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I Missionens sammanhang kan det bli 
många resor. I detta nummer kan man 
läsa om flera sådana. Om det blir som 
vi har tänkt, kommer det att bli en även-
tyrsresa till våren med den här mannen 
vid ratten. Foto: Carl Erik Davidsson år 
2000.

Härlig är jorden, härlig är Guds 
himmel, skön är själarnas
pilgrimsgång. Genom de fagra 
riken på jorden gå vi till paradis 
med sång.

Änglar den sjöngo först för 
markens herdar. Skönt från själ 
till själ det ljöd: Människa gläd 
dig, Frälsarn är kommen, frid 
över jorden Herren bjöd.
B.S. Ingemann
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realistiska svenska bilder av bestå-
ende värde. I ”Stengrunden” fäste 
Bo Giertz uppmärksamheten på den 
försummade allmogen i Sveariket på 
1800-talet. En troende torpare i min 
barndom sade att han aldrig har be-
gripit den vanliga visan om gamla, 
goda tider. För honom var de gamla 
tider mycket hårda. Bättre dagar da-
gades senare i hans liv i takt med väl-
färdsstaten.
Först och främst, den kristna kyrkan 
har lämnat natten bakom sig i Jesu 
Kristi uppståndelse från de döda: 
”Natten är framskriden, och da-
gen är nära” (Rom. 13:12). Kris-
tus, vår Frälsare är vår lysande sol 
som skingrar syndens, dödens och 
djävulens timliga och eviga mörker. 
Vi kom från natten. Såsom döpta 
i Herrens död och uppståndelse är 
vi i tron på vägen i dagen och mot 
dagen. Lämnar vi Skandinaviens 
trygga gränser för att granska den 
stora världen i ljuset av Guds ord, 
kan bilden avvika sig radikalt från 
det konventionella. Vi kommer att 
se hur ett växande antal av männis-
kor söker sig till Jesus Kristus. De är 
f.d. kommunister i Ryssland, i Mel-
lersta Asien, i Kina och andra länder. 
Sovjettidens 70 års grymma natt är 
bokstavligt talat framskriden och ett 

Det är vanligt, att kristna predikan-
ter eller skribenter, som kommente-
rar samtida sorgämnen i kyrkan och 
i samhället, gärna brukar metaforer, 
som säger att vi är på vägen mot nat-
ten som blir alltjämt dystrare. Dagen 
lär vara framskriden, kvällen torde 
vara vid handen, och den mörka nat-
ten stundar. Det visar sig lätt vara så 
om vi tänker på idealbilder av det 
förflutna. Ännu mera visar det sig  
vara så om vi begränsar vårt synfält 
enbart inom Skandinavien. Tänk bara 
på fulla lutherska kyrkor mitt i staden 
eller byn! Tänk bara på det nationella 
kulturlivet som präglades av något 
slags kyrklighet i större eller mindre 
mått såsom hos Carl Snoilsky eller 
Selma Lagerlöf!
Verkligheten är dock att det förflutna 
var mycket annorlunda än dess måle-
riska eller poetiska idealbilder. Visst 
fanns det stolta historiska stunder 
i nationens liv. Visst fanns det he-
roism och hjältebragder. Men det 
fanns också mycket mera, något som 
på den yttersta dagen blir offentligt 
med all smuts, skam och skuld. En 
del av detta dök fram i stora nordiska 
folkväckelser när människor började 
ångra sig och söka försoningen hos 
Jesu Kristi Fader i himmelen. Dan 
Anderssons dikter i Dalarna var 

Betraktelse:

Mot natt eller mot dag?

växande antal kyrkor håller på att 
öppnas eller byggas. Det finns också 
muslimer av olika nationaliteter som 
inte kan ”vara ohörsamma mot den 
himmelska synen” utan söker Kris-
tus. I hänsyn till de miljoner som till 
exempel under de senaste 30 åren har 
blivit kristna ute världen, bevittnar vi 
sannerligen dagens ljus i syndens 
och dödens värld.

Hur är det sedan med Antikrist och 
alla de fasor som beskrivs i de tre 
evangelieböckerna, Matteus, Mar-
kus och Lukas, samt i Uppenbarel-
seboken? Bibeln svarar alltid på ett 

annorlunda sätt än vi människor frå-
gar: Visst kommer Antikrist; visst 
kommer plågor att drabba världen. 
Antikrist och plågor kommer och 
går. Viktigare är det dock att Jesus 
kommer för en evig tid! Den eviga 
härligheten kommer med honom. 
Därför, låt oss tala om dagen, vandra 
i dagen och arbeta flitigt i Herrens 
tjänst så länge det är dag!

Anssi Simojoki
Nystad

förf. har varit kyrkoherde i
Finlands ev.luth. kyrka samt

missionär i Kenya 

En julpsalm:
Dig barn på krubbans halm, vårt hjärtas lov vi bringa
Stig starka jubelpsalm, när julens klockor ringa
sitt budskap till envar: ”Din törst skall stillad bliva,
ur livets källa klar vill Jesus kraft dig giva.”
Fridsfurste är hans namn. Han kom för att fullkomna Guds vilja. 
I hans famn skall varje smärta domna. Hans spira kärlek är som 
stillar hjärtats strider och ro och svalka bär till varje själ som lider.

Jacob Tegengren

nr 33:3-4 i Svensk psalmbok för den
evangelisk-lutherska kyrkan i Finland
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Denna gång är det en styrelseledamot 
som fått i uppdrag av ordföranden att 
fylla i orden i denna spalt. Vi leda-
möter har lite olika ansvarsområden 
i styrelsen. Därför kommer spalten 
den här gången mest att handla om 
Ukraina, eftersom det är i det om-
rådet jag har mitt engagemang. Och 
där händer det också mycket just nu!
I skrivande stund sitter jag på flyg-
platsen i Moskva på väg hem från 
Charkiv, där jag och Chester Åhs-
berg har besökt Himmelsfärdsför-
samlingen, för att lära känna deras 
nye pastorsadjunkt Pavel Schwarz. 
Det var drygt två år sedan vi var 
här senast. Det var därför verkligen 
på tiden med ett nytt besök för en 
uppdatering av läget, och uppmunt-
ran i arbetet. Vi fick ta emot mycket 
tacksamhet när vi var med på deras 
söndagsgudstjänst på reformations-
dagen. Det är dessutom extra viktigt 
med god kommunikation nu, när vi 
har börjat minska något på deras 
budget.
Församlingen har haft en krånglig tid 
bakom sig med två pastorer som inte 
har funnit sig till rätta och därför inte 
stannat så länge. Men nu har vi gott 
hopp om Pavel, som är en 30-årig 
man med lugnt temperament som 
önskar att fördjupa församlingen i 
Guds Ord. En utförligare artikel om 

denna resa kommer i nästa nummer 
av NÖ!
Den andra saken om Ukraina som jag 
väldigt gärna vill berätta om är den 
volontärresa som är planerad till nu 
i november! Den förra vi gjorde för 
11/2 år sedan blev mycket välsignad, 
så det ska bli mycket roligt att få göra 
en till. Nu är det egentligen av gam-
mal vana vi kallar det volontärresa, 
för det var det vi trodde att det skulle 
vara förra gången, men egentligen 
blev det en evangelisationsresa, och 
det är det vi hoppas på nu också! Det 
är nuvarande och tidigare elever från 
Bibelskola Göteborg som ska ner till 
Nikolajev utanför Odessa, för att tala 
om Jesus i skolor och barnhem mm.
Det tredje och sista angående Ukrai-
na är en resa vi planerar till våren. 
Det är en bussresa med Björn Lén-
berg som chaufför. Det var ju väldigt 
länge sen vi ordnade en sådan resa, 
så jag är väldigt glad för att kunna 
bjuda in alla NÖ:s vänner till nå-
got så här spännande! Själv har jag 
inte varit med på dem tidigare, men 
av vad jag fått höra brukar de vara 
väldigt spännande och innehållsrika. 
Men tyvärr är vi ännu bara i början 
av vår planering, så jag ber er ha tåla-
mod till nästa nummer av NÖ!

Anders Olsson

Styrelsens spalt

Han knäböjer vid altaret. Biskop och 
präster lägger sina händer på hans 
huvud och ber. Ove Sander blir insatt 
som rektor för Teologiska Institutet 
i Tallinn. Helgeandskyrkan – Püha-
vaimu kirik – i Tallinn är fylld av 
en högtidsförsamling. Det är lätt att 
följa med i gudstjänsten. Den följer 
mässans klassiska ordning. Koraler-
na är desamma som i hela den evang-
eliska kristenheten.
Vid Teologiska Institutet utbildar 
den evangelisk-lutherska kyrkan i 
Estland präster, kyrkomusiker och 
religionslärare. Bland de närvarande 
finns gäster från Tyskland, Finland, 
England och Sverige. Där finns en 
präst från ett litet fiskeläge öster om 
Tallinn. Hans församling har 70 med-
lemmar, varav 12 är aktiva. Där finns 
en ung officer, som vill börja studera 
teologi. Där finns en tysk präst, som 
lärt sig estniska för att kunna under-
visa vid institutet.
Ove Sander har under många år va-
rit kyrkoherde i Nõmme församling 
utanför Tallinn, en av de mest aktiva 
i Estland. Dessutom har han varit 
ansvarig för den pastorala utbild-
ningen på institutet. Den liturgiska 
installationen av den nye rektorn är 
ett tydligt tecken på den stora andli-
ga betydelse, som man tillmäter den 
teologiska utbildningen. Själv berät-
tar han:
– Jag är uppvuxen i en kristen familj 

Kyrkan som hoppets tecken

i Tartu. Mitt första minne är när jag 
vid tre års ålder var i kyrkan till-
sammans med min mor. Då – under 
Sovjet-tiden – var det mesta utom 
gudstjänst förbjudet för kyrkan. Fri-
heten kom stegvis. När jag gick i 
gymnasiet började människor skaffa 
sig estniska flaggor och sjunga fos-
terländska sånger. Så kom självstän-
digheten 1991. Själv började jag 
efter gymnasiet studera på teknisk 
högskola, men redan efter några må-
nader insåg jag att detta inte var min 
väg. Jag blev antagen till Teologiska 
Institutet i Tallinn. Det låg då i ett li-
tet envåningshus på Domberget. Där 
fanns hela den estniska kyrkans för-
valtning. Då var det en lycka att få en 
teologisk bok i sin hand. Hela institu-
tet var två rum. För att komma till vår 
lilla föreläsningssal fick vi gå genom 
det rum, där biskopens sekreterare 
satt. Vi var då 20 studerande. Många 
sade till oss att vi satsade på en för-
lorad sak. Prästbristen var så stor att 
vi fick prästvigas efter endast kort 
studium och sedan fullfölja utbild-
ningen stegvis. Själv var jag bara 21 
år, när jag prästvigdes i januari 1991, 
frigörelsens år. Den kärleksfulla ge-
menskapen mellan professorer och 
studenter, som jag då mötte, blev för 
mig livsavgörande. Det fanns myck-
et hängivenhet och offervilja bland 
oss, mer än det jag ser idag.
Det var många, som vände sig till 
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kyrkan under åren kring frigörelsen. 
Hur har det gått för dem?
– Under slutet av ockupationstiden, 
när friheten vaknade, var det många 
som upptäckte kyrkan som den enda 
fristaden. Det blev ett genombrott 
för kyrkan på ett yttre plan. Men det 
räcker inte med att vara dissident. Vi 
behöver helhjärtade studenter, hän-
givna i tron, som vill arbeta helt för 
Guds ära. Det är vad jag själv vill. 
Min erfarenhet är också att de, som 
har en kristen familjebakgrund, är 
mer stabila. Konflikter är oundvik-
liga i församlingslivet, och de som är 
helt nya i tron har svårare att klara 
dem än de, som levt i en kristen miljö 
sedan barndomen. 
Ärkebiskop Jaan Kiivit sade en gång 
att den estniska kyrkan efter frigörel-
sen kom ur ett fängelse och hamnade 
på en stormarknad. Ove Sander sva-
rar:
– Det är träffande, och man kan till-
lägga att det finns en viktig skillnad 
mellan fängelset och stormarknaden. 
I fängelset finns det alltid hopp. Man 
ser fram emot att komma ut, och 
man vänder inte frivilligt tillbaka. 
Till stormarknaden vänder man till-
baka av egen fri vilja. Vår nya fri-
het har med sig nya utmaningar för 
kyrkan. De är inte mindre än under 
förtrycket, snarare större. Även nu 
är den kristna tron marginaliserad i 
samhället. Även nu blir kristna barn 
marginaliserade i skolan. Dessutom 
är frestelserna mycket mer raffine-
rade. De kommer in i själva kyrko-

livet. Också vi har fått liberalteologi, 
hbt-lobby och ensidig förkunnelse 
av Guds kärlek. Även vi känner av 
medlöperi och uppgivenhet. Väster-
landets uppror mot all auktoritet har 
blivit ett uppror mot själva Bibeln, 
som nu påverkar också oss. Ibland 
verkar det till och med som om Sa-
tan angriper oss mer i vårt eget inre 
nu än under förtrycket. Hela kyrko-
historien visar att kyrkan är andligt 
starkare i förföljelsetider än när den 
har fred. 
Vilken är då Kyrkans kallelse i det 
fria Estland?
– Det är helighet. Vi kallas ofta en 
Ordets kyrka och det med rätta. Men 
orden kan bli för många. Guds Ord 
vill inte bara talas och höras, det vill 
inkarneras och bli verklighet i le-
vande människor. Ordet vill bli kött 
och blod. Då blir det till ett hoppets 
tecken för många andra. Det blir det 
aldrig med liberal teologi. Då blir 
Bibeln bara texter, inte ett förvand-
lande tilltal från Gud. En ny attityd 
till Bibeln, ett nytt bruk av Bibeln 
är en förutsättning för att det skall 
ske, som behöver ske i den estniska 
kristenheten: helighetens återkomst. 
Egentligen är det ingen återkomst, 
för detta var det som jag mötte, när 
jag själv började studera vid Teolo-
giska Institutet. Hos mina kamrater 
och hos våra lärare mötte jag Ordet, 
som blivit kött och blod. Det är i mö-
tet med det inkarnerade Ordet, som 
tron vaknar och stärks.

Christian Braw

Vid lagret i Solberga 
 

 Innan vi tog iväg kläderna hemifrån bredde vi på en säng ut ett litet urval av alla de 
kläder vi fått denna gång.

Varje sommar sedan en del år tillbaka 
åker Margareta och jag till ”vår gam-
la församling” Valinge för att hämta 
barnkläder. Flitiga damer arbetar un-
der året med att sticka kläder åt små 
barn. Vid hemresan från vår semes-
ter i Varberg tar vi med påsarna med 
kläder och lämnar in dem till lagret i 
Solberga. Det är roligt att hämta de 
nya kläderna, titta på dem och lämna 

dem vidare. Bilderna har jag tagit 
hösten 2012 vid klädinsamlingen 
i Solberga. Du ser på bilden Elsie, 
Sylvia och Birgit som den aktuella 
lördagen tog emot kläderna och Mar-
gareta som överlämnade dem.

Med vänliga hälsningar från
Margareta och mig

Anders Hjalmarsson
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Ur ett rundbrev från bibelskolan i 
Petrodolina i södra Ukraina saxar vi 
följande: 

Jag heter Katja. Jag år 21 år gammal, 
och Odessa är min hemstad. Inneva-
rande år har jag tagit examen vid det 
pedagogiska universitetet, fakulteten 
för grafik. Min väg till Gud har inte 
varit lätt. Jag föddes i en ateistisk fa-
milj, och jag var själv inte så troende. 
Jag visste emellertid att det trots allt 
fanns en makt där ovan. 
Mitt liv var meningslöst: 
Arbete, hem, studier. Inga 
intressen. Därefter inbjöds 
jag till en ungdomsgrupp i 
den lutherska S:t Pauli-kyr-
kan. Jag kan inte glömma 
den dagen. Det var som om 
jag vore översköljd med 
kallvatten eller som om jag 
vore väckt ur en lång sömn. 
Därefter tjänade jag som 
söndagsskollärarinna. Jag 
har glatt mitt mycket över 
att jag har kommit till kyr-
kan. Jag gläds över att Jesus 
kom in i mitt liv, och att han 
inte har lämnat mig i svåra 
situationer. Jag har varit i 
kyrkan bara under ett år och 
sex månader. Men kyrkan 
har förändrat mitt liv. Jag 
har funnit en ny glädje och 
i kyrkan har jag också lärt 

En bibelskoleelev

känna min man. Jag arbetar också i 
barncentrumet i Novogradovka, med 
barn från sönderslitna familjer. Jag 
har lärt känna Alexander Gross’ bi-
belskola. Jag tror att det är en under-
bar möjlighet att vara närmare Gud. 
Jag skulle vilja veta mer om Honom, 
få min tro stärkt och ägna hela mitt 
liv i tjänst för barn och ungdomar. 
Jag skulle vilja ägna mitt liv åt Gud.

Övers från tyska: A.E.

I somras var en grupp under ledning 
av Jonas Nilsson på resa i västligaste 
Ryssland, i Ingermanland och Kare-
len. Resenärerna skulle välja bland 
tre resmål att fördjupa sig i, nämli-
gen klostret Valamo, som ligger på 
en ö i Ladoga, staden Novgorod och 
en rundresa i S:t Petersburg. Vi tar 
därför med flera reseintryck i vår 
tidning, för att våra läsare skall få 
en så heltäckande bild som möjligt. 
Lördagsbesöket på Kronstadt, som 
ligger ute på ön Kotlin ute i Finska 

Några reseintryck
från kyrkresan i Österled

viken, väster om S:t Petersburg, 
skedde till en början i två grupper, 
och dessutom var det ett par som 
stannat kvar i S:t Petersburg för att 
se på Rembrandt. Före lunch besökte 
den ena gruppen stadens hospice, 
där en diakon arbetar med stöd från 
NÖ. Detta besök på hospice skildras 
särskilt i en av de berättelser som vi 
trycker. Inledningsvis tar Ingrid med 
oss till Novgorod, för att sedan föra 
oss till ön med staden Kronstadt. 

Red.

Ett utdrag ur Ingrids resedagbok
Ingrid Lindblom Ljungstrand, som var med på resan till S:t Petersburg berät-
tar här för redaktören Bengt Westholm om sina intryck från resan. Hon hade 
valt att fördjupa sig i Novgorod.

Novgorod –
Vikingarnas Holmgård
Vi var fyra stycken, som åkte c:a 3 
1/2 timme i en skakig landsvägs-
buss. Vi for genom ett platt landskap. 
Blandskogar avlöste byar med alla 
boningshus vända med gaveln mot 
vägen. Somliga var välhållna och 
nymålade i glada färger andra var 
i dåligt skick och gråa. Vi hade fint 
sommarväder, sol och c:a 25 grader 

Celsius. Så småningom kom vi fram 
till busstationen i Novgorod. Däri-
från skulle vi promenera till den mur-
omgärdade Gamla Staden (Kreml). 
Utefter gatan vi gick, var det en allé 
med lövträd, vitkalkade nertill för 
att skydda träden mot insektsan-
grepp. Innan vi passerade porten i 
den gamla muren besåg vi Millen-
niemonumentet (inte från 2000, utan 
Rysslands äldre från 862 – 1862). 



NORDISK ÖSTMISSION NORDISK ÖSTMISSION

10 11

Monumentet myllrade av figurer i 
tidsordning. Karl XII lär finnas med, 
men vi kunde inte upptäcka honom. 
Strax intill monumentet låg målet 
för vår resa, nämligen S:ta Sofiaka-
tedralen från tiohundratalet. Jaroslav 
den vise, furste i Novgorod, hade 
befallt att katedralen skulle byggas. 
Hans far hade i samband med att 
kristendomen infördes i riket kallat 
två munkar, bröderna Kyrillos och 
Metodios som missionärer. Kyrillos 
utarbetade skriftspråket för ryskan. 
Därför bär det kyrilliska alfabetet 
hans namn. Furst Jaroslav var gift 
med den svenske Olof Skötkonungs 
dotter Ingegerd (i Ryssland Irina). En 
kort tid före sin död blev änkan Irina 
helgonförklarad under namnet S:ta 
Anna av Novgorod.
Inuti den vita katedralen finns Inge-
gerd Olofsdotters sarkofag. När jag 
tänkte fotografera den dök det plöts-
ligt upp en sur tant i blå ”städrock”, 
pekade på min kamera och skakade 
på huvudet. Jag blev naturligtvis be-
sviken och tänkte att det nog skulle 
kunna gå att köpa ett vykort av den i 
den lilla butiken vid utgången. Men, 
nej, det vykortet fanns icke. Jag 
köpte däremot en bunt andra vykort 
från Novgorod. Utanför katedralen 
finns det ett pampigt klocktorn med 
både små och stora klockor. Efter 
att ha sett denna fantastiska katedral 
gick vi ut genom muren mot floden 
Volchov. Vid stranden precis utanför 
muren fanns en liten trevlig restau-
rang, timrad i mörkbrunt trä. Här 
kunde man beställa något att äta och 

dricka. Efter mat och vilostund var 
det dags att promenera tillbaka till 
busstationen. Under vägen stannade 
vi till vid några hemslöjdsbodar för 
inköp innan vi klev ombord på bus-
sen för återfärden till S:t Petersburg.

Kronstadt
Efter frukosten samlades vi för färd 
till Kronstadt. Vår ledare, Jonas, bar 
med sig det i tyg inpackade stora trä-
krucifixet, som skulle överlämnas till 
det lilla kapellet i Elisabethskyrkan. 
Väl ute på ön for vi genom skog 
och mark till Kronstadt. En gång på 
1890-talet, när min morfar, Amandus 
Johansson från Orust, var sjöman 
några år i sin tidiga ungdom, besökte 
han Kronstadt. Utanför en nyreno-
verad ortodox kyrka mötte guiden 
Olga, som berättade om staden och 
kyrkorna. Vi promenerade sedan 
långa vägar genom Kronstadt, och 
såg bl. a. en karta i sten utlagd mellan 
kullerstenarna. Olga berättade om 
”grytan”, som ingår i Kronstadts va-
pen: ”På 1700-talet pågick krig mel-
lan Sverige och Ryssland. En grupp 
svenska soldater befann sig i Kron-
stadt och satt någonstans utomhus 
och åt av den varma soppa som var 
tillredd i en stor svart gryta, hängan-
de över eldstaden. Plötsligt dök det 
upp en grupp ryska soldater och de 
överraskade svenskarna flydde i pa-
nik. Ryssarna satte sig lugnt ned och 
åt upp resten av soppan.” Efter en till 
synes ändlös promenad kom vi äntli-
gen fram till den lilla restaurang där 
vi skulle äta vår förbeställda lunch. 

Sedan vi tackat för en god förplägnad 
lämnade vi restaurangen och styrde 
kosan mot S:ta Elisabethskyrkan, 
den evangeliska kyrka, som numera 
är vattenverk. Den har ännu inte åter-
lämnats till de rättmätiga ägarna. Vi 
såg den endast utifrån. På söndagen 
skulle det finnas möjlighet att deltaga 
i en liten kvällsgudstjänst på läkta-
ren. Efter att ha besökt ytterligare en 
ortodox kyrka delades gruppen så att 
Jonas tog med sig ena hälften till Ze-
lenogorsk (Terijoki) vid den gamla 
finsk-ryska gränsen nära Systerbäck. 
Den andra halvan skulle ta sig tillba-

ka till S:t Petersburg för att hinna se 
mer av staden.
Efter att ånyo på söndagen har besökt 
Kronstadt och överlämnat krucifixet 
vid kvällsgudstjänsten var det tid 
för avfärd från Ryssland. Hemfär-
den mot Åbo blev dramatisk. Bussen 
gick sönder och gruppen måste delas 
i tre delar, för att hitta ersättningsfor-
don. För de sista, Jonas och Chester, 
blev det extra nervöst att hinna till 
färjan. Bön är en bra hjälp för till sist 
måste de ta till taxi för att hinna. Det 
gjorde de faktiskt!

Red.

Gruppen bestående av 10 personer 
välkomnades varmt av syster Nadja 
och diakon Alexei.
Fikabordet stod dukat och medan 
detta avnjöts berättade Alexei och 
Nadja om verksamheten. 
Man strävar efter 
◆  Att se människan ur ett helhets-

perspektiv
◆  I möjligaste mån tillgodose öns-

kemål, t.ex. att få vara hemma 
några timmar, ha anhöriga hos 
sig, maträtt mm.

◆  Alla är välkomna oberoende av 
religiös/kulturell tillhörighet.

Det blev en trevlig stund varvat med 
information och frågor från delta-
garna.
Alexei skyndade vidare till ett sjuk-

Hospicebesök på Kronstadt
besök någonstans ute i staden och 
Nadja visade oss runt på hospicet.
Gruppdeltagarna noterade att loka-
lerna var rena och fräscha men fram-
förallt att platsen präglades av värme 
och medmänsklighet. Vi såg ett stort 
personligt engagemang från persona-
lens sida. ”man måste älska männis-
kor för att jobba här” 
”de flesta som jobbar här har någon 
nära som dött i cancer, kanske måste 
man själv ha vistats i dödens vänt-
rum för att orka se, höra och bry sig”
En kvinna, vars man låg på hospicet 
kom fram till mig och sa ” de gör ett 
jättebra arbete här”.
Vi tackade för oss och begav oss vi-
dare.

Elizabet Muhic
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Några resande
till en ö i Ladoga

Jag anlände till Valamo med mina tre 
resenärer vid 10-tiden på fredagen 
efter 45 minuters färd med svävare 
över Ladoga. Genom en nyvunnen 
bekant fick vi hjälp att ställa undan 
vårt tunga bagage bakom en sou-
venirbod, med försäkran om att det 
skulle få stå ostört där. Så började 
vår upptäcktsfärd av ön, som sägs 
blomma och frodas i sin växtlighet 
på grund av den bön som ständigt 
pågår där.
Vi passerade ett litet café intill en 
trädgård med äppelträd som stötta-
des upp av träbalkar där vi bestämde 
att vi senare skulle köpa vår lunch. 
Så gick vi upp för ett par trappor och 
närmade oss den stora klosterkyrkan, 
vårt huvudsakliga mål. Inne på områ-
det runt klostret bar kvinnorna långa 
kjolar och täckte håret. Kvinnorna i 
vårt sällskap fick således låna långa 
kjolar och varsin sjal att knyta runt 
håret. Vi såg ut som små påskkär-
ringar där vi gick. 

Inne i klostret möttes vi av nya och 
gamla ikoner, gyllene prakt och tän-
da ljus. Ikonfantasten Vivianne be-
rättade lite för oss andra om vad hon 
kunde utläsa i ikonerna och vi tog 
god tid på oss att se det som fanns 
framför oss. På ovanvåningen fanns 
en sal till, vilken var om möjligt 
ännu mer praktfull än den nedre, med 
många stora vägg- och takmålningar. 
Utanför klosterområdet mötte vi en 
ung ryss som mer än gärna ville visa 
oss vackra stenar och nyfångad fisk, 
men innan han fick sin vilja igenom 
var det dags för mat och vila på det 
lilla caféet vi tidigare hade passerat.
Vi promenerade runt lite och såg oss 
omkring, tittade litet på souvenirer 
och upptäckte en och annan stig ned 
mot Ladogas strand. En stor del av 
tiden satt vi dock och vilade och iakt-
tog all den rörelse som omslöt oss i 
anslutning till klosterkyrkan.

Sara Lindén

Hej!
På fredagsmorgonen gav ett glatt gäng sig iväg från Sankt Petersburg mot 
Novgorod. En fyra timmar lång färd väntade, och detta i en inte alltför topp-
modern buss. 
Väl framme styrdes stegen direkt mot dagens huvudattraktion – Novgorods 
fästning, eller Kreml som det heter på ryska. Där besöktes bland annat Millen-
niemonumentet och Sankt Sofiakatedralen. 
Efter en stunds strosande innanför Kremls murar var det så dags för depå-
stopp. Detta gjordes på ett trevligt litet café alldeles vid Volchovs strand. 
Innan stunden var kommen för hemresa fanns tid för att känna på atmosfä-
ren innanför Kreml en sista gång, samt för att ta en liten svängom förbi en 
marknad där det fanns möjlighet att inhandla ryska sjalar, näverkorgar och 
liknande.

Med vänliga hälsningar, 
Johanna Gratjova

Ett brev:

Några ord från
vår utflykt till Novgorod.

Kyrkresa 2014?!
Intresserade som vill veta mer/reservera plats på en Kyrkresa 
2014 är välkomna att höra av sig. Resan kommer att i princip ha 
samma upplägg dock två dagar längre: onsdag t.o.m. onsdag; 
en dag till förfogande i S:t Petersburg samt hemresa dagtid. 
Riktkostnaden är max 4 500 Skr. Förutom Valamo och Novgo-
rod blir det tredje alternativet den första dagen på plats en dag 
i det ingermanländska Keltto, mitt emellan S:t Petersburg och 
Ladoga.

Mvh Jonas Nilsson, reseledare
telefon 076-063 15 49
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Kyrkresan
 – den annorlunda pilgrimsresan till S:t Petersburg – 

skulle möjligen kunna sammanfattas med ordet; Närvaro. Vi som 
deltog kände oss intensivt närvarande under ständig avsaknad 
av kontroll. Den Ingermanländska kyrkans närvaro i den stora 
mångfalden erbjuder biblisk närvaro utan historiska belastning-
ar. Genom närvaron av tillresta predikanter och präster kan den 
svensk-finsk-ryska evangelisk-lutherska lilla gudstjänstfirande 
församlingen i S:t Katarina kyrka vara närvarande i S:t Peters-
burg.

 Ulf Jonsson 
kyrkoherde i Åsundens församling, Skara stift

Kyrkresa till S:t Petersburg 
– intryck i bild och text

”Bara den som vandrar nära marken 
kan se dina under Gud. Bara den som 
vandrar nära marken kan se dina un-
der Gud. Låt oss aldrig bli så stora att 
vi inte ser de små, larven som kryper 
och myran som stretar och barn som 
lär sig gå”.
Resan till S:t Petersburg var intres-
sant och fascinerande på många sätt 
och olika plan. Den innehöll teolo-
giska reflektioner, historiska utblick-
ar, dramatiska färder, spännande mö-
ten och intensiva dagar. 
Den grupp som samlades i Stock-

holm för överresa med båt till Fin-
land och sedan vidare med reguljär 
buss till S:t Petersburg var en ovan-
ligt rikt sammansatt grupp. Vi hade 
väldigt trevligt tillsammans och vi 
lärde oss väldigt mycket av varandra.
I S:t Petersburg fick vi möta den 
brokiga verklighet som präglats av 
tsarvälde, sovjetdiktatur och olika 
folkgruppers tumultartade möte med 
varandra i en miljö där gatubild och 
arkitektur oavbrutet drar till sig in-
tresse från hela världen.

Jonas Nilsson ritar på marken efter känd förebild för att 
illustrera det ortodoxa kyrkorummets arkitektur i jämfö-
relse med de evangelisk-lutherska.
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I den ortodoxa kyrkans under-
jordiska kyrkorum berättar Olga 
om livet under sovjettiden och 
glädjen efter att åter kunna fira 
gudstjänst i renoverade och  fina 
kyrkorum efter 76 års sorg och 
saknad.

Väl framme i S:t Elisabets kyrka, Kronstadts nuvarande vattenverk, mon-
teras krucifixet och får sin plats i kontrollrummet, tillika gudstjänstloka-
len, i  kyrkan.
  

Genom gatorna vandrar vi 
med triumfkrucifixet på Kron-
stadt.

Det handlar om riktning och närhet, vilket leder vidare till det 
tyska kyrkorummet, som var något av ”så som i himmelen”, med 
besök av bl.a. en kör från Karlshamn
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I Terijokis evangelisk-lutherska kyrka 
möter vi kyrkoherde Dimitri Gala-
chov som till sitt yttre närmast liknar 
en rysk-ortodox präst, med sin fotsida 
kassock, sitt skägg och sin hästsvans
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Nordisk Östmission
tackar varmt och innerligt sina många medarbetare
 och gåvogivare för det gångna årets trofasta stöd

och arbete i missionsverk samheten
och önskar en riktigt

God jul och ett
välsignat nytt år!

Jonas Nilsson predikade och celebrerade 
i högmässan och Valerij Volodin tolkade. 
Fyra damer ur S:t Katarinas kyrkokör be-
rättade om glädjen att känna sig hemma 
i den evangelisk-lutherska församlingen. 
Det påminner om vikten av närvaro och 
öppenhet gentemot ett folk som hungrar 
och törstar efter stabilitet och framtidstro.

Den finska, S:t Mariakyr-
kans renhet, kontraste-
rar mot det svensk-ryska 
kyrkhuset, S:t Katarina, 
där Babusjka Larissa 
intar en nyckelfunktion 
och personifierar husets 
många olika grupper så-
som tillhörig en messi-
ansk församling i staden. 
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Höstrapport
från Moldavien

När det gäller Moldavien samarbetar NÖ med den norska missionen Norsk 
Luthersk Lekmannsmisjon. Vi trycker här ett utdrag ur en reserapport som vi 
har fått. För omväxlings skull låter vi texten vara kvar på norska. Förhopp-
ningsvis är det inte för svårt att läsa. Dessutom stryker det under NÖ:s namn 
Nordisk Östmission. 
Situationen för familjen Moser och den lutherska kyrkan i Moldavien (på 
norska och rumänska ”Moldova”) är ganska trängd, och man behöver vår 
förbön och vårt stöd. En del av svårigheterna beror på de egendomliga poli-
tiska förhållandena i Moldavien, där det öster om floden Dnjestr finns en ut-
brytarrepublik kallad Transnistrien, i vilken också Bender, jämför kalabaliken 
därstädes, ingår. Denna utbrytning är inte erkänd av huvuddelen av världens 
alla andra stater. Det liknar Cypern m.a.o.

Sommeren 2010 flyktet de til Chi-
sinau med Boris. Han dro videre til 
Sveits i august og i september kom 
Marcus og Ida. (Vi snakket litt om 
alle komplikasjonene i forbindelse 
med oppholdene til Marcus og Ida, 
men jeg går forbi det her).
Arbeidet i Chisinau har bestått av 
flere oppgaver:

1.  Oppfølging av menighetene i 
Tiraspol og Kamenka.

I januar 2011 ble Sergej og Pavel 
innsatt som diakoner i forsamlingene 
i Kamenka og Tiraspol og hver (?) 
søndag har det blitt holdt gudstjene-
ste i forsamlingene. Vladimir skriver 
prekenene og sender dem via mail 
til diakonene. De avholder vanlige 
gudstjenester, men uten nattverd. 
Vladimir ønsker å gi dem en grundi-

gere opplæring. Han sender dem lit-
teratur som han vil de skal lese. Nå 
vil han at de skal lese Martin Chem-
nitz’ bok om nattverden og undervise 
dem om nattverden ut fra Martin 
Luthers lille katekisme, slik at de et-
ter dette kan forrette nattverden også. 
Noe tilsvarende gjelder dåpen. Så 
langt har de som ønsker dåp kommet 
til Chisinau, og så har Vladimir døpt 
der. 

2.  Seminarer for menighetslem-
mene fra Tiraspol, Kamenka, 
Chisinau, Bender og Kolosovo.

Det har vært seminarer/bibelhelger 
tre ganger siden sommeren 2010. 
Første gang var i januar 2011, hvor 
Marcus og Vladimir deltok. Så har 
det vært en sommersamling i 2011 
og en i 2012.

3.  Trykking av tidsskrift og andre 
småhefter

Med utstyr som de har fått fra MCA 
har Vladimir skrevet, satt opp og 
gjort klart for trykking diverse trykk-
saker til bruk i forsamlingene. De 
første trykksakene var hefter som 
de ble bedt om å lage av myndighe-
tene, knyttet til AIDS, familievold og 
trafikking. Det var til dette mer hu-
manitære arbeidet de fikk støtte via 
MCA.
Med utstyret de da fikk, åpnet mulig-
heten seg for å lage mer evangeliske 
trykksaker, noe Natalia hadde hatt 
ønske om i flere år. Forbildet var Lov 
og Evangelium. Til påsken 2011 kom 
det første nummeret, og det neste til 
pinse 2011. Siden har det blitt laget 
tre hefter til, med kortfattet gjen-
nomgang av henholdsvis 1., 2. og 
3.Mosebok. Heftene blir formidlet 
til forsamlingene og målet er å gi en 
innføring i Skriften for forsamlings-
medlemmene. 
Han har liggende Luthers lille ka-
tekisme på sin PC og ønsker å sette 
den opp for trykking, slik at han kan 
trykke 300 eksemplarer av den, både 
til forsamlingene og til å gi til men-
nesker de kommer i kontakt med. 

4.  Litteraturarbeid
Vladimir er også opptatt av at for-
samlingsmedlemmene skal lese god 
evangelisk litteratur. Han har mottatt 
en god del litteratur av Rosenius fra 
Sankt Petersburg (delvis finansiert av 
LLM i Nord-Sverige). Både Husan-
daktsboka og Veiledning til fred har 

de mottatt en god del eksemplarer av, 
samt et lite hefte av Newman Hall: 
”Kom til Jesus”. Han venter nå på å 
få en ny forsendelse med Rosenius-
litteratur og flere eksemplarer av 
Luthers lille katekisme. 

5.  Menighetsarbeidet i Chisinau
I lokalet de leier i sentrum av Chi-
sinau er det to månedlige samlinger. 
Det er ikke ordinære gudstjenester, 
men bibelundervisning, da de som 
kommer i liten utstrekning er med-
lemmer av den lutherske kirken. 
Vladimir og Natalia opplever det 
langt vanskeligere å få ordentlig kon-
takt med mennesker i Chisinau og få 
de som de får kontakt med til å kom-
me til samlinger om Guds ord. Det er 
hovedsakelig to årsaker til dette, slik 
de opplever det:
– Deres bakgrunn fra Transnistria. 
Når mennesker hører at de kommer 
fra Transnistria møter de moldover-
nes fordommer overfor mennesker 
derfra. De anses som separatister og 
møtes med skepsis. 
– Deres lutherske ståsted. Den or-
todokse kirke har et sterkere grep 
om folket enn det som er tilfelle i 
Transnistria, og den lutherske kirke 
oppleves som noe sekterisk og frem-
med. Mange som de får kontakt med 
og som i utgangspunktet er positive, 
trekker seg etter hvert tilbake etter å 
ha opplevd press fra familie og ven-
ner, og fra deres ortodokse prest. 

Per Bergene Holm
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Ett besök på Mac Donalds vid järnvägsstationen i Kiev, var en upplevelse.

Sedan rulltrappan inne på centralstationen upp till tågen var en upplevelse. De hade 
inte sett en trappa som rör sig tidigare. Hur går man i den?

Sommarläger

Nu äntligen skulle det bära av till den soliga Krimhalvön, för att hoppa i böljan den 
blå.

Som tidigare somrar så hade vi även 
i år möjligheten att anordna ett som-
marläger, tack vare NÖ, som betalade 
det hela: 60 000 kronor.
Barn från fattiga familjer från byarna 
fick den möjligheten.

Det handlar inte bara om sol och bad 
utan i högsta grad att barnen kan äta 
sig mätta varje dag under lägervistel-
sen. I de fattiga hemmen har de inte 
alltid den möjligheten.
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Notiser
Magnus Olsson meddelar:
Jag har en del nyheter angående 
min tjänstgöring här i Lettland.
Från och med 29 oktober har jag 
fått en ny kommendering. Jag 
kommer att tjänstgöra i Valmiera 
församling.
Valmiera är en stad som ligger ca 

10 mil nordost om Riga. Försam-
lingen har runt 1000 medlemmar. 
Vi kommer att vara två präster som 
tjänstgör tillsammans.
Mina uppgifter kommer utöver 
gudstjänsterna att vara inriktade 
på undervisning, barn/ungdom och 
diakoni.

Böcker på rumänska:
Dansk Balkan Mission planerar 
att ge ut andaktsboken ”Ett är nöd-
vändigt” av H E Nissen i rumänsk 
översättning. NÖ har bidragit till 
kostnaden för denna bok.

Jul och nyår med NÖ:s kassör
Vårt prenumerantregister
Som kassör sköter jag också mis-
sionens prenumerantregister. Jag är 
tacksam för alla anmälningar om nya 
adresser, om folk som inte längre är 
i livet och liknande ting. Jag får te-
lefonsamtal, meddelande med posten 
eller genom e-post (det senare mest 
genom vår ordförande eller vår hem-
sideredaktör). På så sätt får man kon-
takt med alla människor bakom nam-
nen jag ser på era betalningar. 
Man kommer med i registret om man 
ger minst 50 kronor. Ibland gallrar vi 
i registret och tar bort tidningsmot-

tagare som inte hört av sig på länge. 
Men vi låter trots allt också en del så-
dana adresser stå kvar av olika skäl. 
De kan vara att man tidigare har varit 
en trogen givare, men nu är gammal. 
Man kan bo nära vårt insamlingslager 
i Solberga eller nära en kyrka som vi 
brukar få kollekt från. Vi sänder vår 
tidning till församlingar, sy- och ar-
betskretsar och liknade därför att vi 
vill informera om vårt arbete.
Även den som har givit en gåva till 
någons födelsedag eller i samband 
med en begravning får vår tidning.

Julhälsningar
NÖ har särskilda blad med julmotiv, 
dock bara en sort. Dessa skickar vi till 
dina vänner om du betalar in en gåva 
till oss, och samtidigt meddelar vilka 
du vill skicka en julhälsning till. Kor-
ta meddelanden kan man skriva på 
inbetalningskortet, annars går det bra 
att skicka ett brev med namnen på.

Oj vilket långt tåg sade de. Vår trotjänare Viktor var förstås med som ledare.

Tack från oss alla
till er alla på

Nordisk Östmission.
Vår dröm blev sann.

Boas Adolphi

Foto Elsie Alfredsson



NORDISK ÖSTMISSION NORDISK ÖSTMISSION

28 29

I nattens tystnad skedde det. Så hand-
lar Herren i sin kärlek och omsorg. 
Det var inte första gången som han 
handlade så i historien. Den är full av 
skeenden just i det tysta. Tänk på Ab-
raham eller Moses i öknens tystnad! 
David blev smord till kung i Israel 
utan att någon utanför familjekretsen 
visste om det. Nog kan Herren göra 
sig hörd och sedd om Han vill. Det 
finns många bevis på det och kom-
mer att ges även i framtiden.
Men för Maria och Josef blev det 
just genom tystnaden och stillheten 
en möjlighet att ta emot Guds full-
bordande med dem. Innebörden klar-
nade så småningom, när det började 
hända saker omkring barnet: Herdar, 
vise män och Herodes raseri. Då 
försvann de med barnet ut i ny tyst-
nad i främlingslandet. Det skulle bli 
ännu en lång tystnad: de trettio åren 
i Nasaret. Hur många kunde ana, att 
Herren var mitt ibland dem. Full klar-
het blev det väl egentligen först efter 
uppståndelsen och himmelsfärden. 
Vad blev lärjungarnas reaktion i Em-
maus? ”Brann inte våra hjärtan när 
han talade till oss på vägen och utlade 
skrifterna” Lukas 24:32f.
Johannes har klarare än någon an-
nan beskrivit det som skedde i stal-

let: ”Ordet blev människa och bodde 
ibland oss och vi såg hans härlighet, 
en härlighet som den ende sonen får 
av sin fader och han var fylld av nåd 
och sanning.” Det började alltså inte i 
stallet, inte heller vid bebådelsen. So-
nen finns av evighet hos Fadern och 
tillsammans med Anden verkar han 
från begynnelsen och genom hela 
historien till tidens ände. Detta efter-
som han är av evighet och evigheten 
omsluter oss, som lever i tiden.
Men varför handlar Herren så? Pau-
lus har svaret: ” Det som är svagt i 
världen utvalde Gud för att låta det 
starka stå där med skam.” 1 Kor 1:27. 
Ingen skall kunna berömma sig och 
därmed skaffa sig egen storhet. Det 
är detta förunderliga som gör att vi år 
efter år vänder åter till det skumma 
stallet. Evigheten och tiden möts här 
i ett enda ögonblick, som förändrar 
allt för all framtid. Av evighet var det 
fastställt och för evigheten skulle det 
öppna vägen för en förlorad mänsk-
lighet in i ljuset och saligheten.
Det som skedde i stallets tystnad är 
inte enbart historia. Var och en som 
i tro tar emot evangeliet om Jesu fö-
delse är mitt i detta skeende. Vi står 
bland herdarna och de vise männen, 
lika överraskade som de, förundrade 

Vad stort sker, sker tyst

”Tiden var inne för henne att föda,
och hon födde sin son, den förstfödde”. Luk. 2:6

Överföringar
Vi får många gåvor genom att våra 
givare girerar. När man använder 
internetbanken kan det vara bra att 
veta att de allra flesta banker med-
delar kontoinnehavarens namn och 
adress på avin till oss, så den behö-
ver man normalt inte upprepa. Ofta 
är ju utrymmet för meddelande be-
gränsat.
Några av er skickar pengar genom 

Vi räknar med att ge ut Nordisk Öst-
mission även nästa år. Det blir fak-
tiskt årgång 50, även om det första 
numret av Nordisk Östmission inte 
kom ut förrän i september 1964. Det 
året kom det ut tre nummer under 
hösten. På sjuttiotalet övergick NÖ 
från en utgivning med sex nummer 
om året till en med fyra nummer om 
året. NÖ bildades 1956, och de första 
åren hade vi en gemensam tidskrift 
med den 1978 upphörda danska av-

delningen (f.d. Dansk Ruslandsmis-
sion). Den tidningen hette Nordisk 
Østmission och var en fortsättning av 
”Fra Ruslandsmissionen”. Dess sista 
årgång (1975) var nummer 42. Under 
åren 1956-1964 var den tvåspråkig.
Antalet redaktörer för vår tidning har 
under de snart 50 årgångarna egentli-
gen varit förhållandevis få.

Anders Eliasson

anders.eliasson@svenskakyrkan.se

överföring. Då ser vi det korta 
meddelande ni skrivit in vid över-
föringen, men inte ert namn. Från 
Norden visas dock namn. Vill ni 
försäkra er om att er gåva inte skall 
vara anonym, vore det bra om ni 
skrev ert namn i stället, eller åt-
minstone en gång om året medde-
lade ert namn till mig. Det vore 
tråkigt om ni blev gallrad ur regist-
ret.

Utland
Det går bra att girera från utlandet till NÖ. Då använder man antingen 
vårt svenska plusgiro i Nordea eller vårt tyska konto i Deutsche Postbank. 
I det senare fallet är det euro som gäller. För plusgirot gäller IBAN och 
BIC enligt följande: SE29 9500 0099 6026 0422 0570 (NDEASESS). Det 
tyska kontot är inrikes 6030-664 (BLZ 590 100 66) och internationellt 
DE77 5901 0066 0006 0306 64 (PBNKEFF).

Årgång 50 nästa år
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Gåvoredovisning
JULI 2012
Gåvor 43 790:00 kr
Kollekter 13 763:00
Summa 57 553:00

Kollekter juli 2012
Solberga 1400, Malmberget (Gälli-
vare kyrkl samf) 937, Göteborgs S:t 
Pauli 9433, Fardhems pastorat 1288, 
Tanum 705.

Begravningar juli 2012
Ingemar Bengtsson, Ränneslöv, Gun-
hild Hyltegren, Hyssna, Ellen Karlsson, 
Romelanda, Olof Sörensson, Skaftö, 
Inga Svala, Göteborg, Gunnar Jöns-
son, Osby, gåva genom Gällivare kyrkl 
samf, Harry Augustsson, Ljung (Älv-
syssel), Michael Victorsson, Frillesås.

Hyllningar juli 2012
Anders Jarlert, Göteborgs Vasa, Karl 
Erik Rignell, Lund.

Tavelförsäljning 14070:-

AUGUSTI 2012
Gåvor 32 445:00
Kollekter 11 722:00
Summa 44 167:00

Kollekter augusti 2012
Västra Marks församling 4695, Istorps 
pastorat 690, Idala 160, Gällinge 637, 
Frillesås 1277, Jörlanda 1610, Pau-
luskapellet (Uppsala) 1095, Jonaka-
pellet (Vingåker) 428, Uddevalla 560, 
Lane Ryr 570. Hålta vägkyrka 1620 
(redovisas som gåva).

Begravningar augusti 2012
Olof Sörensson, Skaftö, Bill Göran 
Andersson, Hammarö, Inger Lutter-

mark, Göteborg, May-Brith Josefs-
son, Morlanda, Märta Nilsson, Er-
valla, Bror Johansson, Öxabäck, Mar-
gareta Hellgren, Östra Fågelvik, Elin 
Osbeck, Torsby (Älvsyssel).

Hyllningar augusti 2012
Anders Ranger, Lund, Erling Johans-
son, Dyrön, Brita Maria Boman, Östra 
Torsås (100 år), Ingemar Johansson, 
Solberga, Hans Lycke, Göteborg.

SEPTEMBER 2012
Gåvor 62 285:00
Kollekter 12 499:00
Summa 74 784:00

Kollekter september 2012
Frändefors 427, Fardhems pastorat 
1285, Göteborgs S:t Pauli, ljusbära-
ren 1995, Ytterby 320+4027, Slätthög 
445, Solberga 454, Torestorp 1530, 
Sätila och Hyssna 2016.

Hyllningar september 2012
Gösta Nilsson, Kyrkhult, Ingemar 
Svenungsson, Öxnevalla, Ingemar Jo-
hansson, Solberga, Anders Petersson, 
Sydöstra Småland.

Begravningar september 2012
Gunilla Johansson, Resteröd, Kurt 
Evald Johansson, Kisa, Gerd Her-
mansson Ulmefors, Lerum, Egon Ols-
son, Jörlanda, Anna Olsson, Solberga, 
Hanna Brisme, Horred, Olle Holm-
berg, Simrishamn.

Sykretsar tredje kvartalet 2012
Solberga 4000.

Övriga upplysningar lämnas av kas-
sören.

över det lilla hjälplösa barnet, som 
dock är av evighet! Vi upptäcker att 
det egentligen inte är han som är be-
roende av oss utan tvärtom. Vad är 
jul utan evangeliet om Jesu födelse? 
En mer eller mindre påkostad ram 
utan innehåll. Med Jesus är den enk-
laste och fattigaste jul en oförliknelig 
högtid som fyller hjärtat med tack-
samhet och lovsång! Hur enkla hem 
och helgedomar kan vara – och det 
finns många sådana i vår värld – blir 
de vackrare än de allra skönaste ka-
tedraler i världen. Kanske det är så 
att vi själva behöver en tystnad med 
Herren för att i någon mån kunna ta 
emot allt vad det innebär för oss, våra 
liv och vår framtid att Guds son blev 
vår broder i ett tyst stall i en avlägsen 
del av världen.

Julen är fylld av lovsång, glädje och 
gemenskap både i hem och i kyr-
kor, men det är välsignat att också 
just få en stillhet inför Herren för att 
låta hans skeende ånyo fullbordas 
till förnyelse i tro, kärlek och närhet 
till barnet i krubban. För oss gäller 
samma sak som för Maria och Josef, 
att i lydnad gå in i det som Herren 
vill använda oss till, även om vi inte 
alltid förstår den fulla innebörden 
av hans kallelse. Den som börjar gå 
kommer att förstå, precis som lär-
jungarna först så småningom fattade 
vem det egentligen var som de följde. 
Det dröjde faktiskt rätt så länge innan 
Petrus bekände: ”Du är Messias, den 
levande Gudens son!”
Gloria in excelsis Deo!

Bengt Westholm

Äventyrsresa till Ukraina 1 maj-10 maj 2013
Vi planerar en ny resa till våra vänner i öst. Vi har gjort flera sådana 
lyckade resor för att ge möjlighet att själv se och lära känna ett land 
som är annorlunda än vårt Genom besök i städer och byar möter vi 
människor i deras vardag, som kan vara nog så prövande. Denna 
resa följer inte alltid uppgjorda planer utan ger utrymme för nya 
möjligheter.
Först genom Polen, in i Ukraina ned till Gammalsvenskby och vi-
dare till Odessa och Mykolajev.
Vi besöker framförallt lutherska församlingar och deras diakonala 
arbete.
Pris: c:a 6.000:- Resa,avgifter hotell och helpension (räkna inte 
med lyxhotell och finaste restauranger). 
Förfrågningar och preliminär anmälan till någon i NÖ:s styrelse, 
t.ex. kassören. 
Välkommen med till en upplevelse utanför det vanliga i det stora 
slättlandet i öst!



Nordisk Östmission har enligt sina stadgar målsättningen ’’att verka för evangelii spridande 
bland i första hand östeuropeiska men i mån av ekonomi och övriga resurser också bland 
asiatiska folk’’. Nordisk Östmission deltar också i mån av möjlighet i ’’materiell hjälpverk-
samhet bland ovanstående folk’’.
Tidningen Nordisk Östmission utkommer med fyra nummer per år, i mars, juni, september 
och december.
Ordförande: Martin Wihlborg, Torsgatan 36, 431 38 Mölndal. Tel. 031-16 24 80,  
e-post: martin.wihlborg@glocalnet.net 
Kassör: Anders Eliasson, Fagerliden 6, 451 93 Uddevalla. Tel. 0522-64 21 86 dagtid,
 Tel. 0522-66 42 00 kvällstid.
Ansvarig utgivare: Bengt Westholm, Guldringen 5, 426 52 Västra Frö lunda.
Tel. 031-69 18 09
I redaktionen: Westholm, Eliasson samt Simeon Appell.

Hemsida: www.nordiskostmission.se
Vid insättning av minst 50:- på plusgiro 42 20 57-0 eller 

bankgiro 484-5350 får Ni vårt missionsblad 4 ggr om året.

ISSN 0345-8571

Posttidning B

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

Miljömärkt Trycksak 341 834Litorapid Media AB, Göteborg 2012

Med detta nummer avslutas årgång 49 
av vår tidning. I Gamla testamentet 
kom jubelåret efter sju gånger sju år. 
Det året blåstes in med vädurshorn, ju-
belbasuner på den stora försoningsda-
gen. Försoningsdagen påminner om att 
Gud blev människa för att försona värl-
dens brott och synder. Därför har vi an-
ledning att vara glada för den frid Gud 
har ordnat genom detta. Det handlar 
den danska julsången på första sidan 
om. Julen är Jesu födelses högtid, och 
det nya året får vi börja i hans namn.

Vår mission heter Nordisk Östmis-
sion. Det uttrycker vi i denna tidning 
förutom i den danska sången också i 
en finsk betraktelse och en norsk be-
rättelse om Moldavien. Dessutom har 
några av våra vänner besökt gränslan-
det mellan öst och väst i Karelen. Det 
var där vår grundare K v Koch bodde 
under ett och ett halvt årtionde. Bal-
tikum och Ukraina finns också med. 
Välkommen att läsa mer inne i tid-
ningen!

A.E.

Nordisk Östmission


