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Årsmötesgästen Oleg Schewtschenko framför Hajoms kyrka
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Denna årstid ser vi hur allt i natu-
ren växer och grönskar. Den Helige 
Ande brukar liknas vid vattnet och 
värmen, som åstadkommer att natu-
ren föder fram frukt och skörd. På 
samma sätt vill Guds Ande fram-
bringa god frukt i våra liv. Vi läser 
i Galaterbrevet 5:25: ”Om vi har liv 
genom Ande, så låt oss även vand-
ra i Ande.” Och i vers 22 räknar 
aposteln Paulus upp Andens fruk-
ter: Kärlek, glädje, frid, tålamod, 
vänlighet, godhet, trofasthet, mild-
het och självbehärskning. Detta är 
frukten av det andliga liv, som tron 
på Jesus skapar. Den helige Ande 
skapar tron, och han är även hjälpa-
ren till att leva det nya livet, så att 
goda frukter växer fram.

Andens frukter kommer alltså från 
hjärtan, som är födda på nytt. Även 
de, som inte tror på Jesus, kan visa 
vanlig hygglighet och vänlighet och 
godhet, eftersom de är skapade av 
Gud. Sådant hör till den naturliga 
kärlek, som alla kan visa något av. 
Och det är ju gott, att det kan vara 
så. Men samtidigt är deras gärning-
ar inte helgade av Anden. Att älska 
och be för ovänner och tänka mer på 
andras fördel än sin egen, är frukter 
som bara kan komma från hjärtan, 
som är födda på nytt. Man kan inte 
klä ut sig i Andens frukter. Jesus 

talar om ulvar i fårakläder. I olika 
situationer kommer det fram, om 
frukten bara sitter utanpå och inte 
kommer från ett pånyttfött hjärta.
 
Den Helige Ande skapar ett nytt 
liv, en ny människa i dopet, då han 
föder en människa på nytt till ett 
Guds barn. Och när den som gått 
bort och blivit ett förlorat barn inför 
Gud, blir omvänd, blir hon åter född 
på nytt genom tron på Jesus. Innan 
aposteln Paulus skrivit om Andens 
frukter, räknar han upp onda fruk-
ter, köttets gärningar, som växer 
fram ur ett oomvänt hjärta. ”De som 
lever så, skall inte ärva Guds rike.” 
(Gal. 5:21).

Synden kan inte förenas med Gud, 
som är helig och rättfärdig. Därför 
blev Jesus försonaren och medlaren 
mellan Gud och människor. Han har 
tagit bort ovänskapen mellan dem. 
Därför är försoningen i Kristus det 
centrala i den förkunnelse, som de 
första apostlarna bar fram och som 
fortfarande ska förkunnas. Efter-
som ingen människa står utanför 
syndens makt, är det nödvändigt 
med den förlåtelse och frälsning 
som finns hos Jesus, för han har lidit 
för vår synd och betalat vår skuld. 
Det finns alltså ett nytt liv att få, i 
stället för syndens liv.

Betraktelse:

Andens frukter
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Den Helige Ande vill komma med 
glädjebudskapet om nåd och förlå-
telse till dem, som ser, att de inte 
har någon god frukt att visa upp. 
När Anden visar på synder i livet 
och människan lägger bort dem, så 
märker hon hur nya synder kommer 
fram ändå. Hon ser, att hon inte kan 
rensa bort allt ont från sitt hjärta. 
Och hon undrar, varför det inte blir 
bättre med henne. Men då ska hon 
se bort från allt eget och inte bara 
syssla med sig själv. Hon ska se på 
Jesus allena. I honom har hon allt 
hon behöver för att stå förlåten in-
för Gud. På korset är allt fullgjort 
för att hon ska bli räknad som rätt-
färdig inför honom. När Frälsaren 
Jesus bor i hjärtat genom tron, sker 
ett växande i det andliga med goda 
frukter.

Det går inte att skynda på knoppar-
na, utan de växer i egen takt och 
med tiden kommer frukten. Andens 
verk, helgelsen, betyder inte bara 
att han är hjälparen till tro, utan det 
betyder också att han fortsätter ett 
gott verk i hjärta och liv. Det är i 
gemenskapen med Jesus i hans Ord, 
bönen och nattvarden som Andens 
frukter växer fram. Grenen måste 
vara kvar i vinträdets stam för att 
bära frukt. En kristen letar inte efter 
frukt att visa upp, utan bygger en-
dast på Guds nåd i Kristus. Bibeln 
talar om träd, som är planterat vid 
vattenbäckar, och som därför grön-
skar, och löven vissnar inte. ”Låt 
mig växa för livets land, som är ditt 
himmelska rike.”

Ingemar Svenungsson

Nordisk Östmission hade i år sitt 
årsmöte i Hajom. I år blev det Oleg 
Schewtschenko som representerar 
SELKU (Evangelisk lutherska kyr-
kan i Ukraina) som berättade om sitt 
viktiga arbete. SELKU är en av de 
tre lutherska kyrkorna i Ukraina. Vi 
har tidigare haft gäster från SELKU. 
År 2013 gästades vi av dåvarande 
biskopen, Viktor Gräfenstein. Se-

dan dess har Gräfenstein avgått som 
biskop. Ni kan läsa det föredrag som 
Oleg höll med Anders Olsson som 
tolk på annan plats i detta nr. På sön-
dagkvällen fick Oleg möjligheten 
att hålla samma föredrag i samband 
med kvällsmässan i Göteborgs Vasa 
församling. Både i Hajom och i 
Vasa blev vi mycket väl mottagna av 
representanter för församlingarna. 

Ordförandens spalt
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De lutherska kyrkorna i Ukraina är 
med våra mått mätt inga stora kyr-
kor. SELKU har c:a 1000 medlem-
mar fördelade på 14 församlingar. 
Några församlingar ligger på Krim 
som nu är annekterat av Ryssland. 
Samtidigt är det i så här små kyrkor, 
som det känns att Nordisk Östmis-
sion kan göra skillnad. Dessutom 
är ju löner och andra kostnader i 
Ukraina ofta mycket lägre, vilket 
gör att vi har möjlighet att stå för en 
stor andel av en församlings budget. 

Under Olegs vistelse i Sverige pas-
sade vi också på att besöka vårt in-
samlingslager i Solberga. Vi gjorde 

det i samband med att lagret hade 
öppet på lördag f.m. Just denna lör-
dag var det relativt lugnt. Det var 
inte så många som levererade saker. 
Det passade bra för det gav oss möj-
lighet att samtala runt de oerhört 
viktiga hjälpsändningarna. Passan-
de nog hade det bara en dryg månad 
innan gått iväg en last ner till Niko-
lajev i närheten av Odessa och för-
samlingar i SELKU. Oleg fick själv 
se hur oerhört noggrant man arbetar 
på lagret. Det är viktigt både att han 
fick möjlighet att se hur vi arbetar 
och för de som arbetar på lagret att 
möta en representant för mottagar-
na i Ukraina. 

Oleg går runt och tittar på de vackra tröjorna som är stickade i Solberga.
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På lördagen hann vi också med ett 
besök i Församlingsfakultetens 
(FFG) lokaler där Jakob Appell tog 
emot och visade det mycket stora 
biblioteket. Det är fullt möjligt att 
det under det kommande året kan bli 
möjligt att hitta någon från SELKU 
som kan delta i STM-programmet 
som ges på FFG. Vi ser fram emot 
att få betala en del av kostnaderna 
för en representant från SELKU vid 
detta program. 

Vid årsmötet avgick Chester Åhs-
berg efter 12 år som styrelseleda-
mot. Jag vill även här tacka honom 
för det engagemang, som han har 

Oleg skriver i gästboken i samband 
med besöket i lagret i Solberga.

Oleg träffar förre ordföranden Bengt 
Westholm i samband med framförandet 
i Vasakyrkan.

lagt ner och för den tid han ägnat 
NÖ. Chester uttryckte själv hur 
Nordisk Östmission i många år har 
legat honom mycket varmt om hjär-
tat. 

Någon efterträdare till Chester ut-
sågs inte eftersom vi fortfarande 
enligt vad stadgarna kräver är till-
räckligt många styrelseledamöter. 

Så vill jag passa på att önska er alla 
en riktigt god sommar i vår Frälsa-
res namn! 

Martin Wihlborg
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Nordisk Östmissions årsmöte ägde 
rum i Hajom Femte söndagen i fas-
tan, den 2 april. Det inleddes med 
gudstjänst i kyrkan. Församling-
ens präster Ingvar Häggander och 
Göran Simonsson tjänstgjorde. 
Simonsson sjöng Litanian och väl-
signelsen. Psalmerna var 45, 543:4 
(lovpsalm), 136, 28 och 454. Dess-
utom förekom psalmerna 282 och 
278 som solosång. 

Efter gudstjänsten bjöd försam-
lingen på kyrkolunch i församlings-
hemmet. 

Häggander predikade över  
ämnet Evangeliets glädje. 
Några anteckningar från predikan:
1) Bekymmer
Nikodemus befrågade sig hos Jesus 
om natten. Han tog ställning för 
Jesus och var med vid hans begrav-
ning. Nikodemus visste vart han 
skulle gå. 

2) Frågor och svar.
Nuförtiden får man ställa frågor, 
men det verkar vara förbjudet att ge 
svar. Nikodemus fick svar. Jesus var 

Årsmötet 2017

Interiör från Hajoms kyrka
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Oleg berättar på årsmötet

sänd av Gud. Den Gud som Nikode-
mus tror på är den som har uppen-
barat sig. Nikodemus vet mycket 
om Gud, men vill veta mer. Det var 
ett osannolikt budskap. Förmedla 
som en sanning.

3) Bibeln i dess helhet.
Kopparormen var en profetia. Fol-
ket var besvärligt. Det kan bli värre: 
ormar. De drabbades själva. Man 
såg upp mot kopparormen. Gud 
hade botemedlet, och han hade tåla-
mod med sitt klagande folk. Kristi 
påsk. Segern börjar redan när han 
upphöjs på korset. Knotandet, kär-
lek till världen och Egyptens kött-
grytor. Guds kärlek är annorlunda. 
Han ger sin Son.

4) Guds ofattbara kärlek. 
Gud har inte skonat sin egen Son. 
Han älskar alla, även de vidriga. Ej 
hämndgiriga. Men Gud kan bli ett 
med syndare. Om Gud inte sonar 
synden. Gud kan inte rädda den 
människa som älskar mörkret. Gud 
har betalt högsta möjliga lösen, men 
tvingar inte. Stannar under domen. 
Vi fäller domen över oss själva. Den 
störste syndare kan leva och dö som 
ett Guds barn. Gud har gjort det 
omöjliga möjligt. Gud ser sin Son 
i mig. Klädd i Kristi rättfärdighet.

Oleg Schewtschenko berättar
Mötets gästtalare, pastor Oleg 
Schewtschenko från Odessa i 
Ukraina, berättade. Det är svåra 
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förhållanden i Ukraina. Oleg växte 
inte upp i en kristen familj, och var 
då inte heller lutheran. När han en 
gång i skolan frågade om Gud, blev 
han straffad, och skolans rektor tog 
kontakt med hans föräldrar. 

När han var 13 år och en pastor 
från USA kom till Olegs hemstad 
Dnipropetrovsk fick han ett Nya 
testamente på ryska. Det blev bör-
jan på hans liv som kristen. Sedan 
har också hans mor, bror och sys-
ter blivit kristna. När Oleg var 16 år 
började han predika och han hade 
Viktor Gräfenstein som sin lärofa-
der. Han kunde ha upp till tre pre-
dikningar samma dag. 

Han flyttade från den stora staden 
Dnipropetrovsk till en by med 2000 
invånare. Han ordinerades när han 

var 19 år. Eftersom hans mor var av 
tyskt ursprung (fadern var ukraina-
re) fick han möjlighet att utvandra 
till Tyskland. Oleg såg det som ett 
tillfälle att studera teologi, men han 
blev besviken eftersom lärare vid 
universitetet egentligen inte trodde 
på Gud. 

Han fortsatte sina studier under 
tre år i Kanada (vid S:ta Catharines 
lutherska seminarium i provinsen 
Ontario). Sedan 2010 är han tillba-
ka i Odessa, och han är numera gift 
med Viktoria, född Gräfenstein. 

Oleg hjälper till på seminariet i 
Usatove. Han undervisar i teolo-
gi, och Gud välsignar arbetet. Han 
berättade hur han kunde hjälpa en 
kines på vägen till Jesus. Kinesen Oleg och Viktoria Schewtschenko

Oleg är ordinator
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upptäckte att det är så många i hans 
hemland som kommer att dö i sina 
synder, så han ville vända hem och 
bli pastor.

Oleg utsågs till biskopskandi-
dat, men avböjde val. Däremot är 
han vicepresident. Samfundet eller 
sammanslutningen av församlingar 
kallas SELKU (Ukrainas evange-
lisk-lutherska kyrkosynod), har 14 
församlingar och 1000 medlemmar. 

Det är som sagt en svår tid i Ukrai-
na. Man hade fyra församlingar på 
Krim, vilka man nu inte når. Flyk-
tingar kommer från församlingar i 
Luhansk och Donetsk. Oleg ställdes 
inför frågan ”Hur skall man predi-
ka för soldater i krigstid?” Predikan 
har hållits på hemliga ställen. Kor-
set som ställdes upp ville soldaterna 
ha kvar! Nya testamentet delades ut, 
och soldaternas leverne påverkades 

också av Guds ord. Man slutade 
svära och supa och ”stod ut” med 45 
minuters predikan. 

Oleg är med i en teologisk kom-
mitté, vilken behandlar olika frågor 
i församlingarna. Han uttryckte sin 
tacksamhet för det stöd man får från 
NÖ, och tog fram några böneämnen:

1) Barnhemmen. Tusentals som 
lämnats ensamma behöver lära kän-
na att de har en himmelsk far. 

2) Soldaterna och besöken hos dem. 
Hemskt för unga män i åldern 22-25 
år. De blir knäckta och behöver det 
kristna budskapet.

3) Fattigdomen, som är utbredd. En 
rektor emeritus får bara 35 euro i 
pension i månaden. Här har man en 
möjlighet att hjälpa.

Från seminariet i Usatove. Fr.v.: Alexander Jurtjenko (biskop i SELKU), studenter-
na Dima, Nikolaj, Ilija, Dmitrij, pastor Oleg samt rektor dr. Torgerson.
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Oleg är med och delar ut i Ukraina!



NORDISK ÖSTMISSION

11

Ordföranden Martin W, Anders O, kassören Anders E och Oleg S i  
Hajoms församlingshem.

4) Beroende. Man kan möta 
12–20-åringar som är beroende av 
alkohol. Sprit är billigare än juice. 
Här finns behov av rehabilitering.

Förutom konfirmandundervisning 
har man bland annat skördefest på 
hösten. Man har läger för de små i 
byn Kagarlyk. Julen har inte någon 
stark ställning i det ukrainska sam-
hället. Nyår är viktigare, och det är 
ett verk av Sovjetunionen. Man har 
både pastorer och lekmannapredi-
kanter. 

Årsmöte med val
Vid årsmötet omvaldes Simeon Ap-
pell, Ingrid Lindblom och Bert Åke 
Samuelsson som ledamöter i styrel-
sen. Martin Wihlborg omvaldes som 
ordförande, och omval skedde också 
när det gäller revisorer och valbe-
redning. Chester Åhsberg, som varit 
med i styrelsen sedan 2005, men som 
nu inte ville bli omvald, tackades för 
det arbete han lagt ner i NÖ.

Anders Eliasson
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Styrelsen för Nordisk Östmission 
framlägger här årsberättelsen för 
det 61:a verksamhetsåret. Verksam-
heten har sin grund i Bibeln och 
bekännelseskrifterna. Under bön 
om Guds ledning vill vi vara med 
om att sprida evangelium om Jesus 
Kristus bland östeuropeiska och 
asiatiska folk.

NÖ har ingen anställd i Sverige, 
utan allt arbete i Sverige utförs av 
oavlönade. Det gäller styrelsearbe-
te, insamlingsverksamhet och all 
övrig verksamhet.

Årsmötet 2016
Söndagen den 10 april hölls Nord-
isk Östmissions årsmöte i Fuxerna 
församling, där vi blev väl mot-
tagna. Församlingens präster Mi-
kael Isaksson och Bo Westergaard 
tjänstgjorde vid högmässan. Efter 
gudstjänsten var det kyrkkaffe i 
kyrkans vapenhus. I församlings-
hemmet hölls ett uppskattat före-
drag om mission på persiska av 
missionären Tony. Efter sedvanliga 
årsmötesförhandlingar avslutades 
mötet med bön.

Val av styrelse
Följande ledamöter, som stod i tur 
att avgå, omvaldes vid årsmötet: 
Anders Olsson och Magnus Skreds-

vik. Mandatperioden är tre år. 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 revisorsersättare.

Valberedning
Årsmötet omvalde Irene Karlsson, 
Jonas Andersson (sammankallande) 
och Anders Hjalmarsson att ingå i 
valberedningen. 

Styrelsen
Styrelsen har 2016-2017 bestått av 
Martin Wihlborg (ordförande), Per-
Åke Svensson (vice ordförande), 
Anders Eliasson (kassör), Simeon 
Appell (ansv.utg.), Bert-Åke Samu-
elsson (vice sekreterare), Monica 
Olsson, Anders Olsson, Chester 
Åhsberg, Magnus Skredsvik (se-
kreterare), Ingrid Lindblom Ljungs-
trand samt hedersledamoten Bengt 
Westholm.

Styrelsen har under året haft tio 
protokollförda sammanträden.

Jubileum
NÖ firade sitt 60-jubileum genom 
en missionsdag i Göteborg, i För-
samlingsfakultetens lokaler. Anfö-

Nordisk Östmissions  
verksamhetsberättelse för år 2016
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randen hölls av Martin Wihlborg, 
Pavel Sjvarts, Jonas Nilsson, Inese 
P Johansson samt Brane Kalcevic 
och Larisa Orzajeva från IFB.

Tidskrift och hemsida
Nordisk Östmissions tidskrift har 
2016 kommit ut med fyra nummer, 
alla i fyrfärg, med tillsammans 108 
sidor. Tidskriften trycks i 3800 ex 
och har sänts ut i omkring 3125 
exemplar. Överupplagan används 
för informationsspridning. Bengt 
Westholm var ansvarig utgivare för 
nummer 1, medan Simeon Appell 
tog vid som utgivare fr.o.m. nr 2. 
Förutom ansvarig utgivare har även 
Anders Eliasson ingått i redaktio-
nen. Genom tidskriften informerar 
styrelsen kontinuerligt om mis-
sionsarbetet. Tidningen har förutom 
betraktelser innehållit information 
om vårt arbete, våra mottagarländer 
och annat med anknytning till mis-
sionen. Vi vill hålla tidskriften i en 
enkel, men gedigen stil.

Hemsidan sköttes av Mika-
el Larsson. Adressen är www. 
nordiskostmission.se.

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

Verksamheten
Ukraina
Charkiv med omnejd (deLkU)
NÖ samarbetar med Himmelsfärds-
församlingen i Charkiv. Försam-
lingens föreståndare är pastor Pavlo 

Sjvarts (Schwarz). Han har också 
ansvarat för församlingar i Losova, 
Poltava samt Krementjuk. P.g.a. inre 
stridigheter har Pavel tillsammans 
med ett antal andra präster och dia-
koner uteslutits ur DELKU. Vi har 
sett det som vårt ansvar att fortsätta 
stödja de uteslutna vilket har gjort att 
vi successivt har ökat vårt stöd under 
året. NÖ har fortsatt att ge försam-
lingen ekonomiskt stöd till dess arbe-
te, både löpande utgifter och mer spe-
ciella önskemål som man framställt. 
Bl.a. skickar församlingen i Charkiv 
hjälp till de utsatta i Donetskområdet 
i östra Ukraina. Under maj månad 
besöktes Charkiv och Poltava av tre 
medlemmar från styrelsen. Nikolaj 
Herasymtjuks missionsarbete på ett 
blindskolehem stöds av NÖ. För-
samlingen i Losova har fått bidrag 
till församlingens drift. 

Pastor Alexander Gross, som 
också hör till de uteslutna, har fått 
fortsatt ekonomisk hjälp till kristet 
arbete.

Ukrainas evangeLisk-LUtherska kyr-
kosynod (brödraförsamLingarna)
NÖ har fortsatt sitt samarbete 
med brödraförsamlingarna i södra 
Ukraina (sammanslutna i SELKU), 
ledda av biskop Alexander Jurtjen-
ko. Samfundets sekreterare får lö-
nebidrag från NÖ. I Mykolajiv ar-
betar familjen Miller inom en SEL-
KU-församling. En pastor, Sergej 
Bevz i Dnipropetrovsk, understöds 
med 250 €/månad.
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Tack så mycket! Tacksamma motta-
gare av gåvor från SELKU, som NÖ 
samarbetar med. Bilder från Oleg 
Schewtschenko.
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Kiev
Barnens ambassad under ledning 
av Mirjam och Boas Adolphi, som 
arbetar med att hjälpa gatubarn 
m.m., har fått sedvanligt bidrag till 
sommarläger.

NÖ upprätthåller kontakten 
med Ukrainska lutherska kyr-
kan och dess biskop Vjatjeslav 
Horpyntjuk.

Lettland
NÖ bidrog till organisationen Cor-
pus Christii läger i Helsingfors ge-
nom att täcka kostnaden för delta-
gare från Lettland. 

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

NÖ har bestridit kostnaden för de 
lettiska deltagare i den teologiska 
STM-kurs som Församlingsfakul-
teten Göteborg ordnar. NÖ:s ord-
förande var gäst vid Hanss Jensons 
biskopsvigning.

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

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

NÖ har givit bidrag till tryck-
ningen av ”Hjärteboken” på ru-
mänska. Utgivare är Dansk Bal-
kan-Mission.

Ryssland
NÖ har genom Jonas Nilsson kon-
takt med ev. luth. kristna på Kron-
stadt med omnejd. I samarbete 
med den lutherska församlingen 
i Terijoki (Zelenogorsk) utfördes 
ett arbete på Kronstadt genom lo-
kala krafter. Kyrkoherde Aleksej 
Belousov i Terijoki fick i enlighet 
med avtalet en ersättning varje må-
nad av NÖ för sitt arbete, bl. a. på 
ett hospits. Diakon Pavel Tsvetkov, 
som numera bor på ön i den luther-
ska prästgården, som har återläm-
nats till kyrkan, har ett uppdrag 
från församlingen i Tyris på sydsi-
dan av Finska viken.

Johannes Hellberg har gett före-
läsningar i Ryssland, och NÖ gav 
stöd till detta.

Jonas har besökt Ryssland på 
uppdrag av NÖ och han ledde en 
kyrkoresa till Ingermanland som-
maren 2016.

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

Under året har vi finansierat en 
andra tryckning av Martin Luthers 
huspostilla på ryska. Ett antal av 
dessa böcker har transporterats vi-
dare till Ukraina.

Litauen 
Under året fortsatte samarbetet 
med den evangelisk-lutherska kyr-
kan i Litauen, vilken leds av biskop 
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Mindaugas Sabutis. NÖ samarbetar 
med denna kyrka bl.a. när det gäller 
dess mission i Vitryssland, och un-
derstöder två pastorer ekonomiskt. 
En transport sändes till Litauen.

Moldavien
NÖ samarbetar med den lutherska 
kyrkan i republiken Moldavien 
(Moldova och Transnistrien) och 
med Norsk Luthersk Lekmanns-
misjon (NLL). En penninggåva från 
NÖ till arbetet i Moldavien har för-
medlats av NLL.

Vitryssland
I samband med besöket i Ukraina 
besöktes också lutherska försam-
lingar i Vitryssland. Vid detta besök 
överfördes också pengar för reno-
vering av en kyrkolokal i Vitebsk. 
NÖ förmedlade pengar till julklap-
par till barn.

Slovakien och Polen
NÖ ger bidrag till Slovakiskt evang-
eliecenter i form av ett lönebidrag 
under ett år. Det är Slavomir Slavik 
i EVS som får hjälp på detta sätt. 

Det lutherska radiomissionsar-
betet i Polen, som utförs av Marek 
Cieslar, har fått bidrag av NÖ.

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. Under 2016 har 
NÖ också bidragit med utrustning 
till ett evangelisationscentrum i Ar-
menien. Detta stöd går genom TWR 
Kanada. Missionären Tony besökte 
vårt årsmöte.

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). Nu har paret Anell överlämnat 
detta ansvar till Jonas Andersson. 
Vi samarbetar med vår sedvanliga 
transportfirma, som har sitt säte i 
Malmö. En transport sändes till Li-
tauen och en till Rumänien.

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

NÖ handlar inte aktivt med aktier 
och aktiefonder. Däremot förvaltar 
vi aktier som vi fått i arv, och får 
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därmed utdelningar som vi redovi-
sar i bokföringen tillsammans med 
avkastningen från räntebärande 
konton. Ränteläget gör att aktieut-
delningen många gånger är rikliga-
re 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.

Våra trogna medarbetare (Sylvia, Elsie, Jonas, Birgit och Lennart) i Solberga till-
sammans med Oleg från Ukraina.
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Resultaträkning 2016 

Kurs SEK/EUR 9,5900

Inkomster: 
Gåvor 481 786,03 kr
Kollekter 96 160,40 kr
Gåvor Ukraina 2 700,00 kr
Sykretsgåvor 18 000,00 kr
Räntor och utdelningar 159 288,69 kr
Testamenten 617 522,93 kr
Egenbetalda resor 68 934,00 kr
Täckning av kostnad 6 131,00 kr

Summa inkomster 1 450 523,05 kr

Utgifter: 
Porto: tidning, frimärken, bank mm 73 360,36 kr
Avlöning: Slovakien, Lettland, Ukraina, Ryssland 232 094,62 kr
Resor, till och från öst mm 193 764,86 kr
Bibelspridning 100 000,00 kr
Radiomission, Iran och Polen 156 896,76 kr
Missionslitteratur 67 437,97 kr
Trycksaker 71 236,00 kr
Omkostnader 36 884,32 kr
Ukraina 233 577,16 kr
Litauen 63 429,00 kr
Ryssland 9 366,30 kr
Vitryssland 22 528,32 kr
Läger 58 662,21 kr
Lettland 86 332,00 kr
Rumänien 20 772,76 kr
Moldavien 25 000,00 kr

Summa utgifter 1 451 342,64 kr 

Inkomster 1 450 523,05 kr
Utgifter -1 451 342,64 kr 
Valutaväxling 39,37 kr

Årets resultat -780,22 kr 
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Kapitalräkning 2016

Kurs SEK/EUR 9,5900
 16-01-01 16-12-31 Skillnad
S E B 519 919,42 kr 297 852,59 kr -222 066,83 kr
Skandiabanken 670 597,45 kr 120 597,45 kr -550 000,00 kr
Handelsbanken 563 975,75 kr 1 031 519,75 kr 467 544,00 kr
Sparbanken Alingsås 482 837,26 kr 698 765,58 kr 215 928,32 kr
Plusgiro 74 357,02 kr 92 190,91 kr 17 833,89 kr
Nordea bank 489 607,44 kr 200 000,00 kr -289 607,44 kr
Summa bank & pg 2 801 294,34 kr 2 440 926,28 kr -360 368,06 kr
   
Handelsbanken,  
fasträntekonto 390 000,00 kr 0,00 kr -390 000,00 kr

Skandiabanken,  
fasträntekonto 0,00 kr 550 000 kr 550 000,00 kr

Fordran på Karki 117 722,00 kr 117 722,00 kr 0,00 kr
Insamlingsskuld Lettland -100,00 kr -100,00 kr 0,00 kr
Summa fordringar & skulder 117 622,00 kr 117 622,00 kr 0,00 kr
   
Aktier och fonder 2 353 166,91 kr 2 534 255,46 kr 181 088,55 kr
   
Summa kronor 5 662 083,25 kr 5 642 803,74 kr -19 279,51 kr
   
Kassa 0,00 € 50,00 €  50,00 € 
Deutsche Postbank 11 738,49 € 13 616,18 €  1 877,69 € 
Deutsche Postbank, Festgeld 12 186,41 € 12 187,74 €  1,33 € 
Summa euro 23 924,90 € 25 853,92 €  1 929,02 € 
Euro i kronor 229 439,79 kr 247 939,09 kr 18 499,30 kr
EUR & SEK 5 891 523,04 kr 5 890 742,83 kr -780,21 kr
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Larisa Orzajeva håller på med att översätta Bibeln till mari-språket. NÖ är 
med och understödjer detta arbete. Brevet har kommit till oss genom Brane 
Kalcevic på Institutet för bibelöversättning.

Kära vänner! 
Under den senaste tiden har jag känt 
en stor glädje och tacksamhet över 
att vi fått en erfaren språkgranska-
re, Margarita. Samarbetet med hen-
ne är mycket givande: Margarita 
uppmärksammar många saker som 
gör texten mycket mer läsbar. 

Under ett par års tid har det fun-
nits en ny ortografi – stavningsreg-
ler – för marispråket. Vi har varit 

tvungna att revidera stavningen av 
vissa ord. I några fall har vi använt 
den nya stavningen, i andra fall har 
vi lämnat det gamla ordet kvar be-
roende på vad som är mest begrip-
ligt för läsaren. T.ex. ”kazapatša” 
(killing) borde man skriva enligt 
de nya reglerna ”kazavatša”. Men 
arbetsgruppen tyckte att det var rätt 
att inte ändra på ordet, för det gamla 
sättet att skriva är redan väl etable-

Larisas senaste brev
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Pavel Schwarz (Sjvarts), pastor i Charkiv,  
berättar bland annat följande i ett brev:

Från den 1 december försöker vi 
dela ut mat till hemlösa en gång i 
veckan. Församlingsmedlemmar 
hjälper till med detta. Man har 
hjälpt människor i krigsområdet i 
Luhansk och Donetsk, bland annat 
med hjälp av pengar från NÖ. Mat-
paket till sjukhus och honungskakor 
till stora familjer ingick i detta. Man 
har fått gåvor från Polen, vilka man 
delat ut i församlingarna i Charkiv-
området och i Donbas.

Gudstjänster, konfirmandunder-
visning, körövningar, söndagssko-
la, bibeltimmar m.m. pågår som 
vanligt. Man vill gärna påbörja 
samarbete med en närliggande sko-
la. Även i Charkiv och Poltava firar 
man 500-årsjubileet av reformatio-
nen.

Red.

Några rader från Charkiv

rat och läsarna är vana vid det. 
I mitt översättningsarbete har jag 

reviderat översättningen av andra 
Mosebok på grundval av konsultens 
anmärkningar. I Jeremia har jag av-
ancerat till kapitel 30. 

Jag skickar en bild på vår feed-
backsamlare Tatjana Anisimova 
tillsammans med sina föräldrar och 
barnen Bogodan och Vera. Föräld-
rarna bor i byn Novyj Torjal där vi 
nyligen var för att samla feedback. 

Även om hedendomen på olika 
sätt blivit starkare, intresserar Bi-
beln på det egna språket marierna. 
Låt oss be om vishet och mod för 
de kristna att berätta om Jesus och 
frälsningen – och detta så klart att 
folk förstår att kristendomen inte 
är ryssarnas religion, utan att Jesus 
Kristus också är mariernas Frälsare!

Larisa Orzajeva
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Gåvoredovisning
Januari 2017
Gåvor 47 525,00
Kollekter 4 167,00
Summa 51 692,00

Kollekter januari
Fagereds pastorat 904,
Brastad 1050,
Hästveda luth. Missionsförening 
1740,
Höks pastorat 473.

Hyllningar januari
Caroline Nilsson, Nybro,
Margaretha Nilsson, Hisingen.

Begravningar januari
Evert Johansson, Norum,
Erik Björn, Norum,
Anders Olivius, Lund,
Tage Svensson, Göteborg,
Berit Samuelsson, Hålta,
Bengt Edvardsson, Solberga.

Februari 2016
Gåvor 34 125,00 kr +50 euro
Kollekter  5 232,00 kr
Summa  39 357,00 kr +50 euro

Kollekter februari
Pauluskapellet, Uppsala 1460,
Osby pastorat 1202,
Södertälje 2570.

Hyllningar februari
Anna Karin Appell, Kristianstad.

Begravningar februari
Ivar Johansson, Lycke,
Gudrun Josefsson, Kungälv,
Cecilia Olivius, Växjö,
Tore Håkansson, Virestad.
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Mars 2017
Gåvor 58 474,00
Kollekter  9 155,00
Summa 67 629,00

Kollekter mars
Uddevalla 392, 
Torestorp 764, 
Öxabäck 1465, 
Älekulla 1228, 
Göteborgs S:t Pauli 3285, 
Gällivare-Malmberget 1511, 
Ödenäs 510.

Begravningar mars
Cecilia Olivius, Växjö,
Bengt Rutgersson, Stenkyrka,
Ally Gustafsson, Göteborg,
Siv Bäcklund, Ödåkra,
Ingy Isaksson, Uddevalla,
Erik Långström, Skara,
Lennart Samuelsson, Jörlanda,
Gudrun Josefsson, Kungälv,
Birgit Svensson, Ödsmål,
Sone Bengtsson, Laholm  
(Ränneslöv),
Ingegerd Hammar, Uddevalla.

Föreningar första kvartalet
Norrfors 1500, Brålanda 2000, 
Fotskäl 300, Ödsmål 1500, Lidhult 
2000, Halltorp-Voxtorp 2500, Grö-
nahög 1000.
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Adressändringar meddelas kassören! 
Nordisk Östmission, Fagerliden 6, 451 93 Uddevalla

Miljömärkt Trycksak 3041 0834Litorapid Media AB, Göteborg 2017

Välkommen till NÖ-tidningen! Detta num-
mer handlar främst om vårt årsmöte i Ha-
jom och det som berättades där om Ukraina. 
Men du kan också läsa om hur vår verksam-
het tedde sig förra året och ett brev från bi-
belöversättaren Larisa. Klockan kallar dig 
inte bara till att läsa och bruka Guds ord. 
Du blir också påmind om att Guds ord be-
höver nå ut över världen, så att människor 
kallas till Guds rike. NÖ har sitt missionsfält 
i österled, och du får vara en förebedjare för 
detta arbete. Denna tidning kommer till dig 
som ett tack för att du stödjer NÖ med dina 
gåvor, vare sig det är penningmedel till vårt 
giro (känt nummer sedan 1956) eller natura-
gåvor till lagret i Solberga. 

Anders Eliasson

Klockan kallar

Klockstapeln i Hajom


