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Nattvardsgudstjänst i Cherson i Ukraina. Eduard Löffler och Alexander Tjizj tjänstgör.
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Betraktelse:

Om tre dagar skall Farao upphöja ditt huvud och sätta dig åter på din plats, så 
att du får ge Farao bägaren i handen liksom förut, då du var hans munskänk 
(1 Mos 40). 

Så uttyder Josef olycksbroderns 
dröm. Drömmen slår in. Överste 
munskänken blir frigiven ur fängel-
set och återinsatt i sin tjänst.
Om tre dagar skall Farao upphöja 
ditt huvud och ta det av dig. Han 
skall upphänga dig på trä (1 Mos 
40). Också överste bagarens dröm 
slår in, sedan Josef gett den sin ut-
tydning.
Det handlar om upphöjelse i båda 
fallen men av helt olika slag. Upp-
höjelse till ära, när munskänken blir 
återinsatt i sin tjänst och upphöjelse 
till förnedring, när bagaren blir avrät-
tad. Båda dessa former av upphöjelse 
möter vi när vi följer Herren Jesus till 
Jerusalem och Golgata. Båda dessa 
former av upphöjelse tvinnas sam-
man, när …

Jesus blir upphöjd på korset.
1. Förnedring.
Likt överste bagaren blir Jesus upp-
höjd i bokstavlig mening, när han 
hängs upp på korset. Han blev upp-
höjd från jorden, upp på trä, upp på 
korset. Det var en upphöjelse till 
förnedring för han var dömd att dö, 
hånad och misshandlad och till slut 
avrättad i vanära.
Varför blev det så? Det var Guds plan 
för att vinna seger över ondskans 

makt, för Jesus gick lidandets väg för 
vår skull.
Han gick förnedringens väg till kor-
set för att sona vår synd. 

2. Ära.
Överste munskänken blev ärad, när 
han blev upphöjd. Han miste inte sitt 
huvud utan återfick sin höga tjänst 
hos Farao. När Jesus blev upphöjd på 
korset, trodde ondskans makter att de 
vunnit segern. Det såg ju så ut: Jesus, 
förnedrad till döds på korset.
Sanningen är att det var på korset Je-
sus vann sin avgörande seger. Där av-
väpnade han ondskans makt. I sin död 
dödade han självaste döden och upp-
stod från de döda på den tredje dagen.

3. Liv.
Överste bagarens upphöjelse innebar 
en förnedring, han miste sitt huvud, 
överste munskänken upphöjelse 
innebar en ära, han blev återinsatt 
i sin tjänst. Jesu upphöjelse på kor-
set rymmer båda aspekterna och det 
ställs fram inför oss då brödet och vi-
net upphöjs i Altarets sakrament.
I den heliga nattvarden finns också 
de två aspekterna: brödet som bärs 
fram bryts sönder och bärs ut, välsig-
nat till att ätas. Bröd och vin upphöjs, 
i nattvarden tar vi emot vår korsfäste 
och uppståndne Frälsare.
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I mässan bär vi fram våra nederlag 
och synd, våra tillkortakommanden, 
vår förnedring. Vi lägger fram dem 
inför vår korsfäste Frälsare. Av ho-
nom mottar vi förlåtelse, upprättelse, 
salighet och liv.
För att det nya livet ska kunna växa 
i vårt liv måste något dö. Det döds-
dömda är vår själviskhet, ondska och 
ljumhet. Lagens dom dödar detta, 
nådens dag upprättar oss som Guds 

älskade barn och föder något nytt: 
Jesu kärlek och liv.
Nu får vi följa Jesus på hans vandring 
till Jerusalem och korset. Han gick in 
under domen, lät sig förnedras. Men 
det var där han vann sin seger. I den 
segern vill han innesluta oss alla. Det 
som skedde på korset skedde för oss, 
för att vi ska få del i ärans liv.
Amen.

Rolf Pettersson

Ordförandens spalt
Nordisk Östmission har många 
gånger varit med om att stödja över-
sättning och tryckning av god kris-
ten litteratur till andra språk. Det är 
min övertygelse att böcker kommer 
att fortsätta att fylla en viktig funk-
tion även i ett IT-samhälle med dess 
tillgång till digital information via 
Internet. Vi har därför för avsikt att 
fortsätta att förbättra möjligheterna 
att läsa böcker på språk som talas i 
Östeuropa och Asien. Just nu har vi 
ett antal projekt på gång. Det som 
känns allra viktigast är att få vara 
med att översätta Guds Ord, Bibeln, 
så att fler människor kan få tillgång 
till den. Här har vi förmånen att få 
stödja IFB (Institutet För Bibelö-
versättning) i dess uppgift att ge ut 
Bibeln till ickeslaviska folk i sla-
viska länder. Vi har redan i år hun-
nit med att ge ytterligare ett bidrag 
till den ängsmariska översättningen, 

en översättning som jag tidigare har 
nämnt i denna spalt. Om Gud vill 
kommer vi att fortsätta att stödja 
denna översättning till dess att hela 
Bibeln är färdig för tryckning, vilket 
planeras ske 2015-2016. 

Samarbeten med LHF (Lutheran 
Heritage Foundation) och tidigare 
Augsburgsstiftelsen i Lettland har 
gjort att vi under åren varit med om 
översättning av flera böcker. Senast 
är det biskop Bo Giertz bok Den sto-
ra lögnen och den stora sanningen 
som nu är klar för distribution på det 
Lettiska språket. 

Vi hoppas vidare att Bo Giertz bok 
Stengrunden skall komma ut på ryska 
här i år. Boken är översatt och kom-
mer att tryckas i vår, allt finansierat 
av Nordisk Östmission. I den engel-
ska utgåvan av Stengrunden, ”The 
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Högtid och vardag i kyrkolivet i Ukraina

1. Ett brev från Alexander
--
Jag berättar kort om mig själv. Jag 
är 35 år gammal och har fru och två 
döttrar, 3 och 6 år. Som pastor har 
jag tjänat i 8 år, sista 6,5 åren har jag 
arbetat i DELKU:s kyrkoförvaltning 
i Odessa. Jag har uppdrag att organi-

sera seminarier för hela kyrkan i det 
nya kyrkcentret. Tidigare, när allt var 
billigare ordnade vi upp till 20 semi-
narier per år för predikanter, musiker, 
barn, ungdomsledare, medier, diako-
ni, företagare, kyrkorådsordföranden 
o s v.
År 2002 grundade jag och några an-

Från pastor Alexander Gross, Odessa, har vi fått brev om vad som 
är aktuellt i den tyska lutherska kyrkan (DELKU), en av våra samar-
betspartner i Ukraina. Det vittnar om optimism trots det svåra eko-
nomiska läget. Längre fram i tidningen kommer några berättelser 
från olika DELKU-församlingar samt en redogörelse för årets synod 
(kyrkomöte). Alexander Gross, som får ett månatligt bidrag av NÖ, 
berättar:

Hammer of God”, finns det ett förord 
skrivet av Hans Andræ, svensk präst 
som är bosatt i USA. Detta förord är 
framför allt avsett för amerikanska 
läsare. Förordet kommer också att 
finnas med i den ryska utgåvan men 
genom ett vänligt tillmötesgående 
från Hans Andræ har det modifierats 
så att det bättre kommer att passa de 
ryska läsarna.

Sist vill jag också nämna den över-
sättning av Josef Imbergs bok ”The 
way of life”, som just nu sker till far-
si (språket som talas i Iran). Boken 
är en enkel kristen troslära som finns 
översatt bl a till afrikanska språk. 

Översättningen till farsi görs genom 
vår samarbetspartner TWR i Canada. 
Vi har finansierat översättningen och 
är även beredda att stå för tryckning-
en när det kommit så långt.  

Slutligen vill jag påminna om att vårt 
årsmöte nu närmar sig. Jag hoppas 
att jag kommer att få se många av er 
denna gång i Johannebergskyrkan i 
centrala Göteborg. Vi hoppas att vi 
kommer att ha någon från den Ing-
ermanländska kyrkan som huvudta-
lare. Se även annons på annan sida i 
detta nummer av tidningen.  

Martin Wihlborg
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dra Internationale christliche Frei-
zeit Gloria. Förra sommaren hade 
vi sju läger och samlingar för barn, 
ungdomar, tonåringar och familjer 
samt bibeldagar. Vi sköter oss själva 
och alla medarbetare är frivilliga från 
kyrkans församlingar. Ungefär 420 
deltagare har under sommaren be-
sökt våra evangelisationsdagar.
Jag tjänar också som pastor och hål-
ler ständigt gudstjänster och kurser i 
tro i tre församlingar och två försam-
lingsgrupper. Med en ungdomskrets 
(Jugendinitiative) har vi fått nytt liv 
i Odessaförsamlingen. Vi samlar 
där ständigt två söndagsskolor, ton-
årskrets och ungdomskrets samt fa-
miljerådgivning. Vi är också aktiva i 
evangelisationsprogrammen.
--
Det svåraste i min tjänst är ständigt 
det finansiella läget för min familj. 
Vår kyrka är fattig och församling-
arna små. Vi får stöd från lutherska 
kyrkan i Bayern, vår fadderkyrka 
(vilken man alltså har vänskapsför-
bindelser med, red.anm). Med min 
månadslön får jag verkligen bekym-
mer för min familj. Bara för maten 
behöver vi mer än jag har i lön, där-
för är hjälp från trossyskon viktig för 
mig! 
Jag tackar än en gång för ert stöd och 
ber er be för min vidare tjänst. Här 
kommer att bli ändringar. Jag hoppas 
att kunna föra Guds vilja vidare!
Guds välsignelse!

Alexander Gross
Odessa

2. En rapport från Alexander 
Gross om julfirandet i Odessa.
God Jul och gott Nytt År!
”Se, jag bådar er en stor glädje, som 
skall vederfaras allt folket. Ty idag 
har en Frälsare blivit född åt er i Da-
vids stad, och han är Messias, Her-
ren.” Luk. 2:10-11.
En glad nyhet om Frälsarens an-
komst till världen. Våra hjärtan skall 
åter fyllas av glädje och tacksam-
het. Gud förnyar våra relationer och 
öppnar kärleken för världen. Denna 
kärlek gav oss kraft, fylld av Helig 
Ande, ledde oss på olika vägar och 
beskyddade oss. Denna kärlek öpp-
nade våra hjärtan för människor, som 
lever omkring oss.
I vår kyrka är advent en tid av för-
beredelse och förväntan. I väst stäm-
mer denna tid överens med förbere-
delserna för den kommande högti-
den. Allt blir vackert och sagolikt. 
Smyckandet, gåvorna och handeln. 
I vår östliga kultur finns inte sådana 
långvariga traditioner för förberedel-
se. Våra städer och våra gator skil-
jer sig den 20 eller 25 december inte 
alls från november. Faktiskt finns det 
inga utsmyckningar eller girlanger, 
inga julmarknader och inte heller 
någon festlig stämning. Den 24 och 
25 december är vanliga arbetsdagar. 
Många människor har svårt att kom-
ma till kyrkan vid högtiden.
Alla förändringar börjar närmre ny-
året. För 4-5 dagar pyntar man de 
centrala delarna av städerna, man kö-
per granar och smyckar hus och bo-
städer. Man stormar stormarknader-
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na, köper mat och förbereder sig för 
festen. Firandet av det nya året är det 
viktigaste på året. Julen enligt den 
julianska kalendern 6-7 januari följer 
strax efter, men är betydligt mindre 
och betyder för många ingenting.
För ungdomsarbetet (Jugendinitia-
tive) var det ett mål att uppenbara 
hela betydelsen av julen för männis-
korna. Med stöd av Mentorsdienst – 
Osteuropa och egna gåvor kunde vi 
förbereda livsmedelspaket för 150 
pensionärer i sju städer och byar. 
Genom den ekonomiska krisen li-
der dessa människor väldigt mycket. 
Några fick under december ingen 
pension alls. Staten har inga pengar 
att betala alla pensionärer. Vår hjälp 
kom för många just i rätt ögonblick. 
Mer än ett och ett halvt ton livsmedel 
inköptes och slogs in i paket. På var-
je ort ställde många människor upp 
och hjälpte till. Men vi ville inte bara 
dela ut en hjälp utan varje hus besök-
tes och man talade och bad med de 
boende. Många fick också ett Johan-
nesevangelium. Våra medarbetare 
gjorde också ett diakonalt kartläg-
gande för att få bättre kännedom om 
människor och deras behov. Vi vill 
också bistå dem i fortsättningen. Så 
lärde sig våra unga att bli uppmärk-
samma på de gamla och deras behov. 
Särskilda intryck fick jag på jag ett 
hus för handikappade i Odessa. Vi 
sökte en kvinna som vi ville hjälpa, 
men det visade sig att hon i verk-
ligheten ville hjälpa oss. Trots en 
ständig feber på 38-39 grader, och 
återkommande, nödvändiga opera-

tioner, blev hon själv ett trosexempel 
för oss. Hon hade i huset organiserat 
en bönegrupp. Hon lovade att be för 
alla våra behov. I detta hus, som så 
ofta gästas av döden, hade hon bör-
jat trösta och stödja människor. Hon 
känner alla! T.o.m. direktorn för hu-
set hade blivit föremål för bön, för 
att finna lösning på problemen. ”Gud 
ger kraft i svagheten” – detta ord 
blev för mig åter levande!
Vi arbetar inte bara för barmhärtighet 
och kärlek. I stället strävar vi efter att 
berätta för fler och fler människor om 
innebörden av Frälsarens ankomst i 
världen. Av det skälet fick vi ha jule-
vangelisation i de statliga skolorna. I 
fyra skolor i regionen kunde vi samla 
uppåt 300 barn, ibland tillsammans 
med lärare och föräldrar Alla rekto-
rerna var med och gladde sig över 
att vi kunde berätta om högtiden för 
barnen och de vuxna.
Ett gott tecken på Guds kärlek blev 
också de julklappar till barn som vi 
mottog från Polen och delade ut i 
några skolor. Centrum för mission 
och evangelisation i Dsiegelow i 
Polen hade tillsammans med många 
medhjälpare samlat in 4500 paket 
till barn i Ukraina. Vi ville visa för 
barn och vuxna, att Gud vill ge dem 
uppmuntran och att han kallar dem 
till sig.
En kvinna, som sedan deltog i våra 
festprogram höll på att säga att käns-
lan inte hade infunnit sig under fest-
gudstjänsten den 24 december. Men 
bara efter två evangelisationsbesök 
följande dag, och nära att falla ihop av 
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Cherson: Församlingen i Cherson 
fick som gåva ett vackert försam-
lingshem av sin fadderkyrka i Bay-
ern. Huset i en våning har många 
funktioner: det finns en kyrksal, 
ett rum för barnaktiviteter och för 
evangelisationsträffar. En trappa upp 
ligger en pastorsbostad.
År 1995 kom ordföranden i den tys-
ka föreningen Wiedergeburt (pånytt-
födelse) i Cherson med ett förslag 
till församlingen Zmijivka att grunda 
en evangelisk-luthersk församling i 
deras stad. Den Nyapostoliska kyr-
kan var nämligen mycket aktiv och 
många rysslandstyskar gick dit. På 
så sätt genomfördes den första luth-

erska gudstjänsten i den katolska 
kyrkans lokaler. Efter gudstjänsten 
blev pastorn tilltalad av en gammal 
kvinna som berättade att hon på 52 år 
inte kunnat gå till nattvarden.
Den nygrundade församlingen fick 
igen se sig om efter nya lokaler. Ef-
tersom man i Cherson hade sprängt 
en historisk kyrkobyggnad, fick för-
samlingen till slut som gottgörelse 
en tomt på Leningatan. En ny kyrko-
byggnad hade redan projekterats men 
ekonomiska skäl gjorde att den inte 
förverkligades. Snart hittade pastor 
Eduard Löffler från Schlangendorf 
och pastor Alexander Tjizj en bygg-
nad som senare kunde förvärvas.

Församlingshuset invigs
Denna och följande lilla artikel rör också DELKU. På olika sätt får 
församlingarna utrymmen att samlas i och fira gudstjänst i. Vi har fått 
dessa artiklar från företrädare för ELKRAS (Ryssland) och DELKU 
(Ukraina), och de ger exempel på hur det har gått till mitt i Ukraina 
samt inte så långt från Gammalsvenskby.

trötthet sade hon: ”Nu känner jag att 
Gud har givit mig glädjen över födel-
sen.” Denna glädje fyller nu alla med-
hjälpare, som deltog i arbetet med att 
berätta om högtiden i skolorna.
De glada barnen, de lyckliga äldre, 
medelålders människor som inget 
kunde fatta, som inte väntade någon 
ström av Guds kärlek, alltså vittnes-
bördet om Frälsarens ankomst. Så 

uppenbarar julhögtidens traditioner 
sin verkliga mening för dem.
Jag är uppriktigt glad att tillsammans 
med unga människor kunna vara ett 
vittnesbörd om Guds uppenbarelse i 
många människors hjärta denna jul.
--
Var välsignade!

Alexander Gross
Övers. B.W.
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Slut med gudstjänster i källaren
Bila Tserkva: Den 12 oktober ägde 
invigningen av det nya församlings-
hemmet rum. Envåningsbyggna-
den med en yta av ungefär 73 m², i 
mycket gott skick, är en f d herrgård. 
Det finns en förstuga och två rum: en 
gudstjänstlokal och ett rum för olika 
sammankomster, som konfirmand-
undervisning och barnverksamhet. 
Köket passar bra för te och samvaro. 
En liten gård hör också till.
 Makarna Hickel i Puschendorf fick 
under invigningen ta emot ett stort 
tack. De båda kommer från biskopens 
Georg Güntsch förra församling. Ef-
ter ett besök i Bila Tserkva-försam-
lingen berättade de i sin hembygd 
att församlingsborna var tvungna att 

hålla sina gudstjänster i en källare. 
Då startade en penninginsamling. 
Waldraud och Georg Güntsch och 
pastor Peter Sachi deltog aktivt i den. 
Fadderkyrkan i Bayern sköt till åter-
stoden av köpeskillingen. 
Nu kan församlingen fira gudstjänst i 
egna lokaler.
Till invigningsfesten kom det gäster 
från församlingar i kyrkokretsen: 
Kiev, Zjytomyr, Novohrad-Volyn-
skyj. Pastor Viktor Tselinko från 
Vinnytsia (Vinnitsa) var där. Repre-
sentanter från kommunförvaltningen 
var också närvarande.

Sinaida Medvetskaja
övers K H Stjernevi

Festgudstjänst i det nya församlingshemmet i Bila Tserkva.

Till invigningen an-
lände många gäster, 
också en barnkör 
från Zmijivka.
Det kom att bli en 
god tradition att 
församlingarna be-
sökte varandra.

Marina Chudenko
taleskvinna för 

ELKRAS 
övers K.H. Stjernevi
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Tyska Evangelisk-lutherska Kyrkans i 
Ukraina femtonde synod
Vi tar här med en rapport från ett kyrkomöte i Ukraina. Den är en of-
ficiell artikel som vi fått. Översättare är också här Karl Henrik Stjer-
nevi. Vi tackar för hans arbete!

Det övergripande ämnet för 
DELKU:s (Tyska Evangelisk-luth-
erska Kyrkan i Ukraina) synod, 
som ägde rum den 20-22 oktober i 
kyrkcentret S:t Pauli i Odessa, var 
Att komma människor till mötes – 
mission och själavård. Synoden är 
DELKU:s högsta organ. I dess arbete 
deltog 29 delegater, 12 pastorer och 
gäster från Den evangelisk-lutherska 
kyrkan i Bayern.

 Öppningsgudstjänsten ägde rum i 
den ännu inte färdigrenoverade S:t 
Pauli-kyrkan. Synodens president, 
pastor Andrej Hamburg, predikade 
över ämnet Tålamodet förstärker 
vår blick för vad Gud ger oss för att 
bygga Kyrkan. På tegelstenarna som 
bildade det provisoriska altaret skrev 
delegater och gäster ner vad Kyrkan 
har behov av: Gud, kärlek, medkäns-
la, tålamod, barn.

”Stenar” för kyrkobygget. DELKU:s biskop Georg Güntsch ber för ungdomen.
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Av stenarna byggde man därefter upp 
en mur i altarrummet i kyrkcentret.
I verksamhetsberättelsen Biskops-
tjänsten i DELKU såsom själavård 
gjorde biskop Georg Güntsch en in-
tressant analys av biskopstjänsten i 
Nya Testamentet; han pekade på de 
krav som ställs på en biskop i Första 
Timotheosbrevet och i Titusbrevet. 
Han uppmärksammade i synnerhet 
DELKU:s stadgar och biskopstjäns-
ten, dess kallelse och förpliktelser.
Då biskop Güntsch nu avgår från sin 
tjänst i DELKU, föreslog fadderkyr-
kan (d.v.s. den kyrka man har vän-
skapsförbindelser med, red. anm.) i 
Bayern pastor Uland Spalinger som 
efterträdare. Pastor Spalinger infor-
merade de församlade om sin 25 år 

långa tjänst i den bayerska kyrkan 
och om sitt arbete under 90-talet i 
Papua-Nya Guinea: ”Livet i kyrkan 
växlar: andra språk, andra traditioner, 
annan kultur. Det som förenar oss är 
att vi alla tillhör en enda kyrka.”
Under kvällsbönen välsignades två 
nya delegater i synoden i sitt kall: 
Nina Kurdijak (Kiev) och Olga Djat-
jenko (Lviv).
En stor diskussion uppstod kring äm-
net Församlingens tiondebidrag till 
kyrkan. Presidiemedlemmen Alexan-
der Bozjedomov höll ett inlednings-
anförande.
Om det finansiella läget i fadder-
kyrkan, om sparåtgärder och om 
positiva resultat rapporterade Ulrich 
Zenker. Den evangelisk-lutherska 
kyrkan i Bayern finansierade under 
2008 inköp av fyra byggnader till 
församlingarna i Krementjuk, Bila 
Tserkva, Kertj och Cherson. Pastor 
Zenker redogjorde för den pågående 
restaureringen av S:t Pauli-kyrkan; 
invigningen beräknas bli i oktober 
2009. Klaus-Jürgen Röpke är huvud-
ansvarig för koordinering av bygg-
arbetena. Han reser av den anled-
ningen regelbundet mellan München 
och Odessa (Anm.: både Zenker och 
Röpke är från Bayern).
 Alexander Gross och Natalja Ko-
lesnik presenterade resultat av ung-
domsarbetet och upplägg av evang-
elisation i Petrodolina, Kudrjavka 
och Petrovka.
På grundval av de diskussioner som 
förts i de olika arbetsgrupperna biföll 
delegaterna i plenum följande beslut.

Den biskoplige visitatorn Uland 
Spalinger.
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Spalinger installeras i sitt ämbete. Från vänster 
ser vi Güntsch, Zenker, Ratz och Hamburg lägga 
händerna på honom.

Predikant- och pastorstjänst:  
att utarbeta reglemente före synoden 
2009 för predikanter och pastorer;
att årligen genomföra en gemensam 
konferens för pastorer och predikan-
ter och en gång om året en konferens 
för bara predikanter.

Finanser och byggfrågor:
Fast egendom och mark som tillhör 
församlingarna skall överföras till 
DELKU:s styrelse. Styrelsen står för 
alla kostnader för transaktionen. För-
samlingarna i DELKU rekommende-
ras att varje kvartal över-
föra till styrelsens konto 
en tiondedel av kvartalets 
gåvor, medel avsedda till 
gagn för hela kyrkan.
Synodens presidium fick 
ytterligare i uppgift att till-
sätta en kommission med 
uppdrag att bestämma och 
identifiera lutherdomen 
i Ukraina och lägga fast 
riktlinjer för andra för-
samlingars medlemskap i 
DELKU. Kommissionens 
arbete skall redovisas på 
synoden 2009.
Under avslutningsguds-
tjänsten förlänades biskop 
Georg Güntsch en medalj. 
Den överlämnades av är-
kebiskopen i ELKRAS, 
Edmund Ratz, med tack 
för biskopens fruktbring-
ande insatser.
Pastor Uland Spalinger 
invigdes sedan i sin tjänst 

som biskoplig visitator av ärkebis-
kop Ratz, som assisterades av biskop 
Güntsch, pastor Zenker och pastor 
Hamburg.
Den nyutnämnde ledaren för DEL-
KU i Ukraina tillträder sin tjänst först 
i mars 2009. Fram till dess kommer 
han att representeras av synodens 
president, pastor Hamburg.

Marina Chudenko
taleskvinna för ELKRAS 

övers. K.H. Stjernevi 
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Något om …
Bila Tserkva
Bila Tserkva är en stad nästan mitt i Ukraina, både om man drar en linje öst-
väst och en norr-söder. Där bor omkring 189 000 människor. Den härstammar 
från 1032, och grundades alltså på Kiev-rikets tid. Staden ligger 80 km söder 
om Kiev och heter på ryska Belaja Tserkov (staden var rysk 1795-1991). Det 
finns trådbuss i staden.

Odessa
Odessa grundades på Katarina den storas tid eller år 1794, på ett område 
som ryssarna erövrat från turken. Namnen härrör från en gammal grekisk ko-
loni, Odessos. Det var en stor stad redan före ryska revolutionen med många 
kyrkor av olika bekännelser, inte bara ortodoxa, utan också en luthersk. Sta-
den ligger vid Svarta havet, har av ålder varit mångkulturell, förr också med 
många judar, och är tillräckligt stor för att ha spårvagn (sedan 1880). Staden 
har varit en rysk smältdegel och inkörsporten till Ryssland om man kommit 
från Medelhavet. I staden har både DELKU och SELKU (se NÖ 1/08, sid 8) 
sina huvudkvarter. SELKU:s missionscentrum färdigställs dock i byn Usatovo 
strax utanför. Odessa är det ryska namnet, på ukrainska heter det Odesa. 
Invånarantalet för denna sydukrainska stad är drygt 1 miljon.

Zmijivka
Zmijivka är en ukrainsk by vid nedre delen av floden Dnjepr. På ryska heter 
den Zmejevka, och bägge namnen kommer av ordet ”orm”, då södra delen av 
byn på tyska heter Schlangendorf. En mellandel har kallats Mülhausendorf, 
norr om denna finns Gammalsvenskby (Altschwedendorf, i nyare tid på ryska: 
Verbivka) och längst upp Klosterdorf. År 1782 kom ett antal Dagö-svenskar 
till detta område, och under förra hälften av 1800-talet anlände tyska kolo-
nister, inbjudna av den ryske tsaren. Byn har efter utvandringar 1929 och i 
nyare tid samt efter krig och kommunistisk diktatur en blandad befolkning. Det 
finns tre kyrkor: en grekisk-katolsk av nyare datum i Klosterdorf, en ortodox 
i Gammalsvenskby (f.d. svenska kyrkan från 1885; används också ibland för 
svenskspråkiga gudstjänster, se t.ex. NÖ 3/08) och en luthersk inom DELKU i 
Schlangendorf (f.d. tyska från 1887). I den sistnämnda är E Löffler pastor (se 
den lilla artikeln om Cherson ovan sidan 8).

Cherson
Är en ukrainsk stad inte allt för långt från Dnjeprs utlopp i Svarta havet. Den 
grundades 1778 av furst Potemkin och har numera ungefär 303 000 invånare. 
Cherson är en viktig hamn och har skeppsbyggnadsindustri. Även här finns 
det trådbuss.

Anders Eliasson
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Den ingermanländska evangelisk-
lutherska kyrkan i Ryssland 

En kort översikt 

Allmänt inledande
I det väldiga Ryssland finns det ett 
icke föraktligt antal lutherska för-
samlingar. De är i sin tur organise-
rade i kyrkosamfund. Dessa kyrkor 
utgör en liten del av den ryska kris-
tenheten bredvid den stora rysk-or-
todoxa kyrkan (som är ”det ryska” 
sättet att tro kristet på) och en mängd 
församlingsbildningar bland evan-
geliekristna, baptister, pingstvänner 
med flera. Deras historia är delvis 
gemensam med andra församlingar 
inom OSS, det tidigare Sovjetunio-
nen. Det beror givetvis dels på att 
de stater som nu blivit självständiga, 
antingen för första gången eller åter-
igen, under femtio till sjuttio år stod 
under sovjetryskt välde, och dessför-
innan hörde med till Tsarryssland. 
Därför delar de alla 70 års kristen-
domsförföljelser, och därtill de olika 
bekymmer som icke rysk-ortodoxa 
församlingar kunde ha under Peter, 
Katarina, Alexander och Nikolaj, när 
dessa var områdets yttersta jordiska 
överhet. Den förste härskaren över 
lutheraner i Ryssland synes dock ha 
varit Ivan IV (omkr. 1575).
För Nordisk Östmission är det när-
mast två kyrkosamfund som är 
av intresse. Först har vi ELKRAS 

(Evangelisk-lutherska kyrkan i Ryss-
land och andra stater), med olika re-
gionalkyrkor i Ryssland och andra 
stater, under ledning av ärkebiskop 
Edmund Ratz i Sankt Petersburg. 
Det är i detta sammanhang DELKU 
i Ukraina hör hemma (se andra ar-
tiklar i detta nummer). Till denna 
kyrka är också den svensk-ryska 
Sankt Katarinaförsamlingen i Sankt 
Petersburg ansluten. Det finns inte 
helt vattentäta skott mellan de olika 
kyrkorna så vitt jag kan förstå, utan 
man uppträder mot varandra med en 
kristen hövlighet.
Den andra större kyrkan är den 
Evangelisk-lutherska kyrkan i Inger-
manland i Ryssland (ELKIR). Den 
kan också kallas den Ingermanländ-
ska kyrkan efter mönster från det fin-
ska Inkerin kirkko. Det är denna kyr-
ka som denna artikel skall behandla.

Lutherdomen i Ingermanland un-
der kungar och tsarer
Luthersk tro kom till Ingermanland 
(landskapet runt floden Nevas myn-
ning) i början av 1600-talet. Egent-
ligen kom den med invandrare från 
Savolax och andra landskap i Fin-
land. Det svenska kungadömets 
utvidgning österut genom freden i 
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Stolbova 1617 utgjorde en gynnsam 
jordmån för den lutherska ortodoxin. 
Kyrkor byggdes och kyrkoherdar in-
stallerades i sina ämbeten. Den kyrk-
liga överheten för församlingarna 
i detta område fanns först i Viborg, 
men flyttades sedan till Narva. Mis-
sionsverksamhet bland andra finsk-
ugriska stammar vid Finska viken 
fick föga framgång. Efter freden i 
Nystad 1721 kom området under 
tsarryskt välde, men tsaren lät de 
lutherska församlingarna få finnas 

kvar. Senare under 1700-ta-
let hade både en finsk och en 
svensk församling etablerats 
i Sankt Petersburg, staden 
som byggts som rysk huvud-
stad på ett område som när 
bygget började, ännu på pap-
peret tillhörde Sverige. Tsa-
ren lät de olika lutherska för-
samlingarna i sitt rike samlas 
under en gemensam överhet, 
där det tyska språket hade en 
ledande ställning. Från 1832 
fram till det kommunistiska 
maktövertagandet 1917 gäll-
de en för hela det ryska riket 
gemensam kyrkolag för de 
evangeliska församlingarna, 
inte bara för de rysslandsfin-
ska utan även för de estniska 
och lettiska, samt för tyska 
församlingar i Baltikum, 
vid Volga samt nedåt Svarta 
havet.1 Under 1800-talet var 
folkskoleväsendet en kyrklig 
angelägenhet, och det före-
kom både konfirmandunder-

visning och husförhör.

Lutherdomen i Ingermanland un-
der kommunistiskt förtryck
I och med den s.k. oktoberrevolutio-
nen inträdde en svår tid för de kristna 
i det gamla Ryssland, även för ing-
ermanländarna. Efter freden i Dorpat   

Lutherska kyrkan i Pusjkin. Foto: T Bykova 
och V Uzjviev.

1 Storfurstendömet Finland (1809-1917) 
hade en egen kyrkoledning, och från 
1869 en kyrkolag där tsaren inte längre 
var överhuvud.
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(Tartu) 1920 inträdde dock en tid av 
sju något så när goda år. Under denna 
tid organiserades ledningen för den 
ingermanländska kyrkan. Alltså kun-
de kyrkan efter järnridåns bortdra-
gande hävda att den funnits tidigare, 
även om kyrkan så som vi nu ser den 
är något som uppstått efter glasnost 
och perestrojka. Snart visade dock 
kommunismen sitt rätta ansikte. Hur 
det var under denna tid berättar bl.a. 
pastor Aatami Kuortti och lekman-
nen Juho Häkkinen i sina 
böcker. Under tiden fram till 
1937 utgjorde prosten Selim 
Jalmari Laurikkala en inoffi-
ciell biskop för de rysslands-
finska lutherska församling-
arna. Slutligen måste han 
utvandra. En väckelse under 
tjugutalet avlöstes av en tid 
med allt hårdare tumskruvar 
från statsmaktens sida. Slut-
ligen förhindrades kyrkans 
verksamhet fullständigt. Ef-
ter 1938 var det helt stopp 
för gudstjänster. Under andra 
världskriget ägnade sig sov-
jetstaten åt etnisk rensning i 
området mellan Ladoga och 
finska viken. Många inger-
manländare for illa genom 
att de som under fortsätt-
ningskriget kommit till Fin-
land tvingades återvända till 
Sovjetunionen. Vid tiden för 
Sovjetunionens upplösning 
bodde de flesta rysslandsfin-
nar, som vistades inom denna 
stat, i Karelen, i Estland och 

runt S:t Petersburg. En hel del om-
flyttningar och återvändanden hade 
skett under efterkrigstiden. Under 
denna tid fortsatte det andliga livet i 
det tysta, med olika nödlösningar när 
det gäller gudstjänstlivet. I slutet av 
1950-talet besökte den estniske luth-
erske ärkebiskopen Petroskoi (Petro-
zavodsk) i Fjärrkarelen. Det fortsatte 
med sporadiska besök av estniska 
kyrkoherdar i Ingermanland. En lo-
vande utveckling hade börjat i Pusj-

Lutherdomen nådde Moskva tidigt. Denna 
kyrka finns i den ryska huvudstaden. Foto: I 
Alisov.
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kin, en utveckling som fortsatte se-
dan Gorbatjov blivit ledare för Sov-
jetunionen.

Lutherdomen i Ingermanland un-
der glasnost och perestrojka
Under 1980-talets senare hälft gavs 
dittills oanade möjligheter till frihet 
för kyrkligt arbete i Sovjet. Detta 
gagnade också ingermanländarna. 
Man fick hjälp från Finland men 
också olika män med andlig resning 
bland de egna, fick nyckelroller i 
kyrkans återupprättande.

Den ingermanländska kyrkans 
återupprättade självständighet
Sedan de ingermanländska försam-
lingarna stått under estnisk luthersk 
kyrklig överhet under de sista sov-
jetåren, blev Ingermanlands kyrka 
i Ryssland självständig från EELK 
den 1 januari 1992. Den yttre an-
ledningen var att Estland blev en 
självständig stat, skild från Sovjet-
unionen. Som biskop utsågs den fin-
ske pastorn Leino Hassinen (f 1924). 
Han kvarstod i sitt ämbete som 
”övergångsbiskop” till 1996.
Ur den tidigare estniska kyrkan för 
ryska lutherska finnar har det bli-
vit en multietnisk och mångkultu-
rell kyrka med 25 olika folkgrupper 
bland medlemmarna. 

Från Keltto sänds tjänare ut över 
hela Ryssland
Den ingermanländska kyrkans ut-
bildningsanstalt finns i Keltto socken 
mellan S:t Petersburg och sjön La-

doga. Här får de blivande prästerna 
sin utbildning. Bland lärarna finns 
både inhemska och gästande lärar-
krafter. Mycket av pengarna bakom 
denna och andra satsningar inom 
ELKIR har kommit från Finland och 
dess olika missionssällskap. Väckel-
serörelser har också velat stödja mis-
sionsarbetet i Ryssland.
Det ryska språket är ett sammanhål-
lande band i ett så multietniskt land 
som Ryssland. Biskop Hassinen 
påpekar i några rader att under en 
stor del av 1900-talet var ryska det 
”kommunistiska latinet”. Vad latinet 
var under medeltiden och engelska 
är för flyget, det är ryska för områ-
det från Östeuropa till Vladivostok2 
Men samtidigt har också de olika 
nationella språken ett hem i kyrkan. 
Latin och kyrkoslaviska har starka 
symbolvärden, men kan lätt smittas 
av imperialismens virus.
I Ryssland har av ålder en monopo-
listisk tendens gjort sig gällande både 
på den världsliga och på det andliga 
området. Därför har lutherdomen en 
minoritetsställning. Men vad betyder 
det att folk från alla kristna samman-
hang i Sovjet har suttit i fängelse, 
och att martyrernas blod har runnit 
hela vägen från Björkö till Sachalin?
ELKIR utbildar folk i Keltto och 
ELKRAS i Novosaratovka. Olika 
bakgrund, och till dels olika infly-
tande från västerländsk lutherdom 
gör att det finns två vägar (minst) för 
lutheranerna öster om Finska viken. 

2 Junker, sid. 63.
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Ingermanländska kyrkan är 
därvid en viktig bas för att 
nå de många små och stora 
finskugriska folken med 
evangelium om den upp-
ståndne. ”Kristus är sanner-
ligen uppstånden” ljuder det 
gärna i Ryssland vid påsk. 
ELKIR synes vara ett red-
skap för den Helige att också 
få folk att bekänna ”Kristus 
är min rättfärdighet”.

Från Kola till Jamburg 
och från Viborg till Sibi-
rien
Församlingarna i den ing-
ermanländska kyrkan finns 
spridda över en stor del av 
Ryssland. Områden där et-
niska lutheraner har sedva-
nerätt förenas med försam-
lingar bland olika finsk-
ugriska folk, där mission 
bedrivits under senare tid. På 
Kolahalvön bedrivs arbete i 
samarbete med Norsk Same-
misjon. I Viborg används 
den tidigare tysk-svenska kyrkan och 
i Mariland finns ett lutherskt arbete 
bland marifolket. Åt den estniska 
gränsen till finns en del församlingar, 
t.ex. i Jamburg (Kingisepp). Kyrkor 
som återställts för sitt rätta ändamål 
finns på karelska näset, som Finland 
avträdde till dåvarande Sovjetunio-
nen efter vinter- och fortsättningskri-
gen, på landet runt och i själva staden 
S:t Petersburg. Här hittar vi t.ex. Ma-
riakyrkan och Mikaelskyrkan i S:t 

Petersburg och Terijoki kyrka i Zele-
nogorsk. En nybyggd kyrka i en gam-
mal kyrksocken har vi i Keltto. I Josj-
kar-Ola finns en helt nybyggd kyrka 
och i Övre Suetuk i Sibirien har ett 
träkapell från 1883 återställts. På det 
senare stället finns några människor 
av estniskt ursprung. Storleken på 
kyrkans församlingar skiftar. Som-
liga är så små att de kallas kapell-
församling, och hör hemma under en 
annan församling. Det kanske bara är 

Långt bort i Sibirien ligger Övre Suetuk. Se 
också NÖ 1 och 2/02. Foto: L. Camp.
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som en bönegrupp. Så synes det vara 
på Kronstadt. För den ansvarar Jonas 
Nilsson, en av de icke-ryssar som hör 
hemma i kyrkans prästerskap.

Det är givetvis meningen att varje 
församling skall ha sin egen själasör-
jare. Man har det i öst inte ovanliga 
systemet att den som inte är fullt ut-
bildad till präst ändå blir vigd. I EL-
KIR kallas dessa män för diakoner. 
Det är inte helt lätt att försörja sig när 
man är pastor, och en begränsad av-
tappning av ämbetsbärare har kunnat 
iakttagas. Somliga har funnit anled-
ning att göra något annat. 
Kyrkan är delad i kontrakt med var 
sin prost, och en pastor har en roll 
som motsvarar stiftsadjunktens. En 
gång om året, på hösten, samlas man 
till synod, numera en enda dag. Det 
är kyrkans årsmöte kan man säga. 
Det inleds med högmässa och de 
olika avdelningarna får avlägga rap-
port. Pastorer och lekmän kommer 
till S:t Petersburg denna dag, men för 
många är det mycket långt att åka. 
Inom ELKIR har man finska som 
gudstjänstspråk på sina håll, medan 
ryska givetvis är en nödvändighet när 
man verkar i en rysk miljö och får 
medlemmar utan ingermanlandsfinsk 
bakgrund. Tyvärr är det nog så att en 
del av kyrkans medlemmar försvin-
ner genom att utvandra från Ryss-
land. Men i stället kommer det nya 
medlemmar från andra folkgrupper.
Olika finska missionsorganisationer 
bidrar med missionärer. En sådan är 
kyrkans utrikessekreterare.

ELKIR tillhör Lutherska världsför-
bundet (LVF), men har också sedan 
1997 kyrkogemenskap med Luther-
ska kyrkans Missourisynod i Ameri-
ka, ett samfund som självt inte tillhör 
LVF.

Biskop Aarre Kuukauppi
Biskop Kuukauppi är alltså en av fle-
ra lutherska biskopar i Ryssland. Han 
är född 1953 och han har varit bi-
skop sedan 1996. Det är Keltto som 
är hans hemort, medan det är S:ta 
Maria kyrka inne i S:t Petersburg 
som räknas som domkyrka, så vitt 
vi förstår. Kuukauppi var i yngre år 
medlem i en kristen ungdomsgrupp, 
som uppstod under Sovjetunionens 
senare år, då Estlands kyrka fick vara 
ett redskap också i själva Ryssland. 
Kuukauppi är finsktalande, men talar 
förstås det överallt i landet gängse 
språket ryska.

Källor och bredvidläsningslitteratur:
Junker, J & Arkkila, R (utg.) Nacht 
und neuer Morgen. Lutherische 
Beiträge. Beiheft 4. Groß Oesingen 
2001.
Häkkinen, Juho: Bort till det land 
som jag skall visa dig. Tallinn 1998.
Se också NÖ 3/2003, 1/2004 och 
2/2004 samt Monicas artiklar i NÖ 
4/99, 2 och 4/00, 2/01 och 4/02.

Anders Eliasson

Bilderna i artikeln ovan visar kyrkor 
i Ryssland från väster till öster. Kor-
ten kommer från ELKIR.
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Resan till  Vitryssland (Belarus)
Lördag 15 nov
Kl 6.45 avreste pastor Magnus 
Skredsvik och undertecknad på NÖ:s 
uppdrag från Göteborg/Landvetter 
till Minsk (Vitryssland) via Köpen-
hamn-Riga. Resan tog åtta timmar. 
Kl 15.00 landade vi på Minsk inter-
nationella flygplats. Där hälsades vi 
välkomna av Pastor Valerij Grigorik, 
som skulle bli vår värd under vistel-
sen i Belarus (det officiella namnet 
på Vitryssland). Valerij körde oss 
med bil till Vitebsk – en stad, som i 
storlek och invånarantal motsvarade 
Göteborg. Den ligger tjugosex mil 
nordöst om Minsk vid floden Dvina. 
Valerij och hans familj – hustru och 
en son – bodde i en relativt nybyggd 
villa i stadens centrala delar. Vid an-
komsten blev vi bjudna på middag. 
Under måltiden rörde sig samtalet 
om församlingens(arnas) situation 
men även om den kommande sönda-
gens aktiviteter. I kvällningen skjut-
sade Valerij oss till hotel Luchesa, 
som låg högt beläget med hänföran-
de utsikt över Vitebsk.

Söndag 16 nov
Efter frukost på hotellet kom Valerij 
och hämtade oss till söndagens hög-
mässa. Den ägde rum i Johannes Dö-
parens församling i Mazolovo, några 
mil norr om Vitebsk. Församlingen 
består av ett tjugotal permanenta 
medlemmar. Mazolovo gav ett pre-
kärt intryck av slum och förfall. De 

flesta husen var omålade, i andra fall 
hade färgen flagnat av. Bygatan så-
väl som gårdsplanen bestod av vat-
tenfyllda hålor. Mazolovo var ljusår 
från den standard, som vi anser vara 
självklar. I ett av dessa enkla hem 
firade vi vår gudstjänst. Men vad 
som fattades i komfort och standard 
uppvägdes av den hjärtevärme som 
mötte oss. Familjen – man, hustru 
och flera barn – hälsade oss väl-
komna och uttryckte sin glädje över 
att vi ville komma till deras hem. Ut-
rymmet var givetvis begränsat, men 
utnyttjat tillfullo blev det ändå plats 
för ett 30-tal församlingsbor. Käns-
lan av gemenskap var påtaglig trots 
språksvårigheterna. Valerij hade tagit 
med en ljudanläggning, som förmed-
lade musiken till psalmerna. Som 
ett observandum kan påpekas att 
psalmböcker (sångtexter) saknades 
– åhörarna kunde psalmerna utantill! 
Psalmsången – mäktig och stark – ut-
gör det mest bestående intrycket från 
denna gudstjänst.
Pastor Skredsvik predikade (på eng-
elska) och Valerij tolkade till ryska. 
Dessutom svarade han för skrifter-
målet och nattvardsgången. Guds-
tjänsten påminde om gångna tiders 
stugmöten, om vilka man hört berät-
tas.
Efter gudstjänsten fick vi tillfälle att 
samtala med ansvariga för försam-
lingarnas verksamhet i Mazolovo, 
Vitebsk, Orsa, Polotsk och Minsk. 
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Ett längre samtal hade vi med Nina 
Sjumilo, kyrkorådsordförande i 
Sankt Paulus och Petrus församling 
i Polotsk. Som gåva erhöll vi var 
sitt ex av en rikt illustrerad historisk 
tidskrift (36 sidor), som handlade 
om vikingarnas handelsfärder längs 
de ryska floderna. Svenska vikingar 
nämns också i skriften (Birka, Got-
land etc). Det mesta av innehållet 
rörde sig givetvis om Vitebskregio-
nen. En intressant uppgift kan note-
ras: Den svenske kartografen Olaus 
Magni gav landet dess namn: Belaja 
Rus = Belarus. Nina Sjumilo presen-
terade också en ung flicka, Liubou 
Kliusjtjonak, som en tid hade bott i 
Haparanda. Hon talade god svenska.

Sedan länge har församlingen i Ma-
zolovo haft förhoppningar om en 
kyrka. Ett förslag är att köpa den f.d. 
vårdcentralen. Vi besökte den efter 
gudstjänsten. Byggnaden var mycket 
förfallen (min uppf.), men några för-
samlingsarbetare, som var närvaran-
de, påstod att en grundlig renovering 
skulle göra lokalen funktionsduglig. 
Något, som enligt min mening var 
positivt, var tomten. Dessutom var 
läget till sin fördel – en hänförande 
utsikt över Mazolovo.
Sedan vi lämnat Mazolovo med 
bestående minne och goda intryck 
blev vi bjudna på middag hos Vale-
rij. Närvarande gäst var också Pavel 
Lutjenko, pastor i Uppenbarelse-

Hemgudstjänst i Mazolovo.
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församlingen i Minsk. Han verkade 
mycket pessimistisk beträffande lä-
get i sin församling. Inte så under-
ligt, då myndigheterna med hot om 
bestraffning förbjuder församlingen 
att samlas till gudstjänster. Lutjenko, 
som är Teologie Doktor och ledare 
för Vitryska Lutherska Missionssäll-
skapet (VLMS), behöver i sanning 
vårt stöd och våra förböner.
På söndag kväll blev vi inbjudna att 
deltaga som åhörare av en konsert i 
centrum av Vitebsk. Den framfördes 
av ungdomar från de ovan nämnda 
församlingar. Konserten hade samlat 
en stor publik, mestadels ungdomar. 
Under vardagarna har de sin verk-
samhet i Valerijs garage. Bl.a. övar 
de på sina konserter i nämnda lokal. 
Där firas också gudstjänster.

Vid avresan från Belarus kunde vi 
konstatera, att det ingalunda saknas 
aktiviteter i Vitebskområdet. Dröm-
mar och förhoppningar om stabilare 
förhållanden för att det andliga livet 
skall växa mötte vi också under vår 
korta vistelse i Vitebsk. Vad som är 
mest aktuellt f.n. är kyrkolokaler. 
Det måste – enligt myndigheternas 
bestämmelser finnas en lokal, en kyr-
kobyggnad, om en församling skall 
kunna registreras och godkännas. 
Om dessa yttre krav kan uppfyllas, 
så skall också Kristi evangelium nå 
framgång också i Vitryssland. Vårt 
bistånd och våra förböner är också 
av nöden.

Chester Åberg
Kh em, ledamot i NÖ:s styrelse

Från ungdomskonserten.
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Nordisk Östmission inbjuder till årsmöte 
i Göteborgs Johannebergs kyrka och församling 

lördagen den 18 april 2009.
Inledningsgudstjänst kl 11, Lars Persson – Samkväm

Årsmötesförhandlingar
Föredrag av diakonidirektor Lilia Stepanova från Ingermanländska 

kyrkan i Ryssland 
Avslutningsandakt, Bengt Westholm.

Välkomna Styrelsen.

Från Moldavien
Vi har kring årsskiftet mottagit en kort rapport från pastor Vladmir Moser, Molda-
vien. I Moldavien slår den ekonomiska krisen extra hårt. Det redan ekonomiskt 
prövade landet förlorar mycket pengar som annars kommer från utlandet genom 
moldavier i väst. De tillhör naturligtvis de första att bli arbetslösa. Dessutom kan 
man befara att många av dem arbetar svart, vilket gör deras situation ännu mer 
utsatt. Därtill breder kriminaliteten ut sig. NÖ har anslagit 20.000 kr till diakonal 
hjälp i slutet av förra året. I samverkan med Norsk Luthersk Lekmannsmisjon 
(NLL) hoppas vi att kunna bistå hårt prövade människor. Vi kommer säkert att 
anslå mer medel längre fram. Ur rapporten citerar vi:
---
På kvällen 24 dec hade vi en gudstjänst i Tiraspol (kyrkans centralpunkt). Predikan 
hämtades från Joh. 1:1-14.
25 dec besökte jag Bender. Där finns en liten grupp lutheraner. Dessutom besökte jag 
några personer i deras hem. På grund av sjukdom kan de inte komma till gudstjänsten. 
Efter nyår planerar jag att besöka Kamenka, Karmanovo och Glinnoe.
I september började Vjatjeslav Midar sin praktik. Han bor i Kisjinev (men studerar i 
Novosibirsk, Sibirien). Efter praktiken kommer han att hjälpa till med gudstjänster i 
Moldavien. Det finns ytterligare en student, som studerar i Ternopil.
Jag skulle gärna se att det fanns 2-3 pastorer utöver mig själv. Det vore bra om de kunde 
arbeta 5-10 år, och det skulle var bra om de vore missionärer från Norge eller andra 
länder. De är redan utbildade, har erfarenhet och kan bli förebilder hur man tjänar m m.
Natalia och jag fann två kvinnor, som är lärare i landsbygdsskolor – ivriga och bra 
människor. Vi hoppas att kunna intressera dem för arbete med barn. Vi önskar att börja 
arbeta med enkla förhållanden: hjälpa barn från fattiga familjer, ge dem materiell hjälp, 
för att de skulle få yrkesutbildning, allmänt ge dem bättre kvalitet i livet. Tillsammans 
med detta skall vi självklart undervisa dem i kristen tro.
NLL önskade att sända en hjälpsändning till oss, men kunde inte hitta något åkeri, som 
ville köra till vårt land. Vi behöver finna andra vägar och metoder att få hjälp.
--- I Kristus, Vladimir
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Gåvoredovisning
OKTOBER 2008
Gåvor 57.344,00 kr och 200 euro
Kollekter  11.841,00 kr
Summa  69.185,00 kr och 200 euro.

Kollekter OKTOBER 2008
Sydöstra Småland 5790, Fardhems 
pastorat 496, Frändefors 725, Solber-
ga 996, Knislinge-Gryt 1101, Ytterby 
1145, Harestad 1588.
Begravningar OKTOBER 2008
Andreas Esbensen d.ä., Norge, Gull 
Steij, Släp, Hulda Samuelsson, Kareby, 
Eira Oscarsson, Kareby, Gösta Olofs-
son, Skaftö, Bertil Johansson, Östra 
Torsås, John Adielsson, Solberga, Ber-
til Jonsson, Göteborg, Nina Mejel, To-
rup, Margit Bredelius, Härlanda, Greta 
Johannesson, Skaftö, Vera Eriksson, 
Kungälv.
Hyllningar OKTOBER 2008
Håkan och Kerstin Larsson, Hajom, 
Anna Andersson, Örby, Stefan Sträng, 
Göteryd, Erland Gustafsson, Tostared

NOVEMBER 2008
Gåvor      38.925,00 kr
Arv 11.346,28 kr
Kollekter 2.374,00 kr
Summa 48.625,28 kr

Kollekter NOVEMBER 2008
Solberga 325, Stenbrohult 685, Jons-
berg 162, Solberga 380, Slätthög 822.
Begravningar NOVEMBER 2008
Eira Oscarsson, Kareby, Bertil Jo-
hansson, Östra Torsås, Vera Eriksson, 
Kungälv, Hugo Niklasson, Ytterby, Gö-
ran Westholm, Hyllie, Bertil Jonsson, 
Göteborg, John Adielsson, Solberga, 

Berta Carlsson, Istorp, Nils Ericsson, 
Färgelanda.
Hyllningar NOVEMBER 2008
Irene Engdahl, Fotskäl, Anna An-
dersson, Örby, Margareta Johansson, 
Skaftö, Margareta Hjalmarsson, Jör-
landa, Brita Josefsson, Bokenäs.

DECEMBER 2008
Gåvor      95.860,00 kr
Kollekter  30.089,00 kr
Summa     125.949,00 kr

Kollekter DECEMBER 2008
Uddevalla 301+445, Stenbrohult 2553, 
Månstad 855, Krogsered 300, Hovsjö 
(Södertälje-Tveta) 6000, Uddevalla 
365, Vittsjö 1000, Ytterby 702+2500, 
Göteryd 5458, S:t Stefanus Stockholm 
1814, Brastad 4400+2500, Bro 896.
Begravningar DECEMBER 2008
Göran Westholm, Hyllie, Sven Mell-
berg, Älvsborg, Marilyn Ahrens, Töre-
boda, Jörgen Holm, Uddevalla, Kerstin 
Lindhardt, Göteborg, Stig Falk, Knut 
Gustafsson, Bäve, Lisbeth Dahle, Upp-
sala.
Hyllningar DECEMBER 2008
Brita Josefsson, Bokenäs, Orvar Svege-
lius, Ljung, Hans Arvidsson, S Sandsjö, 
Algot Dahlberg, Brålanda.

Arbets- sy- och missionskretsar fjärde 
kvartalet 2008
Söndrum 1000. Spekeröd 1000, Räv-
landa i Björketorp 3000. Solberga 6000.

Övriga upplysningar lämnas av kas-
sören (som även skrivit rutan på nästa 
sida).
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Posttidning B

Adressändringar meddelas kassören! 
Nordisk Östmission, Fagerliden 6, 451 93 Uddevalla

Välkommen till en ny årgång, nummer 46!
Vi hälsar er gamla och nya läsare av vår tidning, som vi alltid vill börja med en be-
traktelse. Ni kan vidare läsa om både Ryssland och Ukraina. En rekognoseringsre-
sa till Vitryssland skildras också. På så sätt vill vi informera er om NÖ:s verksamhet 
med att sprida Guds ord och hjälpa humanitärt i Östeuropa och delar av Asien. Vårt 
årsmöte planeras till tiden efter påsk. Då kommer vårt bokslut att redovisas. Men 
redan nu vill vi tacka er för alla gåvor som kom. I gåvor, arv och kollekter fick vi drygt 
2,1 milj. kr under 2008. Varmt tack! Av utgifterna gick 444.000 till Ukraina, 24.000 
till Moldavien och 305.000 till andra länder såsom Ryssland, Lettland, Rumänien 
och Mongoliet. Bibel och litteratur fick nästan 200.000. Radiomissionen och arbetet 
runt denna hade utgifter på 120.000. Sedan kommer missionärslöner och vår lilla 
tidning, som också kostade. För att få tidningen skall man egentligen ge minst 50 kr 
om året, men vi är av olika skäl återhållsamma med att gallra i prenumerantregist-
ret. Nästa transport från Solberga planeras i skrivande stund till Mykolajiv i Ukraina.


