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En sky av vittnen till biskopsinstallationen i Kiev. Officiell bild tagen efter installationen  
av biskop Pavlo Sjvarts
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Ni tänkte ont mot mig men Gud har tänkt det till godo. 1 Mos 50:20.

Vad skall vi göra med Jesus? Stora 
rådet har fått rapport om vad Jesus 
gjort. Översteprästerna och farisé-
erna frågar: ”Vad skall vi göra? Om 
vi låter honom fortsätta börjar alla 
tro på honom.” De har fel − och rätt. 
Det är inte säkert att alla trott på 
honom om han fått fortsätta. En del 
trodde, andra tog avstånd eller var 
likgiltiga. Det hade nog fortsatt så. 

Men de har också rätt. Får Jesus 
fortsätta att arbeta med någon så 
kan hon komma till tro. 

De tänker ont. Jesus hotar deras 
religiösa maktställning. Men de 
talar om folket, om vad romarna 
kunde tänkas göra. Överstepräs-
ten Kajafas är en maktmänniska, 
en sadducé som inte tror på upp-
ståndelsen. Han tänker strategiskt, 
tycker att de andra inte förstår och 
säger: ”Ni fattar inte att det är bättre 
för er att en enda människa dör för 
folket än att hela folket går under”. 
Han säger inte bara: det är bättre, 
utan ”bättre för er”. Snävt, rått, 
maktpolitiskt tänkande. 

Kajafas, Kajafas, så många efter-
följare du fått i samhälle och kyrka! 

Gud använde Kajafas till att pro-
fetera. Om Guds tankar: Jesu död 
skulle bli räddningen för folket. 

Ja, ”inte bara för folket utan också 
för att Guds skingrade barn skulle 
samlas och bli till ett”, skriver Jo-
hannes. 

Rådet blev fast beslutna att döda 
Jesus. Det blev som de ville; han 
avrättades. Men Gud vände ont till 
gott! Jesu död blev till försoning. I 
Jesus försonade Gud världen med 
sig själv. Det blev en stötesten.

Genom kyrkans historia har för-
nekelser av Jesu försoning uppstått. 
Också i vår tid. Man tycker det är 
en barbarisk tanke att Jesus skulle 
givit sitt liv för att försona oss med 
Gud. Man vill ha en ny kristendom 
där denna trossats avvisas.

Samtidigt menar man att Jesu 
uppståndelse inte kan vara en histo-
risk, fysisk verklighet. Men i Bibeln 
är det ögonvittnen som berättar om 
mötet med den uppståndne. De kun-
de se och känna på hans sår i händer 
och sida. Det var verklighet! 

Det är inte en ny kristendom vi 
behöver, det är nya kristna och för-
nyade kristna vi behöver! 

Gud säger: ”mina tankar är inte 
era tankar”. Och: ”Jag vet väl vil-
ka tankar jag har om er, fridens och 
inte ofärdens”. (Jer. 29:11)

Det människor tänkte ont mot 

Betraktelse:

Guds och människors tankarGuds och människors tankar
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Jesus, tänkte Gud till gott. Den 
oskyldiges dödstraff vände Gud till 
försoning, för att hans skingrade 
barn ska samlas kring Jesus. Där-
för väcker hans helige Ande längtan 
med evangelium och visar vad Jesus 
gjort och vill ge. Med Guds lag vi-
sar han behovet av Jesu försoning. 
Genom Andens verk kan man kom-
ma till tro på Jesus. 

Den korsfäste förbrytaren bad: 

”Jesus tänk på mig när du kommer 
med ditt rike”. Jesus svarade: ”San-
nerligen, redan idag ska du vara 
med mig i paradiset!”. 

Jesu vänner vill vara där han är. 
Han vänder ont till gott för dem. 
Till sist vill Jesus att de ska vara där 
han är − i himmelen. 

Tänk att få vara där! 
Hakon Långström

Österåker (Uppland)

Ordförandens spaltOrdförandens spalt

Årsmöte i Solberga
Jag vill börja med att bjuda in till 
vårt årsmöte som i år äger rum 22 
mars i Solberga. Vi kommer då att 
gästas av två personer från Slova-
kien.

Det var 2014 som Nordisk Öst-
mission fattade beslutet att stödja 
lutherskt evangeliecentrum i Slova-
kien (EVS). Det har vi också gjort 
varje år sedan dess. Redan 2015 
bjöd vi in dess ledare Slavomir Sla-
vik till vårt årsmöte i Horred för att 
berätta om verksamheten. Det är ju 
fem år sedan så nu kan det vara dags 
för ett nytt besök av Slavomir. Förra 
året beslutade NÖ också att under 
två år stödja en tankesmedja i Slova-
ken. Ledaren för denna tankesmedja 
heter Ondrej Kolarovsky som också 
kommer till vårt årsmöte. 

Hjärtligt välkomna till Solberga 
22 mars för att få höra mer om den 
verksamhet som Nordisk Östmis-
sion stöder för att sprida luthersk 
kristendom i Slovakien. Se även an-
nons på annan plats i detta nummer.   

Uppdatering stadgar
I förra numret berättade jag om att 
vi i styrelsen hade konstaterat ett 
behov av att uppdatera våra stadgar. 
Vi har nu påbörjat detta arbete och 
avsikten är att vi skall ha ett färdigt 
förslag som vi kan förelägga årsmö-
tet i år.  Följande förändringar kom-
mer att föreslås:

• Mycket har hänt vad gäller Nord-
isk Östmissions verksamhet sedan 
stadgarna skrevs. Det är hög tid att 
skriva om ändamålsparagrafen!  
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Vi föreslår därför att §1, formu-
leras enligt följande: Nordisk 
Östmission har till syfte att ver-
ka för spridning av evangelium i 
första hand bland östeuropeiska 
men i mån av ekonomi och övri-
ga resurser också bland asiatis-
ka folk. Detta sker främst genom 
stöd till lokala lutherska kyrkor 
och församlingar. Det kan också 
ske genom stöd till översättning 
av Bibeln och annan kristen lit-
teratur, samt till utbildning och 
medverkan vid evangelisation 
via olika media. Nordisk Öst-
mission deltar även med materi-
ell hjälpverksamhet och skickar 
regelbundet ut hjälpsändningar. 

• I nuvarande stadgar står det att 
man blir medlem genom att be-
tala ”årsavgift”. Vi tydliggör nu 
detta genom att göra ”fastställan-
de av medlemsavgift” till en av de 
punkter som skall tas upp på års-
mötet. Samtidigt väljer vi att kalla 
det för medlemsavgift. 

• Vi föreslår en ändring i antalet 
medlemmar i styrelsen. I fortsätt-
ningen skall det finnas 9 ledamö-
ter i styrelsen som väljs på tre år. 

Tre stycken skall stå till omval 
varje år. Det bör påpekas att detta 
är en återgång till den ursprungli-
ga tanken för val av styrelse. Den 
enda skillnaden är att det i Nord-
isk Östmissions första stadgar 
stod att styrelsen skulle bestå av 
12 ledamöter. 

• Tidigare fanns det en punkt om 
att det skulle utses ett arbets-
utskott inom styrelsen. Eftersom 
vi har styrelsemöte så ofta ser vi 
idag inget behov av att stadgarna 
skall kräva ett sådant utskott. 

• I nuvarande stadgar står det att 
man kan förändra stadgarna efter 
beslut på ett medlemsmöte och 
ett styrelsemöte. Vi föreslår åter-
gång till det ursprungliga där det 
krävdes två medlemsmöten för att 
ändra stadgarna.

Nuvarande stadgar finns på vår 
hemsida www.nordiskostmission.
se. När man fått fram den sidan är 
det bara att trycka på Stadgar i vän-
sterspalten.

Martin Wihlborg
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Biskopsinstallation DELKU i KievBiskopsinstallation DELKU i Kiev

I vår tidning nr 1 2019 berättade jag 
om installationen av Pavlo Sjvarts 
som ny biskop i DELKU. Han var 
då vald för ett år. Pavlo Sjvarts har 
under hösten 2019 återvalts som bi-
skop, denna gång för en 5-årsperi-
od. Jag fick inbjudan även till denna 
installation och i styrelsen besluta-
des att jag skulle representera NÖ 
vid högtiden. 

Fredagen 29 november flög jag 
från Landvetter flygplats. Det blev 
lite stressigt eftersom flygplanet av-
gick mycket försenat från Landvet-
ter men tack vare specialbehandling 
från markpersonal vid mellanland-

ningen i Frankfurt nådde jag Kiev 
som planerat 13:00 ukrainsk tid. 
Som vid förra installationen blev 
jag, tillsammans med ett antal an-
dra personer, hämtade på flygplat-
sen och körda till hotell Ukraina. 
Hotellet ligger vid Majdan-torget 
(självständighetstorget) känt för att 
många folkliga protester mot kor-
rupta ledare har börjat här. Allra 
mest känt har torget blivit för den 
s.k. orangea revolutionen 2004, då 
många människor samlades här för 
att protestera mot det omfattande 
valfusket i det då genomförda pre-
sidentvalet. Protesterna ledde till att 

NÖ:s ordförande har framfört sin välgångsönskan till biskop Pavlo Sjvarts.
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Berhynjakolonnen vid Majdan-torget (självständighetstorget) i Kiev. Foto MW 
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valet fick göras om och istället blev 
det Viktor Jusjtjenko som valdes till 
president.

Efter incheckningen på hotellet 
blev vi körda till S:ta Katarinakyr-
kan för inledande samtal. Med på 
mötet var representanter från DEL-
KU, olika tyska organisationer samt 
ett antal biskopar från ELKRAS 
(Evangelisk lutherska kyrkan i 
Ural, Sibirien och Fjärran Östern). 
Med var också ärkebiskop Alexan-
der Scheiermann som även denna 
gång skulle installera Pavlo Sjvarts 
i sitt uppdrag. 

Därefter gick vi ut, tog vägen om 
en utställning som handlade om ute-
liggare i Kiev (det lär finnas över 10 

000 i huvudstaden). DELKU med-
verkar i en verksamhet för att hjälpa 
dessa människor. Vid utställningen 
fanns det bilder och en liten berät-
telse om många av dessa tragiska 
människoöden. Kvällen avslutades 
med gemensam middag. 

På lördag gick jag från hotellet till 
S:ta Katarinakyrkan (10 min. gång-
väg). Man passerar då presidentpa-
latset. Denna gång var det mycket 
lugnare än förra året. Då medförde 
oroligheterna mellan Ryssland och 
Ukraina att man tvingades visa pass 
när man passerade presidentpalat-
set, vilket jag slapp denna gång.

Gudstjänsten började 11 och höll 
på till c:a 13. Installationen ingick 

Igor Sjemigon i S:t Martin före söndagens gudstjänst. Foto: MW
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i en vanlig högmässa där själva 
biskopsinstallationen, som genom-
fördes av ärkebiskop Alexander 
Scheiermann, hade placerats strax 
före predikan. Denna gång hölls 
predikan av biskop Pavlo Sjvarts. I 
sin predikan utgick har från 4 Mos. 
11 som bl.a. innehåller följande ord 
uttalade av Mose: ”Jag orkar inte 
ensam bära hela detta folk, det är för 
tungt för mig. Och är det så du vill 
handla mot mig, döda mig då genast 
om jag funnit nåd inför dina ögon låt 
mig slippa detta elände”. Då säger 
Herren till Mose att han skall utse 
70 män som skall hjälpa honom. 
Sjvarts påpekade att denna otroli-
ga men sanna berättelse har något 
att säga också till oss idag. Också 
aposteln Petrus ord i 1 Petr. 2:9 är 
riktade till alla kristna och gör att vi 
måste få upp ögonen för det allmän-
na prästadömet. Kyrkan är inte plat-
sen för den store ensamme ledaren. 
Vi måste också lära oss av Luther 
och vad han skrev. Biskopen är ing-
en perfekt människa utan kommer 
fortsatt att vara utsatt för synden, ja 
han kanske t.o.m. behöver Guds nåd 
mer än andra människor därför att 
han i sin position är ännu mer utsatt 
för frestelser i avseende på pengar, 
makt och berömmelse, vilket inte 
minst den ukrainska kyrkan har vi-
sat. Sjvarts framhöll två saker. För 
det första att vi som kristna är en 
del av det allmänna prästadömet. 
För det andra, vilket är det allra 
viktigaste, det är Kristus som skall 

vara centrum i Kyrkan. Det finns 
mycket som är viktigt t.ex. socialt 
arbete, miljöfrågor, politiska frågor, 
kyrkokonserter m.m. Men allt detta 
måste komma i andra hand, för det 
är Kristus själv som är den vikti-
gaste. Ingenting har rätt att ta hans 
plats. Biskopen behöver Kristus; 
förutan honom är han inget. Kyrkan 
behöver Kristus ty utan honom är 
det ingen kyrka. Endast genom Ho-
nom kan den växa. Vår Herre väntar 
på att vi skall svara på hans fråga 
”Herre vem skall jag sända och vem 
vill vara min budbärare?” med sva-
ret ”Här är jag sänd mig”. 

Gudstjänsten innehöll också natt-
vardsgång. Vid nattvarden bildade 
alla en gemensam ring i kyrkan som 
gick runt altaret och genom hela 
mittgången. Fyra biskopar gick, två 
moturs och två medurs och delade 
ut bröd och vin. Gudstjänsten av-
slutades, som vi är vana vid, med 
Välsignelsen. 

Efter gudstjänsten var det två tal 
i kyrkan. Det ena talet av en repre-
sentant för lutherska världsförbun-
det och det andra av den tyske am-
bassadören i Kiev.

Därefter gick vi upp till en ban-
kett på andra våningen där man 
dukat upp med plockmat. Ett an-
tal biskopar och högre dignitärer 
fick säga sina välgångsord. Det var 
förutom ärkebiskopen, biskopar 
från Kazakstan, Polen, Georgien, 
Ungern, Rumänien och Slovakien. 
Näst sist fick också ordföranden för 
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Nordisk Östmission säga några ord. 
Denna gång på engelska bl.a. därför 
att Pavel hade med sig en så bra tolk.

Kära biskop Pavlo! Kära vän-
ner! Jag är stolt och glad för 
att återigen få stå här för att 
tillsammans med er ha fått 
vara med om installationen av 
biskop Pavlo Sjvarts. Jag vill 
också passa på att framföra 
mina hälsningar från övriga le-
damöter i Nordisk Östmissions 
styrelse. Pavlo: Jag är mycket 
glad över att just du har blivit 
återvald till detta viktiga upp-
drag eftersom jag förstår att du 

är en person som sätter dina 
församlingar främst och inte 
dig själv. Nu ber jag till Gud att 
Guds ord och den lutherska be-
kännelsen skall få fortsätta att 
höras i DELKU:s församlingar 
under kommande år! Nordisk 
Östmission har stött DELKU i 
nästan 30 år och vi har ambi-
tionen att fortsätta detta stöd. 
Jag vill avsluta med en hälsning 
från aposteln Petrus i hans för-
sta brev: ”Jag uppmanar nu 
de äldste, var herdar för Guds 
hjord som finns hos er och vaka 
över den, inte av tvång utan av 
fri vilja så som Gud vill” som 

En av uteliggarna som har fått en säng att sova i. Foto MW
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följs av löftet ”När den högste 
herden uppenbarar sig skall ni 
få härlighetens segerkrans, som 
aldrig vissnar” (1 Pet 5:2,4).

På söndag följde jag med och firade 
gudstjänst i S:t Martins församling 
där Igor Sjemigon är pastor. Nord-
isk Östmission har stött denna för-
samling och dess pastor under någ-
ra år med lägenhetshyra. I lägenhe-
ten firar S:t Martins församling sina 
gudstjänster. Efter gudstjänsten 
visade han oss två av de lägenhe-
ter där uteliggare får bo under en 
övergångsperiod innan man har löst 
deras långsiktiga boende, det som 
jag berättade om i inledningen av 
denna artikel. Även ärkebiskopen, 

biskopen från Kazakstan och Mi-
chael Hübner från Martin Luther-
bund var med på detta besök. Jag 
och Igor åt sedan enkel lunch till-
sammans innan Igor hjälpte mig att 
boka en Uber (ett slags taxi) för re-
san till flygplatsen. Resan hem gick 
utan missöden.

Det var bra att återigen få vara 
med vid installationen av Pavlo 
Sjvarts som biskop i DELKU. Min 
uppfattning är att skall någon kunna 
leda DELKU, så att såren i kyrkan 
läks så är det han. Men som Pavlo 
själv sa i sin predikan; han kan inte 
göra det själv. Han behöver många 
förböner och mycket hjälp av Her-
ren Kristus i sin viktiga uppgift!  

Martin Wihlborg

S:ta Katarinakyrkan i Kiev. Foto: MW 
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Vid Bengt Westholms begravningVid Bengt Westholms begravning

NÖ:s ordförande höll nedanstående tal vid samlingen efter Bengt West-
holms begravningsgudstjänst.

Kära Ulla och övriga familjen 
Westholm. Ärade åhörare!

Som Bengts efterträdare som 
ordförande för Nordisk Östmission 
vill jag idag framföra några ord om 
Bengt.   

Under närmare 30 år tjänade 
Bengt troget Nordisk Östmission. 
Han valdes in i styrelsen 1989, blev 
ordförande 1997 och var det i 9 år. 
Men även när Bengt med ålderns rätt 
avgick som ordförande och blev he-
dersledamot, var han troget med på 
styrelsemötena fram till 2016. Och 
även under dessa senare åren bidrog 
Bengt aktivt i styrelsens verksamhet 
vid styrelsemöten och som ledamot i 
redaktionskommittén.

Det är så oerhört mycket man 
skulle kunna berätta om Bengts 
insatser men låt mig stanna vid en 
enda eftersom den fick en så stor 
betydelse för NÖ:s verksamhet. 
Under Sovjettiden var NÖ hänvi-
sad till radiomission och att dela ut 
biblar i Östeuropa. Men i och med 
murens fall ändrades detta och vi 
fick helt nya möjligheter. Tre per-
soner från styrelsen, bland dem 
Bengt, gjorde en resa i Östeuropa 
1992. I Riga träffade man Harald 
Kalnins den dåvarande biskopen 

för den lutherska kyrkan i Sovjet-
unionen. Kalnins gav oss i uppgift 
att ta hand om en luthersk grupp i 
Charkov, Ukraina och vara med och 
göra den till en församling i DEL-
KU, den tyska evangeliskt lutherska 
kyrkan i Ukraina. I början gjorde 
vi det genom att betala lönen för 
församlingens pastor Waldemar 
Wardaschko. Under åren har verk-
samheten i Ukraina förändrats. Vi 
har fått fler kontakter i Ukraina 
och även i övriga Östeuropa och i 
Asien. Men kontakterna med Char-
kov har fortsatt. Och när jag möt-
te Bengt i Vasakyrkan en söndag i 
november kunde jag berätta att jag 
var på väg till Ukraina för att del-
ta när nuvarande pastorn i Charkov 
Pavlo Sjvarts installerades som bi-
skop i hela DELKU. Bengt var som 
vanligt mycket intresserad av att få 
höra vad jag berättade. För att kort 
summera Bengts insats, och jag tror 
ingen kommer att säga emot mig, 
om jag säger att Bengt har varit 
den viktigaste personen för Nord-
isk Östmission under de senaste 30 
åren. 

Framförallt vill jag dock fram-
hålla att för Bengt var det tron på 
Bibeln, Guds ord och den lutherska 
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bekännelsen som var den grund-
läggande förutsättningen för all 
kristen mission. Därför tackar vi 
idag Gud för allt det Bengt har fått 
betyda för Nordisk Östmission och 
jag vill idag från styrelsen och öv-

riga medarbetare, från Maria och 
mig framföra vårt deltagande till 
dig Ulla, och till er övriga i familjen 
Westholm. 

Martin Wihlborg

Missionärer, inte förmyndareMissionärer, inte förmyndare

I gången tid kunde missionärer komma som förmyndare ute på fältet. Så 
kan man inte göra nu för tiden, allra minst i öst. I stället måste man vara 
ödmjuk inför de erfarenheter som man har haft där. För att understryka 
detta ger vi i denna artikel vår syn på saken.

Östeuropa omfattar ett antal länder 
i forna Sovjetunionen bl.a. Ryss-
land, Ukraina, Vitryssland, Molda-
vien och ett antal stater i Kaukasus. 
Det är många folk, språk och kultu-
rer, men strukturerna är i stort sett 
likartade på grund av hård likrikt-
ning och centralisering under den 
kommunistiska diktaturen. Under 
mer än 60 år förkvävdes allt själv-
ständigt tänkande och dessförinnan 
härskade tsarmakten med liknande 
former t.ex. stark russifiering av de 
olika folken. Under Stalinterrorn 
utplånades flera kyrkor, bland dem 
den lutherska kyrkan, som omfat-
tade ett par miljoner medlemmar. 
Många kyrkor och församlingar 

överlevde som underjordiska och 
samlades i hemlighet. Avslöjades 
de, dömdes medlemmarna till långa 
fängelsestraff med förvisning till 
Sibirien. I Gammalsvenskby utsat-
te sig flera troende för dessa risker 
genom att döpa barn och jordfästa 
döda. När trycket efter Stalins död 
i någon mån lättade började kyrkor 
att bokstavligen komma upp ur un-
derjorden och forma församlingar. 
Genom en enda präst, som på ett 
mirakulöst sätt överlevt under 19 
år i sibiriska fångläger, restes den 
lutherska kyrkan på nytt och om-
fattar idag fem stift eller kyrkor i 
Ryssland, Vitryssland, Ukraina, 
Sibirien och Kazakstan. Hur många 

Ur vårt missionsblad Nordisk Östmission 4/2004, en repris av en artikel 
författad av Bengt Westholm:
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präster och kyrkomedlemmar i alla 
samfund, som mördats för sin tro 
under alla dessa år vet Herren alle-
na, men de torde räknas i miljoner! 
Vi har ingen möjlighet att föreställa 
oss de lidanden kristna människor 
tvingats genomgå under mer än 60 
år av terror!

Man måste fråga sig: Hur kom-
mer det sig att det alltjämt fanns 
kristna under alla dessa ohyggliga 
lidanden? Varför lämnade de inte 
sin tro och anpassade sig till poli-
tiskt korrekta uppfattningar? Häri-
genom skulle de inte endast ha blivit 
beskyddade från lidanden, de skulle 
också ha kunnat nå fram till goda 
positioner i den politiska hierarkin. 
Deras egna vittnesbörd säger att de 
mitt i lidandet erfarit Guds närhet 
och hållfastheten av Hans Ord. Med 
hjälp av sin tro på Guds Ord och löf-
te i Jesus Kristus kunde de överleva 
och t.o.m. föra sin tro vidare i hem-
lighet till barn och barnbarn eller 
också blev de martyrer hellre än att 
förneka sin tro.

Med detta som bakgrund kan man 
förstå att deras tilltro till bibeln i de 
flesta fall är mycket stark! De har 
själva prövat hållfastheten genom 
sina lidanden och lärt sanningen 
i Guds löften på helt annat sätt än 
de flesta av oss i väst. För dem tor-
de det vara ytterst förvånande om 
någon skulle komma och förklara 
att det som står t.ex. i evangelierna 
bara är den tidens tankar om Jesus 
och att det alls inte är säkert att Han 

levat eller helade sjuka och själv 
uppstod från de döda. Om någon 
skulle komma och säga att Bibeln 
är vacker poesi utan verklighet el-
ler att somligt i Bibeln är bra annat 
är helt obrukbart i vår tid, skulle de 
skaka på huvudet och svara: ”Vi har 
lärt att Guds Ord håller i sin helhet 
och är sant fullt ut. Vi har själva 
prövat och kan vittna om det!”

Med dessa förutsättningar har 
Nordisk Östmission missionsupp-
draget att möta behoven av biblar, 
teologisk litteratur och undervis-
ning, församlingsuppbyggnad, mis-
sion och evangelisation. Samma 
förutsättningar gäller i diakoni och 
medmänsklig hjälp bland handikap-
pade, blinda, gatubarn, pensionärer 
och många andra som har enorma 
behov av stöd och hjälp i ordets vi-
daste bemärkelse. Vi i väst kan inte 
komma ”von oben” och föreskriva 
hur arbetet skall bedrivas i för-
samlingar och kyrkor utan endast 
med stor ödmjukhet möta dessa 
människor och få del av deras erfa-
renhet av tro och förtröstan. Vi vet 
att vi i detta har våra givare bakom 
oss i full visshet om att Herren lå-
ter oss gå in i beredda gärningar. Vi 
i väst har ett stort ansvar att möta 
människor i öst, som alltjämt efter 
15 år av relativ frihet, kämpar med 
att bygga kyrkor och församlingar.

Bengt Westholm †
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Bengt Westholm (1924-2019)Bengt Westholm (1924-2019)

Kyrkoherde emeritus Bengt West-
holm (BW) härstammade från Vik-
bolandet. Han föddes i Furingstad 
26 april 1924 och dog i Tynnered 
9 december 2019. Sina teologiska 
studier hade han förlagda i Uppsala 
och i Tübingen. Studierna i Tysk-
land gav honom dessutom flytande 
kunskaper i tyska språket, vilket 
han kom att ha nytta av många år 
senare. Han var gift med Ulla, f. 
Bobeck. Deras barn heter Eva, 
Anna, Andreas och Mattias.

Han prästvigdes för Linköpings 
stift 1951 och tjänstgjorde i detta 
stift fram till 1968, då han övergick 

till Göteborgs stift. Han innehade 
efter 1958 en komministertjänst i 
Vimmerby pastorat, vilket under 
hans tid också innefattade annex-
församlingarna Pelarne (till 1961) 
och Vimmerby landsförsamling 
(t.o.m. 641231). I Göteborg kom 
han att tjänstgöra i Biskopsgårdens 
då ganska nybildade, men numera 
upphörda, församling, först som 
komminister och sedan som kyr-
koherde fram till pensioneringen 
1989. Som emeritus hade han flera 
förordnanden, bl.a. i Göteborgs Jo-
hanneberg och i Älvsborg. I mitten 
av 90-talet bytte han bostad från 

Bengt Westholm tjänstgör i Schlangendorfs kyrka i Zmijivka i Ukraina. 
Foto: Elsie Alfredsson
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Hisingen till Tynnered. För Bengt 
var det viktigt att hålla på Bibeln 
och bekännelsen.

Bengt hade sedan unga år ett enga-
gemang för de kristna i Östeuropa, 
vilket han bland annat berättar om i 
Nordisk Östmission 2/2014. Samma 
år som han blev emeritus invaldes 
han i Nordisk Östmissions styrelse, 
och han var denna mission trogen 
under resten av livet. Under åren 
1997-2006 var han dessutom ordfö-
rande, vilket han alltså blev när han 
var 73 år. Detta uppdrag skötte han 
med fast hand, och samarbetsklima-
tet i styrelsen var gott. Som heders-
ledamot efter 2006 deltog han flitigt 
i styrelsens sammanträden långt in 
på 2010-talet. Hösten 1999 kom han 
jämte undertecknad att bli en del 
av den redaktion som ordnade med 
missionsbladet Nordisk Östmission. 
Det som började som ett prov, efter-
som ingen annan var villig att vara 
redaktion, övergick snart att bli en 
syssla han skötte trofast, och under 
åren 2004-2016 var han också an-
svarig utgivare. Under sin tid i NÖ 
skrev Bengt många artiklar i ämnen 
som berörde missionen och de län-
der där den verkar. I artikelregistret 
för tidskriften finns det 63 artiklar 
av Bengts hand (en av dem hittar du 
i repris införd närmast före denna 
minnesruna), jämte några där han 
är den ene av två skribenter.

Bengts inträde i missionens tjänst 
sammanföll med järnridåns bort-
dragande, en världshändelse som 

gav NÖ dittills oanade möjlighe-
ter att sprida Guds ord och göra 
en humanitär insats. Bengts insats 
i detta sammanhang torde ha varit 
betydande. Tillsammans med någ-
ra andra, t.ex. Hugo Gustafsson 
och Waldemar Wardaschko, gjorde 
Bengt en rundresa med husbil i f.d. 
Sovjetunionen för att rekognosera. 
Missionen fick uppdraget att vara 
med i att bygga en luthersk försam-
ling i Charkiv, en församling som 
BW och den övriga styrelsen sedan 
har följt. Som delaktig i NÖ:s arbete 
kom han att besöka många platser 
i det f.d. kommunistiska Östeuropa. 
Man kan nämna Charkiv, Odessa, 
Gammalsvenskby, Kiev, Riga, 
Kronstadt och S:t Petersburg. Det 
var bland annat i dessa samman-
hang han hade nytta av sina kun-
skaper i tyska. Bengt hade goda 
kontakter med den rumänske orto-
doxe kyrkoherden i Göteborg, och 
förstås med många av de människor 
han mötte på sina resor i österled. 

En alldeles särskild sorts resor 
var de missions- och äventyrsresor 
som Björn Lénberg ordnade i ös-
terled. Bengt deltog i ett flertal av 
de resor, vilka NÖ givit Lénberg 
uppdraget att ordna (Björn körde 
också många gånger på eget upp-
drag). Pastor Bengt var något av 
generalen på dessa resor, som bland 
annat gick till Charkiv, Gammal-
svenskby, Odessa och Moldavien. 
Han predikade åtminstone en gång i 
Zmijivka (Schlangendorf vid Gam-
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malsvenskby). Det för oss svens-
kar kända Poltava fick också besök 
av honom. Jag vill berätta om en 
händelse just i Moldavien. BW var 
sedan början av 50-talet medlem 
av SSB (Heliga Birgittas sällskap). 
Som präst och medlem bar han säll-
skapets bröstkors, som f.ö. fanns på 
hans kista under hans begravning. 
Under en bussresa i Moldavien 
kom Bengt och jag ifrån det övri-
ga sällskapet, och vi hamnade på 
en bibelskola där det talades ryska. 
Under vistelsen där, kanske under 
en promenad, kom Bengt att tappa 
sitt kors, vilket förstås var sorgligt 
för honom. När vi sedan träffade 
de andra i resegruppen visade den 
moldaviske pastorn Moser fram sin 
knutna hand. När han öppnade han-
den låg Bengts kors där. Ett under!

Undertecknad har erfarenhet av 
Bengt och Ullas gästfrihet ute i 
Tynnered.

Bengt Westholm jordfästes i Gö-
teborgs S:t Pauli kyrka den 27 de-
cember av Bo Brander, som gjorde 
det iklädd svart mässhake. Be-
gravningsgudstjänsten var förenad 
med en mässa, och den sjungna 
begravningsbönen utfördes utifrån 
1942 års handbok med alla de fyra 
avsnitten som sjungs växelvis. Psal-
mer som sjöngs var 15, 147, 359, 
558 och 38. Bengts stoft kommer, i 
väntan på uppståndelsen, att vila på 
Fridhems kyrkogård. P.g.a. av alla 
helgdagarna kom gravsättningen att 
äga rum en dryg vecka efter begrav-
ningen. Avståndet mellan kyrka och 
kyrkogård spelade nog också in.

Anders Eliasson 

Pastor Bengt som generalen i spetsen för sin hjord under en resa med Björn  
Lénbergs buss. Foto: Elsie Alfredsson
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Kära vänner i Nordisk Östmission!Kära vänner i Nordisk Östmission!

Jag hälsar er med orden från Judas 
2: ”Må barmhärtighet, frid och kär-
lek i allt rikligare mått komma er 
till del.”

Det var en stor glädje att träf-
fa flera av er i somras på Cor-
pus-Christi-konferensen i Göte-
borg. En särskild händelse för vår 
grupp var det att få besöka ordfö-
rande Martin Wihlborg, träffa hans 
familj och samtala. Er hjärtlighet 
och ert stöd är för oss ett tecken 
på enheten och kärleken i Kristi 
kropp.

Här kommer också en hälsning 
från Livets vatten, församlingen i 
Dnipro.

Som ni kommer ihåg inträffa-
de en obehaglig händelse i vår 
församling i början på förra året 

– taket på vår kyrka kollapsade. 
Sedan dess har vi tagit hand om 
det förstörda och förberett för ny-
bygge. Men i maj fick vi problem 
med servicen i vårt samhälle. Vi 
arbetar på att ta fram nödvändiga 
dokument för att fortsätta repara-
tionen. Det stora problemet i detta 
är att korruptionen och byråkratin 
är utbredd i vårt land. För oss som 
kyrka vill vi inte vara med på det. 
Därför är det omständligt för oss 
med dessa dokument. I flera må-
nader har de lovat oss att ”imorgon 
får ni dokumenten”, men inget har 
hänt.

Alldeles nyligen blev vi varse 
ännu ett problem. Granne med oss 
är ett apotek. Ägaren till apoteket 
har höga positioner i samhället och 
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motarbetar vår församling. Troli-
gen gör de det eftersom de säljer 
narkotikaklassade läkemedel till 
drogmissbrukare utan recept. Vi 
har haft samtal med dem om detta. 
Missbrukarna har uppehållit sig i 
parken och lekplatsen bredvid vår 
kyrka. Vi har fått plocka upp både 
sprutor och nålar efter dem. När 
vi påkallade apotekets uppmärk-
samhet angående detta, förargades 
man, och man började motarbeta 
oss.

Allt detta har förstås orsakat 
stress i församlingen och rasera-
de vår tidplan. För oss blir detta 
en viktig påminnelse om att tiden 
står i Herrens händer. Det lär oss 
förtröstan och ödmjukhet. Vi är 
övertygade om att med Herrens 
hjälp kommer vi komma över dessa 
svårigheter och fortsätta bygget i 
Guds tid. 

Med detta sagt försöker vi att inte 
tappa positionen i vår tjänst. Som 
tidigare håller vi bibelstudier, barn-
grupper och konfirmationsgrupper. 
En eller två gånger i veckan besö-
ker vi byn Zarja för bibelstudier, 
ungdomsarbete och socialt arbete. I 
våras donerade våra vänner ett hus 
till oss i denna by. Huset var under 
renovering, men vi har nu slutfört 
det huvudsakliga. Vi hoppas kunna 
använda huset i en snar framtid för 
ungdoms- och socialarbete. 



NORDISK ÖSTMISSION

19

Fjorton av våra ungdomsarbe-
te var med vid vår kyrkas synod. 
Nyligen var nio barn med på en 
vinterkonferens. För några av dem 
blev det ett fint tillfälle att stärkas 
i tron. För andra var det mer av en 
evangelisationsresa.

Både under påsk och under en 
vecka på sommaren har det ordnats 
med barnläger/program för barn. 
Vi söker möjligheter att utveckla 
vårt sociala arbete. Främst riktar 
vi oss till stora och fattiga famil-
jer, samt äldre. Under julhelgen de-
lades mer än 200 julklappar ut till 
barn i vår region.

Detta är huvudnyheter för vår 
församling det senaste halvåret. 
Lova Herren för att han ger oss del 
av sitt rike, men också för att vi får 
stå i Hans tjänst! Tacka Honom ock-
så för de välsignelser och det stöd 
han ger till oss genom er. Må Han 
välsigna er på er väg och i er tjänst!
Guds frid! 

Sergej Bevz och församlingen 
Livets vatten

Övers fr engelska: S.A.
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Transport till Jurbarkas i LitauenTransport till Jurbarkas i Litauen

I november gick årets tredje le-
verans från vårt lager i Solberga. 
Denna gång var det Jurbarkas i 
Litauen och den lutherska för-

samlingen där som var mottagare. 
Bara några dagar senare fick vi be-
kräftelse på att leveransen kommit 
fram och lastats av. 
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Nordisk Östmissions årsmöte
Jungfru Marie bebådelsedag den 22 mars 2020  

i Solberga (Bohuslän)

10 högmässa i Solberga kyrka, Gusmark

Samkväm i församlingshemmet

Föredrag av Slavomir Slavik och Ondrej Kolarovsky  
från Slovakien

Nordisk Östmissions årsmötesförhandlingar

Avslutning.

Välkomna! 

Styrelsen

Foto: MWFoto: MW
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GåvoredovisningGåvoredovisning
OKTOBER 2019
Gåvor  41.566,00
Kollekter   9.420,50
Summa:  50.986,50

Kollekter oktober 2019
Härjedalens pastorat 590, 
Södertälje 4071, 
Månsarp 1062, 
Jonakapellet, Österåker 195, 
Bro (Vikorne) 3502,50.

Begravningar oktober 2019
Gunhild Olsson, Svarteborg  
och Brastad, 
Gunnar Pleijel, Onsala, 
Minna Jeppsson, Örkened, 
Lars Johan Nyblom, Hålta, 
Gunnar Johansson,  
Surteby-Kattunga, 
Inger Johansson, Ytterby, 
Oskar Lundström, Varberg, 
Alfhild Nilsson, Landa.

Hyllningar oktober
Margit Johansson, Solberga, 
Lennart Thorsson, Ytterby, 
Inga Andersson, Surteby-Kattunga, 
Anders Andersson, Visseltofta.

Föreningar oktober
Solberga 6000, Hajom 2636.

NOVEMBER 2019
Gåvor  48.175,00
Arv 14.579,49
Kollekter   8.589,00
Summa:  71.343,49

Kollekter november 2019
Ödenäs 6130, 
Kyrkhult 963, 
Ev.luth missionsföreningen  
Linköping 500, 
Malmberget 996.

Begravningar november 2019
Gunhild Olsson, Svarteborg  
och Brastad, 
John Lundve, Skaftö, 
minnesgåvor genom Gälliva-
re-Malmbergets pastorat, 
Inga-Lill Nilsson, 
Iréne Olsson Nyblom, Hålta, 
Oskar Lundström, Varberg.

Arv november 2019
Birgit Magnusson, Kållered  
(slutredovisning)
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DECEMBER 2019
Gåvor  88.390,00
Kollekter   8.934,00
Summa  97.224,00

Kollekter december 2019
Södertälje 7723, 
Gamla Hjälmseryd 1211.

Hyllningar december 2019
Gertrud Gunnarsson, Norum, 
Brita Andersson, Varberg. 

Begravningar december 2019
Iréne Juelsson, Ytterby, 
Brita Omnell, Nordingrå, 
Arne Samuelsson, Romelanda, 
Tage Danielsson, 
Bengt Westholm, Tynnered.

Tack för era gåvor! Övriga upplys-
ningar lämnas av kassören. 

Notiser
Är man intresserad av missionens 
historia finns det flera artiklar i vårt 
missionsblad, t.ex. jubileumsnum-
ret 1/2006, som fortfarande finns 
kvar.

Det har kommit ett julbrev från 
Mindaugas Kairys, som gästade 
vårt årsmöte 2019. Han är diakoni-
ansvarig för den lutherska kyrkan 
i Litauen, och han berättar om för-
samlingarnas verksamhet, om dia-
konala insatser och om kyrkobygg-
naderna. 

Biskopen över den ingermanländ-
ska kyrkan i Ryssland, Aarre Kuu-
kauppi närmar sig nu sin pensions-
avgång. Ny biskop är utsedd. Han 
heter Ivan Laptiv. 



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

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

Mässhaken på bilden till höger (foto 
Bengt Karlsson) användes vid NÖ:s 
förre ordförandes, Bengt Westholms, 
jordafärd. Mer om den gudstjänsten 
samt om och av Bengt själv kan du läsa 
inne i tidningen, tillsammans med bi-
drag från Österåker och Ukraina. 

När du läser detta är det fastan och 
sedan Långfredag och påsk. Korset 
vittnar också om Kristi försoning, som 
gör det kristna hoppet om uppståndel-
sen verkligt. Att Jesus bar Guds vrede 
över vår synd är förutsättningen för att 
vi med glädje skall kunna instämma i 
bekännelsen ”Kristus är uppstånden, ja 
han är sannerligen uppstånden!” A.E.

Korset och uppståndelsenKorset och uppståndelsen

Danagård Litho, Göteborg 2020  
  
Miljömärkt Trycksak 3041 0196


