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Den tioårsjubilerande lutherska församlingen i Lozova i Ukraina samlad. 
Foto: Anders Olsson.
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Detta bibelord ur 1 Petr. 2:9 påmin-
ner oss om tre saker:
1. Vad Kristus har gjort för oss. 
Han har kallat er från mörkret till 
sitt underbara ljus. Detta gjorde 
Kristus också med dig på ett särskilt 
sätt i het heliga dopet. Sedan var det 
meningen att du skulle leva hela ditt 
liv i hans underbara ljus, leva nära 
Jesus Kristus. Men vill du vandra i 
ljuset? Ja, ibland vill du liksom gona 
dig i ljuset och tycka att allt känns 
skönt och underbart och fint. Men 
ganska ofta vill du kanske gå din egen 
väg. Ibland kanske du rent av älskar 
mörkret mer än ljuset eftersom dina 
gärningar är onda, och du förstår att 
ljuset från Kristus skulle avslöja dig 
ända in på djupet. Då kanske du av-
skyr ljuset och inte kommer till ljuset 
för att dina gärningar inte skall av-
slöjas. Att vandra i mörkret betyder 
att man är på väg bort ifrån Herren. 
Men i dag kallar Herren dig på nytt. 
Låt honom då på nytt få dra dig in i 
sitt underbara ljus. 

�. Vilka vi i Kristus är.
Ett utvalt släkte. Ja, Kristus har utvalt 
oss till barnaskap åt sig. Tänker du på 
att du tillhör det utvalda släktet, eller 
lever du som man brukar göra i detta 
onda, gudsfrånvända släkte?

Kungar är vi också utvalda av Kris-
tus till. Kungens uppgift är att regera 
med rättvisans spira och kärlekens 
makt, att ha omsorg om de svaga. 
Men du har kanske försökt vara en 
så’n där enväldig kung i stället. Du 
har kanske hävdat dig själv och tram-
pat ner andra.
Kristus har också utvalt oss alla till 
präster i något som kallas det all-
männa prästadömet. Vi har samma 
uppgifter som prästerna hade i det 
gamla Israel, att vara offerpräster. Vad 
är det då för offer vi skall bära fram? 
Jo, vi skall frambära oss själva som 
ett levande och heligt offer som be-
hagar Gud. Men du kanske inte vill 
släppa till dig åt Gud. Du är kanske 
för bekväm av dig för att offra något 
av dig själv och det som du kallar 
ditt. Genom Kristus skall vi ständigt 
frambära lovsång som ett offer åt 
Gud, en frukt ifrån läppar som pri-
sar hans namn. Kanske får Herren 
ofta höra gnäll i stället för lovsång 
från dina läppar. Du kanske ger dig 
själv äran och då tystnar lovsången. 
Glöm inte att göra gott och dela med 
er, sådana offer behagar Gud. Kan-
ske är det just det du har glömt att 
göra eller inte alls velat göra. Men i 
så fall har du varit en dålig präst i det 
allmänna prästadömet.

Betraktelse
”Ni är ett utvalt släkte, kungar och präster, ett heligt folk, Guds eget 
folk som skall förkunna hans storverk. Han har kallat er från mörk-
ret till sitt underbara ljus.”
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Vi är ett heligt folk. Detta förpliktar 
oss att leva ett liv i helgelse, att leva 
så som det anstår barn till honom 
som kallas den Helige. Vi är ett he-
ligt folk. Ja, det står folk, därför att 
det inte går att vara kristen på egen 
hand. Vi är insatta i ett sammanhang 
med andra kristna i Guds folk. Guds 
eget folk, hans egendomsfolk, som 
tillhör Herren. Han säger själv: Om 
ni hör min röst och håller mitt för-
bund, så skall ni vara min egendom. 
Men du har kanske inte alltid brytt 
dig om vad Herren säger. Kanske har 
du brutit förbundet med Herren, ditt 
dopförbund, och gått din egen väg. I 
så fall behöver du i dag vända om till 
Herren.

�. Vår uppgift som kristna.
Att förkunna hans storverk. Detta är 
uppgiften för Kristi kyrka och det är 

uppgiften för varje kristen människa. 
Gör du det? Vittnar du med ditt liv 
och dina ord om hans storverk: att 
han har älskat dig och utgivit sig 
själv för dig, köpt dig tillbaka åt 
Gud, gjort dig till sitt barn och insatt 
dig i sin Kyrka på jorden. Eller be-
håller du detta glada och underbara 
budskap för dig själv och så blir det 
inget vittnesbörd alls. Detta är också 
en synd, som många kristna i dag får 
bekänna.
I dag står Kristus här. I dag vill han 
på nytt dra dig in i sitt underbara ljus. 
Han vill göra sitt storverk med dig: 
Han vill rena dig från din synd. Han 
vill helga sitt folk och rusta sitt folk 
med ny frimodighet och ny glädje i 
tron, att utan fruktan förkunna hans 
storverk bland medmänniskor både i 
Öst och här i Väst.

Lennart Nilsson 

Ordförandens spalt
Den allra viktigaste uppgiften för 
Nordisk Östmission, den som nämns 
allra först i våra stadgar är att vi skall 
”verka för evangelii spridande”. I en 
tid då mycket som rör det andliga re-
lativiseras under mottot att var och 
en blir salig på sin tro är det viktigt 
att slå fast att detta fortfarande är vår 
huvuduppgift. I västvärldens kyrkor, 
inte minst i Svenska kyrkan, har det 
många gånger ifrågasatts om man 
överhuvudtaget skall missionera i 

betydelsen predika evangelium. Att 
förmedla evangelium förutsätter ju 
att kristendomen har något företräde 
framför andra religioner. Men om 
kristendomen inte är överlägsen an-
dra religioner då finns det ju inget 
skäl att evangelisera och för en mis-
sionsorganisation kan det då på sin 
höjd återstå att förmedla materiell 
hjälp. 
När vi fortfarande på �000-talet har 
behållit paragrafen om att vi ”skall 
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verka för evangelii spridande” så är 
det inte av nostalgiska skäl utan det 
är därför att vi fortfarande tycker att 
det är vår viktigaste uppgift. Det är 
framförallt två skäl jag vill lyfta fram 
för detta. 
Jesus befallde sina första lärjungar 
att predika evangelium. I missions-
befallningen sa han: ”Gå därför ut 
och gör alla folk till lärjungar! Döp 
dem i Faderns och Sonens och den 
helige Andes namn och lär dem att 
hålla allt vad jag har befallt” (Matt 
�8:19). Vi är alltså tvingade att ”ver-
ka för evangelii spridande” därför att 
Jesus har befallt det.
För det andra måste vi ”verka för 
evangelii spridande” därför att den 
kristna tron har ett budskap som 
ingen annan religion har. Detta bud-
skap är att Jesus har lidit och dött 
för alla människor och därmed tagit 
bort synden som stod mellan oss 
och Gud. Det är endast genom tron 

på Jesus och det han har gjort som 
människorna kan få del av denna väl-
signelse. ”Ty så älskade Gud världen 
att han utgav sin enfödde Son, för 
att den som tror på honom inte skall 
gå förlorad utan ha evigt liv” (Joh. 
�:16). Det är därför det också är så 
viktigt att försvara evangeliet mot det 
som inte är evangelium. Som apos-
teln Paulus uttrycker sig i början av 
galaterbrevet ”om någon predikar 
evangelium för er i strid med vad ni 
har tagit emot, så skall han vara un-
der förbannelse” (Gal 1:7). 
Det är i förvissning om att vi som 
kristna har ett unikt budskap om en 
Herre som har lidit och dött för oss 
och att samme Herre också har be-
fallt oss att förkunna detta för andra 
människor som vi kan fortsätta att ha 
som vår främsta uppgift att ”verka 
för evangelii spridande”. 

Martin Wihlborg 

Ny bok efter 225 år i Ukraina:

Gryningsljus. 
Gammalsvenskby i blickpunkten
Den 1 maj 178� kom 5�5 svenskar 
från Dagö i Estland till det som skul-
le bli Gammalsvenskby vid Dnjepr 
för att på order av kejsarinnan Ka-
tarina II hjälpa till att kolonialisera 
den nyligen erövrade steppen. Så 
inleds en svensk närvaro i Ukraina 

som fortfarande består. Ännu be-
härskar ett drygt tjugotal människor 
den gammasvenska som en gång ta-
lades på Dagö. De flesta av dem är 
äldre och den säregna gammalsven-
ska kulturen håller sakta på att för-
svinna. Samtidigt har intresset hos 
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befolkningen kring det kulturella arv 
man äger vuxit starkare. I skolan i 
Zmejevka lär sig idag ungdomar och 
äldre, svenskättlingar och ukrai-
nare, det svenska språket. 
Den 1 maj �007 högtidlighölls 
minnet av att det nu gått ��5 år 
sedan de första svenskarnas an-
komst. Till detta jubileum utgav 
Skara stiftshistoriska sällskap 
boken Gryningsljus. Gammal-
svenskby i blickpunkten
Författaren Karl-Erik Tysk, kyr-
koherde i Ovansjö, har besökt 
byn under 1� år och berättar om 
möten med människor, händel-
ser och iakttagelser, som blir en 
värdefull dokumentation över en 
svensk folkspillra långt borta i 
öst. Genom ingående intervjuer 
med ett flertal bybor kommer 
livet i byn i historia och nutid 
nära.
År �00� utgav Skara stiftshis-

toriska sällskap Skym-
ningsland. Ljusglimtar 
från Gammalsvenskby 
av samme författare. 
Gryningsljus. Gammal-
svenskby i blickpunkten 
är en fortsättning av 
den dokumentation som 
påbörjades med Skym-
ningsland.

Boken omfattar 158 si-
dor och kostar 150:-. 
Beställning sker genom 
Johnny Hagberg, Präst-
gården, 5�1 9� Järpås. 

Tel. 0510-910 16 eller på E-post: jar-
pas.pastorat@svenskakyrkan.se

Johnny Hagberg

Några kvinnor från Gammalsvenskby, en del av Zme-
jevka (ukrainska: Zmijivka). Foto: Elsie Alfredsson.

NÖ har besökt Gammalsvenskby, här år 2004. 
Kyrkan från 1885 används nu av en ortodox 
församling. Här en pastoral samling med 
Alexander Kvitko (längst t.v., ortodox) samt 
Anders Eliasson, Bengt Westholm och Gunnar 
Lundgren. Foto: Elsie Alfredsson.
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Ett nytt ansikte för Lettlands evangelisk-
lutherska kyrka
Den 5 – 6 juni 2007 hölls i Riga Lettlands evangelisk-lutherska kyr-
kas (LELB) 23:e synod. 355 synodaler, präster och lekmän, samla-
des för att besluta om kyrkans framtid. Med på dagordningen fanns 
tre stora avgörande frågor som kommer att förändra hela LELB:s  
struktur – val av två nya biskopar, beslut om en ny kyrkoordning 
samt beslut om centralisering av prästernas avlöning.

Biskopskollegiet
Efter presentation av de fem biskops-
kandidaterna, två för Liepajas stift 
och tre för Daugavpils stift. Efter 
första slutna röstomgången framgick 
klart att till Liepajas stift hade Pavils 
Bruvers, som de senaste åren varit 
Ärkebiskop Janis Vanags ställföre-
trädare, blivit vald. Tidigare har Bru-
vers tjänstgjort i bl.a. Tyskland som 
radiojournalist för ”Briva Europa” 
(Det fria Europa). 1995 prästvigdes 
han för Lettlands evangelisk- luther-
ska kyrka utomlands (LELBaL).
För Daugavpils stift blev det om-
röstning mellan två av kandidaterna. 
Flest röster i denna omgång fick Bal-
vi kontraktsprost Einars Alpe. Han 
prästvides i Lettland 1991 och har 
hela sin tjänstetid tjänstgjort i den 
del av Lettland, som kommer att stå 
under hans tillsyn.

Episkopal och synodal kyrka
År av arbete och flera synoders 
granskningar fick genom LELB:s �� 
synod belöning då synoden med stor 
majoritet antog en ny kyrkoordning. 

De största förändringarna ligger i 
kyrkans struktur. Förut har kyrkan 
haft ett stift och en biskop med syno-
den som högsta beslutande instans. 
Idag har vi tre stift, varav Riga för-
blir ärkestift med Janis Vanags som 
ärkebiskop. De tre biskoparna kom-
mer att bilda ett biskopskollegium 
med rättighet att stoppa beslut inom 
LELB, om de bryter mot kyrkans 
lära och enhet.
Jämte biskopskollegiet är synoden 
LELB:s högsta beslutande instans. I 
fortsättningen kommer en gemensam 
överstyrelse (tidigare konsistorium) 
verka på uppdrag av synoden. Över-
styrelsen består av samtliga prostar 
samt representanter från kyrkans 1� 
olika avdelningar, såsom söndags-
skola, musik, mission och teologi.

Prästlönerna
För LELB är mission en viktig fråga. 
Därför har man nu utarbetat en modell 
som tillåter att prästerna med sina fa-
miljer skall kunna bo och verka i sina 
församlingar. Centraliseringen av 
prästlönerna kommer att genomföras 
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genom att samtliga 
LELB:s församlingar 
skänker egendom eller 
ekonomiskt stöd för att 
upprätta en lönefond. 
Till en början kommer 
fonden att utbetala lö-
nerna, men med tiden 
skall församlingarna 
genom aktivt delta-
gande stötta prästernas 
avlöning bl.a. i form av 
ett tiondesystem.

Magnus Olsson
Kh, Limbazi förs., 

Lettland

Fr.v. Nyvalde biskopen Einars Alpe, ärkebiskop Janis 
Vanags, nyvalde biskopen Pavils Bruvers samt biskop 
em. Eriks Mesters (förrförre biskopen av Riga).

Fredag
Kl. 7.�5 reste Anders Olsson, hans 
bror Daniel (Daniel åkte för egen räk-
ning. Red.anm.) och undertecknad 
– på NÖ:s uppdrag – från Göteborg/
Landvetter till Charkiv, Ukraina.
När vi skulle byta plan i Wien rå-
kade vi en medelålders herre, som 
– utan att vara påträngande – började 
samtala med oss. Av ren tillfällighet 
kom jag att få platsen bedvid honom 
i planet. Det visade sig, att han var 
amerikan från Washington D.C. ut-
sänd av sin församling att leverera 
NT på ryska till en stad i närheten av 
Odessa. Främlingen, som vi tillfäl-

Ukrainaresa i påsktiden 
Rapport från resan 13/4-16/4 2007

ligtvis råkat var alltså ute i samma 
angelägna ärende som vi – ett märk-
ligt sammanträffande!
Planet landade enligt tidtabellen i 
Charkiv kl. 1�.00. Kh Hamburg möt-
te oss med minibuss vid flygplatsen. 
Vid förra besöket, i januari �006, i 
samband med Kh Hamburgs installa-
tion, var det snödrivorna, som ställde 
till problem. Den här gången var det 
tjällossningen: stora sprickor och hå-
lor i asfalten, ofta dolda under vatten-
samlingar, gjorde bilresan dramatisk. 
Vi blev ordentligt omtumlade under 
färden. Men Kh Hamburg visade sig 
vara en skicklig chaufför och helt sä-



NORDISK ÖSTMISSION

8

kert van att handskas med alla väg-
lag, som årstiderna har att bjuda i 
Ukraina. Det skulle vi få erfara under 
kommande bilturer i landet.
Vi var bjudna som gäster i Hm Ham-
burgs hem, som låg en bra bit utanför 
stadskärnan. Huset var nybyggt, men 
både el och värme fungerade – till 
skillnad från förra vintern, då det var 
problem med gasleveranserna från 
Sovjet. Sedan KH Hamburg visat 
oss till respektive rum blev vi bjud-
na på thé och därefter var det dags 
för en stunds vila. På kvällen hade 
Kh Hamburg ordnat en supé med 
grillat kött som huvudrätt. Diverse 
ukrainska specialiteter stod också 
på matsedeln, bl.a. grönsaker och 
olika ostsorter. Ett 15-tal gäster hade 
inbjudits: tyskar från Nürnbergsin-
stitutet, en man från Skottland med 
den traditionella skotska kilten samt 
en präst från den lokala ortodoxa för-
samlingen. Trots olika språk – ryska, 
tyska, engelska, svenska – upplevde 
vi det, som var gemensamt för alla 
– den kristna tron.

Lördag
Kl. 9.00, efter frukosten, var det dags 
för avresa till Poltava som ligger 1� 
mil väster om Charkiv. I en av förstä-
derna hämtade vi upp vår tolk Dima. 
Det var ungefär två timmars bilresa 
till Poltava, och väglaget var detsam-
ma som inledningsvis beskrivits. kl. 
1�.00 började gudstjänsten, och jag 
predikade på engelska med nämnde 
Dima som tolk. Kyrkokören med-
verkade under högtiden. Efter guds-

tjänsten bjöd församlingen på kaffe 
med landgång. Under samtalen som 
följde kändes det tryggt att ha Dima 
som tolk. Senare sammanträdde kyr-
korådet, som bl.a. skulle välja nya 
ledamöter.
Mitt intryck av Poltava församling 
är enbart positivt. Vad exteriören be-
träffar så verkade allt harmoniskt av-
seende byggnationen och en vacker 
stenläggning hade lagts framför kyr-
kobyggnaden. Interiören påminde 
mycket om Himmelsfärdskyrkan i 
Charkiv. Poltava väcker självklart 
speciella känslor hos oss svenskar. 
I slaget vid Poltava �8 juni 1709 led 
Karl XII:s trupper nederlag mot rys-
ka armén. Tyvärr medgav inte tiden 
att besöka minnesstenen och krigs-
muséet. Men en äldre dam var vänlig 
nog att skänka mig en chokladkaka 
med en bild på Karl XII och hans of-
ficerar i färg på omslaget.
Så anträddes återfärden till Char-
kiv. Där anslöt en del av sällskapet 
från föregående kväll. Vi var in-
bjudna till en kosert, som ägde rum 

Efter gudstjänsten i Poltava. För bild på 
Chester som predikant, se förra numret 
av NÖ. Foto: Anders Olsson
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i en imponerade byggnad, vilken 
tidigare fungerat som kyrka (kate-
dral). En gosskör presenterade ett 
njutbart, omväxlande program med 
bl.a. ukrainska folksånger. På grund 
av sångprogrammets omfattning var 
det en halvtimmes paus under före-
ställningen. Efter konsertens slut tog 
vi tunnelbanan till en restaurang, där 
vi åt middag. Herr Fritz Körber från 
Bayern svarade generöst för notan. 
Under gemytliga former avslutades 
denna minnesvärda lördag den 1� 
april.

Söndag
1:a sönd. e. Påsk. Högmässoguds-
tjänsten i Himmelsfärdskyrkan fick 
en speciell upptakt, då en vinjett nyss 
kommit på plats ovanför kyrkans hu-
vudingång. Kh Hamburg läste valda 
bibelord och förklarade vinjetten in-
vigd. Den hade följande lydelse:

Deutsche Ewangelische 
Lutherische Kirche

Gudstjänsten utformades som hög-
mässa utan nattvard, som det hette 
förr. Psalmerna sjöngs som brukligt 
växelvis på ryska och tyska. Kören Te 
Deum medverkade under gudstjäns-
ten. Texterna lästes av Kh Hamburg. 
Predikan, som hölls på engelska av 

undertecknad handlade givetvis om 
Påskens budskap och hade följande 
ämnen och delar:

”Stenen i örtagården”
1 En gränssten
� En hörnsten
� En minnessten

Min tolk, blott 16-åriga Dima, över-
satte till ryska. Han är värd en eloge 
för att framförandet fungerade väl, 
och jag är honom mycket tacksam.
Efter gudstjänsten bjöd församlingen 
på kaffe och smörgåstårta. Många 

Lutherrosen finns också i Ukraina. 
Foto: Anders Olsson

Kören utanför kyrkan i Charkiv. 
Foto: Anders Olsson
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församlingsbor kände igen oss från 
tidigare besök och visade spontant 
sin glädje över att träffa oss igen, 
bl.a. Nikaolj Herasymtjuk och kör-
medlemmarna. Beträffande de se-
nare, så upprepade de sin önskan att 
framledes få besöka Sverige. Efter 
samkvämet i kyrkan åt vi middag på 
en restaurang tillsam-
mans med Kh Hamburg. 
Även Nikolaj H. deltog. 
Återstoden av dagen 
tillbringade vi, Anders, 
Daniel och jag i Kh 
Hamburgs hem för vila 
och samtal. Så förflöt 
söndagen.

Måndag
Kl. 7.00 lämnade vi 
Charkiv för att besöka 
barnhemmet i Kamarov-
ka. Föreståndaren Jev-

geij Vasilevitj Usov 
tog emot oss och 
hälsade välkommen. 
Frukostbordet stod 
dukat. Det smakade 
bra, eftersom vi inte 
hunnit förtära något 
nämnvärt före avfär-
den. Vasilevitj talade 
god engelska. Han 
berättade bl.a. att han 
bott en tid i Öster-
sund, där han delta-
git i en utbildnings-
kurs. Under måltiden 
talade vi om, vad 
som var aktuellt betr. 

barnhemmet. Den mest angelägna 
frågan var vem som skulle efterträda 
Zoja som barnpedagog på hemmet. 
För övrigt fick vi veta, att man satt in 
nya platsfönster, som förhoppnings-
vis skulle isolera mera effektivt än 
tidigare. Alla rummen var öppna och 
tillgängliga. Vid förra besöket (jan 

Chester predikar i Charkiv. Foto: Anders Olsson

Från blindhemmet. Foto: Anders Olsson
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�006) var en del rum stängda p.g.a. 
gaskonflikten med Sovjet. Vi hann 
tyvärr inte besöka alla rummen, men 
några hann vi dock med. Barnen ver-
kade uppskatta vårt besök, vilket tog 
sig uttryck i leenden och utrop. Vi 
hade gärna velat stanna längre, men 
tiden medgav inte det, för vi måste 
vara i Charkiv kl. 1�.00.
Vi anlände till blindskolan på klock-
slaget (1�.00). Där var vi bjudna på 
en konsert. Skolans elever svarade 
för programmet. Vi fick lyssna till 
både körsånger och solosånger av 
hög kvalitet. Som avslutning på kon-
serten utförde blåsorkes-
tern ett flertal marscher 
– ett inslag, som var 
både överraskande och 
njutbart. Efter konserten 
blev vi bjudna på lunch 
tillsammans med Rektor, 
lärare och övrig perso-
nal. Arrangementet på 
blindskolan var en min-
nesvärd avslutning av 
vårt besök i Ukraina.
Avfärden från flygplat-
sen i Charkiv är också 
värt att notera. Ett 15-tal 
personer med anknyt-
ning till församlingen i 
Charkiv kom för att ta 
farväl. Fritz Körber från 
Tyskland och Mr Mac 
Donald från Skottland 
hade vi som ressällskap 
till Wien. Hemresan var 
något omständigare än 
ditresan, såtillvida, att vi 

måste resa via Köpenhamn till Göte-
borg. Ett längre uppehåll i Wien gav 
oss möjlighet att resa in till centrum 
och besöka S:t Stefansdomen. Som 
en sammanfattning av vår resa i 
Ukraina och våra erfarenheter i sam-
band med den, våren �007, kan jag 
konstatera, att det alltid är värdefullt 
och berikande att träffa kristna män-
niskor, varhelst de bor i världen – i 
öst eller väst.

Chester Åhsberg
Kh em

Ledamot i Nordisk Östmissions styrelse

Den nya skylten, resans anledning. 
Foto: Anders Olsson
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Resan till Lozova
Från den 6:e till 9:e juli var jag på 
besök i Ukraina för att fira 10-års-
jubiléet för DELKU-församlingen i 
Lozova. Denna resa var rätt så annor-
lunda jämfört med tidigare resor jag 
gjort med NÖ (Nordisk Östmission). 
Dels reste jag ensam, dels var det 
ganska nyss vi besökte detta område 
(1�-16 april). På dessa resor brukar 
det alltid finnas många saker att dis-
kutera, dels projekt som är igång med 
de problem som kan uppstå, dels pro-
jekt som kanske komma skall. Men 
eftersom detta redan avklarats rätt så 
nyss, fanns det på denna resa mycket 
tid över då jag bland annat fick en 
rejäl rundtur bland Charkivs många 
torg och monument. Det är för övrigt 
Charkiv som har det största torget i 
Europa.
Resans huvudpunkt var på söndagen 
den 8:e juli då Lozovas församlings 

10-årsjubileum firades. Vi åkte dit 
från Charkiv där jag vistades de öv-
riga dagarna, och det tog oss unge-
fär � timmar med bil. Väl där firade 
vi först gudstjänst med nattvard och 
därefter jubileet. Jubileet firades or-
dentligt. Först var det några tal och 
sånger, och sedan visades en film 
med bitar ur hela församlingens 10-
åriga historia. Upplägget var väl-
digt bra, för filmen varvades hela 
tiden med olika personer som höll 
tal, inklusive jag, och också en hel 
del sång. I mitt tal försökte jag lyfta 
fram deras arbete både i och utanför 
församlingen, eftersom de har visat 
stor villighet med de många saker de 
åstadkommit med små medel. Jag 
framförde också många hälsningar 
från NÖ med flera.
Jag tyckte den här filmen var ett väl-
digt bra sätt att visa deras historia 

på! Jag fick veta att det 
var många som hade ut-
vandrat till Tyskland, för 
runt år �000 hade försam-
lingen 150 medlemmar! 
Men på jubileet var det 
bara �7 personer från för-
samlingen, och jag förstod 
på pastor Hamburg att för-
samlingen inte var mycket 
större än så. Av dem som 
utvandrat var det en som 
kom till jubileet. Hon sa 
att det var många som 
längtade tillbaka, och att Församlingen samlad i Lozovas gudstjänstlokal. 

Foto Anders Olsson.
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det var de svaga som 
utvandrade, medan de 
starka stannade kvar. 
Detta är ju det ständi-
ga dilemmat för män-
niskor med dubbel 
nationalitet, att först 
inte känna sig hemma 
där man är och sedan 
oftast bli ännu mer 
vilsen av att flytta.
Efter jubileet bjöds 
det på mat och jag fick 
möjlighet att över-
lämna penninggåvan 
jag hade med mig från 
NÖ. Sedan kunde vi inte stanna så 
länge, för redan samma kväll skulle 
Hamburg åka vidare till Tyskland. 
Det senaste vi stödde denna försam-
ling med, var ett inköp av en tvättma-
skin till det barnhem som de har tagit 
sig an. Själv glömde jag fråga om 
denna, men jag antar att den fungerar 
bra då inte heller någon annan tog 

upp frågan.
På vägen hem passade Hamburg på 
att stanna till i en liten by i utkanten 
av Lozova, för att kunna ge Herrens 
heliga nattvard åt ett gammalt par 
som inte hade möjlighet att ta sig 
till gudstjänsten. Av det jag kunde se 
var det rätt så fattigt och de saknade 
bekvämligheter som rinnande vatten. 

Men det var ändå viktigt för 
dem att få ge en penning-
gåva till församlingen.
På lördagen innan jubileet 
fick jag tillfälle att träffa 
ungdomsgruppen i Charkiv. 
Det var jag som var kvällens 
programpunkt, och jag tala-
de lite om vikten av bibelläs-
ning och daglig omvändelse. 
De fick också berättat lite för 
mig om deras verksamhet. 
Det är nämligen en väldigt 
engagerad ungdomsgrupp. 
Det som de funderar på just Koret i Lozova. Foto Anders Olsson.

Sånger sjöngs...
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nu är ett projekt mot AIDS som de 
hoppas kunna genomföra på skolor 
och universitet. AIDS är ett stort men 
ändå rätt okänt problem i Ukraina. 
Och detta kan bli ett riktigt bra till-
fälle för dem att också missionera. 
Om deras övriga verksamhet bad jag 
dem skriva en artikel och skicka mig, 
så att vi kan publicera den i ett senare 
nummer.
En av de saker som diskuterades 
under resan var situationen på barn-
hemmet i Kamarovka. I våras slu-
tade Zoja arbeta där p.g.a. hälsoskäl, 
och de har fortfarande inte hittat en 
lämplig efterträdare. Det är en varmt 
kristen man som de söker efter. Ef-
tersom nästan alla barnen på barn-
hemmet är pojkar är det viktigt med 
manliga förebilder. Men de enda män 
som arbetar där är föreståndaren och 
vaktmästaren.
För övrigt har också framtidsplaner 
för församlingen diskuterats. Ham-
burg tycker det är viktigt att försam-
lingen har som mål att i framtiden 

vara självförsörjande, och han har 
många goda idéer om hur det ska gå 
till. Bland annat har de tänkt starta en 
ljusfabrik för att sälja stearinljus till 
kyrkor i Ukraina och Tyskland. Men 
de börjar i liten skala genom att köpa 
in och sälja vidare ljus. Första till-
fället blir på en synod (kyrkomöte) 
i oktober. En annan affärsidé är att 
ordna resor för kyrkliga turister från 
Tyskland. En sådan resa ska ordnas i 
maj nästa år.
Jag är väldigt glad att vi har en så 
pålitlig kontakt i Charkiv som pastor 
Andreas Hamburg. Framför allt är 
han en god teolog men också hans 
restriktiva hållning till gåvomedel 
vittnar om hans trovärdighet. Dess-
utom arbetar han väldigt mycket och 
har en stor arbetsbörda med fyra för-
samlingar i ett så vidsträckt område. 
Låt oss be att han får kraft så att han 
orkar med och att han får tillfälle till 
vila så att han inte sliter ut sig.

Anders Olsson

Det äldre paret som 
besöktes utanför Lozova.  
Foto Anders Olsson
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April 2007
Gåvor: �5.�70:00 kr.
Kollekter 1�.886:00
Summa: 50.�56:00 kr

Kollekter APRIL 2007
Spekeröd �16, Ucklum �65, Vankiva 
9�9, St Mellösa kyrkl samf ���1 Mis-
telås �66, Thorburnsgatan 9�0, Täby 
(Roslagen) �999, Ytterby ��0
Begravningar APRIL 2007
Rolf Svennemar, Göteborgs Johan-
neberg, Alice Friberg, Nödinge, Birgit 
Danielsson, Uddevalla, Solveig Östman, 
Askim, Signe Olsson, Brastad, Henry 
Heder, Karlstad, Jerker Thorén, Lidingö, 
Karl Gustaf Berndtsson, Färgelanda, 
Ingeborg Larsson, Lundby 
Hyllningar APRIL 2007
Bengt Karlsson, Göteborgs S:t Pauli, 
Rune Johansson, Kareby, Birgit Bengts-
son, Göteborg, Anna-Carin Olander, 
Norum, Karin Axelsson, Ytterby, Anna 
Larsson, Vena, Per Petersson, Solberga, 
Gertrud Renne, Landvetter.

Maj 2007 
Gåvor: 6�.17�:�1 kr och 500 euro. 
Kollekter 8.068:00
Summa: 7�.��1:�1 kr och 500 euro.

Kollekter MAJ 2007
Dagsås 9�5, Sibbarp 1010, S:t Stefanus, 
Stockholm 1660, Göteborgs Johanne-
berg 8�5, Hindås �85, Öxnevalla �9�, 
Tostared �850.
Begravningar MAJ 2007
Signe Olsson, Brastad, Sven Axelsson, 
Bro, Signe Andersson, Ytterby, Ann-
Britt Haraldsson, Vänga, Maj-Britt 
Adriansson, Hede (Sörbygden), Henry 
Heder, Karlstad, Bengt Hermansson, 
Täby, Gustav Alexandersson, Frillesås, 
Lydia Johansson, Kyrkhult.
Hyllningar MAJ 2007
Astrid Henningsson, Limhamn, Ragnar 
Alfredsson, Svarteborg, Egon Olsson, 

Jörlanda, Inga o Einar Lundberg, Lars 
Andersson, Torestorp, Michael Victors-
son, Frillesås, Sigvard och Gunborg Gus-
tavsson, Bro, Rune Johansson, Bertil 
Engdahl, Tostared, Emil Håkansson (99 
år), Färgelanda.
I gåvor ingår gåva från Erling Lund-
kvists fond i Nätra: �5.598,�1 kr. Kol-
lekt som ej bokförs som sådan: Gamla 
Hjelmseryd 500.

Juni 2007
Gåvor: 5�.�5�:97 kr och 50 euro.
Kollekter: �.�96:00 kr
Summa: 56.7�9:97 och 50 euro.

Kollekter JUNI 2007
Arby ��0, Vrå �85, Solberga �06, Ö 
Smålands missionskassa 1000, Krogse-
red 175.
Begravningar JUNI 2007
Henry Heder, Karlstad, Per Erlanson, 
Lund, Märta Vogenius, Resteröd, Elsa 
Stridvall, Bro, Elfriede Samuelsson, 
Vislanda, John Eliasson, Uddevalla, Per 
Petersson, Härlunda, Bo Andersson
Hyllningar JUNI 2007
Evert Darljung, Vänersborg, Arne An-
dersson, Kyrkhult, Mattias Block, Knä-
red, Nils Marelius, Uddevalla, Michael 
Victorsson, Frillesås, Erik Hansson, 
Bäve, Annie Johansson, Gällinge, Ruth 
Hansson, Ödeborg.
Arbets- sy- och missionskretsar andra 
kvartalet 2007
Gestad Norra 1000, Knäred 1000

Rättelser 
I februari (nr �/07) stod det kollekt 
från Göteryd 700+��67:50; skall vara 
700+1767:50. 
Rättelse bokslut i nr �/07: Aktier 
Monsanto värde 1597,09 tillkommer (då 
stämmer nedräkningen)
Övriga upplysningar lämnas av kassören.

Gåvoredovisning
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Posttidning B

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

Kära missionsvänner! Utöver betraktelsen, som vi alltid har 
med, då Guds Ord är viktigt, och ordförandens spalt, handlar 
det mest om Ukraina i detta nummer. Det är där NÖ har mest 
arbete. Det blev ingen volontärresa dit i år, men kanske kan det 
bli en nästa år. Hör av dig om du är intresserad! Nyheter från 
Lettland har vi också denna gång från vår utsände. När det gäl-
ler hjälptransporter gick det en sådan till Moldavien i slutet av 
juli. Varmt tack för alla era gåvor, stora som små. De hjälper NÖ 
att utföra sitt arbete. 

Anders Eliasson 


