
NR 4 DECEMBER  2016 ÅRG 53

Larisa och Brane presenterar på NÖ:s 60-årsjubileum det viktiga arbetet med att översätta 
Bibeln till de många icke-slaviska språken i Ryssland. Foto: Martin Wihlborg.
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Julens budskap går ut över världen. 
Första gången nådde det ett myck-
et litet fåtal människor – herdarna 
på Betlehems ängar. Idag går det 
ut över hela världen på jag vet inte 
hur många språk. Genom sin profet 
säger Herren till sin tjänare Messi-
as: ”Det är för litet för dig, då du är 
min tjänare, att allenast upprätta Ja-
kobs stammar. Jag vill sätta dig till 
ett ljus för hednafolken, för att min 
frälsning må nå till jordens ända.” 
Och tack vare denna Guds vilja 
har frälsningens budskap nått ock-
så oss, vi som från Israels horisont 
hörde till folken vid jordens ända. 
Frälsningen har nått också oss, och 
det är vår uppgift att föra den vidare.

En Frälsare kallas han, och en Fräl-
sare är han. Han fick namnet Jesus, 
för det var det namnet som tydligast 
talar om vad han är. Det var det nam-
net som ängeln talade om för Josef 
att barnet skulle ha. Han är alltså 
namngiven, inte av människor, utan 
av Gud själv.

På Domssöndagen hörde vi om hur 
Människosonen skall komma i sin 
härlighet på himmelens skyar och 
alla änglar med honom. Han skall 
sätta sig på sin härlighets tron och in-
för honom skall församlas alla folk, 
och han skall skilja dem från varan-
dra såsom en herde skiljer fåren från 

getterna. På Juldagen hör vi hur Ma-
ria föder sin son, den förstfödde. Hon 
lindar honom och lägger honom i en 
krubba i ett stall, eftersom det inte 
fanns plats för dem i härbärget. Det 
är samme Jesus. Den yttersta mänsk-
liga ringhet, och en härlighet som 
övergår allt vad vi kan tänka. Men det 
är samme Jesus. Och han har kommit 
till vår värld för att frälsa.

Det har sagts att svenska folkets 
julfirande börjar i november och av-
slutas på julafton. Det ligger mycket i 
det. Man når liksom inte fram till den 
verkliga julen. Julsångerna varvas i 
varuhusens högtalare, där människor 
trängs för att återigen slå rekord i jul-
handel. Det kan kännas nästan som 
en hädelse att höra julens budskap 
dras in i ett sådant sammanhang. 
Men å andra sidan: det innebär att ju-
lens evangelium dag efter dag, timme 
efter timme, i en hel månads tid ljud-
er i varuhusen. Kanske någon enda 
lyssnar till. Kanske någon orolig och 
sökande själ stannar till och undrar 
vad detta kan vara egentligen. Vi vet 
inte vilka vägar Gud kan ha. Och vi 
som känner honom, hos oss får detta 
bli en hjärtats tacksägelse och lov-
sång: ”oss är en Frälsare född!”.

Hans Karlsson
Harestad

Betraktelse:

”Oss är en frälsare född!”
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Lördagen 15 oktober firade Nord-
isk Östmission sin 60-årsdag. Själv 
tycker jag det var mycket intressant 
att få höra Pavel berätta om arbetet 
i sina församlingar i Ukraina, Jonas 
om verksamheten på Kronstadt och 
Brane och Larissa om IFB:s bibelö-
versättningar. Inte minst spännande 
var det att få höra Inese berätta om 
hur hon själv många gånger hade 
läst Bo Giertz’ Stengrunden, och 
sedan själv har fått vara med och 
korrigera översättningen, så att den 
bättre stämmer överens med det 
svenska originalet. Ett referat från 
dagen kan ni läsa på annat ställe i 
detta nummer. 

Tack alla ni som var med och fi-
rade Nordisk Östmission på 60-års-
dagen! Vi hoppas att vi skall kunna 
göra en liknande missionskonferens 
långt innan Nordisk Östmission fyl-
ler 70 år. 

När vi förra sommaren var med 
och arrangerade en resa i Slova-
kien gjorde vi också en avstickare 
till Cieszyn i Polen. Resan finns 
beskriven i 3:e numret av tidningen 
2015. Cieszyn är en stad på gränsen 
mellan Tjeckien och Polen. I Polen 
finns endast 70 000 lutheraner men 
nästan hälften av dem bor i Cieszyn 
med omgivningar. Här mötte vi 

Marek Cieslar, som ansvarar för 
radiomission på polska, framförallt 
avsedd för lutheraner i Polen. Hans 
radiosändningar har finansierats till 
mycket stor del av en privatperson i 
Polen. För ett tag sedan kom ett nöd-
rop från Marek. Personen som stod 
för den avgörande finansieringen 
hade fått ekonomiska problem och 
kunde inte längre hjälpa Marek eko-
nomiskt. Polen är ju egentligen inte 
vårt kärnområde även om det enligt 
våra stadgar är tillåtet att vi stöder 
polsk verksamhet. Efter att ha gjort 
ett misslyckat försök att hitta andra 
bidragsgivare i Sverige beslöt vi att 
vi skulle ge hjälp till den polska ra-
diomissionen. Vi fick när vi mötte 
Marek en mycket bra uppfattning 
både om honom och om det arbete 
han utför. 

Tidigare i år rapporterade Marek 
följande om sin verksamhet.

Radioprogrammet Po Prostu 
sänder dagligen 21-21:30. Det är 
det enda dagliga lutherska radio-
programmet i Polen. Det har sänts 
sedan början av 2003, så i år är det 
alltså 14:e året som programmet 
sänds. Sändningarna täcker hela 
Schlesienområdet med 6 milj. invå-
nare. Det finns även en polsktalan-
de minoritet i den tjeckiska delen av 

Ordförandens spalt

Vårt 60-årsfirande
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Schlesien. Många kan också lyssna 
via webben (www.luteranie.pl). Det 
finns fler än 20 frivilliga pastorer 
som tar fram bibelundervisning för 
sändningarna. Även Marek själv 
gör många program t.ex. ”Att förstå 
Bibeln” baserat på ”Vägen genom 
Bibeln”. Man sänder också annan 
evangelisk undervisning och pre-
dikningar. Varje program avslutas 
med en bön av diakon Alexandra, 
en mycket begåvad kvinna som 
tillsammans med 31 andra kvinnor 
har publicerat en bok med böner 
för varje dag. I radion sänds också 
intervjuer och rapporter från kyrk-
liga sammankomster och konserter. 

Marek är också med om att ta fram 
4-6 program för den polska radions 
kanal 1. Han har även spelat in och 
sänt romaner och andra böcker. 
Bl.a. har Tomas Sjödins bok ”När 
träden avlövas ser man längre från 
vårt kök” sänts i radion. Marek 
själv arbetar heltid och har till sin 
hjälp Marcin, en ung ljudtekniker 
som arbetar deltid. Därutöver finns 
det många frivilligarbetare. 

Nordisk Östmission tycker att det 
är väldigt viktigt att denna kristna 
undervisning på polska får fortsätta 
i många år till och har därför beslutat 
att stödja den. 

Martin Wihlborg

Vår senaste transport gick till Ru-
mänien. Destinationsorten där var 
Arad. Transporten skedde i samar-
bete med kyrkoherde Culai Enache 
i den rumänska ortodoxa försam-
lingen i Göteborg. Han åkte t.o.m. 
ner till Rumänien för att på plats ta 
emot transporten. 

Vårt lager nära Solberga kyrka i 
Bohuslän har öppet lördagar 9-11. 
Om man inte kan komma då går det 
bra att kontakta Elsie Alfredsson, 
telefon 0303-526 12. 

Vår medarbetare Sylvia har nu 
stickat hela 1000 tröjor. Ett varmt 
tack till henne!

Bilder från Solberga
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Glada medhjälpare lastar in sakerna i lastbilen.

Kyrkoherde Culai Enache från rumänska ortodoxa församlingen.
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Närbild på dockorna.

Tröjor till både barn och dockor.
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Mot Rumänien! Alla bilderna är tagna med Elsie Alfredssons kamera.

Ulla och Bengt Westholm på besök i lagret. 
Bengt är hedersledamot i styrelsen och var ordförande 1997-2006.
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Den med anledning av vårt 60-årsjubileum utlysta missionsdagen ägde rum 
den 15 oktober. En skara människor från Norge och Resteröd i norr, Åsk-
loster i söder samt Vadstena i öster samlades i Församlingsfakultetens i 
Göteborg lokaler. NÖ:s ordförande samt inbjudna gäster höll anföranden, 
från vilka vi här nedan återger en del. Som förtäring under dagen bjöds de 
deltagande på smörgåstårta.

Allra först hölls en morgonbön av 
Johannes Hellberg. Därefter talade 
ordf. Martin Wihlborg. Syftet med 
dagen är inte bara att fira Nordisk 
Östmission 60 år utan att även ver-
ka för missionsiver i Sverige. Uti-
från 1 Kor 15 framhölls att kristen-
domen har något unikt, Kristi död 
och uppståndelse, att berätta om. 
Om inte kristen tro är något unikt, 
varför skall man då syssla med mis-
sion? Man kan i kollektcirkulär från 
annat håll sakna detta med mission, 
men NÖ har behållit ”evangelii 
spridande” i sina stadgar och skall 
också hjälpa till att göra det i Östeu-
ropa och Asien. Jesus har uppstått 
och han har tagit bort synden. Men 
vi har också ett uttalat mål att hjälpa 
materiellt. Jesus hjälpte, och Paulus 
manar oss att tänka på de fattiga. 
Glädjen över att evangelium finns 
leder till att man hjälper andra!

Nordisk Östmission har en lång-
siktighet i sitt arbete. Inte minst ser 
man det på att vi har hållit ut i 60 
år. Vi börjar ibland med nya pro-
jekt, men är återhållsamma med att 
stödja engångsprojekt. Ekonomin 

tillåter långsiktigheten.
Sedan nämnde Martin olika pro-

jekt samt församlingar som NÖ 
samarbetar med. I Ukraina är det 
DELKU, SELKU, i någon mån ULK 
samt förstås Barnens ambassad. I 
Ryssland är det bokutgivning, där 
översättaren V. Volodin och bokför-
läggaren A. Andrjusjkin håller till. 
Bland de utgivna böckerna finns 
Stengrunden, Den stora lögnen och 
den stora sanningen, Luthers hus-
postilla (i den utgåvan har Martin 
skrivit förordet) samt Jag en åsna. 
I Lettland har vi haft det avslutade 
samarbetet med Magnus Olsson, 
vi stöder fortsatt Lutherakademin, 
pastorer får hjälp att studera teologi 
i en STM-kurs. I Litauen stöds ett 
par projekt, och vi har kontakter i 
Vitryssland.

När det gäller Iran tog Mar-
tin fram att på den första kristna 
pingstdagen fanns det parter, meder 
och elamiter i Jerusalem, och även 
profeten Daniel, drottning Ester och 
kung Kores har anknytning till Per-
sien. Detta skall ses i kontrast till 
dagens situation där man verkligen 

Missionsdag med jubileumstoner
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kan få lida som kristen i Iran. Ge-
nom vårt samarbete med Tony och 
TWR i Kanada understöder vi ra-
diomission på persiska.

Sedan några år ger vi lönebidrag 
till evangelisationsarbete i Slo-
vakien, och våra hjälpsändningar 
brukar gå till Ukraina, Rumänien, 
Litauen och Lettland.

Pavel i Charkiv med omnejd
Från Charkiv i Ukraina kom Pa-
vel Sjvarts (så blir det om man till 
svenska transkriberar det ryska sät-
tet att skriva Schwarz). Han talade 
på ryska och tolkades av Brane Kal-
cevic. Varande pastor tycker han om 
att tala. Pavel är född i Ukraina, ett 
land som åtminstone har varit näst 
störst i Europa efter Ryssland, men 
han har vistats i Polen i åtta år, och 
hans fru är polska. I Ukraina har 
Krim ockuperats och annekterats 

av Ryssland, och i ett par provinser 
i östra Ukraina har det pågående 
ställningskriget lett till att folk har 
utvandrat eller blivit internflykting-
ar. I Charkiv, där Pavel tjänstgör, 
finns det 400 000 flyktingar från 
de östliga delarna av landet. Det är 
en svår ekonomisk situation, och 
alla kyrkor försöker hjälpa männ-
iskorna, och förkunna Guds ord. 
Folk vill ta emot hjälpen, men inte 
så många vill ta emot Guds ord. I 
den ortodoxa kyrkan tänder folk 
ljus, men det är många gånger allt. 
Pavels församling ordnar semina-
rier för föräldrar, men intresset för 
Guds ord är lågt. Det är svårt att 
vara en syndare som behöver Kris-
tus. Det gäller även de som flyr från 
kriget. De ser sig själva som offer 
och anklagar alla. 

Det behövs mycket arbete och 
förbön för att det skall förändras. 

Åhörare från när och fjärran. Foto: Martin Wihlborg
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Ett under behövs inte bara i den 
svenska kyrkan utan också i den 
ukrainska. Det är många små saker 
som kan ske tack vare hjälp från 
NÖ, från andra och från den egna 
församlingen.

Pavel visade en del bilder, som 
dock inte var alldeles färska (fast 
inte särskilt gamla ändå).

Pavel åker till församlingen i 
Krementjug en till två gånger i 
månaden. När han inte kommer dit, 
samlas man till gudstjänst ändå. En 
assistent gör också besök.

Poltava ligger 15 mil från Char-
kiv. Där finns det engagerade 
människor som hjälper hemlösa, 
och ger dem mat under de fem vin-

termånaderna. Poltava stad tillåter 
att kyrkan gör detta. Man träffar 
också på besvärliga människor, och 
ibland missbrukar någon av dem 
församlingens förtroende.

I Charkiv har församlingen ett 
kyrkohus. Skulle man p.g.a. age-
rande från kyrkosamfundets led-
nings sida behöva lämna det ser 
man en ersättning i ett f d lutherskt 
gravkapell, eller i ett litet nybygge 
i trä på ett centralt ställe i staden. 
När församlingsnedlemmar ut-
vandrar, kommer det nya i stället.

Man vill inte att folk skall bli be-
roende av församlingen, men man 
vill gärna söka hjälpa de många 
gamla och ensamma. Det är ett so-

Pavel Sjvarts tillsammans med NÖ:s ordf. Martin Wihlborg.
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cialt evangeliskt arbete. 
Man har bibelstudiegrupper och 

man har givit ut en bok om bönen 
av norrmannen Ole Hallesby. Man 
är intresserad av den konservativa 
lutherska teologin, och vill med den 
hjälpa också andra kyrkor.

Både separatisterna och den 
ukrainska hären söker hindra att 
man hjälper folk i stridsområdet. 
Men Pavels församling försöker 
hjälpa dem ändå, bland annat för att 
de inte skall bli bittra.

I Slavjansk och andra ställen i 
krigszonen förekommer det förföl-
jelse av de kristna. Det finns de som 
vill omvända folk till ett slags orto-
doxi, som dock inte har med kyrkan 
att göra. Förföljelsen drabbar inte 
bara evangeliska, utan även kristna 
från Kiev-patriarkatet, från katol-
ska kyrkan, ja t o m en rysk-ortodox 
präst har drabbats.

Ingermanländska kyrkan, 
speciellt Kronstadt.
Jonas Nilsson berättade om Inger-
manländska evangelisk-lutherska 
kyrkan, och speciellt om arbetet på 
Kronstadt. Efter inledningen tog 
han fasta på missionens begrepps-
par Tur och retur. Missionens sänd-
ning ger välsignelser och kunska-
per, med nya kontakter i retur. 

Namnet ”Ingermanland” har tre 
avläsbara rötter: (1) floden Ingris 
som flyter ut sydöstifrån i floden 
Neva mellan sjön Ladoga och Sankt 
Petersburg, (2) östersjö-finska dia-

lekten ingriska och (3) prinsessan 
Ingegerd runt år 1000 som sägs ha 
fått norra Novgorod i morgongåva. 
Det var ett finskt/tyskt/svenskt/
ryskt län inom Sveariket formellt 
1611-1721 (man kanske skulle kun-
na säga att Ingermanland, visserli-
gen inte är ett land i betydelsen stat, 
men ett historiskt landskap i analogi 
med Södermanland eller Västergöt-
land; red. anm.). Under den svenska 
tiden fick Ingermanland en finsk 
prägel genom ditflyttade fram-
för allt från Savolax, och området 
delades upp i kyrksocknar, vilka 
kyrkligt först styrdes från Viborg, 
senare från Narva. Finskan prägla-
de området till och med Stalintiden. 
Ännu 1989 räknade man 500.000 
tyska och 70.000 finska nationali-
tetsstämplar i de sovjetiska passen. 
Idag finns det c:a 15.000 medlem-
mar i Ingermanländska kyrkan. 

Kronstadt, staden på ön Kättling-
en i Finska viken, ungefär 20 sjömil 
hitom Sankt Petersburg, grundades 
i början av 1700-talet och där sam-
lades trosbekännare från hela Öst-
ersjöområdet. Under 1800-talet for-
mades två lutherska församlingar 
och kyrkor, S:ta Elisabeth för tyskar 
och letter, samt S:t Nikolaj för ester, 
finnar och svenskar (folkslagen står 
här för de språk som människorna 
talade). Det är Elisabet-kyrkan som 
finns kvar på vattenverkets område. 

Jonas visade bilder och samman-
fattade Kronstadtuppgiften i några 
punkter:
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TUR
• Kronstadt, en tidigare stängd 

stad, är nu en möjlig mötesplats 
för alla runt Finska viken.

• Kapellförsamlingen har en skör 
cellgrupps format och historia.

• Den konkreta uppgiften har hand-
lat om samlingsplats: lägenhetslik- 
nande eller invigd kyrka?

• Personell och finansiell mission. 
Hur preciserar vi tanken om mis-
sion då vi sänder missionärer och 
pengar?

RETUR
• Himlaliknande perspektiv före-

faller mer accepterade där än här. 
Jonas anknöt till ett ryskt TV-pro-
gram som för några år sedan ställ-
de frågan vad man skulle vilja 
fråga en ängel som man stöter på. 
Också etablerade ryssar är bered-
da att fråga: ”vad är grunden för/
meningen med livet och hur kan 
känslan för rätt och fel säkras?” 
(grovt sammanfattat).

• Lärdom att kunna tala till, om och 
i olika världar. 

• Betydelsen av hemmet som kyrk-
cell. Ingen församling utan hem 
men varje församling större än 
ett hem.

• Offer och resursplanering. Att ge 
kollekt är inte sponsring av egna 
intressen, utan ett offer. Men vad 
innebär då ett offer och var går 
gränsen för ansvaret att förvalta 
sin ekonomi rätt?

• Motivet i altarfönstret i Keltto 
kyrka är försoningsblodet/livets 
vatten från Golgatakorset ut över 
bygden. Det blodet och det livet 
ska få täcka även Kronstadt, detta 
gränsland liksom vårt hemmavid. 
Vi har en stor uppgift.

Inese och Stengrunden
I Lettland översattes åtskillig teo-
logisk litteratur till lettiska, men 
det fanns ett behov av uppbyggel-
selitteratur för lekmän. Inese P Jo-
hansson berättade hur hon fick tag 
på Stengrunden av Bo Giertz några 

Jonas berättar om Kronstadt. 
Foto: Martin Wihlborg
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år efter hon hade flyttat till Sveri-
ge, då boken kommit ut i sin första 
lettiska utgåva. Hon fängslades ge-
nast av boken och den blev en bok 
för nattduksbordet. Några år sena-
re blev hon intresserad av att läsa 

boken på originalspråket svenska, 
och upptäckte då att det fanns stora 
brister i den lettiska översättning-
en. Stycken saknades, ord var fel-
aktigt översatta o.s.v.

Det finns särskilda regler för hur 

Inese och den översatta boken. Foto från familjen Johansson.
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utländska egennamn skall skrivas 
på lettiska, och detta är en komplice-
rad affär, i synnerhet med ett namn 
som Bo Giertz. Även avsaknaden 
av ”ö” ställer till svårigheter. Inese 
hade undrat vem Gīrcs var. Det var 
så Giertz’ namn hade skrivits i den 
första upplagan. (Man tycks inte ha 
fattat att i också står för j). I den an-
dra utgåvan (sid. 4) ges en särskild 
förklaring angående författarens 
namn som där nämns som Bū Jirtss. 

Det rätta uttalet på lettiska skulle 
ändå vara Bū Jercs. Nu blev namnet 
oförändrat i den andra upplagan, ef-
tersom det redan blivit känt under 
den gamla stavningen i Lettland. 
Mycket av problematiken med över-
sättningen av Stengrunden behand-
las av Rune Imberg i Kyrkohistorisk 
Årsskrift 2012.

Allt som allt ledde det till att Ine-
se blev inblandad i den nyutgåva av 
Stengrunden som planerades. Det 

Smörgåstårtan smakade bra! Foto: Martin Wihlborg.
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beredde henne en mycket stor gläd-
je att få syssla med detta fastän det 
innebar mycket mer arbete än hon 
kunde tänka sig från början. Hon 
liksom tänkte ”Vad skall jag hitta 
på nästa sida?” Inese försökte göra 
rättvisa åt de utmärkta skildringar 
av naturen som Giertz har i sin bok, 
liksom återgivandet av det franskt 
inspirerade språkbruket i bokens 
första del. I den tidigare utgåvan, 
som huvudsakligen utgått från den 
engelska översättningen saknades 
ställen som varit svåra. Till exempel 
var samtalet omkring försoningen 
obegripligt. Att leta efter vad ord 
egentligen betydde var också mödo-
samt, men förmodligen roligt.

Den nya lettiska översättningen 
är försedd med en lång rad fotnoter, 
vilka förklarar vad olika företeelser 
är, vilka gestalterna är o.s.v.

En lettisk tidning har beskrivit att 
Stengrunden förklarar skillnaden 
mellan lag och evangelium på ett 
lysande sätt.

Inese har tidigare berättat om sitt 
arbete i NÖ 1/2014.

Brane och Larisa
Larisa är bibelöversättare i Ryss-
land, och Brane företräder Institu-
tet för Bibelöversättning, vars hu-
vudkontor numera finns i Moskva, 
med en avdelning i Helsingfors för 
finsk-ugriska språk. Kvar i Stock-
holm finns ett kontor med en del 
funktioner.

Brane önskade välsignelse över 

NÖ, och visade upp tre helbiblar på 
olika språk som kommit ut just i år.

Larisa kom med hälsningar från 
Mari-El, den delrepublik där man 
talar mariska. Det finns i Ryssland 
många språk och många kulturer. 
Det är en förmån att få vara över-
sättare, och hon håller nu på med 
Gamla testamentet, som är viktigt 
för mari-folket eftersom många är 
utövande hedningar, som offrar 
djur. Man behöver se vad Guds ord 
säger om offer, och att det pekar 
fram mot Jesu offer! Alltså räcker 
det inte med bara Nya testamentet. 
Hedendomen sprider sig starkt och 
man har offerlundar, alldeles som 
på profeternas tid. Man känner till 
Jesus, men det är för dem bara ju-
darnas och ryssarnas Gud. Man 
tillber skapelsen, inte Skaparen, 
och förstår inte att Jesu Kristi blod 
ersätter offren. Larisa uppmanade 
oss att be för detta, att de andliga 
ögonen skall öppnas. Några marier 
har dock blivit kristna.

Det framgick också att översätt-
ningen sker från ryska, men att den 
granskas av folk som kan grund-
språken och av exegetiska experter. 
Vidare frågar man folk om de för-
står och uppfattar det skrivna, allt 
för att få en så bra översättning som 
möjligt.

Avslutning
Dagen avslutades med en andakts-
stund, ledd av Simeon Appell.

Ref.: Anders Eliasson
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Var det någon som frågade sig var-
för det stod ”från Karelen till Kro-
atien, från Ösel till Ural och från 
Karpacz till Kaukasus” i min artikel 
i nr 2/2016 (sid 20-21)? Det var ett 
försök att illustrera väderstrecken 
inom Östeuropas lutherdom. Kar-
pacz ligger i den sydvästligaste de-
len av Polen, i en del som före 1946 
hörde till Preussen (och för mycket 
länge sedan, på det tysk-romerska 
rikets tid kanske under någon annan 
furste än den preussiska). När tyska 
var det vanliga språket där, gick byn 
under namnet Brückenberg. I Kar-
pacz i Schlesien finns det en augs-
burgsk församling vid namn Wang. 
Varför heter den så? Jo, det är ett 
namn som församlingens kyrka tog 
med sig när hon invandrade från 
Norge på 1840-talet. I en bok om 
norska stavkyrkor finns inget byg-
går angivet, även om det står att den 
stod omkring 600 år i Norge, men 
eftersom man 2001 firade kyrkans 
825-årsjubileum kanske man kan 
anta en tillkomst omkring år 1176. 
I Norge, närmare bestämt i Vang 
vid sjön Vangsmjösi i Oppland fyl-
ke togs kyrkan ur bruk 1841. Den 
inköptes av en intresserad man, 
vilken lät plocka ner den och forsla-

de den till Tyskland. På bilder från 
den norska tiden likar kyrkan till sin 
utformning stavkyrkan i Hedared i 
Västergötland. Där finns inget av de 
tinnar, torn, drakhuvuden och annat 
som t.ex. karaktäriserar stavkyrkan i 
Borgund, vilken väl har blivit något 
av ett mönster när man vill föreställa 
sig hur en norsk stavkyrka ser ut. 
Efter många om och men åter-
uppfördes kyrkan i det som nu är 
Karpacz och togs i bruk 1844. Det 
målade innertaket kom på avvägar, 
och har (ännu) inte återfunnits. Por-
taler gavs andra placeringar, man 
såg till att kyrkan fick en resning lik 
den i Borgund, och dessutom bygg-
des ett fristående klocktorn i sten. 
Det verkar som om man hellre bor-
de tala om en rekonstruktion med 
hjälp av delarna från Norge, än ett 
återuppförande. Kyrkans försam-
ling tillhör alltså numera den augs-
burgskt-evangeliska kyrkan i Polen 
(se sidan 3 i detta nummer av vårt 
missionsblad).

Källor: Lutherischer Dienst 4/2001
www.wang.com.pl (det finns också 
en web-kamera)
Leif Anker: De norske stavkirkene

Anders Eliasson

En norska i österled
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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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Gåvoredovisning
Juli 2016
Gåvor 32.575:00
Summa: 32.575:00

Begravningar juli 2016
Lizzie Eldefors, Uddevalla, 
Allan Haraldsson, Solberga, 
Ulf Densloe, Göteborgs S:t Pauli, 
Margit Gustafsson, Bäve, 
Elly Leek, Öxnevalla, 
genom Gällivare-Malmbergets  
pastorat, 
Marianne Gunnervik, Skara.

Hyllningar juli
Hans Olof Hansson, Sävedalen, 
Hanss Jensons, Liepaja, 
Paul Hansson, Fässberg, 
Birgitta Johansson, Vinberg.

Augusti 2016
Gåvor 28.125:00
Kollekter 6.817:00
Summa: 34.942:00

Kollekter augusti 2016
Tynnered 558, 
Västerlanda 300, 
Västra Marks församling 2150, 
Torestorp 140, 
Älekulla 190, 
Öxabäck 170, 
Frändefors 330, 
Lyse 651, Göteborgs S:t Pauli 1988, 
Uddevalla 340.

Begravningar augusti 2016
Kerstin Martinsson, Uddevalla, 
Stig Andersson, Björkekärr  
(S:t Pauli), 
Margit Gustafsson, Bäve, 
Viola Markman, Uddevalla, 
Rune Unger, Örby, 
Gun Britt Hjortskog, Uddevalla.

Hyllningar augusti 2016
Paul Hansson, Fässberg, 
Hans Jönsson (Hanss Jensons), 
Madona, Lettland, 
Gunhild Olsson, Brastad, 
Britta Maria Boman, Ö Torsås (104 år) 
Bengt och Margareta Ingvarsson, 
Ytterby, 
brudparet Irene Nyblom och Lars 
Olsson, Hålta, 
Sam Adolfson, Ö Torsås.Bild till sista sidan. Foto: SE Gustafsson
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September 2016
Gåvor 41.095:00
Kollekter 551:00
Arv  1.348:50
Summa: 42.994:50

Kollekter september 2016
Istorps pastorat 551

Begravningar september 2016
Magda Olsson, Morlanda, 
Rune Unger, Örby, 
Ella Svegelius, Uddevalla, 
Sven Martinsson, Uddevalla, 
Ingrid Henricsson, Horred (Örby), 
Karl-Erik Karlsson, Vrankunge.

Hyllningar september 2016
Britta Karlsson, Värö, 
John Lundve, Skaftö, 
Håkan Albinsson, Växjö.

Arv: 
Birgit Bengtsson, slutbetalning.

Övriga upplysningar lämnas  
av kassören.
Vi skickar vår tidning till er som 
har givit en gåva till NÖ. Gränsen 
går vid 50 kr, och det gäller även gå-
vor med anledning av begravning-
ar och födelsedagar. Ibland företar 
vi gallringar i registret (där vi har 
”givarår” angivna), så om du upp-
skattar vår tidning vore det bra om 
du gav minst 50 kr om året. Till för-
samlingar och liknande skickar vi 
tidningen för information. Trofasta 
givare får den även om man på ål-
derns höst inte har förmågan att ge, 
liksom människor som bor nära lag-
ret i Solberga.

Rättelse till nr 2 2016
På sidan 31 står det att Bengt West-
holm var ansvarig utgivare med 
början 3/2006. Rätt är 3/2004, vil-
ket också framgår om man jämför 
med raden ovanför.

Betalningar från utlandet
Nordisk Östmission kan ta emot kronor på Plusgirot i Nordea (NDEA-
SESS) som internationellt har nummer SE29 9500 0099 6026 0422 0570.
Betalningar i euro kan också skickas till vårt konto i Deutsche Postbank 
(PBNKDEFF) med kontonummer DE77 5901 0066 0006 0306 64.
Bokstäverna efter bankens namn är BIC-koden (även kallad SWIFT-
adress), som man behöver använda vid internationella gireringar. Obs att 
BIC för Deutsche Postbank drabbats av tryckfel i NÖ 1/2013 och 3/2014!
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I somras åhörde jag ett föredrag 
om Cornelius Rahmn (1785-1853), 
präst, missionär och språkmännis-
ka. Först verkade han i Burjatien, 
och sedan bland kalmuckerna, ett 
mongolfolk nära orten Sarepta vid 
Volga. De sista 14 åren var han kyr-
koherde i Kalv. Se bild på föregåen-
de uppslag! NÖ verkar österut, men 
inte just bland dessa folk. Däremot 
understödjer vi Guds ords spridan-
de t.ex. i Kronstadt i Ryssland och 
Charkiv i Ukraina. Bibelöversätt-

ningsarbetet gäller det ängsmaris-
ka språket, och radiomissionen på 
persiska och polska får bidrag. Vi 
skickar också transporter till Rumä-
nien och andra länder, med hjälp av 
pengar och saker som ni har skänkt! 
Något om detta kan du läsa om inne 
i tidningen! NÖ är alltså med både 
i den nära Östern och på ett och an-
nat ställe som vi kunde kalla Långt-
bortistan. Där, liksom här hemma, 
behöver man få höra något gott om 
Jesus.  Anders Eliasson

Mission i Långtbortistan


