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Nordisk Östmission samlades till årsmöte i Fuxerna, vid Göta älv – en påminnelse om livets 
vatten. Alla bilder från Fuxerna i tidningen är tagna av Carl Henrik Karlsson.
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I början av sommaren infaller en röd 
dag i almanackan som inte hör till 
kyrkoåret. Det är 6 juni, Nationalda-
gen eller Svenska flaggans dag, som 
den länge kallades. 

Nationaldagarna trängs i juni: 5 
juni är Danmarks grundlagsdag, 9 
juni är Ålands självstyrelsedag, 17 
och 21 juni Islands resp. Grönlands 
nationaldag. För att inte tala om 
Norges 17 maj, som inte är så av-
lägset! 

På nationaldagen är det fest! Flag-
gorna fladdrar och kungen hyllas, 
man är glad över sitt land och man 
sjunger och paraderar och samlas på 
olika sätt. Hos många finns säkert en 
stor tacksamhet till Gud över att få 
leva i vårt land, i Sverige.

Har Kyrkan någon ”nationaldag”? 
Under kyrkoåret finns det inte någon 
sådan särskild dag. Men vi skulle 
kunna säga att Kyrkans ”national-
dag” är i dag. Inte ens bara söndagar 
eller helgdagar utan i dag. Det är lätt 
att komma ihåg! I varje land, varje 
kyrka och samfund: I dag ska Guds 
rike manifesteras!

Bibeln lär oss hur viktig dagen i 
dag är för alla som har sitt medbor-
garskap och hemland i himmelen 
och som tillhör Kristus och hans 
rike.

”I dag, om ni får höra hans röst 

…”, Psalt 95:8. I dag talar Konung-
en till sitt folk. Hela nationen sitter 
vid sina ”mottagare”, sina Biblar, 
och Herren låter sin Ande ge oss liv 
genom Ordet. Vi hör hans röst och 
han talar kristallklart. När vi lägger 
vårt öra intill Bibeln, vår hör-snäcka, 
kan vi höra Nådens hav brusa. Han 
talar inte högtravande utan vardag-
ligt. Hand ord är var-dags-ord. Hans 
tilltal är personligt. 

Har du lyssnat till vad Herren vill 
säga just till dig, just i dag? 

”I dag ska jag gästa ditt hem!”, 
Luk 19:5. Tänk om det skulle 
svänga upp en svart limousin med 
en kunglig krona i stället för regist-
reringsskylt utanför ditt hus! Kung-
en och Silvia! Oväntat besök! Fram 
med dammsugaren … 

När vi läser i Lukas 19:e kapitel är 
det kung Jesus som bjuder in sig till 
Sackeus. Sackeus kanske både läng-
tade efter och samtidigt fruktade ett 
besök av Jesus. Vad hade väggarna 
hemma hos Sackeus att berätta? Det 
skulle inte ens hjälpa med dammsu-
gare att göra rent. Väggarna skulle 
kunna berätta om klirret av orätt för-
värvade slantar när Sackeus på kväl-
larna staplade dagens ”behållning” 
på skrivbordet. Väggarna skulle 
kunna berätta om skrål och skrän 
från fester, där människor, som inte 

Betraktelse:

Kyrkans Nationaldag
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Gratulation från Ljus i öster

Ljus i Öster har gratulerat NÖ på 60-årsdagen. 
F.ö. har den organisationen bytt missionsföreståndare fr.o.m. 1 april 2016. 

Hans Lindstrand ersätts av Magnus Lindeman.

var så nogräknade, åt och drack med 
den som ingen egentligen ville ha 
att göra med, men som kunde köpa 
vad han ville. Väggarna kunde nog 
också berätta om ensamhet, om ett 
dödssjukt samvete och om fången-
skap under Mammon.

När Kungen lämnade Sackeus 
hem kunde väggarna berätta om nå-
got nytt: ”I dag har räddningen nått 
detta hus”, Luk 19:9. Guds rike hade 
utökat sitt välde. 

”I dag skall du vara med mig i 
Paradiset”, Luk 23:43. Guds rike 
upprättade en ambassad på Golgata, 
där det fanns möjlighet att söka asyl: 
”Jesus, tänk på mig, när du kommer 
i ditt rike!” Mörkrets välde och dess 
furste verkade ha trumf på hand och 
ha etablerat sig på Golgata. Men 

den ene av de båda rövarna som var 
korsfästa jämte Jesus tar vara på det 
sista datum han får uppleva i sitt liv 
och vänder sig i dag till Konungen 
i det Rike som triumferade just på 
Golgata. ”Ända in i himmelen skall 
jag följa Frälsaren”, och möjlighe-
ten att gå med Jesus in i evighetens 
dag gavs åt rövaren – i dag.

Och har du tänkt på vilken dag 
det är, när du läser detta? Det gör 
du i dag! ”Nu är frälsningens dag”, 
2 Kor 6:2. Så fira Guds Rikes na-
tionaldag! Lyssna till Konungen, 
låt honom får ha ditt hem som sitt, 
var redo att följa honom genom allt 
och - som vi läser i Hebr. 3:13: upp-
muntra dem du har omkring dig, ”så 
länge man kan säga i dag!”

Göran Simonsson
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Nordisk Östmission har sin verk-
samhet i länder i östra Europa bl.a. 
Ukraina, Lettland, Litauen, Ryss-
land och nu under det senaste året 
Slovakien. Vårt stöd går också till 
folk som bor ännu längre österut, i 
Asien. Däremot brukar vi inte, utom 
i undantagsfall se Sverige som vårt 
missionsområde. Vår uppgift är inte 
att sprida kunskapen om Frälsaren i 
Sverige eller hjälpa människor i nöd 
här hemma. Men vi har ändå en stor 
uppgift här i Sverige och det är att 
intressera folk för mission. Ett sätt 
att göra detta är att i samband med 
vårt årsmöte bjuda in någon från 
våra kontakter utomlands för att in-
formera om sitt arbete. I år hade vi 
Tony på besök för att berätta om sitt 
arbete för att sprida kristendom och 
stödja de kristna i Iran. Det var 8 år 
sedan sist som Tony var här men ef-
tersom jag under åren ofta har kon-
takt med honom via mail så kändes 
det som om jag träffat honom nyli-
gen. Själv blir jag mycket inspirerad 
när jag får träffa och höra vad Tony 
har att säga och hoppas då att många 
människor i Sverige skall få ta del 
av vad han har att säga. För dig som 
inte hade möjlighet att höra honom 
finns ett referat av hans anförande 
att läsa på annan sida i detta num-
mer. 

Men uppgiften att väcka intresse 
för mission i Sverige är ofta ännu 
svårare än att stödja mission ut-
omlands. Vi brukar ju byta plats 
för våra årsmöten varje år. Tanken 
är att vi skall få möjlighet att möta 
människor som man kanske ald-
rig skulle komma i kontakt med 
på annat sätt. Många gånger inser 
man dock hur svårt det är att samla 
människor. I dagens samhälle är vi i 
allmänhet redan så upptagna att det 
är nästan omöjligt att få in ytterli-
gare en punkt i vår kalender. Vi vill 
ändå arbeta vidare med att i Sverige 
väcka intresse för vår verksamhet 
och har därför beslutat att till hös-
ten i samband med att vi i år fyller 
60 år inbjuda till en dag med temat 
”Nordisk Östmission i evangeliets 
tjänst”. Preliminärt blir det lörda-
gen 15 oktober i FFG:s lokaler på 
Ekmansgatan 3 i Göteborg. Vidare 
information om mötet kommer att 
läggas ut på facebook och publicer-
as i nästa nummer av vår tidning.  
 
Ny ansvarig utgivare
Efter 12 år som ansvarig utgivare 
har Bengt Westholm beslutat sig för 
att lämna denna post och därmed 
inte längre, som hedersledamot, 
vara med vid våra styrelsemöten.
Bengt har tjänat Nordisk Östmis-

Ordförandens spalt

Vår verksamhet i Sverige
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sion, först som styrelseledamot 
i 17 år och sedan ytterligare 10 år 
som hedersledamot. Under de sista 
12 åren har han varit ansvarig ut-
givare för vår tidning. Under detta 
kvartssekel har den del av världen 
där vi arbetar genomgått en oerhörd 
utveckling som har tvingat NÖ till 
stora förändringar. Och Bengt har 
varit oerhört viktig i denna föränd-
ring. Som efterträdare till Bengt 
som ordförande har det alltid för 
skönt att ha Bengt vid min högra 
sida vid våra styrelsemöten.  Inte 
minst har det varit värdefullt att veta 
att vi har kunnat dela en gemensam 
tro om Bibeln och bekännelsen som 
den grundläggande förutsättningen 
för all kristen mission. Därför vill 
jag på Nordisk Östmissions vägnar 
framföra vårt tack till Bengt för allt 
han gjort för NÖ. Tacket måste ock-
så riktas till Bengts fru Ulla som har 
stått vid hans sida. Men framförallt 
vill vi tacka Gud för vad Bengt och 

Ulla har fått betyda för Nordisk Öst-
mission!

Bengts roll som ansvarig utgivare 
tas över av nuvarande sekreteraren 
Simeon Appell, som redan är erfa-
ren styrelseledamot och medlem av 
redaktionen för tidningen. Samtidigt 
lämnar Simeon över posten som 
sekreterare till Magnus Skredsvik. 
Simeon och Magnus: Tack för det 
ni hittills har gjort för Nordisk Öst-
mission och välkomna in i era nya 
roller. 

Martin Wihlborg
Ordförande i NÖ sedan 2006

Tidigare ordföranden: 
Olof Sandén 1956-1970, 
Kurt Nyström 1970-1981, 
Bertil Lundberg 1981-1987, 
Josef Axelsson 1987-1990, 
Anders Hjalmarsson 1990-1997, 
Bengt Westholm 1997-2006.

Charkiv i maj: Fr v: NÖ:s sekr. M Skredsvik, tolken Svetlana, kyrkorådsordf Tamara 
Bavrkina, NÖ:s ordf. M Wihlborg.
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Årsmötet hölls i år i Fuxerna, som 
ligger vid Göta älv, i Lilla Edets kö-
ping. Vid högmässan tjänstgjorde 
församlingens präster Mikael Isaks-
son och Bo Westergaard. I sin predi-
kan talade Westergaard bland annat 
att Herden (d.v.s. Herren Jesus) äger 
fåren och att Herden känner fåren. 
Psalmerna var 59, 62:3-6 och 472. 
Ett inslag var att bönen Fader vår 
sjöngs (till en melodi ”efter Rims-
ky-Korsakov”1). NÖ:s ordförande 
framförde en hälsning till försam-
lingen, och efter högmässan var det 
kyrkkaffe i vapenhuset. 

Missionsföredrag i församlings-
hemmet
Därefter fortsatte vi till församlings-
hemmet, som ligger en bit norrut, i 
prästgårdsträdgården. Där höll da-
gens talare, missionären Tony, sitt 
anförande om missionsverksamhet 
på persiska.

Tony började med att tacka för 
NÖ. Till en början hade han bara 
haft radion som redskap i arbetet 
att nå människor i Iran, Afghanis-
tan och Tadjikistan. Men nu finns 
det fler möjligheter, bland annat ett 
missionscentrum där man kan rusta 
kristna till lärjungaskap. Tony är en 

frukt av missionsarbete av trogna 
missionärer, som inte i sin livstid 
såg någon frukt av sitt arbete. Det 
som kommer från de ledande i Iran, 
som är aktiva i sin guds namn, är 
till stora delar lögn, och detta sprids 
till andra länder. För dessa ivriga 
muslimer är evangeliska kristna det 
största hotet, och man har olika me-
toder för att hindra kristen tro. Nittio 
procent av dem som kommer till tro 
är f.d. muslimer. Man försöker slå 
herden, men Gud bygger sin kyrka.

Evangeliskt kristna har idag allt-
så det mycket svårt i Iran. Man får 
inte öppet predika kristendom på 
persiska. Alla evangeliska kyrkor 
är stängda. Det finns öppna katol-
ska och ortodoxa kyrkor eftersom 
dessa inte driver någon mission och 
språket är latin eller ryska och inte 
persiska. Därför blev radiomission 
som sändes från något annat land så 
viktig. Men det räcker inte med ra-
diomission. För att de kristna skulle 
kunna lära sig mer om kristendom, 
började TWR också att anordna kur-
ser i kristendom utanför Iran. Här 
kan kristna perser mötas för att lära 
sig om kristendom och möta andra 
kristna människor. Det senare är inte 
minst viktigt. I vissa fall mötte man 

Årsmötet 2016

1  Rimsky-Korsakov var en rysk kompositör, varför detta inslag hade en anknytning till NÖ:s 
missionsområde.
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människor som bodde väldigt nära 
en själv och på så sätt kunde några 
kristna bilda en egen husförsamling 
där de kunde fira gudstjänst eller ge-
mensamt läsa Bibeln. Men inte hel-
ler dessa husförsamlingar får vara i 
fred. De muslimska ledarna gör allt 
för att slå sönder även dessa husför-
samlingar, t.ex. genom att infiltrera 
dem. Förföljelsen innebär också 
fängelse, och vargen som rövar får 
kommer tillbaka. Tony vädjade om 
förbön, och berättade också en god 
berättelse från Armenien. Gud byg-
ger sin kyrka genom enskilda!

Ansvarsfrihet m.m. 
Efter föredraget vidtog NÖ:s for-
mella årsmöte under ledning av för-
eningens ordförande. Verksamhets-
berättelse och bokslut framlades och 
styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 
Berättelsen och en del av bokslutet 
trycker vi på annat ställe i tidningen.

Det förekommer alltid val vid 
årsmötet, och det blev omval på 
alla poster där val skulle förrättas. 
Styrelseledamöterna Anders Ols-
son och Magnus Skredsvik omval-
des för ytterligare en mandatperiod 
(2016-2019).

A.E.

Fuxerna församlingshem, platsen för årsmötet.
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Jonas Nilsson, som far i österled 
som missionär några gånger om 
året, har sänt en rapport från sin 
senaste resa som skedde i påskas. 
Vi återberättar en del av vad han 
skrev. Det visar hur man också kan 
fira påsk i ett land som ännu levde i 
fasta med påskhelgen ett par veckor 
senare. 

Denna gång besökte Jonas Nilsson 
även trakten kring Kexholm i det 
gamla Karelen, och Sordavala i den 
nuvarande Karelska republiken. 
Han berättar om intressanta upple-
velser:

På ömse sidor om dagens  
Karelengräns
På tisdagen i Stilla veckan är han 
fram sent till Finlandssstationen i 
S:t Petersburg och väljer att åka di-
rekt norrut mot Kyznetjnoje klock-
an 16.22, för att vara framme runt 
19.30. Kuznetjnoje ligger c:a 2 mil 
norr om Kexholm. Det betyder sis-
ta lilla samhället i Leningrads län 
(oblast), en gång med en rejäl sten-
industri. Leningrads län avskärmar 
nu både Viborg och Priozersk/Kex-
holm, våra gamla Karelenorter, från 
dagens Karelska republik. En Sja-
verma hinner det bli i Sankt Peter-
burg innan tåget går. Han provian-

terar vatten och lite extra småkakor 
till resan. I Kuznetjnoje blir det en 
timmes väntan i ortens lilla vänt-
hall och i vagnen som rullar fram i 
god tid. Det är fortfarande samma 
museivagn, som från en annan tid! 
”Utanför Kexholm har jag ringt den 
pastor som jag hört ska finnas runt 
Kexholm, Viktor Rosjinskij, och jag 
når hans kateket”. Assistenten/kate-
keten i trakten lovar Jonas att vara 
beredd att svara på en ny påringning 
imorgon förmiddag när han är på 
väg tillbaka.

Som vanligt kommer gränsmilis 
och tittar på främlingars pass. Den-
na gång blir det med lite mer anteck-
ningar. Jonas är framme runt halv 
tolv och möter en ny tjänsteman 
på perrongen i Sordavala. Med en 
taxichaufför inblandad blir det lite 
oklart varifrån han kommer och vart 
han är på väg. Till slut körs han till 
Karelengatan 43 där kyrkan ligger 
och där diakon Pavel och Dmittri 
väntar. Under den korta resan hin-
ner chauffören bl.a. berätta om sina 
släktingar i Finland. Väl framme blir 
det en kopp te och det räcker gott. 
Mycket flott rum att övernatta i!

Nästa dag får pastor Nilsson följa 
med Pavel när han kör Dmittri till 
Läskelä några mil bortom Sordava-
la. Dmittri ska vidare till Pitkäranta 

Jonas i Karelen,  
Katarina och på Kronstadt.
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och vara hjälppräst där en tid. Kyr-
koherden i Pitkäranta möter i Läs-
kelä. Där visar han den mycket fina 
kyrkan, som fungerar som samlings-
plats för fem byar.

Vid middagstid är Jonas åter i 
Sordavala för att därifrån ta sig till 
Kexholm. Ett huvudärende hand-
lar om att rekognosera sommarens 
resa. Samtidigt knyts nya kontakter. 
Nya kunskaper om situationen i och 
omkring Kexholm. På vägen dit får 
han ny kontakt med medhjälparen 
i Sevasteanova (tidigare kolchos-
by utanför Kyznetjnoje), mannen 
som svarade i telefon igår. Vid an-
komsten till Kexholm möts han av 
Viktor Rosjinskij själv, ett angenämt 
möte. Man tittar på Kexholms gam-
la kyrka, som den Ingermanländska 
kyrkan gjort anspråk på, men inte 

fått tillbaka, samt på ortodoxa kyr-
kor i trakten, bl.a. en som är knuten 
till klostret på Valamo. Kexholms 
ortodoxa centrumkyrka är knuten 
till Konevitsaklostret. Man besöker 
också den gamla finska kyrkan i 
Kaukola, där det gjorts i ordning ett 
kapell för aborterade och dödfödda. 
Kaukola kyrka är en av få evangelis-
ka kyrkor mellan Toksova och Sor-
davala. I Sevasteanova träffar man 
också på babusjkor samlade till stu-
die- och bönegrupp med kateketen 
som lärt sig svenska/norska.

Kronstadt och Katarina
På Skärtorsdagen bistod Jonas vid 
mässan, medan försöket att ha lång-
fredagsandakt på Kronstadts hospits 
misslyckas. Vår påskafton och 
påsknatt tillbringades däremot inne 
i Sankt Petersburg. Påskdagens hög-
mässa i S:t Katarina (svensk-ryska) 
kyrka förrättades av Jonas Nilsson, 
med lokal hjälp. Sent på eftermidda-
gen är Jonas med om påskhögmäs-
sa ute i Kronstadts gamla prästgård 
med efterföljande påskbuffé. Det 
första påskfirandet i prästgården se-
dan den stängdes strax efter revolu-
tionen! Diakon Pavel Tsvetkov som 
tjänstgör ute på Kronstadt har denna 
påsk dessutom hunnit med påskläger 
med sonen i hans moderförsamling 
Tyris, medan Alexej, som förutom 
att vara kyrkoherde i Terijoki, också 
utför själavård på hospitset, tyvärr 
fick tillbringa påsken i sjuksängen.
Referat: A.E. med hörande av J.N.

En ikon kan bli en bro mellan öst och 
väst, såsom här bilderna på Fuxerna 
kyrkas altartavla.
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Nordisk Östmissions 
verksamhetsberättelse för år 2015 

Styrelsen framlägger här årsberät-
telsen för Nordisk Östmission 60: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 av 
oavlönade. Det gäller styrelsearbete, 
insamlingsverksamhet och all övrig 
verksamhet.

Årsmötet 2015
Söndagen den 19 april hölls Nord-
isk Östmissions årsmöte i Horreds 
församling, där vi blev väl mottag-
na. Kyrkoherde Hasse Andersson 
i pastoratet predikade vid högmäs-
sogudstjänsten. Efter gudstjänsten 
samlades vi till samkväm i försam-
lingshemmet. Föredrag hölls av 
Slavomir Slavik från Slovakien, 
som berättade om arbetet vid den 
lutherska organisationen evangelie-
centrum EVS. Efter sedvanliga års-
mötesförhandlingar avslutade Bengt 
Westholm mötet med bön.

Val av styrelse
Följande ledamöter, som stod i tur 
att avgå, omvaldes vid årsmötet: 
Monica Olsson, Per-Åke Svensson 

och Anders Eliasson. Som ordföran-
de 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 revisorsersättare.

Valberedning
Årsmötet utsåg Irene Karlsson, Jo-
nas Andersson (sammankallande) 
och Anders Hjalmarsson att ingå i 
valberedningen. 

Styrelsen
Styrelsen har 2015-2016 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 
2015 kommit ut med fyra nummer, 
alla i fyrfärg, med tillsammans 96 
sidor. Tidskriften trycks i 3800 ex 
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och har sänts ut i omkring 3150 
exemplar. Överupplagan används 
för informationsspridning. Bengt 
Westholm var ansvarig utgivare. 
Anders 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.nordiskost-
mission.se.

På Nordisk Östmissions face-
booksida lägger vi regelbundet ut 
information om verksamheten.

VERKSAMHETEN 
UKRAINA
Krigshandlingarna i delar av landet 
fortsätter. Det har gjort att NÖ har 
behövt gå in med stöd till lokala 

krafter som arbetar bland flyktingar.
Oleg Sjevtjenko bereddes möjlighe-
ten att delta i Corpus Christii läger 
i Riga.

NÖ har hjälpt till med pengar till 
tryckning av Rosenius-litteratur på 
ryska.

CHARKIV MED OMNEJD (DELKU)
NÖ samarbetar med Himmelsfärds-
församlingen i Charkiv. Försam-
lingens föreståndare är pastor Pavlo 
Schwarz. Han ansvarar också för 
församlingar i Losova, Poltava samt 
Krementjuk, och avlönas av sam-
fundet DELKU. NÖ har fortsatt att 
ge församlingen ekonomiskt stöd 
till dess arbete, både löpande utgif-
ter och mer speciella önskemål som 
man framställt. Nikolaj Herasym-
tjuks missionsarbete på ett blindsko-
lehem stöds av NÖ. Församlingen i 
Losova har fått bidrag till försam-
lingens drift. 

En hjälptransport har avgått mot 
Ukraina. (Charkiv)

Transporten från NÖ till Himmelfärdsförsamlingen i Charkiv har kommit fram!
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Pastor Alexander Gross, har fått 
ekonomisk hjälp till kristet arbete.

UKRAINAS EVANGELISK-LUTH-
ERSKA KYRKOSYNOD (BRÖDRA-
FÖRSAMLINGARNA)
NÖ har fortsatt sitt samarbete med 
brödraförsamlingarna i södra Ukrai-
na (sammanslutna i SELKU), led-
da av biskop Alexander Jurtjenko. 
Samfundets sekreterare får lönebi-
drag från NÖ.

I Mykolajiv arbetar familjen Mil-
ler inom en SELKU-församling. 

En pastor, Sergej Bevz, under-
stöds med 250 €/månad.

KIEV
Barnens ambassad under ledning av 
Mirjam och Boas Adolphi, som ar-
betar med att hjälpa gatubarn m.m., 
har fått sedvanligt bidrag till som-
marläger. Dessutom har NÖ under-
stött arbete bland flyktingar.

NÖ upprätthåller kontakten med 
Ukrainska lutherska kyrkan och dess 
biskop Vjatjeslav Horpyntjuk. NÖ 
har bidragit med ett anslag till kyr-
kans arbete bland internflyktingar. 

LETTLAND
Det mångåriga samarbetet mel-
lan NÖ och LELB angående pas-
tor Magnus Olsson avslutades i 
och med utgången av mars månad. 
NÖ har givit ett lönebidrag till den 
lutherska kyrkan centralt, f.v.b. till 
Magnus. Inför avflyttning från Lett-
land fick Magnus ett omställnings-

bidrag. Ärkebiskop Vanags har till-
ställt NÖ ett tack för stödet från NÖ.

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

NÖ bidrog till organisationen 
Corpus Christii läger i Riga genom 
att ge € 30 till varje deltagare från 
NÖ:s verksamhetsområde.

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

Timo Laatos kommande under-
visningsresa till Riga under 2016 
har bekostats av NÖ.

RUMÄNIEN
NÖ samarbetar med den Rumänska 
ortodoxa församlingen i Göteborg 
när det gäller hjälp till rumäner och 
till nödställda i Rumänien.

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. Kyrkoherde Aleksej Belousov i 
Terijoki fick i enlighet med avtalet 
en ersättning varje månad av NÖ 
för sitt arbete, bl. a. på ett hospits. 
Från Tyris på sydsidan av finska vi-
ken kommer diakon Pavel Tsvetkov, 
som numera är stationerad på ön. 
Den lutherska prästgården har åter-
lämnats till kyrkan. 

Jonas har besökt Ryssland på upp-
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Slovakienresenärer på gränsen mellan Tjeckien och Polen. NÖ har även givit bidrag 
till radiomission i Polen.
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drag av NÖ. Han planerar en grupp-
resa dit sommaren 2016.

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 missionsarbe-
tet i landet och styrelseledamoten 
Anders Olsson överlämnade NÖ:s 
gåva i form av en nattvardsservis, 
när denne deltog i en resa till lan-
det. Även församlingen i Kamenka 
besöktes.

VITRYSSLAND
NÖ förmedlade pengar till julklap-
par till barn.

SLOVAKIEN
NÖ ger bidrag till Slovakiskt evan- 
geliecenter i form av ett lönebidrag 

under ett år. Det är Slavomir Slavik 
i EVS som får hjälp på detta sätt. 
En uppskattad resa sommaren 2015 
genomfördes under namnet ”team 
1835” i samarbete med Curt West-
man. Aderton personer deltog i resan. 

ÖSTEUROPA ALLMÄNT
NÖ har bestridit kostnaden för öst-
europeiska deltagare i den teologis-
ka STM-kurs som Församlingsfa-
kulteten Göteborg ordnar. 

IRAN
Stöd till kristna radiosändningar på 
persiska (även kallat farsi) är en del 
av NÖ:s arbete för asiatiska folk. 
Vidare understöds en person som är 
verksam i landet. Detta stöd går ge-
nom TWR Kanada.

PROJEKT HANNA
Radiomissionsarbetet inom projekt 
Hanna i Ukraina fick ett penningbi-
drag av NÖ.

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 Sol-
bergatrakten. I ledningen för detta 
arbete står Elsie Alfredsson (insam-
lingen) samt Anders och Barbro 
Anell (administration av transpor-
ter). Vi samarbetar med vår sedvan-
liga transportfirma, som har sitt säte 
i Malmö. En transport sändes till 
Lettland och en till Ukraina.
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Bananlådor år en oumbärlig del av insamlingsverksamheten. Mannen är vår avgå-
ende ansvarige utgivare Bengt Westholm.

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 åren. 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. Ränteläget gör att aktieut-
delningen är många gånger rikligare 
än ränteinkomsterna i övrigt.

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.
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Resultaträkning 2015 

Kurs SEK/EUR 9,4436

Inkomster: 
Gåvor 1 060 501,55 kr
Kollekter 121 485,50 kr
Gåvor Ukraina 9 900,00 kr
Sykretsgåvor 24 682,00 kr
Räntor och utdelningar 71 235,09 kr
Sålda frimärken 56,00 kr
Egenbetalda resor 73 044,25 kr
Hedgefondränta 11 881,64 kr

Summa inkomster 1 372 786,03 kr

Utgifter: 
Porto:tidning, frimärken, bank mm 72 380,43 kr
Värdepappersförlust 84 433,02 kr
Avlöning: Slovakien, Lettland, Ukraina, Ryssland 279 910,96 kr
Resor mm 147 767,51 kr
Bibelspridning 112 276,68 kr
Radiomission 157 231,90 kr
Missionslitteratur 49 169,07 kr
Trycksaker 67 122,00 kr
Omkostnader 39 979,75 kr
Ukraina 378 695,18 kr
Litauen 50 000,00 kr
Ryssland 234,30 kr
Vitryssland 2 892,05 kr
Slovakien 38 330,80 kr
Lettland 152 273,23 kr
Rumänien 58 283,00 kr
Moldavien 22 401,82 kr
Diverse 52 197,00 kr

Summa utgifter 1 765 578,70 kr

Inkomster 1 372 786,03 kr
Utgifter -1 765 578,70 kr
Valutaväxling -2 026,08 kr

Årets resultat -394 818,75 kr
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Kapitalräkning 2015

Kurs SEK/EUR 9,4436
 15-01-01 15-12-31 Skillnad
SEB 112 759,43 kr 519 919,42 kr 407 159,99 kr
Skandiabanken 670 461,51 kr 670 597,45 kr 135,94 kr
Handelsbanken 563 714,75 kr 563 975,75 kr 261,00 kr
Sparbanken Alingsås 485 834,64 kr 482 837,26 kr -2 997,38 kr
Plusgiro 70 091,31 kr 74 357,02 kr 4 265,71 kr
Nordea bank 584 607,44 kr 489 607,44 kr -95 000,00 kr
Summa bank & pg 2 487 469,08 kr 2 801 294,34 kr 313 825,26 kr
   
Handelsbanken, 
fasträntekonto 390 000,00 kr 390 000,00 kr 0,00 kr
   
Fordran på Karki 117 722,00 kr 117 722,00 kr 0,00 kr
Fordran, resekostnader 810,63 kr 0,00 kr -810,63 kr
Fordran 64 624,00 kr 0,00 kr -64 624,00 kr
Insamlingsskuld Lettland 0,00 kr -100,00 kr -100,00 kr
Summa fordringar & skulder 183156,63 117622 -65 534,63 kr
   
Aktier och fonder 2 987 945,43 kr 2 353 166,91 kr -634 778,52 kr
   
Summa kronor 6 048 571,14 kr 5 662 083,25 kr -386 487,89 kr
   
Deutsche Postbank 12 626,50 € 11 738,49 € -888,01 €
Deutsche Postbank, Festgeld 12 180,57 € 12 186,41 € 5,84 €
Summa euro 24 807,07 € 23 924,90 € -882,17 €
Euro i kronor 234 268,05 kr 225 937,19 kr -8 330,86 kr

EUR & SEK 6 282 839,19 kr 5 888 020,44 kr -394 818,75 kr
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Pastor Bevz berättar
Information om livet och tjänsten i den lutherska församlingen ”Levande 
vatten” i Dnepropetrovsk

Profeten Jesaja talade Herrens ord 
till Guds folk: ”Mina tankar är inte 
era tankar, och era vägar är inte 
mina vägar, säger HERREN. Nej, 
så mycket som himlen är högre än 
jorden, så mycket är mina vägar 
högre än era vägar och mina tankar 
högre än era tankar.” (Jes. 55:8-9) 
Alla som sett hur Gud uppfyller sina 
syften, bekräftar dessa ord genom 
många exempel i sitt eget eller Kyr-
kans liv. När kristna börjar ana höj-
den i Guds vägar och tankar, prisar 
de Gud för hans underbara verk.

För några år sedan bad den luther-
ska församlingen i Dnepropetrovsk 
två bröder att studera vid den 
evangelisk-lutherska kyrkans synod 
(SELKU) i Odessa. En av dem var 
Valera Verba och den andre var jag. 
Att det var Guds mening för min del 
förstod jag endast tio dagar före stu-
diernas början. Det var inte lätt att 
förlita sig på Guds mening för mig 
och min hustru, då vi under de kom-
mande två åren bara skulle ses vid 
veckosluten. Ingen av oss studenter 
visste då var vi skulle få vår tjänst 
efter examen, Herren uppenbarade 
sin plan allteftersom.

Guds väg för oss uppfylldes i och 
med att vår broder Valera prästvig-
des 11 juli 2015 för missionstjänst 

i Nova (Nya) Kachovka. Den 6 juni 
välsignades jag med att bli prästvigd 
för tjänst i min hemförsamling i 
Dnepropetrovsk. Jag tackar kyrkans 
samarbetspartner Nordisk Östmis-
sion för det stöd ni gett mig i mina 
studier och nu i min pastorala tjänst. 

Prästvigning i Ukraina
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Det är bara genom Guds vägar som 
det är möjligt att kristna från olika 
länder – Ukraina och Sverige – kan 
samarbeta i arbetet för Gud. Lova 
Gud för det!

Herren gav sin kyrka missionsbe-
fallningen att gå ut med evangelium 
till denna världen. Men i varje för-
samling finns det tider när man mås-
te be och söka Guds vägledning för 
att kunna uppfylla missionsbefall-
ningen. Så var det för församlingen 
i Dnepropetrovsk under 2015. Vi 
önskade predika evangelium och 
använda de resurser och gåvor som 
Gud gett till vår församling. Gud 
svarade på våra böner. Först öpp-
nade han en dörr för oss att tjäna 
på ett militärsjukhus, där det fanns 
sårade soldater från stridigheterna i 
östra Ukraina. Vi kunde bistå med 
mediciner, hygienartiklar, kläder 
och hemlagad mat, men också med 
Guds ord, sång och tröstande ord.

Ännu en möjlighet öppnades för 
oss genom en redan existerande 
verksamhet. Varje vecka ordnar 
vår församling med bibelstudium i 
en liten by, 4 mil utanför Dnepro-
petrovsk. Bibelstudier hålls i sam-
talsform i hemmiljöer. Som regel 
kommer församlingsmedlemmar 
som bor i området och andra som 
Gud kallar på. Men hösten 2015 
öppnade Gud möjligheten att tjäna 
också ungdomar i åldrarna 13-15 
år. De flesta av dem har vuxit upp i 
icke-kristna hem och vet nästan ing-
enting om Jesus Kristus. För tillfäl-

let samlas vi kring vissa teman, där 
vi ser på kristna filmer och samtalar 
kring dem utifrån Guds ord. Sådana 
träffar kan samla upp till 25 tonår-
ingar.

Sedan januari 2016 har Gud väl-
signat oss med ytterligare en öpp-
nad dörr. I församlingen finns några 
engelskalärare och ytterligare någ-
ra som är duktiga i engelska. Varje 
vecka erbjuder därför vår församling 
fria engelskakurser. Vid dessa till-
fällen använder och samtalar vi om 
bibelversar, sjunger kristna sånger 
och lyfter olika ämnen utifrån Guds 
ord. Upplägget gör att deltagarna får 
möjlighet att lära känna kristna och 
vad det är vi tror på. Förutom ledar-
na samlas 20 personer.

Alla dessa verksamheter har blivit 
till stor välsignelse för vår försam-
ling. Gud ville inte att hans försam-
ling bara skulle söka sig inåt till 
gudstjänst och att lösa olika frågor 
inom det kyrkliga livet. Vi har ett 
särskilt uppdrag utanför kyrkan – i 
världen, uppdraget som Jesus gav 
sina lärjungar: ”Gå ut i hela världen 
och predika evangelium för hela 
skapelsen.” (Mark 16:15) Må Gud 
välsigna hans kyrka i Sverige och 
i Ukraina till att dela detta budskap 
och vittnesbörd i världen om Guds 
kärlek, utgiven i Jesus Kristus!

Pastor Sergej Bevz 
Översättning fr. engelska: S.A
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Bland lutheraner och andra i Östeuropa
Här trycker vi i bearbetat skick ett 
föredrag som Nordisk Östmissions 
kassör höll i Bäve församling i bör-
jan av mars i år. Det ger en liten in-
blick i NÖ:s verksamhet, dess histo-
ria och historiska bakgrund.

I denna artikel är Östeuropa lika 
med det Östeuropa som fanns bak-
om järnridån fram till omkring år 
1990. Geografiskt är det väl ibland 
Mellaneuropa eller Östra Mella-
neuropa. Under 50-70 år var detta 
område under kommunistiskt väl-
de, men det är ändrat nu. Kristen-
domen, som under kommunisttiden 
var förföljd, har numera en bätt-
re ställning och kontakterna över 
gränserna är betydligt lättare nu. I 
Ryssland är det bäst för dem som 
tillhör en traditionell kyrka. Flera 
av staterna i öst tillhör numera EU. 
I Ryssland, Rumänien och Ukraina 
är det den ortodoxa kyrkan som do-
minerar bland de kristna, även om 
det också finns en grekisk-katolsk 
kyrka i Ukraina, ett arv från kung 
Sigismunds dagar. Det var under 
hans regeringstid som Sverige, mot 
kungens önskan, stadfästes i den 
lutherska tron, medan han alltså 
fick med sig ett antal ukrainare un-
der påven. I Polen, Litauen och den 
del andra länder är romersk-katol-
ska kyrkan stark.

Kyrkan och makthavare har även i 

Östeuropa måst förhålla sig till var-
andra under århundradenas lopp. 

Lutheraner
Lutherska församlingar, eller för-
samlingar enligt den augsburgska 
bekännelsen uppstod som bekant på 
1500-talet, och reformationen spreds 
även österut. På sina håll fanns det 
ett jordiskt stöd i tysk kultur och 
tysktalande människor. I historiens 
ljus kan man iaktta ett antal olika 
grupper bland lutheranerna i öst. 
För enkelhetens skull tar vi dagens 
statsgränser som utgångspunkt i 
denna artikel. Etniska lutheraner har 
vi i Estland och den del av Lettland 
som under omkring 100 år tillhörde 
den svenske kungens välde. Ganska 
många lutherska församlingar har 
vi bland slovakerna och ungrarna, 
medan sådana församlingar i Polen 
och Litauen är en minoritet. Till 
tyskarna i Siebenbürgen, Transsyl-
vanien, kom reformationen medan 
de redan bodde där. Däremot har de 
lutherska församlingarna i Ryssland 
och Ukraina sina rötter i invandrare 
västerifrån. De kom bl.a. inbjudna 
av tsaren. 

Lutheraner har alltså alltsedan 
mitten av 1500-talet funnits med 
som en del av den östeuropeiska 
kulturen. Det finns större och mindre 
kyrkosamfund i de flesta länderna i 
området, från Karelen till Kroatien, 



NORDISK ÖSTMISSION

21

från Ösel till Ural och från Karpacz 
till Kaukasus. Det är främst en del 
av dessa som Nordisk Östmission 
samarbetar med efter förmåga. 

Nordisk Östmission (NÖ) 
NÖ fyller i år 60 år. Den grundades 
som en dansk-svensk organisation 
21 mars 1956 och som en svensk 
förening den 9 april samma år. Nord-
isk Östmission har därför ett namn 
med dansk prägel. En tidning har 
kommit ut, fr.o.m. hösten 1964 som 
en helsvensk utgåva. Den har alltså 
i år den femtiotredje årgången och 
kommer ut fyra gånger om året. Den 
danska avdelningen upphörde 1978. 
Vi i styrelsen arbetar utan arvode i 
Sverige. Förutom det jag kommer 
att nämna nedan finns också under-
stöd till radiomission på persiska. 
Eftersom det ligger utanför Europa, 
säger jag inte så mycket med tanke 
på artikelns ämne. Men det är svårt 
att vara kristen i Iran, i synnerhet 
om man övergått från islam och inte 
tillhör en traditionell kristen grupp, 
typ armenier. Läs också i årsmötes-
referatet! 

K von Koch 
Vår grundare var Konstantin von 
Koch (1890-1978), en tidigare rysk 
marinofficer i storfurstendömet 
Finland, vilken blev missionär runt 
1920, som trädde i den ryska (sla-
viska) missionens tjänst samt flyt-
tade till Terijoki inte så långt från 
Systerbäck, den gamla ryska grän-

sen. NÖ kan därför sägas vara en 
avknoppning från den mission som 
nu kallas Ljus i öster, vilken i år är 
113 år. Koch arbetade bland ryssar 
som lämnat Ryssland. I Terijoki be-
sökte han bl.a. Helena Södergran i 
Raivola. Under krigen på 40-talet 
förkunnade han bland ryska krigs-
fångar. Sedan kom 27 år i Danmark 
fram till och med 1975. 

Under Kochs tid var NÖ:s arbete 
inriktat på flyktingar som kom från 
öst och han hade bibelkurser av 
olika slag. Två andra missionärer 
var Popovic (1920-2005) och To-
maschewsky (1901-1972). På 70-ta-
let kom också radiomission som en 
gren inom NÖ.

Konstantin von Koch. Bild från Elisa-
beth Ingvarsson.
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Mot Charkiv
År 1964 värvades ukrainaren Wal-
demar Wardaschko (1938-2012), 
som sedan tjänade NÖ i 39 år. Han är 
mänskligt att döma en av anledning-
arna till att vårt arbete flyttade in i 
Ukraina efter 1990. En anledning är 
förstås att det behagade vår Herre att 
se till att järnridån försvann. Walde-
mar var under sina senare år som 
missionär stationerad som pastor i 
Charkiv, den stad han en gång föd-
des i. I Charkiv har man byggt om 
en gammal affär till kyrka, och NÖ 
har varit med och finaniserat detta 
med en hel del pengar. Waldemar 
var också konstnär i konstarten ”ly-
risk konstruktivism”, vilket märks i 
kyrkan. Sin missionsutbildning fick 
han i Bettingen, BS (Schweiz), på en 
utbildningsanstalt, Sankt Chrischo-
na. Där gick f.ö. den biskop som gav 
honom uppdraget att börja arbeta i 

Charkiv. Man har i denna lutherska 
Himmelfärdsförsamling bytt pastor 
några gånger, och nu är det Pavel 
Sjvarts som tjänstgör där. En medar-
betare är Nikolaj Herasymtjuk, som 
arbetar på ett blindhem. Varje kvar-
tal får församlingen ett bidrag från 
NÖ till sitt arbete. Vad pengarna 
skall gå till bestäms i samarbete med 
församlingen. Det är viktigt att man 
har en hög grad av självfinansiering.

Kassören själv 
Författaren till denna artikel har ar-
betat för NÖ sedan hösten 1996, och 
har själv varit på resa och uppdrag 
för missionen i flera av de länder 
som den verkar i. I Ryssland har jag 
besökt S:t Petersburg, Kronstadt och 
Terijoki. Moldavien och Rumänien 
har jag också besökt. Ukraina har 
jag genomkorsat med hjälp av buss 
och tåg. Besök har gjorts i Odessa, 

Waldemar Wardaschko (t.v.) medverkade vid våra årsmöten under lång tid. 
Här i Varberg 2004 tolkad av N L Runbäck (t.h.).
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Kiev, Charkiv, Losova, Poltava och 
Gammalsvenskby för att nu nämna 
några. Gammalsvenskby är speci-
ellt, men NÖ har ingen verksamhet 
där. Är man i trakten skall man dock 
givetvis besöka byn. Jag har t o m 
predikat två gånger i den ortodoxa 
kyrkan som är den f.d. svenska luth-
erska. Vid missions- och äventyrs-
bussresor under ledning av en viss 
Björn Lénberg har betydligt fler or-
ter besökts.

Ytterligare ett land i öst har be-
sökts, även om NÖ bara tillfälligt 
har lämnat stöd dit. Det är Estland. 
Jag har varit i Jõhvi där mitt pastorat 
har en vänförsamling. I den svenska 

Mikaelsförsamlingen i Tallinn, det 
gamla Reval, är en uddevallabo kyr-
koherde, nämligen Patrik Görans-
son. Det finns mycket att berätta om 
detta land, t.ex. om Runö, men vi 
lämnar det eftersom det inte tillhör 
de länder som Nordisk Östmission 
brukar arbeta i regelbundet. 

Odessa
Det är en kosmopolitisk stad vid 
svarta havet, grundad omkring 
1783. Stadens namn har en femi-
nin form, enligt ryktet p.g.a. att den 
grundades av en kejsarinna. Här 
finns kyrkokontor, alltså ledning, 
för ett par lutherska samfund, och 
ett seminarium. Den stora tyska kyr-
kan är renoverad, och en annan för-
samling har sina gudstjänster i huset 
bredvid. Den andra församlingen 
har sina rötter i de s.k. brödraför-
samlingarna. Man har ett seminari-
um strax utanför Odessa, i Usatove, 
och en del lärarkrafter kommer från 
Kanada. NÖ har haft kontakt med 
pastor Viktor Gräfenstein sedan 
förra hälften av 90-talet. Han kom-
mer från Kazakstan och bor numera 
egentligen i Tyskland, men är mis-
sionär på plats i Ukraina. Han växte 
upp i Kazakstan och skickades till 
Odessa sedan han studerat bl.a. för 
biskop Harald Kalnins i Riga. Det 
gamla ryska tsarriket hade åtskilli-
ga tyskar och andra lutheraner inom 
sina gränser. Det fanns t o m en kyr-
kolag från 1832, och en kyrkohand-
bok gavs ut på olika språk, t.o.m. på  

Öst och väst och nord och syd. Pastor 
Göransson från det gamla Reval predi-
kar i Gammalsvenskby 2008.
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svenska. Den ryska utgåvan kom 
dock senare. Det var de främman-
de som fick vara lutheraner, ryssar 
skulle vara ortodoxa. Viktor har fost- 
rat nya generationer av lutherska 
pastorer. Han är biskop utan tjänst, 
och en yngre ukrainare är nu biskop. 
Pastor Oleg Schewtschenko (Sjev-
tjenko) arbetar i Odessa, och Sergej 
Bevz i Dnepropetrovsk. Det finns 
två församlingar i Mykolajiv, vilka 
jag har besökt. En har en egenhän-
digt byggd kyrka, och den andra är 
inrymd hos herr Miller, en företa-
gare. Vi har haft volontärer, bland 
annat ett par finska unga lutherska 
kvinnor som fått tala om kristen tro 
på statliga barnläger.

Vi har också kontakt med pastor 
Alexander Gross, som verkar i trak-
ten söder om Odessa.

Kiev
Kiev är Ukrainas huvudstad. 
Där finns en församling som hör 
till Ukrainska lutherska kyrkan, 
det tredje lutherska samfundet i 
Ukraina. Pastorn är biskop Vjatje-
slav Horpyntjuk, som f.ö. besökte 
vårt årsmöte 2001. En gång blev 
hans församling räddningen på en 
bussresa, när övernattningsställe-
na tröt. Jag har också bott hos ho-
nom och varit med om husandakt. 
Gudstjänstordningen är östkyrk-
lig. Den liknar den ortodoxa litur-
gin, och denna sak är ett arv från 
1920–30-talen. Den evangeliserade 
Chrysostomosliturgin är från början 
ett evangelisationsknep, så vitt jag 
kan förstå. Man kan skriva myck-
et om detta, om pastor Zöckler och 
kung Zygmunt, men då skulle väl 

Viktor Gräfenstein i mitten, flankerad av 2006 års volontärer. T.v. den nuvarande 
ansvarige utgivaren av vårt missionsblad, Simeon Appell.
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denna artikel svälla över sina bräd-
dar. Läs mer i NÖ nr 3/2008!

Piski
I mellersta Ukraina finns också byn 
Piski, där organisationen Barnens 
ambassad verkar. De har något de 
kallar Vännernas hus. Arbetet leds 
av en svensk man Boas Adolphi och 
hans finska fru. NÖ har bidragit bl.a. 
till deras barnläger. 

Ryssland
Sedan många år understödjer NÖ 
bibelöversättningsarbete. Det gäl-
ler icke-slaviska språk, och det är 
Institutet för bibelöversättning som 
står för arbetet. Ett sibiriskt språk, 
nganasanska, har fått delar av Lu-
kasevangeliet översatt, bekostat av 
NÖ. Nu har vi i flera år stött arbe-

tet med ängsmariska översättning-
en. I Mariland finns en del av den 
Ingermanländska lutherska kyrkan 
(se nedan). Republiken Mari El är 
ett exempel av flera på republiker 
bestämda av språk- och kulturgrup-
per utifrån finsk-ugrisk språkstam, 
lite mer än 70 mil något nordost 
om Moskva. Man kan jämföra med 
Ingermanländska kyrkans uralska 
prosteri.

Volodin
I den stora staden S:t Petersburg 
finns en litet ovanlig lutheran som 
jag har träffat. Han är en ryss som 
intresserat sig för svensk historia, 
och som på 90-talet kom i kontakt 
med den svenska Katarinaförsam-
lingen i staden. Denna kyrka har 
gamla rötter, men var helt borta un-

Gudstjänst i S:ta Katarina i S:t Petersburg 2008. Tolken och översättaren Valerij 
Volodin (nr 2 fr.v.) tillsammans med pastorerna Nilsson, Westholm och af Hällström.
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der 1930–90-talen. Valerij Volodin 
är en övertygad lutheran, som är 
kyrkvärd i församlingen. Han har 
lärt sig både engelska och svenska, 
och han har översatt många böcker 
till ryska. NÖ har finansierat bland 
annat Teologins historia och Sten-
grunden samt Luthers huspostilla. 
Han har också översatt annat som 
andra har betalt. Han är tolk om 
söndagens predikant inte talar rys-
ka. Det har kommit flera finlands-
svenska predikanter dit. När S:t 
Petersburg grundades var området 
fortfarande formellt tillhörigt den 
svenska kronan. Området utgjorde 
formellt det ingermanländska om-
rådet 1617-1721. De evangeliska 
kyrkorna ligger nära varandra: den 
tyska, den finska och den svenska. 
Det har blivit annorlunda för den 
kristna tron i Ryssland efter 70 års 
förföljelser under kommunismen. 
Ortodoxa kyrkan torde gynnas, 
men även lutheranerna har nytta av 
att tillhöra en riktig kyrka. 

Ingermanländska kyrkan har 
finska rötter, och återuppstod ef-
ter järnridåns bortdragande. Dess 
biskop heter Aarre Kuukauppi, en 
man i 63-årsåldern. Han bor i Keltto 
(Kultusji, Keltis), öster om storsta-
den. Där finns en fin kyrka och ett 
seminarium för utbildning av kyr-
kotjänare. Miljön har varit mycket 
lantlig, en kontrast till storstaden, 
men idag byggs området alltmer ut, 
och blir ett bättre bostadsområde 
utanför staden. 

Kronstadt
Att NÖ har kommit till Kronstadt, 
som ligger på ön Kättlinge (Kot-
lin) i Finska viken, är något av att 
återkomma till rötterna. Det var där 
Nils Höjer, som grundade vår mo-
dermission (numera Ljus i Öster), 
började missionera, och på fast-
landet ligger Terijoki inte så långt 
bort i. Det var där v Koch verkade 
1924-39. NÖ hjälper en resemis-
sionär vid namn Jonas Nilsson, 
som är pastor i den Ingermanländ-
ska kyrkan. Jag har varit med på 
tre av hans resor i österled. Han 
har förutom sitt trofasta missions-
arbete också ordnat resor öppna för 
den kyrksamma allmänheten, och 
en sådan räknar man med somma-
ren 2016. På Kronstadt, Rysslands 
svar på Karlskrona, tjänstgör två 
män: diakon Pavel Tsvetkov från 
ELKIR (den Ingemanländska kyr-
kan) som håller till i den återläm-
nade prästgården, och pastor Alexej 
Belousov, som förutom att nu vara 
kh i Terijoki (Zelenogorsk), arbe-
tar på ett hospits på Kronstadt. Ett 
hospits är för människor som är i 
livets slutskede, och Alex’ arbete 
är uppskattat. Att Pavel är diakon 
betyder att han inte ännu har blivit 
präst eller pastor. Det finns på ön en 
kvarleva från förr i form av Sankta 
Elisabets kyrka. Den används av 
vattenverket, och därför måste man 
av säkerhetsskäl visa pass om man 
vill besöka det lilla kapellet som 
gjorts i ordning på den gamla or-
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gelläktaren. Nu är tydligen en del 
av kapellets inredning flyttad till 
prästgården.

Moldavien
Ett hopp långt söderut innan vi 
till slut far över Baltikum på vä-
gen hemåt. Som på så många an-
dra ställen i Öst har lutheranerna i 
Moldavien sina rötter bland tyska 
nybyggare inbjudna av kejsaren i S:t 
Petersburg. Det gör att även om det 
återuppstår församlingar, försvinner 
medlemmar västerut. 

I landet, som när det gäller den 
politiska indelningen påminner om 
Cypern, verkar pastor Vladimir Mo-
ser och hans norskkunniga hustru. 
NÖ har kontakt med dem, och jag 
har varit därnere, även om det var 
rätt många år sedan nu. De har flyttat 
från Tiraspol till huvudstaden Chi-
sinau. Det berömda Bender, staden 
med kalabaliken, ligger i Moldavien. 
”Utbrytarrepubliken” Transnistrien 
finns här, och där ligger bland annat 
Kamenka, ett inte alldeles ovanligt 
ortsnamn bland slaver. Beroende 
på vem man är, är Transnistrien hi-
tomdnjester eller bortomdnjester. 
Vid ett besök i Moldavien kom jag 
till Rybnitsa, där jag upptäckte att 
Jesus och Josua har samma namn i 
den ryska bibeln, samt var med om 
att min gode vän pastor Westholm 
återfick sitt halskors. 

Moldavien gränsar till Rumäni-
en, där vi har haft verksamhet förr. 
Bland annat stödde vi radiomission. 

Numera är det mest en och annan 
transport i samarbete med den ru-
mänska ortodoxa församlingen i 
Göteborg. F.ö. har hjälptransporter 
blivit ett inslag i vår verksamhet på 
senare år. Vi har ett lager i Solberga 
i södra Bohuslän. 

Lettland
Om man från tar fågelvägen från 
Rumänien mot Lettland med en liten 
västlig böj, åker man över Slovakien 
och Litauen. Sommaren 2015 ord-
nade NÖ en bussresa till Slovakien 
(se NÖ 3/2015) för att se det arbe-
te inom den lutherska kyrkan som 
vi stöder genom att ge lönebidrag 
till Slavomir Slavik. Lutheraner är 
inte i majoritet i landet, men de är 
förhållandevis många, och det finns 
många församlingar.

Parti av Slovakien
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Litauen påminner om Polen re-
ligiöst sett, nämligen många ro-
mersk-katolska församlingar över 
hela landet, men också några luther-
ska. Vi har haft besök av deras bis- 
kop, och vi understöder en del mis-
sionsarbete och nästa transport skall 
i skrivande stund gå dit.

Allra sist hamnar vi i Lettland, 
där man traditionellt är lutheraner 
norrut samt i Kurland, medan man 
är katoliker i södern. Naturligtvis 
var det svårt under kommunistti-
den, men lutherdomen tog sig igen 
och man har haft goda präster som 
fostrat en ny generation. Numera är 
problemen sekularisering - trots allt 
var ateismen det som gällde under 
50 år – och att landsbygden i mångt 
och mycket är glesbygd. Lettlands 
lutherska kyrka har tre biskopar, 
varav den i Riga kallas ärkebiskop. 
Han heter Janis Vanags och har va-
rit hos NÖ på årsmöten tre gånger. 
Samarbetet med LELB (Lettlands 
lutherska kyrka) och andra i Lett-
land började redan på 90-talet och 
har omfattat bland annat:

1. Ett allmänt stöd. Vi uppfattar att 
kyrkan vill hålla fast vid bekän-
nelsen. 

2. Översättning av andlig litteratur. 
Bland annat Teologins historia, 
Stengrunden och Gud varför so-
ver du?

3. Lutherakademin, som är den luth-
erska kyrkans egen utbildningsan-
stalt för präster och andra, finns i 

Riga. Det är viktigt att utbildning-
en blir kyrklig. NÖ har i flera år 
givit ett årligt anslag, vilket utbe-
talas två gånger om året. Vi har 
bekostat lärares resa.

4. Understöd till pastorer som stude-
rar på en kurs med amerikanska 
lutherska lärare, vilka undervisar 
här i Sverige.

5. Ett avslutat projekt var det stöd till 
församlingsarbete som utfördes 
av en pastor, Magnus Olsson, från 
Sverige som verkade som missio-
när i Lettland.

Avslutning
Till slut tar vi med en gammal psalm 
som är vanlig i öst. Den är skriven 
av Johannes Gossner, finns på flera 
språk, och den svenska översätt-
ningen torde vara utförd i Gammal-
svenskby.

Signe och bevara oss ifrån all fara, 
ansiktet upplyfte du över oss alltid 
och nu.
Giv oss alla dagar, som det dig be-
hagar friden och den helge And som 
oss för till himlens land.
Amen, amen sjunga vi med själ och 
tunga. Och vi lova Jesus Krist, som 
är Gud, vår Herre visst.

Anders Eliasson

Anm. Mer om Koch kan man läsa 
i vårt 50-årsnummer 1/2006 samt i 
3/2010. I 1/06 berättas dessutom yt-
terligare saker från NÖ:s 50 första år.
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NÖ som transportkompani
Den senaste transporten från vårt insamlingslager i Solberga gick till Litauen, 
där företrädare för den lutherska kyrkan tog emot den och delade ut sakerna.
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Gåvoredovisning
Januari 2016
Gåvor  38.286:53 kr 
Kollekter  19.445:00 kr
Summa   57.731:53 kr 

Kollekter januari 2016
Pauluskapellet, Uppsala 1770, 
Hästveda ev. luth. missionsförening 
1450, 
Bro pastorat 7670,
Loshult 1004, 
Jonakapellet, 
Österåker 165, 
Göteborgs S:t Pauli 5638, 
Solberga pastorat 949+799.

Begravningar januari 2016
Inger Dellbratt, Brunnsbo, 
Lars Gossner, Sibbarp-Dagsås, 
Astrid Andersson, Tuve, 
Ingegerd Niklasson, Öckerö, 
Erland Haraldsson, 
Annie Thuresson, Jörlanda,
Greta Eklund, Hede, 
Carin Röjder, Karlstad, 
Mats Gunblad, Hålta.

Hyllningar januari 2016
Ulrika Jürisoo Larsson, Fotskäl, 
Sonja Johannisson, V Frölunda, 
Erik Olsson, Slätthög, 
Hans Nilsson, Solberga.

Februari 2016
Gåvor  35.650:00 kr 
Kollekter  1.547:00 kr
Summa   37.197:00 kr 

Kollekter februari 2016
Göteborgs Carl Johan 938, 
Torestorp 609.

Begravningar februari 2016
Greta Eklund, Hede, Sörbygden, 
Roger Ekberg, Drängsered, 
Bertil Fredriksson, Hede, Sörbygden, 
Rolf Bengtsson, Frillesås, 
Rune Öberg, Ölmevalla, 
Bengt Bergde, Varberg, 
Ann Mari Eriksson, Landa,
Valborg Svensson, Vislanda.

Hyllningar februari 2016
Ruth Thorén, Bäve, 
Christer Hultqvist, Östra Torsås,
Martha Svensson, Ölmevalla.
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Mars 2016
Gåvor 62.701:00 kr 
Kollekter 4.692:00 kr
Arv 365.926:22 kr
Summa  433.319:22 kr 

Kollekter mars 2016
Ytterby 236, 
Älekulla 160, 
Torestorp 496, 
Ödenäs 1210, 
Veddige-Kungsäter 2590.

Begravningar mars 2016
Inger Larsson, Ljung, 
Bengt Bergde, Varberg, 
Ingrid Svensson, Vislanda, 
Gösta Aldén, Steninge, 
Rune Arens, Svenljunga, 
Gunnel Silbo, St. Lundby, 
Inga Virdeskog, Blädinge, 
Gunhild Ottosson, Kungälv,
 Gunvor Andersson, Berg.

Hyllningar mars 2016
Paul Hansson, Mölndal, 
Sonja Johannisson, V Frölunda, 
Martha Svensson, Ölmevalla, 
Sture Kjellberg, Halmstad, 
Torborg Farkas Lindqvist, Udde-
valla.

Arv mars 2016
Birgit Bengtsson, Göteborg, 
Eila Olsson, Hisingen.

Missions- sy och  
arbetskretsar mars 2016
Norrfors i Nordmaling 1500,
Brålanda 2000, 
Ödsmål 1500.

Övriga upplysningar lämnas av 
kassören. 
Gåvor mottages tacksamt på plusgi-
ro 42 20 57-0. Detta giro är känt se-
dan 1956! Är du ny givare, och har 
givit en minnesgåva i samband med 
någon av de ovan nämnda begrav-
ningarna, är du också välkommen 
som läsare! I vårt missionsblad får 
du reda på något om hur dina pengar 
förvaltas i östmissionens tjänst.

NÖ:s kassörer: Ludvig Lindqvist 
1956-1964, Sigrid Dergård 1964-
1988, Erik Granbom 1988-1996, 
Anders Eliasson 1996-

Vi har alltså ny ansvarig utgivare 
fr.o.m. detta nummer. I vårt utgiv-
ningsbevis 6550 har bara två tidi-
gare utgivare varit införda, Hugo 
Gustafsson 1964-2/2004 och Bengt 
Westholm 3/2006-1/2016. När 
Pekka Heikkinen var redaktör och 
ansvarig utgivare 1973 fick detta 
aldrig något nedslag i myndigheter-
nas papper. På redaktionsstolen har 
också Josef Axelsson (1978-1994) 
och Martin Wihlborg (2/1994-
2/1999) suttit. 
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Vår tidning vill vara ett fönster mot öster. Dels genom att 
berätta om Kristi kyrka på andra sidan om det som förr var 
järnridån, dels genom att skildra NÖ:s insatser att hjälpa de 
kristna där och att sprida Guds ord österut. Samtidigt får 
man en återkoppling när man ser dessa kristnas trofasthet i 
bekännelsen. Det är något att ta vara på!

I detta nummer kan man förutom sedvanlig betraktelse, 
ordförandespalt och gåvoredovisning läsa vår verksamhets-
berättelse och en del om lutheraner i öst. Det sistnämnda 
blir också en påminnelse om att det har gått 60 år sedan NÖ 
grundades. Vi har även bilder från den senaste transporten!

Fönstret t.h. finns i Fuxerna kyrka, som ligger strax öster 
om Göta älv. Där samlades NÖ för årsmöte. Läs mer om det 
inne i tidningen. 

Anders Eliasson

Fönster mot öster 


