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Predikan och tolkning i Mykolajiv, Ukraina. Bengt Westholm och Viktor Gräfenstein. Läs mer 
inne i tidningen. Foto Anders Olsson 
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Betraktelse
O helga natt, o helga stund för världen...
Den sången har du kanske hört i år 
också, och Du kanske har sett den 
natten som så helig, eller ordagrant 
avskild, att Du orkat stå upp tidigt för 
att fira den ibland.
Herdarna, som höll vakt om natten 
över sin hjord – de skulle med stor 
sannolikhet vakta de får som var av-
skilda att offras i templet i Jerusalem 
som en förebild till Jesus. I tidskrif-
ten Shabbat Shalom talas om herde-
tornet i 1 Mos 35:21 och Mika 4:8. 
Enligt rabbinernas skrifter lär offer-
lammen till templet ha fötts upp och 
övervakats mycket noggrant just här. 
Och nu blev denna natt helig, d v s 
avskild, speciell, för att den markerar 
Guds rena Offerlamms födelse.

O helga natt, o helga stund för värl-
den, då gudamänskan till jorden 
steg ned...
Vi ska nu titta särskilt på Juldagens 
epistel från Hebreerbrevets första ka-
pitel. Många gånger och på många 
sätt talade Gud i forna tider till våra 
fäder genom profeterna, men nu vid 
denna tidens slut har han talat till 
oss genom sin Son. Vi lever i Nya 
förbundets tid – Jesus var inte enbart 
en tid i världen som människa – Han 
är den osynlige Gudens avbild, först-
född före allt skapat. Han är till före 
allting och allt består genom honom 
(hålls samman i honom). Fadern har 
skapat världen genom honom. Gud 
talade ju och sa t ex att det skulle 

bli ljus, t ex. Och nu har han talat 
till oss genom sin Son. Jesus kallas i 
bibeln för Ordet – det är genom ord 
en människas väsen visas, annars är 
det delvis dolt i det inre. Jesus – det 
oskapade personliga ordet. (Jämför 
barnens uttryck: ”otecknad film” 
utifrån att tecknat är det normala). 
Han uppehåller och bär allt skapat – 
Det är som att Gud är närvarande i 
skapelsen genom sitt ord. Han är ut-
strålningen av Guds härlighet och en 
avbild av hans väsen, hans karaktär, 
stämpel, den exakta representationen 
av hans varande. När Gud först blev 
människa, avstod han från all glans 
och makt, och idag kan vi tänka på 
barnet i krubban och att Jesus även 
som människa i himmelsfärden blev 
upphöjd i Guds oskapade härlighet, 
den som Jesus talar om att han hade 
före världens skapelse. 

För att försona världens brott och 
synder för oss han dödens smärta 
led. Han har renat oss från synden 
och sitter på Majestätets högra sida 
i höjden. Jesus har utfört en rening, 
som en sanering av en oljetank, as-
best eller något smittoämne. Några 
går in med skyddskläder och gör 
ett otrevligt men nödvändigt arbete, 
men Gud kunde inte gå in avskild 
från sitt folk – han tar i orsaken till 
eländet med bara händerna, han går 
in med hela sin renande person. Där-
för kan vi också se inte bara krubban 
och segerflaggan som finns i somliga 
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Det senaste

kyrkor, utan också korset, att det var 
så smutsigt, det Jesus skulle ta itu 
med, men att det var för oss han ned-
steg i sin stilla grav.

Och därför får vi böja oss i skam och 
skuld och ånger, men för att se rakt 
in i friheten från allt detta, Folk, fall 
nu neder, och hälsa glatt din frihet. 
O helga natt, du frälsning åt oss 
gav. Han är utstrålningen av Guds 
härlighet – och du får se dig mätt på 
den lidande kärleks härlighet som 
kommer fram i Jesus som Ordet och 
i Ordet om honom. Då kan du ana att 
hoppets stråle går igenom världen 
och ljuset skimrar över land och 
hav. Du kan se hopp mitt i herdarnas 
nattvakt, också när ditt liv inte verkar 
särskilt spännande eller Du känner 
dig tom och trött. Då får du använda 
dig av hoppet om något annat, fram-
förallt hoppet till någon annan, som 
har krossat dina tunga bojor, och 
himlen öppen nu är. 

Vår jord är fri. Därför får du räkna 
med att också du är fri i Jesu namn 
– och då är också alla andra med 
samma hopp dina syskon i Jesus. När 
Adams julsång skrevs, var det ak-
tuellt med kamp mot slaveriet, men 
slavhandel finns, som vi vet, också 
idag, förutom de människor, som ut-
nyttjas som mycket billig arbetskraft 
i somliga länder och vars produkter 
vi använder dagligen. Uti din slav 
du ser en älskad broder kan kanske 
säga oss något om resursfördelning-
en i vår värld idag, en värld där de 
flesta kristna bor i den fattiga delen. 
Men att uppleva Frälsaren – att i hans 
slavande liv för oss se en älskad Bro-
der (jämför svensk psalm 250), kan 
kanske vara en uppmuntran till att 
bidra till att se den konkreta ekono-
miska förbindelse vi redan har med 
dessa våra syskon ute i världen. 

Ingemar Johansson
Solberga

Under tiden mellan det att första korrekturet kommer 
och tidningen slutgiltigt lämnas till trycket har man 
som redaktion möjligheter att inte bara rätta fel, utan 
också komma med tillägg och kompletteringar. Vi har 
denna gång två stycken sådana tillägg: 
Ryssland
Vi räknar med att berätta om det i nästa nummer, 
men resan till Ryssland, som ordföranden omnämner 
på nästa sida ägde verkligen rum. NÖ:s ordförande 
och kassör samt missionären Jonas Nilsson besökte 
området kring S:t Petersburg i det vi svenskar ser 
som allhelgonatid. Vi träffade den ingermanländske 
biskopen Aarre Kuukauppi och var med om guds-
tjänster i Terijoki (Zelenogorsk), finska Mariakyrkan 
och svenska Katarinakyrkan. Jonas och jag var också 
bland gudstjänstdeltagarna ute på Kronstadt söndag 
kväll, i ett litet utrymme i S:ta Elisabetskyrkan (se NÖ 
2/09). Den byggnaden hör annars till det som vatten-

verket disponerar. Genom detta besök kunde vi än en 
gång se det arbete NÖ understödjer.
Litauen
Lördagen den 13 november kom biskop Mindaugas 
Sabutis från Vilnius i Litauen till Hyssna för att berät-
ta det han p.g.a. askmolnet var förhindrad att säga på 
vårt årsmöte. I sitt uppskattade föredrag, som ledsaga-
des av bilder på väggen, berättade han om sin kyrka, 
Litauens evangelisk-lutherska kyrka, och dess arbete. 
Den kyrkan omfattar mindre än 1 % av befolkningen 
och hamnar därför på bronsplats bland de traditionella 
kyrkorna i Litauen, efter den romersk-katolska, som 
är mycket stor i landet, och den ortodoxa. Kvällen av-
slutades med helgmålsbön i kyrkan, med betraktelse 
av Yngve Kalin. Dagen efter, Söndagen före doms-
söndagen, höll biskop Sabutis motsvarande föredrag 
i Solberga i Bohuslän. 

A.E. 
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Ordförandens spalt
Jag brukar alltid börja skrivandet av 
”ordförandens spalt” med att ta upp 
den artikel jag skrev i föregående 
nummer. Ibland kan man då som jag 
gör denna gång slås av att tre måna-
der går väldigt fort, alternativt att det 
inte hinner hända så väldigt mycket 
på tre månader. Kanske det är därför 
jag denna gång skriver så mycket om 
vad som, om Gud vill, kommer att 
hända. 

I förra numret berättade jag att vi 
hade tagit över en orgel och att det 
förmodligen fanns en församling i 
Lettland som skulle kunna ta emot 
den. Vi har fortfarande inte fått 
iväg vår orgel men har i alla fall 
fått bekräftat att församlingen he-
ter Liepupe. Efter att ha googlat en 
stund har jag fått fram att det är en 
del av Salacgrivas (tidigare Limbazi) 
kommun. Liepupe gränsar till Ri-
gabukten. Magnus Olsson, känd av 
flera här i Sverige, är kyrkoherde i 
församlingen. Jag är övertygad om, 
att den förhoppning jag framförde i 
förra numret om att orgeln skulle få 
fortsätta att bidra med lovsången till 
Herren i en kristen församling, nu 
skall kunna infrias. 

I skrivande stund gör Anders Elias-
son och jag de sista förberedelserna 
inför ett besök i S:t Petersburg. Jonas 

Nilsson hjälper oss att planera denna 
resa. En redogörelse kommer för-
hoppningsvis i nästa nummer. (Efter-
som jag reser med min son kommer 
jag att betala denna resa privat.)

När ni läser denna artikel har, om 
Gud vill, biskopen i Litauens luther-
ska kyrka redan varit och besökt oss. 
Vi hoppas också få med ett referat 
från hans föredrag i Hyssna kyrka i 
det första numret för 2011 av vår tid-
ning. 

Snart skall vi återigen få fira att Gud 
blev människa. Det är den händelsen 
som är förutsättningen för Nordisk 
Östmissions existens. Om inte Gud 
hade kommit hit och blivit människa 
och lidit och dött för oss då hade inte 
någon kristendom funnits och ingen 
missionsorganisation hade behövts. 
Men nu har Gud blivit människa och 
budskapet om det vill vi fortsätta att 
vara med och sprida i länder i Östeu-
ropa och Asien under 2011 och under 
alla år till dess Jesus kommer tillbaka 
en andra gång. Med dessa ord vill jag 
tacka alla trogna läsare, gåvogivare, 
medarbetare och förebedjare för det 
gångna året och önska er alla en rik-
tigt GOD JUL och ett GOTT NYTT 
ÅR. 

Martin Wihlborg
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Nordisk Östmission
tackar varmt och innerligt sina många 

medarbetare och gåvogivare för det gångna 
årets trofasta stöd och arbete i missions -

verk samheten och önskar en riktigt 
God jul och ett välsignat nytt år!

Missionärsavskiljning på Fossnes
Nu har NÖ efter många år åter igen 
fått möjlighet att stödja missionärer 
i Östeuropa. Det är Markus och Ida 
Söderberg från Sverige, som skickas 
av Norsk Luthersk Lekmansmisjon 
(NLL) som missionärer till Molda-
vien. De blev avskilda som missio-
närer på Fossnes den 22:e augusti.
Det var ett tillfälle med mycket Guds 
ord, allvar och hälsningar. Göran 
Holmgren höll predikan över bibel-
ordet Psalt. 33:11-15 och talade om 
missionssinnet som har med hjärtat, 
ögonen och händerna att göra, och då 
både Guds och våra. Missionssinnet 
är mer än ett intresse, det går på dju-
pet och ingen kan ta sig det själv. Det 
är Gud som ständigt får förnya det. 
Det springer ut ifrån Guds hjärta, 
som hatar synden men älskar synda-
ren. Han sörjer och våndas över syn-
daren, berör det oss att människor är 

på väg mot den eviga förtappelsen?
Guds ögon ser till hjärtat. Han ser 
nöden och längtar efter att hjälpa och 
frälsa, ge frid och läkedom till själen 
(Matt. 9:36). I Luk.15:11f står det 
om den bortkomna och hemmava-
rande sonen och om fadern. Herren 
ser, men vad ser vi? Ser vi behovet, 
nöden och möjligheterna? Ser vi de 
ofrälsta som kandidater till himlen? 
Det är så Gud ser dem. Den hem-
mavarande sonen hade inte samma 
glädje som fadern, för han hade inte 
samma nöd och sorg över brodern. 
Vi ser inte utöver vår egen väg, men 
kanske har Gud rört vid någons hjär-
ta som vi kommer att möta. Herre, 
hjälp oss att se med din blick!
Guds händer och våra. Missionssin-
net för till handling. Jesu händer var 
utsträckta på korset, han räckte ut 
sina händer för att frälsa den enskil-
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de, och vi ser såren det gav honom. 
Det är för oss. Såren visar att det kos-
tar, men har en rik välsignelse. Gud 
vill ha våra knäppta händer, som ber 
för missionärerna dagligen och år ef-
ter år. Bönen kan knappt övervärde-
ras. Men ofta är händerna upptagna 
med så mycket att vi inte ber. Gud 
vill också ha våra öppna händer som 
ger (Mal. 3:8-10). Må vi på nytt bli 
invigda till mission.
Hälsningar framfördes av flera, ock-
så av NÖ genom undertecknad.

Marcus och Ida sänds av NLL, och 
understöds också av Evangelisk 
Luthersk Samling i Umeåtrakten som 
Marcus kommer ifrån, och av Sydös-
tra Smålands Lutherska Församling i 
Nybrotrakten som Ida kommer ifrån, 
och av NÖ. Jag lärde känna dem på 
Fossnes bibelskola där de var elever 
2008 – 2009.
Inte långt efter missionärsavskilj-
ningen åkte de till Vladimir och Na-
talia Moser i Moldavien. Men nu är 
de tillbaka i Sverige p.g.a. underlig 
sjukdom Ida fått och som de svenska 

läkarna försöker finna. 
Så för tillfället hjälper 
Marcus till som pre-
dikant i Sverige istäl-
let. Men han hoppas 
snart kunna fortsätta i 
Moldavien. Där väntas 
han av Vladimir som 
inte kan besöka de för-
samlingar som ligger 
i Transnistrien, p.g.a. 
risken att bli fängslad 
(eftersom Boris, hans 
son, flydde från hus-
arresten till Moldavien 
för att få läkarvård). 
Dessa församlingar får 
idag Guds ord sänt till 
sig på e-post, och där 
kommer Marcus och 
Idas arbete att bli vär-
defullt. Be gärna för 
dem, deras arbete och 
hälsa!

Anders Olsson

Kyrka  &  Folk
nr 11, 18 mars 2010, 87 årg.

Minnen av eld
sid 12

mer ur innehållet:

Gläd er!
sid 6

Foto: Samuel Petersson

Inspirerande 
Etiopien-resa

sid 4

Ge en julklapp som 
 till dig själv 

  eller någon annan!

En annan röst, en annan blick

Kontakta vår expedition:
• Tel: 031-707 42 93
• Fax: 031-707 42 95
• expedition@kyrkaochfolk.se

Prova på!
10 nummer 
för endast 

50 kr!

www.kyrkaochfolk.se

Julklappspris!450 kr (gäller nya prenume-rationer vid beställning senast 31 dec 2010)
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Resan till Ukraina den 20/8-30/8 2010
Dagboksanteckningar av Chester Åhsberg 
Tre stycken från Nordisk Östmissions styrelse besökte i augusti församlingar 
och organisationer som vi samarbetar eller har kontakt med i Ukraina. 

Fredagen den 20 augusti reste un-
dertecknad och Bengt Westholm till 
Odessa. Vi startade från Landvet-
ter kl. 7.25, via Wien, och landade i 
Odessa kl. 14.00 (13.00 svensk tid). 
Vi möttes på flygplatsen av Viktor 
Gräfenstein och doktor David Horn, 
som skjutsade oss till det nybyggda 
seminariet, som var uppfört i två vå-
ningar + källare. Fastigheten bestod 
av föreläsningssalar, kök, matsal, 
sovrum på övervåningen, 
gudstjänstlokal etc. I källar-
våningen fanns ett lagerrum 
för mottagande av hjälp-
transporter, kläder, sängar, 
rullatorer, rullstolar, leksa-
ker m.m.
På kvällen firade vi guds-
tjänst som leddes av pastor 
A. E. Schmidt från Edmon-
ton, Kanada. Hans predikan 
handlade om ”det andliga 
husbygget”: ”Huset på häl-
leberget” (Matt. 7:24). 
Kvällen avslutades med en 
film som berättade om hu-
sets uppförande – från källa-
re till tak – vilket tagit lång 
tid i anspråk. Bl.a hade vo-
lontärer, även från Sverige, 
deltagit vid byggnationen.

Lördag den 21 augusti kl 10.00 in-
vigdes seminariet i samband med en 
gudstjänst. Den leddes av presiden-
ten i den lutherska kyrkan i Kanada, 
Robert Bugbee från Winnipeg. Hans 
predikan handlade om Jakobs dröm 
i Betel (1 Mos. 28). Därefter förkla-
rade han, tillsammans med Viktor 
Gräfenstein, seminariebyggnaden 
in vigd. För NÖ talade Bengt W. och 
överlämnade en penninggåva (gåvo-

Bengt Westholm och Alexander Gross. 
Foto: Anders Olsson
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brev). Viktor Gr. berättade med hjälp 
av en ”rysk docka” (matrosjka, på 
varann byggbar docka i sju delar), 
hur gåvor från NÖ, stora såväl som 
små, medverkat till att byggnaden 
blivit verklighet. För underteck-
nad personligen blev denna högtid 
särskilt minnesvärd, då jag samma 
dag fyllde 80 år. Förutom sedvan-
liga hyllningar överlämnades till 
mig ”den ryska dockan”. Senare på 
e.m. öppnades seminariets verksam-
het av professor Norman Threinen, 
Vancouver, Kanada, dit hans förfä-
der en gång utvandrat från Ukraina. 
Nio seminarister välkomnades till 
undervisningen, som startade den  
1 september.

söndagen den 22 augusti firade vi 
gudstjänst i Paulikatedralen, som 
återinvigdes 2009 (den stängdes 1937 
på order av Stalin). Restaureringen 
(70 milj) är bl.a. bekostad av den 
tyska staten. Pastor Alexander Gross 
(delku) ledde mässan tillsammans 
med den ryske pastorn Prororov. Den 
senare predikade, träffande nog, om 
Pauli omvändelse genom Ananias. 
Strax efteråt bevistade vi ytterligare 
en gudstjänst i föramlingshusets ka-
pell, där en seminarist predikade. 
Efter gudstjänsten installerades en 
ny pastor i den församlingen som 
tillhör selku. Eftermiddagen ägnades 
åt samvaro och vila på seminariet. På 
kvällen hölls en gudstjänst.

En karta över Odessatrakten. Foto: Anders Olsson
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Måndag den 23 augusti. På förmid-
dagen gjorde vi en rundtur i Odessa. 
Vi gick nedför den berömda ”Hafen-
treppe” – Hamntrappan – där den 
ryska revolutionen tog sin början 
1905. Vi såg regeringsbyggnader, 
den nyrenoverade operan såväl som 
välplanerade parker och vackra kyr-
kor. Kl. 14.00 mötte vi Anders Ols-
son på flygplatsen. Tillsammans 
med Alexander G. och Ole-Magnus 
Breivold, som representerade Nor-
misjon, reste vi till Pedrodolina och 
grannbyn Novogradovka, där Alex-
ander G. har sin verksamhet bland 
barn och unga – givetvis även för 
äldre. I Pedrodolina hade det varit 
flera läger under sommaren. Norske 
Ole-Magnus medverkar i dessa pro-

jekt samtidigt som han studerar det 
ryska språket. Alexander G. planerar 
att grunda en bibelskola med inrikt-
ning på missionsutbildning.

tisdag den 24 augusti. På förmid-
dagen en tre timmar lång bilresa 
till Mykolajiv. Först kom vi till ett 
fängelse (800 fångar). Tyvärr var det 
inte tillåtet att komma i kontakt med 
fångarna, men vi fick tillfälle att tala 
med direktören. Han berättade bl.a. 
att kläder från NÖ:s förra transport 
hade delats ut, men att det vore önsk-
värt att få mera herrkläder. Därefter 
fortsatte vi resan. Via en helt förfal-
len bro – icke helt riskfri att passera 
– kom vi till ett barnhem för ”van-
artiga” barn (småtjuvar, t.o.m. krimi-

Seminariet i Usatovo utanför Odessa. Foto: Anders Olsson
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nella). Vi samlades ute på gården, där 
Bengt W. berättade för dem om vilka 
vi var och om vår tro. Pojkarna lyss-
nade uppmärksamt. De överlämnade 
en gåva – en svarvad träurna, och 
fick som gengåva pengar till glass. 
NÖ levererar kläder till detta barn-
hem, och församlingen i Mykolavjiv 
bedriver andlig verksamhet bland 
dessa ”samhällets olycksbarn”.
Ett besök på ett TBC-sjukhus ingick 
också i resplanen, men på grund av 
smittorisken rådde besöksförbud. Vi 
fick dock veta, att det var ett stort be-
hov av sjukhussängar. Nästa resmål 
var ett hem för förståndshandikap-
pade – en deprimerande upplevelse! 
Byggnaden var oerhört nedsliten och 
miljön ytterst torftig. Men mötet med 
barnen var dock inte deprimerande, 
en stor skara pojkar hälsade oss med 

spontana glädjerop. Även här utö-
vade församlingen andlig verksam-
het. Beträffande det materiella fick 
vi vetskap om att det saknades skor.
Efter dessa snabbvisiter for vi till 
”Millers Center”, i praktiken en 
bilverkstad, men som också rymde 
lokaler för församlingverksamhet. 
Bl.a. fanns det ett kapell – mycket 
vackert inrett – där vi firade guds-
tjänst. Undertecknad predikade 
om ”vardagskristendom” (Joh. 21) 
och Bengt W. om ”den barmhärtige 
sama riten”. Ytterligare en gudstjänst 
firade vi kl. 20.00. Där predikade 
Bengt W. med utgångspunkt från 
missionsbefallningen. Kl. 21.30 reste 
vi tillbaka till Odessa och kom hem 
vid midnatt. En lång, men innehålls-
rik dag var till ända.

Lådor från transporten från Sverige. Foto: Anders Olsson
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Onsdag den 25 augusti. När vi vak-
nade på morgonen var det till en vilo-
dag – helt utan program. Den ägnade 
vi helt åt oss själva. Det betydde att 
vi fick tillfälle att bada i Svarta havet. 
Det var 24 grader i vattnet. En härlig 
och oföglömlig upplevelse!
Sedan var det dags att bege sig till 
järnvägsstationen (voksal). (Sta-
tionerna i Ukraina är imponerande 
byggnadsverk, särskilt i städerna – 
de påminner om våra mellansvenska 
slott). Nattåget till Charkiv avgick 
kl. 19.00. I sovvagnen rådde en bas-
tuliknande atmosfär, men det blev 
drägligare sedan tåget avgått. Resan 
tog fjorton timmar.

tOrsdag den 26 augusti. Kl. 9.00 
anlände vi till Charkiv, där pastor 
Fechtel mötte oss, och skjutsade 
oss till Blindskolan. Där träffade vi 
direktorn, vår medarbetare Nikolaj 
m.fl. Vi blev bjudna på en rejäl fru-
kost med allehanda ukrainska specia-
liteter. Sedan gjorde vi en rundvand-
ring genom huset med direktorn som 
ciceron. Han berättade bl.a. att den 
tyske generalen Paulus under andra 
världskriget hade förberett planen 
för anfallet mot Stalingrad i en av 
skolans salar. – När ryssarna fick vet-
skap om detta bombade de huset för 
att röja Paulus ur vägen – dock utan 
resultat. Rektorn berättade också vad 

Bibelstudium i Mykolajiv. Foto: Anders Olsson
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nytt som tillkommit på Blindskolan: 
Bord, stolar, leksaker samt ett vack-
ert skåp.
Från Blindhemmet tog vi en taxi till 
Himmelsfärdskyrkan. Kyrkorådets 
ordförande, Valentina Hamlyn, av-
gående pastorn Fechtel, tillträdande 
pastor, tysk-argentinaren Schmechel 
m.fl. hälsade oss välkomna. Vi del-
tog i kyrkorådets förhandlingar, som 
mestadels rörde sig om budget och 
personalfrågor.
Vår vistelse i Charkiv blev kort – en-
dast en dag. Vi måste resa vidare till 
Poltava, där vi skulle bo på ett ”äldre-
läger” utanför staden. Den resan blev 
dramatisk! Vi tappade orienteringen, 

prövade olika vägar och hamnade till 
sist i mörka skogen. Några pojkar vi-
sade oss en genväg, som skulle leda 
fram till en större väg. Genvägen 
visade sig dock vara en leråker med 
fåror och stora gropar, mera lämplig 
för en stridsvagn än för en taxi. Tack 
vare en skicklig chaufför kom vi till 
sist fram till stora vägen, där personal 
från lägret eskorterade oss till målet. 
Detta var som nämnts ett äldreläger. 
Mor- och farföräldrar erbjöds där 
tillfälle att umgås med sina barnbarn. 
Något efterföljansvärt även för Sve-
rige! Vid ankomsten dit stod barnen 
uppställda på led och bjöd oss på 
bröd och hälsade oss välkomna. Un-

Gamla och unga i Ukraina. Foto: Anders Olsson
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der natten sov vi i barackerna liksom 
de övriga lägerdeltagarna.

Fredag den 27 augusti. På mor-
gonen firade vi mässa. Bengt W. 
predikade om profeten Jona och un-
dertecknad delade ut brödet, riktigt 
bröd, av samma sort som vi bjudits 
på kvällen innan! Trots den korta tid 
vi tillbringade i lägret hann vi upp-
leva vilken glädje och harmoni som 
rådde mellan gamla och unga; bar-
nen lekte och alla umgicks med var-
andra. Vi fick kontakt med två äldre 
herrar, 92 resp. 93 år. De berättade 
många dramatiska händelser som de 
upplevt under revolutioner och krig. 
Sedan vi tagit farväl av vännerna på 
lägret gjorde vi en rundtur i Poltava. 
Naturligtvis besökte vi slagfältet, där 
karolinerna besegrades 1709. Flera 
minnesstenar och ett museum på-
minner om den historiska händelsen 
i Poltava för 300 år sedan. Kl. 16.00 
lämnade vi Poltava med minibuss till 
Kiev, dit vi anlände 21.30. Där mötte 
oss Boas Adolphi, som förde oss ut 
till Piski och Vännernas hus (Bar-
nens Ambassad).

Lördag 28 augusti. Att komma ut 
till Vännernas hus i Piski och lära 
känna värdfolket Boas och Mirjam 
är som att komma hem. Så upplevde 
vi det verkligen! Hemkänslan infann 
sig genast, då vi trätt över tröskeln. 
Samma känsla måste också gatubarn 
från Kiev uppleva – de som får lyck-
an att komma dit och njuta den at-

mosfär av trygghet, omsorg och kär-
lek, som erbjudes där. Eftermiddagen 
ägnades åt samtal och rundvandring 
i husen. Mycket hade förändrats och 
förnyats. Fler rum för barnen hade 
tillkommit och en ny bostad åt fa-
miljen Adolphi hade inretts. Ett nytt 
värmesystem med gas hade installe-
rats och en ombyggnad av köket var 
på gång. En jordkällare hade nyligen 
byggts på tomten med bidrag från 
NÖ. Beträffande framtiden, så finns 
planer på en förskola i samarbete 
med kommunen. Något som vi fann 
mycket positivt för barnen var ett s.k. 
”allrum”, där de kunde leka, spela 
och sjunga m.m. På lördagskvällen 
hade vi gudstjänst i detta ”allrum”. 
En gudstjänst att minnas! Det var 
sång, musik, glädje och spontana 
böner – inte minst av barnen. Bengt 
W. talade om ”Den gode herden” och 
”Lammet, som kommit vilse”. – Ett 
välkänt tema – och barnen lyssnade 
uppmärksamt.

söndag 29 augusti. Tidigt på mor-
gonen reste vi till Kiev för att del-
taga i gudstjänsten, där biskop Hor-
pyntjuk predikade. Efter gudstjäns-
ten höll undertecknad ett kortare 
anförande med hälsningar från NÖ. 
Vi deltog givetvis i kaffesamkvämet 
med församlingen. Vi fick också till-
fälle att samtala enskilt med bisko-
pen (ungefär en timma). Vi talade 
bl.a. om hjälptransporterna till Kiev 
och biskopen lovade att själv – eller 
genom någon representant – kontrol-
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lera att allt går rätt till. Vi tog även 
upp frågan om översättning av Luth-
erskrifter. Galaterbrevskommentaren 
till ukrainska är färdig och förbere-
delser för en dito av Kyrkopostillan 
är aktuell. Biskopen var positiv till 
samarbete med ytterligare utgivning 
av böcker.
Efter en sightseeing-tour i femmiljo-
nerstaden Kiev reste vi åter till Piski. 
Kvällen avslutades med bön och 
sång i ”allrummet”. Barnen talade 
om hur glada de var över vårt besök 
och uttryckte sin tacksamhet för att 
vi (NÖ) hade hjälpt dem att komma 
till sommarlägret på Krim. De visade 

sin tacksamhet inte bara i ord: Medan 
vi var i Kiev hade de gjort en tavla – 
med hjälp av kartong och mannagryn 
– föreställande stranden och havet på 
Krim. Den blev deras avskedsgåva 
till oss.
Det är värt att påpeka, vilket gott 
handlag Anders Olsson hade med bar-
nen. Han vann deras hjärtan och var 
mycket skicklig att hitta på olika le-
kar för att stimulera och underhålla 
dem.

Måndag 30 augusti. Med en smula 
vemod, men också stor tacksamhet 
lämnade vi vännerna i Piski för att 

Utanför Vännernas hus. Foto: Anders Olsson
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bege oss till flygplatsen. Där vänta-
de en del av våra medarbetare, bl.a. 
Luba, som gör en stor insats bland 
ensamma mödrar i Kiev, dessutom 
vår jurist Ljudmilla S., som sköter 
kontakterna med myndigheterna. 
Båda avlönade av NÖ.
Som en sammanfattning av vår resa 
i Ukraina kan jag konstatera, att den 
i alla avseeende var mycket posi-
tiv. Allting fungerade perfekt. Det 
uppgjorda schemat för resan kunde 
fullföljas och samvaron med dem vi 

mötte var givande. Och det vackra 
vädret under de elva dagarna i Ukrai-
na fick vi till skänks!
Till sist vill jag uppmärksamma NÖ:s 
medarbetare som i ord och handling 
förkunnar evangeliet om Jesus Kris-
tus i Ukraina. I avskedsorden inför 
uppbrottet i Piski innesluter jag även 
dem:
”Jag tror, att ingenting är så vackert, 
som att se människor med stora offer 
öva barmhärtighet.” Rom. 12:8

Chester Åhsberg

På besök hos den Ukrainska Lutherska kyrkan i Kiev. Fr.v. Boas Adolphi, Anders Ols-
son, Bengt Westholm, en ukrainsk diakon, Vjatjeslav Horpyntjuk, Chester Åhsberg. 
Foto taget med Anders Olssons kamera.
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Att förmedla tack
En är den som sår, en annan den 
som skördar. På den senaste resan 
till Ukraina (i slutet av augusti) har 
jag åter igen blivit påmind om detta, 
vad gäller tacksamhet. För där har 
jag fått skörda mängder av tacksam-
het som inte jag gjort mig förtjänt av. 
Det största uttrycket av tacksamhet 
fick jag av en medelålders man på en 
koloni för utvecklingsstörda, utanför 
Mykolajiv i södra Ukraina. Det är ett 
av flera ställen som Genadij Millers 
församling bryr sig om. Dit kommer 
de och håller gudstjänster och delar 
ut humanitär hjälp från hjälpsänd-
ningar NÖ har skickat. Där har de 
fått bl.a. kläder, skor och tandborstar. 
Det är många som bor där, och man 
blir nästan deprimerad av att komma 
in där, även om man förstår att det 
är hög disciplin på städningen. Men 
detta är nog ett av de ställen där vår 
hjälp har kommit till störst nytta!
När jag klev in i ett av rummen där, 
var det denne mannen som fick tag 
på mig. Han var inte vacker, utan 
skäggig och illaluktande. Han kra-
made om mig, och pussade och pus-
sade och pussade mig på kinden tills 
en av vårdarna ledde bort honom. 
Detta kunde kanske någon tycka 
skulle vara en obehaglig upplevelse, 
men det var bland det finaste, mest 
innerliga tack jag upplevt. Detta tack 
kom från hjärtat, för det han hade fått 
hade verkligen betytt mycket för ho-
nom. Tänk vad lite hjälp kan betyda 
mycket!

Allt detta tack är inte jag värd, det 
är inte jag som gett honom de gåvor 
som han är så tacksam för. Men jag 
kände att jag ändå fick göra lite nytta 
bara genom att vara där, och vara det 
ansikte som han kunde få visa sin 
tacksamhet mot. För det var viktigt 
för honom att få visa den. Jag kan 
också göra lite nytta genom att be-
rätta om detta, och tacka alla er som 
skänkt kläderna och de andra sakerna 
som han och så många andra har fått. 
Jag vill också tacka alla er som har 
skänkt pengar, som vi betalat trans-
porterna med. Alla er som arbetar i 
det tysta med att ta hand om och sor-
tera och packa allt materialet, och er 
som jobbar med det betungande pap-
persarbetet i olika former. Men också 
er andra som har hjälpt till, men som 
jag nu har glömt, vill jag tacka. Tack 
så mycket allihop, det ni gör kan be-
tyda mer än ni tror!

Anders Olsson

Detta är 
tandborstar 
skänkta ge-
nom NÖ, till 
kolonin för 
utvecklings-
störda. De 
ville gärna 
få mer skor! 



NORDISK ÖSTMISSION

17

Liten rapport från Vännernas Hus
Vi fick ta emot väldigt mycket tack-
samhet i Vännernas hus i Piski. Utav 
alla, och barnen visade det särskilt. 
De är väldigt tacksamma för som-
marlägret på Krim, och i år var det 
allra bästa någonsin tyckte många 
av dem. De ville också visa sin tack-
samhet i mer än bara ord, så under 
söndagen när vi från Sverige var inne 
i Kiev och besökte Horpyntjuk, pas-
sade barnen på att göra en tavla av 
det de hade till hands (kartong och 
mannagryn), föreställande stranden 
och havet vid Krim. 
Det var väldigt härligt att vara där, 
för man blir med detsamma ett med 
familjen, och det gör ingenting att 
man inte talar samma språk, det be-
höver man inte för att kunna leka och 
skoja med barnen!
Det har hänt mycket i huset sen förra 
gången vi var där för fem år sedan. 

En del av huset som bestod av stora 
gamla och förfallna rum, har reno-
verats till många mindre riktigt fina 
rum, med god standard. Sen har det 
också byggts en jordkällare som vi 
har bidragit till.
Vi lämnade ett litet bidrag när vi åkte, 
till fri disposition. Och det var välbe-
hövligt, för de pengarna ska nu gå till 
kokerskan som behöver genomgå en 
operation.
När vi åkte därifrån på måndag för-
middag var det ett stort avsked, men 
inte bara med oss. Två av de äldsta 
barnen skulle åka in till Kiev och 
börja på en stor yrkesskola med in-
ternat. Det blir en helt ny värld för 
dem, annat än det kärleksfulla och 
skyddande huset i Piski. Men de 
kommer fortfarande att komma hem 
på helgerna.

Anders Olsson

S:t Pauli kyrka och församling i Odessa
Den lutherska kyrkan i Odessa, S:t Pauli, har stått som ruin alla gånger vi 
besökt staden. Nu är den återuppstånden i full prakt och det var en stor upp-
levelse att se den vid vårt resa till Ukraina i somras. Denna kyrka och dess 
öden kan stå som typexempel för församlingar och kyrkor under sovjettidens 
terror. Kyrkor våldfördes, revs och sprängdes i ett vilt hat mot kristen tro. Nu 
reser sig på nytt tornen över land och stad. Kyrkklockors klara klang kallar 
till gudstjänst och lovsång.

Invandringen
S:t Pauliförsamlingens historia är 
knuten till invandringen från Väst-

europa i början av 1800-talet. När 
Ryssland erövrat området ända ned 
till Svarta havet måste man finna 
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människor villiga att befolka det nya 
landet. I det fattiga och överbefol-
kade Tyskland lämnade 10.000-tals 
från Syd- och Västtyskland, särskilt 
Württemberg, sina hemorter, och ut-
vandrade på tsarens inbjudan, bl.a. 
till Odessa med omgivningar. Det 
kom även invandrare från andra de-
lar av Europa: greker, bulgarer, ita-
lienare.

Kyrkan under 1800-talet
År 1803 anges som grundande av 
församlingen, som då fick sin första 
ordinerade pastor. Man samlades 
i privatbostäder, eftersom det inte 
fanns några gemensamma lokaler. De 
första årtiondena blev mycket röriga 
med pastorer som kom och försvann 
t.o.m. över en natt. Lutheraner, kato-
liker, reformerta och anglikaner fick 
bistå varandra på alla sätt. Först på 
1820-talet lyckades man få tillstånd 
byggande av en kyrka, invigd 1827. 
År 1830 installerades pastorn Karl 
Fletnitzer och därmed började saker 
hända. Man byggde skolor, barn-
hem och ålderdomshem i kvarteret 
kring kyrkan och etablerade därmed 
det som kom att kallas Lutherisches 
Hof. Församlingens blomstringstid 
kom när Herbord Bienemann 1868 
blev pastor i församlingen. Han kom 
från en känd pastorsfamilj i Estland 
med erfarenhet av den ryska kulturen 
med dess möjligheter och svårighe-
ter. Under denna tid byggdes fram-
förallt det diakonala arbetet upp i 
Odessa och det stora området kring 
staden med alla tyska byar. Detta 

ledde också till behovet av ett eget 
sjukhus. År 1881 började Bienemann 
att tala om nödvändigheten av ett 
sjukhus och 1892 invigdes sjukhu-
set, Evangelische Hospital. Det fick 
snabbt högsta anseende och några av 
dess läkare hörde kring 1900-talets 
början till den internationella aka-
demiska eliten. Huset finns alltjämt 
kvar och har under sovjettiden tjänat 
som TBC-klinik.
Mot slutet av århundradet blev det 
alltmer nödvändigt med att reparera 
och bygga ut kyrkan från 1827. Den 
växande församlingen (det bodde 
nu mer än 10.000 tyskar i staden) 
krävde förändringar. Kyrkan förföll 
alltmer och drev fram en ombyggnad 
som egentligen blev en nybyggnad 
i nyromansk stil. Det nya tornet, 50 
meter högt, höjde sig över staden och 
blev t.o.m. ett sjömärke för Odessa. 
Så fick församlingen en riktig kate-
dral som samlingspunkt. Fram till 
första världskriget utvecklades för-
samlingen alltmer som en väsentlig 
del av staden. I och med kriget bör-
jade förändringar, även om man på 
olika sätt försökte visa sin lojalitet 
mot tsaren och Ryssland. Det kom 
fler och fler lagar som inskränkte tys-
karna rätt att t.ex. äga mark och hus.

Kyrkan under den begynnande 
kommunismen
Efter februarirevolutionen och den 
kommunistiska statskuppen i oktober 
1917 skulle stora förändringar påver-
ka församlingens möjlighet att verka. 
Till en början syntes det möjligt att 
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bilda en självständig luthersk kyrka 
i Ukraina. Under ett par år fungerade 
Ukraina som självständig fri repu-
blik, visserligen instabil med plund-
ringar och mördande. Kring 1920 tog 
kommunisterna makten och inför-
livade Ukraina med Sovjet unionen. 
Därmed blev det allt kärvare att fung-
era som kyrka. Man började bedriva 
ateistisk propaganda mot kyrkorna 
och inskränkte deras verksamhet 
alltmer. Kyrkan och husen omkring 
överfördes till staten, men kunde 
dock användas även i fortsättningen 
fastän med stora restriktioner. Inred-
ning och föremål som nattvardskärl 
beslagtogs och överfördes till staten. 
Trots alla svårigheter lyckades man 
att hålla igång en kristen verksamhet. 
Det största problemet var bristen på 
pastorer och medhjälpare. Mot slutet 
av 1920-talet drogs snaran åt ännu 
mer och man började gripa och döma 
pastorer och andra till fångläger el-
ler till döden för förräderi och spio-
neri. Till sist stängdes hela kyrkan 
för gudstjänst liksom de omkringlig-
gande husen. Kyrkobyggnaden för-
vandlades till sporthall och biosalong 
med duschar och toaletter där altaret 
stått. Skändningen blev fullständig! 
De som arbetat i församlingen tolere-
rades rätt länge, men berövades alla 
medborgerliga rättigheter och bela-
des med högsta skattesats. Likväl var 
det möjligt för ett fåtal pastorer som 
ännu fanns kvar att samla folk till 
gudstjänst, söndagsskola och konfir-
mandundervisning. I och med tret-
tiotalet började den verkliga förföl-

jelsen, som kulminerade 1937. Den 
siste pastorn, Karl Vogel, häktades 
och dömdes till döden för landsförrä-
deri. Därmed upphörde församlingen 
att finnas till under de femtio kom-
mande åren.

Kyrkan under den fortsatta kom-
munismen
Kriget drabbade 1941 på nytt lan-
det och Ukraina blev besatt av den 
tyska armén. Det fanns emellertid 
inte många tyskar kvar i området. 
År 1941 deporterade Stalin 100.000 
österut till bl.a. Kazachstan. När tys-
karna erövrat Odessa försökte man 
att återuppliva församlingen med 
hjälp av lutherska pastorer från Ru-
mänien. Dessa lyckades i viss mån 
att samla kvarvarande tyskar till 
gudstjänst, dop och konfirmation 
samt begravningar. Ukraina hade 
emellertid ställts under SS’ förvalt-
ning vilket innebar att SS gjorde en 
hel del för att förhindra ett kristet för-
samlingsarbete. Detta upphörde i och 
med att ryssarna 1944 åter erövrade 
staden. Därmed återgick allt till det 
gamla. Kyrkan förföll alltmer efter-
som ingen reparation tilläts. Under 
1965 beslutade myndigheterna att 
kyrkan skulle rivas och i stället skul-
le ett studenthem byggas på platsen. 
Sprängningen var redan bestämd och 
sprängsatser insatta, men nu hände 
något enastående, Studenterna i 
det närbelägna konservatoriet och 
 Metjni kov-universitetet samlades 
kring kyrkan och genomförde en sitt-
strejk. Det väckte uppmärksamhet 
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även i Moskva och sprängningen in-
ställdes. Kyrkan överlämnades 1973 
till staden, som beslöt att restaurera 
den och bygga om den till konsertsal 
med medel som beviljades av staten. 
Många frivilliga kom för att hjälpa 
till med arbetet. Det måste emeller-
tid avbrytas, ty den 9 maj 1976 bröt 
en brand ut i kyrkan. Den gick inte 
att hejda utan kyrkan förstördes helt. 
Många undrar om den inte var anlagd 
av grupper som inte ville se kyrkan 
uppbyggd igen. Så stod kyrkan som 
ruin. År 1979 beslöt myndighe-
terna likväl att den skulle bevaras 
som minnesmärke och därmed bör-
jade det ljusna för den misshandlade 
byggnaden. Man samlade gåvor för 
att komma igång, men de förslog inte 
långt. Till slut lyckades man att sätta 
upp ett slags stålverk så att murarna 
inte skulle störta in. Så fick den stå 
ytterligare 20 år innan uppståndelse-
arbetet skulle påbörjas 2005.

En återuppstånden kyrka
I och med att Sovjetunionen upplös-
tes kom den stora förändringen. De 
deporterade kunde återvända och 
därmed fick Odessa åter en tysk be-
folkning, som kunde sluta sig sam-
man till att bygga upp det förstörda. 
Under 1992 grundades åter en luth-
ersk församling i staden. Man åter-
fick kyrkoruinen och började röja 
upp dess inre, som var svårt vanda-
liserat. Nya ståldörrar sattes proviso-
riskt upp för att skydda byggnaden. 
För att få hjälp sände man represen-
tanter till Riga och biskop Kalnins, 

ansvarig biskop för hela det gamla 
Sovjet. Han sände en ung pastor, 
Viktor Gräfenstein, att bygga upp 
församlingen. Det hastade med det-
ta, ty några församlingsmedlemmar 
hade redan vänt sig till den nyapos-
toliska kyrkan i Schweiz (en mycket 
sekterisk sekt med kristna inslag) för 
att få hjälp. Därav blev dock ingen-
ting när Gräfenstein kom till Odessa. 
Han var bördig från Kazachstan och 
en pietistisk brödragruppering. Un-
der militärtjänsten bekände han kris-
ten tro och kom till Kalnins’ semi-
narium i Riga för utbildning. Redan 
sommaren 1991 höll han den första 
friluftsgudstjänsten i ruinen. Därmed 
började en stor rekonstruktion av 
lutherska kyrkan i Ukraina. Många 
församlingar grundades och lekman-
napredikanter utbildades. Från Tysk-
land kom många pastorer för att tjäna 
längre eller kortare tid. Det betydde 
att med detta följde också liberalteo-
logiska uppfattningar, som åstadkom 
spänningar i församlingarna. Viktor 
Gräfenstein, som arbetat som kyr-
kans förste superintendent (biskop), 
avgick från sin post 1995 och bildade 
en ny luthersk gruppering med starkt 
inslag av pietism. För församlingen 
i Odessa var detta en stor prövning, 
som man dock överlevde och man 
kunde fortsätta. Den tyska lutherska 
kyrkan i Ukraina (DELKU) har dock 
bättre bevarat sin lutherska identitet 
än andra motsvarande kyrkor i öst.
När man återfått byggnaderna kring 
kyrkan kunde man börja restaurera 
dessa, framför allt det gamla ålder-
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domshemmet, vilket 2002 invigdes 
som centrum för hela DELKU med 
bis kopssäte och kansli. I huset finns 
också en stor kyrksal i väntan på att 
kyrkan skulle kunna tas i bruk. Detta 
centrum fungerar alltjämt väl för sitt 
ändamål.

Duktiga kyrkobyggare
Den stora frågan var emellertid hur 
det skulle bli med kyrkoruinen. 
Byggnaden ägde man men inte mar-
ken, som förblev i stadens ägo. Efter 
att ha löst den frågan började plane-
ringen av kyrkan. Det kom många 
olika förslag: att riva och bygga nytt, 
att restaurera en mindre del o.s.v. 

Efter många och segslitna förhand-
lingar framför allt beträffande finan-
sieringen beslutades att restaurera 
kyrkan utom absiden, som var svårt 
förstörd. Så började ett farligt arbete 
med att rekonstruera murar, tak och 
torn. Flera skickliga firmor i staden, 
som specialiserat sig på denna typ av 
arbete, genomförde företaget med 
stor framgång. I stället för absiden 
byggdes ett helt nytt kontorshus bak-
om kyrkan. I denna byggnad sam-
lades avdelningar för kultur, utbild-
ning, samlingar i allmänhet, religion 
och ekonomi, som Förbundsrepubli-
ken Tyskland finansierar i Odessa.
Kyrkan med sitt nya höga torn är en 

S:t Pauli kyrka i Odessa. Foto: Anders Olsson.
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Bestående översättningsarbete
En andaktsbok av Tim Ruthven 
översattes till rumänska av pastor 
Jancu Moscovici i Hamburg. Dansk 
Balkan Mission lät trycka den i Cluj 
1996, och efter avtal med pastor 
Moscovici sändes den till kyrkor 
och grupper i Rumänien. I augusti i 
år fick vi (DBM, ö.a.) en förfrågan 
från det rumänska förlaget, som för 
en lokal kristen TV-stations räkning 
skulle fråga om de fick använda bo-
ken för daglig högläsning från mitten 
av oktober. Det accepterade vi med 
största glädje, och vi är säkra på att 
dessa texter kommer att bli till väl-
signelse för lyssnarna. Jancu Mosco-
vici producerade under 30 år kristna 
radioprogram på rumänska för Norea 
Radio, och just förbindelserna med 

honom banade vägen för Dansk Bal-
kan Missions ingång i Rumänien. 
Ännu 2010 möter vi människor, för 
vilka dessa radioprogram har haft 
en avgörande betydelse. Ofta har de 
lyssnat till dem varje fredag under 
en lång rad av år, och det har präglat 
deras liv.

Dansk Balkan Mission 
i DBM-nytt 3/2010.

Övers. A.E. 

Anm. Pastor Moscovici (1923-2002) 
är känd också för NÖ, som var med 
och finansierade hans arbete under 
den sista tredjedelen av hans tid vid 
mikrofonen. Han kom också till en 
lång rad av våra årsmöten. 

hallkyrka med ljus och rymd. Den 
konstnärliga utsmyckningen modern. 
Dock finns några gamla föremål: Det 
stora krucifixet är en gåva från en ka-
tolsk kyrka i Bayern, liksom två sta-
tyer av Petrus och Paulus, också från 
Bayern samt en stor orgel från Odess-
as vänort Regensburg. Kyrkan är tänkt 
att också fungera som konsertsal.
Kostnaden på sju miljoner euro för-
delades så att den bayerska landskyr-
kan jämte många gåvogivare står för 
kyrkan, och Förbundsrepubliken för 
nybyggnaden.

Så hävdar den ukrainska lutherska 
domkyrkan sin plats i Odessa och 
Ukraina som ett vittnesbörd om att 
den kristna tron inte är en museal 
företeelse utan i Jesus Kristus en 
högst levande verklighet, somt trots 
lidande och förföljelse har framtiden 
för sig.
Denna artikel är ett sammandrag ur 
festskriften S:t Paul Odessa, utgiven 
i samband med invigningen 2010.

B W
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Resan till Runö
Estland är ett land där NÖ har begränsad verksamhet; det gäller närmast en 
föreläsningsresa då och då eller en och annan trycksak. Men landet ligger 
ändå inom NÖ:s s.k. intresseområde, och i denna artikel berättar NÖ:s kas-
sör om en vänförsamlingsresa till norra Baltikum. Det var inte första gången 
en sådan resa gjordes, men denna gång ingick ett besök på ett synnerligen 
intressant resmål. Estland hade under 50 år kommunistiska makthavare, vilket 
innebär att kyrkorna och de kristna hade det trångt, och den yttersta världs-
liga makten fanns i Moskva.

Församlingarna i Uddevalla kyrkliga 
samfällighet (Uddevalla, Bäve och 
Lane Ryr) har alltsedan 1992 haft 
ett vänförsamlingsutbyte med Jõhvi 
S:t Mikaels evangelisk-lutherska 
församling i nordöstra Estland. Re-
dan i NÖ 4/1993 berättade jag något 
om det. Ett par bilder från den första 
gruppresan fanns också med i NÖ 
1/2004 där jag skrev om Lutherdom i 
Baltikum (del 1). 

Utbyte
Jõhvi är residensstad i Östra Virlands 
län (Ida-Virumaa). Den lutherska 
kyrkan är från medeltiden, och har 
bland annat två orglar. Den ena är 
en gåva från Sverige. Under koret 
har man ett kyrkomuseum. När man 
har ett vänförsamlingsutbyte är det 
viktigt att vara trofast. I fallet med 
Jõhvi kan man säga att församlingen 
inte bara är trofast i sin vänskap med 
sina vänförsamlingar i Sverige, utan 
också har en trofast personal. Kyrko-
herde (kyrkolärare kan det estniska 
ordet översättas med) Peeter Kaldur 
har varit där i 30 år, kyrkoskrivare 

Anneli Lein har arbetat i 20 år och 
kantorn Svetlana har tjänstgjort i 17 
år. I likhet med flera andra estniska 
pastorer har kyrkoherden hand om 
mer än en församling. F.n. sköter han 
också Pühajõe församling. Svetlana 
spelar i bägge kyrkorna. Jõhvi har 
alltid förmiddagsgudstjänst, medan 
Pühajõe, som är den mindre av de två 
församlingarna, har gudstjänst på ef-
termiddagen. Den estniska fristaten 
har, efter det att den kommunistiska 
ockupationen upphört, haft en gynn-
sam utveckling i ekonomiska ting. 
Man kan inte säga samma sak om 
den lutherska kyrkan (som förkortas 
EELK). Efter en inledande uppgång, 
har nu nivån planat ut och blivit oför-
ändrad.
Vänförsamlingsutbytet har med 
jämna mellanrum inneburit svenska 
besök i Estland och estniska besök i 
Sverige. Vid sådana besök förekom-
mer det utflykter som är återbesök, 
men även nya platser besöks. Det är 
viktigt att man får ha kristna vänner. 
Några nätter under årets resa var det 
övernattning i Jõhvi, och söndagens 
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gudstjänst där var ett givet inslag, 
men denna gång besökte vi, menar 
jag, fler nya ställen och färre gamla. 
Så var det nog i alla fall för den som 
varit i Estland förr. I Uddevalla finns 
det en särskild vänortskommitté 
inom den kyrkliga samfälligheten, 
och det är jag som numera är ordfö-
rande i den.

Narva
Narva nära ryska gränsen är ett ofta 
återkommande besöksmål vid resor 
till nordöstra Estland. Den lutherska 
församlingen där är uppkal-
lad efter tsar Alexander. Den 
lilla kyrkan, som gjordes i 
ordning 1993, bl.a. med hjälp 
av svenska kollektpengar, 
används för estniska och fin-
ska gudstjänster. Den är fullt 
tillräcklig för denna uppgift. 
Byggnaden var från början 
en verkstad eller liknande, 
och gavs åt församlingen på 
60-talet som en ersättning för 
den stora kyrkan. Nu har det 
emellertid kommit fram of-
fentliga medel som kunnat 
bekosta en påbörjad renove-
ring av den stora kyrkan (från 
1880-talet), och kyrktornet på 
den har byggts upp igen. I det-
ta finns både ett museum och 
en gudstjänstlokal. Där firas 
det ryska gudstjänster. Detta 
är något ovanligt i EELK, 
men genom att över 90 % 
av narvaborna är rysktalande 
finns här ett missionsfält. Den 

ryske pastorn har ett förflutet i den 
ingermanländska kyrkan, på andra 
sidan gränsen. Trakten mellan Jõhvi 
och Narva är fortfarande präglad av 
att det stod ett stort slag här under an-
dra världskriget, under vilket myck-
et blev ödelagt. Inte så långt från 
Pühajõe ligger en park i Oru, som 
kan användas för promenader m.m.

Sydväst
Tidigare har jag bara besökt Estland 
öster om huvudstaden Tallinn samt 
området nedåt Tartu. Denna resa bjöd 

Den rysktalande pastorn i Narva samtalar 
med kyrkoskrivaren från Jõhvi. Foto: Lilian 
Johansson
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emellertid på nya ställen. Vår grupp 
från Uddevalla fick följa med på Jõh-
vi församlings resa till Runö, ett res-
mål jag sett framemot att få besöka. 
Ressällskapet på väg till Runö bestod 
alltså både av svenskar och ester. Det 
var en kyrklig utfärd och på vägen 
genom Estland, en dagsresa från 
Jõhvi, besökte vi flera kyrkor, i Türi, 
Viljandi och Pärnu. I Pärnu hann vi 
med att vara med om en kvällsan-
dakt. Även om många kyrkor kunde 
hållas öppna för gudstjänst under ef-
terkrigstiden blev andra stängda eller 
förstörda. Kyrkorna i Türi och Pärnu 
användes, jämte Paulikyrkan i Vil-
jandi, för att nu nämna några. Där-
emot har Johanneskyrkan i Viljandi 
återöppnats efter att ha varit 
stängd. En förstörd kyrka i Tori 
hade efter en återuppbyggnad 
vigts åt minnet av stupade est-
niska soldater. Men man firade 
också gudstjänster i byggnaden. 
På färden genom Estland kunde 
man se bruna skyltar som ut-
märkte olika turistmål. Samma 
slags skyltar användes för att 
markera gränsen mellan Est-
lands traditionella kyrksocknar, 
som enligt uppgift är omkring 
75 stycken. En sådan skyltning 
av sockengränser har jag inte 
sett någon annanstans. Sock-
narna har på sina håll vid en 
obestämd tidpunkt delats, så att 
antalet kyrkoförsamlingar inom 
EELK uppgår till omkring 165. 
En del av dessa ligger dock i 
städer, och det är ju inte säkert 

att städerna räknas med i antalet tra-
ditionella kyrksocknar. 

Fem timmar på havet
Från estniska fastlandet till Runö tar 
man sig med en liten båt eller med 
ett ännu mindre flygplan. Det finns 
förbindelser från Ösel eller från en 
hamn, inte så långt från Pärnu. Stor-
leken på vår grupp gjorde att vi åkte 
båt. Dessutom var flygplatsen på 
Runö tillfälligt ur bruk eftersom den 
hade blivit för våt. 
Under fem timmar var vi ute på ha-
vet för att nå Runö, en ö som fram 
till augusti 1944 hade befolkats av 
svenskar, och vars lutherska pastorer 
då hade predikat på svenska. Nu bor 

Kyrkan i Türi. Foto: Lilian Johansson
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det ett 60-tal ester på ön. Närmaste 
fastland finns i Kurland i Lettland, 37 
km bort, medan det är 96 km till Pär-
nu fågelvägen. Till de estniska öarna 
Ösel och Kynö är det 70 respektive 
54 km. Ön tillhör numera Ösels län, 
men närheten till Lettland märktes 
fram till 1918 i det att den kyrkliga 
överheten höll till i Riga. Ön är 11,9 
km2 stor, bildar en egen kommun och 
är till större delen täckt med skog. 
Både hamn och flygplats ligger på 
södra ön. Näringslivet på ön omfat-
tar ett jordbruk, ett par affärer samt 
gårdar som inrättats till att ta emot 
övernattande turister. Vi bodde på en 
sådan gård, och våra estniska vänner 
på en annan. Det finns post, skola 
(f.d. prästgården), bibliotek, kustbe-
vakningsstation, vindkraftverk och 
en obemannad fyr; de flesta männis-
korna torde ha sin utkomst i offentlig 
verksamhet. Ortsnamnen på ön synes 

i många fall ha en tydlig svensk här-
stamning. Det finns gårdar som åter-
lämnats till de tidigare ägarna. 

S:ta Magdalena och hennes omgiv-
ning
Personligen menar jag att besöket på 
Runö var resans höjdpunkt, fastän vi 
inte fick vara med om någon söndag 
i kyrkan där. Livet på ön verkade 
enkelt, på en gång något ålderdom-
ligt och rätt modernt. Redan första 
kvällen besökte vi kyrkorna och öns 
museum. Kyrkoherde Harri Rein, 83 
år, var tyvärr inte tillstädes, men vi 
fick ändå en genomgång utförd av 
en est som hörde till en familj som 
tagit över när svenskarna lämnade 
ön. Som tolk kom en av skolans lä-
rarinnor, som lärt sig svenska. Den 
gamla kyrkan i trä är från 1644 och 
skall vara Estland äldsta träbyggnad, 
möjligen bara äldsta trähelgedom. 

Ute på Östersjön (Rigabukten). Ester och svenskar tillsammans. 
Fotot taget med Lilian Johanssons kamera.
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Här kan man få övernattning på Runö. Hus av äldre modell. 
Foto: Anders Eliasson

Runöhus av nyare modell (bägge två härstammar dock enligt uppgift 
från 1930-talet). Foto: Lilian Johansson
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Den ersattes 1912 av den nya kyrkan 
i sten. Lyckligtvis har den gamla var-
ken rivits eller flyttats. Förmodligen 
är den inte ens öns första kyrka. Kyr-
korna var stängda under sovjettiden, 
men i början av 1988 återinvigdes 
den nya kyrkan, den första återin-
vigningen av en kyrka inom EELK 
sedan kommunisterna tagit makten. 
Nyårsafton 1999 återinvigdes den 
gamla kyrkan, som har fått kopior 
på de gamla glasmålningarna, som 
man tog med sig när man flyttade 
till Sverige. Av ett anslag att döma 
har den gamle prosten, som ägnat 
sin emeritustid åt att vara pastor på 
Runö, helgmålsbön i gamla kyrkan 
och gudstjänster på söndagarna i den 
nya. Den nya kyrkan har f.ö. texter 

på svenska och foton på alla pasto-
rer som tjänstgjort i den före 1944. 
Kyrkorna och församlingen är upp-
kallade efter S:ta Magdalena. Efter-
som jag läst att prosten Rein brukat 
ha morgonbön varje dag, satte jag 
mig på kyrktrappan på lördagsmor-
gonen och förrättade morgonbön på 
svenska. Kyrkogården var fortfa-
rande i bruk, och en del gravvårdar 
är av den gamla runöska typen i trä. 
Egentligen är Runö ett av få undan-
tag genom att ha gravar på kyrkogår-
den. Redan på tsarernas tid förbjöds 
nämligen gravsättningar i kyrkor och 
på kyrkogårdar. Därför finns de flesta 
begravningsplatser i Estland en bit 
bort från kyrkorna. 
Lördag f.m. innebar fri tid för oss 

att utforska ön på egen 
hand. Vi svenskar torde 
alla ha hållit oss i byn 
mitt på ön, medan våra 
estniska vänner besökt 
stranden vid Limo och 
fyrtornet. Strax före 
klockan 15 var det dags 
att lämna ön, efter att ha 
besökt en av Nordeuro-
pas ensligast belägna 
lutherska församlingar.

Gudstjänster i Viru-
maa
Under vårt besök i Jõh-
vi kunde vi vara med 
om tre gudstjänster i 
Jõhvi med omnejd. Den 
första var en kyrko-
konsert med anledning Runös kyrkor från väster. Foto: Lilian Johansson
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av kompositören Arvo Pärts 75-års-
dag första kvällen. De två andra var 
söndagens (13:e efter trefaldighet) 
gudstjänster i Jõhvi och i Pühajõe. 
Högmässoordningen påminner i sto-
ra drag om vår egen, och det var un-
dertecknad som predikade på bägge 
ställena, givetvis med tolk.

Huvudstadskyrkor
I den estniska huvudstaden Tallinn 
finns ett flertal kyrkor med litet olika 
bekännelser. Inom EELK hittar man 
kyrkor med torn såsom Domkyrkan, 
Helgeandskyrkan, Karlskyrkan och 
Johanneskyrkan, liksom kyrkor utan 
torn, i klartext den svenska Mika-
elskyrkan vid Riddargatan (Rüütli). 
I gången tid predikades det på est-
niska, tyska och svenska i de olika 
lutherska kyrkorna. Någon kyrka har 
under tidernas lopp bytt gudstjänst-
språk, medan andra har uttryckligen 
byggts för att rymma en estniskta-
lande församling. Helgeands-, Karls- 
och Johanneskyrkorna användes 
även under kommunisttiden, medan 
Mikaelskyrkan var en idrottslokal. 
Efter att den svenska Mikaelsför-
samlingen återbildats, fick den till-
baka sin kyrka 1992, och har sedan 
dess kunnat renovera kyrkan och 
dessutom ordna ett museum i källa-
ren. Kyrkobyggnaden var en gång i 
tiden ett sjukhus, men blev kyrka på 
1700-talet. Församlingens kyrkoher-
de är bördig från Uddevalla  - sådant 
kan uppenbarligen bli följden av ett 
vänförsamlingsutbyte. Mikaelsför-
samlingen är alltså en del av EELK, 

ungefär som Tyska Kristine i Göte-
borg är en del av Svenska kyrkan.

Huvudstadsbesök
Tallinn har mycket av historiskt 
värde att se. Staden har också ett 
välordnat historiskt museum, där 
man blir välinformerad om Estlands 
1900-talshistoria. Dessutom kan man 
åka spårvagn med den ovanliga, men 
trivsamma, spårvidden av 1067 mm, 
en spårvidd som förr fanns i Sveri-
ge i delar av Göteborgs, Lunds och 
Växjö stift. Så har det varit i 122 år, 
och denna, i detta sammanhang, akt-
ningsvärda ålder, påminner faktiskt 
om vikten att vara trogen, både mot 
vänner, mot Guds ord och kyrkans 
Herre. 

Anders Eliasson

Runös kyrkor från sydost. 
Foto: Anders Eliasson
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Först av allt ett varmt tack till er alla 
som skickar stora och små gåvor till 
NÖ. Era gåvor hjälper oss att kunna 
sprida Guds ord och hjälpa männis-
kor i öst i övrigt. Genom den tidning 
du har i handen vill vi också infor-
mera om vårt arbete och dessutom 
berätta litet om de länder vi arbetar i.

Nästa år
Vi räknar med att ge ut NÖ-tidningen 
även nästa år. Vi har i princip en pre-
numerationsavgift, sedan många år 
just 50 kronor. Den ingår förstås om 
man ger större gåvor. Att ni hör av er 
med en gåva minst en gång om året 
visar att ni uppskattar att få vårt mis-
sionsblad. 
Vi skickar också tidningen till för-
samlingar som gett kollekt och andra 
som vi vill informera. Även den som 
varit en trogen givare under många 
år, men som nu kanske är gammal 
och inte har möjlighet att ge, får tid-
ningen, liksom den som givit en gåva 
i samband med en begravning också 
blir prenumerant tills vidare.
Den som har någon form av Internet-
betalning kan ganska enkelt själv 
lägga in regelbunden betalning till 
vårt plusgiro eller bankgiro. Vill man 
i stället använda ett av våra bankkon-
ton, kanske i samma bank som man 
själv har sitt konto, kan man höra av 
sig för att få reda på kontonumret. 
Eftersom det inte alltid i sådana fall 
syns varifrån pengen kommer, kan 
det vara bra att höra av sig.

Kassören har ordet
Register
Det är viktigt att vårt register stämmer 
med verkligheten. Jag är tacksam för 
att ni anmäler adressändringar och 
att ni i övrigt hjälper mig med detta. 
Skulle någon trots allt inte vilja ha 
tidningen avanmäler ni den också hos 
mig. Jag har e-post anders.eliasson(a)
svenskakyrkan.se, om ni vill använda 
den kanal som e-post utgör.
Jag håller av och till på med att rätta 
och gallra i registret, men allmänt 
gäller att det går fortare att komma 
in i registret än att komma ut ur det.

Julhälsningar
NÖ har särskilda julhälsningar (”jul-
kort” i vikt A5-format) som vi skick-
ar till de vänner du vill komma ihåg 
till jul. Du skickar en gåva till oss, 
och vi skickar ditt julkort, med andra 
ord. Du skall givetvis tala om namn 
och adress på de vänner som vi skall 
skicka till.

Utländska pengar 
Från utlandet går det bra att betala till 
NÖ genom att använda vårt plusgiro, 
som internationellt betecknas som 
SE29 95 0000 9960 2604220570. 
BIC eller SWIFT-adress är: 
NDEASESS,
Vill du sända euro kan du skicka till 
vårt konto i tyska Postbank: DE77 
5901 0066 0006 0306 64, BIC: 
PBNKDEFF. Tysk inrikesbetalning 
6030-664, BLZ 59010066.

Anders Eliasson
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Gåvoredovisning
JULI 2010
Gåvor  35.525:00
kollekter  9.736:50
Summa  45.261:50

Kollekter juli 2010
Uddevalla 326, Grinneröd 400, Karls-
krona-Aspö kyrkl samf 278, Mistelås 
290, Göteborgs Johanneberg 5449, Lyse 
275.

Begravningar juli 2010
Allan Eliasson, Ytterby, Bertil Henriks-
son, Sigrid Johansson, Gestad, Dagmar 
och Gösta Hurtig, Göteborgs Carl Johan. 
Sture Schottenius, Ivan Levinsson, Fin-
nekumla, Greta Persson, Kinna, Hanna 
Maria Brohall, Anna Greta Edberg.

Hyllningar juli 2010
Hans Nelson, Harestad, Gunnar Johans-
son, Frillesås, Solveig och Åke Ivars-
son, Kinna.

AUGUSTI 2010 
Gåvor 62.672:00
Kollekter  18.406:00
Summa  81.078:00

Kollekter augusti 2010
Tanum 400, Spekeröd 250, Ucklum 145, 
Björketorp 465, Harestad 136, Öxne-
valla 635, Ytterby 4168, Jörlanda 840, 
Solberga 405, Gällinge 780, Göteborgs 
S:t Pauli 1446+7551, Slätthög 600, Do-
rotea-Risbäck 585.

Begravningar augusti 2010
Sven Palmborg, Vara, Gertrud Eriksson, 
Hajom, Lars Fredriksson, Gestad, Anna 

Strömqvist, Carl Kihlman, Bäve, Märta 
Lindman, Mölndal, Kerstin Lundqvist, 
Linköping.

Hyllningar augusti 2010
Johannes Andersson, Tostared, Chester 
Åhsberg, Ås. 

SEPTEMBER 2010 
Gåvor  66.907:00
Kollekter  15.240:50
Summa  82.147:50

Kollekter september
Fardhems pastorat 1482, Bro (Vikorne) 
2694, Brastad 4147, Pauluskapellet, 
Uppsala 1345, Nybro-Bäckebo kyrkl 
samf 232, Solberga 504, Malmberget 
726:50+740, Frillesås 1400, Idala 120, 
Tvååker 514, Spannarp 552, Solberga 
384, Tanum 400.

Begravningar september 2010
Gertrud Eriksson, Hajom, Göran Jo-
hansson, Kville, G Johansson, Vislanda, 
Lars Fredriksson, Gestad, Gunnar Sund-
berg, Kungsäter, Bertil Eriksson, Brå-
landa, Nils Mattsson, Krokstad, Harry 
Hansson, Brastad, Maria Jeppsson, Ör-
kened.

Hyllningar september 2010
Chester Åhsberg, Ås, Ingrid Zackrisson, 
Bokenäs, Astrid Nilsson, Solberga, Mar-
git Landerholm, Varberg.
Hålta vägkyrka redovisas som gåvor 
2680:-

Övriga upplysningar lämnas av kassö-
ren.
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Posttidning B

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

österns Länder
Kära missionsvänner! Med den vidstående 
bilden, som vi fick från den Ukrainska luth-
erska kyrkan för åtta år sedan (du kanske 
känner igen den från NÖ 4/02?), vill vi i re-
daktionen hälsa er alla. Två av oss tre i re-
daktionen är med föreliggande nummer nu 
inne på årgång tolv. De vise männen kom 
från österlandet för att tillbedja världens 
Frälsare. Detsamma behöver vi alla göra, 
vare sig man bor i öst eller väst. NÖ vill 
med sitt arbete göra honom allt mer känd, 
och vårt område är länderna och folken i 
öst. Det gäller församlingsarbete, god lit-
teratur, bibelöversättning och humanitära 
transporter. God advents- jul- och tretton-
dedagstid tillönskas er alla!

A.E.


