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Från mötet med pastor Meyerson (i mitten) i Bobruisk i Vitryssland. T.v. Martin Wihlborg och 
t.h. Magnus Skredsvik, båda från NÖ.



NORDISK ÖSTMISSION

2

En gång under våra år i Halltorp fick 
vi besök av Konstantin von Koch. 
Han var redan då mycket gammal, 
men full av kraft. Hur gammal han 
var, visar följande lilla historia. Jag 
visste att han hade bott i Estland och 
frågade om han känt professor Trau-
gott Hahn i Tartu, som blev martyr, 
när han mördades av kommunisterna 
1918. Konstantin von Koch svarade:

– Jag kände aldrig Traugott Hahn, 
men jag kände hans far. 

Konstantin von Koch var marinof-
ficer i tsarens flotta, och var 1918 sta-
tionerad på Åland. Bland hans matro-
ser fanns evangeliska kristna, och de 
påverkade honom att upptäcka den 
befriande tron på Jesus. Konstantin 
von Koch har själv berättat om detta i 
sina memoarer, som finns på svenska, 
Från kommandobryggan till predik-
stolen.

Under andra världskriget var Kon-
stantin von Koch i Finland som präst 
för de ryska krigsfångarna. På Åbo 
slott fanns ett fängelse för de sovje-
tiska sabotörer och infiltratörer, som 
luftlandsattes på olika platser i Fin-
land. De blev snabbt infångade och 
fördes till Åbo, där de avrättades un-
dan för undan. Konstantin von Koch 
var deras själasörjare.

Efter kriget arbetade han i Danmark 
och Sverige, och det samlades många 
ungdomar kring honom. En flicka gav 
honom en bok, där en författare gav 

ord åt sin vånda över förfallet i kyr-
kan. Konstantin von Koch tog emot 
den, bläddrade i den och frågade:

– Har den här mannen talat med 
dem, som han skriver om?

Flickan kunde inte svara. Det var 
förmodligen så, att författaren inte 
hade talat med dem han skrev om, an-
nars hade han skrivit på ett annat sätt. 
Konstantin von Koch lämnade tillba-
ka boken.

På ett konkret sätt påminde han där-
med om den anvisning Jesus själv gett 
för hur man skall handla, när någon 
gör fel. Det har tre steg:

1. ”Om din broder försyndar sig, 
så gå och ställ honom till svars inför 
fyra ögon. Hör han då på dig, så har 
du vunnit din broder.”

2. ”Hör han inte på dig, så tag med 
dig ännu en eller två…”

3. ”Hör han inte på dem, så låt för-
samlingen veta det.”

Detta står att läsa i Matt. 18:15-17. 
Författaren till den där boken hade 
gått fel väg, han hade börjat med det 
tredje steget innan han tagit den för-
sta och det andra. Därför var hans bok 
inget för Konstantin von Koch. Det är 
likadant för oss, det vi säger om an-
dras fel tillför något först när vi tar de 
tre stegen i rätt ordning. Annars gör 
andra rätt i att strunta i vad vi säger, 
precis som när Konstantin von Koch 
lämnade tillbaka boken.

Christian Braw 

Betraktelse:

Tala med den det gäller!



NORDISK ÖSTMISSION

3

Om man besöker vårt lager i Sol-
berga, gör gärna det när det är öppet 
lördagar 09:00-11:00, inser man vil-
ket fantastiskt arbete som läggs ner 
av dem som arbetar där. Här tar man 
emot och packar materiel som genom 
enskilda transporteras till lagret. Och 
det är stora mängder som kommer 
från många håll. Ett hjärtligt tack till 
er alla för ert viktiga arbete! Ett arbete 
som inte syns lika mycket men som 
också är mycket viktigt är adminis-
trationen i samband med hjälpsänd-
ningarna. I c:a fem år har nu Anders 
och Barbro Anell arbetat med detta. 
Det har inte alltid varit en lätt uppgift. 
Lagar och förordningar i Östeuropa är 
inte till för att det skall bli lätt. Speci-
ellt har vi haft stora problem när det 
gäller transporter till Ukraina. Men 
tack vare paret Anell så har det lyck-

ats. Jag vill här framföra ett tack till 
er för ert oerhört viktiga arbete! Jag 
vet att det är många för vilken den här 
hjälpen är väldigt viktig. Samtidigt 
vill jag hälsa Jonas Andersson väl-
kommen till att ansvara för adminis-
trationen i samband med kommande 
hjälpsändningar. 

Missionsdag ”Nordisk Östmis-
sion i evangeliets tjänst”

I förra numret berättade vi om att 
vi planerade en missionsdag i oktober 
med anledning av Nordisk Östmis-
sions 60-årsdag. Arbetet går vidare 
med missionsdagen. I skrivande stund 
är inte alla detaljer klara. Men det pre-
liminära programmet ser ut som följer 
i annonsen nedan. Håll gärna utkik på 
vår facebook-sida där vi uppdaterar 
programmet om det blir ändringar. 

Martin Wihlborg

Ordförandens spalt

Ny ansvarig för hjälpsändningar

Nordisk Östmission i evangeliets tjänst
Plats: Församlingsfakultetens i Göteborg (FFG) lokaler, Ekmansgatan 3
Tid: Lördagen den 15 oktober med start 09:00

Preliminärt program:
09:00 Inledning och grunden för NÖ verksamhet. Ordföranden i NÖ
10:00  Ukraina. speciellt Charkiv. Pavlo Sjvarts, pastor i DELKU.  

Föredraget tolkas av Jonas Nilsson
11:00 Ingermanländska kyrkan, speciellt Kronstadt. Pastor Jonas Nilsson
11:45 Kaffe med smörgåstårta
12:30 Översättning av Stengrunden till lettiska. Inese P Johansson.
13:00 IFB Institutet för bibelöversättning. Brane Kalcevic
13:45 Avslutningsandakt
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I början av maj gjorde vi en resa 
till Vitryssland och Ukraina för att 
träffa några av dem vi har kontakt 
med. Magnus Skredsvik och Martin 
Wihlborg började med att besöka 
Vitryssland för att sedan åka vidare 
till Ukraina där även Anders Ols-
son anslöt. P.g.a. åtagande på hem-
maplan blev Magnus tvungen att 
åka hem tidigare från Ukraina. Här 
följer en kortfattad rapport från vår 
resa.

Vitryssland 
Vi anlände flygplatsen i Minsk (hu-
vudstad i Vitryssland) på måndagen 
2 maj. Där togs vi emot av Pavel 
Lutjenko och hans fru Galina som 
på kvällen körde oss ca 25 mil till 
Vitebsk där vi övernattade på hotell. 
Pavel är pastor i Oberoende Evang-
eliska-Lutherska kyrkan i Vitryss-
land. Denna kyrka lyder under den 
evangelisk-lutherska kyrkan i Litau-
en. Nordisk Östmission har under ett 
antal år indirekt stött denna vitryska 
kyrka genom att stödja pastor Ricar-
das Doksas som från den lutherska 
kyrkan i Litauen ofta reser till Vit-
ryssland för att hålla gudstjänster.  

Vitebsk
Den oberoende evangelisk-lutherska 
kyrkan i Vitryssland har 10 försam-
lingar med totalt ca 250 medlem-
mar. Församlingar finns bl.a. i Vi- 

tebsk (2 st.), Orsja, Polusk, Glusk och 
Bobruisk. Dock finns inte längre nå-
gon församling i Minsk. Kyrkan har 
fyra pastorer och två diakoner. För-
samlingen i Vitebsk som vi besökte 
heter Oberoende evangelisk-luther-
ska kyrkan i Martin Luthers namn. 
Församlingen som existerat sedan 
1995 har idag 21 medlemmar. 

I styrelsen har vi tidigare beslutat 
att skänka pengar till den gudstjänst-
lokal där denna församling i Vitebsk 
håller sina gudstjänster och ett mål 
med resan vara att överlämna dessa 
pengar. Förutom pastorsparet träf-
fade vi även kyrkorådets ordföran-
de Valentina och husets ägare Lilia 
med make Anatolij. Lilia köpte hu-
set 2002 och försäkrade att den dag 
hon dör skall huset övergå i försam-
lingens ägo. Huset är i stort behov av 
underhåll. Pavel pekade på att reno-
vering av avlopp och byte av fönster 
var det allra viktigaste, som man nu 
omedelbart skulle påbörja. Vi blev 
mycket väl mottagna av dessa repre-
sentanter för församlingen. De sjöng 
tom ett antal sånger för oss bl.a. den 
apostoliska trosbekännelsen. Vi 
bjöds på kaffe och smörgås varefter 
vi överlämnade vår penninggåva. 

Efter besöket i församlingen i Vi-
tebsk åkte vi med paret Lutjenko till 
staden Bobruisk (drygt 20 mils väg) 
där en annan av kyrkans församling-
ar ligger. Församlingen där leds av 

Styrelsebesök i Vitryssland och Ukraina
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Pastorsparet Lutjenko utanför byggnaden i Vitebsk där man firar gudstjänst.

Magnus Skredsvik från NÖ tillsammans med Lutjenko, Valentina (kyrkorådsordfö-
rande), Lilia (husets ägare) med make Anatolij.
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Wladimir Meyerson (82 år) som är 
ledare för hela kyrkan i Vitryssland.  

Den oberoende evangelisk-luth-
erska kyrkan i Vitryssland är en 
mycket liten kyrka. Medelåldern är 
hög och man kan fundera på dess 
framtid. Men Nordisk Östmission är 
också en liten organisation. I denna 
lilla kyrka kan vår hjälp verkligen 
få betydelse. Vi har inte ännu fattat 
beslut om regelbundet stöd (förut-
om det som går igenom Litauen) 
men kanske det är just här som vårt 
stöd behövs och kan göra skillnad. 
Hjälpsändningar efterfrågades inte 
eftersom man insåg att det skulle bli 
för krångligt. Från pastor Meyerson 

fick vi istället en vädjan om hjälp 
att skaffa vänförsamling i Norden. 
Kanske finns det någon som läser 
denna artikel som skulle kunna tän-
kas engagera sig som vänförsamling 
till en församling i Vitryssland. 
Efter besöket hos Meyerson körde 
hans barnbarn oss den 15 mil långa 
vägen till Minsk flygplats från vil-
ken vi åkte vidare till Charkiv i 
Ukraina. 

Charkiv i Ukraina
På Charkivs flygplats togs vi emot av 
Pavel Sjvarts som är pastor i DEL-
KU:s församlingar i Charkiv och 
intilliggande orter. Pavel hade vän-

Kyrkorådets ordförande Valentina med NÖs ordförande efter överlämnandet av 
pengar till renovering. 
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ligheten att låta oss bo i sitt hem. Pa-
vel är gift med Agata och de har två 
flickor, Hanna 3 år och Mirjam ½ år. 

Onsdagen började med besök på 
den statliga blindskolan som har fått 
stöd av Nordisk Östmission. Där 
togs vi emot av vicedirektören som 
berättade om skolans historia och 
dess verksamhet idag. Vi blev även 
visade runt i klassrummen. Sko-
lan har alla nivåer från förskola till 
gymnasium. Det finns ca 185 elever 
på skolan. Under besöket var också 
Nikolaj med oss. Nikolaj arbetar vid 
skolan men får sin lön av Nordisk 
Östmission. Besöket avslutade med 
att skolan bjöd på lunch. 

På eftermiddagen visade kyr-
korådsordförande Tamara Bavrki-
na och Svetlana (som tolkade) oss 
runt i den centrala delen av Charkiv. 
Bland annat fick vi se platsen där 
den ursprungliga kyrkan en gång 
låg, och ett kapell som församlingen 
arbetar för att staten ska ge tillbaka 
till kyrkan. 

Nästa dag började vi med att 
möta kyrkorådet i Charkiv. Vi hann 
också med ett besök på ett konst-
museum innan det på kvällen var 
gudstjänst i Himmelsfärdsförsam-
lingens kyrka. Detta var Kristi 
Himmelsfärds dag, (som inte är en 
helgdag i Ukraina). Det var många 
i församlingen som mötte upp på 
kvällsgudstjänsten. Efter guds-
tjänsten höll vi en presentation av 
NÖ (efter Pavels önskemål), speci-
ellt med några glimtar från vår del 
av arbetet i Ukraina. När den offi-
ciella delen var över, fick vi möjlig-
het att tala med församlingsborna 
som verkligen visade oss sin tack-
samhet för vårt stöd, och för den se-
naste hjälptransporten som de hade 
fått del av. DELKU:s församling 
i Charkiv har c:a 60 medlemmar. 
Förutom söndagens gudstjänster 
håller Pavel också regelbundna bi-
belstudier. Församlingen är också 
engagerad i att hjälpa församlingar 
och enskilda i östra Ukraina. Spe-
ciellt anordnas i sommar ett barn-
läger för barn från Donbasregionen 
som Nordisk Östmission varit med 
och finansierat. 

Kartonger från Sverige har nått 
Charkiv.
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Poltava
På fredagen åkte vi till Poltava, där 
det också finns en församling där 
Pavel är präst. Här träffade vi två 
personer från kyrkorådet och dia-
konen Sergij Berezin. Församling-
en i Poltava har c:a 20 medlemmar.  
När vi var där träffade vi också en 
liten grupp autistiska ungdomar 
(4st), samt deras ledare, som samlas 
i kyrkans lokaler fem gånger i veck-
an. Innan vi åkte tillbaka till Char-
kiv fick vi på två museer utbildning 
i Ukrainsk historia och kultur. Där 
blev vi påminda om de historiska 
band som finns mellan Sverige och 
Poltava. (Det var här som Karl XII 
besegrades av Peter den Store 1709.) 

Kyrkorådsordföranden i Poltava, diakonen, Anders Olsson och Pavel Sjvarts.

Byst av Karl XII skänkt av Sverige till 
museum i Poltava. 
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Pavel och Agata Sjvarts med sin äldsta dotter och Magnus Skredsvik.

Församlingarna i Charkiv och 
Poltava är inga stora församlingar 
men ger ett mycket stabilt intryck. 
Vi har haft kontakt med dessa i fle-
ra decennier och kommer, om Gud 
vill, att fortsätta med det för lång tid 
framöver. Under vårt möte i Ukraina 
diskuterade vi möjligheten att hitta 
nya projekt. Pavel framförde bl.a. 
önskan att få ett antal ex av Luth-
ers huspostilla på ryska. Vi översatte 
och genomförde en första tryckning 
av denna för några år sedan så det 
kanske blir en nytryckning lagom 
till 500-års jubileet nästa år av att 

Martin Luther spikade upp sina 95 
teser i Wittenberg. 

En önskan framfördes också att få 
svenska volontärer som kom ner till 
Ukraina för några månaders arbete. 
Vi arbetar vidare för att se om vi kan 
förverkliga detta. 

På lördagen kom vi hem igen. Det 
blev en ganska kort resa denna gång, 
men ändå en mycket händelserik 
resa. Vi blev mycket väl mottagna 
på alla håll och fick med oss många 
idéer som det nu gäller att bearbeta i 
styrelsearbetet hemma i Sverige.

Martin Wihlborg 
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Med utgången av mars månad 2015 avslutade Magnus Olsson, pastor i Lett-
lands lutherska kyrka, sin tjänst där borta i Öster, en tjänst han delvis utfört 
som NÖ:s utsände. Här berättar han om några människor han mött.

Regnet öste ner från en mörk höst-
himmel. Det var i september 1998 
som jag anlände till Riga. Med mig 
hade jag en stor resväska med det 
jag kunde få med mig för att flytta 
till mitt nya land. Året före hade jag 
för första gången besökt Lettland 
och deltagit i en sommarkurs för 
teologer. Samtalen och intrycken 
från det tillfället gjorde att jag nu 
kom tillbaka för att bo och arbeta 
här. 

Tanken var att jag skulle avsluta 
min uppsats om den lettiska kyrkan 
samt be och få klarhet om Gud vil-
le att jag skulle bosätta mig i detta 
nära, men för mig ännu främmande 
land. Jag hade blivit lovad präst-
vigning om jag stannade i minst 
fem år. Det var ett stort steg. En 
trygghet var att Nordisk Östmis-
sion hade åtagit sig att hjälpa mig 
ekonomiskt. Det var viktigt för mig 
att ha detta stöd, liksom vetskapen 
att många människor i Sverige dag-
ligen bad för mig.

Ankomst till Riga 
I ankomsthallen väntade två av 
mina nyvunna vänner, Inta och Ja-
nis. De hälsade glatt på mig och 
meddelade lite lurigt att de hade ett 

par goda nyheter samt en mindre 
bra. De goda var att de hade ord-
nat med en bostad åt mig (på andra 
sidan staden), samt att de dessutom 
hade lyckats låna en bil så att vi 
slapp åka buss och spårvagn, vil-
ket hade tagit någon timme… Den 
sämre nyheten var att jag själv var 
tvungen att köra bilen eftersom de 
själva inte hade körkort! – Att första 
gången köra i Riga då regnet öste 
ner var sannerligen en utmaning, 
men det mynnade ut i att jag fick en 
form av tjänst utöver studierna. Jag 
lärde mig att hitta och köra i Riga 
och hjälpte Lutherakademin och 
konsistoriet med att köra gästan-
de föreläsare och hjälpsändningar 
inom Riga. Detta blev inledningen 
till min tjänst i Lettland.

Jag skulle kunna beskriva mina 
17 års tjänande och dess utveckling 
från att vara student till Lettlands 
sjömanskaplan, vidare till försam-
lingspräst i olika delar av nordöstra 
delarna av Vidzeme (Livland), men 
att tjäna Gud innebär framförallt att 
möta människor. Det är om dessa 
möten jag vill dela med mig, fram-
förallt mötena med Valdis och Rai-
tis, två kristna som med stor iver 
tjänat vår Herre. 

Sjutton år i Lettland
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Valdis
Valdis, föreståndaren för en kris-
ten internatskola för utsatta barn. 
Han och hans familj tog över sko-
lan då den hotades av nedläggning. 
På skolan bor föräldralösa barn 
och andra barn med svåra familje-

förhållanden. Då vi kom i kontakt 
med skolan hade vi fått i uppdrag 
att förmedla en ekonomisk gåva till 
behövande barn. När vi körde upp 
för den smala vägen som ledde till 
skolan så kom Valdis ut och mötte 
oss tillsammans med sin hustru. De 

På sin födelsedag fick Valdis en hemmagjord rustning efter Ordet i Ef. 6:11ff.
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var båda skärrade och sa: ”Ni kom-
mer för sent! Ni kommer för sent!”

Orsaken till deras nedstämdhet 
var att natten innan hade tjuvar va-
rit där och tagit deras potatisskörd. 
Skolan var självhushållande och 
odlade allting på plats. Stölden 
var en katastrof för dem då de inte 
skulle ha råd med att köpa ny mat 
till sin skola. De trodde nu att de 
skulle vara tvungna att stänga sko-
lan och sända barnen till de statli-
ga barnhemmen och skolorna. Det 
var också med blandade känslor vi 
kunde lugna dem med att vi hade 
en gåva som skull täcka kostnader-
na för den stulna maten. Blanda-
de, eftersom vi chockerades över 
att någon verkligen vill stjäla från 
barn i en redan utsatt situation, 
samtidigt som vi gladdes över att 
vi i rätt tid kunde hjälpa. Det var 
inte för sent.

Hjälp
Under dessa 17 år har vi fått hjälpa in-
ternatskolor, sjukhus och ålderdoms-
hem med humanitär hjälp. Sverige är 
ett rikt land och” – Tack Gud för att 
det finns människor som tar tillvara på 
det som andra bara slänger. Rullstolar, 
rullatorer och andra hjälpmedel har 
kommit till stor nytta här i Baltikum!” 

Andra intressanta projekt har berört 
olika församlingar och vårt kristna 
budskap – att sprida Evangeliet. Nå-
got som vi lade märke till redan under 
sommarkursen 1997 var att man runt 
om i världen exempelvis använde 
sig av Bengt Hägglunds ”Teologins 
historia”. Detta var en bok som uni-
versiteten i Sverige försökte undvika 
men här i Lettland översattes den och 
används på Lutherakademin som en 
av kursböckerna. Ett annat exempel 
på en bok som vunnit stor uppskatt-
ning är Bo Giertz ”Stengrunden”.

Bibelundervisning hemma hos Raitis.
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Raitis
Att använda olika media – böck-
er, tidskrifter, film och radio – för 
att föra ut frälsningens budskap var 
något som vår vän och församlings-
medlem Raitis Roze älskade. Han 
var sjukpensionerad filmoperatör. 
Han kom in i församlingen i Karki 
med stor entusiasm och ville hjälpa 
andra till tro på Kristus. Han använde 
sina kunskaper för att dokumentera 
församlingslivet – vilket publicerad-
es i församlingsbladet ”Vid gränsen”. 

Sommaren 2003 bjöd Raitis med 
familj hem kontraktets söndagssko-
lor till sommarläger på deras gård. 
Detta var mycket generöst och Rai-
tis filmade och fotograferade under 
lägret. Det var en fröjd att se den 
livsglädje han spred vidare till bar-
nen och oss andra. Tyvärr försämra-
des hans hälsa kort därefter. 

Vi hade många samtal om Jesus 
Kristus och den nya skapelse vi bli-

vit genom tron och dopet. Ända in 
i slutet vidhöll han sitt intresse för 
film och teknik. Vid ett av mina sista 
besök före hans bortgång visade han 
hur han redigerade bilderna i da-
torn och sparade filerna med de nya 
USB-na som börjat säljas. 

Raitis hade en enkel, okomplice-
rad tro på Jesus och det var detta 
som gjorde stort intryck hos mig. 
Jag tror att vi ibland krånglar till det 
när vi vill berätta om vår tro. Rai-
tis får bli ett exempel på att vi kan 
föra ut budskapet med det vi är och 
med den kunskap Gud har givit oss. 
Det handlar både om att lära känna 
sig själv och att våga lita på Gud. 
Herren har kallat oss alla att tjäna 
och Han har givit oss kunskap och 
förmåga och vi får enkelt leva efter 
regeln: ”Det ni har fått som gåva, ge 
det som gåva.” (Matt 10:8)

Magnus Olsson
Pastor i S:t Andreas församling

Raitis med familj tog emot oss inspirerade av Raitis tidigare arbete som filmoperatör.



NORDISK ÖSTMISSION

14

Ny biskop i Liepaja: Lettlands 
lutherska kyrka (LELB) har valt ny 
biskop i Liepaja, ett av kyrkans tre 
biskopssäten. Han heter Hanss Jen-
sons (svenska: Hans Jönsson) och 
efterträder Pavils Bruvers. 

Corpus Christi: Också i år har 
NÖ bidragit med medel för lettiska 
ungdomars deltagande i den kristna 
sommarkonferens som organisatio-
nen Corpus Christi ordnade, denna 
gång i Helsingfors. 

Runö i Rigabukten: Den gamle 
pastorn på Runö, Harri Rein, har nu 
gått i pension 90 år gammal. I hans 

ställe kommer en diakon. Se mer i 
NÖ 4/2010 och 4/2014.

EELK: Även den estnisk evange-
lisk-lutherska kyrkan har på sisto-
ne ökat antalet biskopar. Förutom 
ärkebiskopen och hans hjälpbiskop 
i Tallinn (det gamla Reval) samt ut-
landsbiskopen i Toronto (Ontario) 
finns det nu biskopar i Tartu (det 
gamla Dorpat) och i Hapsal. Den 
sistnämnde har inte bara ansvar för 
församlingar i det som förr var Ösel 
och Vik utan alla estniska lutherska 
församlingar i Europa utanför Est-
land, samt i hela Ryssland.

A.E. 

Notiser från Baltikum

I lördags (läs 6 aug) vigdes Hanss Martins Jensons till biskop i Liepaja stift i Lett-
lands evangelisk-lutherska kyrka. Hans Jönsson, som han heter på svenska, har varit 
en av Nordisk Östmissions kontakter i den lettiska kyrkan. Han har varit ansvarig i 
kyrkans teologiska utbildning vid Lutherakademin. Nordisk Östmission har stött den-
na utbildning under några år. Hans har tidigare varit präst i Madonas församling. 
Till denna församling har vi sänt hjälpsändningar från vårt lager i Solberga. Vi har 
också haft mycket kontakter med hans fru Mara Jensone som är ärkebiskop Janis 
Vanags sekreterare. Foto och bildtext Martin Wihlborg.
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Denna rubrik för vår resa i österled, 
Kyrkoresa till Finska vikens inre, 
bottnar i gammalt möte i Sankta Ka-
tarina kyrkohus i Sankt Petersburg. 
Vid kyrkkaffe hade frågan om vilket 
lands ledning som var bäst spetsats 
till: Peter den Stores eller Karl den 
tolftes? Jurij Nelminen, med gam-
malt finskt påbrå, svarade att Jesus är 
den bäste kungen. Så kan en person 
med insikt om de många intressena 
i Finska vikens inre säga, i och runt 
Sankt Petersburg. En resa i Ryssland 
är inte självklar i denna tid. Blocka-
den, på vilken nivå den nu egentligen 
ligger, säger att det finns många frå-
getecken. Men kanske också därför 
är resan viktig – att hålla kontakt och 
få intryck från flera olika sidor.

Målet för årets resa var som ti-
digare gånger högmässan i det fin-
lands- (svenska-) ryska kyrkohuset 
Sankta Katarina, i centrala Sankt 
Petersburg, Tionde söndagen efter 
Trefaldighet. Vi använde flera av 
söndagens texter för den dagliga läs-
ningen under resan. I dagens svens-
ka evangeliebok lyder sammanfatt-
ningen/ämnet “Nådens gåvor” med 
Matt 18:18-22. Sankta Katarina 
använder föregående evangeliebok 
med sammanfattningen “Förspillda 

tillfällen”, vi läste Luk 19:41-47. 
Finsk-ryska Ingermanländska kyr-
kan använder finska evangeliebo-
ken med sammanfattningen “Be-
sökelsetider”, Matt 11:20-24. Vår 
huvudtext blev evangeliet hur Jesus 
rensar templet. Det var kort och gott 
rannsakande texter om den dyrbara 
nåden. Med Guds Ord och bön i cen-
trum i Guds hus blir det välsignelse, 
utan detta rannsakas folket. En sådan 

I tre artiklar skildras årets kyrkoresa till det inre av Finska viken.

Kyrkoresa 1: Jesus är den bäste kungen 
(27/7-3/8 2016). 

Entrén till S:t Annas tyska evange-
lisk-lutherska kyrka i samma kvarter 
som Putin växte upp. Helena Södergran, 
Ediths mor, gick i dess gamla skola. Idag 
fungerar kyrkans utbrunna interiör som 
en kontaktmöjlighet för intresserade 
ryssar av en gammal kyrka med intryck, 
genom den nu aktuella Michelangelo-
installationen, av kristen tro. Bild från 
utställningens officiella sida.
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rannsakan är Rysslands och snart 
också Sveriges färska erfarenheter.

Åt olika håll
Vårt sällskap hade lördagen och 
söndagen som gemensamma dagar. 
Fredagen bevistade en del av oss 
gamla Valamos arkipelags kloster 
och sketen, och den andra delen 
av sällskapet bekantade sig med 
Sankt Petersburg. På måndagen 
åkte huvuddelen till Novgorod och 
den andra delen ut till Keltto gamla 
kyrkogård, seminariet och den nya 
kyrkan. Se separata presentationer. 

Vi var femton pilgrimer varav fyra 
ryskspråkiga, alltså en på fyra. Vi 
förflyttade oss med hjälp av kollek-
tivtrafiken och bodde enkelt i södra 
delen av innerstan utan att vare sig 
restaurang eller park fattades oss.

Kronstadt
Lördagen ägnade vi åt Kronstadt, sta-
den på ön mitt i Finska vikens inre 
som är tänkt som en sköld för Sankt 
Petersburg: förr militärt, nu vattenni-
våmässigt. Dit har i stadens 300-åriga 
historia de flesta nationaliteter från 
världshavens alla hörn anlänt, även 

Huvudkyrkan Kristi förklarings kyrka på Valamo. Foto Anders Svensson.
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om staden russifierades och stängdes 
under Sovjet-perioden. Två evange-
lisk-lutherska kyrkor fanns det före 
revolutionen på ön liksom en ka-
tolsk, många ortodoxa, synagoga och 
moské. Att ön har tre namn säger det 
mesta: Kättlingen på svenska, Retu-
saari på finska och  Kotlin på ryska.

Missionsfrågan
Missionsfrågan är en huvudsak för 
dessa kyrkoresor: Hur missionera 
där? Hur missionera hemma? I år 
brände det till extra med tanke på 
s.k. antiterroristlagar, aktiverade så 
sent som 20 juli, vilka även före-
faller drabba kristna gemenskaper, 
etablerade som fristående grupper. 
Diakonerna på Kronstadt befarade, 
som många andra att dessa s.k. la-
gar kunde undergräva också goda 
initiativ, men vår initierade rysk-or-
todoxa vän och guide menade att 
de enbart syftade till att konfron-
tera islamister. Hur går egentligen 
mission till där och vad/hur gör vi 
hemma? Inte heller svensk offent-
lighet välkomnar kristna missio-
närer, en del får inte visum. Hur 
mycket får man insistera på att in-
bjuda/locka människor till sina res-
pektive grupper – hur mycket ska 
de lämnas ifred? Det gäller också 
barnen – där som här. Alla värnar 
barnen, så också våra respektive 
statsledningar. Vårt eget närmas-
te exempel är präster och pastorer 
som i sin egen kyrka avstår ifrån att 
be och välsigna för att få behålla 

myndigheternas godkännande och 
gillande. Såväl den svenska och 
finska som ryska kristenheten har 
anledning att be för sina respektive 
länders statsledningar och lagstifta-
re! Präster och förkunnare som tve-
kar om de ska prioritera kyrka eller 
stat bör också rannsaka sig. Inger-
manländska evangelisk-lutherska 
kyrkan i Ryssland har en etablerad 
ställning som det finns anledning 
att uppmuntra kontakt med. Man 
får anpassa verksamheten efter gäl-
lande lag och på lagliga vägar fråga 
vad som är rimligt och riktigt. Ju-
li-lagen är minst sagt ifrågasatt.

Resan sammanfattades i båt-
färjans frukostbuffé på väg in till 
Stockholm med sista stycket i Ania 
Monahofs flyktingepos ”Genom 
Graniten – Tillflykten – Mot Stjär-
nan” där mormor Katri ber för det 
goda folk de flydde till undan det då 
belägrade Leningrad: 

– Käre Gud, öppna ögonen på det 
folk som vi kommit till. Sänd dem en 
väckelse så att de fyller sina tempel 
som står där och väntar i sin prakt, 
så att de fyller de hus där Du finns. 

– Sov mormor, viskar jag. Gud be-
hövs där människor lider. Här tycks 
alla ha det bra.

– Gud behövs där vi minst anar 
det, min lilla, svarade mormor. 

Välkomna att höra av er om vi-
dare resor eller besök hos er för att 
berätta mer om denna! 

Jonas Nilsson
076-063 15 49
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Denna resas mål var ju gränslandet 
där öst möter väst och vad kan bättre 
symbolisera detta än Novgorod som 
före S:t Petersburgs grundande var 
Rysslands fönster mot väst? Dess-
utom kan besöket här även visa på 
den svenska kopplingen till områ-
det. Vikingarna kände väl till Nov-
gorod, som de kallade Holmgård, på 

sin väg österut mot Konstantinopel. 
Och under Novgorods glansdagar 
på Hansatiden fanns här både ett 
svenskt handelshus och en svensk 
kyrka, S:t Olof.

Men kunde det vara värt en bussre-
sa tur och retur på nästan sju timmar?

När vi kom dit gick vi till den 
gamla delen av staden och stannade 

Kyrkoresa 2: Det stora Novgorod

Millennium-monumentet i (Veliky) Novgorod med Sofiakatedralen i bakgrunden.  
Foto Anders Svensson.
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Sofiakatedralen i Novgorod. Foto Anders Svensson.

Sigtunaporten på Sofiakatedralen i Nov-
gorod. Porten stals som krigsbyte vid en 
attack år 1187. Foto Anders Svensson.

inför Millenium-monumentet, rest 
till minne av att Rysslands vagga 
stod här, då Rurik, år 862, tillsam-
mans med sina två vikingabröder 
bjöds in för att styra Novgorod en-
ligt Nestor-krönikan. Sedan gick vi 
över till Sankta Sofia-kyrkan, förbi 
kyrkporten från Sigtuna och in i den 
tusenåriga kyrkan. Där möttes vi av 
en imponerande ikonvägg och en 
andakt som nog berörde oss alla. Att 
få gå in i ett kyrkorum som använts i 
över tusen år för bön och gudstjänst 
– ja, det gjorde resan värd sina tim-
mar i bussen!

Maria Flising
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Kyrkoresa 3: Pilgrimer vid Ladoga

Med tydliga instruktioner, biljetter 
köpta och kuvert med kontanter i, 
både rubel och euro, till såväl för-
utsedda och oförutsedda utgifter tog 
vår reseledare Jonas liksom övriga 
gruppen farväl till oss sex, lite mer 
äventyrligt lagda personer, som be-
stämt oss för att söka nå fram till det 
avlägsna resmålet Valamo. Även om 
ön Valamo ligger mitt ute i Europas 
största insjö, Ladoga, på behörigt 

avstånd från dagens Sverige borde 
inte ön kännas så värst avlägsen för 
svenskar. Iallafall inte för den his-
toriemedvetne svensken. I mer än 
etthundra år tillhörde ön Sverige 
som en del av Kexholms län. På ön 
ligger också, enligt rysk tradition, 
en svensk kung begravd. Mer om 
det senare. Idag är ön dock mest 
känd som pilgrimsmål. Klostret på 
Valamo och dess munkar domine-

Tågbyte i Hiitola mitt i gamla Karelens skogar. På bilden syns fem av de svenska 
pilgrimerna. Foto Anders Svensson.
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rar idag totalt verksamheten på ön. 
Ibland kallas också just därför ön för 
norra Europas Athos.

Järnvägsresa i Karelen
Även om avståndet mellan Viborg 
och Sordavala, orten varifrån man 
tar sig ut till Valamo, fågelvägen 
torde vara på sin höjd 20 mil mås-
te man komma ihåg att man tar sig 
fram i en perifer gränsbygd där 
snabba kommunikationsvägar inte 
utgjort de styrandes främsta priori-
tet. Det märktes också genom färden 
norröver på den kurviga järnvägen. 
Förvisso har den ryska järnvägs-
myndigheten renoverat spåren och 

köpt nya fräscha tågvagnar, men allt-
jämt kryper tåget fram längs spåren 
i kanske 40 km/h. Som svensk, van 
vid att det är ”katastrof” om snabb-
tåget mellan Stockholm och Göte-
borg istället för tre timmar blankt 
tar tre timmar och tjugo minuter, är 
det ganska befriande att krypa fram 
genom gamla Karelens skogar. Än 
mer ”befriande”, för att använda ett 
ord med positiv anklang, är det att 
ingen riktigt vet vad som gäller med 
tider och byten. Från Viborg skulle 
vi nämligen tvingas byta halvvägs 
till Sordavala, i den lilla byn Hiitola. 
För att slippa bli landsatta i Hiitola 
efter att sista tåget därifrån till Sor-

Högmässa i Sankta Katarina kyrka i Sankt Petersburg. Foto Anders Svensson.
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davala gått, önskade vi innan avfärd 
från Viborg få reda på bytestiderna, 
det var något som ingen kunde svara 
på. Det var bara att sätta sig på tåget 
och hoppas på det bästa. Konduktö-
ren på tåget visste heller ingenting. 
Bara att gilla läget och luta sig till-
baka och hoppas att allt skulle ordna 
sig. Vilket det också gjorde.

Luthersk stabilitet i Sordavala
Strax före midnatt var vi framme i 
Sordavala. Den lokale diakonen, 
Pavel Isajev, mötte oss vid stationen 
och förde oss upp till kyrkan där vi 
skulle sova. Väl på plats bjöds på 

kvällsfika (nåja, kanske snarare natt-
fika) och ett kortare samtal om den 
kyrkliga situationen fördes. Även 
om Pavel kunde knagglig engelska, 
måste man säga att samtalet rädda-
des av att en i vår grupp behärska-
de flytande ryska och därför både 
välvilligt och proffsigt agerade tolk 
(något han för övrigt fick göra under 
resan som helhet). Pavel berättade 
bland mycket annat att han upplev-
de en förståelse för den Ingerman-
ländska kyrkan hos både befolkning 
och myndigheter just eftersom den 
funnits på plats i området under flera 
hundra år i kombination med luther-

De sex svenska pilgrimerna och diakonen Pavel i den ingermanländska kyrkan i 
Sordavala. Foto Anders Svensson.
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Viborgs slott från år 1293. Foto Anders Svensson.



NORDISK ÖSTMISSION

24

domens rykte att vara och verka för 
stabilitet. Cirka 19 timmar efter re-
velj på färjan utanför Åbo var det så 
till slut dags att gå till sängs.

Mot Valamo!
Under frukosten fick vi reda på att 
en av de ordinarie flygbåtarna ut till 
Valamo hade gått sönder varvid de 
flygbåtar som fortfarande gick där-
för var överfulla. Pavel hade emel-
lertid funnit en lösning i form av en 
bekant som ägde en liten men snabb 
båt och som mot betalning skulle 
både köra ut till och tillbaka från ön 
liksom guida oss runt bland vikarna 
ute på ön. Det lät bra och vi begav 
oss ner till hamnen och satte oss i 
båten. Vår privata båtkapten Alexej 
berättade att de c:a 35 kilometerna 
ut till Valamo skulle ta ca en timme. 
Första biten ut genom Sordavalas 
skärgård gick bara fint. Lite värre 
blev det ute till havs när den nyck-
fulla Ladoga blåste upp och vågor-
na gick tämligen höga, särskilt med 
tanke på båtens litenhet. Vi som läst 
Ivan Sjmeljovs ”Gamla Valamo” 
kände direkt igen oss med situatio-
nen för den person som i bokens in-
ledning är på väg ut till Valamo och 
råkar ut för oväder. Det hela gick 
dock bra och vi kom fram till Va-
lamo efter c:a en och en halv timme.

Äventyr för pilgrimer
Mäktigt kändes det, även för en an-
dragångsbesökare, att glida in i vi-
ken på väg till hamnen och passera 

Sankt Nikolaus skete (ung. kapell) 
som välkomnar pilgrimer där hon 
tronar på klippan vid vikens infart. 
Så fort fötterna tagit fast mark och 
gruppen hunnit återhämta sig från 
guppandet ute till sjöss, fick vi en 
guidad rundvandring av en engage-
rad engelskspråkig guide vid namn 
Vladimir, ”just som Putin” förkla-
rade han inte utan stolthet. Vladimir 
gjorde ett bra jobb och tog oss runt 
till de olika delarna av klostrets kärn- 
område. Han lyckades t.o.m. ordna 
med en kvartett välljudande ryska 
sångare som sjöng några styck-
en för gruppen i ett av kapellen. 
Mycket vackert! Rundvandring-
en avslutades på kyrkogården där 
Vladimir visade oss Magnus Eriks- 
sons grav. ”Schemamunk Grego-
ri, svenskarnas konung Magnus” 
står det på gravstenen. Enligt rysk 

Den svenske kungen Magnus Erikssons 
(1316-1374) grav på Valamo.  
Foto Anders Svensson.
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tradition led Magnus skeppsbrott 
på Ladoga, räddades till Valamo, 
blev ortodox munk av strängaste 
graden och dog och begravdes så 
småningom på ön. När en i gruppen 
påtalade att det finns en alternativ 
version som enligt historiker ligger 
närmare sanningen blev svaret att 
”konstigt att vi står här på Valamo 
vid hans grav då”.

Efter några timmars egen vand-
ring i och runt klostret och på ön, 
stod vår båtkapten Alexej åter i 
hamnen med båten redo för avfärd. 
Efter en tur runt bland öns vikar och 
kanaler, där vi bl.a. passerade mun-

karnas bondgård liksom president 
Putins och patriark Kirills residens 
(enligt vår guide Vladimir besöker 
Putin Valamo två till tre gånger per 
år) gick färden åter till Sordavala. 
Denna gång gick färden smidigt då 
vågorna lagt sig. Väl åter i Sordava-
la tog oss en av Pavels församlings-
medlemmar i sin minibuss de c:a 30 
milen till Sankt Petersburg, Europas 
tredje största stad. Framme vid vårt 
hostel kunde en nöjd grupp åter för-
enas med de nio som rest direkt till 
Sankt Petersburg bara ett drygt dygn 
tidigare.

Anders Svensson

Avslutningsmiddag sista kvällen i Sankt Petersburg. Foto Anders Svensson.
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Gåvoredovisning
April 2016 
Gåvor       30.200:00 kr
Arv 247.442:29 kr
Kollekter    4.334:00 kr
Summa 281.976:29 kr

Kollekter april 2016
Malmberget 756, 
Falkenberg+Skrea 2988, 
Uddevalla 590

Sykretsar april 2016
Lidhult 2000, Grönahög 1000.

Begravningar april 2016
Kenneth Franzén, Fagered, 
Elsy Johansson, Fjärås,
Eivor Larsson, 
Birgit Magnusson, Kållered.

Hyllningar april 2016
Henrik Kero, Nybro. 

Maj 2016 
Gåvor       32.020:00 kr
Kollekter    6.265:00 kr
Summa  38.285:00 kr

Kollekter maj 2016
Bro pastorat, Vikorne 4952, 
Ljungskile församling 713, 
N Vi-Tidersrums ev. luth. missions-
förening 500.

Begravningar maj 2016
Hans Lennart Hartler, Jämjö,
Karl Erik Josefsson, Källsjö, 
Brita Erlanson, Lunds Allhelgona, 
Marie Wictorsson, Uddevalla, 
Margareta Salekärr, Dalaberg, 
Uddevalla.  

Hyllningar maj 2016
Gunhild Johansson, Tostared, 
Gunilla Olivius, Ängelholm. 

Sykretsar maj 2016
Slätthög 4000.
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Juni 2016
Gåvor       47.145:00 kr
Kollekter   10.038:00 kr
Summa  57.183:00 kr

Kollekter juni 2016
Kungälv-Ytterby 1543+281, 
Torsby pastorat, Älvsyssel 1660, 
Sätila och Hyssna 2016, 
Kyrkliga förbundet, Lund 121, 
Uddevalla 410, 
Naum 400, 
Lane Ryr 640, 
Ljungby, Sunnerbo 676, 
Kyrkhult 800, 
Bro pastorat, Vikorne 1481.

Begravningar juni 2016
Thord Wallin, Lysekil, 
Lennart Andersson, Nora, Härnö-
sands stift, 
Judit Axelsson, Säffle, 
Gerd Eliasson, Kungälv, 
Allan Karlsson, Hisingen, 
Marianne Gunnervik, Skara, 
Bengt Bergde, Varberg.

Hyllningar juni 2016
Ingrid Lindblom, Göteborg.

Övriga upplysningar lämnas av kas-
sören.

Om ni ”bara” gör en överföring, 
och inte en betalning eller girering 
kan det vara bra att anmäla sitt namn 
till kassören, så att man inte blir 
gallrad ur prenumerantregistret. De 
flesta banker anger vid sådana över-
föringar bara ert ”budskap”, inte 
vem ni är. Tack för era gåvor!
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Miljömärkt Trycksak 3041 0834Litorapid Media AB, Göteborg 2016

Välkommen till NÖ-tidningen nr 
3/2016! Vi vill här berätta om vårt 
arbete och länderna vi verkar i. De 
ligger öster om Medeltredingens 
kontrakt, för den som vet något om 
kyrkogeografi i vår del av världen. 
I detta nummer gäller det bland 
annat det mellersta av de baltiska 
länderna, en resa till Ryssland i tre 
skildringar, en styrelseresa med tre 
deltagare förutom de tre sedvanliga 
inslagen: betraktelse, ordförandens 
spalt och gåvoredovisning. 

Mission är att vittna om världens 
Frälsare. Om honom kan man uti-
från den heliga Skrift säga ”Jesus 
allena i mitten”. Det gäller både 
på förklaringsberget och på korset. 
Korset vittnar om att Jesus har gjort 
allt färdigt, och hans uppståndelse 
om att Gud är nöjd med vad han 
gjort.

Välkommen också till vår 60-års-
jubileumsdag den 15 oktober! Se 
mer inne i tidningen om den! 

A.E.

Medeltredingen 2


