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Äntligen kunde man lasta ur den humanitära hjälpen från Sverige! Odessatrakten i april.
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Betraktelse:

Evangeliet i dag är Jesu sista ord här 
på jorden. Vi skulle kunna säga, att 
det är Hans testamente, Hans sista 
vilja! Han uttalade den på ett berg i 
Galileen strax före sin himmelsfärd. 
Jesu testamente bestod inte i  pengar 
eller ägodelar utan den tog formen 
av en uppmaning – en befallning till 
lärjungarna: ”Gå ut i hela världen 
och gör alla folk till lärjungar!” – 
Med den befallningen avslutar Mat-
teus sitt evangelium. Här sätter han 
punkt. Men det är inte i definitiv me-
ning, som Matteus sätter punkt. För 
slutorden i evangeliet – ”Gå ut i hela 
världen!” handlar ju inte om ett slut 
utan om en början. Matteus slutpunkt 
kan snarare liknas vid Polstjärnan, 
som gamla tiders skeppare hade som 
riktpunkt (märke) så att de kunde 
styra sina fartyg mot nya mål och 
horisonter. Man kan också kalla Mat-
teus punkt för en slutpunkt, eftersom 
ett viktigt skede i Guds rikes historia 
slutar och nästa viktiga skede tar vid. 
Samtidigt skulle vi kunna konstatera, 
att Matteus med sin punkt markerar, 
att allt han skrivit om Jesus är sant: 
Att Han är Guds Son från evighet och 
hela världens Frälsare. Evangeliet i 
dag brukar vi kalla missionsbefall-
ningen. Men den innehåller också 
dopbefallningen: ”Döpande dem i 

Faderns och Sonens och Den Helige 
Andes namn.” Dop- och missionsbe-
fallningen är den märkligaste prokla-
mation, som uttalats på jorden och 
dess konsekvenser är enorma, svåra 
att överblicka och sammanfatta. 
Resultatet får vi inte veta förrän på 
evighetens Dag vid Kristi återkomst.
Det finns ett litet ord i evangeliet, 
som upprepas 4 gånger: Det är ordet 
all: All makt, alla folk, allt vad jag 
har befallt Er, alla dagar intill tidens 
slut.
1. ALL MAKT – det är det första: 
All makt är given åt Jesus: Mig är gi-
ven all makt! När Han försonade all 
världens synd och skuld på Golgata, 
och besegrade Döden och Djävulen, 
överlämnade Gud all makt åt Honom. 
Detta är en av Skriftens många para-
doxer när Jesus förklarar, att Han har 
all makt i himmelen och på jorden. 
Men samtidigt ger han lärjungarna 
befallningen, att de skall gå ut och 
erövra hela världen genom Evange-
liet. Om all makt redan ligger i Jesu 
hand, vartill tjänar då detta enorma 
företag? Det är Guds fördolda vishet, 
Guds hemlighet.
Jesu allmakt är försett med kärlekens 
förtecken. Jesus hade kunnat erövra/
besegra världen med tvång, för den 
tillhörde Honom, men Han ville att 

Predikan
vid Nordisk Östmissions årsmöte den 24 april kl 11.00 i Stora Lundby kyrka, 

Gråbo. Psalmer: 19, 94, 55 Ev: Matt. 28:16-20. Missionsbefallningen!
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människor av fri vilja skulle ingå i 
Guds rike. Därför föredrog han kär-
lekens långsamma och tålamodsprö-
vande väg. Att tro att Jesus har all 
makt, betyder, att tro, att ingen makt i 
världen är så stark som Guds kärlek i 
Jesus Kristus. Vissheten om, att Hans 
rike en gång skall segra, kan mycket 
väl stå tillsammans med en stor an-
gelägenhet och nitälskan för männis-
kors frälsning. Att bedja ”tillkomme 
Ditt rike”, som om den bönen redan 
vore verklighet låter sig mycket väl 
förenas med att arbeta för Guds rikes 
framgång som om allt hängde på vårt 
arbete.
2. ALLA FOLK – så säger Jesus ut-
tryckligen! Alla folk! Inga undantag 
– ingen undantagen! I liknelsen om 
det förlorade fåret har Jesus lärt oss 
hur oändligt värdefull en enda män-
niskosjäl är, så värdefull, att herden 
lämnar de nittionio i öknen och upp-
söker detta enda får, som gått förlo-
rat. Men Jesus har känsla också för 
de stora sammanhangen: ”Jag har 
också andra får, som icke tillhör det-
ta fårahus”. I sin missionsbefallning 
ger Han uttryck för sin omsorg om 
alla folk, att de måtte nås av evan-
geliet. Samma omsorg hade Herrens 
profeter haft om sitt folk: Amos t.ex. 
förutsade den dag ”då Herrens Ande 
skulle utgjutas över allt kött.” Apos-
teln Paulus skriver på flera ställen i 
sina brev om Herrens handlande med 
folken genom historien för att förmå 
dem att vandra Hans vägar. Kyrkor-
nas Missioner har i många hundra 
(hundratals) år insett och förkunnat, 

att samma Gud, som söker den en-
skilda människan med sin nåd, Han 
är samtidigt angelägen om hela värl-
dens frälsning: Ty Gud vill att alla 
människor skall bli frälsta. Han vill, 
att evangeliet om korset och uppstån-
delsen skall nå ut till alla folk:
 ”öst, väster, norr och söder,
 Korsets armar överskygga,
 Alla äro våra bröder
 Som på jorden bo och bygga.
Herren vill göra alla folk till sitt folk 
och Han vill vara deras Gud.
3. ALLT VAD HERREN HAR BE-
FALLT. Allt som Herren sagt, gjort 
och befallt skall förkunnas för alla. 
Inte brottstycken eller väl utvalda 
delar utan alltsammans. Det duger 
inte att bara ta med det som vi finner 
lämpligt och förnuftigt och förkasta 
det som vi tror (anser) väcker an-
stöt. Man kan inte bara helt allmänt, 
i allmänna ordalag förkunna Guds 
godhet och kärlek och glömma bort 
Guds bud och allt vad Herren har 
befallt. Både lag och evangelium är 
oundgängliga ingredienser för män-
niskors frälsning. Jesu löfte om fram-
gång i det viktiga företag, som heter 
mission är förbundet med det villko-
ret: ”Lärande dem att hålla allt vad 
jag har befallt Er!”
4. ALLA DAGAR! – Se, jag är med 
ER! Det har Jesus lovat: Att vara 
med oss alla dagar intill tidens slut. 
Vilket löfte rikt och stort! Alla dagar 
är Han med, i både ljusa och mörka 
i framgångens och motgångens da-
gar – ingen dag, då icke Han är med. 
Och löftet gäller ända till tidens slut. 
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Ordförandens spalt
Det här blir min andra ordföran-
despalt i rad som jag får anledning att 
kommentera en naturkatastrof. Den-
na gång gäller det utbrottet av vulka-
nen Eyjafjallajökull på Island. Även 
om det inte, så vitt jag vet, har lett 
till några större personskador så lam-
slog utbrottet under en tid stora delar 
av Europas flygverksamhet. Det fick 
också en direkt påverkan på Nordisk 
Östmission och det årsmöte som vi 
hade lördagen 24 april. Vi hade ju 
som framgått av annonser kallat den 
evangeliskt lutherska biskopen i Li-
tauen Mindaugas Sabutis att hålla 
föredrag. Enligt planerna skulle han 
ha kommit med flyg via Köpenhamn 
och landat på Landvetter 21.00 på 
fredag kväll. Jag var naturligvis re-
dan någon vecka innan medveten om 
att det skulle bli svårt för biskopen 
att närvara. Visst finns det andra för-
bindelser än flyg, men det skulle ta 

mycket längre tid och biskopen har 
ju ett stift att sköta i Litauen, en verk-
samhet som han naturligtvis måste 
prioritera. På torsdag e.m. ringde 
hans sekreterare och föreslog att 
bis ko pen skulle stanna hemma och 
 istället komma vid ett senare tillfälle. 
Hans sekreterare framförde dock sina 
hälsningar till alla och vi kommer att 
arbeta på att få hit Sabutis någon 
gång i höst istället. Trots biskopens 
frånvaro tyckte jag att vårt årsmöte 
blev lyckat och vi fick direkta häls-
ningar från två andra länder där vi 
har verksamhet, nämligen Ryssland 
och Moldavien. Mer om detta kan du 
läsa på andra sidor i detta nummer. 

Jag vill passa på tillfället att tacka 
avgående styrelseledamoten Mikael 
Larsson efter sex år i styrelsen. Mi-
kael har visat ett stort engagemang i 
styrelsen och har varit drivande i att 

Och det gäller också missionen, där 
är Herren med, för Han är missio-
nens Herre – verket är Hans och vi 
får nåden att vara Hans medarbetare. 
Medarbetare! Det betyder, att Herren 
är med hela tiden, ända till din sista 
arbetsdag, då Du avslutat Ditt arbete 
och får lägga ned Dina verktyg. Så 
kommer den dag som Skriften kall-
lar Herrens Dag: Då är verket färdigt, 
missionsarbetet slutfört. Då sätter 

Herren punkt. Men i själva verket är 
också det början på något nytt. Ty då 
skall skörden bärgas in och läggas 
för Hans fot, som gav oss befallning-
en: Gå ut i hela världen och gör alla 
folk till lärjungar. AMEN.
Låt mig bland dem få vara som samla 
skörden in. Och sist ibland den skara 
som står kring tronen Din.

Chester Åhsberg
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Gudstjänst
Chester Åhsberg, ledamot av vår sty-
relse, höll inledningsgudstjänsten i 
Stora Lundby kyrka, då han predika-

Årsmötet 2010
Nordisk Östmissions årsmöte ägde rum i Stora Lundby församling lördagen 
den 24 april. Vi hade gärna sett den lutherske biskopen från Litauen, Mindau-
gas Sabutis, som vår gäst och talare. Men det nyligen timade vulkanutbrottet 
på Island, med dess askmoln och påföljande flygstopp, hade lett fram till be-
slutet att hans resa skulle inställas. Vi när förhoppningen att han kan komma 
vid ett annat tillfälle.

de över Matt. 28:18-20. Denna pre-
dikan kan du läsa som betraktelse i 
detta nummer av tidningen. Vi sjöng 
psalmerna 19, 94 och 55. Det var 

föra in Nordisk Östmission i den di-
gitala världen genom att vara ansva-
rig för vår hemsida. Vi har full förstå-
else för att han nu lämnar styrelsen 
eftersom familjen nu bor i Ljungby. 
Istället får jag hälsa Elsie Alfredsson 
välkommen till styrelsen. Elsie är väl 
förtrogen med vår verksamhet efter-
som hon länge har jobbat vid insam-
lingen i Solberga. 

I dagarna har två bokupplagor kom-
mit ut från trycket i Ryssland. Den 
ena är Bo Giertz bok Den stora lög-
nen och den stora sanningen som 
nu för första gången kommer ut på 
ryska. Den andra är Stengrunden av 
samma författare. För Stengrunden 
är det fråga om andra upplagan. För-
sta upplagan av denna bok tog slut 
mycket fort och vi har därför finan-
sierat tryckningen av en andra ut-
gåva. Nordisk Östmission har finan-

sierat översättningen av båda dessa 
böcker direkt från svenska. 

Martin Wihlborg

Ordförande Martin Wihlborg. Foto: S.A.



NORDISK ÖSTMISSION

6

församlingens kyrkomusiker som 
spelade. Drygt 25 stycken, med kor-
tare och längre resväg, hade samlats 
i den lilla vackra kyrkan, och vädret 
var också vackert.

Formalia
Efter gudstjänsten for vi ned till 
Stora Lundby församlingshem, som 
ligger i Gråbo samhälle. Där var det 
först ett samkväm, och sedan började 
årsmötesförhandlingarna. Under led-
ning av vår ordförande Martin Wihl-
borg klubbades ärendena igenom. I 
stället för Mikael Larsson, som av-
böjt omval, invaldes Elsie Alfreds-
son som ledamot av styrelsen. Hon 
är känd som den som håller i vår in-
samling i Solberga. I övrigt blev det 
omval, och styrelsen fick ansvarsfri-
het för 2009 års förvaltning. Verk-
samhetsberättelse och en kortfattad 
ekonomisk redogörelse återfinns på 
annat ställe i tidningen.

Hälsning från det inre av Finska 
viken
Rysslandsmissionären, pastor Jo-
nas Nilsson kom med en hälsning 
från sitt område. Han började med 
de ryska kristnas uppståndelserop 
”Kristus är uppstånden”. Den första 
hälsningen kom från den ingerman-
ländska kyrkan. Ingermanland är 
historiskt ett län/landskap i området 
från Systerbäck till Narvafloden i 
Ryssland (hörde till Sverige från fre-
den i Stolbova 1617 till freden i Nys-
tad 1721). Nu har den ingermanländ-
ska lutherska kyrkan, ELKIR, kom-

mit att utsträckas till hela Ryssland. 
Grunden för det är deportationen av 
rysslandsfinnar under kommunist-
tiden, men också de kontakter som 
finnar från 1800-talet och framåt har 
odlat med andra finsk-ugriska folk 
inom det väldiga ryska riket. Jonas 
nämnde också något om omorganisa-
tion inom den andra stora lutherska 
kyrkan i Ryssland, ELKRAS.
Den andra hälsningen kom från 
Kronstadt, ön i finska viken. Där 
hände förra året något stort, då för-
modligen den första gudstjänsten 
sedan stängningen hölls i Elisa-
betskyrkan på ön. Den gudstjäns-
ten, och några följande, hölls vis-
serligen på f.d. orgelläktaren, men 
den hölls dock! Detta är en port in 
i Ryssland. 
Den tredje hälsningen kom från Te-
rijoki, Zelenogorsk. Det var där pas-
tor Koch verkade 1924-39 och Jonas 

Chester Åhsberg som predikant. 
Foto: S.A.
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hade varit med vid påskfirandet i den 
lutherska församlingen där. Man ser 
verkligen att denna kyrkobyggnad är 
en kyrka. Kyrkfolket i Zelenogorsk 
vill gärna hjälpa till ute på Kronstadt.

Tjänst i Moldavien
Som gäst på vårt årsmöte sågs också 
den blivande moldavienmissionären 
Marcus Söderberg. Han berättade en 
stund om Moldavien, hur det är där 
och om sina besök där. Han räknar 
med att få vara luthersk församlings-
medarbetare tillsammans med Vladi-
mir Moser.
Moldavien gränsar till Ukraina och 
till Rumänien. Det bor 4,4 miljoner 
där, på en yta som är 1/10 av Sve-
riges. Många utvandrar dock. En 
tiondel av Moldavien utgörs av ut-

brytarrepubliken Transnistrien, med 
egen här, valuta och egna politiker. 
Marcus menade att Ryssland tvättar 
svarta pengar i området. Samtidigt 
anklagas lutheranerna för penning-
tvätt, i det att myndigheter påstår att 
gåvor från medkristna i utlandet är 
sådant.
Det är mycket arbete för Moser un-
der sådana omständigheter. T.ex. är 
vägarna kanske raka, men dåligt un-
derhållna. Det tar fyra timmar mellan 
Tiraspol och Kamenka. Församling-
en har bett om hjälp. Ett par inhem-
ska krafter, som studerat teologi i 
Ryssland, och som man har haft för-
hoppningar kring, har stannat kvar i 
Ryssland. Det är stor nöd, och där-
för är Marcus välkommen i augusti, 
för att börja hjälpa till med predikan 

Årsmötesdeltagare. Närmast, fr. v: Bert Åke Samuelsson, styrelseledamot, Per-Olof 
Sahlberg, revisor, samt Bengt Westholm, hedersledamot. Foto: S.A.
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och sjukbesök. Under den hårda ti-
den (sovjettiden) var det svårt att 
vara både tysk och lutheran (vilket 
ofta sammanföll). Fru Natalia Moser 
hade en far som gärna samlade unga 
till möten, som i hemlighet innehöll 
också kristen undervisning. Men han 
likviderades.
Marcus menade att de ortodoxa lär 
väl i huvudsak rätt, men Guds ords 
utläggning saknas. Personlig skrift-
läsning och ett helgat liv lyser med 
sin frånvaro. Han nämnde vidare, att 
en kvinna, som utifrån besökt en luth-
ersk gudstjänst blev förvånad över 
att det var en gudstjänst, hon hade ju 
förstått allt som sades. Det finns en 
andlig hunger som inte stillas.

I Transnistrien är närvaron av ryska 
trupper påtaglig, och man behöver 
vidta ovanliga åtgärder för att den 
kyrkliga egendomen inte skall kon-
fiskeras. I den västra delen av Molda-
vien är det litet öppnare, särskilt efter 
en omvälvning, och det är där Mar-
cus skall verka.
Även kyrkan lider av utvandringen, så 
att församlingarnas storlek minskar. 
Lönerna i landet är låga, och bestick-
ning och mutor vanliga. Både Ryss-
land och Rumänien vill nå inflytande 
genom att i stort sett utan villkor er-
bjuda medborgarskap åt moldaverna. 
När det gäller jordbruket är det vid-
sträckta marker, men dålig standard 
på redskapen. En del mark har köpts 
upp av italienare.
Moser är noga med att kyrkan skall 
vara självständig, så att man också 
kan upprätthålla kontakter med pre-
dikanter från Norden. Som tolk fung-
erar fru Moser, som en gång flydde 
till Norge, för att sonen inte skulle 
skadas i militärtjänsten. (Man fick 
inte asyl, utan fick återvända, men nu 
med kunskaper i det norska språket 
i packningen, red. anm) Denne son 
har sedan över ett år nu suttit i fäng-
else. Man räknar med att de orättfär-
diga myndigheterna och det oärliga 
näringslivet egentligen ägnar sig åt 
utpressning. 
Marcus återkom till Sverige från sin 
senaste resa till Moldavien bara för 
ett par dagar sedan. Han hade med 
sig fru och barn på vårt årsmöte. Han 
påpekade att man inte får missionera 
på gatan där nere, men annars är det 

Jonas Nilsson hälsade från Ryssland. 
Foto: S.A.
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alltså lättare att verka i den västra de-
len av Moldavien. Som ett exempel 
på sådant verk nämnde han hur Na-
talia Moser får kontakter med andra 
kvinnor genom sin firma, som tillver-
kar och säljer broderier.

Avslutning
Marcus Söderbergs anförande gjorde 
att det blev en bra dag fastän besöket 
från Litauen uteblev. 
Avslutningsandakten hölls av Per-
Åke Svensson, som utgick från epis-
teltexten 1 Kor. 4:16-18. Vi sjöng 
psalmerna 298 och 313. Kaffekollek-
ten blev drygt 3700 kronor. Ett varmt 
tack för dessa pengar och allt annat 
stöd som NÖ får!

Anders Eliasson

Några små missionsvänner. Foto: S.A.

Marcus Söderberg berättade om Molda-
vien. Foto: S.A.
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Styrelsen lägger härmed fram sin års-
berättelse för Nordisk Östmissions 
54:e verksamhetsår. Verksamheten 
har sin grund i Bibeln och bekän-
nelseskrifterna. Under bön om Guds 
ledning vill vi vara med om att sprida 
evangelium om Jesus Kristus bland 
östeuropeiska och asiatiska folk.
NÖ har ingen anställd i Sverige, utan 
allt arbete i Sverige utförs av oavlö-
nade, frivilliga. Det gäller styrelsear-
bete, insamlingsverksamhet och all 
övrig verksamhet.

Årsmötet 2009
Lördagen den 18 april hölls Nordisk 
Östmissions årsmöte i Göteborgs Jo-
hannebergs kyrka och församlings-
hem. Inledningsgudstjänsten förrät-
tades av kyrkoherde Lars Persson. 
Talare vid mötet var diakonidirektor 
Lilja Stepanova från den Ingerman-
ländska evangelisk-lutherska kyrkan 
i Ryssland. Hon tolkades av Anja 
Monahof. Anförande hölls också av 
Inkeri Peterson och Jonas Nilsson. 
Bengt Westholm avslutade mötet 
med andakt. 

Val av styrelse
Kerstin Andersson, NÖ:s mångåriga 
sekreterare, hade avböjt omval till 

styrelsen. Hon avtackades efter 18 år 
i styrelsen. Däremot omvaldes An-
ders Eliasson, Per-Åke Svensson och 
Monica Olsson. Anna-Karin Niklas-
son invaldes som ny ledamot i styrel-
sen. Alla ledamöter väljs för en tid av 
tre år. Som ordförande i NÖ för ett år 
omvalde årsmötet Martin Wihlborg. 

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

Valberedning
Årsmötet utsåg Sigrid Fanikayode 
(sammankallande), Johan Nilsson 
och Irene Karlsson (nyval) att ingå i 
valberedningen. 

Styrelsen
Styrelsen har 2009-2010 bestått 
av Martin Wihlborg (ordförande), 
Per-Åke Svensson, (v ordförande), 
Anders Eliasson (kassör), Simeon 
Appell (sekreterare), Bert-Åke Sam-
uelsson (vice sekreterare), Mikael 
Larsson, Monica Olsson, Anders 
Olsson, Chester Åhsberg, Daniel 
Olander, Anna-Karin Niklasson samt 
hedersledamoten Bengt Westholm.

Nordisk Östmissions 
verksamhetsberättelse för år 2009
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Styrelsen har under året haft 11 pro-
tokollförda sammanträden, varav två 
har varit per capsulam.

Tidskrift och hemsida
Nordisk Östmissions tidskrift har 
2009 kommit ut med fyra nummer 
(varav ett i fyrfärg), med tillsam-
mans 88 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. 
Missionens hemsida på Internet sköt-
tes av Mikael Larsson. Adressen är 
www.nordiskostmission.se. 

VERKSAMHETEN
Ukraina

Charkiv med omnejd

NÖ samarbetar med Himmelsfärds-
församlingen i Charkiv. Fram till 
1 september var Andreas Hamburg 
pastor där. Därefter har Svjatoslav 
Fechtel tagit över som pastor. Denne 
ansvarar också för församlingar i 
Losova, Poltava samt Krementjuk. 
NÖ har fortsatt att ge församlingen 
ekonomiskt stöd. Nikolaj Herasym-
tjuks missionsarbete på ett blindsko-
lehem stöds av NÖ. 

Pastor Hamburg avlönas helt av 
DELKU. NÖ har dock anslagit ett 
årsbidrag till kyrkans prästlönefond. 
Fram till dess ny biskoplig visitator 
installerats var Hamburg också stf 
biskop. På egen bekostnad besökte 
familjen Hamburg Sverige under 
sommaren.
NÖ har fått en förfrågan om man kan 
hjälpa till med att få en pastor till en 
församling. 
Anders Olsson besökte i maj södra 
Ukraina för att bl a närvara vid invig-
ningen av ett ungdomscentrum i Pet-
rodolina, som stöds av NÖ. NÖ har 
också övertagit en mindre kyrkorgel 
som vi har lovat skänka till Charkiv. 
Den har dock inte ännu levererats. 

Ukrainas evangelisk-lUtherska kyr-
kosynod (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. Invigningen är pla-
nerad till augusti 2010.
Gennadij Miller, företagare och för-
samlingsordförande i Mykolajiv, har 
under året beviljats ett lån för sin 
verkstad. Lånet amorteras regelbun-
det enligt gjord överenskommelse.
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Under sin resa i maj månad besökte 
Anders Olsson också församlingar 
inom SELKU.
 
kiev

Barnens ambassad under ledning av 
Mirjam och Boas Adolphi som arbe-
tar med att hjälpa gatubarn m.m., har 
vid upprepade tillfällen fått bidrag, 
bl.a. till sommarläger.
NÖ upprätthåller kontakter med 
Ukrainska lutherska kyrkan och dess 
biskop V Horpyntjuk.

övrigt

”Den lilla hjärteboken” som Dansk 

Balkanmission gav ut också på 
ukrainska har bekostats av NÖ. En 
bibelbok för barn som gavs ut av 
Institutet för bibelöversättning, har 
delvis bekostats av 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 Mykolajiv i Ukraina och en till Ru-

Pastor Hamburg t.v. och biskop Spahlinger t.h., i Odessa. Foto från DELKU/
Gloria.
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mänien, den senare i samarbete med 
Rumänska ortodoxa församlingen.

LettLand

Magnus Olsson, pastor i Lettlands 
evangelisk-lutherska kyrka, är fort-
satt NÖ:s man i Lettland. Han är 
kyrkoherde i Limbazi. NÖ ger ett 
lönebidrag till den lutherska kyrkan 
centralt, f.v.b. till Magnus. Ännu ett 
anslag till kyrktaket i Limbazi har 
betalats ut.
Ett ekonomiskt samarbete sker med 
Baltichjälpen i Jämtland, vilken i 
sin tur samarbetar bl.a. med Magnus 
Olsson.
Förutom egna bidrag, har NÖ också 
hjälpt till med att förmedla kollekter 
till Lettland.
LHF i Lettland har fått pengar till 
utgivningen av C Fr Wislöffs bok 
”Bröd för dagen”.

rUmänien

NÖ ordnade en hjälptransport i sam-
arbete med Rumänska ortodoxa för-
samlingen i Göteborg. Samarbetet 
med Dansk Balkanmission ledde till 
ett stöd till gatubarnshem i Cluj-Na-
poca under två år.

ryssLand

NÖ har genom Jonas Nilsson kontakt 
med den ev. luth. församlingsgruppen 
på Kronstadt. Studiebidrag till dess 
kateket Oleg Ziatikov, som studerar 
vid seminariet i Keltto har utbetalats.

NÖ har finansierat utgivningen av 
Bo Giertz’ ”Stengrunden” till ryska. 
Översättare är Valerij Volodin. Bo-
ken har tagits väl emot inom delar 
av den rysktalande kristenheten även 
utanför Rysslands gränser.
Vårt anslag till bibelöversättnings-
arbetet inom Institutet för bibel-
översättning har även i år gått till den 
ängsmariska översättningen. 
I samband med årsmötet gavs ett dia-
konalt anslag till den Ingemanländ-
ska kyrkan.

LitaUen 
Under året inleddes ett samarbete 
med den evangelisk-lutherska kyr-
kan i Litauen, vilken leds av biskop 
Mindaugas Sabutis. Tre projekt stöd-
des: Ett diakonalt projekt i Palanga, 
stöd till en pastor för att möjliggöra 
hans arbete i ett mycket stort pastorat 
samt stöd till en pastor som tjänstgör 
som missionär i Vitryssland.

moLdavien

NÖ samarbetar med den luther-
ska kyrkan i republiken Moldavien 
(Moldova och Transnistrien) och 
med Norsk Luthersk Lekmannsmis-
jon. Kyrkan leds av pastor Vladimir 
Moser. Ett mindre anslag till hjälp-
verksamhet gavs. Särskilt i den trans-
nistriska delen av landet är kyrkans 
arbete utsatt. Styrelsen har också 
engagerat sig för Boris Moser (son 
till Vladimir), som uppenbart falskt 
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har blivit anklagad för brott och satt i 
fängelse utan rättegång. 

iran
Stöd till kristna radiosändningar på 
farsi är en del av NÖ:s arbete för asi-
atiska folk. Vidare understöds en per-
son som är verksam i landet. Tryck-
ning av Josef Imbergs bok ”The way 
of life” på persiska har skett.

Övrigt

bidrag till Utbildning

Församlingsfakulteten i Göteborg 
har fått bidrag. Chester Åhsberg fö-
reträdde NÖ vid en missionsdag i 
samarbete med andra organisationer 
på nämnda institution. NÖ är en av 
flera missionsorganisationer som 
presenteras i ett nyutgivet vikblad 
”Mission att sprida evangeliet om Je-
sus världens Frälsare”.

estland

Bidrag har utgått till en resa till Tal-
linn för Christian Braw som föreläst 
om pietismen. 

vitryssland

Det sedan flera år planerade stödet 
till en luthersk kyrkolokal i Mazo-
lovo i Vitryssland genomfördes un-
der året. Förutom anslaget har lån till 

inköp av lokalen givits. Pengarna har 
förmedlats via Kyrkliga Förbundet 
och Vitrysslands vänner.

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. Förutom 
radiomission arbetar man med re-
habilitering av dessa kvinnor.

ekonomi 
För NÖ:s ekonomi hänvisas till bok-
slutet. Vi vill tacka för alla små och 
stora gåvor som vi har fått. Tack vare 
alla trogna gåvogivare har vi förmå-
nen av att ha en stabil ekonomi. Detta 
har varit extra viktigt under ett år där 
världen fortfarande varit påverkad av 
finanskrisen. Det förtroende vi har 
hos våra givare har varit oerhört be-
tydelsefullt för styrelsens arbete. 

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 1 052 744,21 kr
Kollekter och anslag 151 284,00 kr
Gåvor Ukraina 9 350,00 kr
Testamenten 6 737,21 kr
Sykretsgåvor 76 100,84 kr
Gåvor Ingermanland 1 700,00 kr
Erhållna räntor 23 135,82 kr
Hedgefondränta 24 648,39 kr
Summa inkomster 1 345 700,47 kr
Utgifter
Porto för brev, tidning och betalningar 77 169,13 kr
Missionärslöner 138 066,16 kr
Resor och repr. 43 187,24 kr
Iran, radiomission m.m. 97 141,23 kr
Projekt Hanna i Ukraina 24 247,30 kr
Bibelspridning 100 000,00 kr
Missionslitteratur 194 062,62 kr
Trycksaker 60 525,00 kr
Omkostnader 17 364,77 kr
Diverse 500,00 kr
Diverse: utbildning 75 000,00 kr
Ukraina: DELKU, Charkiv m.m. 198 126,03 kr
Ukraina: Kiev, Barnens ambassad 90 000,00 kr
Ukraina: transport 37 701,00 kr
Ukraina: Odessa, SELKU 44 883,30 kr
Ryssland: Ingermanland 19 108,94 kr
Ryssland: dito, Kronstadt 45 731,82 kr
Litauen 100 212,26 kr
Lettland 60 909,00 kr
Baltikum 12 000,00 kr
Vitryssland 60 000,00 kr
Rumänien 77 613,17 kr
Moldavien 20 000,00 kr
Summa utgifter 1 593 548,97 kr
Inkomster 1 345 700,47 kr
Utgifter -1 593 548,97 kr
Valutaväxling -8 897,24 kr
Årets resultat -256 745,74 kr

Bokslut 2009
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Tillgångar och skulder 2009-12-31
  Kapitalräkning Helår Skillnad
S E B 258 661,79 176 294,50 -82 367,29
Skandiabanken  788 261,96 199 536,50 -588 725,46
-dito fasträntekonto (kort) 0,00 200 000,00 200 000,00
Handelsbanken 242 671,75 241 963,75 -708,00
Sparbanken Alingsås 7,50 1 789,34 1 781,84
-sparkonto 511 673,47 477 553,65 -34 119,82
Kontanter 0,00 1 900,00 1 900,00
Skattekontot 12,00 12,00 0,00
Plusgiro 185 119,76 146 833,73 -38 286,03
Nordea bankkonto 330 673,07 293 332,22 -37 340,85
Summa bank + pg 2 317 081,30 1 739 215,69 -577 865,61
Skandiabanken, fasträntek. (långt)  0,00 200 000,00 200 000,00
Stadshypotek, 2-årig obligation 237 798,00 237 798,00 0,00
Stadshypotek, 5-årig obligation 100 000,00 100 000,00 0,00
Summa obligationer 337 798,00 537 798,00 0,00
Fordran på Diakoni Rumänien 85 000,00 0,00 -85 000,00
Fordran på Karki 117 722,00 117 722,00 0,00
Rubelsedlar 87,04 0,00 -87,04
Fordran 148 670,00 124 470,00 -24 200,00
Fordran avseende Vitryssland 0,00 60 000,00 60 000,00
Insamlingsskuld Lettland -1 000,00 -2 100,00 -1 100,00
Summa fordringar och skulder 350 479,04 300 092,00 -50 387,04
Aktier Eriksson B 182 800,00 182 800,00 0,00
Aktier Monsanto 1 597,09 1 597,09 0,00
SEB Hedgefond 504 346,34 528 994,73 24 648,39
Swedbank Robur, Kapitalinvest 2 977,88 3 087,30 109,42
Swedbank Robur, Allemans V 168 592,97 177 186,27 8 593,30
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 47 228,09 49 263,68 2 035,59
Summa aktier och fonder 1 235 433,20 1 270 819,90 35 386,70
Summa kronor 4 240 791,54 3 847 925,59 -392 865,95
Deutsche Postbank, Giro 12 056,93 € 10 081,78 € -1 975,15 €
Deutsche Postbank, Festgeld 11 817,77 € 11 985,42 € 167,65 €
Fordran 0,00 € 15 000,00 € 15 000,00 €
Kontanter 1,60 € 1,60 € 0,00 €
Summa euro 23 876,30 € 37 068,80 € 13 192,50 €
Euro i kronor 246 355,66 382 475,88 136 120,21
EUR+SEK	 4	487	147,20	 4	230	401,47	 -256	745,74
 Som omräkningskurs SEK/EUR har använts: 10,318

Värdepapper har upptagits med förvärvsvärdet.
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Nordisk Östmission påsken 2010 -
tillbaka där det började!
Sedan ett par år har Nordisk Östmis-
sion engagerat sig för Ingermanländ-
ska kyrkans arbete på ön Kronstadt 
strax hitom Sankt Petersburg. Vår 
påskresa till Kronstadt detta år 2010 
började med övernattning i Zeleno-
gorsks evangelisk-lutherska försam-
lings kyrka. Den kyrkan ligger fem 
mil från Sankt Petersburg, en gång 
i gränslandet mellan Ryssland och 
storfurstendömet Finland. Gränsen 
gick vid Systerbäck, ytterligare två 
mil närmare metropolen. På fin-
ska heter orten Terijoki. Där bodde 
Nordisk Östmissions grundare 1924-
1939 bl.a. med en särskild omsorg 
om de ryssar som flydde Kronstadt 
1921. Zelenogorsk ligger nordväst 
om Kronstadt på fastlandet på väg 
mot Finland. Kyrkans arkitektur lik-
nar de flesta kyrkors från förra sekel-
skiftet ut över Norden. Att komma 
till Terijoki kyrka är att påminnas om 
att detta är en del av Nordens gräns-
område.
Med besöket i Terijoki blev det till-
fälle att bl.a. träffa kyrkoherden 
Alexander Kodriatsof och fira en del 
av påsken med församlingen. Man 
har som församling visat sig villig 
att understödja arbetet på Kronstadt. 
Zelenogorsks församling och kyrka 
är en bra ingång till Sankt Petersburg 
för skandinaver. Förutom måltids-
platser i kyrkan har man ställt i ord-
ning två rum med övernattningsmöj-

ligheter (se www.terijoki.spb.ru med 
tillgängliga översättningsprogram).
Denna artikel ska ge några intryck 
från påskfirandet såväl på Kronstadt, 
som i Sankta Katarina kyrkhus mitt 
inne i centrala Sankt Petersburg, som 
från Zelenogorsk. Årets påskfirande 
var unikt på så sätt att det var gemen-
samt för alla kyrkofamiljerna, inklu-
sive judarna.

Zelenogorsk
Jag fick först delta i skärtorsdagsmäs-
san. Enda skillnaden mot en sådan 
hemma var att deras liturgiska färg 
inte var festvit. Man kan välja mel-
lan purpur eller festvit. Jag var till-
baks i påsknattsvakan kl 23. Det bör-
jade som många gör hemmavid med 
påskeld och sju läsningar (inklusive 
psaltarpsalm och bön). Det var svår-
begripligt för mig att man sedan inte 
läste ett påskevangelium utan om 
hur Jesus avvisades i sin hemstad. 
Man genomförde heller inte doplöf-
tesförnyelse. Efter mä ssan gick vi 
runt kyrkan med uppståndelseropet. 
Sist välsignades äggen och bröden. 
En inte oväsentlig del av  firandet 
var att utbyta påskhälsningar med 
den ortodoxa församlingen. Men det 
dröjde för de ortodoxa var inte fär-
diga förrän framåt morgonen. Jag 
åkte sedan in till Sankt Petersburgs 
centrum. Vännerna i Zelenogorsk fi-
rade påskhögmässa kl 10. Då läste de 
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påskevangeliet på flera olika språk. 
På påskdagskvällen kom sedan vän-
nerna ut på Kronstadt för påskmässa 
kl 18.

Sankta Katarina i Sankt Peters-
burg
Den till synes närmsta anknytningen 
i Sankt Petersburg för svenskar är 
Sankta Katarina kyrka inne i cen-
trum. Tyvärr kan ryska Petersburgs-
guider helt förbise detta kvarter så 
den som vill veta, måste fråga. Men 
Sankta Katarina är idag en komplex 
mötesplats. Kyrkorådet med ordf. 
Ulf Grönlund håller ihop aktiviteter-
na i detta stora hus längst in på Lilla 
Stallhovsgatan, mitt emot Kazanska-
tedralen. Som kyrkoherde fungerar 
Eero Sepponen, kh i svenska för-
samlingen i Åbo. I Sankta Katarina 
samlas idag flera olika församlingar. 
Det är den anglikanska församlingen 
som firar mässan söndagar kl 11. Den 
är idag den större gruppen. Svensk-
ryska högmässan firas kl 13. Vakt-
mästartjänsten bärs dag och natt upp 
av en messiansk församling som har 
lördagen som sin gudstjänstdag. De-
ras insats har stor betydelse för att 
huset ska kunna vara tillgängligt. De 
firade sin påskhögtid på lördagen.
Vi inledde den svensk-ryska påsk-
högmässan med en liten minivaka där 
vi läste profettexter ur Hosea, Jesaja 
och Hesekiel. Före lovsången fick 
alla tända sina handljus på påskljuset. 
Dessförinnan hade jag fått tillfälle att 
framföra påskhälsning till den angli-
kanska församlingen från Sankta Ka-

tarina egentliga församling, en häls-
ning från Sverige och en från Åbo. 
De hälsade tillbaks. Jag kunde berätta 
litet om våra påskfirningstraditioner, 
bl.a. hur våra kyrkorum brukar prun-
ka i påskliljornas färg.
En uppgift för en vänförsamling i 
Sverige till detta hus skulle kunna 
vara att årligen se till att man fick ett 
rejält påskljus!

Sankta Elisabet på Kronstadt
Kronstadt ligger ungefär en sjömil 
väster om Sankt Petersburg med en 
timmes restid landvägen från cen-
trum. Det är en stad på c:a 40 000 in-
vånare. Staden byggdes som ett för-
svar till Sankt Petersburg och som en 
flottbas, jämförbar med Karlskrona.
Det har alltid funnits evangeliskt-
lutherskt kyrkoliv i staden. Det har 
alltid funnits icke-ryskt manskap och 
befäl i ryska flottan. Vid revolutio-
nen fanns två evangelisk-lutherska 
kyrkor varav den ena revs. Sedan 
maj förra året har vi på nytt fått möj-
lighet att fira gudstjänst i en del av 
den gamla kyrkan. Vårt problem är 
att kyrkan har varit en del av stadens 
vattenverk och ligger fortfarande 
inne på dess område. För att komma 
in måste vi passera vakt. Men ruti-
ner börjar formas. Vi kunde genom-
föra såväl långfredagsandakt som 
påskhögmässa. Även här läste vi 
profettexter innan vi tände påsklju-
set. Vi sjöng genomgående Te Deum 
(SvPsb 1) på ryska. Som avslutning 
sjöng vi påsk- och Lutherpsalmer. Vi 
hade med oss kantor och bärbar orgel 
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denna gång, vilket gjorde påskguds-
tjänsten festlig. Det var den första 
påskgudstjänsten på länge och efteråt 
samlades vi på kaféet intill. Där gick 
diskussionens vågor höga om vilken 
ambitionsnivå som är den riktiga och 
rimliga när det gäller gudstjänstliv. 
Zelenogorsk-vännerna ville gärna se 
söndaglig gudstjänst. Men det häng-
er mest på dem själva om de orkar 
resa så mycket. På ön finns inte till-
räckligt underlag idag. Förutom frå-
gan om antal gudstjänstfirare handlar 
det också om hur mycket de klarar 
ekonomiskt. Det är inte gratis för en 
präst att göra insatsen. En första liten 
investering denna dag var att få in en 
annons i tidningen.
Tre påskmiljöer i en värld nära vår 
egen: Zelenogorsks församling som 
skulle kunna vara vilken som helst 
i Norden, Sankta Katarina i centrala 
Sankt Petersburg med ett nu unikt 

gudstjänstliv, och Sankta Elisabet på 
Kronstadt med en gammal kyrka och 
ett embryo till församling.
Hur kommer Nordisk Östmission in 
i denna bild? NÖ:s grundare Kon-
stantin von Koch började sitt arbete 
efter första världskriget med en bas i 
Terijoki, i dåvarande finska Karelen. 
Han var ukrainsk officer som under 
rysk tjänst i Finland anslutit sig till 
evangelisk kristendom. Han måste 
ha firat påsk många gånger i Zele-
nogorsk, kanske även på Kronstadt. 
Han måste i vilket fall mött många 
Kronstadtbor som flytt över isen i 
samband med upproret i staden 1921, 
innan bolsjevikerna tog över helt och 
stängde kyrkorna. I år, 2010, firades 
en första påskgudstjänst igen i den 
på Kronstadt kvarvarande Sankt Eli-
sabets kyrka. I det arbetet finns NÖ 
med som en nyckel.

Jonas Nilsson

Konstantin von Koch
K föddes i nuvarande Chmelnytskyj 1890 och dog i Uleåborg 1978. Tiden i Te-
rijoki ingår i de ungefär 35 år som han arbetade utsänd av det som nu är Ljus i 
Öster. I Terijoki hade han en kyrka som såg ut som ett missions- eller bönhus. 
Terijoki vanliga lutherska kyrka, som Jonas besökte, vandaliserades av kom-
munisterna redan efter freden 1940, men har nu återfått sin vackra gestalt. 
Konstantin var med bland NÖ:s grundare 1956, och arbetade som missions-
inspektor i vår organisation i tjugo år. Han verkade efter kriget sammanlagt 
27 år i Danmark med bas bl.a. i Thisted. Under den tiden prästvigdes han år 
1949 inom den Danske Folkekirke, med missionsmarken som sin menighet. 
Det är den danska anknytningen som, förutom Kochs finska medborgarskap 
och svenska missionsvänner, sannolikt är orsaken till att NÖ heter just Nordisk 
Östmission (och inte t.ex. Nordiska Östmissionen eller något annat).
Mer om Koch kan man läsa i vårt jubileumsnummer 1/2006 (finns i lager), som 
också har Terijoki kyrka som illustration på första sidan. Ett personligt vittnes-
börd om pastor Kochs betydelse hittar man i nummer 1/2001.

A.E.
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Ett litauiskt människoöde

Litauen
Neimanas kom från byn Siliné i Li-
tauen. Hans föräldrar hade en gård, 
och han växte upp under enkla för-
hållanden. Han blev den ende överle-
vande i en syskonskara på fem styck-
en. Hans syskon dog som små. Efter 
att ha gått i skola i hembyn, kom han 
till en skola i den närmaste större or-
ten, Tauragé. Där började han i femte 
klass. Denna skolgång blev dock 
kortvarig eftersom Litauen ockupe-
rades av Sovjetunionen 1940, som en 
följd av Molotov-Ribbentroppakten. 
Först fick familjen Neimanas genom-
lida den sovjetryska ockupationen 
och dess kristendomsutrotningsför-
sök. Nästföljande år uppenbarade 
sig en annan fiende, nämligen Tysk-
land, som leddes av Hitler. Dess här 
tog makten i Baltikum, och jagade 
ryssen på flykten. Men nazisternas 
maktinnehav under tre år skilde sig 
inte så mycket från kommunisternas. 
Det kom en vändpunkt 1944, och när 
man märkte att Röda armén var på 
väg tillbaka, var det många litauer 

som ställdes inför valet att antingen 
stanna kvar eller att fly. 
Flykting
Neimanas föräldrar bestämde sig för 
att fly västerut, och de tog sin son 
med sig. Han var nu omkring 15 år. 
Flykten västerut skedde först genom 
hemlandet, men sedan vidare genom 
det då ännu tyska Östpreussen. De 
umbäranden som Neimanas berättar 
om, och som man var med om under 
flykten, liknar säkert många andras. 
Man fick bl.a. se andra flyktingar 
som inte överlevde, och man behöv-
de ta sig över farliga tillfrusna vat-
tenytor (på danska kallas de ”fjord”, 
förmodligen det som kallas ”haff” 
på tyska). Flyktingarna angreps från 
luften av bombflyg, vilket Neimanas 
framhåller var orättfärdigt. Herberts 
mor köpte en gång lös honom, när 
han skulle tvångsinkallas i den tyska 
hären. Julen 1944 blev något helt 
annorlunda. Man flydde sedan över 
Östersjön, och för att komma fram 
till ett lämpligt skepp måste man 
först använda en timmerflotte. Fyr-

Som en anknytning till det uteblivna besöket från Litauen, men också som en 
anknytning till Jonas berättelse från Ryssland skulle jag vilja ta fram något 
om litauern Herbert Neimanas1, som kom som flykting till Danmark 1945. 
Han berättar själv om sitt liv i en dansk bok med titeln ”Flugten og andre 
erindringer”, som utkom 2002.

1 Herbertas Neimanas på litauiska; Wiedergeweiht, sid 50
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2 Med detta uttryck synes von Koch ha avsett 
allt missionsarbete han stod i under nästan 60 
år, oavsett vem som var huvudman och var 
det bedrevs. Det var alltså inte bara NÖ, utan 
också det som föregick bildandet av vår mis-
sionsorganisation.
3 Jfr NÖ 3/2006, sid 31:”Uppdrag bibelsprid-
ning”

tiosex farliga timmar ute på vattnet 
avslutades med att man 1 maj 1945 
kom till en dansk stad, förmodligen 
Köpenhamn. Familjen Neimanas 
fick flyktingstatus i Danmark, och 
vistades i olika läger, i Sønder Omme 
och i Ålborg. Man upplevde både att 
Danmark blev fritt och att alla icke-
tyska flyktingar kom till ett särskilt 
läger. När alla litauer önskade kom-
ma till samma läger fördes de till 
Nymindegab nära Nørre Nebel, där 
Herbert och hans föräldrar var ett år. 
Under denna tid blev det både arbete 
och skolgång (i Helsingør).

Möte med von Koch
I september 1946 kom dock alla li-
tauer till Thisted på Nordjylland, när-
mare bestämt till lägret i Dragsbæk. 
Här hände något viktigt, som Herbert 
berättar om i sin bok. En dag kom 
det nämligen en pastor från Finland 
till lägret, och bosatte sig där. Hans 
namn var Konstantin Koch, och han 
var språkkunnig: finska, svenska, 
estniska, tyska och ryska var språk 
han behärskade. Han började hålla 
gudstjänster i lägrets stora sal. Det 
förekom söndagsskola och bibelun-
dervisning. Vid denna tid betydde 
inte Gud något särskilt för Neimanas, 
men Gud arbetade med honom, och 
under inflytande av von Koch kom 
han till tro. Det blev en väckelse! Till 
synes blev han ett tag en medarbetare 
till Koch. Som NÖ-vän skulle man 
ha velat läsa mer om Neimanas och 
von Koch och livet i Thisted, även 
om det som står utgör ett intressant 

”utifrån”-perspektiv från 1940-talet 
på det som Koch kallade ”vår mis-
sion”2. Herbert fick uppleva hur ock-
så hans föräldrar blev påverkade av 
Ordet.
Som ett tack för mottagandet tillver-
kade och reste några litauer ett fint 
kors i Thisted. 

Kristligt arbete
Neimanas berättar vidare i sin bok 
hur han på olika sätt och på folkhög-
skola lät förbereda sig för ett arbete i 
Guds tjänst. Han fann en danska som 
hustru, och fick en anställning inom 
ett kristligt arbete. Efter åtskilliga år 
på Jylland kom han till Tølløse på 
Själland. Strax efter denna flytt på 
1960-talet kom han in i ett självstän-
digt arbete, som kom att få namnet 
Nyt Liv.3

En del av detta arbete bestod i stora 
samlingar, då man under senare år 
tog upp de pengar som NÖ fick för-
medla från Nyt Liv till Ukraina. Då 
spreds Guds ord och folk kom till 
omtanke.

Åter till Litauen
När 1980-talet närmade sig sitt slut 
hände som bekant stora omvälv-
ningar i Sovjetunionen, när Gorba-
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tjov införde glasnost och perestrojka. 
Då öppnade sig möjligheten för Her-
bert Neimanas att kunna besöka sitt 
hemland. Han berättar i sin bok om 
hur han 1989 på ett äventyrligt sätt 
kom först till Litauen under de sista 
sovjetåren, sedan på samma resa till 
hemstaden Tauragé. Slutligen kom 
han till sin tidigare hemby, och fann 
fädernehuset, som hade flyttats. Han 
var med på en luthersk gudstjänst i 
Tauragé, vilken leddes av biskop Jo-
nas Kalvanas d.ä. Efter andra värls-
kriget kom nämligen ledningen för 
den lutherska kyrkan att hamna i 
Tauragé. Att så få återvända efter 45 
år gjorde ett starkt intryck på honom. 
Nu ville han gärna göra något för sina 
lutherska landsmän. Man samlade in 
pengar och begagnade elorglar, som 
skänktes till Litauen. Just orglar var 
ett önskemål som biskop Kalvanas 
framfört vid Herberts första besök i 
Litauen efter så många år. Neimanas 

ansträngningar att återställa ödelag-
da kyrkor i Litauen uppmärksammas 
också i skriften Wiedergeweiht, som 
skildrar evangeliskt-lutherskt kyrko-
liv i Litauen.
Herbert Neimanas avled våren 2006 
och begravdes på kyrkogården i sin 
danska hemort Tølløse. Då hade han 
varit en av de många flyktingar, som 
efter de stora förändringarna i de tidi-
gare kommuniststaterna kunnat åter-
vända för att hjälpa sina landsmän. 
Det finns många som vill hjälpa, men 
det är viktigt att hjälpa sina trosfrän-
der på deras villkor och inte komma 
för att förstöra den trofasthet mot 
Guds Ord som dessa förvärvat under 
ett yttre tryck, och kanske också un-
der ett inte oföraktligt lirkande med 
överheten. Det som kristendomens 
fiender sökte utrota, det bestod. Sam-
arbete är något annat är motarbete.

Anders Eliasson

Använd	litteratur:
Neimanas, Herbert: Flugten og andre erindringer. Odense 2002.
Petkūnas, Darius: Wiedergeweiht. Groß Oesingen 2007
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* Persiskt ordspråk

När det är som mörkast lyser ljuset 
allra klarast *

Detta kan man verkligen säga om 
Iran idag. Mitt det djupaste andliga 
mörkret lyser ljuset Kristus allra 
 klarast. Under de senaste månaderna 
har fundamentalisterna försökt att 
med all makt släcka ljuset. De för-
söker desperat att behålla makten 
genom hård kontroll av massorna i 
Iran, vilka ropar efter frihet. De bryr 
sig inte om vilka som blir skadade 
eller dödade under denna process. 
Både vän och fiende har misshand-
lats av små fundamentalistgrupper. 
De vet att om de förlorar makten, 
har de ingen annanstans att gå och de 
skulle bli dödade av befolkningen. 
De har ingen respekt för sina med-
borgare. I sina förmörkade sinnen 
tror de att de kan misshandla och 
döda i Allahs namn. I verkligheten 
har de skadat sig själva mer än någon 
annan. Under de senaste månaderna 
har många hängivna muslimer vänt 
sig emot fundamentalisterna. De frå-
gar sig varför deras ledare i Allahs 
namn dödar sina egna muslimer, bara 
för att skydda sin egen makt. Med sin 
tolkning av en del versar i Koranen 
har fundamentalisterna gjort de egna 
muslimerna till fiender. Detta är or-

saken till att många muslimer blivit 
besvikna på islam.

Bort
De styrande har noterat att fler och 
fler iranier vänder sig bort från islam. 
Många moskéer är tomma! De som 
brukade komma för att höra bud-
skapet från de andliga ledarna varje 
fredag, kommer inte längre. Maktha-
varna hyr in folk från landet för att 
delta i mötena och för att komma till 
städerna för att demonstrera till deras 
stöd. De har noterat att de som vänt 
sig från islam är öppna för andra re-
ligioner. Den religion som attraherar 
mer än någon annan är kristendomen.
Under de tre senaste månaderna har 
förföljandet av kristna ökat. Hus-
gruppsledare har arresterats och 
medlemmar har filmats och tvingats 
att skriva på att de inte längre skall 
följa Kristus eller besöka kristna mö-
ten. 

Myndigheternas makt
I januari detta år hade www.shia-
news.com, huvudhemsidan för shia-
muslimer, (shia är den typ av islam 
som finns i Iran), en artikel om kris-
ten aktivitet i Iran. Den fastställde att 
kristna är aktiva för att påverka män-
niskor att vända sig ifrån islam. Den 
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fördömer all kristen aktivitet och 
framställer kristna som gudlösa och 
mot de styrande. Regeringen upp-
muntrar till att så mycket som möj-
ligt hindra registrerade kyrkor och 
kända hemgrupper.
Det är just vad man har gjort. De 
stängde kyrkan i Kermansha och 
fängslade ett antal troende. De gav 
sig på medlemmar i husgrupper och 
fängslade andra i Shiraz, Mashad, 
Teheran och Esfhan.
Artikeln på shianews-sidan anklaga-
de kristna för att sprida propaganda 
på radio och TV med resultat att des-
illusionerade muslimer konverterar 
till kristen tro. Ur dess perspektiv 
ligger CIA bakom med en mångmil-
jondollarbudget. Författaren till arti-
keln erkänner att islam är oförmögen 
att motsvara unga människors behov 
så att de inte förkastar islam och han 
anklagar ledarna för detta.
Vi hade nyligen en konferens för 
kristna från Iran med huvudfokus på 
att studera Jobs bok. Vittnesbörden 
från ett flertal deltagare kan ge en idé 
om vad som pågår i Iran.
Bahram (fingerat namn) hade som 
sitt första arbete att distribuera isla-
miska traktater. Hans andra arbete 
var som byggnadsarbetare, och i det-
ta arbetade han tillsammans med en 
iransk armenier, en nominell kristen. 
När han lärt känna sin kamrat, frå-
gade han honom om kristendomen. 
Han fick veta att det inte är stor skill-
nad mellan islam och kristendom, 

eftersom båda tror på samma Gud. 
Men han fick också veta att det finns 
en grupp inom kristendomen som är 
evangelikala och mycket extrema i 
sin tro att frälsning är möjlig endast 
genom Jesus Kristus. Bahram ville 
gärna träffa några evangelikala, och 
hans armeniske arbetskamrat gav ho-
nom adressen till en kyrka. När Bah-
ram kom till kyrkan blev han över-
raskad över att majoriteten i den inte 
hade armenisk bakgrund, utan mus-
limsk. Bahrams nyfikenhet väcktes 
ännu mer och han tog tacksamt emot 
en bibel. När han studerade Skriften 
upptäckte han den sanning han sökte. 
Han bekände till slut sin synd och 
tog emot Jesus som sin frälsare. Han 
blev en lärjunge och kom till konfe-
rensen för att bli döpt. Hans mål nu 
är att tjäna Herren.

Några exempel
Morad växte upp i ett mycket religi-
öst hem. Under trettio år praktiserade 
han troget islam och var lojal mot re-
gimen och dess ideologi. Han trodde 
absolut att islam var den yttersta auk-
toriteten och att alla måste bli mus-
limer. För omkring 10 år sedan blev 
han besviken på de styrande, och till 
slut förlorade han hoppet om islam 
när han såg allt som gjordes i islams 
namn. Morad vände sig bort från 
sin barndoms tro och beslöt att inte 
ha något att göra med religion över 
huvud taget. Förkastandet av islam, 
jämte hans sekularisering drog ned 
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honom så djupt att han beslöt att ta 
livet av sig. Han tyckte det var bättre 
att dö än att vara vittne till orättvi-
sorna runt omkring. I detta djupa 
läge mötte han en poet som skrev 
om hjärtats djupaste andliga längtan. 
Dikterna talade till Morad och han 
lärde känna poeten och att denne var 
en kristen. De blev vänner och Mo-
rad lyssnade till evangeliet. Slutligen 
blev han kristen och en lärjunge. 
Även han kom till konferensen för 
att bli döpt.
Hur underbart är det inte att samla 
kristna från olika delar av Iran till 
bibelkonferenser i ett annat land, där 
de kan lova Herren fritt, finna ge-
menskap och bli undervisade i Guds 
Ord! Somliga har aldrig varit med i 
en kristen grupp och är synnerligen 
upplivade av att möta iranska tros-
syskon. Somliga är husgruppsledare 
och antecknar intensivt för att kunna 
ge vidare till sin kristna gemenskap. 
Andra kommer att bli förnyade i sin 
tro så att de är beredda att vända till-
baka för att med glädje tjäna Herren i 
en miljö med stora utmaningar. 

Förföljelser är vardagen
Förföljelsen av de kristna i Iran har 
orsakat att åtminstone 200 männis-
kor som jag känner, har flytt från sitt 
hemland. Andra finns kvar i fäng-
else. Deras enda brott är att de blivit 
kristna och vittnat för andra. Sam-
tidigt har de också anklagats för att 
vara spioner och mot regimen. Under 
sharia-lagen är det tänkbart de kan 
bli dömda till döden.
Jag tror att allteftersom situationen 
i Iran blir allt mörkare kommer fler 
iranier att bli kristna. Gud har många 
olika vägar att föra iranier till att ta 
emot Hans barmhärtighet och nåd. 
Detta innefattar våra radioprogram 
och kristen litteratur som distribueras 
av våra medarbetare. Gud använder 
bibelkonferenser och lärjungaträning 
till att stärka tron hos deltagande 
iranska troende.
I dessa mörka dagar skiner evang-
eliebudskapet klarare!

Tony
Övers.: B W

P S. Vi behöver verkligen mycken 
förbön för Iran och särskilt alla krist-
na!
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Nytt från Odessa
Transport
Det brukar bli ungefär två transpor-
ter varje år som NÖ sänder österut. 
Vi skickar då sådant som samlats in 
i vårt lager i Solberga. Årets första 
transport gick till södra Ukraina, till 
trakten av Odessa. Det mottagande 
lagret ligger i byn Usatovo, och mot-
tagande organisation är Stiftelsen 
Tabitha (jfr Apg. 9:36). Lagret finns 
i källaren på den seminariebyggnad 
som man byggt inom SELKU, den 
sammanslutning av församlingar där 
Viktor Gräfenstein är biskop. Detta 
seminarium räknar man f.ö. med att 
inviga i augusti i år. Bilderna visar 
hur man lastar av, packar i lagret och 
stänger till. 

Kyrkoinvigning
Den stora lutherska kyrkan i Odessa, 
som förstördes av kommunisterna, 
och som vi har haft avbildad här i 
NÖ-tidningen flera gånger (senast på 
framsidan av nr 3/09), invigdes hög-
tidligt lördagen den 17 april. Då hade 
den genomgått en mycket omfattan-
de renovering, och av bilder, som vi 
har kunnat ta del av, framgår det att 
kyrkan blivit vitkalkad invändigt och 
fått ett ordentligt altare. Även läktare 
synes vara iordningställda. Flera pas-
torer och många kyrkomedlemmar 
deltog i högtiden. Det är DELKU-
församlingen som samlas i kyrkan, 
men om vi är rätt underrättade, får 
även SELKU använda den. Den lig-
ger på samma tomt som DELKU:s 
kyrkocentrum, och är uppkallad efter 
aposteln Paulus. 

A.E.
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Från återinvigning av Sankt Pauli 
lutherska kyrka i Odessa.
Foton från DELKU/Gloria

S:t Pauli lutherska kyrka 
i Odessa.
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Biskop Edmund Ratz.

Minne av kyrkans martyrer.
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JANUARI 2010
Gåvor  36.080:00 kr 
Kollekter  17.477:50 kr
Summa  53.557:50 kr

Kollekter januari 2010
Alvesta 540, Angelstad 290, Stora 
Lundby 570, Ucklum 820, Frillesås 
1576, Idala 700, Ytterby 1438, Göte-
borgs S:t Pauli 1917+3935, Vankiva 
1169:50, Tostared 3220, Torestorp 
475, Slätthög 285, Mistelås 282, 
Lane Ryr 260.

Gåvoredovisning
Begravningar januari 2010
Karin Mattiasson, Askim, Ulla Lil-
jeroth Andersson, Arvika, Inge Kå-
vestam, Gällstad, Astrid Andersson, 
Stala, Elvira Persson, Borrby, Stig 
Jansson, Krokstad, Ester Fjordgren, 
Bro/Brastad, Signe Engström, Par-
tille.

Hyllningar januari 2010
Brita Andersson, Torpa, Sigvard 
Staxäng, Tjörn, Verner Bengtsson, 
Solberga, Astrid Olsson, Grinneröd, 
Stig Åkesson.

S:t Pauli-kyrkans kor.
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FEBRUARI 2010
Gåvor  54.900:00 kr

Begravningar februari 2010
Nils Håkansson, Gunnar Andersson, 
Ytterby, Elin Johansson, Växjö, Mär-
ta Olsson, Torsby (Älvsyssel), Eskil 
Olivius, Ängelholm, Edith Bryngel-
son, Bäve, Alfred Olsson, Olof Lars-
son, Varberg, Seth Magnusson, Lars 
Nyqvist, Skogslyckan, Växjö, Karin 
Andreasson, Göteborg, Inga Persson, 
Göteborgs S:t Pauli, Ingrid Olsson, 
Lane Ryr.

Hyllningar februari 2010
Rut Johansson, Hyssna, Sonja Elias-
son, Skällinge, Signe Rudberg, Bor-
ås, Inger Johansson, Gebbestad, Tor-
björn Johansson, Grebbestad, Mikael 
Johansson, Kungälv, Brita Persson, 
Jämshög.

MARS 2010 
Gåvor  105.040:60 kr 
Kollekter         901:00 kr
Summa  105.941:60 kr

Kollekter mars 2010
Uddevalla 317, Fardhems pastorat 
584.

Begravningar mars 2010
Inga Persson, Göteborgs S:t Pauli, 
Alvar Hansson, Våxtorp, Märta 

Andersson, Fotskäl, Kurt Eliasson, 
Elisabeth Lindahl, Göteborg, Aina 
Karlsson, Hudiksvall, Rune Hagalm, 
Kungälv, Elin Johansson, Växjö, 
Gunnar Eriksson, Göteborgs S:t Pau-
li (Backa/Bäckebol), Åke Johansson, 
Odensjö.

Hyllningar mars 2010
Inga Lundberg, Jörlanda, Ragnar 
Block, Horred, Kerstin Svensson, 
Skene, Margit Gustafsson, Bäve, 
Harry Åström, Bokenäs, Gunnar 
och Berta Söreke, Bergunda, Wiking 
Henricsson, S Mellby (Kivik).

Arbets- sy- och missionskretsar för-
sta kvartalet 2010
Veddige 1000, Brålanda 6000, Istorps 
pastorat 5000, Vrå 500, Norrfors i 
Nordmaling 1500, Sätila 500, Snö-
storp 2000, Norum 10 000, Viskafors 
400, Ödsmål 1000, Göteryd 2000, 
Lidhult 2000, Gällstad-Södra Säm 
3500, Hishult 1000, Gestad norra 
2000, Vinberg (i likvidation) 1000.

Sykretsar december 2009, som glöm-
des i NÖ nr 1/2010
Skene 1000, Säve 3000.

Övriga upplysningar lämnas av kas-
sören.
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Adressändringar meddelas kassören! 
Nordisk Östmission, Fagerliden 6, 451 93 Uddevalla

Från Systerbäck till predikobröder
Välkommen till NÖ-tidningen 2/2010! Med vårt missionsblad vill vi informera 
om vår verksamhet och öka förståelsen för länderna och kyrkorna i öst. Vi skickar 
bladet till alla som givit en gåva (minst 50 kr/år), men det går normalt snabbare att 
komma in i registret, än att bli urtagen ur detsamma. Somliga, såsom kyrkor och 
församlingar, får tidningen ändå, för informationens skull. Vi är tacksamma om ni 
hjälper oss med adressändringar och dylikt. Detta nummer handlar en hel del om 
vårt årsmöte. Både detta, och tidningens innehåll i övrigt, skulle kanske kunna 
sammanfattas i överskriften ”Från Systerbäck till predikobröder”. Systerbäck lig-
ger mellan S:t Petersburg och Zelenogorsk. Därifrån kommer en hälsning. Med 
predikobröder avses i detta sammanhang var och en som står i Ordets tjänst och 
som NÖ har kontakt med, i detta nummer främst i den rysktalande världen, och 
där man talar persiska.

A.E.


