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Lilja Stepanova från 
Skuoritsa församling 
tolkas av Ania 
Monahof från Gam-
leby på Nordisk Öst-
missions årsmöte i 
Göteborgs Johanne-
berg. Ania är bördig 
från Ingermanland i 
Ryssland. Foto: 
Mikael Larsson 
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Betraktelse:

När jag slog upp min almanacka på 
Heliga trefaldighets dag fick jag föl-
jande bibelord:
”Ingen känner Sonen, utom Fadern, 
och ingen känner Fadern utom So-
nen” (Matt 11:27). Ordet ingår i det 
heliga Evangeliet på Heliga Trefal-
dighets dag. Det korta evangeliet be-
står av verserna Matt. 11:25-27:
”Vid den tiden sade Jesus: ’Jag pri-
sar dig, fader, himlens och jordens 
herre, för att du har dolt detta för de 
lärda och kloka och uppenbarat det 
för dem som är som barn. Ja, fader, 
så har du bestämt. Allt har min fader 
anförtrott åt mig. Och ingen känner 
Sonen, utom Fadern, och ingen kän-
ner Fadern, utom Sonen och den som 
Sonen vill uppenbara honom för.’ ”

De två verserna är tagna ur ett sam-
manhang där Jesus börjar med att 
tacka Fadern för att folkets andliga 
ledare inte förstod och kunde ta emot 
Evangeliet. De som utifrån sin kun-
skap och lärdom borde ha förstått, de 
skriftlärda och fariséerna, som hade 
tillgång till profeternas löften till hela 
TORAN (Toran ska inte översättas 
med lagen utan med läran). Men de 
enkla och okunniga kunde ta emot 
det därför att Gud i sitt allvisa råd be-
stämt så. De fick se en skymt av Jesu 
gudomliga hemlighet.

Det är väl knappast troligt att verser-
na kommer från en ”officiell” predi-
kan eller undervisning. Snarare är det 

de tolv som här undervisas, den som 
Sonen vill uppenbara honom för.

I vilket fall som helst, Fadern har an-
förtrott allt till Sonen. Filippos sade: 
”Herre, visa oss Fadern, det är nog 
för oss.” Jesus svarade: ”Så länge 
har jag varit tillsammans med er, och 
ändå känner du mig inte, Filippos? 
Den som har sett mig har sett Fa-
dern. Hur kan du då säga: Visa oss 
Fadern? Joh. 14:8f. 

Det finns en väg till att förstå. I 
evangeliet på tredje söndagen i påsk-
tiden Joh. 10:9. säger Jesus: ”Jag är 
grinden”. Det är ett starkt uttryck, på 
grekiska ser det ut så här:
έγω = Jag, έιμί = Jag är, θύρα = dör-
ren, grinden. Här finns en förstärk-
ning som inte framgår i den svenska 
översättningen. Här talar Jesus med 
absolut gudomlig auktoritet, JAG 
JAG ÄR DÖRREN. Det är HAN 
som kan säga: ”JAG ÄR DEN JAG 
ÄR” eller JAG ÄR DEN SOM ÄR 
som talade till Mose ur den brin-
nande busken. Gud är den som är. 
Att uttala sig så väckte ont blod, Je-
sus säger att Han är Gud. Det kunde 
folkets ledare inte acceptera. Men Je-
sus är Gud som kommer till oss som 
människa. Därför kan Jesus visa oss 
hurudan Gud är. 

För att lära känna Gud, måste man 
lära känna Jesus. Det är bara Han 
som kan uppenbara SANNINGEN 
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för oss och det kan Han göra därför 
att Fadern har anförtrott, överlämnat 
allt till Sonen. Han undervisar oss 

om sanningen med stort S i sitt Ord. 
Herre, uppenbara för oss, dina barn, 
dina gudomliga hemligheter. Amen.

Ulf B. Densloe

Ordförandens spalt
När jag skriver detta är det i början  
på maj. Nordisk Östmission har ny
ligen haft sitt årsmöte, som denna 
gång hade fokus på Ryssland och 
Ingermanländska kyrkan. Som en  
inledning till detta fick jag bara da-
garna före meddelande från Sve  
totjs förlag i S:t Petersburg att bi-
skop Giertz bok Stengrunden nu är 
utgiven på ryska. Både översättning 
och tryckning är helt finansierade av 
Nordisk Östmission. 3000 exemplar 
har tryckts och distribuerats bl. a. till  
olika församlingar i Ingermanländ-
ska kyrkan. Men även andra sam-
arbetspartner har kunnat få ett antal 
exemplar. T.ex. har sändningar gått 
till Pastor Moser i Moldavien och till 
biskop Gräfenstein i Odessa. Speci
ellt roligt var det när Viktor Gräfen-
stein hörde av sig och klagade på att 
han hade fått alldeles för få böcker i 
den första sändningen. Det var dock 
lätt ordnat och nu är ytterligare ca 
50 böcker på väg till Odessa och det 
kommer att sändas fler efter hand. 
Det känns som denna utgivning kom - 
mer att medföra en stor välsignelse 
först och främst via bokens innehåll 

men också 
för att den le-
der till sam-
arbete både 
över sam-
fundsgränser 
och över na-
tionsgränser. 
Vi har redan börjat tala om att skicka 
billaster med andra böcker från för-
laget i S:t Petersburg till Odessa i 
Ukraina och kanske också till andra 
ställen. 

Med vår gäst från S:t Petersburg på-
mindes vi om att det finns ett stort 
hjälpbehov inte alls långt ifrån vårt 
egna land. Lilja Stepanova, direktor 
och ansvarig för den diakonala verk-
samheten i Ingermanländska kyrkan  
berättade för oss om läget i den kyr-
ka hon kom ifrån. Du kan också läsa 
hennes föredrag på annat ställe i det-
ta nummer av NÖ. Föredraget över
sattes förtjänstfullt av Ania Monahof 
en välkänd författare. Som extra, icke  
planerad, programpunkt fick vi också 
höra Inkeri Peterson, ordförande i 
Sveriges Ingermanländska Riksför-

Martin Wihlborg
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Årsmöte med rysslandsfinska förtecken

bund och boende i Sverige berätta 
om läget på andra sidan Östersjön. 

Vid årsmötet väljs också styrelse. 
Som styrelseledamot i Nordisk Öst-
mission väljs man för en period av 
tre år. Alla väljs inte om samtidigt 
utan det blir i allmänhet 3-4 platser 
som står till omval varje år. Och ef-
tersom de flesta också ställer upp för 
omval har det alltid varit en stark 
kontinuitet i styrelsen. Förra året var 
det inte någon som lämnade styrel-
sen och i år blev det bara en. Dock 
var det många års erfarenhet som 
försvann när vår sekreterare Kerstin 

Andersson lämnade den styrelse, 
som hon varit ordinarie i under hela 
18 år. Kerstin har också varit sekre-
terare under hela denna tid. Det blir 
en imponerande mängd protokoll. 
Jag har inte räknat dem men det 
måste vara långt fler än 100 st. Det 
har varit ett gott stöd för mig att ha 
Kerstin vid min sida under de år jag 
varit ordförande. Än en gång ett stort 
tack för dina insatser i Missionens 
tjänst. Också ett hjärtligt välkommen 
till AnnaKarin Niklasson som ny le-
damot i styrelsen. 

Martin Wihlborg

Lars Persson höll inledningsgudstjäns-
ten i Johannebergskyrkan. 

Foto: Mikael Larsson.

Årsmötet den 18 april var förlagt till 
Johannebergs församling i Göteborg. 
Där har vi inte samlats sedan 1991. 
Mötet började med en inlednings-
gudstjänst i kyrkan, där församling-
ens herde Lars Persson tjänstgjorde. 
Vi sjöng psalmerna 148, 147 och 470.
Perssons predikan utgick från Joh. 
20:19-30. Han talade något om olika 
Jesusbilder.
Tiden mellan påsk och pingst rustar 
oss till Jesu efterföljd och mission. 
Det finns ett uppenbart faktum: Jesus 
lever, han är uppstånden.
Den första kristna bilden av Jesus 
var uppenbarelsens bild. I Korintier-
breven skriver aposteln det som har 
hänt: död, begraven, att han visade 
sig.
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Kyrkan skall hålla fast vid uppenba-
relsen. Det är det som kan tyda våra 
liv. Man får uppleva att Jesus förenar. 
Ordet utmanar oss. Vi utmanas till ef-
terföljelse. Vi skall hålla fast vid kyr-
kans budskap om den uppståndne. 
När Anden kom föll bitarna på plats. 
Inte modlöshet. När lärjungarna kas-
tade ut näten på andra sidan blev det 
fångst. Vi skall gå i Jesu fotspår och 
våga försaka.

Skifte i styrelsen
Efter ett samkväm i församlings-
hemmet fortsatte det hela med det 
formella årsmötet under ledning av 
ordförande Martin Wihlborg. Un-
der punkten val av styrelseledamö-
ter skedde ett betydelsefullt skifte. 
Kerstin Andersson som varit med i 
styrelsen ända sedan 1991 hade valt 
att inte ställa upp till omval. I hennes 
ställe invaldes för tre år AnnaKarin 
Niklasson från Björkekärr i Göte-
borg. Kerstin har haft den betydel-
sefulla uppgiften att vara missionens 
sekreterare sedan 1990, och därför 
finns det ett stort antal protokoll av 
hennes hand. Ny i valberedningen 
blev Irene Karlsson.

Lilja, Ania och Inkeri
Gäst på vårt årsmöte var diakonidi-
rektor Lilja Stepanova från Den ing-
ermanländska evangelisk-lutherska 
kyrkan i Ryssland. Stepanova, som 
dessutom är diplomingenjör, berät-
tade om kyrkolivet i Ryssland, och 
då främst inom den kyrka hon verkar 
i. Hennes anförande har vi skrivit av 

och tryckt på ett annat ställe i tid-
ningen. Det var Ania Monahof som 
var tolk. Hon har skrivit flera skön-
litterära verk med anknytning till 
Inger manland. Stepanova framförde 
en hälsning från biskop Kuukauppi, 
och årsmötet återgäldade denna häls-
ning. Med på mötet var även Inkeri 
Peterson, ordförande för ingerman-
ländarna i Sverige. Hon hade också 
en hel del att berätta från Ingeman-
land, varifrån hennes släkt härstam-
mar. Inkeri brukar hålla föredrag 
om Ingermanlands historia, särskilt 
kyrkans historia. Hon berättade för 
oss att de ingemanländska kyrkorna 
förstördes 193738, tillsamman med 
nästan alla ortodoxa kyrkor. År 1937 
kom nämligen ett direktiv som för-
bjöd all andlig och religiös verksam-
het i Sovjetunionen. Kyrkorna stäng-

Inkeri Peterson berättade erfarenheter 
från sina fäders land och kyrka i Inger-
manland. Foto: Mikael Larsson.
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des, brändes, förstördes, skändades, 
gjordes om till stall och kommunis-
tiska klubbar. Bara några ortodoxa 
kloster överlevde. Människorna lev-
de i ett andligt vakuum, och det var 
inte så många som var kommunister 
på riktigt. I stället var de förtryckta. 
I alla ryska familjer och bland alla 
minoritetsfolk (det finns över 100 
minoriteter i Ryssland) har man ex-
empel på någon släkting som gått un-
der i GULAG. I den byn som Inkeris 
far kommer ifrån deporterades alla 
husbönderna från 38 gårdar. Bara 
två kom levande tillbaka, om Inkeri 
inte missminde sig. Människor utsat-
tes för umbäranden och tvångsarbete 
samt arkebuserades (sköts). Endast 
en luthersk kyrka i Ingermanland har 
en riktig kyrkorgel. Det är kyrkan i 
Toksova, strax norr om S:t Peters-
burg. Förra sommaren hade Inkeri 

besökt denna kyrka i sällskap med 
biskop Kuukauppis son. Efter att de 
först hade avvisats av en vakt kom 
en musiker ut från kyrkan. Detta blev 
tillfället att se kyrkan. Där inne bjöds 
av denna organist från Sankt Peters-
burg att höra en utsökt Bachkonsert! 
Just nu inbjuds alla delta i insam-
lingen till en ny orgel i Maria kyrka 
inne i S:t Petersburg. I samband med 
besöken i Keltto har Inkeri bl.a. själv 
besökt en massgrav där också många 
ingermanländare vilar. Där sköts 
över 40 600 människor under Stalins 
värsta år 1937-38. Folk som bodde 
runt omkring hörde skott. Man vå-
gade inte veta vad skotten betydde. 
Som värst avrättades är över 2400 på 
en dag. Allt registrerades.
Den ingermanländska kyrkan bilda-
des 1992 sedan gränsen mellan Ryss-
land och Estland blivit riksgräns. 

Toksova kyrka med orgeln Inkeri fick lyssna till. Foto: T Bykova och V Uzjvijev från 
Ingermanländska kyrkan.
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Eftersom de deporterade på sin tid 
stämde upp psalmen ”vår Gud är oss 
en väldig borg” när man tvingades 
fara iväg, förslog Inkeri att vi skulle 
sjunga den psalmen. Det gjorde vi 
också efter hennes anförande. Kyr-
kan har nu över 100 predikoställen. 
Under kommunisttiden fick man dä-
remot samlas på andra ställen, t.ex. 
på kyrkogården i Keltto.
Jonas Nilsson berättade något om hur 

han kommit till Keltto och Kronstadt 
utanför S:t Petersburg. Han undervi-
sade på seminariet i Keltto några år, 
och han har ett uppdrag från bisko-
pen att vara luthersk herde i Kron-
stadt på ön Kotlin (Kättlinge).
Årsmötet avslutades med en kort an-
dakt av Bengt Westholm, som utgick 
från orden ”Gå ut och gör alla folk 
till lärjungar!”. Slutpsalm var num-
mer 17.

Anders Eliasson

Arbetet i Ingermanlands evangelisk-
lutherska kyrka i Ryssland
föredrag av diakonidirektor Lilja Stepanova
Detta referat av föredraget utgörs av en avskrift av den inspelning som gjor-
des. Lilja talade på ryska med Ania Monahof som tolk. I samband med att fö-
redraget befordrats till trycket har det också bearbetats något för NÖ-tidning-
ens läsare. Av naturliga skäl är det främst tolkens ord som ligger till grund för 
artikeln. Lilja är inte bara diakonidirektor. Hon har också en bakgrund som 
diplomingenjör.

Kära bröder och systrar i Kristus, och 
ni som är vänner till vår kyrka! Först 
och främst vill jag tacka för att jag får 
vara med. Jag hoppas att jag uttalar 
namnen rätt på dem, som jag särskilt 
vill tacka för gästfrihet, och för en 
vacker insats för mig. Jag vill särskilt 
säga att det är underbart att mötas i 
dessa tider, under påskdagarna. Bi-
skop Aare Kuukauppi, som jag haft 
möte med innan jag kom hit, sänder 
hälsningar till er! Han tackar er för 

det fina samarbetet. Detta är en all-
deles ny händelse för mig. Jag är van 
att tala finska. Nu talar jag på ryska 
och översätts till svenska. Det är un-
derbart med mina båda språk. (tolken 
inflikade: Vi skall hjälpa Lilja). Det 
är ett speciellt år. Nu skall den inger-
manländska kyrkan fira sitt 400års-
jubileum. Den första kyrkan byggdes 
1611. Det var den första finska kyr-
kan i Lempala. Mina rötter finns från 
1646. Jag är född fullständigt finsk 
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på båda sidor, så att säga. Det har 
varit en mångsidig kyrkohistoria för 
Ingermanland. Det har varit många 
underbara dagar i kyrkan. Men det 
har också varit mycket dåliga dagar 
då kyrkan fick lida. De flesta kyrkor 
stängdes. Bara enstaka kyrkor var 
kvar, med ”fallfärdiga” församlings-
medlemmar. Människor som arbetade 
i kyrkan arresterades, och blev också 
skjutna. Man fick inte använda sitt 
modersmål. Men detta är bara histo-
ria, kom ihåg det! Ty Gud är en mäk-
tig Gud. Alla har tagit emot med stor 
glädje. År 1990 började ett intensivt 
kyrkoliv. Vi i Ingermanland har 85 
kyrkor och församlingar (i hela Ryss-
land). Ni känner ju till vilket stort 
land Ryssland är. Man kan säga att 
kyrkan är världens största stift, men 
vi har en biskop. Församlingarna 
längst bort finns i mongoliska länder 
såsom Burjatien. I Murmansk finns 
en församling. Inte långt från Volga 
finns det också församlingar. Men på 
den historiska platsen, där Ingerman-
land alltid har funnits, där finns den 
största delen av kyrkorna. Varför de 
är så långt borta från varandra, skall 
vi strax förklara. Under 193050ta-
len pågick en stor utflyttning, där 
man jagade runt människor. Men 
människorna hade sin tro med sig. 
Därför hade de också sitt språk, och 
bevarade det hos sig. Nästan alla är 
lutheraner. Vår kyrka kom på fötter 
med stora svårigheter. Vi hade inga 
diakoner, ingen som kunde hjälpa. 
Det nya Ryssland öppnade sina por-
tar, och genast kom det missionärer 

och präster. Från andra kyrkor kom 
missionärer som höll gudstjänst. Ni 
kan faktiskt gratulera oss, ty nu har 
vi sådana som är födda i Ryssland, 
och som har studerat. 
Jonas Nilsson är en av dem som lärt 
ut den nya liturgien. Vi har ett eget 
prästseminarium. Orten heter Keltto 
på finska. Där finns lärare. Därför vill 
jag genom er tacka mycket för alla 
internationella krafter som har hjälpt 
den ingermanländska kyrkan. Kyr-
kans seminarium är inte bara för bli-
vande präster och diakoner, utan ock-
så för andra kyrkoarbetare. Man har 
under de här åren utbildat missionä-
rer och kantorer, och sådana som har 
med ungdomar och barn att göra. Nu 
måste jag bekänna en sak: Våra för-
samlingar är litet olika. Alla har sin 
egen historia. Det finns församlingar 
som minns 1600-talet, eftersom de 
grundades redan då. Det finns också 
församlingar som fortfarande är ny-
födda. De har sina egna utrymmen 
där de kan vara, men det är kanske 
inte en kyrka, utan många har bara en 
bostad, som de kan ha andligt liv i. 
De gamla kyrkorna restaureras, och 
just nu väntar vi på en stor händelse 
för den stora finska kyrkan. Det ing-
ermanländska kyrkolivet tilläts verka 
på 1970talet. Kyrkan i Pusjkin öpp-
nades 1977. På Vasilijön pågår en 
installation av Vasilijkatedralen. Ny-
ligen har den estniska församlingen 
fått sin kyrka tillbaka från myndig-
heterna. Nu har vi den stora glädjen 
att strax få en orgel i Mariakyrkan. 
(Kanske du vill tala om Kronstadt, 
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Lilja Stepanova t.v. och Monica Olsson t.h. Monica, som är med i NÖ:s styrelse, 
arbetade inom diakonin i S:t Petersburg 1999-2001. Foto Mikael Larsson.

Jonas?). Alltså, det är väldigt intres-
sant. En av medlemmarna upplät sitt 
eget hem som ett tempel. Jag vill inte 
trötta ut er, men det händer hela ti-
den saker. Den mest älskade försam-
lingen för mig, vars medlem jag är, 
är Skuoritsa. Det underbara är, att 
det bara var ruiner, nu har den fötts 
på nytt, och det är något stort. Den 
kyrkan är från 1624. Restaureringen 
påbörjades på 90talet, eftersom det 
då var bekymmersamt, när det gäl-
ler ekonomi och politik. Men vi stod 
fast. En stor väckelse skedde, en stor 

andlig resning. Därför var det en 
mycket lämplig tid, då man kunde 
utveckla arbetet, då människorna be-
hövde stöd. Man kan tillägga att då 
öppnades gränserna och all den hjälp 
vi behövde kom från utlandet. Det 
måste sägas att den mesta hjälpen 
kom från Finland, detta lilla land. 
Inte bara ekonomisk hjälp kom, utan 
man kom mangrant och man hjälpte 
oss fysiskt. När det gäller konfirma-
tion kunde det finnas 100 elever som 
behövde undervisning. Mig döpte 
t ex en luthersk präst, som nyss blivit 
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fri från fängelset. Jag och min dotter 
konfirmerades samtidigt, hon var 20 
år och jag 44. Man förstår behovet, 
och den andliga hunger som vi kän-
ner. Det var viktigt att det ordnades 
för barnen, för deras andliga uppfost-
ran, med t.ex. olika läger. Vi behöv-
de visserligen pengar och stöd, men 
fr.a. behövde vi den andliga hjälpen. 
Särskilt minnesvärda är åren 1995-
97, då man kämpade för att behålla 
sina människor, så att de inte måste 
flytta till Finland. Det byggdes ål-
dersdomshem för de gamla. Det kom 
hjälp från Norge, Sverige, Finland 
och Tyskland. Hjälpen innebar att 
man kunde kläda dessa gamla och ge 
möbler och mat. Människorna hade 
inte så mycket glädje. De kom från 
de trakter, dit de skickats med tvång 
en gång. De hade liten pension. Hur 
svårt det än är, har vi klarat oss. Det 
finns tre ålderdomshem som arbetar 
med framgång. Men de som arbetar 
är av olika nationaliteter. Vi vill att 
de gamla som lidit så mycket, skall 
få ett meningsfullt liv. Andra män-
niskor har vänt sig från dem i deras 
fattigdom. Våra ålderdomshem är 
mycket populära. Det är klart att man 
inte klarar sig på den lilla pension, 
som de gamla har. Den är endast en 
tredjedel av existensminimum. Två 
tredjedelar får man skaffa på annat 
sätt. Därför måste man ordna och 
underhålla dessa ålderdomshem, och 
”trolla med knäna”. Nu har äntligen 
den nya ledningen i Ryssland kom-
mit underfund med att dessa män-
niskor också måste få litet grand. Ef-

tersom jag har ansvaret för diakonin, 
vill jag ockå berätta hur diakonin är 
organiserad. Jag arbetar i diakonin. 
Det är ett älsklingsämne för mig, det-
ta. (Man förstår lättare om man vet 
att hon har levat i två olika länder. Så 
stor skillnad är det på hur det var, och 
hur det är.) När jag var 42 år gammal 
hörde jag första gången ordet ”diako-
ni”. Det sade mig absolut ingenting. 
I den vevan kallade Finland en grupp 
kvinnor, som skulle arbeta med dia-
konin. Men först skulle de få utbild-
ning. På den stora fabriken var jag 
redan med framgång ingenjör sedan 
15 år. Jag var den första som räckte 
upp handen och ville hjälpa till. Kän-
ner ni till staden Ylitornio (Övertor-
neå i Finland)? År 1992 var jag där. 
Mitt andra kall skulle vara ta hand 
om gamla och utvecklingsstörda. Vi 
hade ingen diakoni när jag utbildade 
mig för mitt nya värv. Eftersom kyr-
kan var nybildad hade man inte hun-
nit så långt som till diakoni. I den ve-
van satte man igång att utveckla dia-
konin. Det var diskussion om vad jag 
ville. Men jag blev helt enkelt kallad 
till detta nya arbete. Jag fick ett bord 
hos biskopen, absolut inget annat. Så 
började mitt arbete i diakonin. Nu är 
vi 400 personer som arbetar med dia-
konin. Endast två av oss har någon 
slags inkomst av det. Åren 1992-95 
började man välja ut de medlemmar 
i kyrkan som skulle kunna passa. 
Vi har många olika program när det 
gäller att sysselsätta. Och allt detta 
sker faktiskt i Keltto. Det första som 
vi startade var, som ni förstår, att 
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Årsmötesdeltagare. Foto: Mikael Larsson.

ta hand om gamla och pensionärer. 
Utan tvekan är det de som har lidit 
mest, och då är vi skyldiga att se till 
att de har det bra. På 1930talet var 
det en förfärlig tid för dessa männis-
kor, bl.a. med en hungersnöd. Sta-
lins medhjälpare sökte upp sådana 
som kallades för folkets fiende (och 
likviderade dem). På 40talet var 
det kriget som förstörde, och efter 
40-talet var det svårt att komma på 
fötter. Stalin kal lades för ”lillefar”. 
Man måste säga att perestrojkan inte 
bara var lätt att gå igenom. Det var 
många stora prövningar psykiskt och 
fysiskt, som vi inte har någon aning 
om. Därför har de gamla älskat dia-
konin, som visat att Gud hjälper. Det 
är alltid någon som behöver hjälp. 
Ett exempel är Maria kyrka, den 
finska kyrkan (i S:t Petersburg). Det 

är fem miljoner människor som bor 
i S:t Petersburg. Till ytan är det den 
femte största staden i Europa. I vår 
kyrka finns det 2030 personer som 
arbetar aktivt med diakonin. Männis-
korna har en mycket vacker kyrka, 
men många får inte se den eftersom 
de inte har förmåga att ta sig till kyr-
kan. Därför besöker man dem. Män-
niskor som har finska som språk, har 
glädje av att komma till sin kyrka. 
De som arbetar och är frivilliga i 
diakonin är själva till åren komna. 
Diakoniarbetet tar aldrig slut. Vi har 
också bra arbete med barnhem, in-
valider, på fängelser och med drog-
missbrukare. Jag kan inte påstå att vi 
har stora framgångar, men vi hjälper 
dem. Vi har också bildat sådana lä-
ger som familjer, barn och ungdomar 
har kunnat komma till. Det beror för-
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stås på var denna verksamhet finns: i 
storstad, i en liten by eller långt bort 
i Burjatien. Olika möjligheter, olika 
mänskliga resurser och materiella 
resurser. Det är viktigt, om det finns 
en församling som har stöd från ut-
landet. Vi är en fattig kyrka, och är 
helt beroende av andras hjälp. Vi vet 
inte hur länge vi kommer att vara 
beroende av andra. Vi har kommit 
i panik, nu när det har blivit kris i 
hela världen, och hjälp vi har blivit 
lovade, har uteblivit. Det har kommit 
ett papper på att man inte kan hjälpa 

eftersom man själv fått problem, men 
vi tappar inte sugen. Vi har Gud som 
hjälper oss, men också vänner som 
hjälper oss. Det var det Gud syftade 
på när han startade vår kyrka i detta 
stora land. Mitt arbete är beroende 
av vänner och understödjare. Vi kan 
aldrig tröttna att tacka dem, som har 
gott hjärta. Jag vill också välsigna ert 
arbete och tacka er så innerligt. Jag 
tackar också för inbjudan att komma! 
Jag kan svara på frågor, om sådana 
finns.

Avskrift och bearb: 
Anders Eliasson

Pastor Alexander Gross, Odessa, 
rapporterar
Ur rapporten, med temat: 2 Mos. 
19:18 ”Älska din medmänniska som 
dig själv”, återger vi något förkortat… 
…Vi har missionerat på för oss nya 
platser. Vi har gjort en tvådagarsresa 
till Bessarabien (ligger närmast Ru-
mänien vid Donaus utlopp, liksom 
”framför” Moldavien, en stat där det 
också finns en del av Bessarabien). 
Det är en högt belägen region, som 
tidigare befolkats av tyskar, som till 
stor del utvandrat till Tyskland, Ca-
nada, USA samt även till Sydame-
rika. Bara hus och en del namn er-
inrar om de tidigare invånarna. Det 

finns emellertid en del kvarvarande 
som minns sina rötter. Vi besökte 
många som lever ensamma. Bl.a. fi-
rade vi nattvard med Maria, som är 
omkring 90 år. Hon talar fortfarande 
tyska, som hon hållit levande tack 
vare sånger och böner, som hennes 
mamma lärt henne. Detta var över-
väldigande för många av oss.
I Tautino, som är administrativt cen-
trum i Bessarabien, finns ett ”aktivi-
tetshus”. Där hade vi samlingar för 
barn från tre eller fyra byar i omgiv-
ningen. Vi sjöng, bad och predikade 
för dem. Det var barn i olika åldrar, 
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barnhemsbarn, samt barn som kom 
med sina föräldrar. Även dessa tog 
del i evan gelisationen. Det var en 
lång resa, mer än 70 mil under två 
dagar, en glädjefylld upplevelse för 
oss!
Våra kontakter med Tautino har 
väckt idén om ett seminarium där. 
Det första seminariet har ägt rum i 
april med deltagare från regionen. 
Vi har också fått stöd till att ta med 
20 barn från fattiga delar av landet 
till Glorias sommarläger (Gloria är 
namnet på ungdomsarbetet). I vår har 
vi genomfört två seminarier för hela 
Ukraina, bl.a. den femte och sista 
med bibelteologi. Femton studenter 
har framgångsrikt avslutat studiet 
och mottagit certifikat. I slutet av året 
kommer en ny grupp studenter att 
börja sina studier. Den teologiska bi-
belgrundkursen är förebilden för den 
efterföljande bibelskolan. 
Våra medarbetare i Novogradovka 
har inlett ett diakoniprojekt. Under två 
månader besökte de 70 personer i fyra 
närbelägna byar. En del av dem har 
fått livsmedelshjälp tack vare gåvor 
utifrån. Hjälpen beräknas pågå åtta till 
nio månader och riktas till de fattigas-
te, som övergivits av sina familjer el-

ler är ensamstående. Det får regelbun-
det andlig och medicinsk hjälp.
Vi har arbetat med att finna finansiell 
hjälp till vårt ungdomscentrum, Pet-
rodolina, som måste rekonstrueras. 
När det blir färdigt och invigs i maj 
kan vi hålla seminarier för 15 – 20 
personer och bli en plats för regio-
nala samlingar liksom för kyrkoarbe-
tare, tonåringar och familjer. I mars 
hade vi ett seminarium för kyrkomu-
sik. I Ukraina är det omöjligt att gå 
utbildning i kyrkomusik och därför 
var detta ett utomordentligt tillfälle. 
Vi tackar Gud och våra vänner i Ru-
mänien, som hjälpt oss att genomföra 
denna kurs. 
I vår har också en liten grupp med-
arbetare från Ukraina och Norge rest 
till Ryssland och staden Uljanovsk 
för att delta i ett missionssemina-
rium. Det var en utomordentlig möj-
lighet för personlig träning liksom 
för att dela erfarenheter och inspira-
tion. Gud älskar er!

Alexander Gross 
Övers o bearb. av B.W.

P.S. NÖ har anslagit 30 000 kr till 
Petrodolina.
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Styrelsen lägger härmed fram sin 
årsberättelse för Nordisk Östmis-
sions 53:e verksamhetsår. Vi beskri-
ver här en verksamhet i flera länder. 
Verksamheten har sin grund i Bibeln 
och bekännelseskrifterna. Under bön 
om Guds ledning vill vi vara med om 
att sprida evangelium om Jesus Kris-
tus bland östeuropeiska och asiatiska 
folk.
NÖ har ingen anställd i Sverige, utan 
allt arbete i Sverige utförs av frivil-
liga, antingen det gäller insamling, 
planläggning eller genomförande av 
arbetet.

Årsmötet 2008
Lördagen den 5 april hölls Nordisk 
Östmissions årsmöte i Slätthögs kyr-
ka och skola. Det var första gången 
årsmötet förlades till Småland. Inled-
ningspredikan hölls av pastor Bertil 
Olsson, Aneboda. Talare vid mötet 
var missionären Tony Estaidi. Från 
Västkusten kom årsmötesdeltagare 
i buss. Pastor loci Christian Braw 
berättade om kyrkans nattvardskalk, 
som varit med vid Poltava 1709, och 
om sitt intresse för Öst. Han hade 
också avslutningsandakt.
Tony hade i samband med vårt års-
möte också framträdanden i Ytterby 
och i Landala.

Val av styrelse
Simeon Appell, BertÅke Samuels-
son och Chester Åhsberg, vars man-
datperioder löpte ut, omvaldes som 
ledamöter i styrelsen för ytterligare 
en treårsperiod. Som ordförande i 
NÖ för ett år omvalde årsmötet Mar-
tin Wihlborg. 

Revisorer och ersättare 
PerOlof Sahlberg och Ingemar Lars-
son omvaldes som revisorer, och 
Ove Skåring omvaldes som revisor-
sersättare.

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

Styrelsen
Styrelsen har 20082009 bestått av 
Martin Wihlborg (ordförande), Mi-
kael Larsson (v ordförande), Kerstin 
Andersson (sekreterare), Anders Eli-
asson (kassör), Monica Olsson, Bert
Åke Samuelsson, Anders Olsson, 
Chester Åhsberg, Simeon Appell, 
PerÅke Svensson, Daniel Olander 
samt Bengt Westholm, hedersleda-
mot.
Styrelsen har under året haft 10 pro-
tokollförda sammanträden.

Nordisk Östmission 
verksamhetsberä t t e l se  fö r  å r  2008
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Tidskrift och hemsida
Nordisk Östmissions tidskrift har 
2008 kommit ut med fyra nummer 
(varav två i fyrfärg), med tillsam-
mans 96 sidor. Bengt Westholm är 
ansvarig utgivare. Anders Eliasson 
och Simeon Appell har också ingått 
i redaktionen. Genom tidskriften in-
formerar styrelsen kontinuerligt gå-
vogivarna om missionsarbetet. Tid-
ningen har förutom sedvanliga be-
traktelser innehållit information om 
vårt arbete, våra mottagarländer och 
annat med anknytning till missionen. 
Vårt utgivningsbevis (ursprungligen 
från 1964) förnyades under året, se-
dan Patentverket infört att ett sådant 
bevis bara gäller tio år åt gången.
Missionens hemsida på Internet har 
färdigställts och densamma öppna-
des för allmänheten på årsmötet i 
Slätthög. Adressen är 
www.nordisk ostmission.se. 

Ukraina
Charkiv med omnejd

NÖ samarbetar med Himmelsfärds-
församlingen i Charkiv, där Andreas 
Hamburg är pastor. Han ansvarar 
också för församlingar i Losova, 
Poltava samt i Krementjuk. NÖ har 
fortsatt att ge församlingen ekono-
miskt stöd. Under mars månad var 
Patrik Saviaro, som är från Österbot-
ten men som studerar i Sverige, prak-
tikant i församlingen, och kostnaden 
för detta bars av NÖ. Nikolaj Hera-
symtjuks missionsarbete på en blind-

skola stöds av NÖ. Församlingen i 
Krementjuk har fått bidrag till sitt 
församlingshus. 
Pastor Hamburg avlönas helt av 
DELKU, men NÖ har bidragit till 
avlöningen av en av kyrkans andra 
pastorer.
Daniel Johansson deltog på uppdrag 
av Nordisk Östmission som föreläsa-
re vid en sommarkursvecka i Odessa 
för pastorer och lekmän inom DEL-
KU. Ämnet var för hans del kristolo-
gin i Nya testamentet.

Kerstin, NÖ:s mångåriga sekreterare 
avgick vid 2009 års årsmöte. 

Foto: Mikael Larsson.

VERKSAMHETEN
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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.
Gennadij Miller, företagare och för-
samlingsmedlem i Mykolajiv, slut-
betalade under året det lån han haft 
hos NÖ.

kiev

Barnens ambassad under ledning av 
Mirjam och Boas Adolphi som ar-
betar med att hjälpa gatubarn m.m., 
har vid upprepade tillfällen erhållit 
stöd, bl.a. till nyregistreringen av or-
ganisationen, sommarläger för bar-
nen och till isoleringen av vinden på 
Vännernas hus.
NÖ upprätthåller vänskapliga förbin-
delser med Ukrainska lutherska kyr-
kan och dess biskop V Horpyntjuk. I 
samarbete med ULK samt Lutheran 
Heritage Foundation (LHF) har NÖ 
stött utgivningen av en lekmanna-
kommentar till Markusevangeliet. 

Nikolaj Herasymtjuk missionerar bland de blinda i Charkiv, Ukraina.
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övrigt

”Den lilla hjärteboken” som Dansk 
Balkanmission givit ut även på 
ukrainska fick bidrag från NÖ.

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 Elsie Alfredsson (insamlingen) 
samt Johan Nilsson (administration 
av transporter). En transport sändes 
till Odessa och en till Rumänien, den 
senare i samarbete med Rumänska 
ortodoxa församlingen.

Lettland
Magnus Olsson, pastor i Lettlands 
evangelisklutherska kyrka, är fort-
satt NÖ:s man i Lettland. Numera 
är han kyrkoherde i Limbazi, en stad 
vid Rigabukten. Kyrkan i denna för-
samling är i behov av nytt tak, och 
NÖ deltar i den insamling som star-
tat. I stället för att betala Magnus lön 
direkt ger NÖ fr.o.m. 1 juli 2008 ett 
lönebidrag till den lutherska kyrkan 
centralt.
Förutom egna bidrag, har NÖ också 
hjälpt till med att förmedla kollekter 
till Lettland.
LHF i Lettland har gett ut ”Den stora 
lögnen och den stora sanningen” av 
Bo Giertz. NÖ har bekostat denna 
utgivning.

Rumänien
NÖ ordnade en hjälptransport i sam-

arbete med Rumänska ortodoxa för-
samlingen i Göteborg. Första anhalt 
var Arad. Samarbetet med Dansk 
Balkanmission ledde till ett stöd till 
gatubarnshem i ClujNapoca.

Ryssland
NÖ har genom Jonas Nilsson kon-
takt med den ev. luth. församlings-
gruppen på Kronstadt. Studiebidrag 
till dess kateket Oleg Ziatikov, som 
studerar vid seminariet i Keltto har 
utbetalats.
NÖ har finansierat översättningen av 
Bo Giertz’ ”Stengrunden” till ryska. 
Översättare är Valerij Volodin. Ut-
givning sker 2009, och boken kom-
mer att även innehålla Hans Andræs 
förord, som dock modifierats något 
för att passa ryska läsare.
Årets anslag till bibelöversättnings-
arbetet inom Institutet för bibelöver-
sättning gick till den ängsmariska 
översättningen. 
Ett ettårigt projekt med arbete på 
ett kvinnofängelse i S:t Petersburg 
avslutades i och med december må-
nads utgång. Arbetet har utförts av en 
messiansk församling. 
Bengt Westholm och Anders Elias-
son besökte Sankt Petersburg i okto-
ber och träffade företrädare för Ing-
ermanländska kyrkan, ovan nämnda 
messianska församling, den svenska 
Katarinaförsamlingen samt myndig-
hetspersoner m.fl. 

Moldavien
NÖ samarbetar med den luther-
ska kyrkan i republiken Moldavien 
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(Moldova och Transnistrien) och 
med Norsk Luthersk Lekmannsmis-
jon. Kyrkan leds av pastor Vladimir 
Moser. Ett anslag gavs till diakonalt 
arbete.

Iran
Stöd till kristna radiosändningar på 
farsi är en del av NÖ:s arbete för 
asiatiska folk. Vidare understöds en 
nationell arbetare. Översättning av 
Josef Imbergs bok ”The way of life” 
till persiska är genomförd.

Övrigt
missionsföreningen evangeliUm till 
alla (meta)
META har fått stöd till missionsar-
bete i Mongoliet.

bidrag till Utbildning

Församlingsfakulteten i Göteborg 
har fått bidrag. En praktikant därifrån 
arbetade en månads tid i Ukraina (se 
ovan).

estland

NÖ har anslagit medel så att Christi-
an Braws föreläsningsserie ”Luthers 
psalmer” skall kunna ges ut på est-
niska. Likaså har bidrag utgått till en 
föreläsningsresa för honom till Tal-
linn. Ämne: Julpsalmernas teologi.

vitryssland

Chester Åhsberg var företrädare för 
NÖ vid ett besök hos församlingar i 
Vitryssland under hösten. Något stöd 
till dessa församlingar har dock ännu 
inte utbetalats.

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.

Ekonomi 
För NÖ:s ekonomi hänvisas till bok-
slutet. Vi vill tacka för alla små och 
stora (i något fall mycket stora) gåvor 
som vi har fått. Tack vare alla trogna 
gåvogivare har vi förmånen av att ha 
en stabil ekonomi. Det förtroende vi 
har hos våra givare är väl så viktigt 
som likvida 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.
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Inkomster
Gåvor, allmänna 1 285 975,07 
Kollekter o anslag 156 448,50 
Gåvor Ukraina 16 700,00 
Testamenten 571 424,51 
Sykretsgåvor 70 374,00 
Gåvor Ingermanland 450,00 
Erhållna räntor 79 874,69 
Sålda frimärken och återbet avg. 997,80
Hedgefondränta 9 070,33
Summa inkomster 2 191 314,90
Utgifter
Porto för brev, tidning och betalningar 76 311,55 
Missionärslöner 156 232,89 
Resor och repr. 86 961,67 
Iran, radiomission m.m. 91 036,60 
Projekt Hanna i Ukraina 29 031,77 
Bibelspridning 60 000,00 
Missionslitteratur 135 149,08 
Trycksaker 67 800,00 
Betalda räntor 79,00 
Omkostnader 28 313,71 
Diverse 780,00 
Diverse: utbildning 50 000,00 
Ukraina: S:t Paul 7 639,94 
Ukraina: Charkiv med omnejd 159 450,58 
Ukraina: Kiev, Barnens ambassad 110 800,00 
Ukraina: transport 38 940,00 
Ukraina: Odessa, SELKU 128 350,99 
Ryssland: Ingermanland 44 735,79 
Ryssland: S:t Petersburg, fängelse 48 790,72 
Mongoliet 25 000,00 
Lettland 81 760,50 
Rumänien 105 673,66 
Moldavien 24 050,00 
Summa utgifter 1 556 888,45
Inkomster: 2 191 314,90 
Utgifter: -1 556 888,45 
Valutaväxling 31 150,30 

Årets resultat 665 576,75

Bokslut 2008



NORDISK ÖSTMISSION

20

Tillgångar och skulder 2008-12-31
 2008-01-01 2008-12-31 Skillnad
S E B 82 121,60 258 661,79 176 540,19
Skandiabanken  713 466,40 788 261,96 74 795,56
Handelsbanken 31 241,00 242 671,75 211 430,75
Sparbanken Alingsås 354,50 7,50 -347,00
Dito, sparkonto 484 951,49 511 673,47 26 721,98
Kontanter 207,00 0,00 -207,00
Skattekontot 8,00 12,00 4,00
Plusgiro 100 641,92 185 119,76 84 477,84
Nordea bankkonto 0,00 330 673,07 330 673,07
Summa bank + pg 1 412 991,91 2 317 081,30 904 089,39
Stadshypotek, 1årig obligation 232 303,00 0,00 232 303,00
Stadshypotek, 2årig obligation 201 106,00 237 798,00 36 692,00
Stadshypotek, 5årig obligation 100 000,00 100 000,00 0,00
Summa obligationer 533 409,00 337 798,00 -195 611,00
Fordran på Diakoni Rumänien 85 000,00 85 000,00 0,00
Fordran på Karki 117 722,00 117 722,00 0,00
Rubelsedlar 0,00 87,04 87,04
Fordran 173 400,00 148 670,00 -24 730,00
Kollektskuld Lettland -2 680,00 0,00 2 680,00
Insamlingsskuld Lettland -4 125,00 -1 000,00 3 125,00
Summa fordringar och skulder 369 317,00 350 479,04 -18 837,96
Aktier Eriksson B 182 800,00 182 800,00 0,00
Aktier Monsanto 1 597,09 1 597,09 0,00
SEB Hedgefond 495 276,01 504 346,34 9 070,33
Swedbank Robur, Kapitalinvest 2 882,22 2 977,88 95,66
Swedbank Robur, Allemans V 161 643,60 168 592,97 6 949,37
Swedbank Robur, Svensk likvid 303 707,21 303 707,21 0,00
Swedbank Robur, Sv obligationsf 24 183,62 24 183,62 0,00
Nordea Allemansfond Alfa 0,00 47 228,09 47 228,09
Summa aktier och fonder 1 172 089,75 1 235 433,20 63 343,45
Summa kronor 3 487 807,66 4 240 791,54 752 983,88
Deutsche Postbank, Giro 7 937,26 € 12 056,93 € 4 119,67 €
Deutsche Postbank, Festgeld 11 418,70 € 11 817,77 € 399,07 €
Fordran 12 500,00 € 0,00 € 12 500,00 €
Kontanter 28,91 € 1,60 € 27,31 €
Summa euro 31 884,87 € 23 876,30 € -8 008,57 €
Euro i kronor 347 997,85 260 590,71 -87 407,13
EUR+SEK 3 835 805,51 4 501 382,25 665 576,75
Som omräkningskurs SEK/EUR har använts: 10,914
Värdepapper har upptagits med förvärvsvärdet.
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Unik gudstjänst på Kronstadt 
i Finska viken
Tredje maj detta år 2009, 3 sönda-
gen efter påsk, fjärde söndagen i vår 
påsktid, firades en unik gudstjänst i 
Sankt Elisabeths evangelisk-luther-
ska kyrka på Kronstadt i Finska vi-
kens inre.
Kyrkan stängdes troligtvis i början 
av 1920talet varför det handlar om 
närmare 90 års tystnad tills denna 
dag. Denna dag hölls gudstjänsten i 
ett rum ovanför vapenhuset. Det var 
stadens Vattenverk som inbjöd efter 
många års vädjanden. Biskop Aarre 
Kuukauppi hade personligen besökt 
ledningen.
Inledningsorden anfördes av kapell-
församlingens kateket Oleg Ziati-

kov. Mässan 
celebrerades 
av pastor Jonas 
Nilsson, kallad 
av denna Kron-
s t a d t g r u p p 
2002. Episteln 
lästes av Ta-
mara Kozmen-
kova, idag en 
av öns fåtaliga 
med verkliga finskryska rötter. Pre-
dikade gjorde diakon Mikael Ivanov 
från moderförsamlingen Sankt Mi-
kael inne i Sankt Petersburg på Vasi-
levskijön. Deltog gjorde även juristen 
och skribenten Olga Evsjukova från 

S:ta Elisabeths kyrka i Kronstadt, Ryssland.

Jonas Nilsson
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Gåvoredovisning

Gudstjänstfirare på Kronstadt: fr.v. en anställd på vattenverket, Olga Evsjukova, Ta-
mara Kozmenkova, Jonas Nilsson samt Oleg Ziatikov. Foto: Mikael Ivanov

ortodoxa församlingen som länge 
följt arbetet med att återföra kyrkan 
till församlingen. Personal från Vat-
tenverket anslöt efterhand. Som hymn 
sjöngs den fornkyrkliga hymnen Te 
Deum: Боже, Боже... Evangelieläs-
ningen hämtades ur Lukas 5:1-11.
Ett behjärtansvärt kollektändamål är 
att bidra till att ta upp den igensatta 
kyrkporten samt till hyra av lokal för 
undervisning och fördjupning. Det 
kommer att dröja innan frågan om 
kyrkans framtida tillgänglighet och 
förvaltning är löst. Använd Nordisk 

JaNUarI 2009
Gåvor  57.356,84 kr och 275 euro
Kollekter  28.750,00 kr
Summa  86.106,84 kr och 275 euro

Östmissions konto med specificering 
”Kronstadt”.
Mitt emot kyrkbyggnaden, belägen i 
stadens östra del, finns ett intressant 
litet stadsmuseum. Nära dessa bygg-
nader finns Café Lika, där samvaron 
fortsatte ett par timmar. Det kaféet 
kan rekommenderas för alla besöka-
re. Intresserade är välkomna att höra 
av sig till redaktionen för en försam-
lingsafton om den historiska dagen 
eller en eventuellt gemensam resa.

Jonas Nilsson

Kollekter JaNUarI 2009
Norra Vi-Tidersrums ev luth missions-
förening 5000, Göteborgs S:t Pauli 
1200:50, Torestorp 1017, Spekeröd 
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1600, Hishult 980, Ytterby 2241, Tosta-
red 2650:50, Göteryd 1184, Hallaryd 
220, Lane Ryr 820, Stora Lundby 1170, 
Östra Torsås kyrkl samf 1000, Ytterby 
2247, Alvesta 219, Fardhems pastorat 
150, Lundby 1377, Göteborgs S:t Pauli 
3956, S:t Hans (Landeryd) 598, Van-
kiva 1120. 
Begravningar JaNUarI 2009
Karin Dahlgren, Grinneröd, Stina Jo-
hansson, Krokstad, John Isaksson, 
Skaftö, Margareta Lundkvist, Lundby/
Finnekumla/Nätra, Alve Martinsson, 
Växjö, Göran Westholm, Hyllie, Gun-
hild Söderlund, Göteborg, Anna Nils-
son, Prince Fanikayode, Uddevalla, 
Henry Andersson, Göteborg, Ingemar 
Carlsson, Romelanda/Hålta, Agnes 
Andreasson, Ytterby, Bertil Johansson, 
Östra Torsås, Erik Olsson, Rönnäng.
Hyllningar JaNUarI 2009
Bertil och Birgitta Brattgård, Norum, 
Hildur Johansson, Färgelanda (103 år).

FEBrUarI 2009
Gåvor  46.415,00 kr
Kollekter  9.987,50 kr
Summa  56.402,50 kr

Kollekter FEBrUarI 2009
Frillesås 1162, Idala 1190, Hacke-
forsgården (Landeryd) 150, Tanums 
pastorat 1639, VeingeTjärby 346, Yt-
terby, 221:50, Hajom 2110, Björketorp 
med Hindås 1586, Fardhems pastorat 
252, Tynnered 731, Lambohovskyrkan 
(Skeda och Slaka) 600
Begravningar FEBrUarI 2009
Margareta Lundkvist, Lundby/Finne-
kumla/Nätra, Asta Viktorsson, Fredrik 
Samuelsson, Gunhild Söderlund, Gö-
teborg, Alve Martinsson, Växjö, Gun-
nar Pehrsson, Ytterby, Astrid Josefsson, 

Hede (Sörbygden), Alice Andersson, 
Kungälv/Ytterby (f 1906), Ingrid An-
dersson, AnnaLisa Nordqvist, Röra.
Hyllningar FEBrUarI 2009
Brudparet Tomas Andersson och Gu-
nilla Eliasson, Lycke/Solberga, brud-
paret Lars Olof Johansson och Ruth 
Strömqvist, St Lundby/Örgryte, Anna 
Karin Stomnell, Varberg, Anders Eriks-
son, Tostared, Johan Hovén, Hästveda.

MARS 2009
Gåvor  96.177,00 kr och 75 euro
Kollekter 326,00 kr
Summa 96.503,00 kr och 75 euro

Kollekter MARS 2009
Uddevalla 326
Begravningar MARS 2009
Gunnar Pehrsson, Ytterby, Alice Gus-
tafsson, Göteborg, Erik Nilsson, Kung-
älv, Hanna Svensson, Astrid Josefsson, 
Hede i Sörbygden, Inga Larsson, Örby, 
Berta Magnusson, Vislanda, Elsa Sig-
fridsson, Hova, Kent Kindberg, Råda.
Hyllningar MARS 2009
Berndt Johansson, Skaftö, Brita Bohlin, 
Forshälla, Helga Martinsson, Uddeval-
la, Eva Nygren, Umeå, Jan Westberg, 
Växjö.
Arbets- sy- och missionskretsar första 
kvartalet 2009
Veddige 1000, Dalstorp 581:84 (avslut-
ningsbidrag), Brålanda 7000, Norrfors i 
Nordmaling 2000, Göteborgs S:t Pauli 
5000, Ödsmål 1000, Hishult 1000, Grö-
nahög 3000, Viskafors i Kinnarumma 
400, Snöstorp 2000, Göteryd 1500, 
Vegby i Södra Säm 2000, GällstadSöd-
ra Säm 3500, Norum 10000, Sätila 500, 
Istorps pastorat 5000, Lidhult 2000.
Övriga upplysningar lämnas av kassö-
ren.
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Posttidning B

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

Ytterligare val
Tack för att du har valt att stödja NÖ med en gåva, stor eller liten. Då 
hjälper du oss att bl.a. stödja evangeliskluthersk tro i Öst. Det är därför du 
får tidningen. Efter årsmötet har vi fått ny vice ordförande och ny sekrete-
rare. PerÅke Svensson har blivit vice ordförande. Simeon Appell har valts 
till sekreterare med BertÅke Samuelsson som vice sekreterare. Dessa val 
gäller ett år. Eftersom NÖ:s styrelse arbetar frivilligt behöver man fördela 
de olika uppgifterna mellan sig. Det gäller också ansvaret för arbetet i de 
olika länderna i öst, som vi har valt att arbeta i. Vi räknar med att nästa 
transport går till Kiev i Ukraina.

A.E. 


