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Årets årsmötesgäst Slavomir Slavik framför Horreds kyrka. Foto: Martin Wihlborg
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Var trogen intill döden, så skall 
jag giva dig livets krona. Upp.2:10

Så säger Jesus till Smyrnas för-
samlings ängel, som väl här bety-
der församlingsföreståndare.

Att vara trogen är att hålla fast 
vid någon eller något. Försam-
lingsföreståndaren i Smyrna var 
bedrövad och fattig, men Jesus 
säger att han var rik. Allt tyder på 
att han i Andens kraft hade hållit 
fast vid Kristus och Hans lära. Det 
hade lett till svårigheter och skulle 
göra det även i framtiden. Texten 
talar om prövningar, lidande och 
bedrövelse. Men allt detta skall ta 
ett slut. För den som är ståndaktigt 
intill slutet väntar livets krona.

Hälsningar till Smyrna
Församlingsföreståndaren i Smyr-
na ansåg sig inte något vara. Men 
han hade uppenbarligen fått gåvan 
att icke se och dock tro. När det ta-
las om att han är fattig är det troligt 
att det inte bara rör sig om lekam-
lig fattigdom. Man anar också att 
han var fattig i anden. Han hade 
blivit liten men Jesus hade blivit 
stor för honom. Någon annan väg 
till Jesus för en syndare finns inte.

Jesus uppmanar honom nu att 
inte frukta för vad som skall kom-

ma. Till sina lärjungar hade Han 
sagt att Han ville vara med dem 
alla dagar intill tiden slut. Där 
två eller tre är församlade i Hans 
namn är Han mitt ibland dem. 
Alltså skulle ingen som i tron hål-
ler fast vid Jesus ha någon anled-
ning att frukta vad som än händer 
i denna värld. Det viktiga skulle 
vara att vara trogen intill döden – 
inte i egen utan i Guds kraft. För 
den som lever i förening med Den 
som är Herre över livet och dö-
den, skulle rädsla för det som kan 
drabba honom vara onödig. Men 
till och med apostlarna var alltför 
ofta klentrogna.

Förföljelse och martyrium
Vi har hört talas om hur många 
martyrer med glädje gått i döden. 
Stefanus dog med en bön om för-
låtelse för sina mördare på sina 
läppar. Det finns många andra 
berättelser om hur ståndaktiga 
de tidiga kristna kunde vara inför 
martyrdöden. Men vi vet inte hur 
många som innan dess haft bedrö-
velse och som ängslats inför vad 
som skulle komma.  Likväl fick de 
inför det sista provet kraft att vara 
trogna intill döden. 

Från den rättfärdige Abels dagar 

Betraktelse:

Var trogen intill döden
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och in i vår tid har de som velat 
vara trogna mot sin Gud i lägre 
eller högre grad fått utstå förföl-
jelse eller missaktning. Hebreer-
brevet talar om människor som i 
trohet med Gud underkastade sig 
begabberi och gisselslag, därtill 
ock bojor och fängelse; de blevo 
stenade, marterade, söndersåga-
de, dödade med svärd. De gingo 
omkring höljda i fårskinn och get-
hudar, nödställda, misshandlade, 
plågade, dessa människor som 
världen icke var värdig att hysa; 
de irrade omkring i öknar och 
bergstrakter och levde i hålor och 
jordkulor. Och fastän alla dessa 
genom tron hava fått sitt vittnes-
börd, undfingo de ändå icke vad 
utlovat var. Men de var likväl trog-
na intill döden.

Johannes Döparen
Det gällde alltså Gamla Testa-
mentets trogna. På gränsen mellan 
Gamla och Nya Testamentet står 
Johannes Döparen – den störs-
te som intill Kristus var född av 
kvinna. Trots hans härliga bekän-
nelse till Guds lamm, som bortta-
ger världens synder, lät han i sitt 
fängelse fråga: Är du den som 
skulle komma eller skola vi förbi-
da någon annan? Man kan ana, att 
Johannes, som väl förstod vad som 
väntade honom, inte heller han var 
helt fri från bekymmer. Inte så att 

han var rädd för att dö men så att 
han inte riktigt visste vad han skul-
le tro. Skulle han ha misstagit sig, 
han som dock på sig själv hade till-
lämpat orden om någon som ropar 
i öknen och som skulle jämna vä-
gen för Herren. Vi vet inte vad som 
rörde sig i Johannes hjärta. Men i 
sitt svar till honom säger Jesus att 
för fattiga förkunnas glädjens bud-
skap. Kanske behövde Johannes, 
som dock så ödmjukat sig inför Je-
sus, likväl höra att han var en fattig 
syndare, som måste vara trogen 
intill döden för att få livets krona. 
Orden och salig är den för vilken 
jag icke bliver en stötesten kan 
tyda på detta. Att Johannes förblev 
trogen intill döden har vi väl heller 
ingen anledning att tvivla på.

Lidande för Kristus i  
våra dagar
Det står en strålglans över urkyr-
kans martyrer, men det innebär 
inte att martyriet upphörde med 
dem. Kanske har martyrerna i 
våra dagar, detta århundrade, varit 
fler än martyrerna i det romers-
ka riket. Då var de högt prisade 
av sina kristna trossyskon, vilket 
inte hindrar att många blev bort-
glömda. Men i vår tids antikristna 
länder har många kristna dödats 
och förföljts anklagade för brott 
som de aldrig begått. Få har lagt 
märke till deras bekännelse till 
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Kristus. Men den som har haft en 
sann tro på Kristus, den som har 
varit trogen intill döden, han skall 
en gång på livets krona. Det gäller 
alla, vare sig de lidit döden eller 
förföljts för sin tro eller inte.

Men det torde inte finnas någon 
sann kristen, hur enkel han än må 
vara, som inte i det ena eller andra 
avseendet fått utstå prövningar, li-
dande och bedrövelse för sin tros 
skull, även om det funnits olika 
mått av allt detta. Vi kan inte här 
avgöra, vilka som är de första och 
de sista. Det är fördolt för våra 
ögon.

Sökas skall Kristus…
Var trogen intill döden, så skall 
jag giva dig livets krona. De or-
den kan inte tillämpas på dem som 
aldrig velat tro på Jesus som just 
deras Frälsare. Ingen kan vara tro-

gen mot någon som han inte vill 
veta av. Men dem som Guds Ande 
fått föra till omvändelse och tro 
på Jesus Kristus skall av Herren 
själv få kraft att vandra den sma-
la vägen till det himmelska landet. 
Vad som än möter dem skall de få 
förmåga att i all sin ofullkomlighet 
vara trogna intill döden och till sist 
få livets krona som gåva för Jesu 
Kristi skull.

Tag trones sköld,  
bind Andens svärd
O kristen vid din sida
Och gack att så mot kött  
och värld
Med heligt allvar strida.
Den intill döden trofast är,
Han en gång livets krona bär,
Som Herren Jesus giver.

J.A.

Ovanstående betraktelse infördes 
första gången  i Nordisk Östmis-
sion för tjugosex år sedan, i nummer 
2/1989. Bakom signaturen J.A. döl-
jer sig dåvarande redaktören (1978-
1994) Josef Axelsson (1921-2014). 
Betraktelsen, som omnämndes i 
minnesrunan över Josef i nummer 
4/2014, införs här alltså i sin helhet. 

Vid närmare efterforskning visar det 
sig att han skrev en signerad och för-
modligen flera osignerade betraktel-
se under sin tid som redaktör. Vi får 
inte glömma martyriet och lidandet 
för Jesu skull. Det förekom under 
1900-talet, men också nu under tju-
gohundratalet.

Red.
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Ordförandens spalt
Årsmötet
När jag skriver detta har det bara 
gått ett par veckor sedan vi hade 
vårt årsmöte i Istorps pastorat. Ett 
tack till församlingen som genom 
sin kyrkoherde Hasse Andersson 
gav oss ett så vänligt mottagande! Vi 
har ibland i styrelsen diskuterat om 
vi skall ha årsmötet på lördag eller 
söndag. Min personliga uppfattning, 
åtminstone när det blir som i Hor-
red, är att vi skall ha det på söndag. 
Tänk att få vara med i församlingens 
ordinarie gudstjänstliv och även att 
få möjlighet att i samband med och 
efter gudstjänsten få informera om 
vår verksamhet! 

Vårt stöd till EVS i Slovakien har 
ju inte pågått mer än ett år och det 

var även för mig första gången jag 
fick möta Slavomir Slavik. Man kan 
inte bli annat än imponerad av den 
stora verksamhet EVS driver som 
en fristående del av den lutherska 
kyrkan i Slovakien. Jag hoppas att 
vi kommer att få samarbeta under 
många år framöver. 

Nordisk Östmissions styrelseleda-
möter väljs alltid för en treårsperiod 
vilket innebär att det normalt är 3-4 
personer som skall väljas om vid ett 
årsmöte. Denna gång var det ingen 
som avgick och därför inte heller 
någon som nyvaldes. I övrigt hänvi-
sas till referat både från Slavomirs 
föredrag och från årsmötet i andra 
delar av denna tidning.

Martin Wihlborg

Delar av styrelsen tillsammans med Slavomir Slavik efter årsmötet i Horred.
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Tack till Magnus Olsson
Efter många års tjänst i Lettlands 
evangelisk-lutherska kyrka läm-
nar nu Magnus Olsson kyrkan för 
att flytta tillbaka till Sverige. I no-
vember 1999 vigdes han till präst i 
denna kyrka i dess domkyrka i Riga 
av ärkebiskop Janis Vanags. Första 
församlingen att arbeta i blev Karki 
där han tjänstgjorde till 2007. Åren 
2002-2007 kombinerades tjänsten 
i Karki även med tjänst i Ergeme. 
2007 fick Magnus en tjänst i Lim-
baži och Liepupe. Från 2012 har han 
tjänstgjort i Valmiera. Sedan 2009 
har Magnus även varit biträdande 
prost i Valmiera kontrakt. Under ti-
den i Lettland har Magnus även bild-
at familj. Han är gift med Lasma med 

vilken han har barn födda i Lettland. 
Nordisk Östmission har i snart 

20 år haft goda kontakter med den 
lutherska kyrkan i Lettland. Vi har 
haft förmånen att stödja både kyrkan 
centralt och församlingar på lokal-
nivå. I sådana sammanhang är det 
alltid gott att kunna känna en person 
som kan förklara vad som sker och 
även bli ”vår representant” på plats 
i landet. Magnus Olsson har varit 
den personen när det gäller Lett-
land. Vi vill nu framföra vårt tack 
till Magnus för det samarbete vi haft 
under snart 20 år. Vi vill också öns-
ka Magnus med familj välkommen 
till Sverige och önska Guds välsig-
nelse för framtiden. 

Martin Wihlborg

Avslutad missionsgärning i Lettland

Magnus Olsson (t.h.) installerades 2007 som kyrkoherde i Limbaži.
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Årsmötespredikan 2015
I år hade NÖ sitt årsmöte den 19 
april i Horreds församling, Istorps 
pastorat. Detta pastorat ligger i 
Marks och Bollebygds kontrakt. 
Mötet inleddes med en högmäs-
sogudstjänst i vilken pastoratets 
kyrkoherde Hasse Andersson tjänst-
gjorde. Vi sjöng psalmerna 370:1-2, 
768, 157, 472 och 59. I sin predikan 
talade Hasse bland annat om att det 
utan Jesus inte är något liv, att fåren 
följer Honom för att de känner hans 
röst. Han ställde också frågan ”Hur 
kan jag känna igen Hans röst?”. Gud 
har kommit hit, och han har talat. Je-
sus säger att han är herde, men vi är 

också herdar för varandra. Vi skall 
inte hoppa över omvändelsen och 
den dagliga omvändelsen. Av vem 
låter jag mig påverkas? Hur påver-
kar jag andra?
 
Om Slovakien
Dagen fortsatte med kyrkokaffe i 
församlingshemmet vid vilket det 
togs upp kollekt till NÖ. Hasse An-
dersson hälsade de närvarande väl-
komna, och berättade hur han som 
yngling i början av 70-talet hade åkt 
till läger på Helsjöns folkhögskola, 
ett läger som leddes av Konstantin 
von Koch. Koch var den som till-
sammans med några svenska och 

Årsmöte i Västgötabygd

Horreds kyrka. Foto Martin Wihlborg
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danska vänner grundade Nordisk 
Östmission år 1956. Helsjön ligger 
f.ö. i Horred. 

Årets årsmötesföredrag hölls av 
Slavomir Slavik från Slovakien. 
Slavomir är 40 år. Det var lätt att 
förstå honom eftersom han talade 
norska (eller skall man kalla det 
”skandinaviska”). Här kommer någ-
ra anteckningar från detta föredrag, 
med alla de brister som det medför i 
framställningen.

Till en början tog Slavomir fram 
sin son och en boll som en bild. Poj-
ken knuffade till bollen, och kunde 
inte fånga den, vilket dock den vux-
ne kunde, för att sedan lämna till-
baka den. Livet är som bollen. Det 
evangeliecenter (EVS) som han le-
der handlar om detta: Gud har kom-
mit till världen. Vi bringar evange-
lium. Icke som ett hot, utan som en 
förutsättning. En full zigenerska är 
besviken och hade fullt kaos i livet. 
Vad säger du till henne? Vi lever i 

en orättfärdig värld, men Jesus var 
inte en del i orättfärdigheten. Vi som 
kristna skall stå för rättfärdigheten. 
Jesus var en som avstod. De kristna 
är kallade att se upp mot honom. Det 
är inte bara filosofi. Evangelium för-
ändrar oss. Om Gud inte finns, finns 
ingen rättfärdighet. Sekularisering-
en har kommit.

Reformationen spred sig på 
1500-talet till Slovakien, men sedan 
kom motreformationen. Dock blev 
det bättre i och med Gustav II Adolf. 
I Slovakien är 70% romerska kato-
liker, medan 7% är lutheraner. Den 
lutherska kyrkan har 350 försam-
lingar och 350 000 medlemmar. De 
kristna är inte utsatta för förtryck, 
och det är goda förhållanden för 
växt i kyrkan. Slavik har kontor på 
det östra biskopskontoret. Det väst-
liga distriktet (stiftet) är rikt, medan 
det östliga är fattigt. Varje distrikt 
leds av en biskop och en ”huvudlek-
man”. Dessutom finns det en ärke-
biskop.

När EVS har en samling en lör-
dag kan 600-800 deltagare komma. 
Guds ord är i svang genom föredrag 
och predikningar, och folk lyssnar. 
1) Föredragshållarna är av solid 
klass, och kommer från Polen, Slo-
vakien, Ungern, USA och Norge. 
2) Generationerna samlas tillsam-
mans, och man ber. 
3) Gemenskapen innebär också att 
man sjunger tillsammans. 

Hur EVS arbete mottages i för-
samlingarna är avhängigt prästens 

Hasse Andersson hälsar välkommen. 
Foto: Martin Wihlborg
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inställning. En präst sade ”efter 50 
år förstår jag vad kristendom är”. 
Man verkar på 44 platser och det 
finns 62 boktitlar som man kan dela 
ut. Man bedriver också fängelsemis-
sion och är ute på nätet. Man sänder 
kristet morgonbudskap med e-pos-
ten, och varje dag är det något nytt 
på hemsidan. Man står också i kon-
takt med folk genom en mobil-app. 
Ibland har man något som kallas mi-
nikonferens. 

Man verkar också utomlands, där 
det sedan 1600- 1700-talen finns 
slovakiska byar. Det är i Serbien 
(Vojvodina) och Rumänien (några 
få byar).

Folk kommer alltså till konferen-
serna, men EVS vill inte bygga upp 
en stor organisation. Man har fem 
heltidanställda och 30 frivilliga. 
Slavomir är tacksam för att kunna 
säga att det sker något. Nu är arbetet 
lätt och lovande, men det kan kom-
ma svåra tider. Om Gud vill, får du 
fisk! Det uttrycket anknyter till en 

berättelse som Slavomir kom med 
från sitt studieuppehåll i Norge. Han 
och sonen skulle fiska. En man med 
god utrustning fanns redan vid vatt-
net, men han fick ingen fisk. Famil-
jemedlemmarna Slavik använde ett 
enkelt metspö, och fick flera fiskar. 
Alltså kan Gud ge växt i sitt rike 
med enkla medel!

Vid en liten frågestund framkom 
att det finns tre slovakiska präster i 
Rumänien, att man har egen mission 
för romer och att böckerna som man 
sprider är skrivna av olika författare 
och utgivna av olika förlag.  

Årsmöte
Vid själva årsmötet föredrogs verk-
samhetsberättelsen (se annan plats 
i bladet) och den ekonomiska re-
dogörelsen (se en sammanfattning 
här i tidningen) för 2014. Styrel-
sen beviljades ansvarsfrihet. Mötet 
valde om Monica Olsson Per-Åke 
Svensson och Anders Eliasson som 
styrelseledamöter för ytterligare 
en mandatperiod på tre år. Martin 
Wihlborg blev ånyo missionens ord-
förande. Årsmötet omvalde också 
revisorer och hela valberedningen. 
Protokollet justeras av årsmötesdel-
tagare från trakten. I det fallet kan 
man verkligen använda talesättet 
”någonstans i det häradet”. 

Avslutningen hölls av Bengt 
Westholm, och vi sjöng psalm 77:5. 
Tack för att vi blev så väl mottagna 
i Horred!

Anders Eliasson

Slavomir berättar om hur Guds ord 
sprids i hans hemland.  
Foto Martin Wihlborg.
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Nordisk Östmissions  
verksamhetsberättelse för år 2014

Årsmötesdeltagare: T.h. Bengt Westholm, styrelsens hedersledamot. T.v. Boas Adolphi,  
företrädare för Barnens Ambassad i Ukraina, vars bas i Sverige numera är just i 
Horred. Foto: Martin Wihlborg.

Styrelsen framlägger här årsberät-
telsen för Nordisk Östmissions 59:e 
verksamhetsår. Vår verksamhet har 
sin grund i Bibeln och bekännelse-
skrifterna. Under bön om Guds led-
ning 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 ide-
ellt. Det gäller styrelsearbete, in-
samlingsverksamhet och all övrig 
verksamhet. 

Årsmötet 2014
Söndagen den 6 april hölls Nordisk 
Östmissions årsmöte i Göteborgs 
S:t Pauli församling, där vi blev väl 
mottagna. Komminister Rolf Pet-
tersson i församlingen predikade vid 
högmässan. Efter gudstjänsten sam-
lades vi till samkväm i församlings-
hemmet, Föredrag hölls av ärkebis-
kop Janis Vanags, Riga (LELB). Ef-
ter sedvanliga årsmötesförhandling-
ar avslutade Bengt Westholm mötet 
med bön.
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Val av styrelse
Följande ledamöter, som stod i tur 
att avgå, omvaldes vid årsmötet: 
Chester Åhsberg, Simeon Appell, 
Ingrid Lindblom Ljungstrand och 
Bert Åke Samuelsson. Eftersom sty-
relsen redan hade tillräckligt många 
ledamöter ersattes inte Elsie Al-
fredsson, som avgick före mandat-
periodens utgång. Som ordförande 
i NÖ för ett år omvalde årsmötet 
Martin Wihlborg. 

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

Valberedning
Årsmötet utsåg Irene Karlsson, Jo-
nas Andersson och Anders Hjal-
marsson att ingå i valberedningen. 
Sammankallande är Jonas Anders-
son.

Styrelsen
Styrelsen har 2014-2015 bestått av 
Martin Wihlborg (ordförande), Per-
Åke Svensson (vice ordförande), 
Anders Eliasson (kassör), Sime-
on Appell (sekreterare), Bert-Åke 
Samuelsson (vice sekreterare), Mo-
nica Olsson, Anders Olsson, Chester 
Åhsberg, Magnus Skredsvik, Ingrid 
Lindblom Ljungstrand samt heders-
ledamoten Bengt Westholm.

Styrelsen har under året haft tio 
protokollförda sammanträden.

Tidskrift och hemsida
Nordisk Östmissions tidskrift har 
2014 kommit ut med fyra nummer, 
alla i fyrfärg, med tillsammans 104 
sidor. Tidskriften trycks i 3800 ex 
och har sänts ut i omkring 3167 
exemplar. Överupplagan används 
för informations-spridning. Bengt 
Westholm är ansvarig utgivare. An-
ders Eliasson och Simeon Appell 
har också ingått i redaktionen. Ge-
nom tidskriften informerar styrelsen 
kontinuerligt om missionsarbetet. 
Tidningen har förutom betraktelser 
innehållit information om vårt ar-
bete, våra mottagarländer och annat 
med anknytning till missionen. Vi 
vill hålla tidskriften i en enkel, men 
gedigen stil.

Hemsidan sköttes av Mikael Lars-
son. Adressen är 
www.nordiskostmission.se 

Under året har Nordisk Östmis-
sion även lagt upp en sida på Face-
book, som har skötts av ordföran-
den.

Verksamheten
Ukraina
Läget i landet är mycket oroligt och 
har tidvis beskrivits med ordet in-
bördeskrig, bl.a. har Krim annekte-
rats av Ryssland. Detta påverkar vår 
verksamhet i mycket hög grad. Vi 
har dock haft möjlighet att öka vår 
materiella hjälp och ser att vi framö-
ver måste öka den ännu mer. 

Fyra ukrainska ungdomar bered-
des möjligheten att delta i Corpus 
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Christii läger i Sätila.
Styrelseledamoten Anders Olsson 

besökte olika ställen i Ukraina, där 
det finns folk vi samarbetar med.

CHARKIV MED OMNEJD (DELKU)
NÖ samarbetar med Himmels-

färdsförsamlingen i Charkiv. För-
samlingens föreståndare är pastor 
Pavlo Schwarz (Sjvarts). Han an-
svarar också för församlingar i Lo-
sova, Poltava samt Krementjuk, och 
avlönas av samfundet DELKU. NÖ 
har fortsatt att ge församlingen eko-
nomiskt stöd till dess arbete. Nikolaj 
Herasymtjuks missionsarbete på ett 
blindskolehem stöds av NÖ. För-
samlingen i Losova har fått bidrag 
till församlingens drift. 

Kontakterna med DELKU har 
bl.a. också inneburit samarbete med 
pastor Alexander Gross, som även 
förestår en lägergård och bibelskola 
i Petrodolina. NÖ har också betalat 
ut pengar till medicin och allmän 
hjälp.

Bidrag till pastorer i DELKU.

UKRAINAS EVANGELISK-LUTH-
ERSKA KYRKOSYNOD (BRÖDRA-
FÖRSAMLINGARNA)

NÖ har fortsatt sitt samarbete med 
brödraförsamlingarna i södra Ukrai-
na (sammanslutna i SELKU), hittills 
ledda av biskop Viktor Gräfenstein. 
Han har under året avgått på egen 
begäran och ersatts av Alexander 
Jurtjenko.

I Mykolajiv arbetar familjen Mil-

ler inom en SELKU-församling. 
En adjunkt understöds med 200 €/

månad.
En hjälptransport har avgått mot 

Ukraina (Mykolajiv).
Ett diakonalt projekt i Savranj, 

bland arbetslösa ungdomar har fått 
NÖ:s fortsatta stöd. Arbetet leds av 
pastor Oleg Sjevtjenko. 

KIEV
Barnens ambassad under ledning 
av Mirjam och Boas Adolphi, som 
arbetar med att hjälpa gatubarn 
m.m., har fått sedvanligt bidrag 
till sommarläger. Lägret har denna 
gång förlagts till Karpaterna i västra 
Ukraina. Ytterligare medel har beta-
lats ut, bl.a. till värmesystemet i am-
bassadens anläggning i byn Piski.

NÖ upprätthåller kontakt med 
Ukrainska lutherska kyrkan och 
dess biskop Vjatjeslav Horpyntjuk. 

Lettland
Vi hade fortsatt goda kontakter med 
Magnus Olsson, biträdande pastor 
i Valmiera församling av Lettlands 
evangelisk-lutherska kyrka. NÖ gav 
ett lönebidrag till den lutherska kyr-
kan centralt, som i sin tur avlönade 
Magnus. 

NÖ har bidragit till ett par inhem-
ska pastorers löner.

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

Lettiska ungdomars deltagande i 
organisationen Corpus Christii läger 



NORDISK ÖSTMISSION

13

i Sätila underlättades genom ett pen-
ningbidrag från NÖ. 

Lutherakademin, den lutherska 
kyrkans utbildningsanstalt, fick ett 
fortsatt penningunderstöd.

I samband med ärkebiskopens be-
sök i Sverige anslogs en större sum-
ma till hans kyrka. Dessa pengar an-
vänds till själavårdsinsatser.

Rumänien
Rumänska ortodoxa församlingen 
beviljades ett anslag under påsken.

I samarbete med denna församling 
sändes under hösten en transport 
till Rumänien. Flera församlingar i 
Älvsborgs kontrakt samlade in både 
kläder och pengar i detta samman-
hang.

Ryssland
NÖ har genom Jonas Nilsson kon-
takt med ev. luth. kristna på Kron-
stadt med omnejd. I samarbete med 
den lutherska församlingen i Teri-
joki (Zelenogorsk) utfördes ett arbe-
te på Kronstadt genom lokala kraf-
ter. Diakon Aleksej Belousov fick i 
enlighet med avtalet en ersättning 
varje månad av NÖ för sitt arbete, bl 
a på ett hospits. Från Tyris på sydsi-
dan av finska viken kommer diakon 
Pavel.

Jonas har besökt Ryssland på upp-
drag av NÖ. Han ledde också en 
kyrkresa till S:t Petersburg. 

Boken ”Jag en åsna” av Eva Spång-
berg har på ryska utgivits av förlaget 
Svetotj. NÖ stod för kostnaden. 

Vårt anslag till bibelöversätt-
ningsarbetet inom Institutet för bi-
belöversättning har även i år gått till 
den ängsmariska översättningen. 

Litauen 
Under året fortsatte samarbetet med 
den evangelisk-lutherska kyrkan i 
Litauen, vilken leds av biskop Min-
daugas Sabutis. NÖ samarbetar med 
denna kyrka bl.a. när det gäller dess 
mission i Vitryssland, och understö-
der två pastorer ekonomiskt.

Moldavien
NÖ samarbetar med den luther-
ska kyrkan i republiken Moldavien 
(Moldova och Transnistrien) och 
med Norsk Luthersk Lekmannsmis-
jon (NLL). Kyrkan leds av pastor 
Vladimir Moser, som vistas i den 
västra delen av Moldavien. NÖ har 
anslagit medel till missionsarbetet i 
landet.

Vitryssland
NÖ förmedlade pengar till julklap-
par till barn.

Slovakien
Under året påbörjades ett arbete i 
Slovakien. NÖ ger bidrag till Slo-
vakiskt evangeliecenter genom att 
betala lönen för dess ledare Slavo-
mir Slavik under ett år. En resa till 
Slovakien planeras till sommaren 
2015.
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Östeuropa allmänt
NÖ har bestridit kostnaden för öst-
europeiska (lettiska) deltagare i den 
teologiska STM-kurs som Försam-
lingsfakulteten Göteborg ordnar. 
Kursen innebär att man har intensiv-
utbildning i Göteborg vid ett antal 
tillfällen under tre år. 

Även yngre teologers resa till en 
teologisk sammankomst har bekos-
tats.

Iran
Mellanöstern är ett av världens oro-
ligaste områden i och med det fruk-
tansvärda våldet som har utförts av 
Islamiska staten och som inte minst 
drabbat de kristna. Vår verksamhet 
här är koncentrerad till Iran där vårt 
stöd till kristna radiosändningar på 

persiska (även kallat farsi) har fort-
satt. Vidare understöds en person 
som är verksam i landet. Detta stöd 
går genom TWR Kanada. En bok av 
Josef Imberg har talats in på persis-
ka så att den kan sändas i radio.

Projekt Hanna
Radiomissionsarbetet inom projekt 
Hanna i Ukraina hör med till det NÖ 
brukar understödja.

Hjälptransporter
NÖ samlar in en mängd begagnade 
kläder, hjälpmedel m.m. för att sän-
da dem österut. Detta arbete utförs 
av våra trogna medarbetare i Solber-
gatrakten. I ledningen för detta arbe-
te står Elsie Alfredsson (insamling-
en) samt Anders och Barbro Anell 

Tre glada medarbetare vid lagret i Solberga: fr.v. Barbro, Elsie och Sylvia.
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(administration av transporter). En 
transport sändes till vardera Ukraina 
och Rumänien.

Ekonomi
För NÖ:s ekonomi hänvisas till 
bokslutet. Vi har förmånen av att 
ha en mycket stabil ekonomi, bl.a. 
tack vare arv vi fått under året. Gå-
vor från våra givare samt kollekter 
från kyrkor täcker inte alla utgifter 
vi har för missionsarbetet under ett 
år. Tack vare mottagna arv har vi 
kunnat bygga upp en fond, så att vi 
kan säkerställa fortsatt stöd under ett 
antal år. 

NÖ handlar inte aktivt med aktier 
och aktiefonder och har relativt lite 

pengar placerade i aktier. Däremot 
förvaltar vi aktier som vi fått i arv, 
och får därmed utdelningar som vi 
redovisar i bokföringen tillsammans 
med avkastningen från räntebärande 
konton.

Vi vill tacka för alla små och sto-
ra gåvor. Det förtroende vi har hos 
våra givare är oerhört betydelsefullt 
för vårt arbete!

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

Leverans av de nödvändiga  
bananlådorna.

Lennart Gustafsson
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Resultaträkning 2014 

Inkomster: 
Gåvor, allmänna 576 428,50 kr
Kollekter o anslag 124 758,17 kr
Gåvor Ukraina 32 730,00 kr
Testamenten 271 210,71 kr
Sykretsgåvor 35 838,11 kr
Räntor mm 21 685,12 kr
Aktieutdelning 65 673,23 kr
Betalda resor 27 859,00 kr
Hedgefondränta 11 618,70 kr

Summa inkomster 1 167 801,54 kr

Utgifter: 
Porto: tidning, frimärken, bank mm 75 173,03 kr
Avlöning: Slovakien, Lettland, Ukraina mm 230 225,12 kr
Resor mm 138 889,67 kr
Radiomission  99 724,80 kr
Bibelspridning 120 000,00 kr
Missionslitteratur 36 401,69 kr
Trycksaker 58 847,00 kr
Omkostnader 22 573,54 kr
Ukraina 380 999,05 kr
Litauen 11 000,00 kr
Ryssland 1 037,00 kr
Vitryssland 2 509,19 kr
Lettland, läger inräknat 249 038,54 kr
Rumänien 10 119,49 kr
Moldavien 25 000,00 kr

Summa utgifter 1 461 538,12 kr

Inkomster: 1 167 801,54 kr
Utgifter: -1 461 538,11 kr
Valutaväxling 4 739,83 kr

Årets resultat -288 996,73 kr
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Kapitalräkning 2014

Kurs SEK/EUR 9,3334 €
 14-01-01 14-12-31 Skillnad
S E B 337 247,61 kr 112 759,43 kr -224 488,18 kr
Skandiabanken  157 147,19 kr 670 461,51 kr 513 314,32 kr
Handelsbanken 617 803,75 kr 563 714,75 kr -54 089,00 kr
Sparbanken Alingsås 29 906,74 kr 2 246,74 kr -27 660,00 kr
-sparkonto 535 877,02 kr 483 587,90 kr -52 289,12 kr
Kontanter 402,00 kr 0,00 kr -402,00 kr
Skattekontot 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr
Plusgiro 143 571,07 kr 70 091,31 kr -73 479,76 kr
Nordea bankkonto 522 743,37 kr 584 607,44 kr 61 864,07 kr
Summa bank & pg 2 344 698,75 kr 2 487 469,08 kr 142 770,33 kr

Sparbanken Alingsås, fastränta 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr
Handelsbanken fasträntekonto 390 000,00 kr 390 000,00 kr 0,00 kr
Skandiabanken, fasträntekonto 500 000,00 kr 0,00 kr -500 000,00 kr
Summa fasträntekonton 890 000,00 kr 390 000,00 kr -500 000,00 kr

Fordran på Karki 117 722,00 kr 117 722,00 kr 0,00 kr
Fordran, resekostnader 0,00 kr 810,63 kr 810,63 kr
Fordran 25 470,00 kr 64 624,00 kr 39 154,00 kr
Insamlingsskuld Lettland -100,00 kr 0,00 kr 100,00 kr
Summa fordringar & skulder 143 092,00 kr 183 156,63 kr 40 064,63 kr

Aktier 1 220 700,44 kr 1 220 700,44 kr 0,00 kr
Fonder 1 755 626,29 kr 1 767 244,99 kr 11 618,70 kr
Summa aktier & fonder 2 976 326,73 kr 2 987 945,43 kr 11 618,70 kr

Summa kronor 6 354 117,48 kr 6 048 571,14 kr -305 546,34 kr

Deutsche Postbank, Giro 10 807,33 € 12 626,50 € 1 819,17 €
Deutsche Postbank, Festgeld 12 171,59 € 12 180,57 € 8,98 €
Fordran 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Kontanter 55,00 € 0,00 € -55,00 €
Summa euro 23 033,92 € 24 807,07 € 1 773,15 €
Euro i kronor 214 985,94 kr 231 535,55 kr 16 549,61 kr

EUR & SEK 6 569 103,42 kr 6 280 106,69 kr -288 996,73 kr
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Öppna igensatt Kyrkport! 
Välkommen att orientera dig om projektet 

Öppna Kronstadts igensatta kyrkport 
http://nordiskostmission.se/tidningen/no2014_2.pdf sid 15.

Välkommen att komma med på en Kyrkresa i österled augusti 2016. 

Läs om resan 2014: 
http://nordiskostmission.se/tidningen/no2014_4.pdf sid 9-16. 

Välkommen att bjuda in till (församlings-) infoträff om saken hösten 2015

Mvh 
Jonas Nilsson, 

missionär i österled, 
tel. +46 76 063 15 49. 

Plusgirokonto 107 04 51-8.
(Har du som läsare tidning-

arna sparade är det alltså  
nr 2 och nr 4 år 2014 som 

det gäller).

Notiser
Resan till Slovakien får 18 del-
tagare och äger rum 21-27 juli. 
Den går under namnet ”Team 
1835” eftersom den främst riktar 
sig till ungdom i åldern 18-35 år. 
Den annonserades som en resa för 
nordisk ungdom, och deltagarna 
kommer faktiskt från både Norge, 
Sverige och Finland.

Även i år har NÖ beviljat anslag 
för östeuropeiska ungdomars del-
tagande i Corpus Christii som-
marmöte, vilket i år går av stapeln 
i Riga.

NR 2 JUNI 2014 ÅRG 51

Ärkebiskop Vanags t.h. och ordförande Wihlborg t.v. Foto Ingrid Lindblom.

NR 4 DECEMBER 2014 ÅRG 51

Julen är vår Frälsares födelsehögtid. Ett fönster i Iisaku kyrka i Estland. Foto Birgitta Johansson. 
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Oro i DELKU 
Tyska lutherska kyrkan i Ukraina
Vi har nåtts av meddelande om att 
motsättningar har uppenbarats i 
DELKU under den senaste tiden. 
Det synes inte röra sig om mot-
sättningar beträffande Bibeln och 
bekännelsen, utan om motsättning-
ar mellan olika delar av kyrkoor-
ganisationen. DELKU är synodal 
biskopskyrka, som förutsätter sam-
verkan mellan synoden och biskop-
en. Biskopen har det övergripande 
läro- och ämbetsansvaret. Den av 
församlingarna valda synoden (mot-
svarar ungefär kyrkomötet hos oss) 
svarar för ekonomi och organisation 
av gemensamma aktiviteter som 
konferenser, undervisning samt stöd 
till församlingarna.

Nu tycks en maktkamp ha brutit 
ut mellan biskopen och synoden. 
Biskopen har förklarat att kyrkan är 
uteslutande en biskopskyrka, vilket 
innebär att synoden skjutits åt sidan 
och biskopen är den enda bestäm-
mande. Man har försökta att få sam-

tal med biskopen om hur man skall 
fungera tillsamman men misslyck-
ats. Biskopen har tydligen avsatt 
det valda presidiet (ledningen) och 
tillsatt ett annat, vilket strider mot 
stadgarna. Kyrkomedlemmar har 
exkommunicerats, pastorer hotas 
med avsättning m.m. Osäkerhet och 
förvirring sprider sig i församlingar-
na, och kan om det går riktigt illa, 
leda till splittring av kyrkan.

NÖ har icke tagit ställning i sak-
frågan utan vill invänta mer infor-
mation. Vi har inte stora möjligheter 
att medla utan ser det som en stor 
böneangelägenhet att få slut på mot-
sättningarna oavsett vilken grund de 
har. NÖ fortsätter att konkret fram-
förallt stödja församlingen i Charkiv 
och dess pastor Pavel Sjvarts. Hjälp-
behoven är enorma bland alla dem 
som drabbats av inbördeskriget, där-
till stöder vi också pastor Alexander 
Gross och hans arbete nära Odessa.

Red.

Tiggare?
De flesta av oss möter tiggare vid 
vägkanten allt som oftast.  En slant 
slinker ned i pappersmuggen, men det 
är endast temporär hjälp. Tiggarens 
verkliga situation ändras inte förrän 

det sker något i hemlandet. NÖ har 
börjat planera att göra något aktivt för 
romer. Bland annat har man i Slova-
kien också mission bland romer.

Red.
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Persien
Nordisk Östmission ger ett årligt anslag till radiomissionen på persiska (på 
somliga språk kallat farsi). Vi fick i februari ett tackbrev från Tony, som 
svarar för detta persiska missionsverk. Man behöver våra förböner och vårt 
ekonomiska stöd. Stödet betalas genom TWR i Kanada.

Tackkortet avslutas med orden ”Måtte Gud fortsätta att välsigna er och 
använda er för hans ära både i Sverige och utomlands”. Med brevet följde 
följande berättelse som vi översatt från engelska:

Damavand, ett högt berg i Iran. Foto: A Bakhtiar (framsidan av ett brev)
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Rahims berättelse
Rahim var 17 år gammal när han 
för första gången hörde de goda 
nyheterna från Radio Evangeliets 
röst (Persiska avdelningen av TWR 
Kanada). Hans far dog när han var 
12 år gammal. Eftersom han var den 
äldste sonen, fick han ansvar för att 
förse sin familj med mat och pengar. 
Rahim hade älskat Gud sedan barn-
domen. En natt, när han sov på taket 
och tittade på stjärnorna, talade han 
med Gud.  I Iran är alla tak platta, 
och på sommaren sover de flesta ira-
nier på taket). Han talade till Gud: 
”Gud, du är så lycklig, eftersom du 
inte behöver arbeta så hårt för att be-
tala hyra och annat nödvändigt”. Det 
var som om stjärnornas ståt hjälpte 
Rahim att tro att Gud är verklig och 
att han oavbrutet hör och ser allting. 
Rahim fortsatte ”Snälla, tala till 
mig. Jag lovar, att om du talar till 
mig, kommer jag aldrig att berätta 
för någon, och behålla detta som en 
hemlighet mellan oss”.

Rahim hade för vana att varje 
kväll lyssna till kurdisk och persisk 
musik. En kväll, när han pillade med 
radions knappar för att finna god 
och annorlunda musik hörde han 
”Evangeliets röst är faktiskt san-
ningens enda röst”. Sedan hörde han 

”Pastor Reza Masoudi” (Tony) dela 
med sig av berättelsen om kungen 
som älskade sitt folk så mycket att 
han lämnade allt han hade, för att 
leva tillsammans med sitt folk.

Efter att ha lyssnat till Evangeli-
ets röst under några månader, visste 
Rahim att dessa program var Guds 
sätt att dela med sig av de goda ny-
heterna till honom. När han lyssnade 
på programmen fick Rahim många 
frågor i huvudet, men eftersom alla 
religionslärare i skolan var musli-
mer, kunde ingen av dem ge något 
svar. Efter åtskilliga månaders lyss-
nande på radioprogrammen varje 
kväll, bestämde sig Rahim för att 
ge sitt hjärta till Jesus. Han har nu 
trott på Jesus Kristus under nästan 
15 år, och han fortsätter att lyssna 
på Evangeliets röst varje kväll. Han 
föredrar dessa program framför alla 
andra.

I januari 2015 kunde Rahim för 
första gången sätta sig i förbindelse 
med oss genom e-post. Vi ser fram 
emot att få inbjuda honom till en öv-
ning i lärjungaskap, och att få möta 
honom personligen.

Tony
övers. A.E.
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Gåvoredovisning
Januari 2015
Gåvor  76 679:37 kr och  

50 euro
Kollekter 30 113:00 kr
Summa  106 792:37 kr och  

50 euro

Kollekter januari
N Vi-Tidersrums ev luth missions-
förening 500, Hästveda ev luth 
missionsförening 2850,  
Göteryd 392, Ytterby 311,  
Ljungby (Sunnerbo) 547,  
Bro pastorat 1588+5826,  
Starrkärr-Kilanda 258,  
Loshult 1234, Göteryd 2013,  
Göteborgs S:t Pauli 8340,  
Älvsborg 5000, 
S:t Nikolai (Halmstad) 1027,  
Jonakapellet i Österåker 110.

Begravningar januari
Greta Eliasson, Ytterby,  
Anna Fransson, Skene,  
Alice Wikström, Bokenäs,  
Erik Larsson, Ölmevalla,  
Erland Johansson, Solberga,  
Nils Franzén, Harestad,  
Majken Svanberg, Grinneröd,  
Ingemar Andersson, Grinneröd.

Hyllningar januari
Gertrud Gunnarsson, Norum,  
Monica Marelius, Kungälv.

Februari 2015
Gåvor 539 530 kr
Kollekter  12 932 kr
Summa 552 462 kr

Kollekter februari
Ytterby 673,  
Öxabäck 348,  
Torestorp 465+352,  
Göteborgs Carl Johan 526,  
Tynnered 9000,  
Pauluskapellet Uppsala 1460,  
Bro pastorat 108.

Begravningar februari
Hillevi Olsson, Torsby (Älvsyssel), 
Brita Josefsson, Bokenäs,  
Hilma Olovsson, Resteröd,  
Gustav Karlsson, Krokstad,  
Ingegerd Lorentzson.

Hyllningar februari
Lennart Gustafsson, Göteborg.
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Mars 2015
Gåvor 59 575 kr
Kollekter 11 199 kr
Summa 70 674 kr

Kollekter mars
Öxabäck 306,  
Torestorp 435,  
Älekulla 168,  
Göteborgs S:t Pauli 8900,  
Harestad 1390.

Begravningar mars
Evert Nilsson, Solberga,  
Gunnar Hallman, Göteborg,  
Henry Hansson, Backa, Gösta 
Sillén, Gustav Larsson, Kareby, 
Ruth Gustafsson, Solberga,  
Rune Hedrén, San Francisco.

Hyllningar mars
Jan Ivar Olsson, Trensum,  
Lennart Eliasson, Solberga,  
Barbro Berglund, V Frölunda,  
Harry Åström, Bokenäs,  
Margit Gustafsson, Bäve,  
Marcus Söderberg, Nybro.

Sykretsar m.m. första  
kvartalet 2015:
Brålanda 4000,  
Ödsmål 1500,  
Grönahög 1000,  
Norrfors i Nordmaling 1500,  
Halltorp-Voxtorp 3000,  
Lidhult 2000.

Övriga upplysningar lämnas av 
kassören.

Tack!
Alla ni givare är en viktig grund 
för vår mission. Tack för alla gåvor 
som strömmar in! De visar ock-
så på ert starka engagemang för 
människor i andlig och kroppslig 
nöd. För dem är det ett stort stöd i 
deras svåra förhållanden, vilket ger 
mod och tro att orka vidare. Tack 
även för gåvorna till vår insamling 
i Solberga!

Red.

Fortsättning följer?
Det finns en slovakisk luthersk kyrka också i Serbien, i f.d. Jugoslavien. 
I det som sedermera blev nuvarande f.d. Jugoslavien föddes 1901 Lajos 
Ordass, som blev luthersk biskop i Ungern, och som dog i husarrest 
1978. Bägge sakerna kan det finnas anledning att återkomma till.

A.E.
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Posttidning B

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

Miljömärkt Trycksak 3041 0834Litorapid Media AB, Göteborg 2015

NÖ vill vara trogen sin kallelse att 
sprida Guds ord bland Östeuropas 
och Asiens folk. En påminnelse om 
att det kan kosta på att vara kristen 
får vi i den tidigare tryckta betraktel-
se som vi har plockat fram.

Vi vill informera om vår verksam-
het och om de länder som vi verkar 
i. Ibland undrar folk om vi har något 
90-konto. Då skulle vi vilja framhål-
la att vårt pg-konto 42 20 57-0 har vi 
haft ända sedan 1956 (fast kontroll-
siffran tillkom för omkring 45 år se-
dan). Även en sådan jordisk sak visar 
också på trofasthet, eller hur?

Vi skickar vår tidning till alla som 
har givit en gåva, och vars adress vi 
har. Många av er har varit med länge. 
Genom att minst ge en femtiolapp 
visar ni att ni uppskattar att få tid-
ningen. Ibland företar vi gallringar 
i registret, men om någon varit tro-
fast givare, och nu inte har möjlighet 
att ge, eller har svårt att läsa, vill vi 
ändå skicka missionsbladet som ut-
tryck för vår tacksamhet. Stora så väl 
som små gåvor är välkomna! Tänk 
på missionsarbetet i dina förböner! 
Också där är trofasthet viktigt!

Anders Eliasson

Alltsedan 1956


