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Östeuropeer på berget (med Fässbergs kyrka i bakgrunden) besöker Västra Götaland.  
Läs mer om detta besök inne i tidningen! Foto: Martin Wihlborg.
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Nej, när du ber, gå in i din kammare och stäng din dörr och be till din Fader i 
det fördolda. Då skall din Fader, som ser i det fördolda, belöna dig. Matt. 6:6.

Varje politiker och kyrkligt engage-
rad vet vad det betyder att vara känd. 
Vill man påverka, måste man synas 
och höras. Ju mer synlig och hörbar 
man kan bli desto bättre. Om man 
misslyckas med att skapa en positiv 
image av sig själv eller någon viktig 
sak, kan man inte hoppas på någon 
framgång. Man måste finna en plats 
i solen åt sig, till varje pris.

Så tänkte människorna också på 
Jesu tid. Det var viktigt att folk fick 
en så attraktiv bild av en som möj-
ligt. För att nå det målet var nästan 
alla knep tillåtna. Till de bästa hörde 
religiösa seder och bruk t.ex. vack-
ra bönerop i gathörnen, som Jesus 
gisslar de skenheliga fariséerna för 
i Matt. 6.

Vore det möjligt skulle väl samma 
upprepas idag. Det vore folkträngsel 
i gathörnen. Man skulle där finna 
allehanda försökare (d.v.s. sådana 
som gör försök) : någon efter att bli 
kyrkoherde, en annan biskop, åter en 
annan en forskare utan förutfattade 
meningar. Men i våra dagar finner 
man istället samhällets utslagna mu-
sicerande på gatorna för att förtjäna 
sitt levebröd. Fåfänga människor har 
uppfunnit nya knep att synliggöra 
sig på och bedra sin nästa.

Jesus varnar i sin bergspredikan 
för ett yttre sken och ett ordflöde som 
bedrar. De som verkligen påverkar är 
de som verkligen ber. De söker inte 
hjälp hos människor. De förtröstar på 
Gud. De frågar inte efter offentlighet. 
De drar sig undan till sin ensamma 
kammare för att be. Därför gör de 
sig inte något namn, åtminstone inte 
genom en bedräglig tidningsmanipu-
lation. Fast de inte ber mångordigt, 
ber de länge och brinnande. Just med 
sin bön rör de den hand som styr his-
toriens gång. Bönesvaret beror alltså 
inte på deras väl planerade kampan-
jer, inte på deras övervägda uttalan-
den, inte ens på deras fasta tro på den 
Högstes ledning. Utan avseende på 
allt detta svarar Gud på bön endast 
för sin egen skull. Han vill att hans 
heliga namn helgas. Därför lärde Je-
sus omedelbart efter vårt ingångsord  
ut bönen Fader vår. Må vår bön vara 
att vi får nåd att tro på våra synders 
förlåtelse samt hålla Guds namn 
heligt både i samhället och kyrkan! 
Sådana ”stilla” bedjare är saliga, ty 
de skall ärva jorden (Matt. 5:5). Det 
oväsen som ändå uppstår kring dem 
har helt andra orsaker.

Timo Laato
Hormisto, Finland

Betraktelse:

Be kraftigt i det fördolda
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Ordförandens spalt

Ny styrelseledamot
Jag nämnde i förra numret att vi 
inte hade fått någon ersättare efter 
det att Magnus Skredsvik lämnade 
styrelsen i samband med senaste 
årsmötet. Nu har vi fått en ersätta-
re till Magnus. Jag vill hälsa Maria 
Flising hjärtligt välkommen till sty-
relsen. Enligt det mandat styrelsen 
fick vid årsmötet har Maria adjung-
erats till styrelsen med full beslu-
tanderätt fram till nästa årsmöte.

Hjälpsändning till Rumänien
I våras bestämde vi att nästa hjälp-
sändning från vårt lager i Solberga 
skulle gå till Rumänien. Eftersom 
lagret blev fullt lite tidigare än vi 
hade planerat, tidigarelade vi trans-
porten till mitten av juli. Trots en 
kort förvarning var det som vanligt 
många människor som hade samlats 
denna förmiddag för att lasta den 
stora lastbilen. Det är en stor lastbil 
vi brukar fylla. Lastbilens lastut-

Lastbilen lastas i Solberga. Foto: Martin Wihlborg.
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rymme är 13,7 m långt och det rym-
mer totalt 100 m³. När vi lastat fär-
digt var lastbilen helt full och kunde 
påbörja sin transport till Rumäni-
en. I Rumänien har större delen av 
transporten delats ut i församlingar 
i orten Suraia som ligger i Vrancea. 
En mindre del har delats ut till fattiga 
romer i Vaslui. Bägge orterna ligger 
i regionen Moldavien (på rumänska 
Moldova, ej det samma som staten 
Moldavien) i östra Rumänien. Ett 
hjärtligt tack till er alla som ställde 
upp med så kort varsel!

Som det stod i ett tidigare num-
mer av vår tidning så gick den för-
sta lastbilen från Solberga 1996. I 
sommar var det 44:e gången en ful-

lastad lastbil körde vidare till Öst-
europa. Vi kunde dock konstatera 
att det fortfarande fanns lådor kvar 
i förrådet så kanske det blir ytterli-
gare en last i år.

Hjälp för skolstart i Litauen
När Mindaugas Kairys, diakoni-
ansvarig i lutherska kyrkan i Litau-
en, besökte oss vid årsmötet i våras 
framförde han en önskan om att få 
hjälp till barn för deras skolstart. 
Det rör sig om barn som växer upp 
under väldigt svåra förhållanden 
där föräldrarna inte själva har råd 
att betala så enkla saker som pap-
per, pennor, anteckningsblock och 
skolkläder. Vi har under sommaren 
skickat en summa för att det skall 
bli möjligt för ytterligare ett antal 
elever att vara väl förberedda för 
sin skolstart.

Corpus Christi
De senaste somrarna har det an-
ordnats en konferens kallad Corpus 
Christi för unga kristna i Europa. 
Här har man under c:a en vecka 
fått gedigen undervisning i luthersk 
kristendom, samt fått uppleva ge-
menskap med andra kristna. I år ge-
nomfördes denna konferens under 
tiden 22-26 juli i Göteborg. Nordisk 
Östmission har under flera år gjort 
det möjligt för ungdomar från Öst-
europa att komma till konferensen. 
I år var det grupper från Lettland, 
Ryssland och Ukraina som finansie-
rades av Nordisk Östmission. Efter-
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Arbete bland barn i Litauens lutherska kyrka.

som det också ingick två gudstjäns-
ter i S:t Pauli som var öppna för all-
mänheten fick jag tillsammans med 
övriga från styrelsen möjlighet att 
träffa grupperna från Ryssland och 
Ukraina. Dessa framförde ett stort 
tack till Nordisk Östmission som 
gjorde det möjligt för dem att delta-
ga. Mer information om vad Corpus 
Christi är hittar ni i en artikel av Si-
meon Appell på annan plats i denna 
tidning.

För att ytterligare stärka vår ge-
menskap bjöd jag den ukrainska 
gruppen på en programpunkt ut-
anför Corpus Christi-programmet. 
Tillsammans gjorde vi en vandring 
i Safjället i Mölndal. Vandringen 
avslutades med fika och gemen-

skap i mitt hem. Gruppen från 
Ukraina innehöll medlemmar från 
de båda kyrkosamfunden DELKU 
och SELKU, samfund som vi job-
bar mycket tillsammans med. Jag 
förmodar att många känner igen 
Oleg Schewtschenko från SELKU 
som besökte oss vid vårt årsmöte 
2017. Även Sergej Bevz är känd ge-
nom att han har skrivit artiklar för 
vår tidning. Ihor Sjemihon pastor i 
Kiev stöder vi också bl.a. med hyra 
till gudstjänstlokal. Jag har också 
träffat honom flera gånger i Ukrai-
na. Det var värdefullt att träffas 
och diskutera gemensamma frågor 
som berör vårt arbete framförallt i 
Ukraina.

Martin Wihlborg
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Vi klipper här nedan ur ett rundbrev från det persiska arbetet inom Trans 
World Radio i Kanada. NÖ stödjer sedan många år detta arbete, vilket leds 
av missionären Tony.

Varje år, under det persiska nyårs-
firandet i mars månad, är vi värdar 
för en konferens i Centralasien för 
persiska troende. I år såg konferen-
sen ut att bli liten, men efter att ha 
väntat några få dagar på att deltaga-
re skulle anlända, blev det i stället 
den hittills största konferensen. Sju 
troende döptes!

En ny familj deltog i år. Frun in-
bjöds genom en vän, vilken var en 
tidigare deltagare. Hennes man, en 
tidigare bankman, hade varit in-
blandad i en bankskandal, vilken 
hade berövat familjen deras rike-
dom och orsakat att deras vänner 
vände sig ifrån dem. Familjen var 
mycket ensam. Det var under denna 
tid av ensamhet som frun leddes till 
Herren av sin vän. 

Sedan man hört om mars-konfe-
rensen tillfrågades Tony, TWR Ka-
nadas ledare av det persiska arbetet, 
om denna kvinna och hennes 18-åri-
ga dotter kunde delta. Då mannen 
inte skulle tillåta dottern att delta, 
och inte att hans fru skulle delta 
ensam, samtyckte Tony till att hela 
familjen tillsammans kunde få delta. 

Mannen var en hängiven mus-
lim, men önskade göra sin fru lyck-

lig. Han tänkte att det skulle vara 
omöjligt för dem att delat eftersom 
de behövde pass och det fanns inte 
tillräckligt med tid för att få passen. 
De ansökte i alla fall, och de fick 
sina pass i god tid. När de försök-
te köpa bussbiljetter fanns det inga 
tillgängliga. Emellertid ringde re-
sebyråmannen senare tillbaka och 
berättade att han hade tre biljetter 
tillgängliga. Vad som såg omöjligt 
ut gjorde Gud till en verklighet.

När de anlände till konferensen 
vägrade mannen t.o.m. att skaka 
hand med Tony. Han var inte glad 
över att vara där. Men några dagar 
längre fram under konferensen när-
made han sig Tony och frågade om 
de kunde samtala. Han sade ”Jag har 
lyssnat till vad du har att säga här, 
och jag skulle vilja bli en kristen.” 
Hans dotter uttryckte också att hon 
önskade bli en kristen. Tony bad till-
sammans med dem, och det första 
mannen gjorde var att raka av sig det 
traditionella muslimska skägget. 

Vid slutet av konferensen när-
made han sig Tony igen och kra-
made om honom. Han sade ”Tony, 
jag kom hit som en muslim, men 
jag åker iväg som en kristen. 

Ur ett rundbrev från det persiska arbetet
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Snälla, bed för mig!”
Viken underfull historia om hur 

Gud för någon till tro i vad som syn-
tes vara en omöjlig situation! Prisa 
Gud för hans underfulla verk och 

bed för denna nya troende familj 
tillsammans med oss!

Trans Word Radio Canada
Övers fr engelska: A.E

Nyhetsbulletin från Barnens Ambassad juli 2019 (utdrag)

Barnen har varit på sommarläger. 
Ett stort tack till Nordisk Östmis-
sion för deras generösa bidrag till 
sommarlägret! 25 barn var med på 
sommarlägret och fick njuta av sol, 
bad och nya vänner. Sommarlägret 
anordnades av en kristen organisa-
tion, som är känd för sina välförbe-
redda program för barn.

Teamet i Ukraina har haft semes-
ter. I för sig är det inget speciellt med 
semester, men för oss var det första 
gången teamet hade semester samti-
digt. Då fick också Boas och Mirjam 
möjligheten att hämta nya krafter 
och vila. På måndag har vi vår första 
gemensamma planering inför hös-
ten. Vi träffar hela teamet i Piski.

Boas Adolphi

Ur ett rundbrev från Barnens ambassad

Glada tider på lägret gick alldeles för snabbt. Bild från Barnens ambassad.
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Oleg Schewtschenko är luthersk pastor i Odessa. Han är ukrainare, men 
utsänd av Neukirchener Mission i Tyskland. NÖ samarbetar med honom, 
och han besökte vårt årsmöte 2017, och även årets konferens i Göteborg 
(se andra artiklar i tidningen). Han är gift med Viktoria och de har sönerna 
Nathanael och Dominic. Vi klipper här en bit av det rundbrev (juli 2019) 
som kommit oss tillhanda.

Församlingen och annat  
andligt arbete
Förrförra veckan ägde vår synods 
(kyrkosamfunds, SELKU:s) årliga 
uppbyggelsedagar (”Glaubenstage” 
på tyska) rum. Det är ett arrang-
emang som många av deltagarna 
gläder sig över hela året. Guds-
tjänsterna är verkligen mycket in-
tressanta och uppbyggliga, liksom 
gemenskapen med alla bekanta från 
andra församlingar, vilka kommer 
för en hel vecka. Ämnet var ”Livet 
i Kristus – höra, tro, handla”. Som 
aldrig förr, är det mycket som för-
leder människor. Att höra Guds röst 
kräver stor koncentration på honom. 
Ty många fakta står ofta emot tron 
på hans löften, och det kräver stort 
mod att låta det man hört och i tro 
har tagit emot bli omsatt i gärning. 
Jag ber särskilt för medlemmarna i 
den församling som Gud har anför-
trott mig, att det talade Ordet skall 
få tränga sig djupt in i deras hjärtan 
och medvetande, och vid den rätta 
tiden bli aktivt.

Nyligen ordnade vi med en pick-
nick efter församlingens gudstjänst. 
Vi åt, vi lekte lekar och tillbringade 
helt enkelt tiden tillsammans. Detta 
är verkligen tokigt roliga och välsig-
nade ögonblick, som jag är myck-
et tacksam för. När församlings-
medlemmarna kommer varandra 
närmare blir det mindre gnissel 
dem emellan, ty gnissel finns det 
varhelst det finns människor.

En särskild händelse är alltid ut-
delningen av den humanitära hjälpen 
till våra församlingsmedlemmar och 
deras anhöriga. Tack vare er gene-
rositet blir människor här i Ukraina 
mycket välsignade. Ingen går hem 
med tomma händer. Det täcker en 
stor del av deras behov. Jag sänder 
från vår församling ett stort ”tack så 
mycket” till alla givare!

För tillfället äger ett en-veckas 
sommarbarnläger rum. Liksom 
varje år ställer ett arbetslag, vilket 
jag sedan åtta år tillhör, samman ett 
program flera månader i förväg. Vi 
väljer ett ämne, förbereder sånger 

Ur ett rundbrev från  
familjen Schewtschenko
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och letar efter lekar. T-tröjor trycks 
och leksaker köps in. Ungdoms-
gruppen, som genomför lägret, 
samlas och skolas in i uppgiften. 
Nu håller man på med den tredje av 
fem veckor. Många av deras åhörare 
känner ännu inte Jesus personligen. 
Vi ber att det skall ändra sig under 
dessa veckor, och att man kan vin-
na dessa små hjärtan för Gud. Det 
har redan förekommit att barn ef-
ter sådana läger har tagit med sina 
icke-troende föräldrar till kyrkan, 
och att hela familjen bjöd in Gud i 
sina liv och sitt hem. Bed för detta, 
och för ungdomarna som genomför 
dessa läger. De kommer ofta till 
gränsen för vad deras kroppar och 
själar förmår. Denna tid är för dem 
mycket utmanande, och förhopp-
ningsvis kommer de att växa till.

För knappt två månader sedan be-
sökte jag tillsammans med tre an-
dra av SELKU:s pastorer ett semi-
narium i Kiev. Det berörde hur man 
gestaltar och genomför ungdomslä-
ger. Det var verkligen ett stort se-
minarium med 350 deltagare, och 
myyyycket (Oleg skrev ”seeeeehr” 
på tyska, övers. anm.) att lära sig. 
Tre dagar långt, från morgon till 
sena kvällen undervisades vi och 
fick ny inspiration. Efter detta se-
minarium blev vi tillplattade, men 
fyllda av smittsamma, nya idéer. I 
slutet av juli och i början av augusti 
kommer vårt årliga ungdomsläger 
att äga rum, och nu håller vi för fullt 
på med att, med det vi har lärt oss, 

göra detta läger så roligt som möj-
ligt. Ämnet är ”Våra känslor och 
Gud”.

--
Några söndagar i månaden funge-
rar det för Viktoria att förbereda en 
barnsamling. Visserligen har vi bara 
en handfull barn i den åldern, men de 
uppskattar den mycket. När ni tänker 
på detta, bed också för henne, så att 
hon får tid att förbereda undervis-
ningen, och att våra två barn över-
huvudtaget ger henne möjligheten 
att genomföra den. Jag kan mycket 
sällan hjälpa henne med våra pojkar 
eftersom jag nästan alltid måste leda 
gudstjänsten och predika.

Teologiska högskolan
Här har inte mycket ändrat sig, och 
det kommer inte heller att ändra sig 
i kommande månader. En student 
som har kommit två år senare än de 
andra, går igenom undervisningens 
innehåll varje vecka hos mig och en 
annan pastor. De båda andra stu-
denterna, som ännu befinner sig på 
”Vikariat” (ungefär tjänstgör som 
adjunkter före den slutliga präst-
vigningen, övers. anm.), har ännu 
ett år framför sig, och om Gud så 
vill kalla och välsigna dessa män, 
kommer SELKU om ett år ha ytter-
ligare två pastorer. Gud själv pröve 
deras hjärtan, och lede såväl dem 
som också ledningen för SELKU i 
detta beslut!

Oleg Schewtschenko
övers. fr tyska: A.E.



NORDISK ÖSTMISSION

10

Elsa Kozenko, född Utas, Gammal-
svenskby i Ukraina, har avlidit i en 
ålder av 89 år. Hon sörjes närmast 
av en dotter och tre söner, barnbarn 
och barnbarnsbarn.

Elsa var den äldsta av tre kvarva-
rande personer i Gammalsvenskby 

som haft svenska eller gammal-
svenska som modersmål. Nu åter-
står endast två kvinnor. En av dem 
är hennes syster, Emma.

Elsa föddes i Mörbylånga på 
Öland, där hennes föräldrar ham-
nat, när majoriteten av svenskby-

Elsa Kozenko



NORDISK ÖSTMISSION

11

borna 1929 kom till Sverige. Hon 
var oerhört stolt över att vara döpt 
i kyrkan där. Men hennes föräldrar 
tillhörde dem som snart valde att 
återvända till den bördiga steppen, 
framför allt därför att en eventu-
ell flyttning till Kanada visade sig 
omöjlig. Där hemma väntade Sta-
lintidens terror, den tyska ockupa-
tionen och deportationen. Efter kri-
get blev det så småningom lugnare 
och standarden förbättrades. Elsa 
såg väl tillbaka på tiden strax före 
Ukrainas självständighet som den 
allra bästa. 

Många besökare i byn har lärt 
känna Elsa som en, trots sin späda 
kroppshydda, kraftfull och ener-
gisk personlighet. Hon var nästan 
alltid sysselsatt med något, som en 
vessla i sina rörelser och böjde knä 
i kyrkan åtskilligt lättare än många 
yngre. Hennes intellektuella förmå-
ga var obruten ända till slutet. Hon 
hade mycket lätt för att tala och be-
rätta med en enastående intensitet. 

Det mest karaktäristiska för Elsa 
de tjugofem år jag känt henne, har 
dock varit hennes inre liv. Elsa bar 
vidare den innerliga evangeliska 
fromhet som en gång utmärkte de 
svenskar som 1781 måste utvandra 
till Ukraina från Dagö. Även här 
var hon utan tvekan en av de sista.

Den största upplevelsen i livet an-
såg hon vara, när den tyska evange-
lisk-lutherska kyrkan återöppnades 
på 90-talet. När församlingen då 
fick en ung pastor från Tyskland, 
blev Elsa en viktig medarbetare 
särskilt i gudstjänsterna. Då hon 
talade tyska och ryska kanske bätt-
re än svenska fungerade hon som 
tolk, men också som textläsare och 
förebedjare. Där fick hon möjlighet 
att ge ett helhjärtat uttryck för sin 
tro. Hennes trosmässiga frimodig-
het gjorde att man i predikan kun-
de föra en meningsfull dialog med 
henne, som med ingen annan. 

De sista åren präglades av smärta 
och sjukdom. Men Elsa kunde med 
sin ständiga humor säga: ”Ryggin 
värker, beinin värker, men tongon 
värker int!” Till slut fick hon dock 
konstatera, att även tungan inte 
uppförde sig som tidigare, och hen-
nes stora sorg vara att hon inte läng-
re kunde sitta på sin plats i kyrkbän-
ken. Vi är många som kommer att 
sakna henne!

Karl-Erik Tysk 
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Konstantin von Koch, han som vid 
sin pensionering som evangelist 
för Slaviska Missionen blev Nord-
isk Östmissions grundare, bodde 
och verkade som evangelist i Te-
rijoki, den lilla staden på Karel-
ska näset, inte långt ifrån dagens 
Sankt Petersburg. Det är en märk-
lig del av världen präglad såväl av 
det finska (finsk-ugrier österifrån) 
som av det slaviska (kyrkslaviskan 
söderifrån) som av det germanska 
– bakgrunden för såväl de svens-
ka som tyska språken västerifrån. 
Mellan Terijoki och Sankt Peters-
burg (Nyenskans 1611-1703) ligger 
Systerbäck som markerade grän-
sen mellan det medeltida svenska 
riket och Ryssland (1323). Söder 
om Systerbäck, fram till Narva-
floden, utsträckte sig det som blev 
Ingermanlands län 1617-1721. 

Kexholm
Norr om samma bäck utsträckte sig 
Karelen (först näset) ända till Vita 
havet. Här ligger först det mytom-
spunna Kexholms län som alla hört 
om men få kan placera (omkring 
dåvarande huvudorten Kexholm, 
idag Priozersk).

Men detta yttre landskap kan 
också sägas handla om ett inre 

landskap där bysantiskt och nor-
diskt mötts, ibland lika ogripbart 
som Kexholmslänet. Det handlar 
om åtminstone två tydligt urskilj-
bara tankevärldar: i det ena fallet 
med ikonen som tankeramen, där 
tiden närmast står stilla, i det an-
dra fallet ett rationaliserat Euro-
pa där det metafysiska, d.v.s. det 
ovanjordiska, sedan 100 år stått på 
undantag.

I författares fotspår
I somras var vi där (en grupp om 
sex personer!) och den som är in-
tresserad kan komma med nästa 
sommar 2020, sista veckan i juli. Vi 
följde först i Fjodor Dostojevskijs 

Välkommen till en korsväg med ett inre 
landskap nära oss, oväntat aktuellt

Fjodor Dostojevskij 1821–1881
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romanfigurs Raskolnikovs fotspår 
(romanen Brott och Straff). Vi reste 
ut till Raivola där Edith Södergrans 
författarskap personifierar denna 
korsväg. Vi var vid hennes min-
nessten med flera av hennes dikter.

Varifrån och varthän?
Karelska näset är relevant och 
oväntat aktuellt för den som fråg-
ar sig varifrån rottrådarna till vår 
egen tillsynes andefattiga vardag 
kommer. Jag undrar om inte dessa 
trakter redan under 1800-talet be-
arbetade vad som sedan kommit att 
bestämma 1900-talets Europas tan-
kevärld. Att ta sig hit ånyo ger per-
spektiv. Det var det moderna Euro-

pas huvudtankar som Sovjetunionen 
menade sig vara de rätta arvtagarna 
till. Någon har sagt att utan väckelse-
folket i Skandinavien och på de brit-
tiska öarna hade det gått lika illa hos 
oss. När nu lidelsen för evangeliet 
falnat i västerlandet visar sig ett inre 
landskap som är förvånansvärt likt 
det gamla sovjetiska och dagsaktuel-
la kinesiska. Fjodor Dostojevskij har 
mer än de flesta bidragit i det sam-
talet. Edith Södergran formulerade 
som diktare sin livskamp – döende i 
TBC – i mötet med några av de nya 
författarna.

Studiecirkel
Resans innehåll bearbetas i en stu-
diecirkel på sex träffar i samverkan 
med lokalt studieförbund. Den kan 
utlokaliseras! Studiecirkeln kan 
också koncentreras till två dygn t.ex. 
Domsöndagshelg och Fastlagens 
helg. Resan kan också presenteras 
en för- och eftermiddag. Senast var 
vi tre personer! Man kan ansluta 
direkt utan introduktion, max sex 
resenärer på en ryskspråkig. Pröva 
gärna att läsa Dostojevskijs ”An-
teckningar från källarhålet” (1864)! 

Jonas Nilsson,
missionär och reseguide, 

072-931 83 42

Edith Södergran 1892–1923
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NÖ understöder nu inte något kyrkligt arbete i Estland, men landet ligger 
i det väderstreck där vår mission har sitt arbete. Därför passar en artikel i 
ämnet här i vår tidning. NÖ:s kassör berättar.

I början av juli gjorde jag en veckas 
besök i Estland, på inbjudan av den 
vänförsamling som Uddevalla pas-
torat har inom den Estniska evang-
elisk lutherska kyrkan (EELK), S:t 
Mikaels församling i Jõhvi. Dessa 
vänförsamlingskontakter har hållit 
på sedan 1992, och det har under 
årens lopp förekommit små artik-
lar i NÖ-tidningen om besök i Est-
land. Se nr 4/93, 4/10 och 4/14! 

Denna gång var jag ensam svensk 
på besök, men församlingen i Jõhvi 
hade också inbjudit folk från West 
Malling i Förenade kungariket och 
från Tölö-Mejlans i Helsingfors, 
varför vi var sammanlagt nio gäs-
ter. Jõhvi lutherska kyrka är från 
medeltiden. Dess kyrkoherde, Pee-
ter Kaldur, har visserligen inte varit 
i tjänst där ända sedan dess, men väl 
sedan 1982. Han har alltså upplevt 
en del av kommunisttiden, med de 
bekymmer och förföljelser som den 
medförde. Dessutom har han varit 
med om att återställa tornets spira 
och sedan renovera den gamla, åter-
lämnade, prästgården till försam-
lingshem. Församlingens kanslist, 

Anneli Lein har skött sitt kall sedan 
början av 1990-talet. En kyrkomu-
siker har en tjänstetid på ett par årti-
onden. I söndagens högmässa i Jõh-
vi kyrka framförde jag en hälsning 
från Uddevalla. 

Förutom besök i Tallinn och Jõh-
vi gjordes utflykter till flera andra 
städer såsom Tartu och Viljandi. 
I Võru och Valga har de lutherska 
kyrkorna, som vi besökte, drygt 
200 år på nacken.

Körtåg i Tallinn
Ett av skälen till att inbjudan kom 
just i år var att den sångfestival 
som brukar äga rum i Tallinn (det 
gamla Reval) vart femte år, firade 
150-årsjubileum 2019. Ett inslag 
i denna festival är det långa tåget 
av körsångare genom Tallinns ga-
tor. Ett otal körer tågade förbi när 
man var åskådare, och många av 
de tågande var klädda i folkdräk-
ter. Jag såg minst en biskop, Tiit 
Salumäe av Hapsal, i tåget. Staden 
är vid sådana här tillfällen full av 
tillresande, och bland dem fanns 
också Ulrika Jürisoo Larsson, som 

Baltiska Nordertredingen eller  
något om estniska kyrkor
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Estniska körsångare på spåret i Tallinn. Foto: Anders Eliasson

brukar korrekturläsa den tidning 
du håller i nu. Redaktionen vill här 
passa på att också tacka henne för 
den insatsen för NÖ!

EELK 
EELK har drygt 160 församlingar i 
hela Estland. EELK grundades mot 
slutet av 1910-talet på ruinerna av 
den tidigare kejserligt reglerade luth-
erska kyrkan i dåvarande Ryssland. 
Det finns också församlingar i det 
övriga Europa, det nutida Ryssland 
inräknat, samt på andra kontinenter. 

Det finns åtskilliga kyrkor i Est-
land, av olika ålder. Somliga, men 
inte alla, var stängda eller t.o.m. 
förstörda under rådsrepublikens tid, 
då makthavarna i Moskva höll i trå-
darna, och det gällde att lirka med 

dessa, vilka inte förstod att Herren 
är en högre makt, inför vilken man 
har redovisningsskyldighet. Även i 
Estland fick kristna människor lida. 
De senaste 450 åren har maktha-
varnas säte växlat mellan Tallinn, 
Stockholm och Moskva. Dessutom 
har det funnits ett tidvis starkt tyskt 
inflytande, både från baroner, uni-
versitetslärare och andra med något 
att säga till om. Detta påverkade 
kyrkolivet.

Kyrkobyggnaderna, gärna med 
höga spiror, är ofta knutna till ett 
eller flera helgon, apostlar eller an-
dra bibliska gestalter. På mer än ett 
ställe har dessa gestalters namn på-
verkat namnet på orten där kyrkan 
ligger. Ett exempel är S:t Bartolo-
meus kyrka i Palamuse.
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S:t Mikaels kyrka i Jõhvi. Foto: David Green
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Johanneskyrkan i Viljandi, åter i bruk efter missbruk under rådsrepublikens tid. 
Foto: David Green
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Valga lutherska kyrka på gränsen till Lettland. Foto: David Green
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Vägfarande
Sedan flera år ges det ut ett litet häf-
te med fakta om kyrkorna anpassat 
för vägfarande, eller skall vi säga 
moderna pilgrimer. Där återfinner 
man inte bara de lutherska kyrkor-
na, även om de utgör merparten, 
utan också ortodoxa, baptistiska, 
adventistiska och katolska kyrko-
byggnader jämte de gammaltroen-
des bönhus. De sistnämnda finns 
mest på gräsen till Ryssland, ser ut 
som ortodoxa kyrkor och befolkas 
av folk som talar ryska. Samman-
lagt hittar man över 440 byggnader 
i häftet. Några få är byggda efter 
1990. En del har återställts till 
kyrkligt bruk sedan sovjetmyn-
digheterna lämnat landet. Några 
församlingar har mer än en kyrka. 
Så är fallet i Runö Maria Magda-
lena församling, med en kyrka 
från 1912 och en från 1644, vilka 
har omnämnts här i NÖ-tidningen 
vid olika tillfällen. I Tallinn har 
S:t Mikaels kyrka återställts, och 
där firas gudstjänster på svenska, 
finska och tyska. Även veckoguds-
tjänst på estniska förekommer.  
I Tallinn ligger de flesta kyrkorna 
i stadens centrum, och dessa är av 
olika ålder. I mindre lutherska för-
samlingar på landsbygden har man 
inte gudstjänst varje söndag, bl.a. 
därför att man delar präst med en 
annan församling.

Narva – en uppdatering
Lutherdomen är den traditionella 
kristendomen för de flesta kristna 
i Estland, även om kyrkobesökar-
na kan vara få. I staden Narva är 
de förhållandevis mycket få, och 
jämför man olika års vägkyrkohäf-
ten kan man se att man, trots detta, 
hellre velat satsa på den stora, tidi-
gare skadade men nu återlämnade, 
kyrkan, i stället för den lilla som en 
gång var någon form av verkstad. 
Församlingen blev av med den 
stora kyrkan i början av 60-talet, 
och fick därefter samlas i en annan 
byggnad. Denna byggnad, den lilla 
kyrkan, som renoverades på 90-ta-
let, bl.a. med svenska pengar, och 
som omnämns 2014, saknas i 2019 
års vägkyrkohäfte. I år är bara den 
stora kyrkan med. På goda grunder 
kan man därför anta att den lilla är 
avyttrad.

Anders Eliasson

Anm. Nordertredingen är namnet på 
Visby stifts norra kontrakt. Här tilläm-
pas det på Baltikum, liksom vi tidigare 

haft med Medeltredingen och Suder-
tredingen som rubriker i vår tidning.
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Sedan 2009 har föreningen Corpus 
Christi anordnat årliga veckokonfe-
renser med en rad olika teman. Lika 
länge har Nordisk Östmission stöt-
tat östeuropeiska ungdomar till att 
delta på dessa. Så vad är då Corpus 
Christi, något som kanske för en del 
av vår tidnings läsare är obekant?

Corpus Christi
Bakgrunden till Corpus Christi är 
ett antal svenska ungdomar som 
tillsammans med några präster, 
under några somrar besökte den 

evangelisk-lutherska ungdomskon-
ferensen Higher Things i USA. Det 
blev inspiration till att ordna något 
liknande hemma i Sverige. Huvud-
dragen som man tog med sig hem 
var en biblisk, bekännelsetrogen 
undervisning, förenat med en his-
torisk och Kristus-centrerad liturgi 
och en möjlighet för ungdomar från 
olika håll att samlas i en kristen ge-
menskap. 

Redan från början var ambitio-
nen att få med sig ungdomar från 
andra länder. Till den första konfe-

Unga östeuropéer i Sverige

Några av konferensdeltagarna tillsammans med delar av NÖ:s styrelse.
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rensen i Varberg 2009 kom bl.a. en 
stor grupp från Finland, men ock-
så många ungdomar från Lettland 
(genom NÖ:s stöd). Sedan de första 
konferenserna i Sverige har fören-
ingen utvidgats och blivit interna-
tionell och de elva konferenserna 
har arrangerats i fem olika länder 
(Sverige, Finland, Lettland, Tysk-
land och Tjeckien). Under åren har 
också NÖ:s engagemang vuxit. 

Truth and love
I år var konferensen på nytt förlagd 
i Sverige, och denna gång i Gö-
teborg. Det möjliggjorde för flera 
av oss i styrelsen att möta de ung-
domar vi är med och stödjer, både 
i samband med konferensen, men 
framförallt i deras kyrkor i hemlan-
det. De c:a 250 deltagarna samlades 
från 19 olika nationer!

Årets konferens hade som tema 
”Truth and love” (Sanning och kär-
lek). Huvudtalare var pastor Bry-
an Wolfmueller från Texas, USA. 
Tisdagskvällen var öppen för alla 
intresserade, så några av oss i sty-
relsen kunde möta upp i S:t Pauli 
kyrka där vi fick dela gudstjänstge-
menskap under vespern och däref-
ter samspråka med ”våra” deltaga-
re från Öst på kyrkbacken. Kvällen 
avslutades med completorium i 
kyrkan. 

Östeuropeiska band
Det är glädjande att möta ungdomar 
och unga präster från våra olika 
samarbetskyrkor i Öst och se deras 
tacksamhet över möjligheten att del-
ta och få god undervisning och kny-
ta band med medkristna från andra 
länder. Pastor Konstantin Subbo-
tin från Ryssland hade med sig en 
grupp ungdomar från Ryssland och 
från Ukraina hade våra välkända 
vänner i SELKU Sergej Bevz och 
Oleg Schewtschenko med sig en 
grupp ungdomar. Även DELKU re-
presenterades av två unga medarbe-
tare i kyrkan, nya bekantskaper för 
flera av oss i styrelsen, och Lettland 
hade också i år en grupp ungdomar 
med på konferensen. Med tanke 
på att många av dessa ungdomar 
under lång tid kommer att fungera 
som ledare på olika sätt i sina hem-
landskyrkor, är det uppmuntrande 
att tänka på de goda kontakter som 
knyts över nationsgränserna. Flera 
som kommer från små kyrkor och 
kristna sammanhang blir stärkta 
av att finnas med i ett större sam-
manhang och få kristna vänner från 
hela världen. De stärks i sin evang-
elisk-lutherska identitet och får en 
fördjupad förståelse för Kyrkans 
klassiska liturgi. NÖ gläds åt att 
kunna få bidra till detta arbete ge-
nom vårt stöd till dessa ungdomar!

Simeon Appell 
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Gåvoredovisning
APRIL 2019
Gåvor  32.194:00
Summa  32.194:00

Begravningar april 2019:
Ingvar Flink, Aneboda, 
Arne Andersson, Solberga  
och Kyrkhult,
Ingemar Cederbratt, Strömstad, 
Lennart Breitfeld, Landa, 
Jörgen E Jacobsson, Göteborg, 
Lennart Johnsson, Hålta, 
Lisbeth Thorsell, Bäve, 
Gustave Hanson, USA, 
Ove Skåring, Uddevalla, 
Hildur Andreasson, Torestorp.

MAJ 2019
Gåvor 41.890:00
Arv 400.000:00
Kollekter  7.239:00
Summa 449.129:00

Kollekter maj 2019
Göteborgs Johanneberg 2294, 
Öxabäck 228, 
Älekulla 235, 
Torestorp 620,
Örgryte pastorat 3862.

Deltagare från Ryssland jämte några av NÖ:s styrelsemedlemmar
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Hyllningar maj 2019
Bengt Westholm, Tynnered, 
Bengt Larsson, Ytterby, 
Ingrid Thuresson, Jörlanda, 
Carl Sixten Block, Hjärtum, 
Håkan o Karin Johnsson, Ö Torsås, 
Kerstin Johansson,  
Surteby-Kattunga, 
Hans Gunnar Halmerius,  
Uddevalla.

Begravningar maj 2019
Astrid Johansson, Ucklum, 
Lennart Eliasson, 
Erik Andersson, 
Bernt Berntsson, Solberga, 
Uno Svensson, 
Anna Larsson, Harestad, 
Ove Skåring, Uddevalla.

JUNI 2019
Gåvor  59.173:00
Kollekter  3.040:00
Summa: 62.213:00

Kollekter juni 2019
Älvsåker 203, 
Härjedalens pastorat 290, 
Lyse 250, 
Immanuelsförsamlingen,  
Tuve 2297.

Hyllningar juni 2019
Kerstin Johansson,  
Surteby-Kattunga, 
Kjell Bohlin, Uddevalla, 
Anna Nilsson, Valinge.

Begravningar juni 2019
Anna Larsson, Harestad, 
Bertil Brattgård, Norum, 
Gertrud Gustafsson, Färgelanda, 
Ove Skåring, Uddevalla.

Arv andra kvartalet:
Tore Henriksson, Södra Mellby 
(NÖ fick del i en fastighet)

Sy- arbets- och missionsföreningar 
andra kvartalet:
Slätthög 5000, 
Lidhult 2000.

Övriga upplysningar lämnas  
av kassören.
Under många år har företaget 
eMeMTe satt adresserna bak på 
våra tidningar och sedan lämnat 
dem till posten. Nu har man tyvärr 
gått i konkurs, så förra numret var 
det sista som man hjälpte oss med. 
NÖ vill här tacka för mångårigt 
samarbete och vänligt bemötande 
från personalen på eMeMTe.
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I detta nummer av vår tidning kan 
du läsa om människor som åkt från 
öster mot väster och från väster till 
öster. Sedan åkte de förstås tillbaka 
igen. Förhoppningsvis skall detta ge 
en bild av NÖ:s arbete och hur det 
är i de länder vi verkar. Artiklarna 
med sina bilder är också en redovis-
ning hur missionen använder peng-
ar som den tacksamt tar emot. Det 
ger litet mer kött på benen än bara 
siffrorna på föregående sida. Det du 
har sänt, sänder vi vidare! En del av 

det som du kan läsa inne i bladet har 
geografisk anknytning till NÖ. Det 
rör ett område som är ”vårt”, även 
om vårt stöd inte går till just den 
trakten.

Tack för ert trofasta stöd till mis-
sionens tur och retur!

 Anders Eliasson

Tur och retur

Danagård Litho, Göteborg 2019  
  
Miljömärkt Trycksak 3041 0196


