden är Kristi kärlek
När Jesus förnyar uppdraget till Pet-
rus där vid Gennesarets strand, ef-
ter det först misslyckade men sedan 
överväldigande fiskafänget, då hand-
lar det ju om att han visar på att Hans 
kärlek var så stor att den omslöt ock-
så den apostel som hade förnekat och 
svurit på att han inte kände Honom. 
För visst finns det en anspelning i 
Jesu till synes kärleksfulla ord när 
han upprepar dem tre gånger precis 
som Petrus tre gånger förnekade sin 
Mästare där på översteprästens gård. 
Men nu var det så att det var förut-
sagt och det var det enda möjliga i 
frälsningshistorien, för att visa på att 
den död som Kristus dog på Golgata, 

den kunde ingen dö med Honom. 
Han måste gå den vägen ensam, för 
det var bara Han som kunde lida för-
soningsdöden för mänskligheten.

Utgångspunkten för allt handlar ju 
om Guds kärlek: ”Så älskade Gud 
världen att han gav den sin ende Son, 
för att var och en som tror på Honom 
inte ska gå förlorad utan ha ett evigt 
liv”. Gud, den treenige Guden, som 
hade skapat allt, som fått uppleva 
att den mänsklighet som Han hade 
insatt som skapelsens krona och för-
valta hela skapelsen bröt förbundet, 
ifrågasatte relationerna och därmed 
fördärvade skapelsen och la hela ska-
pelsen under förgängelsen. Han ville 
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inte överge den fallna mänskligheten. 
Han ville göra allt för att återupprätta 
människan. Därför lovade Han ju re-
dan på syndafallets dag att sända en 
Frälsare, när han säger till ormen, till 
Satan, som hade lurat Adam och Eva: 
”Jag ska sätta fiendskap mellan dig 
och kvinnan, mellan din avkomma 
och hennes avkomma, och denne ska 
söndertrampa ditt huvud och du ska 
stinga Honom i hälen”.

Löftet om en av kvinna född som 
skulle krossa djävulens makt, krossa 
djävulens herravälde över mänsk-
ligheten, och därmed besegra döden 
och förgängelsen, det löftet var givet. 
Och när tiden var inne sände Gud sin 
Son för att frälsa världen. När det gu-
domliga och det mänskliga förena-
des, då fanns frälsningen där som en 
möjlighet.

En som var en representant för 
mänskligheten, men som samtidigt 
kunde lida konsekvenserna av hela 
mänsklighetens synd och skuld. För 
Han bar hela mänsklighetens synd 
och skuld, dina och mina synder 
– dem bar han i sin kropp upp på kor-
sets trä.

Den frälsningsgärning som bevisa-
des av Hans uppståndelse på tredje 
dagen. Det är den uppståndne som 
möter apostlarna vid Gennesarets 
strand. Det är Han som har vunnit 
seger över ondskan, öppnat porten 
till evigt liv för mänskligheten. Det 
är Han som på nytt kallar Petrus till 
uppdraget att vara en herde för Hans 
hjord. Grunden finns alltså i den gu-
domliga kärleken som gör det möj-
ligt att få del av frälsningen och det 
eviga livet. 

2. När vi fylls av Kristi kärlek 
ges uppdraget
Petrus hade fått uppdraget tidigare. 
Han hade ju blivit kallad och fått 
beskedet att Mästaren skulle göra 
honom till människofiskare, en som 
fångade människor åt Honom. Men 
Petrus var här i behov av att få upp-
leva att han var omsluten av Guds 
kärlek, av Kristi kärlek, så att upp-
draget gavs på nytt. När vi möter 
Kristus, när vi upptäcker vad Han 
har gjort för oss, när Hans kärlek får 
röra vid våra hjärtan, då är det som 
ett uppdrag ges åt oss Då fogas vi in i 
gemenskapen med Honom, då kallar 
Han oss och är det så att vi har gått 
bort ifrån Honom, att vi är borta från 
Honom, utan att lyssna efter Hans 
röst, så kan Kristus på nytt kalla oss, 
precis som Han kallade Petrus där 
vid Gennesarets strand. 
Vid ett sådant möte när vi upplever 
att Kristus på nytt är oss nära, då ges 
också förnyat uppdrag. Petrus hade 
bevisligen ett speciellt uppdrag att 
föra vidare, att vara ledare för den 
världsvida kyrkan. Men uppdraget 
ges till var och en, uppdraget att 
vittna, att visa på Kristus. Det upp-
draget ges till var och en som fått 
möta Kristus och fått möta Hans kär-
lek. Vid mötet med Kristus ges till 
var och en uppdraget att vara Hans 
vittne. Sedan kan detta att vittna be-
tyda många olika saker. Att leva ett 
liv i Hans efterföljd kan kosta olika 
mycket, beroende av våra olika livs-
situationer.

Både i vårt eget land och i andra län-
der är situationerna olika för varje 
människa. Men det handlar om att 
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leva så i Jesu gemenskap, att männis-
kor ser att Kristi kärlek är verksam 
genom oss. Om den första generatio-
nens kristna i Rom sades det: ”Se hur 
de älskar varandra”. Det som hände 
när förkunnelsen om Kristus nådde 
Rom, det var att det bröt igenom alla 
sociala gränser. Att de rika, överklas-
sen kunde umgås med de fattigaste 
slavarna, att man åt tillsammans och 
att man såg till att alla hade vad de be-
hövde. Den kärleken blev till ett stort 
vittnesbörd för många: ”Se hur de äls-
kar varandra”. 

Kan det sägas så om oss kristna idag? 
Är vi så fyllda av Kristi kärlek att vårt 
sätt att leva vittnar om Guds Kärlek, 
så att människor känner sig sökta av 
Kristus, genom vårt sätt att leva, vårt 
sätt att bemöta och umgås med våra 
medmänniskor? ”Se hur de älskar var-
andra” – Det handlar självklart inte 
bara om att man älskar dem som vill 
höra Kristus till. Det handlar om att 
bry sig om sin medmänniska oavsett 
om hon är utanför eller innanför det vi 
brukar kalla kristna sammanhang. Det 
är den utgivande kärleken som är att 
gå i Jesu efterföljd.

3. Kristi kärlek tvingar oss
att vara hans vittnen
Petrus och Johannes hade blivit gripna 
i templet. När de var på väg dit hade 
Petrus genom hänvisning till Jesu, na-
saréns namn, botat en lam man som 
regelbundet hade suttit vid tempel-
porten för att tigga och därmed skaffa 
sig sin försörjning. När det då blev 
folksamling blev de gripna och satta 
i förvar. När de stod inför Stora Rådet 

fick de befallning att inte längre tala i 
det namnet.
Det är då Petrus säger de berömda or-
den: ”Vi för vår del kan inte tiga med 
vad vi har sett och hört”. De hade fått 
uppleva det fantastiskt stora att möta 
den Uppståndne. De hade fått uppleva 
att Guds löften gått i uppfyllelse. Det-
ta kunde de inte behålla för egen del. 
De var tvungna att tala om det. Och 
det är alltså något som gäller också 
oss. Är vi förvissade om att Kristus 
lever, att Kristus är vår Frälsare, då 
måste det också innebära att vi är be-
redda att vittna om Honom. Vi kan 
inte tiga med vad vi har sett och hört, 
sa Petrus. Kan vi? Vi vet att det un-
der kyrkans martyrtider, också in i vår 
egen tid, i de länder där kyrkorna har 
förföljts med våld, har vittnesbörden 
varit starka, därför att det har funnits 
människor som har levt så nära Kris-
tus att de precis som Petrus har sagt: 
Vi kan inte tiga med vad vi har sett och 
hört. Men hur är det med oss? Vi som 
lever i ett samhälle där det rent fysiskt 
inte kostar något för oss att bekänna. 
Viss kan det bli lite gliringar i olika 
sammanhang, men vi riskerar varken 
liv eller egendom, för att vi vittnar om 
Kristus.
Men hur är det med vårt vittnesbörd? 
Det bör vara den fråga vi bär med oss 
när vi lyssnat till dessa bibeltexter. 
Kan vi säga som Petrus? Kan vi säga 
var och en: ”Jag kan inte tiga med vad 
jag har sett och hört”. Låt den frågan 
var det som bär dig i olika situationer 
då du möter människor. Bär den frågan 
med dig, när det krävs ett vittnesbörd. 
Det innebär givetvis inte att vi i alla 
lägen, vid alla möten med människor 
måste börja tala om Kristus. Men jag 
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tror att var och en märker när det be-
hövs ett vittnesbörd.
Är vi då beredda att vittna? Tiger jag 
med vad jag sett och hört, när det 
krävs ett vittnesbörd, för en annan 
människas frälsnings skull? För det är 
ju det, som det handlar om: Kristi kär-
lek tvingar, ty en har dött för alla. 
Kan vi leva med att vi tiger och att ti-
gandet blir till människors undergång? 
Det är en rannsakande fråga. Men när 
vi upptäcker att vi misslyckats, att vi 
tiger eller till och med förnekar, så är ju 
berättelsen om Petrus på Gennesarets 
strand, också en berättelse om hur vi 
får upprättelse. Kristi kärlek omsluter 
oss och kallar oss och ger oss förnyat 
uppdrag. Precis som Petrus genom 
uppdraget vid Gennesarets strand fick 
upprättelse och förnyat uppdrag, så får 
vi komma till Kristus, bli omslutna av 
Hans kärlek och be om kraft att kunna 
vara hans vittnen, när vittnesbörd om 
Honom krävs. Amen

Bertil Olsson Slätthögs kyrka. Foto: Mikael Larsson. 

Ordförandens spalt
Detta års andra nummer av vår tid-
ning domineras som vanligt av vårt 
årsmöte. Jag tycker själv att årsmötet 
var mycket givande. Och att det blev 
det var mycket tack vare det goda 
mottagandet vi fick av Slätthögs för-
samling. Ett utförligt referat kan ni 
läsa på annan plats i tidningen.
Det jag framförallt kommer att kom-
ma ihåg från vårt årsmöte är nog To-
nys föredrag och den gemenskap vi 

fick dela med honom under det vecko-
slutet. Det var mycket tänkvärda ord i 
hans föredrag som ni kan läsa genom 
Simeons avskrift i detta nummer. Jag 
fastnade bl.a. för de kopplingar han 
nämnde mellan Bibeln och hans eget 
hemland Iran.
Graven där drottning Ester lär ligga 
kan ses ännu idag. Och liknande är 
det med Profeten Daniels grav. Vi-
dare var ju Persien det land som efter 
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att ha besegrat Babylonien gjorde det 
möjligt för judarna att vända tillbaka 
till sitt eget land igen. Och läser vi 
vidare i NT och framförallt Apostla-
gärningarna får vi genom evangelis-
ten Lukas reda på att det på den för-
sta pingstdagen fanns många repre-
sentanter församlade vid den helige 
Andes utgjutande från den här delen 
av världen.

De tre första folkslagen som Petrus 
nämner i sin predikan, parter, meder 
och elamiter är alla folk som kommer 
från nuvarande Iran. Genom dessa 
spred sig kristendomen mycket tidigt 
till Persien. Och härifrån spridde sig 
kristendomen vidare österut i Asien.

Detta står i stark kontrast till dagens 
Iran som helt domineras av islam, 
där kristna är en mycket liten mino-
ritet och där det t.o.m. är farligt att 
vara kristen. 

Vi kan för egen del lära oss mycket av 
detta. Vi har under århundraden levt i 
ett kristet land, där det varit självklart 
att man skall vara kristen.

Denna period håller dock på att ta 
slut. Sverige har blivit alltmer plura-
listiskt, vilket i och för sig inte behö-
ver vara något negativt, om det inne-
bär att man skall tolerera människor 
av annan religion.

Men samtidigt ser vi också starka 
tendenser till att man som kristen kan 
få lida för sin kristna tro åtminstone 
om man tar den på allvar. Exemplet 
Iran/Persien visar oss ju att det kan 
förändras. Gud kan när som helst 

flytta ljusstaken från vårt land och det 
skulle t.o.m kunna bli svårt att få tag 
i hans ord även här i Sverige där vi 
har blivit så bortskämda med att all-
tid ha det tillgängligt att vi knappast 
ens märker det. Vi borde glädja oss 
mera åt att vi får leva i ett land där vi 
kan läsa Guds Ord när vi själva vill. 
Och samtidigt borde detta uppmunt-
ra oss att hjälpa våra medbröder och  
-systrar i länder som inte kan det.

Det finns möjlighet att sprida evang-
elium i Iran genom radiomission 
men även direkt i landet. Tony själv 
pekade på några sätt där han själv ar-
betar genom sin organisation och där 
Nordisk Östmission kan hjälpa till. 
Det är genom stöd till utbildning av 
kristna som kan fungera som predi-
kanter och genom stöd till dem som 
predikar inne i landet.

Nordisk Östmission kommer att fort-
sätta att se detta som ett av våra vik-
tigaste missionsområden. 

Slutligen vill jag också passa på att 
nämna att Nordisk Östmission nu 
har tagit ett stort steg in i IT-åldern. 
Under våren har vår vice ordförande 
Mikael Larsson arbetat med att ta 
fram en hemsida på internet, som in-
vigdes vid årsmötet.

Du kan finna den på adressen www.
nordiskostmission.se. För er som har 
Internet är detta ytterligare en möj-
lighet att få information om vår verk-
samhet. 

Martin Wihlborg
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Småländskt årsmöte

Christian Braw hälsade årsmötesdelta-
garna välkomna i kyrkan, och medver-
kade också inne i skolan. Foto: Mikael 
Larsson.

För första gången i Nordisk Östmis-
sions historia har årsmötet ägt rum i 
Småland, ett landskap där vi har en 
del understödjare. Närmare bestämt 
var det i Slätthögs kyrka och försam-
ling i Allbo kontrakt. Deltagare som 
bor på Västkusten kom till mötet i 
buss. Det började med en gudstjänst 
i kyrkan klockan 11. Bertil Olsson 
predikade över ämnet ”Att vittna, ett 
tvingande uppdrag”. Vi sjöng psal-
merna 350, 88 och 359. I väntan på 
lunchen visades kyrkan för de tillre-
sande och andra. 

Övningar
Övningarna fortsatte i Slätthögssko-
lans gymnastiksal. Den lilla skolans 
utrymmen används alltså även för 
kyrkliga sammankomster, och för-
samlingen bidrog på sin tid till inred-
ningen när salen byggdes. Det serve-
rades lunch, och vid detta samkväm 
berättade församlingens själasörjare, 
Christian Braw, något om Konstan-
tin von Koch (NÖ:s grundare) och 
sitt möte med honom. Detta möte 
hade skett när han var präst i Hall-
torp söder om Kalmar. Ett häfte med 
hans föreläsningar i Tallinn översatta 
till estniska, och som NÖ bekostat, 
skickades runt bland årsmötesdelta-
garna, som var ett 40-tal.
Årsmötet beviljade styrelsen ansvars-
frihet och det företogs omval av tre 
styrelseledamöter, nämligen Chester 
Åhsberg, Simeon Appell och Bert-

Åke Samuelsson. Nu sitter dessa i 
tre år till. För första gången var det 
årsmötet som valde ordförande, och 
Martin Wihlborg omvaldes på denna 
post. 

Talare
Talare på årsmötet var missionären 
Tony som är från Iran. Han talade på 
engelska och tolkades av underteck-
nad. Tony, som en gång var soldat, 
men som nu strider för Kristi sak, har 
varit med i detta radiomissionsarbete 
i �5 år, och hans egen tro var också 
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Deltagare vid lunchbordet. Foto: Mikael Larsson

frukten av missionärers arbete och 
trogna förböner.
Dagen avslutades också i skolan med 
att Christian Braw hade en avslut-
ningsandakt utifrån Jesu ord ”Jag 
är den gode herden, och jag känner 
mina får, och mina får känner mig”. 
Då sjöngs psalmerna 59 och 89. 
Efter en fin dag på den småländska 
landsbygden (det bor cirka 550 i 
Slätthög) kunde vi nöjda återvända 
hem. För övrigt talade Tony både på 
fredagen i Ytterby och på söndagen i 
Göteborg (Landalakapellet).
På annan plats i vårt missionsblad 
kan du läsa inledningsgudstjänstens 
predikan (sidan �f), bokslutet, verk-
samhetsberättelsen och en avskrift av 
Tonys föredrag.

Inventarium i fält och kyrka
Slätthögs kyrkas nattvardskalk har 
en säregen historia, som faktiskt har 
en liten anknytning till NÖ.
För �99 år sedan kom Karl XII med 
sin här till den östukrainska staden 
Poltava, där man led ett nesligt ne-
derlag mot den ryska övermakten. 
När medlemmar av Kristi kyrka har 
gått i fält, har också hela församling-
en följt med, framför allt genom att 
regementspastor och regementspre-
dikant varit närvarande för att tjäna 
med nådemedlen.
Det behövs ju för att Kristi stridsmän 
här i världen inte skall lida nederlag 
mot alla tiders störste fiende, djävu-
len. I Poltava deltog också Krono-
bergs regemente. Detta regemente, 
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Kända NÖ-vänner, som kom i bussen: Bengt Westholm (hedersledamot), Karl-Erik 
Karlsson (valberedningen), Henry Hansson och Anders Lindman.

Foto: Mikael Larsson

liksom de andra, utgjorde en egen 
församling med egna präster. Rege-
mentspastor Imberg dog i Poltava, 
men regementspredikanten (kom-
ministern) var bland dem som kom i 
rysk fångenskap, och därför hamnade 
i Tobolsk i Sibirien. Fromma männis-
kor i t.ex. Halle såg till att de fångna 
soldaterna fick god andaktslitteratur. 
När predikanten fick återvända hem 
efter freden i Nystad 1��1 hade han 
med sig regementets nattvardskalk, 
som också använts i Tobolsk. Omsider 
förvärvades kalken av Slätthögs kyr-
ka, inte så långt från Kronobergshed, 

där regementet övade. Den är fortfa-
rande i bruk. Det var därför rörande 
för deltagarna i Nordisk Östmissions 
årsmöte att få se denna kalk, särskilt 
för dem som i nutiden firat luthersk 
gudstjänst i Poltava.
Nordisk Östmission har ju sedan 
förra hälften av 1990-talet ett arbete 
i östra Ukraina, där Poltava alltså 
ligger. Nyligen var en praktikant på 
besök i Charkiv, förhållandevis inte 
så långt därifrån, och han berättar på 
annan plats i bladet. 

Anders Eliasson
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Det är en stor ära för mig att vara här. 
Som ni vet är jag en iransk och kur-
disk missionär och orsaken är att jag 
själv är kurd. Jag tycker det är för-
mån att vara missionär men ibland 
ses missionsarbetet mest som ett van-
ligt jobb. Men ju gråare mitt hår blir 
desto mer inser jag vilken förmån det 
är för mig att vara en missionär för 
Herren. Speciellt vill jag tacka dem 
som ger sitt stöd till missionsarbetet. 
Jag själv är ett resultat av missions-
arbete.
Några av er vet hur jag kom till tro. 
Sanningen är den att det kom män-
niskor till vårt område och predikade 
Guds ord. Några av dessa bad speci-
ellt för mig varje dag och delade med 
sig av Guds ord till mig, men jag 
brydde mig inte om det. Under 1� års 
tid bad och delade de Guds ord för 
mig för att få mig till en kristen tro. 
Och de gav aldrig upp. De gav inte 
upp någon annan kurd heller. Spe-
ciellt en missionär delade ut Guds 
ord under lång tid utan att se någon 
frukt.
Han dog utan att se någon iranier el-
ler kurd komma till tro. Kyrkan tänk-
te att de slängde pengarna i sjön och 
till och med missionärens barn tyckte 
att deras föräldrar slösat bort sin tid. 
Alla tyckte att denne missionär slö-
sade bort sin tid i Iran.
Men några få år efter missionärens 
död, när den islamska revolutionen 
bröt ut i Iran, blev ett av de barnen 

som han alltid bad för, en röst för 
evangelium i landet, när dörrarna i 
landet stängdes. Det barnet är jag. 
Några få år efter hans död visade 
Gud sin nåd för mig och jag kom till 
tro. Så ut, och lämna resten år Her-
ren. Var trogen mot Herren och han 
kommer att göra sitt arbete. Vi som 
är missionärer vet inte hur stort infly-
tande vi har i världen.
Till exempel har jag sänt radio i �5 år. 
Jag har ett litet rum i källaren i mitt 
hus och det är bara fyra människor 
som vet vad som finns i rummet. Inte 
ens vår pastor känner till det.
Jag går in i rummet och predikar i två 
timmar för det iranska folket och jag 
sitter där ensam och undrar om nå-
gon i världen kommer att lyssna på 
det. Ibland känner man missmod.
Under de senaste åren har jag känt 
mig lycklig. Under många år visste 
jag inte om någon lyssnade, men un-
der de senaste sju åren har jag mött åt-
minstone 800 av mina lyssnare. Alla 
har kommit till tro, alla kommer från 
muslimsk bakgrund och ni kan förstå 
min glädje när jag träffar dessa. 

Som missionär finns det många ut-
maningar. För mig är den största ut-
maningen att leva som kristen. Den 
andra utmaningen är att ”kämpa” 
med islam. Varje dag stiftas nya lagar 
i de muslimska länderna, som gör det 
svårare för de kristna. Jag ska ge ett 
exempel från Libanon. Det har varit 

Tony berättar



NORDISK ÖSTMISSION

11

det muslimska land, som haft flest 
kristna, men under de senaste åren 
har �50.000 kristna lämnat landet. 
Förr var åtminstone �0 % kristna i 
Libanon, men nu är det under 30 %. 
En lag säger att de kristna antingen 
måste lida, straffas, dödas eller flytta 
utrikes.
Ibland stiftar de lagar som ger de 
kristna inget val mellan att dödas el-
ler lämna landet. Varje dag hör vi att 
islams mål är att erövra världen.
 Förra veckan visades ett tv-program 
i Palestina, där Vita huset hade blivit 
ett muslimskt område. På det sättet 
vill man visa att snart kommer hela 
västvärlden att omvända sig till is-
lam. När man hör det här varje dag 
kan man bli rädd som kristen, men 
jag är inte förvånad att islam växer, 
för det bekräftar egentligen evange-
liet. Herren säger ju att porten till ho-
nom är smal, den vägen är svår och 
få går på den.
Men den andra vägen är bred och 
många går på den. Jag förväntar mig 
alltså inte att miljontals ska följa den 
smala vägen.
Om du läser Matteus’ evangelium 
kapitel �4 står där några versar där 
Jesus profeterar om det här. I en vers 
säger Jesus att hans efterföljare kom-
mer att förföljas och många kommer 
att avfalla. Och vi ser ju att många 
kristna sekulariseras.
Många falska profeter kommer att 
uppträda, många kommer att säga 
att andra religioner än kristendom 
är bättre och i vers 1� kan vi läsa 
att kärleken hos de flesta ska kallna. 

Ni vet att kristendomen segrar med 
kärlek, men nu kallnar kärleken hos 
de flesta. I vers �4 står det att många 
falska under kommer att ske och när 
människorna ser dessa kommer de att 
avfalla. Jesus säger vidare: ”kommer 
Människosonen få se någon tro när 
han kommer?” Jesus säger många 
gånger ett ord som ska vara en upp-
muntran för oss: Välsignad vare den 
som är trogen intill slutet, han ska få 
sin lön när Människosonen kommer 
åter.

Jag kan ge många orsaker till att is-
lam växer. En orsak är att islam för-
söker förvandla sig till ljusets ängel. 
Man försöker framställa bevis och 
logik, vilket förleder människor att 
följa islam istället för att tro.
En annan orsak är landet Iran. Un-
der de senaste åren har Iran blivit 
källan för islams framsteg och eröv-
ring. Den iranska regeringens mål är 
att omvända hela världen till islam. 
Och om den inte kan det med ord, så 
försöker den med ”Guds armé”, Hiz-
bollah. Hizbollah betyder Guds parti. 
Och i Iran kallas armén Guds armé 
och enligt regeringen är det �0 mil-
joner medlemmar i den. För bara nå-
gon månad sedan ökade vår president 
budgeten för islamsk propaganda.
Senaste året gav regeringen � miljo-
ner dollar för detta ändamål. Detta år 
ger de � miljarder dollar! Målet är att 
sprida islam så fort som möjligt. Jag 
ska ge ett exempel från Afrika. Mus-
limska missionärer från Iran åker till 
Afrika. Där finns många kristna by-
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bor, men de är fattiga. De inbjuder 
alla ungdomar och säger att de beta-
lar alla era studier, all utbildning, ger 
er jobb, ger er familj bil och ni får fri 
medicin om ni konverterar till islam. 
Tusentals afrikaner har gjort det. Iran 
har inte alltid varit så. Iran är faktiskt 
ett bibliskt land. En av deras kungar 
var Kores den store. Det var han som 
frigjorde judarna från Babylon så de 
kunde återvända hem. Den gången 
gav den iranska regeringen pengar 
till att bygga upp det andra templet! 
Iran har haft den allra visaste premi-
ärministern på jorden, profeten Da-
niel. Man läser om honom i Gamla 
Testamentet och han var vår premi-
ärminister! Man kan åka och se Da-
niels grav.
Vi har haft den vackraste drottningen 
på jorden, Ester. Ester var vår drott-
ning. Även hennes och Mordokajs 
grav kan man se i Iran. Iranierna ser 
henne inte som utvald av Gud, utan 
bara som en vanlig drottning. Det är 
också profeten Nehemjas hemland. 
Han var vår kungs närmsta vän, även 
om Nehemja var jude, vilket vår 
kung inte var. Vet ni vilket jobb Ne-
hemja hade? Han predikade inte för 
kungen eller folket, utan var den som 
testade mat och dryck så att ingen 
skulle kunna förgifta kungen.
Varje gång kungen var hungrig el-
ler törstig fick han inte äta, utan 
var tvungen att kalla på Nehemja. 
”Nehemja, jag är hungrig och törstig, 
ät och drick” och så kunde kungen 
se om Nehemja ramlade ner död el-
ler inte. Om Nehemja inte dog, var 

det fritt fram för kungen att äta eller 
dricka. Varför? Det enda sättet att 
bli av med kungen var att förgifta 
honom. Nehemja var verkligen en 
som skyddade kungen. En dag kom 
Nehemja till palatset och var väldigt 
ledsen. Kungen frågade: ”Min vän, 
vad bekymrar dig?” Nehemja svara-
de: ”Hur kan jag vara glad när Jeru-
salems murar är förstörda?” Kungen 
gav sin tillåtelse för Nehemja att gå 
och återupprätta Jerusalems murar. 

I Apostlagärningarna �:8 kan man 
läsa om hur Petrus på Pingstdagen 
predikade för alla i Jerusalem. Folk 
från alla länder i hela världen var 
samlade och hörde Petrus tala på de-
ras eget språk. De tre första folk som 
omnämns i vers 9 är alla persiska 
folk, iranier, kurder, parter, meder 
och elamiter. De hörde evangeliet. 
De kom tillbaka till Iran och delade 
med sig av evangeliet. De var så nit-
älskande kristna att Iran under 300-
talet skickade missionärer ända till 
Kina. Efter det följde en förföljelse 
från kungen och tusentals kristna av-
rättades. På �00-talet kom islam till 
Iran och de sa att Islam är den enda 
religionen med den enda boken. Du 
måste acceptera Islam och Koranen, 
annars blir du avrättad. En del flydde 
till Indien, men de som stannade kvar 
blev antingen avrättade eller konver-
terade till islam. Efter det kan man 
säga att kristendomen försvann från 
vårt land. 
Under slutet av 1800-talet och 1900-
talet kom missionärer för första gång-
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en från väst. De var svårt för dem att 
arbeta i vårt land, så de arbetade mest 
i de små minoriteterna assyrier och 
armenier. Efter Andra världskriget 
när schahen tog över gav han tillå-
telse för missionärer att komma till 
Iran, för han trodde att kristendomen 
hade något att ge till folket i Iran.
Många missionärer kom till vårt 
land. De byggde �0-tal sjukhus, sko-
lor, kliniker, andra fina byggnader 
och kyrkor. De arbetade mycket hårt. 
De gjorde sitt bästa för att dela med 
sig av evangeliet till folket i Iran. 
På 19�0-talet hade 4000 omvänts 
till kristendom, men de flesta hade 
inte muslimsk utan judisk bakgrund. 
Under den tiden var vi iranier inte 
intresserade av religion. Iran är ett 
mycket rikt land.
Varje person hade två jobb och när 
man har mycket pengar, säkert ar-
bete och liknande behöver man ing-
en gud. Gud behöver man bara när 
man har problem, inte när allt går 
som smort. Det var inte många som 
var intresserade av att omvändas till 
kristendom. Men hur rikt och bra vi 
människor har det, så har vi ändå ett 
tomrum i våra hjärtan, som inte kan 
fyllas av någon annan än Gud själv. 
Jag tycker mycket om orden: ”Gud, 
du har skapat oss och så länge vi inte 
är i dig kommer vi inte att ha någon 
frid.” Iranierna jobbade hårt för den-
na frid, men kunde inte finna den i 
pengar, jobb eller hälsa. Då kom en 
predikant som sa att det de saknade 
fanns i islam. Den predikanten var 
Khomeini. Han sa att om ni följer is-

lamsk lag, kommer ert land vara som 
himlen. Det kommer att finnas rätt-
visa och jämlikhet. Vi kommer inte 
ha några problem för Herren har gett 
oss � miljoner fat olja om dagen.
Detta välstånd kommer att göra vårt 
land likt himlen. Under de kom-
mande åren blev 93 % av vårt folk 
religiösa. De blev allvarliga islamska 
bekännare. De hade varit muslimer i 
50 år och aldrig bett och nu bad de 
fem gånger om dagen, de fastade en 
månad om året, de blev allvarligt re-
ligiösa personer. De hoppades fylla 
sitt tomrum. 
Så kom kriget med Irak och Khomei-
ni sa att detta är ett heligt krig. Men 
ett krig mellan Iran och Irak kan inte 
vara ett heligt krig, jihad, för jihad är 
krig mellan muslimer och icke-mus-
limer.
Både Iran och Irak var muslimska 
länder, men eftersom Khomeini sa 
det, så sa ingen emot. Ayatolla, som 
han kallades, betyder Herrens ord. 
Han hade auktoritet att säga att hans 
ord var från Gud och eftersom han sa 
att det var ett heligt krig, så var det 
bara så.
Det var en viktig punkt i den islam-
ska revolutionen, för den enda garan-
tin för att komma till himlen är att dö 
i ett heligt krig.
Många unga iranska män gick med i 
kriget, inte främst för att kämpa, utan 
för att dö i kriget. Jag vet det, för min 
kusin var en av dem som gick denna 
väg till mötes. 
Iran blev hjärtat och centrum för den 
islamska propagandan. Lagstiftning-
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en ändrades och den säger bland an-
nat att den som konverterar till kris-
tendomen får dödas.
Regeringen avrättar ingen, men and-
ligt sett gör den det. Sedan Khomeini 
kom till makten har vi förlorat �0 % 
av våra pastorer, mestadels för att de 
för 40 år sedan omvändes från islam 
till kristendomen. I dagens Iran finns 
endast sju församlingar där evang-
eliet predikas på persiska. Att de kan 
existera beror endast på det interna-
tionella trycket mot Iran.
Jag känner alla pastorerna och de har 
inget val utan måste underteckna ett 
papper att de inte ska döpa muslimer, 
inte evangelisera bland muslimer 
eller låta muslimer komma till kyr-
korna. Men därmed inte sagt att pas-
torerna följer det.
Myndigheterna har gjort klart att ge-
nom att signera detta papper är det 
det enda sättet att hålla kyrkan öp-
pen. Efter den islamska revolutionen 
är alltså kristendomen totalförbju-
den. Missionärerna förbjöds, de kall-
lades av Iran för spioner.
De gjorde slut på de kristna sjukhu-
sen, de kristna skolorna och tog till 
och med kyrkans egna mark. Inte en 
enda liten kristen bok får finnas. Un-
der 35 års tid har bibelsällskap käm-
pat för att åtminstone någon bok ska 
få finnas. 
Satan har stängt alla dörrar för mis-
sion i Iran. Ett helgon har sagt att 
om Satan stänger alla dörrar kommer 
Gud att öppna ett fönster som inte 
kan stängas. Jag vill tala om två föns-
ter som Gud har öppnat. Det första är 

att Gud sände den störste missionä-
ren under 1900-talet, och det är inte 
jag! Inte heller Billy Graham, utan 
den störste missionären är Ayatolla 
Khomeini själv.
Det han gjorde för evangeliet har 
ingen annan gjort. Satan använde 
ju Khomeini för att stänga kyrkor, 
döda kristna o.s.v., men Gud använ-
de Khomeini för att visa det iranska 
folket islams rätta ansikte. Som jag 
sa blev 93 % av befolkningen väldigt 
religiösa. Nu är det mindre än 30 %. 
Vad har hänt? De följde islam väldigt 
noga, de har lämnat allt men har ändå 
inte fått någon frid.
De hör många löften från andliga le-
dare, speciellt Khomeini. Efter några 
års krigande med Irak så började folk, 
som inte är dumma, fråga och undra: 
”Om det enda säkra för att komma 
till himlen är att dö i ett heligt krig, 
varför bygger då Khomeini och andra 
andliga ledare bombsäkra hus?” Om 
detta är islam, så vill vi inte ha det. 
Jag glömmer aldrig när jag studerade 
i Iran och arbetade åt bibelsällskap 
och försökte sälja biblar.
Jag försökte sälja till en ung man, 
men han tog en bibel och slängde i 
väg den och sa att islam är en mycket 
bättre religion än kristendom, islam 
kommer att medföra rättvisa och 
jämlikhet och alla får det bättre. Jag 
svarade att så blir det inte, men man-
nen svarade att du är oren och kan 
inte tala om islam.
Khomeini visade islams rätta an-
sikte och över fem miljoner mus-
limska iranier lämnade Iran. De var 
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inte flyktingar, de var inte fattiga, de 
var utbildade men de flydde undan 
islamsk lag. De vände sig bort från 
islam. Idag existerar det utanför Iran 
mer än �50 kristna församlingar och 
alla medlemmarna i de här försam-
lingarna är dessa ”flyktingar”. Det 
var en väckelse och det var Khomeini 
som låg bakom det. 

Men det folk som är kvar? Evange-
lisation är förbjudet, kyrkorna som 
finns får ju inte lov att predika evang-
elium och man får inte köpa någon 
bibel, alla dörrar är stängda!
Men människornas hjärtan är öppna 
för evangelium och det andra fönstret 
som Gud öppnade var radion. Under 
de senaste �5 åren har vi sänt kristna 
radioprogram över hela Iran och vi 
vet att tusentals har lärt känna Gud. 
Som jag nämnde har jag haft privile-
giet att möta över 800 av dessa. 
Nu kan vi göra mer än att missionera 
bland iranierna. Vi kan sända TV-
program, Internet och annat. Men 
samtidigt är ju inte Satan overksam. 
Många falska lärare predikar också 
för det iranska folket.
För åtta år sen konstaterade vi att vi 
har evangeliserat landet, men inte 
startat någon kyrka. Vi hade kommit 
till den situationen att vi fött barn, 
men inte gett dem föda till att växa. 
Många kristna känner inte till några 
andra kristna och de har ingen kyrka 
att gå till och sakta kallnar de och fal-
ler bort som kristna.
Men för åtta år sen började vi kontakta 
våra lyssnare och tog dem utomlands 

för att undervisa dem. Många av dem 
kanske kom från samma ställe men 
känner inte varandra och har aldrig 
träffats.
De har trott att de var den enda mus-
lim som omvänt sig till kristendomen 
och när de kommer till en liten grupp 
utanför landet är de ändå rädda för 
varandra. Men efter en vecka upp-
täcker de att de har bröder och syst-
rar.
Vissa av dem har varit kristna i kan-
ske fem år utan att sjunga någon sång 
och för första gången sjunger de 
sånger med andra troende från deras 
egen hemstad.
Efter sex år som troende kan de änt-
ligen döpas. Det bästa tycker jag är 
när de sedan för första gången får 
fira nattvard. Det är stort för dem att 
för första gången samlas med andra 
kristna, sjunga sånger, be och fira 
nattvard. 

Jag vill dela med mig av några his-
torier. I november förra året hade vi 
en sådan här konferens. Vi bjöd 31 
personer att komma till Turkiet. Ib-
land har vi spioner bland oss. Men vi 
måste lita på Gud och på människor.
Vid slutet av veckan studerade vi 
Petrus brev. Ambitionen under kon-
ferenserna är att gå igenom en bibel-
bok helt och hållet och få den ordent-
ligt utlagd.
Där var en man som hette Muham-
med och som var högskolelärare och 
5� år gammal. Han var mycket tyst 
och antecknade allt. Han ville inte 
tala för mycket eftersom han inte 
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visste vilka de andra var men på sista 
dagen ställde han sig upp och sa: ”Jag 
har trott att jag varit kristen i fyra år 
men efter att studerat denna bok, så 
vet jag att jag är kristen!”. Han ville 
att jag skulle komma närmare så att 
vi kunde ge varandra en broderlig 
kyss.

Han kramade och kysste mig tre 
gånger väldigt hårt och tog sedan av 
sig sin ring och sa: ”Jag har inget att 
ge dig som min pastor, men jag har 
denna ring som jag fått av min far 
och jag vill att du tar den.” Den var 
väldigt stor och jag sa att jag behöver 
den inte och att jag inte gjort något 
utan Gud hade gjort allt. Men sva-
rade mannen, du är den förste som 
predikat evangeliet för mig. Jag har 
hört dig förr, men nu ser jag dig. Se-
dan ställde han sig framför de andra 
och sa: ”Min son är löjtnant för den 
islamska armén och hans arbete är att 
gå på gatan och se till att människor 
följer den islamska lagen. Varje dag 
han kommer hem, vet han att jag lä-
ser Nya testamentet och han säger: 
’Far, du väljer den bästa vägen och 
jag tror också på den, men på grund 
av mitt arbete måste jag följa den 
andra vägen’”. Där fanns också med 
en kvinna och hennes mor var den 
första radiolyssnare som gav respons 
och jag glömmer aldrig det. Modern 
spelade in programmen på kassett så 
flickan sedan kunde dela ut det i sko-
lan. Men dottern hatade dessa pro-
gram, men mamman tvingade henne 
att lyssna. Det här är bra för dig, du 

måste lyssna sa mamman. Så till slut 
blev dottern ännu mer fanatisk och 
bestämde sig för att gå till moskén 
och be. Men efter några år blev slut-
ligen dottern också kristen. Dottern 
var nu på konferensen och tack vare 
modern hade dottern gift sig med en 
annan kristen iransk pojke. Hennes 
man är nästan pastor, han är äldste 
i en församling och i deras hem har 
de en husförsamling. En person lyss-
nade och nu finns i den familjen åt-
minstone nio troende! Regeringen i 
Iran har inte tillåtit någon att bygga 
en kyrka under de senaste 30 åren 
men jag kan säga att det finns näs-
tan �00 husförsamlingar i Iran idag. 
Personligen är jag i kontakt med 55 
av husförsamlingarna. Vi förser dem 
med biblar och annan litteratur som 
de behöver.

Min tid är över nu, men en sak till 
vill jag säga. Ibland när jag själv ser 
muslimsk aktivitet är jag också rädd, 
men jag har lärt mig en sak och det 
är att min plikt är att vara trogen mot 
Herren. Gud har aldrig lovat att om 
jag blir missionär så ska jag få det 
bekvämt men han har försäkrat mig 
om att jag ska få utstå förföljelse och 
svårigheter så jag är inte förvånad att 
vi möter så många utmaningar. Han 
förväntar sig att jag ska vara trogen. 
Välsignad vare den som är trogen in-
till slutet!

Tony
Avskrift från inspelning: S.A.
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Nordisk Östmission 2007
Verksamhetsberättelse

Styrelsen lägger härmed fram 
sin årsberättelse för Nordisk 
Östmissions 52:a verksamhetsår. 
Det är en omfattande verksamhet 
i flera länder. Verksamheten har 
sin grund i Bibeln och bekän-
nelseskrifterna. Under bön om 
Guds ledning vill vi vara med 
om att sprida evangelium om Je-
sus Kristus bland östeuropeiska 
och asiatiska folk.
NÖ har ingen anställd i Sverige, 
utan allt arbete utförs av frivil-
liga, antingen det gäller insam-
ling, planläggning eller genom-
förande av arbetet.

Årsmötet 2007
Lördagen den 1� mars hölls Nordisk 
Östmissions årsmöte i Jörlanda kyrka 
och församlingshem. Inledningspre-
dikan hölls av pastor loci, Anders 
Hjalmarsson (ordf i NÖ 1990-9�). 
Från Ukraina kom pastor Andreas 
Hamburg, som berättade om sitt ar-
bete i Charkiv. Elsie Alfredsson samt 
Sylvia och Lennart Gustafsson berät-
tade om NÖ:s insamling, som sker i 
Solberga församling.

Val av styrelse
Martin Wihlborg, Mikael Larsson 

och Anders Olsson vars mandatpe-
rioder löpte ut omvaldes som leda-
möter i styrelsen. I stället för Patrik 
Toräng, som avböjt omval, invaldes 
Daniel Olander, Järnklätt. Mandatpe-
rioden för samtliga valda är tre år.

Revisorer och ersättare 
Per-Olof Sahlberg och Ingemar Lars-
son omvaldes som revisorer, och Ove 
Skåring omvaldes som revisorsersät-
tare.

Valberedning
Årsmötet utsåg Sigrid Fanikayode 
(sammankallande), Karl-Erik Karls-
son och Johan Nilsson att ingå i val-
beredningen.

Stadgar
Vid årsmötet antogs de av styrel-
sen föreslagna förändringarna av 
stadgarna. Viktigaste ändringar är 
att ordförande väljs av årsmötet, att 
mandatperioden fastställs att gälla 
tre år och att § 8 (som handlade om 
testamentsgåva där inte ändamålet 
angivits) utgick helt. De förändrade 
stadgarna trycktes i NÖ �/0�. 

Styrelsen
Styrelsen har bestått av Martin Wihl-
borg (ordförande), Mikael Larsson 
(v ordförande), Kerstin Anders-
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son (sekreterare), Anders Eliasson 
(kassör), Monica Olsson, Bert-Åke 
Samuelsson, Anders Olsson, Ches-
ter Åhsberg, Simeon Appell, Per-
Åke Svensson, Daniel Olander samt 
Bengt Westholm, hedersledamot.

Styrelsen har under året haft 10 pro-
tokollförda sammanträden.

Tidskriften
Nordisk Östmissions tidskrift har 
�00� kommit ut med fyra nummer, 
med tillsammans 9� sidor. Bengt 
Westholm är ansvarig utgivare och 
Anders Eliasson har också ingått i re-
daktionen. Genom tidskriften infor-
merar styrelsen kontinuerligt gåvogi-
varna om missionsarbetet. Tidningen 
har förutom sedvanliga betraktelser 
innehållit information om vårt ar-
bete, våra mottagarländer och annat 
med anknytning till missionen.

Styrelsen har också påbörjat arbetet 
med att ta fram en hemsida på Inter-
net med information om NÖ.

VERKSAMHETEN
UKRAINA
CHARKIV MED OMNEJD
NÖ samarbetar med Himmelsfärds-
församlingen i Charkiv, där Andreas 
Hamburg är pastor. Han ansvarar 
också för församlingar i Losova, Pol-
tava samt i Krementjuk. NÖ har fort-
satt att ge församlingen ekonomiskt 
stöd. I april var Chester Åhsberg 
och Anders Olsson på besök i Char-
kiv i samband med att en tavla med 
församlingens namn sattes upp. Då 

besöktes också Poltava, där Chester 
Åhsberg predikade. När församling-
en i Losova fyllde 10 år i juli besök-
tes denna av Anders Olsson. 

Zoja A Sjarmankina som för mis-
sionens och församlingens räkning 
arbetat bland handikappade barn har 
avslutat denna tjänst. Ingen ersättare 
har kunnat utses, varför arbetet lig-
ger nere.

Nikolaj Herasymtjuk fortsätter att ar-
beta diakonalt på ett hem med blinda 
ungdomar.

Pastor Hamburg avlönas helt av 
DELKU, men NÖ har bidragit till 
avlöningen av en av kyrkans andra 
pastorer.

UKRAINAS EVANGELISK-
LUTHERSKA KYRKOSYNOD
(BRÖDRAFÖRSAMLINGARNA)
NÖ har fortsatt sitt samarbete med 
brödraförsamlingarna i södra Ukrai-
na (sammanslutna i SELKU), ledda 
av biskop Viktor Gräfenstein. Den 
diakonala stiftelsen Tabitha, med le-
daren Sergej Kravtjenko har fått lö-
nebidrag.

SELKU har ett seminarium under 
färdigställande. Detta bygge har fått 
ytterligare bidrag.

En företagare (arbetar bl.a. med att 
reparera bilar), som är medlem av en 
av brödraförsamlingarna i trakten av 
Mykolajiv, har lånat pengar av NÖ 
mot ränta. Detta kommer missionen 
till godo så till vida att NÖ får ränte-
intäkter och SELKU får pengar från 
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företagaren för sin missionsverksam-
het.
 
KIEV
Barnens ambassad under ledning av 
Mirjam och Boas Adolphi som arbe-
tar med att hjälpa gatubarn m m, har 
vid upprepade tillfällen erhållit stöd, 
bl.a. till sommarläger för barnen och 
till en generator.

NÖ upprätthåller vänskapliga förbin-
delser med Ukrainska lutherska kyr-
kan och dess biskop V Horpyntjuk.

HJÄLPTRANSPORTER
NÖ samlar in en mängd begagnade 
kläder, hjälpmedel mm för att sända 
dem österut. Detta arbete utförs av 
våra trogna medarbetare i Solberga-
trakten.

I ledningen för detta arbete står El-
sie Alfredsson (insamlingen) samt 
Johan Nilsson (administration av 
transporter). En transport sändes till 
Moldavien. Denna gång gick det 
mycket lätt eftersom det inte var någ-
ra svårigheter i tullen. Mottagare var 
Lutherskt centrum i Tiraspol och den 
lutherska kyrkan. Efter nyår planeras 
en transport till Odessa.

LETTLAND
Magnus Olsson, pastor i Lettlands 
evangelisk-lutherska kyrka, är fort-
satt NÖ:s man i Lettland. I början av 
året lämnade han sin tjänst i Karki, 
där han verkat i flera år, och fick en 
ny tjänst i Limbazi, en stad vid Riga-
bukten. Kyrkan i hans nya församling 

är i behov av nytt tak, och NÖ deltar 
i den insamling som startat. Prästbo-
staden har renoverats, och även här 
har NÖ bidragit.

Förutom egna bidrag, har NÖ också 
hjälpt till med att förmedla kollekter 
till Lettland.

RUMÄNIEN
NÖ bidrog med finansieringen av en 
hjälptransport ordnad av Rumänska 
ortodoxa församlingen i Göteborg. 

RYSSLAND
INGERMANLAND
NÖ har genom Jonas Nilsson kon-
takt med den ev luth församlingen på 
Kronstadt. Studiebidrag till dess ka-
teket Oleg Ziatikov, som studerar vid 
seminariet i Keltto har utbetalats.

Styrelsen har beslutat finansiera 
översättningen av Bo Giertz’ ”Sten-
grunden” till ryska. Översättare blir 
Valerij Volodin.

Årets anslag till bibelöversättnings-
arbetet inom Institutet för bibelöver-
sättning gick till den ängsmariska 
översättningen. I detta område bedri-
ver dessutom den ingermanländska 
kyrkan arbete.

Ett ettårigt projekt med arbete på ett 
kvinnofängelse i S:t Petersburg på-
börjades under hösten. Arbetet utförs 
av en messiansk församling.

MOLDAVIEN
NÖ samarbetar med den lutherska 
kyrkan i republiken Moldavien (Mol-
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dova och Transnistrien) och med 
Norsk Luthersk Lekmannsmisjon. 
Kyrkan leds av pastor Vladimir Mo-
ser. En transport gick dit, och anslag 
gavs till sommarläger, samt till den 
kyrkliga byggnaden i Kamenka.

ÖVRIGT
MISSIONSFÖRENINGEN
EVANGELIUM TILL ALLA (META)
META har fått stöd till missionsar-
bete i Mongoliet.

BIDRAG TILL UTBILDNING
Församlingsfakulteten i Göteborg har 
fått bidrag. NÖ:s förhoppning om att 
missionsinriktningen vid denna insti-
tution skall bära frukt också inom vårt 
verksamhetsområde har uppfyllts då 
en praktikant därifrån antagits för en 
månads arbete i Ukraina.

Under året har diskussioner förts om 
hur NÖ kan bidra till utbildning och 
undervisning främst av lärare och 
pastorer inom de kyrkor med vilka vi 
samarbetar.

ESTLAND
Bidrag till en föreläsningsresa till 
Tallinn har utgått till docenten Chris-
tian Braw. Öronmärkta gåvor har för-
medlats till S:t Mikaels församling i 
Tallinn.

VITRYSSLAND
NÖ stod för 10 % av kostnaden för 
en utbildningsresa som några vitrys-
ka lutheraner gjorde till Sverige. Be-

slut har också tagits om bidrag, och 
ett lånelöfte har getts till en byggnad 
avsedd för en luthersk församling i 
Vitryssland.

PROJEKT HANNA
Radiomissionsarbetet inom projekt 
Hanna i Ukraina har fått fortsatta bi-
drag. Hannaprojektet vänder sig sär-
skilt till utnyttjade kvinnor, som det 
finns många av i Ukraina.

RADIOMISSION PÅ PERSISKA
Efter en tids uppehåll återupptogs 
vårt stöd till kristna radiosändningar 
på farsi. Vårt stöd började i mitten av 
1990-talet.

EKONOMI 
För NÖ:s ekonomi hänvisas till bok-
slutet. Men vi vill ändå särskilt tacka 
för alla små och stora (i något fall 
mycket stora) gåvor som vi har fått. 
Det förtroendekapital som byggts 
upp under drygt 50 år bär frukt, och 
vi har förmånen av att ha en stabil 
ekonomi. Det förtroende vi har hos 
våra givare är väl så viktigt som lik-
vida medel. 

NÖ har även detta år fått verka med 
Herrens välsignelse och under hans 
beskydd. Detta är vi tacksamma för. 
Även i fortsättningen önskar vi få 
tjäna Herren och åtnjuta våra under-
stödjares förtroende genom gåvor 
och förböner.



NORDISK ÖSTMISSION

�1

Pastor Moser 
i Moldavien.

En av våra 
transporter 
har kommit 

fram till 
Moldavien.

Arbete i 
Moldavien.
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Inkomster
Gåvor 1.�0�.8�0
Gåvor Ukraina ��.��5
Kollekter och anslag 15� �05
Testamenten  45.135
Sykretsgåvor ��.100
Gåvor Ingermanland 500
Resor, rättelse 19
Räntor och utdelning  59.854

Summa inkomster 1.562.358

Resultat 2007
Inkomster             1.5��.358
Utgifter             –1.1�8.�00
Valutaväxling, skilln     �.�91

Årets resultat      440.449

Öresavrundning på varje enskild post och summorna för sig.

Bokslut 2007

Utgifter
Porto för brev, tidning
och betalningar              ��.0�4
Missionärslöner         18�.9��
Resor och repr.          5�.003
Radiomission             94.408
Bibelspridning 100.000
Trycksaker               �0.�13
Omkostnader              �0.9�5
Diverse: utbildn m.m.    50.000
Ukraina: Charkiv        1��.�48
Ukraina: Odessa          �0.3�9
Ukraina: Kiev m.m.       �9.400
Moldavien                �8.000
Rumänien                  8.000
Estland                  �0.000
Lettland                 �8.8�3
Ryssland: Ingermanland   55.011
Mongoliet                �5.000
Vitryssland              11.300

Summa utgifter           1.128.600
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Svenska kronor (SEK) 2007-01-01 2007-12-31 Resultat
SE-banken 1��.���,48 8�.1�1,�0 -90.505,88
Sparbanken i Alingsås 348,90    354,50 5,�0
Dito sparbankskonto 500.�13,4� 484.951,49   -15.��1,9�
Skandiabanken          �11.994,�� �13.4��,40     1.4�1,�3
Stadshypotek Bank �,00 31.�41,00 31.�35,00
Plusgirot 193.�89,�0 100.�41,9� -93.14�,�8
Stadshypotek, 1-årig �30.�0�,00 �3�.303,00 1.59�,00
Stadshypotek, �-årig �01.10�,00 �01.10�,00 0,00
Stadshypotek, 5-årig 100.000,00 100.000,00 0,00
Skattekontot 8,00 8,00 0,00
Fordran Diak Rumänien 85.000,00 85.000,00 0,00
Fordran Karki 13�.���,00 11�.���,00 -�0.000,00
Kollektskuld Lettland -�.�80,00 -�.�80,00 0,00
Insamlingsskuld dito -3.900,00 -4.1�5,00 -��5,00
Skuld Skatelöv (felbet) -�.110,00 0,00 �.110,00
Fordran 1��.000,00 1�3.400,00 1.400,00
Kontanter 1.031,00 �0�,00 -8�4,00
Fasta värdem 2.497.864,11 2.315.717,91 -182.146,20 

Robur Allemansfond V 155.00�,�� 1�1.�43,�0 �.�3�,33
Sv. Likviditetsfond 303.�0�,�1 303.�0�,�1 0,00
Sv obligationsfond �4.183,�� �4.183,�� 0,00
Kapitalinvest �.�93,81 �.88�,�� 88,41
SEB Hedgefond 0,00 495.���,01 495.���,01
Aktier Monsanto 1.59�,09 1.59�,09 0,00
Aktier Ericsson B 18�.800,00 18�.800,00 0,00
Summa rörligt värde 670.089,00 1.172.089,75 502.000,75
Summa kronor 3.167.953,11 3.487.807,66 319.854,55

Euro (EUR):
Kassa 4�,01 �8,91 -13,10
Deutsche Postbank 8.013,48 �.93�,�� -��,��
D:o, Festgeld 11.0�5,99 11.418,�0 35�,�1
Fordran 0,00 1�.500,00 1�.500,00
Summa Euro 19.121,48 31.884,87 12.763,39
Summa tillgångar
Tillgångar i SEK 3.1��.953,11 3.48�.80�,�� 319.854,55
EUR växlat t SEK 180.��9,30 301.��4,19 1�0.594,89
Summa tillgångar 3.348.622,41 3.789.071,85 440.449,44

Som omräkningskurs mellan euro och krona har 9,4485 använts. 
Övriga upplysningar lämnas av kassören.

Anders Eliasson, Kassör

Tillgångar och skulder 2007-12-31
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Till Nordisk Östmissions kärn-
verksamhet hör att stödja bibel-
spridning och utgivandet av god 
kristen litteratur. Stödet till bi-
belspridning går genom Institu-
tet för Bibelöversättning (IFB), 
som sysslar med översättning 
av Bibeln till de många icke-
slaviska språken i OSS (f.d. Sov-
jetunionen). För några år sedan 
stödde NÖ översättningen av 
Lukasevangeliet till nganasan-
ska. För närvarande går vårt 
stöd till översättningen på ängs-
mariska. I det rundbrev som kom 
ut i april berättar Kaisa Franzén 
från institutet följande. (Med re-
publik avses en del av Ryssland 
med självstyre. Samtliga bilder i 
artikeln kommer från IFB.)

I början av mars var det glädjefest i 
Mari-republikens huvudstad Josjkar-
Ola, cirka �0 mil öster om Moskva 
– Nya Testamentet på mari-språket 
hade äntligen blivit tryckt! I sin häls-
ning sade ärkebiskopen av Josjkar-
Ola: ”Idag är en stor dag i Mari-re-
publiken! Idag har Herren själv kom-
mit till våra hem genom sitt Ord och 
gett ljus åt vårt folk. När vi öppnar 

det Heliga Evangeliet på mari öpp-
nar vi idag ett nytt blad i vårt folks 
andliga uppvaknande.” Vi kommer 
att berätta mer om presentationen av 
mariska Nya testamentet i vårt juni-
nyhetsbrev.
På presentationen träffade IFB:s re-
presentant Brane Kalcevic finnen 
Juha Väliaho och hans estniska fru, 
Anu. De arbetar för Ingermanlands 
lutherska kyrka. Väliahos kom till 
Marirepubliken i början av 90-talet. 
Först arbetade de med att testa över-
sättningar på mari. Sedan dess har 
de varit missionärer bland marierna. 
De grundade en församling i Josj-
kar-Ola. Nu bor de i Basjkortistan i 
staden Birsk där det bor många ma-
rier. Där har deras arbete resulterat 
i att en församling bildats med �30 
döpta marier. Dessa marier har inte 
tillhört någon kristen kyrka utan varit 
animister. Direkt efter presentationen 
åkte Juha Väliaho tillbaka till Birsk 
och tog med sig många kartonger 
med mariska Nya Testamenten till 
sina församlingsmedlemmar. Nu kan 
de kristna grunda sig i Guds Ord och 
få undervisning. 
Översättningen av Gamla Testamen-
tet på mari pågår, samtidigt som Nya 
Testamentet på komi, ett annat finsk-
ugriskt språk förbereds för tryck-
ning.

Nu kan marierna grunda sig
i Guds Ord!
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Ingermanländska evangelisk-lutherska kyrkan i Ryssland (ELKIR) har sedan mit-
ten av 1990-talet haft ett livaktigt missionsarbete i Mariland. Marierna är ett av 
de finskugriska folken i området kring och i Ural. Sammanlagt rör det sig om 
3 miljoner människor som talar dessa finskugriska språk. Den gamla hedniska 
religionen med blodiga djuroffer lever fortfarande vidare. Finska missionssäll-
skapet har satsat pengar och missionärstjänster särskilt för detta område. Idag 
finns flera väl fungerande lutherska församlingar, t ex i Josjkar-Ola. Där finns pro-
sten för Ingermanländska prosteriet i Mariland. Flera unga kristna från Mariland 
har utbildats för tjänst i kyrkan på Ingermanländska kyrkans teologiska institut i 
Keltto. Den lutherska kyrkan har lyckats väl att nå dessa till stor del onådda folk, 
eftersom man har försökt ta vara på deras lokala kulturyttringar. Det har varit en 
tillgång för Ingermanländska kyrkan att man har finska rötter, språkligt och kultu-
rellt. Präster från Ingermanländska prosteriet i Ural berättar om att rysk-ortodoxa 
kollegor rådfrågat dem om hur man kan nå dessa folk. Ingermanländska kyrkans 
möjligheter att nå ut med evangeliet i Mariland är fortsatt stora och biblar på det 
egna språket skulle ytterligare bekräfta missionens ambition att visa att man vill 
räcka dem frälsningen i Kristus, snarare än en ny yttre kultur. 

Faktaunderlag från pastorn i ELKIR, Per-Anders Grunnan

I en skola presenteras Nya Testamentet för
elever och lärarkåren.

Mari Nya Testa-
menten körs till 
olika presenta-

tioner på skolor 
och bibliotek.

Anu Väliaho, 
missionär och 
söndagsskol-
lärare i Birks 
församling.
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Jag gjorde min praktik �-31 mars 
�008 som utsänd av Nordisk Öst-
mission till Ukraina där jag jobbade 
inom den Tyska evangeliska lutherska 

kyrkan i Charkiv. Min praktik var 
främst inriktad på pastoralt arbete av 
olika slag inom kyrkan men arbetet 
utgjorde även andra uppgifter som 

Rapport från praktik i Ukraina 

På bilden Juha Väliaho (an-
dra från höger) och IFB:s 
medarbetare Brane Kalcevic, 
Marja Kartano, Tiina Ollikai-
nen och Anita Laakso.

Översättaren Jandakov måste 
ge autograf!

Tre glada mariska damer med 
sina Nya Testamenten.
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inte hade en direkt anknytning till 
kyrkan. 
Då kyrkan hör till den Tyska evang-
eliska lutherska kyrkan är det förståe-
ligt att den har kontakter till Tyskland 
(kyrkans biskop är dock stationerad i 
Odessa). Även andra kännetecken vi-
sar tydligt på de band man har med 
Tyskland t.ex. att liturgin går både på 
ryska och tyska och att många av för-
samlingsmedlemmarna lär sig tyska 
på språkkurser som ordnas av försam-
lingen. Denna starka koppling kändes 
för min del lite främmande när man 
tänker på att alla människorna som 
deltog i gudstjänsten var rysktalande 
men att man trots det envisas med att 
även använda tyska i liturgin.
Jag fick även höra exempel av pastorn 
om en församling där man var miss-
nöjd därför att deras pastor inte var från 
Tyskland utan från Ukraina. Pastorn 
hade då frågat vad som var det vikti-
ga, att få höra Guds ord eller att ha en 
tysktalande pastor och få pengar från 
Tyskland. Han var övertygad om att en 
del av problemet med att man ville ha 
en tysk pastor var just att man ville ha 
möjlighet att få pengar från Tyskland, 
ekonomi är ett område där det finns en 
del problem inom i Ukraina.
På det teologiska planet finns det an-
dra problem som t.ex. liberalteologi i 
olika tappning som många av pasto-
rerna fått med sig från sina studier. 
Andra problem som kyrkan har att 
brottas med är efterdyningarna i sam-
hället efter kommuniststyret med dess 
ateism och även den ryska ortodoxa 
kyrkans teologi som finns hos många 

så kallade kristna människor i landet.
Min praktik i Ukraina var till stor del 
improviserad, och det var inte många 
saker som jag hade schemalagda på 
förhand utan största delen fick jag 
reda på strax innan eller dagen innan. 
Egentligen var det endast predik-
ningarna som jag fick reda på några 
dagar på förhand så att jag skulle hin-
na med ordentliga förberedelser. Un-
der praktiken fick jag möjlighet att 
få predika på gudstjänsten i tre olika 
församlingar och jag fick även hålla 
ett antal mer eller mindre improvise-
rade andakter, där jag inte hade lång 
tid att förbereda vad jag skulle säga.
Jag hade även möjligheten att delta 
under ett antal möten med olika per-
soner och ta del av den administra-
tiva delen av pastoralt arbete. Bland 
annat fick jag vara med på ett möte 
med en pastor från den evangeliska 
lutherska kyrkan i Ukraina, som har 
anknytningar till Wisconsinsynoden. 
Man diskuterade möjligheten att 
samarbeta mellan dessa båda försam-
lingar främst inom olika humanitära 
projekt, men även frågan om kyrkligt 
samarbete fanns med under ytan utan 
att man öppet och officiellt talade om 
det. Utöver detta hade jag möjlighe-
ter att besöka ett antal hjälpstationer 
ett barnhem för handikappade och 
en skola för synskadade barn, delta i 
förberedelser för en aidskampanj och 
tillbringa en del tid i kyrkans dagis. 
Praktiken var en otroligt välsignad tid 
med möjlighet att få inblick i många 
områden som berör olika delar av vad 
en pastor kan ha som arbetsuppgifter. 
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Dessa erfarenheter gav en fördjupad 
kunskap inom många av de olika ar-
betsområden som hör till verksamhe-
ten för en pastor och hur pass mycket 
en normal pastorstjänst innebär av 
administrativt arbete. Jag fick även 
utifrån de olika besöken tillfälle att 
ställa mig själv frågor om hur jag le-
ver mitt liv och hur det skandinaviska 
samhället på många punkter har lik-
nande problem, endast med lite annan 
nyans. Jag tänker då främst på hur vi 
i Skandinavien behandlar människor 
med handikapp, eller helt enkelt vår 
attityd gentemot pensionärer.
Uppgifterna inom kyrkan och även 
de andra uppgifter jag hade gav mig 
mersmak när det gäller rent pastoralt 
arbete t.ex. att förkunna ordet och 
visa på Kristus utifrån Skriften. 
Detta kände jag särskilt tydligt när jag 
hade tillfällen att predika men även i se-
minarier och personliga diskussioner.
Praktiken har på många olika områ-
den gett mig erfarenheter och frågor 
som jag nog reflekterat över redan 
tidigare men som genom praktiken 
lyftes fram och väcktes till liv igen. 
Jag tänker här särskilt på frågan om 
ekumenik, och på vilket sätt man 
skall förhålla sig till detta. Finns det 
sund ekumenik i det man idag kallar 
ekumenik, eller är all form av sam-
arbete uteslutet? Om det är möjligt 
med någon form av ekumeniskt sam-
arbete var går då gränsen för när det 
inte längre är möjligt? En annan inte 
helt enkel fråga är om man ska ha öp-
pet eller slutet nattvardsbord. Dessa 
frågor, samt andra tankar, ger lite ex-

tra motivation till att försöka studera 
hårdare och ännu flera ämnen som 
kan komma till nytta. 
På samma gång kan jag mycket väl se 
resultat av studierna under praktiken 
när jag tänker på diskussioner och pre-
dikningar som jag hade möjlighet att 
få ha under praktiktiden. Jag märkte 
tydligt att jag har fått en mycket grund-
ligare kunskap i Skriften att ösa ur vid 
samtal men även sett hur kraftigt och 
effektivt det är att använda skriften 
som det ”Andens svärd” som Skriften 
är, när det gäller olika falska läror. 
Att under diskussioner kunna hänvisa 
till Skriften som den absoluta aukto-
ritet den är, och hämta citat därifrån 
istället för att behöva slåss med egna 
argument är något som jag kunde 
finna en stor styrka i. Jag hade stor 
glädje av att påminna mig om att Gud 
tar ansvar för sitt ord om det förkun-
nas klart och tydligt utan att det för-
vanskas. På så vis vilar ansvaret inte 
på mig, om ordet känns stötande eller 
kränkande för någon, så länge det är 
ett klart Bibliskt ord som förkunnas.
Praktiken blev, som jag redan påpe-
kat, en stor välsignelse där jag fick 
utvecklas på flera sätt och fick erfa-
renheter som utan just denna praktik 
vore omöjlig att kunna inhämta. 
Praktiken var på många sätt fylld av 
överraskningar då jag inte hade nå-
gon klar förväntan om hur det skulle 
komma att vara. En del av överrask-
ningarna var av positiv art och andra 
mindre gemytliga.
En väldigt positiv erfarenhet var män-
niskorna som jag träffade runtom på 



NORDISK ÖSTMISSION

�9

olika platser, deras artighet och vän-
lighet gjorde att jag trivdes mycket 
bra trots att kulturen nog var ganska 
annorlunda.
Mindre positivt, men som ändå gav 
väldigt positiva erfarenheter var ju 
språkproblemen som fanns, då väldigt 
få av de människor som jag träffade 
kunde någon engelska och jag själv 
inte talar vare sig ryska eller tyska. 
Hade jag vetat hur svårt det skulle vara 
med kommunikationen skulle jag nog 
med stor sannolikhet inte ha åkt till 
Ukraina, men jag skulle i så fall ha gått 
miste om en oerhört välsignad resa där 
även språkproblemen var en välsig-
nad erfarenhet. Jag skulle med glädje 
uppmuntra andra att resa till Ukraina 
på praktik, men skulle rekommendera 
att man antingen behärskar språken 
bättre än jag, eller vara beredd på en 
kulturkrock i språkligt hänseende. Att 
ha klart strukturerat och schemalagt 
arbetsuppgifterna för praktiken är även 
en god sak om man inte gillar att im-
provisera och få överraskningar att ta 
itu med helt plötsligt.
Det är med stor glädje som jag kom-
mer att minnas denna resa som jag 
fick möjlighet att göra med hjälp av 
Nordisk Östmission men framförallt 
genom Guds stora nåd.

Patrik Saviaro
FFG

Utdrag ur Patriks dagbok
Söndag 9.3
Besök i församlingen i Losova där 

jag predikade i gudstjänsten från 
Heb. 13:1�-14. Efter gudstjänsten 
hade jag konfirmandundervisning åt 
några kvinnor med en medelålder på 
c:a 50 år.
De ville ha svar på frågan om Gud 
straffar någon och vidare från den 
frågan kom vi in på ett antal svåra 
frågor t.ex. varför Jesus måste dö, 
kunde inte Gud ha fixat allt på ett an-
nat sätt och flera andra frågor varav 
somliga inte ens går att svara på.

Måndag 17.3
Förmiddagen gick i lekandets tecken 
i kyrkans dagis med barnen där. En 
speciellt glädjande händelse är att en 
av flickorna i dagiset, en flicka på två 
och ett halvt år vid namn Marsja som 
är rädd för män har fått förtroende för 
mig. Hennes pappa dog för ungefär ett 
år sedan och hon har praktiskt taget 
ingen kontakt med några män vilket 
gör att hon är rädd för män och pojkar.
Det låter kanske lite löjligt när man 
berättar om det men det betydde 
mycket för mig som en helt utom-
stående att få hjälpa henne att sätta 
ett hårspänne på plats och att får leka 
med henne i dagiset.
På kvällen besökte jag ett barnhem 
för handikappade barn tillsammans 
med Hamburg. Barnhemmet ligger 
en bit utanför staden och Hamburg 
berättade att man under Sovjettiden 
byggde barnhem och institutioner 
utanför samhället så att man skulle 
slippa att ha handikappade människor 
i det ”normala” samhället och kunna 
säga att man inte har några handi-
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Kyrkan i Charkiv. Foto: Anders Olsson

kappade alls i Sovjet.  Att besöka ett 
barnhem för handikappade barn kan 
knappast beskrivas med ord hur det 
är och hur man känner det efteråt.
Barnen på barnhemmet har olika 
handikapp, somliga har endast fy-
siska handikapp och är helt klara 
psykiskt sett medan somliga har 
grova handikapp både fysiskt och 
psykiskt. ---. När jag sträckte ut han-
den för att hälsa på denna lilla pojke 
med Downs tog han tag i min hand 
och började dra i den medan jag höll 
emot och det hela utvecklades till en 
form av dragkamp mellan oss. Att se 
den oförfalskade glädje som lyste i 
hans ögon och höra hans glada skratt 
över denna enkla lek gör att man blir 
arg när sköterskorna vågar påstå att 
det inte är någon mening att försöka 
att kommunicera med barnen.
Tyvärr är det nog så att barnen inte 

ses som människor utan mera som 
objekt som kräver en viss tillsyn men 
inte mer. ---

Lördag 22.3
På förmiddagen besökte jag den 
Ukrainska evangelisk lutherska kyr-
kans gudstjänst som hör till Wis-
consinsynoden. Intressant var att 
liturgin var tagen från den ryska orto-
doxa kyrkan och man hade ”luthera-
niserat” den för att den skulle passa 
en evangelisk luthersk församling.
På eftermiddagen åkte jag till Poltava 
där jag ska delta i söndagsgudstjäns-
ten.
Natten tillbringades i kyrkan på gol-
vet då pastorns bostad var kall efter-
som pastorn var bortrest. Kyrkgolvet 
var varmt men man blev lite ledbru-
ten trots madrassen man låg på.

Patrik Saviaro
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Januari �008
Gåvor: �8 �10:00 kr 
Kollekter: 18 888:50 kr
Summa: 8� 498:50 kr 
Kollekter JANUARI 2008
Skatelöv+V Torsås 138�, Kvibille 410, 
Häradshammar 9��, St Lundby 845, To-
restorp 555, Gällinge �10, Frillesås 1081, 
Värnamo kyrkl samf 350, Martin Luther 
�53, Göteborgs S:t Pauli 59�0, Göteryd 
4��:50, Fardhems pastorat 1�0, Hishult 
�1�, Gamla Hjelmseryd 450, Kyrkliga 
Förbundet Växjö �08�:50, Kungälvs 
kyrkl samf 415, Lane Ryr 44�. 
Begravningar JANUARI 2008
Jan Thorsson, Ucklum, Åke Brandt, 
Uddevalla, Assar Rosenberg, Villstad, 
Frans Olsson, Karl Gerhard Hansson, 
Hede (Sörbygden), Evert Byding, Färge-
landa, Klara Ljungberg, Solberga, Maj-
Britt Stenqvist, Kjell Karlsson, Vislanda, 
Linnea Thorsson, Solberga/Ytterby, Elon 
Andersson, Hilding Håkansson, Virestad
Hyllningar JANUARI 2008
Ella Svegelius, Ljung, Sven Bernhards-
son, Tuve, Gunborg Regell Hilmersson, 
Torsby, Lennart Karlsson, Örkened.

Februari 2008
Gåvor: 159.4�0:00 kr
Kollekter: 555:00 kr
Summa: 1�0.015:00 kr
Kollekter FEBRUARI 2008
Solberga 555
Begravningar FEBRUARI 2008
Lykke Johansson, Uddevalla, Bertil Ry-
denvik, Hässleholm, David Dotevall, Trä-
slöv, Beda Karlsson, Gerda Andersson, 
Kinna, Ruth Johansson, Ytterby, Linnéa 
Thorsson, Ytterby (Solberga), Sture Jo-
hansson, Jönköpings Kristina-Ljunga-
rum, Dagmar Skogsberg, Brålanda, Ruth 
Jansson, Klövedal, Carl Axel Abrahams-
son, Göteborg, Arne Claesson, Högsbo, 
Berit Nilsson, Hede (Sörbygden), Walter 

Lång, Grebbestad (Tanum), Anna An-
dersson, Bräcke, Solberga.
Hyllningar FEBRUARI 2008
Hugo Johansson, Hyssna, Ingemar Fride-
fors, Månstad, Bengt Lindh, Bäve, Åke 
Karlsson, Foss, Margit Dahlberg, Brålan-
da, Signe Rudberg, Borås, Sune Ivarsson, 
Ytterby, brudparet Karin Halmerius och 
Johan Åström, Margit Johansson, Foss.

Mars 2008
Gåvor: 95.955:00 kronor + �00 euro
Kollekter:  1.809:00
Summa: 9�.��4:00 kronor + �00 euro
Kollekter MARS 2008
Uddevalla 330, Kungälvs kyrkl samf 843, 
Veinge-Tjärby 5��, Öxnevalla 110:-
Begravningar MARS 2008
Walter Lång, Grebbestad (Tanum), Ker-
stin Birkeland, Nässjö, Gunborg Johans-
son, Kungälv, Ruth Jansson, Uddevalla, 
Viktor Andersson, Förlanda, Elsa Gud-
mundsson, Snöstorp, Maria Erlandsson, 
Arby, Sydöstra Småland, Almer Nilsson, 
Ölmevalla, Ingegerd Larsson, Ytterby, 
Dagmar Wentz Lovén, Malmö, Frida 
Svensson, Almundsryd.
Hyllningar MARS 2008
Anders Lindman, Göteborgs Johanne-
berg, Eva Johansson, Skön (Sundsvall), 
Rune Unger, Örby, Maj Franck, Göte-
borgs Johanneberg, Matz Carlsson, Ås 
(Veddige), Andreas Esbensen, Malmö.
Arbets- sy- och missionskretsar första 
kvartalet 2008 
Veddige 1000, Bleket i Bäve �350 (vid 
föreningens upplösning), Söndrum �000, 
Ödsmål 1000, Brålanda �000, Norrfors i 
Nordmaling �500, Vrå 500, Hishult 1000, 
Istorps pastorat 4500, Viskafors i Kin-
narumma 400, Sätila 500. Vegby i Säm 
1000, Göteborgs S:t Pauli 4000, Gällstad-
Södra Säm 3500, Norum 8000

Övriga upplysningar lämnas av  kassören.

Gåvoredovisning
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Posttidning B

Adressändringar meddelas kassören! 
Nordisk Östmission, Fagerliden �, 451 93 Uddevalla

Helga vår kunskap 
Så ber vi en av våra psalmer (nr �93). Mission är 
också att sprida god kristen kunskap. Där får NÖ 
vara med i bibelarbetet i Mariland (i Ryssland), där 
det också finns lutherska församlingar. Vi bekostar 
översättning av goda kristna böcker. I Ukraina blir 
nu den planerade teologiska sommarkursen av, så 
vitt vi kan se. Det blir en hjälp för folk att vara Jesu 
lärjungar. I vår tidning kan du läsa om vårt årsmöte i Slätthögs kyrka och skola 
(bilden t.h., foto Mikael Larsson). Vi skickar tidningen till dig som givit en gåva 
till NÖ (minst 50:-), även om det var i samband med en begravning eller en 
födelsedag. I förekommande fall: Välkommen som ny läsare! Vi önskar att du 
skall gilla vårt blad.

 
A.E.


