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Vitryskt besök i lagret i Solberga i Älvsyssel. Från vänster i bilden Sylvia Gustafsson,  
Pavel Lutjenko, Elsie Alfredsson och Linda Nilsson. Läs mer om Vitryssland  
och om verksamheten i lagret inne i tidningen! Foto: Martin Wihlborg.
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Stark och mäktig psalmsång under-
stödd av en brusande orgel. Så för-
väntar sig många evangelisk-luth-
erska kristna gudstjänsten i en väl-
fylld kyrka. Många av oss tar nog 
till och med för givet att en guds-
tjänst ska vara sådan. Den som re-
ser runt i världen och besöker guds-
tjänster i olika sammanhang blir i 
så fall besviken. Det som är givet 
i vår tradition kan vara helt främ-
mande i en annan. Att kyrkorna i 
detta avseende skiljer sig åt går i 
hög grad tillbaka till reformationen. 
I den medeltida gudstjänsten musi- 
cerades det men det var präster och 
körer som stod för sång och musik. 
Församlingen var i detta avseen-
de passiv. De olika reformatorerna 
hade skilda uppfattningar om musi-
ken. Den schweiziske reformatorn 
Huldrych Zwingli var visserligen 
mycket musikalisk man han av-
skaffade musiken från gudstjäns-
ten. Den något senare Jean Calvin 
tillät gemensam sång men begrän-
sade denna till Psaltarens psalmer. 
Instrument uteslöts med hänvisning 
till att de i Gamla förbundet använts 
i tempelgudstjänsten och då Jesus 
uppfyllt och avskaffat denna skulle 
instrument inte användas den krist-
na gudstjänsten. Martin Luthers 
inställning var en helt annan. ”Näst 

efter teologin håller jag musiken 
högst”, kunde han säga. Luthers in-
ställning var grundad i en allmänt 
positiv inställning till skapelsens 
gudagivna gåvor, bland vilka mu-
siken var en. Gamla testamentets 
framställning av musiken som ett 
väsentligt inslag i gudstjänsten var 
en källa till mänsklig glädje och 
lindrare av själslig smärta. Insikten 
var att den var ett lysande pedago-
giskt hjälpmedel.

När Psaltarens psalmer gång på 
gång uppmanar till sång och spel 
till Herrens ära (jfr t ex Ps 21:13; 
33:3; 108:1) måste alla kristna få 
delta i denna sång. När det i Gamla 
testamentet varit prästernas upp-
gift att stå för sång och spel måste 
alla kristna som medlemmar i det 
allmänna prästadömet på detta om-
råde få utföra sin prästtjänst (1 Pet 
2:5). För att detta skulle kunna ske 
behövdes sånger som var begrip-
liga för gemene man och platser 
i gudstjänsten av sjunga dem. Så 
formades den evangelisk-luther-
ska koral som vi känner den. Och 
samtidigt fick folket sjunga in det 
återupptäckta evangeliet: ”För mig 
sitt liv, sitt dyra blod han ville icke 
spara, att för den dom mig förestod 
jag måtte tryggad vara. Han blev 
hos Gud min löftesman, uti hans 

Betraktelse:

Sjung och spela!
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död min synd försvann. Så är jag 
frälsad vorden.” Luther som från 
sin barndom och hela sin skolgång 
kände sångens stora möjlighet som 
pedagogiskt hjälpmedel fick i psal-
merna ett oöverträffat redskap för 
evangeliets spridande och inläran-
de. De påvetrogna kunde senare 
klaga att hans psalmer gjort långt 
större skada än alla hans skrifter.    

Luther själv upplevde ofta an-
fäktelse och nedstämdhet. Musi-

ken kom då ofta som en räddning. 
Luther hänvisar i sina skrifter re-
gelbundet till 1 Sam 16:23 om hur 
David med sin musik fick den onde 
anden av vika från kung Saul. Det 
var också Luthers och många an-
dras erfarenhet. Att musiken haft 
den högsta platsen näst efter teo-
login beror på att den endast står  
efter teologin när det gäller att ska-
pa verklig glädje i hjärtat. 

Daniel Johansson

Ordförandens spalt

Besök av Pavel Lutjenko
Huvudtalare vid vårt årsmöte i 
Ytterby församling var Pavel Lut-
jenko från den oberoende evang-
eliskt-lutherska kyrkan i Vitryss-
land. För två år sedan besökte två 
medlemmar av styrelsen (Magnus 
Skredsvik och jag) Vitryssland och 
vid det tillfället träffade vi Pavel. 
Han har varit i Sverige men ald-
rig tidigare inbjuden av Nordisk 
Östmission. Nyligen valdes han 
till biskop i denna vitryska kyrka. 
Hans företrädare Meyersson (som 
vi också mötte vid vårt besök 2016) 
är nu 84 år och så sjuk att han inte 
längre kan vara biskop. Förhopp-
ningsvis kommer Pavel att kunna 
vigas till biskop av en biskop från 
något grannland under sensomma-

ren eller hösten. Att vara biskop i 
den vitryska kyrkan är en helt oav-
lönad tjänst. Pavel lever sedan någ-
ra år på sin pension, som verkligen 
inte är stor. I Vitryssland går man i 
pension när man blir 60 år. Den låga 
pensionsåldern skall nog delvis ses 
mot bakgrund av att levnadsåldern i 
Vitryssland är mycket lägre än den 
är i Sverige.   

Vitryska, ryska och ukrainska 
bildar de s.k. östslaviska språken. 
Men idag pratar de flesta människ-
orna ryska i Vitryssland. Belarus 
(som man t.ex. säger på engelska) 
motsvarar vad landet heter på rys-
ka. Namnet Vitryssland är baserat 
på teorin att bel kommer från det 
ryska ordet ”beli” som betyder vit. 
Det skulle ha fått sitt namn av att  
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Vitryssland till skillnad från Ryss-
land aldrig var en del av mongolri-
ket. Enligt en annan teori kommer 
bel från det slaviska ordet ”baloto” 
som betyder kärr eller träskmark. 
Det är i så fall samma ord som or-
det balt som vi känner igen från de 
baltiska länderna. 

Vitryssland
Vitryssarna idag är mycket seku-
lariserade. Man går till kyrkan vid 
livets stora högtider. Formellt hör 
dock ungefär 80 % av vitryska fol-
ket till den rysk-ortodoxa kyrkan. 
Den näst största kyrkan är den 
katolska. Men även Vitryssland 
har varit påverkat av reformatio-
nen och det redan under Martin 
Luthers tid. Bibeln översattes till 
vitryska i början av 1500-talet. 
Även Pavel kände till Gustaf II 
Adolf, som kungen som räddade 
reformationen i Europa. Under 
Sovjettiden utplånades dock den 
lutherska kyrkan helt. Efter Sov-
jetunionens fall har bl.a. Missou-
risynoden från USA försökt att 
vara med om att skapa en luthersk 
kyrka i landet. Det har dock miss-
lyckats eftersom kyrkan helt har 
tagits över av människor som varit 
mer intresserade av pengar än av 
evangeliet och idag har Missou-
risynoden så vitt jag förstår helt 
lämnat landet. Ett exempel på att 
allt inte går att fås för pengar. I 
vissa fall gör pengar t.o.m. mer 
skada än nytta. 

Göteborg, Solberga, Ytterby
Jag hämtade Pavel på flygplatsen på 
fredag kväll och lämnade honom på 
tisdag morgon. Det gav oss stora möj-
ligheter att diskutera situationen för 
den lutherska kyrkan i Vitryssland. 
Hans kyrka är mycket liten. Den be-
står av 11 församlingar med totalt 
några hundra medlemmar. Där finns 
tre pastorer och tre icke prästvigda 
predikanter. Vad som är ännu mer 
oroande är att medelåldern är mycket 
hög och att det är väldigt svårt att få 
unga människor till kyrkan.

På lördagen åkte vi ut till vårt in-
samlingslager i Solberga. Det är så 
roligt att få visa det fina arbetet som 
görs här. Pavel var mycket impo-
nerad även om hans åsikt är att det 
idag är alldeles för komplicerat att 
ta emot en fylld lastbil i Vitryssland. 
Men kanske det kan bli möjligt om 
några år. Det var också roligt att få 
visa honom lite av den västsvenska 
naturen. Pavel är t.ex. inte alls van 
vid berg från naturen hemma. 

På lördag e.m. hann vi också med 
en promenad på Kungsportsavenyn 
i Göteborg. En promenad som ledde 
oss ner till Gustaf Adolfs torg och 
utbyte av tankar om kungens bety-
delse för reformationen. Diskussio-
nerna fortsatte sedan vid en middag 
hemma hos mig där några fler från 
styrelsen fick möjlighet att diskute-
ra med Pavel. 

På söndag var det dags för årsmö-
tet i Ytterby, som refereras på annat 
håll i denna tidning. På kvällen del-
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tog vi vid kvällsmässan i Göteborgs 
Vasa där drygt 20 personer mycket 
kort fick höra om Vitryssland. 

På måndagen besökte vi FFG (för-
samlingsfakulteten) där Jakob Ap-
pell förtjänstfullt tog emot oss. Även 
här fick Pavel möjlighet att göra en 
kort presentation av sig och sin kyr-
ka. Med Jakob diskuterades också 
möjligheter till fortsatt samarbete. 
Kanske det skall gå att finna någon 
yngre i Vitryssland som i framtiden 
kommer att studera vid FFG.

Som jag inledde denna artikel 
har vi alldeles nyligen inlett vårt 
samarbete med denna lutherska 
kyrka i Vitryssland. Indirekt har 
vi tidigare kommit i kontakt med 
den eftersom vi stött den lutherska 
kyrkan i Litauen och dess hjälp till 
Vitryssland. I samband med vårt 
besök för två år sedan gav vi en 
summa pengar till reparation av ett 
hus i Vitebsk i östra delen av landet. 
Huset används som gudstjänstlokal 
för en av församlingarna i staden. I 
samband med Pavels besök i år be-
slutades att ge hans kyrka en min-
dre summa pengar. Pavels önskan 
var att huvuddelen av den summan 
skall användas för att utöka guds-
tjänstlokalen i Orsja så att det skulle 
bli lättare att fira gudstjänst för för-
samlingen i denna stad. 

Tacksam hemresenär
På tisdag morgon körde jag ut Pavel 
till Landvetter för resan hem. Resan 
är lång eftersom han flög till Wars-

zawa och därifrån tog tåget hem 
till Vitebsk (namnformen Vitsebsk 
finns också, red. anm.). Pavel var 
mycket tacksam för den fördjupade 
kontakt han fått med Nordisk Öst-
mission. Och jag var glad över den 
ökade insikt jag har fått om Vitryss-
land och den lutherska kyrkan där. 
Det är ingen lätt uppgift att bli bi-
skop där men förhoppningsvis kan 
Nordisk Östmission just här göra 
en viktig insats. Med sig hem fick 
Pavel också ett exemplar av Mar-
tin Luthers huspostilla på ryska. 
Huspostillan var okänd för honom 
eftersom den inte varit översatt till 
ryska innan Nordisk Östmission 
under 2011 tog initiativet och an-
svarade för en översättning. Vi har 
också nyligen låtit trycka en andra 
utgåva av den i S:t Petersburg. 

Tack och välkommen
Jag vill även här passa på att tacka 
Monica Olsson som nu lämnar sty-
relsen efter 17 år. Monica har också 
en gedigen erfarenhet efter två års 
diakoniarbete i S:t Petersburg. Tack 
för det arbete och det engagemanget 
som du under dessa år har lagt ner 
för Nordisk Östmission. 

Som efterträdare hälsas Margare-
ta Eliasson från Göteborg hjärtligt 
välkommen in i styrelsen.  

Så vill jag passa på att önska er 
alla läsare en riktigt god sommar i 
vår Frälsares namn! 

Martin Wihlborg
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När jag i höstas förberedde några 
föredrag om den svenska Kyrkli-
ga Masurienhjälpen 1946–48, som 
jag höll i samband med den polska 
lutherska kyrkans reformationsjubi-
leum, dels i två mindre städer i Ma-
surien, dels på Slottet i Warszawa, 
stötte jag på vad man skulle kunna 
kalla Masurienhjälpens förhistoria i 
Ukraina. 

Cederberg och Wolosianka
Daniel Cederberg (1908–69) var 
präst i Lunds stift, längsta tiden kyr-
koherde i Staffanstorp. Före andra 

världskriget var han sjömanspräst 
i Danzig och Gdynia. Han talade 
både tyska och polska. Hans otåliga 
initiativkraft var både en styrka och 
en svaghet. Bland polska evange-
liska kristna var han välbekant se-
dan det s.k. Wolosiankamålet 1937. 
Wasyl Wolosianka var en 23-årig 
ukrainsk väckelsepredikant från 
Galizien, en provins som då hörde 
till Polen. Han hade dömts till åtta 
års fängelse för att ha uppviglat 
ukrainare att göra uppror mot den 
polska staten och ivrat för att Gali-
zien skulle tillhöra Ukraina. Väck-
elsen i Volynien och Galizien var 
ett av de främsta insamlingsmålen 
för den svenska tidskriften ”Kyrkor 
under korset”, som dock måste sä-
gas ha överdrivit dess omfattning. 
På fullt allvar skrev man att ”väck-
elsen torde kunna räknas som den 
mäktigaste reformationsrörelsen 
sedan den egentliga reformationens 
dagar”. Att den lutherska väckelsen 
till stor del byggde på övergångar 
från den grekisk-katolska folkfrom-
heten talade man inte så mycket om.

Cederberg lyckades nu mobilise-
ra ett sådant stöd för Wolosianka, 
att denne blev frikänd på alla punk-
ter från anklagelserna om statsfient-
lig verksamhet. Många vittnen hade 

Daniel Cederberg i Ukraina och Polen 
eller När hjälpen misstyds

Kyrkoherde Daniel Cederberg
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hört honom tala om det ukrainska 
folkets fångenskap och att det be-
hövde befrias. Försvarets linje var 
att han predikat om alla människors 
fångenskap under synden och om 
Guds nåd som befrielse – det rör-
de sig om religion, inte om politik. 
Tack vare Cederbergs ingripande 
slog försvarets linje igenom. Men 
Wolosianka fick avtjäna två års 
fängelse för ”smädelse” av Guds 
Moder, Jungfru Maria.

När några av de ledande väckelse-
männen senare kom till Sydsverige 
för att hålla föredrag, följde Ceder-
berg med som tolk. Han beskrev ett 
föredrag av Wolosianka som ”ett 
anförande, som djupt grep oss alla 

genom den hänförelse och värme, 
som besjälade honom. Hans starkt 
pietistiska läggning torde under 
den svåra fängelsetiden ha ytterli-
gare fördjupats. Det är mig ganska 
uppenbart, att hans framträdande 
genom den markanta intensiteten i 
framställningen lätt kan väcka irri-
tation och missförstånd”.

Till skillnad från Lars Wollmer, 
redaktör för ”Kyrkor under kor-
set”, var Cederberg mån om att inte 
framträda som tysksympatisör. Han 
var medveten om att väckelsens folk 
hade förbindelse med tyska evange-
liska kristna. Som vi strax skall se, 
räckte det inte att vara medveten om 
denna risk.

Församlingsmedlemmar i Zjuravitji (på polska: Zurawicze) 1936.  
Mannen allra längst till höger är troligen Wolosianka.
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Fynd i Ukraina under kriget
Cederberg ingick sedan – på rekom-
mendation av biskop Edvard Rodhe 
i Lund – i den internationella grupp 
som under tysk ledning 1943 skulle 
undersöka en massgrav i Vinnytsia 
i nuvarande Ukraina. Efter hem-
komsten höll han flera föredrag som 
refererades i pressen. Kommunist-
tidningarna vinklade föredragen 
som nazistisk propaganda, eftersom 
fakta om massgravarna otvetydigt 
belastade Sovjetunionen. Under-
sökningarna pekade på att 9–11.000 
ukrainare skulle ha avrättats om-
kring 1937–38. De hade drabbats 
av hungersnöden 1933 och därefter 
tvingats att bilda stora kolchoser. 
Avrättningarna skedde på grund 
av ukrainarnas motstånd. Eftersom 
kulorna hade så liten kaliber, sköts 
de flesta offren två gånger, och åt-
minstone 78 stycken sköts tre gång-
er. Samtliga män hade händerna 
bundna. De yngre offren begravdes 
nakna. Inga anhöriga informerades 
om vad som hänt. I maj 1943 upp-
täcktes 91 massgravar, med 9.432 
lik. 670 personer kunde identifieras, 
de flesta som ukrainare, men även 
28 etniska polacker. De hemska 
fynden användes i den nazityska 
propagandan mot Sovjetunionen.

Bland de avrättade fanns många 
ortodoxa präster och nunnor. Därför 
hade bl.a. metropoliter från Serbien 
och Bulgarien inbjudits att medver-
ka vid den minnesgudstjänst som 
hölls vid massgravarna. Cederberg 

talade om ”långhåriga, skäggiga, 
krokiga gubbar, präglade av åratals 
lidanden och nöd, klädda i urblekta 
och smutsiga ornater”, som förrät-
tade ”sin heliga tjänst som levande 
vittnen om en martyrkyrkas oöver-
vinnliga kraft”. På hemvägen träf-
fade han en del av de evangeliska 
kristna han lärt känna på 1930-ta-
let, och blev sedan den kanske ende 
utlänning som med egna ögon så 
tidigt fick se det utplånade judiska 
ghettot i Warszawa. Björn Ryman, 
som skildrat Cederbergs färd, kom-
menterar att han under sin resa fått 
bevittna ”två krigförande dikta-
turers ohyggligheter”. Cederbergs 
engagemang i denna fråga skulle 
senare komma att inverka negativt 
på hans relationer med de kommu-
nistiska myndigheterna, som gärna 
delade den romersk-katolska upp-
fattningen att lutheraner var tyskar 
och inte riktiga polacker.

Masurien
Cederbergs inblandning i Wolosi-
ankamålet och undersökningen av 
Vinnytsiamassakern skulle få ett 
tragiskt efterspel. Man sökte näm-
ligen misskreditera den väldiga 
hjälpinsats, till stor del finansierad 
med medel från USA, som Kyrkli-
ga Masurienhjälpen 1946–48 be-
drev bland de kvarvarande masu-
rerna – en typisk gränsbefolkning 
av slaviskt ursprung, med evang-
elisk bekännelse. De äldre talade 
en västslavisk dialekt, masuriskan, 
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liknande gammaldags polska, men 
använde tyska som kyrkospråk. 
Sedan 1888 hade de inte fått någon 
skolundervisning på polska, och un-
der nazitiden var polskan förbjuden. 
Efter kriget blev istället tyska språ-
ket förbjudet. En annan författare 
beskriver masurerna som ett folk av 
polsk härstamning, med tysk skol-
gång, slaviska seder och bruk, tysk 
tradition, polska efternamn och 
tyska förnamn, polskt talspråk och 
tyskt skriftspråk, polska ordspråk, 
tyska sånger, och slavisk religiositet 
med evangelisk konfession. Många 
hade utvandrat redan i samband 
med första världskriget, de flesta 
flydde före Röda arméns intåg, och 
ytterligare andra masurer utvand-

rade från mitten av 1950-talet, när 
det åter blev möjligt. En stor grupp 
hade tidigt sökt sig till Westfalen i 
västra Tyskland. 

Den masuriska befolkningen be-
stod efter andra världskriget till stor 
del av gamla och barn – männen 
var döda eller i fångenskap, många 
kvinnor deporterade till tvångsar-
bete. Både hästar och kor var säll-
synta, och jordbruket sköttes till 
stor del av gamla kvinnor. Därtill 
kom den stora tvångsförflyttning-
en av östpolacker som fick lämna 
sina hem i de delar av Polen som då 
överfördes till Sovjetunionen. De 
betraktade masurerna som tyskar, 
och tog ibland med våld över både 
bostäder och kvarvarande djur. När 

Masurer utanför sin kyrka. Församlingen består mest av äldre kvinnor och barn.
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en gammal masurisk skräddare som 
firat jul hos sin bror, återkom efter 
helgen, hade han inte längre något 
hem. Därtill härjade rövarband från 
centrala Polen. Det gamla slagordet 

att en polack är katolik, kom fli-
tigt i bruk. I denna situation gjorde 
svenskarna en stor insats med mat 
och kläder, omhändertagande av 
föräldralösa barn, restaurering av 

Lutheraner och lutherska pastorer i Ozerjany 1937
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evangeliska kyrkor och orglar, re-
gelbundna gudstjänster osv. De var 
noga med att hjälpa alla i behov av 
hjälp, oavsett konfession. Den mest 
gripande berättelsen jag läst är om 
åtta kvinnor, som efter en konfir-
mation bad prästerna följa med ut i 
skogen för att till begravningsplats 
inviga det ställe, där kvinnorna 
grävt ner sina män på den plats där 
de skjutits ihjäl. Sedan ville dessa 
änkor ta emot nattvarden på sina 
mäns gravar.

Anklagelser och upprättelse
Den svenska hjälpverksamheten 
motarbetades av både katoliker, 
kommunister, och andra hjälpor-
ganisationer. Att de flesta svenska 
hjälparbetarna talade tyska med lo-
kalbefolkningen stred mot de hårda 
poloniseringssträvandena, och gjor-
de dem misstänkta i myndigheter-
nas ögon. De lokala myndigheterna 
var dock ofta mer realistiska och 
pragmatiska i sin syn på hjälpverk-
samheten än de centrala. Mot slutet 
av den korta tiden 1946–48 stod det 
också klart att kyrkliga barnhem 
inte kunde accepteras av myndig-
heterna, endast kyrkliga ålderdoms-
hem. En masurisk psalmbok tryck-
tes i Lund, men fick inte delas ut, 
därför att kommunisterna trodde att 
orden om mörkrets förste i Luther- 
psalmen ”Vår Gud är oss en väldig 
borg” syftade på Sovjet.

Senare försökte man hävda att 
Cederberg varit starkt antipolskt in-

riktad, och att han redan under mel-
lankrigstiden varit förbunden med 
”den tyska minoriteten”. Cederberg 
blev ur polsk synvinkel en obekväm 
person redan genom sitt arbete för 
Wolosianka och masurerna. Under 
Masurienhjälpens tid skulle han 
olagligt ha hjälpt människor ut ur 
Polen och brutit mot valutabestäm-
melserna. Han beskylldes senare 
även för spionage. Sin sista större 
insats gjorde Cederberg för befriel-
sen av den lutherske biskopen Lajos 
Ordass i Ungern.

Först genom inbjudan till hans 
barn att delta i den polska luther-
ska kyrkans reformationsjubileum 
2017, och genom mitt föredrag i 
Warszawa vid samma tillfälle kan 
Daniel Cederbergs minne sägas ha 
återupprättats i Polen.

Anders Jarlert

Det ringer till gudstjänst i Bohorodtjany
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Den 15 april, Tredje söndagen i 
påsktiden, hade Nordisk Östmis-
sion, sitt årsmöte i Ytterby kyrka 
och församlingshem. Det inleddes 
med gudstjänst (med dop) i kyr-
kan vid vilken dess komminister 
Gabriel Bengtsson tjänstgjorde. Vi 
sjöng psalmerna 558, 157:1-3, 248, 
472 samt 59. Som lovpsalm förekom 
147:4. Efter kyrkkaffe i försam-
lingshemmet fortsatte mötet med 
ett föredrag i vilket Pavel Lutjenko 
från Vitryssland berättade om luth-
erska kyrkan i sitt hemland, med 
tillägg om situationen i allmänhet i 
landet. När det gäller lutherdomen 
kom den första gången till Vitryss-
land på 1500-talet, och lilla kate-
kesen översattes redan 1562. När 
det gäller folks hälsa i landet är den 
påverkad av utsläppen från kärn-
kraftverket i Tjernobyl. Lutjenko 
själv kom med i kyrkan för sju år 
sedan. Hans kyrka har tre pastorer 
och tre predikanter. Luthersk tro är 
en av fem religioner som är erkända 
av vitryska myndigheter. De andra 
är de rysk-ortodoxa och romersk 
katolska kyrkorna, samt judendom 
och islam. 

Vid årsmötet framlades verksam-
hetsberättelsen, vilken vi trycker 
här i tidningen, och ett bokslut (en 
sammanfattning finns på annan 

plats i tidningen). Sedvanliga val 
företogs. Per Åke Svensson och 
Anders Eliasson omvaldes som le-
damöter i styrelsen. Styrelseleda-
moten Monica Olsson avtackades 
efter 17 år i styrelsen, och i hennes 
ställe valdes Margareta Eliasson 
från Göteborg som ledamot. Omval 
skedde av revisorer, och valbered-
ningen reducerades till två medlem-
mar. Undertecknad avslutade mötet 
med bön.

Anders Eliasson

Årsmötet 2017

Ytterby kyrka. Foto: Martin Wihlborg
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I slutet av maj 2017 hade jag för-
månen att besöka Riga i Lettland 
i samband med att den evange-
lisk-lutherska kyrkan firade refor-
mationens 500-årsjubileum. (Tack, 
Nordisk Östmission, för understöd 
med resan!)

Det gamla Livland
För mig som kyrkohistoriker var 
det ett privilegium att besöka lan-
det, kyrkan och staden. Det som 
slog mig efteråt var att resan på vis-
sa punkter bekräftade det jag redan 
trodde mig veta men att jag på andra 
områden tvingades tänka om – och 
då handlade det både om Lettland 
och Sverige, faktiskt!

Till att börja med var Riga en 
verkligt fascinerande stad. Man 
märker direkt en syntes mellan 
bland annat lettisk, tysk och rysk 
kultur, och en stadspromenad känns 
som en tidsresa som oavbrutet rör 
sig över åtskilliga sekel. Element 
från den svenska tiden – c:a 1621–
1710 styrdes Riga och provinsen 
Livland från Stockholm – gjorde sig 
ofta påminda. Det var också tydligt 
att många av dagens letter ser på 
den svenska tiden med uppskatt-
ning och att åtskilliga har intresse 
av både svenska språket och svensk 
historia och kultur. I ljuset av ett 
antal senare, synnerligen brutala, 
epoker framstår det svenska styret 

som ganska harmoniskt. Många 
personer var förtjusta över att träffa 
en svensk som de inte kände sedan 
tidigare!

Luther, missionen och Lettland
Själv var jag ombedd att medverka 
vid konferensen med en föreläsning 
om Luther, de lutherska kyrkorna 
och missionen. Det var inspirerande 
att få bygga stora delar av min före-
läsning på professor Ingemar Öbergs 
magistrala arbete Luther och världs-
missionen (Åbo 1991). Original-
versionen är utgången sedan länge 
men numera finns en utmärkt ame-
rikansk utgåva, Luther and World 
Mission (2007). Boken är översatt av 
Dr. Dean Apel som en gång var min 
missionärskollega i Kenya men nu-
mera är bosatt i Vännäs.

I samband med konferensen lan-
serades en förnämlig bokutgåva. 
Det handlade om en nyutgivning 
av Rigas reformator Andreas Knöp-
kens skrift 24 teser. Boken utkom 
ursprungligen 1522 på latin men ny-
utgåvan är försedd med en parallell 
lettisk översättning. Till detta kom-
mer tre kortare moderna bidrag på 
tyska och engelska författade av den 
lettiske prästen dr Guntis Kalme, 
dr Reinhard Slenczka (pensionerad 
professor från Erlangen i Tyskland, 
tidigare rektor vid Lutherakademin 
i Riga) samt professor Ojars Sparitis 

Reflexioner från en lettisk resa
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(president i Lettiska Vetenskapsaka-
demin). Deras bidrag bekräftade att 
Riga tillhörde de första städerna i 
Europa som nåddes av den evange-
liska reformationen, ett faktum som 
ofta glöms bort.

Själva konferensen i sig var intres-
sant och givande med många goda 
bidrag, men innehöll ett element 
som jag blev lite undrande över. 
Uppenbarligen ledde kommunistti-
dens förtryck till att många kristna, 
naturligt nog, slöt sig samman och 
stöttade varandra. I sig är detta gott 
och bra, men jag fick intrycket av att 
man i enhetens tecken börjat under-
värdera vissa av de läromässiga teo-
logiska skillnader som finns mellan 
evangelisk-luthersk tro och bekän-
nelse resp. den romersk-katolska 
kyrkan. Bland annat var den lettiska 

uppskattningen av Joint Declara-
tion (Den gemensamma deklaratio-
nen), ett ekumeniskt dokument som 
arbetades fram av Rom och Luth-
erska Världsförbundet vid slutet av 
1990-talet, större än jag förväntat 
mig – både från den lutherska kyr-
kan i Lettland och en närvarande 
romersk-katolsk prelat.

Så här ser boken med Knöpkens 
24 teser ut.

Sidor ur boken med Knöpkens 24 teser.
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Under och efter Feldmanis’ tid
Det var också intressant att få mer 
detaljer kring den lettiske prästen 
prof. Roberts Feldmanis (1910-
2002; http://www.robertsfeldmanis.
lv/en/?ct=anotacija ), en av den let-
tiska kyrkans viktigaste gestalter 
under 1900-talet. Honom skulle vi 
behöva få lära känna bättre i svensk 
kristenhet! Under stora uppoffring-
ar kämpade han för att den luther-
ska kyrkan i Lettland skulle över-
leva. Han föddes 1910 i det lettiska 
Tsarryssland, prästvigdes 1935 i 
den fria nationen Lettland (som 
existerade 1920-40), fick uppleva 
när Lettland erövrades av Sovjet 
1940, ockuperades av nazisterna 
och sedan återerövrades av Sov-
jet… Under allt detta arbetade han 
medvetet och försökte i all tysthet 
hålla sin verksamhet under KGB:s 
radar. Men han lyckades inte alltid, 
liksom många andra fick även han 
uppleva en period i Sibirien – och 
när han kom tillbaka fortsatte han 
sitt arbete som tidigare… (se även 
NÖ 1/2014, red. anm.)

Samtidigt insåg jag under mitt 
korta besök att allt inte är guld 
och gröna skogar, sedan Lettland 
återvann sin självständighet 1991. 
Mycket av kyrkans liv slogs sön-
der under kommunisttiden. Många 
kristna drogs med i kompromisser 
som kom att beröva dem andlig fri-
modighet på sikt. Åtskilliga kyrkor 
och andra lokaler förföll – och hur 
ska man nu hantera dessa? Att åter-

ställa byggnaderna kostar gigan-
tiska belopp, och är det verkligen 
värt pengarna? Eller ska man släppa 
äganderätten och förlora delar av 
sin historia? Till detta kommer att 
materialism, västerländsk ytlighet 
och teologisk liberalism var för sig 
och tillsammans hotar att undermi-
nera kyrkans identitet.

Vad har vi att lära?
Kort sagt: Den evangelisk-luth-
erska kyrkan i Lettland har en rik 
och lång historia, men det kräver 
mycken möda och lång tid att bygga 
upp det som raserats av onda mak-
ters angrepp och raseri. Och då blir 
frågan helt plötsligt: Visar inte den 
lettiska kyrkans kamp vad som lig-
ger framför oss lutherska kristna i 
Sverige den dag, om Gud låter den 
komma, som återuppbyggnaden av 
Svenska kyrkan tar sin början? Vi 
har mycket att lära av den luther-
ska kyrkan i Lettland, inte minst 
på det andliga planet, men också 
vad gäller många andra frågor: Hur 
återvinner man förlorade genera-
tioner av kristna? Hur ska man se 
på gamla lokaler – hur mycket får 
restaureringarna kosta? Hur får 
man nu det praktiska kyrkolivet att 
fungera efter årtionden av pastoral 
vanskötsel? Var finns de nya gene-
rationer av kristna ungdomar som 
kan ta över i framtiden? Frågorna är 
många, och svaren är inte lätta.

Rune Imberg
Lektor på Församlingsfakulteten
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Följande text har jag (=Anders Olsson) fått förmånen att förmedla och 
översätta, från en person som vi inte nämner vid namn (=” jag” i artikeln), 
men som i perioder utför ett arbete som vi stödjer i Kaukasien.

Inledning
Hur ljuvliga är inte glädjebudbära-
rens fotsteg när han kommer över 
bergen och förkunnar frid, bär fram 
goda nyheter och förkunnar fräls-
ning och säger till Sion: ”Din Gud 
är konung!” (Jes. 52:7)

Då NÖ hade sitt 60:e årsmöte i 
Lilla Edet i 2016, hade de som hu-
vudtalare en långväga gäst. Det var 
den föräldralöse Tony Estaidi från 
Iran. Han är bosatt i Kanada och 
arbetar med persisk radiomission 
för Trans World Radio, som sän-
der evangeliet över bl.a. Iran. P.g.a. 
säkerhetsrisken kunde inte NÖ an-
nonsera med hans namn, men några 
speciellt intresserade hade blivit in-
formerade och inbjudna från utlan-
det. Jag var en av dessa, eftersom 
jag har studerat persiska och haft 
kontakt med det folket i 30 år.

Det var fascinerande att höra Tony 
berätta, han talade engelska och tol-
kades till svenska. Speciellt när han 
berättade om att han ständigt reser 
till ett ställe som Herren har givit 
dem i Kaukasien, brann det i mig. 
Eftersom Tony är svartlistad i Iran, 
och inte kan resa dit för att möta 
konvertiterna, blir de tvungna att 
resa ut till ett näraliggande land, och 

han själv reser dit från Kanada. Där 
har man kurser, undervisning och 
förkunnelse, och kan vila ut och träf-
fas utan att vara rädda för den iran-
ska regimen. Jag har nu fått den stora 
nåden att få vara med dit några gång-
er. Tonys mission har där köpt några 
hus, och med hjälp av kanadensiska 
frivilliga byggt ett hus, gjort i ord-
ning och planterat träd. Det ligger 
mycket arbete bakom denna plats.

Bakgrund
Jag vill gärna berätta hur allt det här 
startade. Ni har väl läst i Nehemjas 
bok, om hur Nehemja blev skakad 
när han hörde om Jerusalems till-
stånd? Han fick en stark nöd och 
fastade och bad till himmelens Gud. 
Gud bönhörde honom, och han fick 
resa iväg för att bygga upp muren 
igen. Dessutom fick han alla resur-
ser han behövde för resan och bygg-
nadsarbetet (Neh. 2:4-8). Men det 
finns en annan man som ni nog inte 
har hört om, och som fick nöd för 
Iran − doktor Francis Stead. Det här 
måste ha utspelat sig någon gång på 
1930-talet. Dr Francis Stead kom 
från början till Iran för medicinskt 
arbete. Han var en presbyteriansk 
missionär från USA. När han reste 

Arbetet i Guds persiska vingård



NORDISK ÖSTMISSION

17

från by till by blev han upprörd av 
den mängd föräldralösa barn han 
såg. Eftersom hans missionsorga-
nisation inte hade något arbete för 
föräldralösa barn, lämnade han den. 
Han köpte mark i Faraman, i de kur-
diska områdena. Han hyrde in bön-
der från byarna för att bruka jorden, 
och han byggde ett barnhem där.

De flesta barnen på barnhemmet 
var barn till mödrar, vilka dog vid 
förlossningen. Fäderna hade vanligt-
vis för många barn sedan tidigare, 
och klarade inte att ta på sig bördan 
av ett nyfött barn. Det fanns då inte 
torrmjölk i Iran, men barnhemmet 
importerade torrmjölk från USA. 
Fler missionärer kom till Faraman 
från USA, och det var en mission 
som sträckte sig långt utöver barn-
hemmet. När den iranska revolutio-
nen kom 1979, blev det osäkert för 
missionärerna. Barnhemmet hade 
redan avvecklats några år tidigare, 
men för amerikanarna som bodde 
i Iran och arbetade där, blev slaget 
hårt när de 1980 fick besked om att 
de hade två veckor på sig att lämna 
landet. Då skildes de iranska och 
amerikanska kristna åt. För iranier-
na väntade hårda tider, och så är det 
fortfarande.

Tony är ett av barnen från barn-
hemmet, och man kan se vem han 
har fått sitt efternamn ifrån, nämli-
gen dr Francis Stead! Iranierna sätter 
nämligen alltid ett ”e” framför ”s”. 
Tony blev omvänd efter en händelse i 
militären, och reste sedan runt i Iran 

och sålde biblar och kristen littera-
tur. Senare har han lämnat Iran. Han 
bodde en period i Norge och började 
med radioarbetet där. Men han gif-
te sig med sin kära Iris, en kristen 
kvinna från Kanada, och de valde att 
bosätta sig och bilda familj där. Men 
radioarbetet har fortsatt, han jobbar 
outtröttligt och är aktiv på många 
områden och i många länder.

Det finns ett tillägg till den här 
historien som ger ett andligt per-
spektiv. När dr Francis Stead kom 
till Iran, hade han fått ett profetiskt 
ord till sig, om att Gud genom ho-
nom skulle väcka upp Guds röst 
över Iran. Men han fick aldrig själv 
se den frukten. Arbetet var tungt, 
familjen drabbades av sjukdom, det 
var dåligt med ekonomiskt stöd från 
USA eftersom det var så lite frukter 
att rapportera om. Till slut skickade 
han hem sin familj till USA, och dog 
själv i Iran. Också i hans familj trod-
de man flera år efter hans död att 
detta var ett bortkastat projekt. Själv 
fick han heller aldrig se Tony om-
vänd. Men idag sänder Tony Guds 
ord över Iran, och hur många som 
hör det vet vi inte, men han har fått 
ta emot över tolv tusen lyssnarbrev. 
Det är en kolossalt stor skörd, och 
han har fått bli uppfyllelsen av pro-
fetian. Kanske har också dr Francis 
Steads exempel format honom, för 
han arbetar verkligen självutgivan-
de och ivrigt, också nu efter att han 
uppnått pensionsåldern.

Vi som ber, hör och läser om detta 
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arbete, och NÖ som stödjer det eko-
nomiskt, har kommit in i det arbete 
som omnämns i Johannesevang-
eliet (4:36-38): ”Redan nu får den 
som skördar sin lön. Han samlar in 
frukt till evigt liv, så att den som sår 
och den som skördar kan glädja sig 
på samma gång. Ändå är det ordet 
sant, att en sår och en annan skör-
dar. Jag har sänt er att skörda där ni 
inte har arbetat. Andra har arbetat, 
och ni har gått in i deras arbete.”

Avslutning
Det sista jag vill berätta om, är mitt 
senaste besök på Tonys missionssta-
tion i slutet av sommaren 2017. Det 
var annorlunda denna gången, för 
programmet var inte som vanligt. 
Vanligtvis samlas olika människor 
från Iran, som har blivit omvända 
genom att lyssna till radioprogram-
men, eller som på något annat sätt 
kommit i kontakt med Tony. Men 
den här gången var det den sista 
stora återföreningen på denna jord, 
mellan barnhemsbarnen och missio-
närsbarnen, både troende och icke 
troende. Ingen av dem är barn läng-
re, de är i 60-70 årsåldern. Flera av 
Stead-barnen har bosatt sig i USA, 
Kanada och Europa. Det kom också 
folk från Iran, men några hindrades 
av den hemliga polisen, med strängt 
besked om att stanna hemma. Några 
av missionärsbarnen har glömt per-
siskan, några har bevarat den. De 
som kom först sa att värmen hade 
varit outhärdlig, men lyckligtvis blev 

det åska, regn och storm, vädret blev 
svalare och man kunde hålla ut. En 
predikant och hans fru var kallade 
från Malta. Han talade varje dag om 
Paulus och troshjältarna, och om att 
kämpa för att vinna segerkransen.

När Tony skulle resa till denna 
sista stora återföreningen, fick han 
och hans fru besked om att hon fått 
cancer i bukspottskörteln, något som 
spritt sig, och att hon bara hade två 
månader kvar att leva. Han hade ing-
en lust att resa ifrån henne, men hon 
insisterade på att han skulle resa. 
Jag vet inte hur det har gått med Iris, 
men jag tänker på att det är tröste-
rikt att påminna sig om att Jesus gör 
i ordning en plats för oss. Joh. 14:3: 
”Och om jag än går och bereder plats 
åt er, skall jag komma tillbaka och ta 
er till mig, för att ni skall vara där jag 
är”. Så blev också Tonys närvaro ett 
vittnesbörd, och bidrog med ett al-
var över samlingen (Red. anm: Sista 
informationen är att Iris fortfarande 
lever, och mår förhållandevis bra).

Det var gott att få vara med på 
denna samling, och jag funderar 
över hur Gud kallar, driver och läg-
ger nöd i en människa, så att denna 
människa börjar att be, och Gud får 
frukt till sitt namns ära. Låt oss där-
för fortsätta att be för detta arbete, 
speciellt om att de får god förkun-
nelse, och om att skördens Herre får 
fortsätta att driva ut arbetare till den 
stora skörden. Gud välsigne er!

Förmedlat och översatt av  
Anders Olsson
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Klädinsamlingen startades 1996, 
efter en förfrågan från Ytterby för-
samling om en gemensam insam-
ling med Solberga. Verksamheten 
blev förlagd till Britta och Sven-
Unos hem på Kodevägen. Det blev 
med tiden ohållbart eftersom det 
kom mer och mer gåvor. Det blev 
dags att söka ett annat insamlings-
ställe. Valet föll på ”Mellegårds” 
ladugård. Ett utmärkt val eftersom 
det fanns gott om plats för förva-

ring i ladan och lätt att ta emot alla 
som ville skänka kläder och andra 
förnödenheter, dessutom lätt att 
förklara adressen. Elsie Alfredsson 
kom snart in i bilden och lite senare 
Sylvia och Lennart Gustafsson och 
Märta Andersson, Flögen. De första 
årens transporter gick till Ukraina, 
där hjälpbehovet var stort. Sena-
re utökades hjälpsändningarna att 
också innefatta Rumänien, Lettland 
och Litauen. Efter 22 år ser verk-

Nordisk Östmissions verksamhet  
i Solberga

Före avgång från Solberga mot Rumänien i februari 2018. Foto: Elsie Alfredsson. 
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samheten likadan ut, hjälpbehovet 
har inte minskat.

Nu är medhjälparnas skara utökad 
med ytterligare 3 personer, Ingrid 
Bjureblad, Linda Nilsson och Brith 
Larsson. Till vår hjälp finns också 
några personer som avlösare.

Det är inte bara kläder som skänks 
utan alla förnödenheter som före-
kommer i ett hem, allt ifrån sängklä-
der, mattor och gardiner till väskor, 
hygienartiklar och köksattiraljer. Det 
är extra roligt att skicka barnvagnar, 
barnsängar, leksaker och gosedjur. 
Garn är också välkommet eftersom 
eldsjälen Sylvia hittills har stickat 
1125 barntröjor av skänkt garn. Även 
det minsta restgarnsnystan kommer 
till nytta i hennes händer. Det skänks 
också mycket nytillverkade hands-
tickade plagg, både tröjor, vantar och 
sockor m.m.

Vi skickar också mycket hjälpme-
del t.ex. rullstolar, rollatorer, kryckor 
och annat som byts ut på vårdinrätt-
ningar. Det har berättats för oss om 
en person som kördes runt i en skott-
kärra av sina anhöriga efter som hon 
inte kunde gå, där gjorde en rullstol 
mycket nytta för människovärdet! 
Glasögon samlar vi gärna in, de blir 
också till god hjälp.

Möbler, glas och porslin kan vi 
tyvärr inte ta emot, det är svårt att 
packa och transportera detta.

Till dags dato har det gått 41 trans-
porter från vårt lager, den senaste 

till Rumänien. Vid lastningen av 
långtradaren behövs det många hjäl-
pande händer, men som tur är finns 
det många som är villiga att ge oss 
den hjälpen. Vi brukar vara omkring 
20 personer. C:a 3 timmar senare är 
lastbilen fylld till brädden med c:a 
90 kubikmeter, det motsvarar c:a 
900 lådor och säckar.

Efter lastningen smakar kaffe och 
smörgåsar förträffligt, ett ringa tack 
för hjälpen från oss.

Vi använder oss av banankartong-
er när vi packar och det förser Bernt 
Berntsson oss med. Han hämtar 
dessa hos olika affärer och det är en 
ovärderlig hjälp för oss.

Det sker också insamlingar i Bras-
tad, Tostared, Åmål och Sandviken, 
som levereras till oss.

Nordisk Östmission bekostar alla 
transporter. 

Elsie Alfredsson och  
Brith Larsson
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Styrelsen för Nordisk Östmission 
framlägger här årsberättelsen för 
det 62:a verksamhetsåret. Verksam-
heten har sin grund i Bibeln och be-
kännelsen. 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 utan 
lön. Det gäller styrelsearbete, in-
samlingsverksamhet, och all övrig 
verksamhet.

Årsmötet 2017
Femte söndagen i fastan den 2 april 
hölls Nordisk Östmissions årsmöte i 
Hajoms kyrka och församlingshem. 
Vi blev väl mottagna. Församling-
ens präster Ingvar Häggander och 
Göran Simonsson tjänstgjorde vid 
gudstjänsten. Efter gudstjänsten var 
det kyrklunch i församlingshem-
met. I församlingshemmet hölls 
ett uppskattat föredrag av Oleg 
Schewtschenko från Ukraina. Efter 
sedvanliga årsmötesförhandlingar 
avslutades mötet med bön.

Val av styrelse
Följande ledamöter, som stod i tur 
att avgå, omvaldes vid årsmötet: Si-

meon Appell, Ingrid Lindblom och 
Bert Åke Samuelsson. Mandatpe-
rioden är tre år. Chester Åhsberg, 
som varit med sedan 2005 avtack-
ades sedan han avböjt omval. 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 2017-2018 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, Magnus 
Skredsvik (sekreterare), Ingrid 
Lindblom Ljungstrand samt heders- 
ledamoten Bengt Westholm.

Styrelsen har under året haft 10 
protokollförda sammanträden.

Nordisk Östmissions  
verksamhetsberättelse för år 2017
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Tidskrift och hemsida
Nordisk Östmissions tidskrift har 
2017 kommit ut med fyra nummer, 
alla i fyrfärg, med tillsammans 100 
sidor. Tidskriften trycks numera i 
3500 ex och har sänts ut i knappt 
3100 exemplar. Överupplagan an-
vänds för informationsspridning. 
Simeon Appell är ansvarig utgivare 
och dessutom ingår Anders Elias-
son i redaktionen. Genom tidskrif-
ten informerar styrelsen kontinuer-
ligt om missionsarbetet. Tidningen 
har förutom betraktelser innehållit 
information om vårt arbete, våra 
mottagarländer och annat med an-
knytning till missionen. Vi vill hål-
la tidskriften i en enkel, men gedi-
gen stil.

Hemsidan sköttes av Mikael  
Larsson. Adressen är  
www.nordiskostmission.se.

På Nordisk Östmissions face-
booksida lägger ordföranden regel-
bundet ut information om verksam-
heten.

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 en församling i Kre-
mentjuk. P.g.a. inre stridigheter har 
Pavel tillsammans med ett antal an-
dra präster och diakoner uteslutits 
ur DELKU. Vi har sett det som vårt 

ansvar att fortsätta stödja de uteslut-
na vilket har gjort att vi successivt 
har ökat vårt stöd under året. NÖ 
har fortsatt att ge församlingen eko-
nomiskt stöd till dess arbete, både 
löpande utgifter och mer speciella 
önskemål som man framställt. Bl.a. 
skickar församlingen i Charkiv 
hjälp till de utsatta i Donetskom-
rådet i östra Ukraina. Nikolaj He-
rasymtjuks missionsarbete på ett 
blindskolehem stöds av NÖ. Stöd 
till bokutgivning har påbörjats.

Pastor Alexander Gross, som 
också hör till de uteslutna, har fått 
fortsatt ekonomisk hjälp till kristet 
arbete, samt ett lönebidrag. Alex-
ander Gross är pastor i en försam-
ling i Petrodolynske inte långt från 
Odessa. Under året har NÖ:s ord-
förande deltagit då församlingen i 
Petrodolynske firade att det var 25 år 
sedan den återöppnades efter Sovjet-
unionens fall. Lönebidrag har också 
getts till Oleg Fischer i Krivoj Rog.

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. Ukrainska del-
tagare i konferensen Corpus Christi 
fick sina kostnader täckta.

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

NÖ har gett stöd till tre svenskta-
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landes medverkan vid sommarläger 
för barn i byn Rybakovka, nämligen 
Anders Olsson från styrelsen samt 
Isak och Petra Snickars från Finland. 

En pastor, Sergej Bevz i Dnipro, 
har understötts 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.

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

Lettland
NÖ bidrog till organisationen Cor-
pus Christii läger i Halle i Sach-
sen-Anhalt bl.a. genom att täcka 

kostnaden för deltagare från Lett-
land.

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

NÖ har bestridit kostnaden för de 
lettiska deltagarna vid den teologis-
ka STM-kurs som Församlingsfa-
kulteten Göteborg ordnar. De som 
varit med från början är nu i stort sett 
färdiga med utbildningen medan det 
under året tillkommit två nya.

Förutom egna bidrag, har NÖ ock-
så hjälpt till med att förmedla gåvor 
till Lettland.

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

Före avgång från Solberga mot Rumänien i februari 2018. Foto: Elsie Alfredsson. 
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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 lokala 
krafter. Kyrkoherde Aleksej Belou-
sov i Terijoki fick i enlighet med 
avtalet en ersättning varje månad 
av NÖ för sitt arbete, bl. a. på ett 
hospits. Diakon Pavel Tsvetkov har 
ett uppdrag från församlingen i Ty-
ris på sydsidan av Finska viken.

Jonas har besökt Ryssland på upp-
drag av NÖ och han ledde en kyr-
koresa till Ingermanland även som-
maren 2017.

Vårt anslag till bibelöversättnings-
arbetet inom Institutet för bibelö-
versättning har även i år gått till den 
ängsmariska översättningen.

NÖ har beslutat att ge ut ”Gud var-
för sover du?” av Leif Andersen på 
ryska.

NÖ har även stött deltagare från 
Ryssland som varit med i Corpus 
Christii-konferensen.

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

Moldavien
NÖ samarbetar med den lutherska 
kyrkan i republiken Moldavien 
(Moldova och Transnistrien) och 
med Norsk Luthersk Lekmanns-
misjon (NLL).

Vitryssland
Vi har kontakt med lutherska för-
samlingar i Vitryssland. NÖ för-
medlade pengar till julklappar till 
barn.

Stöd har även gått till en lutherska 
församling i Vitebsk. Församlingen 
leds av Pavel Lutjenko.

Pavel Lutjenko vid NÖ:s årsmöte i Yt-
terby 15 mars 2018. Foto: Martin Wihl-
borg.
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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 är en del av NÖ:s arbe-
te för asiatiska folk. Vidare under-
stöds en person som är verksam i 
landet. Detta stöd går genom TWR 
Kanada.

Hjälptransporter
NÖ samlar in en mängd begagna-
de kläder, hjälpmedel m.m. för att 
sända dem österut. Detta arbete 
utförs av våra trogna medarbetare 
i Solbergatrakten. I ledningen för 
detta arbete står Elsie Alfredsson 
(insamlingen) samt Jonas Anders-
son (administration av transporter). 
Vårt sedvanliga åkeri har sitt säte 
i Malmö. En transport sändes till 
Lettland.

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 
men tack vare arven har vi kunnat 
bygga upp en reserv, 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 
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.

NÖ har även detta år fått verka 
med Herrens välsignelse och under 
hans beskydd. Detta är vi tacksam-
ma för och vill tacka för alla små 
och stora gåvor. Det förtroende vi 
har hos våra givare är oerhört be-
tydelsefullt för vårt arbete. Även 
i fortsättningen önskar vi få tjäna 
Herren och åtnjuta våra understöd-
jares förtroende genom gåvor och 
förböner!
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Resultaträkning 2017 

Kurs SEK/EUR 9,83

Inkomster
Gåvor 527 527,99 kr
Kollekter 89 014,29 kr
Gåvor Ukraina 5 100,00 kr
Gåvor Östeuropa 5 700,00 kr
Sykretsgåvor 39 051,00 kr
Räntor och utdelningar 137 988,39 kr
Testamenten 867 903,64 kr
Sålda frimärken 104,00 kr
Egen- och återbetalda resor 29 589,45 kr

Summa inkomster 1 701 978,76 kr
 
Utgifter 

Porto:tidning, frimärken, bank mm 87 538,53 kr
Avlöning: Slovakien, Ukraina, Ryssland 173 564,68 kr
Resor, till och från öst mm 153 061,53 kr
Bibelspridning 105 011,00 kr
Radiomission, Iran och Polen 136 293,37 kr
Missionslitteratur 0,00 kr
Trycksaker 65 776,00 kr
Omkostnader 19 880,22 kr
Diverse 518,00 kr
Ukraina 282 368,53 kr
Litauen 50 378,24 kr
Ryssland 25 000,00 kr
Vitryssland 9 834,28 kr
läger 78 875,72 kr
Lettland 221 480,00 kr
Rumänien 0,00 kr
Moldavien 0,00 kr

Summa utgifter 1 409 580,10 kr
 
Inkomster 1 701 978,76 kr
Utgifter -1 409 580,10 kr
Valutaväxling 2 861,70 kr

Årets resultat 295 260,36 kr
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Kapitalräkning 2017

Kurs SEK/EUR 9,83
 2017-01-01 2017-12-31 Skillnad
S E B 297 852,59 kr 17 069,22 kr -280 783,37 kr
Skandiabanken 120 597,45 kr 120 597,45 kr 0,00 kr
Handelsbanken 1 031 519,75 kr 982 318,75 kr -49 201,00 kr
Sparbanken Alingsås 698 765,58 kr 550 697,88 kr -148 067,70 kr
Plusgiro 92 190,91 kr 277 241,33 kr 185 050,42 kr
Nordea bank 200 000,00 kr 500,00 kr -199 500,00 kr
Summa bank & pg 2 440 926,28 kr 1 948 424,63 kr -492 501,65 kr
   
Skandiabanken,  
fasträntekonto 550 000,00 kr 550 000,00 kr 0,00 kr

Sparbanken,  
fasträntekonto 0,00 kr 750 000,00 kr 750 000,00 kr

Fordran på Karki 117 722,00 kr 65 522,00 kr -52 200,00 kr
Insamlingsskuld Lettland -100,00 kr -100,00 kr 0,00 kr
Summa fordringar & skulder 117 622,00 kr 65 422,00 kr -52 200,00 kr
   
Aktier och fonder 2 534 255,46 kr 2 687 310,93 kr 153 055,47 kr
   
Summa kronor 5 642 803,74 kr 6 001 157,56 kr 358 353,82 kr
   
Kassa 50,00 €  50,00 €  0,00 €
Deutsche Postbank 13 616,18 €  7 196,84 €  -6 419,34 €
Deutsche Postbank, Festgeld 12 187,74 €  12 188,62 €  0,88 €
Summa euro 25 853,92 € 19 435,46 € -6 418,46 €
Euro i kronor 254 144,03 kr 191 050,57 kr -63 093,46 kr
EUR & SEK 5 896 947,77 kr 6 192 208,13 kr 295 260,36 kr
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Här kommer, i bearbetat skick, första delen av ett föredrag som NÖ:s kas-
sör höll i Bäve församling i februari. Ämnet är snarlikt det på föredraget 
Bland lutheraner och andra i Östeuropa vilket hölls där för två år sedan, 
och som trycktes i NÖ 2/2016.

Artikelns överskrift anknyter dels 
till försoningen, dels till de östra 
delarna av vår världsdel, där man 
kan se kyrkor med kors, som just 
har tre tvärbjälkar. Det handlar ock-
så något om NÖ:s arbete. Förhållan-
dena i Östeuropa under 50-70 år på 
1900-talet, var sådana att kyrkorna 
där blev i mer än en mening Kyrkor 
under korset. Det var väl litet oli-
ka i olika länder, men korset i form 
av olika lidanden fick man bära. 
Jag blev för många år sedan upp-
märksammad på den märkliga roll 
som man kan tilldela Kobarid när 
man vill avlägga ett vittnesbörd om 
kristendomen i allmänhet och för-
soningen i synnerhet. Det skrev jag 
om i NÖ 1/2017. Det var i romanen 
Caporetto av Christian Braw, där 
jag tycker mig märka att författa-
ren lät ett blodigt slag under Första 
världskrigen få syfta på försoning-
en samtidigt som jag upptäckte att 
staden Kobarids italienska och tys-
ka namn blev nära nog en biblisk 
ordlek, eller åtminstone vittnade 
om några viktiga kristna begrepp, 
nämligen nådastolen (kapporät)och 
försoningsdagen eller långfredagen 
(Karfreitag på tyska). Det finns in-

dicier på att Braw uppmärksamma-
de Caporetto redan när han skrev 
sitt förstlingsverk, Resa i tjäns-
ten. Om du läser i din Bibel ser du 
ibland att egennamn innehåller en 
ordlek eller en dubbeltydighet. 

Att luthersk tro har något med 
Balkan att göra kan man också se av 
Mattias Flacius, en kroat, och som 
var en av de mer uppmärksammade 
teologerna under 1500-talet. I Kro-
atien ligger också Dalmatien, ett 
område till vilket det står skrivet att 
Titus, Pauli medarbetare, hade farit 
(2 Tim. 4:10), när Demas av kärlek 
till denna världen hade övergivit 
Paulus. Vi påminns på det stället om 
vikten av att Guds ord sprids, och 
hur allvarligt det är att överge Jesus.

Vidare i österled 
De kristna lever där i korsets tecken 
också i den form som artikelns titel 
anger. Det är i allmänhet de som till-
hör en ortodox församling som har 
ett kors med tre tvärbjälkar, även 
om det finns lutheraner som har det 
också. Det gör att man i ett område 
som Galizien med z kan se snarlika 
ting som har med olika kristna kyr-
kor att göra. Jag tänker på korsen på 

Under korset med tre tvärbjälkar, del 1 
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kyrkornas torn, men blir osäker på 
om jag sett en grekisk-katolsk kyrka 
med ett ortodoxt kors på. 

Skall vi sammanfatta det kort 
kan vi säga att korsbärarna i öst hör 
hemma i något av sammanhangen 
påven, patriarken, augsburgska be-
kännelsen samt allehanda samfund 
med reformert eller baptistisk bak-
grund. Många folkgrupper har haft 
samma bekännelse sedan de krist-
nades, andra har bytt kyrklig över-
het under resans gång, somliga fick 
ta med sig sin bekännelse när de 
invandrade, och ytterligare andra 
nåddes av reformationen under det 
att de bodde där de bodde. 

Kroater, polacker och litauer är 
traditionellt katoliker. Deras kors 
är det latinska, det vi är vana vid. 
Polackerna är alltså mest katoliker, 
med några undantag såsom i för-
samlingen Wang i Karpacz, och på 
gränsen till Tjeckien. Serber, rumä-
ner, ukrainare och ryssar är på sam-
ma sätt ortodoxa. Det är deras kors 
som har tre bjälkar, en lång i mit-
ten, en kortare upptill och en liten 
snedställd nedtill. Under kommu-
nisttiden var det svårt för de krist-
na, medan det har skett betydande 
lättnader under de sista 30 åren. De 
ortodoxa lyder under patriarken, 
och de är organiserade i ortodoxa 
kyrkor i olika länder eller bland 
olika folk. I somliga stater får man 
nog säga att kyrkan har en privile-
gierad ställning, i en del fall något 
man återfått sedan den gått förlo-

rad när makthavarna var gudlösa. I 
Ukraina förkommer konkurrerande 
kyrkor: Moskvapatriarkatet, Kiev-
patriarkatet och den autokefala, 
självständiga, ortodoxa kyrkan. 

Somliga ukrainare är grekiska 
katoliker, ett arv från unionen i 
Brest 1596, men det yttre ser öst-
kyrkligt ut. Den unionen tillkom 
när Sigismund var konung av Polen 
och Sverige. Han ville att alla skulle 
vara katoliker. Men i Sverige miss-
lyckades han i sitt uppsåt i och med 
Uppsala mötes beslut 1593. Sverige 
skulle vara lutherskt (detta fram-
kom också i artikeln 2016). Uniera-
de kyrkor finns även på andra ställ-
en än Ukraina, t.ex. i Främre östern. 
Det är alltså östliga kyrkor som har 
gått in under påven. En annan sorts 
unierade kyrkor är sådana där luth-
erska och reformerta församlingar 
samsas under en gemensam kyrk-
lig överhet. De tycks finnas eller 
har funnits där överheten har varit  
österrikisk eller preussisk.

Estland och delar av Lettland blev 
lutherskt i och med reformationen. 
Reformationen nådde också de tys-
kar som bodde i Siebenbürgen eller 
Transsylvanien. Dessa senare har i 
stort sett försvunnit genom utvand-
ring, och denna samhälleliga och 
kyrkliga katastrof har krönts med 
import av spårvagnar av reformert 
schweiziskt ursprung. Fast Rumä-
niens president lär vara en aktiv 
lutheran från det tyska partiet. De 
allra flesta lutheraner använder det 
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Gåvoredovisning
JANUARI 2018
Gåvor  34.565:00
Kollekter   12.732:00
Summa  47.297:00

Kollekter januari 2018
Hästveda ev.luth. missionsförening 
1700, 
Osby pastorat 1123, 
Göteborgs S:t Pauli 8119, 
Missionsprovinsen Växjö 1790.

Begravningar: 
Tore Paulsson, Lommeland, 
Birgit Arvids, Ödsmål, 
Lennart Bäck, Falkenberg, 
Nils Marelius, Uddevalla.

Hyllningar: 
Björn Strömberg, Ämnaröd, 
Marta Wihlborg, Ytterby, 
Ingvar Lagerstedt, Valinge.

FEBRUARI 2018
Gåvor  19.275:00
Kollekter    2.151:00
Summa  21.426:00

Kollekter februari 2018
Öxabäck 1558, 
Torestorp 593.

Begravningar februari 2018
Hedvig Lundqvist, Dragsmark, 
Nils Marelius, Uddevalla, 
Anita Söderqvist, Herrestad, 
Regina Johansson, Frillesås, 
Lennart Törnqvist.

Hyllningar februari 2018
Gunilla Svensson, Stala, 
Bengt Lindh, Uddevalla, 
Ragnhild och Berne Lorefors, 
Månsarp, 
Margit Dahlberg, Brålanda.

latinska korset. Men i Ukraina finns 
det en del lutheraner som använder 
det grekiskt-ryska korset med tre 
bjälkar. Det gäller också i lutherro-
sen, den symbol som används för de 
lutherska kyrkorna. 

Korset förekommer alltså även 
inom EU:s östra delar.

Det finns grupper av lutheraner 
i de allra flesta länder där korset 
med tre bjälkar dominerar kyrkor-
na. Somliga av dessa samfund har 

”evangelisk-luthersk” i sitt namn, 
andra har ”augsburgsk”. I ena fallet 
anknyter man till Martin Luther, i 
det andra till augsburgska bekän-
nelsen av år 1530. Den, jämte Lilla 
katekesen, torde vara de bekännel-
seskrifter som alla lutherska kyrkor 
har som sina. Apostolicum, Nice-
num och Atanasianum är gemen-
sam för kristna kyrkor över lag. 

forts. i nästa nr
Anders Eliasson
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MARS 2018
Gåvor  56.650:00
Arv 210.221:73
Kollekter    1.005:00
Summa 267.876:73

Kollekter: 
Jonakapellet, Österåker 150, 
Gamla Hjälmseryd 345, 
Uddevalla 510.

Begravningar: 
Tore Henriksson, Södra Mellby, 
Eva Larsson, Lane Ryr.

Hyllningar: 
Sigvard Gustavsson, Bro, Vikorne, 
Bengt Olof och Märta Göransson, 
Alvesta, 
Barbro Gustafsson, Solberga.

Sykretsar första kvartalet 2018: 
Brålanda 3000, 
Norrfors i Nordmaling 1000, 
Lidhult 1000, 
Göteryd 2000, 
Ödsmål 1500, 
Grönahög 1000, 
Halltorp-Voxtorp 2000.

Arv: 
Cecilia Olivius, Växjö.

Övriga upplysningar  
lämnas av kassören

Prenumerantregistret
NÖ har ett prenumerantregister för 
att enkelt kunna skicka NÖ-tidning-
en till dem som skall ha den. Re-
gistret innehåller ett kundnummer, 
namn, gatuadress (eller motsvaran-
de), postnummer och postort. Vida-
re har vi med senaste betalningsdag 
samt de år som man givit en gåva till 
NÖ (i det sista fallet fr.o.m. 1992). På 
så sätt underlättas också eventuell 
gallring. Det är kassören som hand-
har registret, och det är till honom 
man skall vända sig om det är något 
som inte stämmer. Registret skick-
as endast till det företag som sätter 
adresserna på tidningens baksida. 
Det sker inför varje utgivning med 
den aktuella utgåvan av registret.

Ett motsvarande register finns 
över alla artiklar i tidningen, och 
det innehåller författarens namn, 
artikelns titel, årgång, år, nummer 
och sida. Motivet för detta register 
är att kunna hitta gamla artiklar 
och se vilka artiklar en bestämd 
människa har skrivit. Vidare finns 
ett register över alla som haft en 
förtroendepost i NÖ. På så sätt upp-
rätthålls missionens historia. 

Kassabokföringen förs med pen-
na i en kassabok, medan ett kal-
kylprogram används för att enkelt 
summera siffrorna. Verifikationer, 
typ kontoutdrag med givarnas namn 
samt fakturor, sparas i minst 10 år. 
Kassabok och protokoll gallras inte. 

Anders Eliasson, kassör 



Nordisk Östmission har enligt sina stadgar målsättningen ”att verka för evangelii spri-
dande bland i första hand östeuropeiska men i mån av ekonomi och övriga resurser också 
bland asiatiska folk”. Nordisk Östmission deltar också i mån av möjlighet i ”materiell 
hjälpverksamhet bland ovanstående folk”.
Tidningen Nordisk Östmission utkommer med fyra nummer per år, i mars, juni, septem-
ber och december. Adressändringar och andra registerärenden meddelas kassören!
Ordförande: Martin Wihlborg, Torsgatan 36, 431 38 Mölndal. Tel. 072-244 33 25,  
e-post: pmartin.wihlborg@gmail.com 
Kassör: Anders Eliasson, Fagerliden 6, 451 93 Uddevalla. Tel. 0522-64 21 86 dagtid,
 Tel. 0522-66 42 00 kvällstid.
Ansvarig utgivare: Simeon Appell, Åboda 14, 342 62 Moheda. 
Mob. 073-947 11 51, e-post: simeonappell@hotmail.com
I redaktionen: Appell, Eliasson.

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

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

ISSN 0345-8571

Posttidning B

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

Stefanus är en biblisk gestalt, ett vitt-
ne som led martyrdöden. För missio-
närer och andra kristna är det viktigt 
med bekännelsen, bekännelse inför 
världen och bekännelse av tron på 
Kristus. I detta nummer förekommer 
en hel sky av vittnen: människor som 
med sin sång bekänner den kristna 
tron, arbetare i Guds vingård, pas-
tor Cederberg från Staffanstorp (förr 
Brågarp och Nevishög, nu S:t Staf-
fan), trofasta letter och ukrainare förr 
och nu, årsmötesbesökare, insamlare 
av saker till våra hjälptransporter och 

många fler. Vi blir påminda om vitt-
nen förr, och att man får gå i deras fot-
spår, med evigheten för ögonen.

Man kan i vår tidning läsa om mis-
sionens arbete, ett arbete som bland 
annat går ut på att sprida den kristna 
bekännelsen och hjälpa människor 
österut humanitärt. Vi vill berätta 
om de områden vi har arbete i och 
människor som berörs av detta arbete. 
Tack för era gåvor, som hjälper oss att 
hjälpa!

Anders Eliasson

Stefanus

Danagård Litho, Göteborg 2018  
  
Miljömärkt Trycksak 3041 0196


