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Julen är vår Frälsares födelsehögtid. Ett fönster i Iisaku kyrka i Estland. 
Foto Birgitta Johansson. 
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Luk. 2:7
Evangelisten Lukas berättar om Jesu 
födelse och barndom. Vi vet inte så 
mycket om denna del av Jesu liv och 
det är lite märkligt. Detta har hos som-
liga lett till fantasier och spekulation 
över vad Jesus gjorde under de trettio 
okända åren innan han träder fram och 
proklamerar att Guds rike är nära. Lu-
kas focus är ett annat. Han vill berätta 
om vem Jesus är idag och vad han vill 
med oss nu. Men födelseberättelsen 
finns med i hans evangelium. Jesu fö-
delse är viktig.

Ingen plats i Betlehem
Lukas berättar att det inte fanns nå-
gon plats för den unga familjen när 
de kom till Betlehem. Rummen var 
upptagna. Skatteräkningen hade satt 
många människor i rörelse och alla 
behövde en sovplats precis som Jo-
sef och Maria. Ett enkelt stall fick till 
slut bli platsen där Maria fick föda Je-
sus. Maria och Jesus delar på så sätt 
många människors lott, då som nu. 
Han blev en av oss också i detta. Idag 
föds många människor, lever och dör, 
utan att det egentligen finns någon 
plats för dem. De stora flyktinglägren 
ute i världen hyser ofantliga mängder 
människor. De visar på en stor tragik 
och hopplöshet. Vilket hopp finns hos 
den som inte ser eller får uppleva nå-
got annat än denna trista verklighet? 
Är det underligt att människor rekry-
teras från dessa områden till terro-
rism och våld? En ständig kamp för 

det dagliga brödet. En ständig kamp 
mot sjukdomar och epidemier. Vilket 
hopp kan finnas eller spira i en sådan 
miljö? Vad kan vi göra för att hjälpa 
dessa människor? Ger vi dem plats i 
vårt hjärta?

Ingen plats hos oss 
Ingen plats för dem! Som alltid kan vi 
och bör vi tolka Bibelns ord djupare. 
Det fanns orsak till varför det var ont 
om sovplatser i Betlehem. Men finns 
det något skäl till varför det allt som 
oftast inte finns någon plats i våra 
hjärtan för Jesus? 
Vi som lever tämligen socialt gott, 
som inte behöver frukta epidemier 
eller sakna dagligt bröd, borde ha en 
annan inställning till livet. Varför kan 
inte Jesus få komma in till oss? Om 
Han fick plats i vårt hjärta och i vårt 
julfirande blev det annorlunda. Då 
skulle våra ögon öppnas också för 
dem som det inte finns plats för hos 
oss idag. 

Ge plats och rum för Jesus
Jesus knackar på vårt hjärtas dörr. Får 
Han komma in? Valet är alltid ditt och 
mitt. Ingen har någonsin förlorat på att 
öppna för honom. Men var beredd på 
att det då blir annorlunda! 

Annorlunda blev det i stallet där 
världens Frälsare föddes. Det blev 
en plats och boning för Gud själv. 
Denna torftiga miljö och vardagliga 
plats blev helt plötsligt uppfylld av 
det gudomliga. Så blir det även för en 

Betraktelse:
Ingen plats för dem!
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Gilla Nordisk Östmission
Jag hoppas att du som läser detta gil-
lar Nordisk Östmission, d.v.s. tycker 
att vi gör något som är värt att stödja. 
Under det senaste decenniet har gilla 
också kommit att betyda något annat. 
Det betyder kort och gott en knapp-
tryckning på en dator. Nu har vi ska-
pat en egen sida för Nordisk Östmis-
sion på det sociala mediet facebook. 
För dig som har en dator är det bara 
att skapa ett konto på facebook, väl-
ja Nordisk Östmssion, trycka på gilla 
och så kommer du att få de meddelan-
de som vi lägger ut där. Det är viktigt 
att påpeka att facebook absolut inte 
kommer att ersätta papperstidningen. 
Men vi tror att den kan bli ett komple-
ment till tidningen genom att vi snabbt 
kan komma i kontakt med våra under-
stödjare med korta meddelande.

Resa till Slovakien
I förra numret berättade vi om vårt 
nya verksamhetsområde Slovakien. 
Tillsammans med Curt Westman har 
vi nu börjat förbereda för en som-
marresa till Slovakien för människor 
i åldern 18-35 år. Målet är att öka 
människors engagemang för Östeuro-
pa. Eftersom Curt Westman själv har 
arrangerat denna typ av resor under i 
20 år tror jag att det här kommer att bli 

en stor upplevelse för dem som väljer 
att följa med. Resan som planeras ge-
nomföras under tiden 21-27 juli kom-
mer att bestå av Bibelundervisning på 
förmiddagarna och församlingsbesök/
evangelisation kombinerat med fritid 
på eftermiddagarna. Bl.a. kommer 
resenärerna att kunna besöka vackra 
omgivningar i Tatrabergen. 

NT på bergsmariska
Nordisk östmission har under en följd 
av år stött IFB (institutet för Bibel-
översättning), som har som mål att 
översätta Bibeln till ickeslaviska språk 
i Ryssland. Under de senaste åren 
har vårt stöd gått till ängsmariska; 
ett språk som talas i Mari El en delre-
publik ca 80 mil öster om Moskva. I 
sommar har NT kommit ut på bergs-
mariska, ett närbesläktat språk som 
också talas i Mari El. Förutom vårt 
stöd till ängsmariska har vi i år också 
hjälpt till med tryckningen av NT på 
bergsmariska. 

Jul och nyårshälsning
Slutligen vill jag tacka för ert stöd i 
form av gåvor och förböner under det 
gångna året och önska er alla en riktigt 
God Jul och Gott Nytt år i vår Frälsa-
res namn.  

Martin Wihlborg

människa som öppnar sig för Jesus. 
Gud själv gör inte bara ett besök utan 
stannar och bor hos oss, påverkar oss 
och välsignar oss. Därför blir vår bön:

Jesus min Frälsare - kom till mig och 
stanna hos mig! 

Johnny Hagberg
Järpås

Ordförandens spalt
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Ukrainaresa

Besök i en orolig tid
Trots fortsatt politisk oro i Ukrai-
na beslutade NÖ att företa en resa 
till södra Ukraina i september. Det 
främsta målet för resan var att när-
vara vid en kyrkovälsignelse för en 
nybyggd kyrka i den lilla byn Bo-
gomazu utanför Nikolajev. Kyrko-
byggnaden var från början ett litet 
boningshus, som inköpts för en 
ringa penning, och som sen renove-
rats och byggts ut, med stöd från NÖ 
och den tyska missionen Siloah. Det 
var undertecknad som reste på NÖs 
uppdrag, och jag fick också sällskap 
av min bror, som reste privat. Från 
början var kyrkovälsignelsen plane-
rad till juni, men uppsköts p.g.a. de 
politiska oroligheterna. Vi blev åter 
igen inbjudna till september, och vi 
beslutade att åka eftersom risken är 
större att läget blir sämre ju längre 
vi väntar. Men resan gick bra för 
oss, och vi blev inte utsatta för någ-
ra säkerhetsrisker.

På våra resor brukar vi försöka hin-
na med att uppdatera så mycket som 
möjligt av våra kontakter, så denna 
resa handlade om mycket mer än 
bara kyrkovälsignelsen. Bland an-
nat fick jag också möjlighet att träffa 
pastorn från Charkiv, trots att vårt 
besök bara var i södra Ukraina. För 
till Charkiv åkte vi inte, dels p.g.a. 
tidsbrist, och dels för att det hör till 
orosområdena. Men vid tiden för 
vårt besök var läget lugnt i Char-
kiv. Annars var platserna vi besökte 
SELKUs seminariebyggnad i utkan-
terna av Odessa, DELKUs kyrka i 
Odessa, DELKUs bibelskola i Petro-
dolina, SELKUs församlingar i Nik-
olajev (på ukrainska: Mykolajiv) och 
i Bogomazu.

Det världsliga regementet
Den politiska oron var förstås ett 
tema som präglade resan. Och för 
den som är oinvigd i situationen 
kan jag presentera min personliga 
reflektion kring den: Det som sker i 
Ukraina är inte någon inre konflikt, 
det är en rysk invasion "under co-
ver". Det är Putin som startat kon-
flikten, och som underhåller den, 
och som är den enda parten som 
kan tjäna på den. Men man fortsät-
ter från rysk sida att ljuga och för-
neka sin inblandning, vilket är väl-
digt effektivt då det får omvärlden 
att tveka. I ryska media sker också 

Den nyrenoverade kyrkobyggnaden 
i Bogomazu.
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ett propagandakrig, som är möjligt 
eftersom Putin har stark kontroll 
över media. Därför ska vi inte vara 
förvånade över att många ryssar 
inte tror att detta är en invasion, och 
att Putin har ett starkt stöd på hem-
maplan.

Det som jag fick höra av orolig-
heterna vid detta besök var från 
människor som rest från Mariu-
pol, som vid den tidspunkten nåtts 
av kriget. De kunde berätta om en 
annan del av konflikten, nämligen 
den som drabbar de kristna. Orto-
doxa kristna har inget att frukta, 
men evangeliska pastorer mördas 
i de områden som kontrolleras av 
separatister/ryska trupper. Jag fick 
bl.a. höra om en pastor som, när han 
arbetade med matutdelning, blev 
mördad efter att någon av mottagar-
na förrått hans kyrkotillhörighet. 

Det som gjorde ett starkt intryck i 
sammanhanget var att hans fru inte 
upphörde med matutdelningen trots 
detta.

Ukraina går en hård vinter till mö-
tes, och i samband med detta fick 
jag ett oväntat möte med några 
hjälpbehövande. Jag fick träffa en 
dekorerad ukrainsk officer som le-
der en grupp på 138 soldater, främst 
piloter. De tjänstgjorde tidigare på 
Krim, men var några av de få som 
förblev trogna sitt land och lyckades 
ta sig ut från Krim, istället för att gå 
över till den ryska armen, vid den 
ryska annekteringen av Krim. Av 
22 000 ukrainska soldater på Krim, 
var det 2400 som inte gick över. 
Dessa har nu inga utsikter att kunna 
återvända till Krim, och har förlorat 
allt de ägde och hade där, eftersom 
de inte kunde få med sig mer än de 

Samlingsbild framför kyrkan i Bogomazu.
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kunde bära, när de bussades ut från 
Krim. Detta visar att annekteringen 
av Krim var en väldigt effektiv stra-
tegi för att desarmera den ukrainska 
armen, innan invasionen började. 
Denna grupp soldater i Mykolajiv 
(inkl. familjer) har blivit stationera-
de i en militärförläggning som tidi-
gare stod tom. Och det verkar vara 
det enda som myndigheterna har 
bidragit med. För övrigt saknar de 
väldigt mycket, och allt de för öv-
rigt har i huset av inventarier, har de 
fått som gåvor. Men inför vintern 
finns det många behov, särskilt av 
varma kläder och filtar. Så NÖ har 
beslutat att nästa hjälptransport som 
sänds i november ska gå till Nikola-
jev, och denna grupp soldater kom-
mer att få en stor del av den. Vi har 
fått in mycket material till vår in-
samling i Solberga, men vi har inte 
allt som soldaterna frågat efter. Så 

det skulle vara intressant om någon 
råkar känna till en 150kW elpanna 
som vi skulle kunna sända ned till 
Ukraina, eller om det finns något la-
ger av gamla uniformer de kunde få 
del av! Sådana äskanden visar lite 
av hur fundamentala behoven är.

I samband med denna hjälp vi pla-
nerar att ge, vill jag också klargöra 
att detta inte är ett politiskt ställ-
ningstagande. Vi vill hjälpa alla som 
ber oss om hjälp, inom vårt område. 
Därför fortsätter vi också med våra 
insatser i Ryssland. Och vi har inget 
emot att hjälpa även ryssar i Ukrai-
na. Men då man möter människor 
som genom sitt val att vara trogna 
sitt land mister nästan allt de har, 
och som fortsätter att riskera sina 
liv, men utan att få den hjälp som 
de behöver, då blöder hjärtat, och då 
måste man hjälpa! För övrigt är det-

Möte med militärer
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ta också en stor evangelisationsmöj-
lighet, bland människor som annars 
kan vara hårda och svårtillgängliga 
för evangeliet. Och församlings-
ledaren i Nikolajev har ett starkt 
evangelisationsfokus.

Hjälptransporter
Vår hjälptransport kommer även 
att komma fler till godo i Nikolajev, 
t.ex. flera av de barnhem försam-
lingen där har kontakt med. Och jag 
fick möjligheten att besöka några av 
dem igen. Detta ger mig möjlighe-
ten att också vidarebefordra några 
glädjande nyheter! På ett barnhem 
kunde de stolt visa upp ett rum som 
de har inrett till hemkunskapsun-
dervisning. Det är något mycket 
ovanligt, men kollosalt viktigt. 
Barnhemsbarn får vanligtvis inte 
övning i matlagning, matinköp, 
klädhantering och andra fundamen-
tala hushållsaktiviteter. Detta gör 
det svårt för dem att klara sig själ-
va, och är en anledning till att det 
går illa för många av dem, eftersom 
de tvingas lämna barnhemmen ef-
ter myndighetsdagen (18 år). Detta 
som barnhemmet gör, sker helt utan 
bidrag från staten, men i stället har 
privata aktörer sponsrat, och NÖ 
har också bidragit något. I övrigt 
kunde jag med den gåvobudget jag 
fått till resan, också förmedla gåvor 
från NÖ till att täcka några konkre-
ta behov hos de andra barnhemmen, 
som en dator och en varmvattensbe-
redare.

Odessa med omnejd
Till slut kan jag rapportera något 
om övriga uppdateringar. Matutdel-
ningsprojektet i Odessa, som är ett 
samarbetsprojekt mellan DELKU 
och SELKU, fortgår. Jag fick själv 
möjligheten att dela ut soppa till de 
fattiga under mitt besök. Oleg som 
har ansvaret från SELKUs sida, har 
under matutdelningen också lyckats 
dela ut 2500 NT, som han faktiskt 
har bekostat själv. Det var gott att få 
höra att den lekamliga maten också 
fått resultera i att andlig mat utdelats! 

I Petrodolina har bibelskolan kun-
nat utvidgas genom att man köpt 
ett grannhus. Det var mycket mer 
ekonomiskt än den nybyggnad som 
de från början hade planerat, så det 
var en välsignad möjlighet. Tyvärr 
ser  nu framtiden mörkare ut för bi-
belskolan, eftersom det inte längre 
kommer elever från Ryssland och 
Vitryssland p.g.a. det oroliga läget.
I Odessa sker en del förändringar. 
Jag fick möjligheten att träffa An-

Hemkunskapsrum på barnhemmet



NORDISK ÖSTMISSION

8

dreas Hamburg som vi har känt 
i många år, hans pastorstjänst i 
Odessa avslutas, och han flyttar nu 
med sin familj till Tyskland. Jag fick 
också ett gott möte med DELKUs 
nye biskop Sergej Masjevski, som 
har tillträtt i år.

Avslutningsvis får jag säga att den-
na resa var väldigt nyttig, allt gick 
inte enligt min plan, men det vikti-
ga är att det får gå enligt Guds plan, 
och jag tror att vi av denna resa fått 
se något av Guds färdiglagda gär-
ningar som han vill att vi ska gå in i. 
Det är också det vi vill ha som vårt 
fokus, för att kunna vara ett gott 
redskap i Guds hand.

Anders Olsson
Anm: DELKU: Tyska evangelisk- 

lutherska kyrkan i Ukraina
SELKU: Ukrainas evangelisk- 

lutherska kyrkosynod

Ett kök på militärförläggningen. 
För 30 personer att samsas om.

N
ot

ise
r Jag en åsna

Skriften ”Jag, en åsna” av Eva 
Spångberg, vilken översattes till rys-
ka 2013, och förärades biskop Kuu-
kauppi på hans 60-årsdag, ges nu ut 
som en skrift för den rysktalande 
allmänheten. Bokförlaget är än en 
gång Svetotj, som givit ut en hel del 
böcker som NÖ har bekostat. 

Gerd Klingberg
Gerd Klingberg, som var med i NÖ:s 
styrelse 1979-1990, dog den 13 okto-
ber 2014. Hon föddes 17 april 1924. 

Imberg i luften
Josef Imbergs bok ”The way of life” 
som översatts till persiska finns nu 
inläst som radioprogram.

Moldavien
För NÖ är Vladimir Moser och 
hans församlingar i Moldavien kän-
da. I tidningen Lutherischer Dienst 
3/2014 kan man läsa om en annan 
moldavisk luthersk pastor, en pastor 
Valentin Drăgan, som slutit ett sam-
arbetsavtal med DELKU i Ukraina.

Slovakiens lutherska kyrka.nu
Den utlovade fortsättningsartikeln 
kommer inte förrän i ett senare 
nummer. I väntan på den hänvisar 
vi till rutan på sidan 11 i förra num-
ret, nr 3.

Rumänien
Den nye presidenten Klaus Johannis 
är aktiv lutheran!
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Kyrkresa 30/7 – 6/8 2014: 
En annorlunda pilgrimsresa  

i Finska vikens inre

Vari låg det annorlunda? Vand-
randet fanns där. Vi gick ganska 
mycket även om vi åkte ännu mer 
tåg och ännu mer buss. Syftet med 
uppbyggelsen fanns där också. Må-
let var högmässan i S:t Katarina i 
S:t Petersburg. Inte för att fånga 
själsliga poänger utan för att få fira 
gudstjänst. Den kyrkobyggnaden 
blev tillgänglig ganska snart efter 
Perestrojkan men det dröjde mer än 
femton år innan sportskolan som se-
nast huserat där, lämnade lokalerna. 
På söndagskvällen firade vi en enkel 
gudstjänst på orgelläktaren i gamla 
S:t Elisabet evangelisk-lutherska 
kyrka på Kronstadt. Den stängdes 
för gudstjänst vid revolutionen. Föl-
jande mässa först 2009. Det som 
gjorde resan svårare var givetvis 
konflikterna i Ukraina. Inte så att 
vi upplevde något hot eller person-
lig fara. Tvärtom mötte vi omsorg 
när det var vi som föll på trottoaren 
och behövde hjälp. Vi mötte diakon 
Aleksej som med syster Nadja be-
rättade om sitt hospicearbete, en del 
av Kronstadts reguljära sjukvård. 
Aleksej hade fått hem konflikten till 
sig via släktingar från östra Ukrai-
na. Deras tåg hade beskjutits när de 

lämnade området. Barnen hade fått 
ta skydd på tågvagnens golv. Bland 
skyttarna kan mycket väl de svenska 
medverkande finnas. Men inte ens 
konflikt är något annorlunda i en 
rysk miljö. Gränsen är lång. Liksom 
USA förefaller man leva på krig av 
olika slag. 

Kanske t.o.m. vår lilla gudstjänst 
på Kronstadt var viktig. Lika vik-
tig som bönen i den senare (1913) 
byggda enorma amiralitetskyrkan, 
ett monument över och för flottan. 
Amiralitetskyrkan sägs vara byggd 
efter Hagia Sofiakatedralen i Istan-
bul, en meter lägre, när Ryssland 
nått kulmen av imperieambition. Då 
blir det kanske t.o.m. viktigt med 
några svenskar som vill fira guds-
tjänst på skandinaviskt vis i närmas-
te grannkyrkan?!

Jag vill mena att det annorlunda 
framför allt ligger i att det är ett tyd-
ligt gränsland. Det är vi som regel 
ovana vid. Det är inte självklart vad 
tron bekräftar. Vi drivs till att läsa 
evangeliet bättre. Lyssna till hur an-
dra lägger ut det och med bön om 
den Helige Ande få mer tro, på Jesus. 
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Temat denna resa gav sig självt: 
Kristi Förklaringsdag på söndagen 
med Matteus 17:1-8 (6/8 numera i 
såväl västlig som östlig tradition). 
Det blev en eller två versar per dag:

Torsdag: Jesus tog med sig Petrus, 
Jakob och hans bror Johannes och 
gick med dem upp på ett högt berg, 
där de var ensamma.

Resan inleddes redan på onsdag ef-
termiddag med fika på Vadstena Pil-
grimscentrum och därefter anslut-
ningsbuss till Viking Line termina-
len i Stockholm. Vi kunde lämna en 
hälsning som sa att vi nu begav oss 
till (gamla) Valamo 110 mil österut 
med siktet inställt på S:t Katarina 
och Kronstadt. Denna torsdag prick-

ar vi av Åbo, Helsingfors, Viborg 
och Sordavala. Varmt. En hisnande 
resa i rum och tid. Inte ens Google 
Maps kan ge en vägbeskrivning. På 
tåget mellan Hiitola och Sordavala 
socialiserar sig några av oss med 
folk från Petersburg. Den evange-
liske prästen Anton Serzjanov väl-
komnade oss vid midnatt i Sorda-
vala evangeliska-lutherska kyrka, 
återuppbyggd på 90-talet.

Fredag: Där förvandlades han inför 
dem: hans ansikte lyste som solen, 
och hans kläder blev vita som ljuset. 
Och de såg Mose och Elia stå och 
samtala med honom.

Att det blev med dessa verser som vi 
fick ge oss ut till Valamo arkipelag 

Gruppen i ett av Valamos gamla refektorier (klostermatsal) som fungerar som 
enklare (!) matsal för pilgrimer.
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bestående av bortåt 50 öar med några 
få större, var något särskilt i sig. An-
ton hade sänt iväg oss och välsignat 
med Filipperbrevets ord om glädjen 
i Herren. Öarnas stora klosterkyrka 
är en Kristi Förklarings kyrka. Efter 
ett första intryck och viss eftertan-
ke bokade vi en guidning, inte helt 
billigt men väl värt pengarna. Gui-
den Helena väckte allas intresse. 
Dessförinnan hann vi äta en riktig 
pilgrimslunch bestående av traditio-
nell borsch som första rätt och pasta 
i botten på andra rätten. Själv var 
jag nog mest gripen av det genuina 
refektoriet i en övervåning med trä-
interiör och tydliga stora ikoner på 
gavelväggen. Vi nio pilgrimer fick 
slå oss ned i mitten på ett långbord 
som kunde mätta över det tiodubbla. 
Snart dukades det på nytt runt om-
kring oss. Guiden Helena kunde tala 
om 100 000 pilgrimer om året. Man 
kan förvisso påminna om den gamla 
svensktiden med Vasaättlingar som 
skövlade ön, men man kan också 
påminna om att det var finnarna, 
med några svenskars bistånd, som 
räddade undan ön t.o.m. vinterkri-
get, innan dåtidens Ryssland själv 
skövlade. Ön är framför allt ett cen-
trum sedan 1800-talet. Nyligen väl-
signade Moskvapatriarken den nya 
Andreasstatyn. Enligt legenden ska 
aposteln Andreas ha besökt öarna. 
Efter guidningen blev det bad i en av 
innervikarna, och kaffe, innan någ-
ra av oss smög upp till kvällsbönen 
i kyrkan kl. 17. Strax före sju gick 

vi iland i Kexholms hamn, dagens 
Priozersk. Strax före nio satte vi oss 
på tåget som tog oss ner till Peters-
burg. Sen natt igen.

Lördag: Då sade Petrus till Jesus: 
”Det är bra att vi är med. Om du 
vill, skall jag göra tre hyddor här, en 
för dig, en för Mose och en för Elia”.

Runt åtta inleder vi resan mot Kron-
stadt. Frukost på Moskvastationen 
med bufféupplägg, nu i en större 
restaurang. På Kronstadt åker vi 
direkt till den östra sidan där vår 
gamla kyrka ligger liksom stadsmu-
seet som påminner lite om vårt eget 
Sjöhistoriska museum i Stockholm. 
(På stadsmuseet hade de f.ö. en liten 
Vasamonter). Vi beger oss till hospi-
cet där Nadja och Aleksej tar emot, 
bjuder på kaffe och berättar. Vi kan 
överlämna en tavla med kustmo-
tiv som vi köpt av Anton. Nordisk 
Östmisson har en period understött 
hospicearbetet genom diakonen. 
Det blir tydligt att institutionen inte 
minst beror av en ansvarstagande 

Samtal lördagkväll i Tyris kyrka (från 
1840-talet) med kyrkoherde Alexander 
Chlynof och diakon Pavel Tsvetkof.
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överläkare. Hon har uttryckt sin sto-
ra uppskattning av understödet. Vi 
går tillbaka och gör ett museibesök. 
Ganska snart fortsätter vi till en ca-
férestaurang och försöker hitta i den 
ryska menyn. Efter god lunch fort-
sätter vi till amiralitetskyrkan, den-
na enorma nyrenoverade pjäs, t.o.m. 
med en predikstolsliknande instal-
lation. Vidare mot busshållplatsen 
stannar vi även vid platsen för den 
gamla församlingskyrkan där fader 
Johannes av Kronstadt tjänade i ett 
halvt sekel nästan in i revolutionens 
tid. Stalin rev den men minnesmo-
numentet syns där. Idag en mindre 
böneplats intill. Dåtidens officers- 
kyrka är idag församlingskyrkan. 

Vi åker inte tillbaks till Sankt Pe-
tersburg utan fortsätter söderut och 
stannar i Tyris kyrka utanför Lo-
manosov där pastor Alexander Ch-
lynof och diakon Pavel Tsvetkof 
möter. Vår förhoppning var att sam-
tala om mission där och hemma och 
så blev det verkligen, med flera av 
såväl deras som våra historiska och 
samtida komplikationer och möjlig-
heter. Inget lätt samtal men viktigt 
för resan som jag ser det. Vi får till-
fälle att stanna till inför dagens bi-
belord och be med vännerna. Buss 
till Metro Aftova och vidare hem till 
Hötorget. Vi bor vid Sadovaja 53, 
inte långt från torget, mitt emot Ju-
sopofparken.

Exteriörbild där hela S:t Katarinas långsida syns, en kolossal byggnad som sjuder 
av bön och lovsång.



NORDISK ÖSTMISSION

13

Söndag: Medan han ännu talade, 
sänkte sig ett lysande moln över dem, 
och ur molnet kom en röst som sade: 
”Detta är min älskade son, han är 
min utvalde. Lyssna till honom.”
 
Söndagfrukost intar vi vid Griboje-
dovakanalen alldeles invid Hötor-
get. Vi följer kanalen fram till Nev-
skij prospekt och därifrån vidare till 
Stora Stallhovsgatan och finska S:t 
Mariakyrkan. Högmässan har inletts 
kl. 10.30. Några blir kvar, andra ger 
sig ut runt kvarteret. Runt kl. 12 
blir det guidning av S:t Katarina. 
Kl. 13 inleder vi vår Kristi Förkla-
ringshögmässa med eftertanke om 
våra tre förebedjare: Mose, Elia och 
Kristus. Kyrk-te hinner det också bli 
innan vi går till middag på student- 
restaurangen och äter köttsoppa. 

Tyvärr får vi leda ett par av oss till-
baks till Katarina efter fall på trot-
toaren. Men folket runt omkring var 
snabba till att hjälpa. Katarinas lilla 
övernattningsrum kommer väl till 
pass. Övriga fortsätter ut till Kron-
stadt där diakon Pavel möter oss för 
kvällsandakten. Han predikar över 
bespisningsundret. För den som var 
med på senaste kyrkresan hade det 
skett stora förändringar. Rummet är 
nyrenoverat av Vattenverket själva. 
Nu återstår öppningen av den igen-
satta gamla kyrkporten. I efterhand 
visar det sig att denna resa blev 
startskottet till den insamlingen. 

Måndag: När lärjungarna hörde 
detta, kastade de sig ner med an-
siktet mot marken och greps av stor 
skräck. Jesus gick fram och rörde 

Andakt med diakon Pavel på S:t Elisabets kyrkas orgelläkare.
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vid dem och sade: ”Stig upp och var 
inte rädda.”

Tidigt ut mot Keltto österut för be-
sök på kyrkogården. Keltto är när-
mast ett gammalt sockennamn som 
inkluderar flera byar. Idag med ett 
köpcentrum och liten badort. Pavlov 
– han med hundarna – hade sitt insti-
tut där. Området är ett av de gamla 
finska områdena runt staden som nu 
byggs ihop av nyrika ryssar. Vi kan 
ta bussen nästan ända fram. Damen 
hjälper oss till den ”finska kyrko-
gården” där det också vilar ryssar 
av evangelisk bekännelse (latinskt 
kors). De stenarna har som regel 
något mer eller mindre finskt namn. 
De gamla sittbänkarna håller på att 
ruttna sönder. Tidigare ordföranden 
för Sveriges ingermanländare refe-
rerade till kyrkogården i sitt gratu-
lationstal 2011 (Ingermanländska 

kyrkan 400 år), om tiden för kyrkans 
återuppvaknande: ”Men redan före 
den egentliga kyrkliga verksamhet-
ens början tog mina kusiner med 
mig till kyrkogården i Keltto. Där 
lyfte kusinen Lempi upp bladen på 
en ormbunke och tog fram en gam-
mal spann, gick till närmaste buske 
och tog fram en liten pall osv. Hon 
ställde dem på rad och sa till mig 
att sätta mig. ’Nu är vi i kyrkan’, sa 
hon och fortsatte: ’här samlas vi på 
söndagarna för att sjunga psalmer, 
be och läsa Bibeln och sedan är det 
några av kvinnorna som gör en ut-
läggning på grundval av bibeltexten. 
På det sättet firar man nuförtiden 
gudstjänster hos oss.’ Det var på den 
tiden då de kristnas sammankomster 
fortfarande måste ske i hemlighet.” 
Denna morgon var det en liten grupp 
pilgrimer som fick fira en morgon-
mässa där, bara trettio år senare. Vi 

Morgonmässa på Keltto gamla kyrkogård mellan S:t Petersburg och Ladoga.
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använde dagens ord ur evangeliet 
och vi bad för varandra och våra 
nära och kära. Vi använde ”Måne 
och sol” som lovsång och avslutade 
med ”Härlig är jorden”. Därpå gick 
vi till den intilliggande byn, Kolpi-
no, där finns den senaste (den fem-
te) evangelisk-lutherska kyrkan från 
1992, S:t Görans kyrka. Man säger 
att det blev den första nybyggda kyr-
kan i Ryssland efter Sovjets fall.

Kyrkan ligger mitt i byn. Utbild-
ningsseminariet finns i ena utkanten. 
Vi passerade både kyrkan och semi-
nariet till förmån för att få knacka på 
hos biskop Aarre (Matvejevitj Kuu-
kauppi). Han hade sagt att han skul-
le vara hemma. Jag ville åtminsto-
ne lämna senaste (påsk)hälsningen 
från Kronstadt. Efter en stund kom 
han från baksidan av huset, i shorts 
och sin SKA-tröja (S:t Petersburgs 
hockeylag). Han och Alina bjuder 
in oss allihop. En av våra resenärer 
är snabb på att ställa frågor och det 
blir ett litet samtal, som varar bortåt 
en timme. Han ber med och för oss 
innan vi beger oss vidare. Det blir 
en långsam resa tillbaks även om 
vi inte har en mil till stadsgränsen 
och ytterligare knappt en mil till 
Metrostationen. Efter att ha kommit 
upp från denna har vi ytterligare nå-
gon kilometer att gå innan vi kon-
staterar att Eremitaget är stängt på 
måndagar. De uthålliga följer med 
till Ryska museet, inte långt bort. 
Några hämtar andan bland träden 

runt Pusjkin på Konsternas torg, 
framför Ryska museet. Vi har stämt 
träff för kvällsmiddag runt åtta. Det 
blir en georgisk afton som avslut-
ning på vår vandring.

Tisdag: De lyfte blicken, och då såg 
de ingen utom Jesus allena.

Hemresan blev bekväm och ange-
näm. En halvtimmes paus i Viborg 
som vi nu kunde erinra oss att vi 
passerat på väg till Sordavala före-
gående torsdag. Det blir även stopp 
vid finska gränsen och i Helsingfors 
före båtavgången. Lite dyrare än re-
san dit: S:t Petersburg – Helsingfors 
c:a 240:- med fler än fem i sällska-
pet. Mariella tar oss till Stockholm 
under natten. Sista middagen blir så 

Anders hos biskop Aarre och Alina.
Arre kom från trädgårdsarbete i SKA:s 
tröja - S:t Petersburgs större hockeylag.
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bra man kan önska: kock och kypa-
re denna kväll ska all heder! Vi kan 
samla ihop oss i förundran över att 
vårt lilla sällskap sammanfattar stör-
re delen av södra Sverige. Vi läser 
nu den episteltext som den något 
svettige celebranten glömt i sönda-
gens högmässa ur 2 Petr. 1:16–18. 
Det passar nu också att berätta vad 
Jurij Nelminen, en av de gamla ing-
ermanländarna, svarade på frågan 
vid kyrkkaffet vilken kung som var 
den bäste: Karl XII eller Peter den 

Store? – Jesus, svarade Jurij. Och 
med den insikten kan också vi och 
denna resa bidra till Guds fred. 

Vill Gud, blir det en ny resa 2016. Då 
ska man kunna välja mellan Valamo 
eller Sankt Petersburg på fredagen 
och Keltto eller Novgorod på mån-
dagen. Välkommen att höra av dig! 

Jonas Nilsson 
missionär och pilgrimsledare 

+46 76 063 15 49

HJÄLP
Folket i Ukraina hotas av en förfärlig vinter!

Ingen torde vara okunnig om de 
fruktansvärda förhållanden som 
råder i Ukraina genom den ryska 
krigföringen i östra delen av lan-
det. Tusentals döda, mängder av 
flyktingar, förstörd ekonomi och 
en otrolig fattigdom som följd.  
Därtill kommer att ryska maktha-
vare hotar att stänga gasleveran-
serna, vilket ytterligare försvårar 
för industrin samt drabbar upp-
värmningen av bostäder under 
vintern, som i Ukraina kan bli 
kolossalt kall.

För NÖ betyder detta att vi behö-
ver öka våra insatser framförallt i 
det diakonala. Vi har redan ansla-
git stora belopp, cirka 50 000 kro-
nor till hjälp för flyktingar famil-

jer och pensionärer och kommer 
att behöva öka denna hjälp ännu 
mer de närmaste månaderna. 
Dessa pengar går genom våra re-
dan inarbetade kontakter, såsom 
församlingar och stiftelser. Våra 
vanliga utgifter överstiger idag 
de gåvor vi får från våra trogna 
givare eller som tagits upp som 
kollekt. Vi har emellertid fått sto-
ra arv under de senaste åren. Där-
för har vi möjlighet att starkt öka 
utflödet till våra mottagare i öst.

För att fullgöra, inte endast våra 
åtaganden, utan i denna nödsitu-
ation kraftigt öka stödet till nöd-
ställda människor, vädjar vi om 
ökat givande inför vintern.

Styrelsen
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Läger i Karpaterna

När barnen fick reda på att de skulle 
få åka på sommarläger till Karpa-
terna, i västra Ukraina, fanns det 
inga gränser för deras lycka. Zjenja 
som aldrig har åkt tåg skrek: ”Hur-
raa, jag ska åka med på ett riktigt 
tåg, det är häftigt!” Alla barn vänta-
de på den dagen, när de skulle åka 
iväg till sommarlägret. De räknade 
dagar och nätter, för dem var det en 
stor händelse. På järnvägsstationen 
var de ivriga att fort stiga på tåget 
till det stora äventyret. Tåget rörde 
sig, barnen vinkade genom fönst-
ren, nu börjar det! Så var det dags 
att bli bekant med andra barn och 
berätta om sig själv.

Ledare på resan var kristna sys-
kon från en församling. Vårt mål 
var att varje barn skulle känna sig 
lycklig, älskad och behövd. Att vin-
na barnens förtroende var viktigt. 
Alla var så olika, men de blev som 
en enda stor familj. Barnen gjor-
de allt tillsammans med de vuxna. 
Flickorna lärde oss att laga mat. I 
början kunde vi inte riktigt, men se-
dan blev det gott. "Vi fick jätte god 
mat under hela sommarlägret, säger 
Zjenja".

”Mest av allt gillade vi bergen – 
första erövringen av bergstopparna. 
Oj, vad vackert vårt Karpaterna är, 

Vatten ur klippan.
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ropar Kiril". Besöket på national-
museet fick barnens ögon att tändas 
av intresse för alla fina saker som 
fanns där. Det var många frågor de 
ville ha svar på.

Barnens fick simma i en sjö. De 
mindre barnen fick lära sig att sim-
ma med hjälp av de äldre. Deras 
glädje är svår att återge i ord, det 
måste man se och uppleva. Varje 
barn hade sin lilla uppgift, för att 
de skulle känna sig betydelsefulla. 
Barnen lekte, dansade, läste böcker, 
gjorde ”konstverk” .

De fick också diska och städa efter 
sig. Alla försökte hjälpa varandra.
Barnen älskade bibelklubben. De 
fick sjunga, läsa Bibeln höra spän-
nande historier från Bibeln. Vi bad 
tillsammans för våra familjer, för 
alla barn och freden i Ukraina.

Det mest känsliga var när barnen 
skulle lämna sommarlägret. Tiden 

hade gått väldigt fort. De kramade 
varandra länge. De hade tårar i ögo-
nen, både barn och vuxna. Ett som-
marläger som blev mycket mer. Här 
fanns inga kanoner eller stridsvag-
nar, inget lidande, inget krig. För 
barnen var det mer än bara ett van-
ligt sommarläger. Här fanns Guds 
kärlek, omsorg, och frid. Alla fick 
känna sig värdefulla och älskade. 
Vad mer behövs? När barnen åter-
vände hem var deras första fråga: ” 
Får vi åka med er igen?” Ni skulle 
ha sett deras tindrande ögon!
Ögon som lyste av tacksamhet till 
Gud, men också ett tack till de här 
snälla människorna på Nordisk Öst-
mission i Sverige, som gav pengar 
till det stora äventyret!

Skrivet av Tanja Verozub,  
vår duktiga medarbetare i Kiev, 

samt hennes barn, Kirill och
 Zjenja som var med på resan, 

samt Boas Adolphi

Jag lyfter mina ögon upp till bergen.
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En ukrainska på kristet läger vid Lygnern

Jag skulle vilja berätta litet grand 
om min resa till det underbara lan-
det Sverige. Från början visste jag 
bara var Sverige låg på kartan, men 
så snart jag kom av flygplanet kände 
jag detta lands tjusning och skön-
het. Somligt var ovanligt: Det var 
hög temperatur tidigt på sommaren, 
och det är ovanligt att solen skiner. 
Men jag slogs av hur vacker naturen 
var, och av den rika grönskan, av de 
många vackra sjöarna, och framför 
allt av mängden lutherska kyrkor. 
I Ukraina är de flesta kyrkor orto-
doxa. Därför var det mycket ovan-
ligt att man på riktigt var i ett land 
där lutherdomen är statsreligion. 
Det är underbart! Vi besökte Sve-
rige för att vara deltagare i Corpus 

Christii ungdomsläger. Detta hölls 
i en mycket vacker by, som hette 
Sätila. Vi bodde i en skola, och be-
sökte gudstjänsten i den lokala luth-
erska kyrkan, byggd på 1700-talet. 
Tiden tillbringades tillsammans med 
många unga människor, och den 
samvaron gav mig en mängd nyt-
tiga och nya ting. Gud hade myck-
et att säga mig genom predikanter 
och talare. Vi hade möjligheten att 
möta och tala med så många olika 
människor förenade i en Gud. Vi har 
lämnat Sverige, men den minnes-
värda tiden kommer att förbli i våra 
hjärtan för alltid. Gud vare tack för 
allt som han har givit oss!

Anastasia Jurtjenko
Övers fr engelska A.E.

Anastasia (andra fr v) omgiven av svenskar (bl.a. två från NÖ:s styrelse) 
och ukrainare, under sitt besök i Sverige.
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Några intryck från Estland

Undertecknad gjorde ett återbesök i 
Estland 5-12 september i år (jämför 
NÖ 4/1993 och 4/2010). Det var i 
egenskap av företrädare för Udde-
valla pastorat, vars vänortskommitté 
jag är ordförande i. Detta har alltså 
inte direkt med NÖ att göra, men 
Estland ligger i samma väderstreck 
som de andra länderna NÖ arbetar i, 
och de kristna där delade öden och 
erfarenheter med andra kristna under 
kommunistiskt välde under omkring 
50 år. Baltikum hör till vårt intresse-
område! Sedan 1992 har Uddevalla, 
Lane Ryrs och Bäve församlingar en 
vänförsamling i Estland. Den tillhör 

Estniska evangelisk lutherska kyr-
kan (EELK), och är belägen i Jõh-
vi i Östra Virland. Församlingen är 
uppkallad efter den helige Mikael 
och har en kyrka från medeltiden. 
Kyrkan har ett högt torn med spet-
sig spira, något som är vanligt där 
borta. Själva spiran förstördes under 
krigsslutet, men återställdes under 
den sista sovjettiden. I över 30 år 
har Peeter Kaldur varit kyrkoherde 
i församlingen, och hans företrädare 
hade bortåt en 16 tjänsteår i Jõhvi. 
Efter att jag sett de series pastorum 
som finns i åtskilliga kyrkor, undrar 
jag om det inte är ovanligt att under 
nästan 50 år bara ha två ordinarie 
präster. Även församlingens musi-
ker och sekreterare har varit trofasta 
på sina poster.

För åttahundra år sedan gavs det 
gamla Livland (d v s nuvarande Est-
land samt provinsen Livland i Lett-
land) benämningen Marieland av 
den dåvarande påven. Detta firades 
söndagen den 7 september med en 
ekumenisk musikgudstjänst i klos-
terkyrkoruinen i Pirita (Birgitta) ut-
anför Tallinn.

I Jõhvi deltog jag i en finskspråkig 
och en estniskspråkig högmässa 
samt en högtid som firade 100-årsju-
bileet av Kaldurs företrädares, Otto 
Tallinns, födelse.

Ordet och sakramenten i den estniska 
lutherska kyrkan. Kulhålen som drab-
bade Frälsaren under kriget finns kvar!. 
Foto Birgitta Johansson.
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Några dagars utflykt i södra Estland 
innebar besök i ett urval lutherska 
kyrkor. Arkitekturen var olika, så 
förmodligen besöktes de för att de 
svenska gästerna skulle få ett smak-
prov på olika typer, enskeppiga och 
treskeppiga för att nämna något. De 
flesta kyrkorna användes under sov-
jettiden för sitt rätta bruk, men det 
fanns kända svårigheter med makt-
havare och andra. En del renove-
ringar gjordes alldeles innan Estland 
blev fritt igen, den tid då det fanns 
goda ekonomiska förutsättningar 
för sådant. På alla ställen vi besökte 
kom antingen pastor eller en lekman 
för att visa sin kyrka för oss. De fles-
ta kyrkor är uppkallade efter någon 
biblisk gestalt eller annat helgon, 
och i en hel del fall spårar man detta 
namn i ortens estniska namn. Sålun-
da besöktes Jungfru Marias kyrka i 
Väike-Maarja, Johannes döparens 
kyrka i Järva-Jaani, S:t Petri kyrka 
i Järva-Peetri och S:t Bartolomeus 
kyrka i Palamuse. I Kõpu, Saarde, 
Halliste, Viljandi, Põltsamaa och 
Avinurme har inte kyrkans helgon 
fått något sådant nedslag i ortsnam-
net, medan det är uppenbart att Ii-
saku har biblisk förankring.

I början av 90-talet skedde en upp-
gång och återhämtning av kyrkoli-
vet, men nu har det blivit mer som 
förr. EELK står i skrivande stund in-
för ett ärkebiskopsval. När Estland 
återigen blev fritt 1992 var Kuno 
Pajula ärkebiskop. Han avled för ett 

par år sedan. När han gick i pensi-
on blev Jaan Kiivit d.y ärkebiskop. 
Denne avled ganska hastigt vid ett 
besök i S:t Petersburg. Nuvarande 
ärkebiskop är Andres Põder. Som 
biträdande biskop tjänstgör fortfa-
rande Einar Soone.

Bland mer civila utflyktsmål kan 
nämnas en medeltida borg i Rak-
vere, ett museum i Iisaku, Soomaa 
(träsklandet) – ett område som ofta 
översvämmas om våren, samt en yt-
terst kort museijärnväg i Avinurme.
På hemvägen besöktes Tallinn och 
dess svenska Mikaelsförsamling 
(tillhör EELK). Kyrkan har blivit 
fint renoverad, och det finns ock-
så ett museum. En del rum hyrs 
ut till olika ändamål. Kyrkoher-
de Göransson har varit där i 14 år,  
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betydligt länge än någon rikssvensk 
präst tjänstgjorde inom EELK under 
1900-talet. EELK bildades 1917, på 
ruinerna av den tsarryskt reglerade 
lutherska kyrkan. Det fanns pas-
torer, församlingar och lutheraner, 
men när tsardömet rasade samman 
fanns det ett behov att organisera 
en ersättning i Estland för dem som 
tidigare hört hemma i den ryska 
lutherska kyrkan. Kyrkan har 165 

församlingar i Estland. De estniska 
utlandsförsamlingarna räknas nu 
vara församlingar i samma samfund. 
Den i NÖ 4/2010 omnämnde pensi-
onerade prost (Harri Rein), som då 
uppehöll tjänsten som församlings-
lärare på Runö arbetar fortfarande 
där, trots sin höga ålder.
Som ärkebiskop valdes den 25 no-
vember Urmas Viilma.

Anders Eliasson

Nils Lennart Runbäck, 
in memoriam 
Född 25/3 1924 i Lund

Död 14/9 2014 i Skummeslöv

Förre komministern i Askims för-
samling Nils Lennart Runbäck har 
fått hembud. Söndagen den 14 sep-
tember fick han stilla lämna de sina 
efter en lång tids sjukdom i en ål-
der av 90 år. De närmast sörjande är 
hans hustru Solvei, bosatt i Skum-
meslövsstrand, och barnen Sonja, 
Vera och Jan.

Nils Lennart Runbäck föddes i Lund 
som son till den kände kyrkomusi-
kern Albert Runbäck, under många 
år verksam som organist i Båstad. 
Med sin rika begåvning fick han 
göra tjänst både som organist och 
pedagog, och under senare år som 

präst. Efter organist- och kantors-
examen vikarierade han i olika för-
samlingar som kyrkomusiker. Men 
intresset för språk tog överhanden, 
och efter studier vid Lunds universi-
tet blev han ämneslärare i moderna 
språk, engelska, tyska, franska och 
dessutom ryska. Sina eminenta kun-
skaper i ryska fick han bl.a. använd-
ning för, då man under krigsåren 
kallade honom att vara tolk för rys-
sar som kommit till Sverige. Under 
hans tid som lärare vid läroverket 
och Lärarhögskolan i Kalmar kom 
kallelsen att studera teologi och ef-
ter studier på distans prästvigdes 
han i Lunds domkyrka 1972. Under 
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mer än sju år var Nils Lennart Run-
bäck komminister i Laholm. Sina 
sista aktiva prästår fick han göra 
tjänst i Askims församling, där han 
och hustrun fann sig väl tillrätta, och 
där han enligt egen utsago fick upp-
leva sin lyckligaste tid.

Nils Lennart Runbäck hörde till de 
stilla i landet. Han gick sin egen väg 
trogen den kallelse och den upp-
gift han fått. Han var inte en stri-
dens man utan en fridens. Med sitt 
vänliga sätt, med sin omsorg om 
människor och sin tjänstvillighet i 
alla sammanhang blev han uppskat-
tad av många. Hans förkunnelse var 
väl förankrad i bibelordet och han 
ägnade mycken tid åt att dela med 
sig av sina predikningar och bibel-
studier i tryckt form. I husgrupper 
och samtalsgrupper deltog han gär-
na även efter sin pensionering både i 
Askim och i sin sommarförsamling. 
Han var lyhörd och öppen för många 
frågor. Ett särskilt engagemang hade 
han för hälsosamt i och för miljö och 
klimat. Hans plikttrohet i förening 
med ett drag av tankspriddhet kunde 
ibland göra honom orolig för att ha 
missat något i sin tjänst. Det följde 
honom även under de sista åren, då 
han drabbats av Alzheimers sjuk-
dom, och fick allt svårare att klara 
sig på egen hand.

För Nordisk Östmission kände han 
ett stort intresse och stödde mer än 
gärna dess verksamhet. Vid besök 

av gäster från öst stod han gärna till 
tjänst som tolk.

Begravningsgudstjänsten ägde 
rum i Skummeslövs kyrka, där han 
många gånger gjort tjänst och där 
han en gång sammanvigdes med 
sin älskade Solvei, som troget stod 
vid hans sida, inte minst under de 
sista åren, då han var i stort behov 
av hjälp. Den förrättades av kom-
minister Fabian Åström. Vid båren 
lästes som bibelord Matt. 25:21 
”Du är en god och trogen tjänare. 
Du har varit trogen i det lilla, jag 
skall anförtro dig mycket. Gå in i 
glädjen hos din herre.”

Torgny Erling

Nils Lennart (t.h.) tolkar här missionär 
Waldemar Wardaschko (t.v.) i Varberg 
vid ett av våra årsmöten. 
Foto: Mikael Larsson
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Till minnet
Josef Axelsson har gått ut ur tiden

Många har fått rika minnen genom 
och av Josef. Under sin livstid kom 
han i olika sammanhang i kontakt 
med många. Genom personliga 
kontakter och genom allt han skrev 
under årens lopp fick människor er-
farenheter av hans arbetsiver, kun-
nighet och engagemang.

Hans kunskaper var breda och rörde 
många områden. Hembygdsforsk-
ning och teologi som Josef mycket 
sysslade med gav upphov till ett an-
tal böcker, artiklar och rapporter.
Det är naturligt att nu tänka på de 
insatser Josef Axelsson gjorde för 
Nordisk Östmission under sin långa 
verksamhetsperiod. Under sin tid i 
styrelsen 1978-1996 hade Josef oli-
ka funktioner.

Han har t.ex. varit verksam som re-
daktör, sekreterare, vice ordförande 
och ordförande. Det näst längsta 
uppdraget var sekreterare under 
åren 1978-1988 men uppgiften som 
redaktör varade med start samma år 
och till och med nummer 1 år 1994.
Vad som kom att betyda mest för lä-
sekretsen och styrelsen blev åren när 
Josef var redaktör. Hans rapporter 
från det han muntligen hört och vad 
han läst i olika publikationer om hur 
det var för olika trossyskon ville han 

gärna delge läsarna. Detta tilldrog 
sig stort intresse och har givit upp-
hov till förböner bland läsarna. Av 
vad Josef Axelsson författat vill jag 
välja ett särskilt avsnitt. Både präs-
ter och lekfolk har mycket att lära av 
det han skriver i NÖ:s tidning num-
mer 2, juni 1989 över rubriken ”Var 
trogen intill döden”, Upp.b. 2:10.

Underrubrikerna för de olika styck-
ena är ”Hälsningar till Smyrna”, 
”Förföljelse och martyrium”, ”Jo-
hannes Döparen”, ”Lidande för 
Kristus i våra dagar”.
Till sist ”Sökas skall Kristus”
”Var trogen intill döden, så skall 
jag giva dig livets krona. De orden 
kan inte tillämpas på dem som ald-
rig velat tro på Jesus som just de-
ras Frälsare. Ingen kan vara trogen 
mot någon som han inte vill veta av. 
Men dem som Guds Ande fått föra 

Josef Axelsson
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till omvändelse och tro på Jesus 
Kristus skall av Herren själv få kraft 
att vandra den smala vägen till det 
himmelska landet. Vad som än mö-
ter dem skall de få förmåga att mitt 
i all sin ofullkomlighet vara trogna 
intill döden och till sist få livets kro-
na som gåva för Jesu Kristi skull”

Tag trones sköld, bind Andens svärd
O kristen, vid din sida

Och gack att så mot kött och värld
Med heligt allvar strida.
Den intill döden trofast är,
Han en gång livets krona bär,
Som Herren Jesus giver.

J.A.

I ett ljust och tacksamt minne vill vi 
bevara Josef Axelsson!

Anders Hjalmarsson

Josef Axelsson som redaktör och skribent

På annan plats i vårt nummer kan 
man läsa en minnesruna över Jo-
sef Axelsson (31 mars 1921-5 okt 
2014), en av missionens gamla med-
arbetare. Han började som redaktör 
för Nordisk Östmission i och med 
nummer 1/1978 och höll på med det 
fram till och med nummer 1/1994. 
Det var 16 årgångar och ett nummer, 
fler årgångar än vad både företrädar-
en och efterträdare på redaktionssto-
len hittills har åstadkommit. Däre-
mot var Hugo Gustafsson ansvarig 
utgivare under hela denna tid, och 
lång tid därefter.

I vårt artikelregister hittar man 45 
artiklar som Josef skrev i eget namn 
under sin tid som redaktör. (tre till-
kom senare under 00-talet). Under 
signaturen J A skrev han 65 styck-
en bidrag i NÖ-tidningen. Det finns 
också några osignerade betraktelser 

under denna tid, och undertecknad 
undrar om de inte är av Josefs hand.
Innehållet varierar: Det finns skild-
ringar av resor, årsmöten och kon-
ferenser. På den tiden deltog NÖ i 
ett nordiskt radiomissionsarbete och 
i detta fick Josef flera vänner. Ibland 
skrev han en beskrivning av ett land, 
med tillhörande karta. Förmodligen 
hade han ritat kartan. Baksidan på 
NÖ-tidningen var även under Josefs 
tid redaktörens givna plattform.

När NÖ fyllde 25 år 1981 skrev Jo-
sef en skrift på 72 sidor, där han går 
igenom vår missions historia och 
förhistoria. Skriften heter ”Nordisk 
Östmission 25 år”. Sedan han slutat 
som redaktör behandlade han mis-
sionens historia i nummer 1/1996 
(40 år) och 1/2006 (50 år). En del av 
sina minnen återger han i nr 4/2003.

Anders Eliasson
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Juli 2014
Gåvor 41.605:00 kr
Kollekter 8.433:00 kr
Summa 50.038:00 kr

Kollekter juli 2014
Kyrkliga förbundet i Lund 518, Spe-
keröd-Ucklum 1515, Upphärad 520, 
Sätila och Hyssna 2191, Naum 880, 
Kungälv 2809.

Begravningar juli 2014
Nils Hermansson, Bokenäs, Karin 
Larsson, Solberga, Berit Andrae, 
Vimmerby, Sture Karlsson, Stamnäs.

Hyllningar juli 2014
Kerstin Åkesson, Brålanda, Erik 
Hansson, Bäve, Karl-Johan Hans-
son, Hålta, Bengt Westholm, Tyn-
nered, Karin Olsson, Slätthög, Ulf 
Jonsson, Gällstad och Södra Säm, 
Martin Wihlborg, Fässberg, Anders 
Eliasson, Lane Ryr.

Sykrets juli 2014: Solberga 2014. 

Augusti 2014
Gåvor 26.050:00 kr
Kollekter 14.636:00 kr
Summa 40.686:00 kr

Kollekter augusti 2014
Mårdaklev 80, Östra Frölunda 260, 
Solberga 2931, Jörlanda 1170, 

Odensjö 210, Ytterby 3318, Göte-
borgs S:t Pauli 4722, Ytterby 1083, 
Höks pastorat 497, Jonakapellet 
(Österåker, Södm.) 365.

Begravningar augusti 2014
Berit Andrae, Vimmerby, Asta Jans-
son, Hålta, Vivi Börjesson, Ragn-
hild Madestam, Nybro, Else Thörn-
qvist, Kristianstad, Tore Gustafsson, 
Uddevalla, Kerstin Breitfeld, Var-
berg, Signe Andersson, Växjö.

Hyllningar augusti 2014
Anders Eliasson, Lane Ryr, Lars 
Olivius, Bryssel, Bengt Olsson, 
Lane Ryr, Marianne Svensson, Tä-
velsås, Stig Johansson, Fjärås, Val-
borg Magnusson, Ölmevalla.

September 2014
Gåvor 68.983:00 kr
Arv  5.419:67 kr
Kollekter 12.835:00 kr
Summa 87.237:67 kr

Kollekter september 2014 
Mariakyrkan Uddevalla 944, Udde-
valla K:a 390 Frändefors 355, Ved-
dige-Kungsäters förs 1365, Vrå 332, 
Ytterby 500, Västra Marks förs 
3193, Göteborgs S:t Pauli 3746,  
N Vi-Tidersrums ev luth missions-
förening 2010, Solberga 134, Tores-
torp 1102.

Gåvoredovisning
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Begravningar september 2014 
Kerstin Breitfeld, Varberg, Klas 
Gustafsson, Angered, Berit An-
drae, Vimmerby, Ingemar Engblom, 
Tjörn.

Hyllningar september 2014 
Håkan Albinsson, Växjö, Mariann 
Wenander, Örby, Stig Johansson, 
Fjärås, brudparet Hanss och Mara 
Jensoni, Lettland.

Testamente september 2014
Gunborg Björklund, Linköping.

Betalningar från utlandet
Nordisk Östmission kan ta emot 
kronor på Plusgirot i Nordea (NDE-
ASESS) som internationellt har 
nummer SE29 9500 0099 6026 0422 
0570. Betalningar i euro kan också 
skickas till vårt konto i Deutsche 
Postbank (PBNKDEFF) med kon-
tonummer DE77 5901 0066 0006 
0306 64. Bokstäverna efter bankens 
namn är BIC-koden (även kallad 
SWIFT-adress), som man behöver 
använda vid internationella gire-
ringar. Obs att BIC för Deutsche 
Postbank drabbats av tryckfel i NÖ 
4/2013 och 3/2014!

Årgång 51 till ända 
Vi räknar med att ge ut Nordisk Öst-
mission även nästa år, årgång 52. 
Du får den om du ger minst 50 kr 
i gåva, men ofta låter vi givare stå 
kvar i registret i flera år, i synnerhet 
om man är gammal och trogen. Din 

gåva kan också ha varit en minnes- 
eller hyllningsgåva. Det första num-
ret av Nordisk Östmission kom ut i 
september 1964. Nummer 3/1964, 
som kom ut för 50 år sedan, blev 
därmed vårt första egna julnummer. 
NÖ bildades 1956, och vårt plusgiro 
är känt sedan dess. Varför startades 
tidningen inte förrän efter åtta år? 
Jo, de första åren hade vi en gemen-
sam tidskrift med den 1978 upphör-
da danska avdelningen (f.d. Dansk 
Ruslandsmission). Den tidningen 
hette Nordisk Østmission och var en 
fortsättning av ”Fra Ruslandsmissi-
onen”. Dess sista årgång (1975) var 
nummer 42. Under åren 1956-1964 
var den tvåspråkig. Vill du ha gamla 
nummer, eller fler exemplar av detta 
nummer för utdelning, hör av dig!

Julhälsningar
NÖ har blad som kan användas som 
julhälsning till vänner och bekan-
ta. Hör av dig, eller skicka en gåva 
samtidigt som du anger vem som 
skall ha en hälsning från dig.

Nordisk Östmission tackar 
varmt och innerligt sina 
många medarbetare och 

gåvogivare för det gångna 
årets trofasta stöd och arbete 
i missionsverksamheten och 

önskar en riktigt

 God jul och ett 
välsignat nytt år!
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I den kända julsången ”O helga natt” 
står det att Gudamänskan steg ned 
för att försona världens brott och 
synder. På framsidan av vår tidning 
ser du en bild från Iisaku kyrka. Har 
dessa saker med varandra att göra? 
Jo, såtillvida att patriarken Isak 
(som kyrkans namn syftar på) var 
en förebild till vår Frälsare. Hans far 
Abraham fick befallningen att offra 
sin ende son, löftessonen, på Moria 
berg. Abraham lydde Gud, men väl 
framme, när Isak låg på trä, visade 
det sig att Gud hade utsett offret, ett 

annat offer. Den gången offrades en 
bagge i stället för Isak. Vid tidens 
fullbordan offrades Jesus, Guds en-
födde Son, på korsets trä, i syndares 
ställe. Det är detta glada budskap 
som varje mission skall sprida till 
andra, att Jesus Kristus föddes, dog 
och uppstod, samt att hans Ande har 
talat genom profeterna. Isak betyder 
”han ler” eller ”han skrattar”. Du får 
vara glad för Jesu skull, men man 
skall inte hånskratta åt vår Herre. 
Gud älskar en glad givare!

Anders Eliasson

Isak


