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För oss människor
Det gällde oss människor, när Gud 
sände sin Son till jorden. För sin 
egen skull hade Han inte behövt 
göra något sådant. Han hade det 
bra. Han var salig i sin himmel. 
Men Hans kärlek till den fallna 
mänskligheten tvingade Honom. 
”Till ende Sonen sade han: Jag 
måste mig förbarma” (Ps nr 37:4 i 
1937 års psalmbok).

För vår salighets skull
Skälet var, att också vi människor 
skulle få dela saligheten hos Gud i 
himmelen. Han kom till jorden för 
att vi skulle få komma till himme-
len, helt enkelt. Han ville också ha 
saliga människor hos sig i sin här-
liga himmel, inte bara saliga äng-
lar. Men då vi var syndiga och allt 
annat än heliga och saliga, måste 
Han ta detta steg, som ingen annan 
än Han hade kunnat tänka ut, för 
att rädda oss ut ur syndens fången-
skap. ”Far ner uti det syndaland 
Och lös de fångar arma” (Ps 37:4 
i 1937 års psb).  

Stigit ned från himmelen
Det var en stor förnedring av Guds 
Son att lämna den härliga himme-
len och stiga ned till den syndiga 
jorden. Hans tillstånd på jorden var 
hela tiden ett förnedringstillstånd, 
då Han avstod från mycket av sin 
himmelska makt och härlighet och 
”ödmjukade sig och blev lydig in-
till döden” (Fil. 2:8). Han föddes hit 
för att dö. Förnedringen syntes tyd-
ligt redan vid födelsen, då Han lät 
sig födas in i världen som ett litet 
spädbarn, inte bland fin och förnäm 
högreståndsklass utan bland djuren 
och i social fattigdom. Djuren för-
stod bättre än människor det stora i 
den obemärkta händelsen i nattens 
timmar i ett stall i Betlehem. ”En 
oxe känner sin ägare och en åsna 
sin herres krubba, men Israel kän-
ner intet, mitt folk förstår intet” 
(Jes. 1:3). Det är ett starkt vittnes-
börd om Guds storhet att Han kun-
de stiga ner så djupt och göra sig så 
liten. Det himmelska lindades in i 
jordiska bindlar, vilka Guds Son 
inte tog av sig, förrän Han lämna-

Julbetraktelse:

“Jesus Kristus, som för oss människor och 
för vår salighets skull har stigit ned från 

himmelen och tagit mandom.”  
(ur Nicenska Trosbekännelsen)
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de dem i den tomma graven. ”Sin 
Fader Sonen lydig var, kom till mig 
här på jorden” (Ps 37:5 i 1937 års 
psb).

Tagit mandom
Gud blev människa, människa av 
manligt kön. Maria födde i nattens 
mörker en son, som var Gud själv.

”Till människans förlossning tog 
du mandom Och försmådde icke 
jungfruns sköte” (Ur Te Deum, G 
Sv Ps 603). Vilket obegripligt mira-
kel! Vilket outgrundligt mysterium! 
Ett evigt beslut som nu blev verk-
ställt i tiden! Jesus är därmed den 
enda person, som är ”sann Gud, 

född av Fadern i evighet, och till-
lika sann människa, född av jung-
frun Maria” (Luthers förklaring 
till Andra trosartikeln). ”När han 
kom i människogestalt, så befanns 
han i utvärtes måtto vara såsom en 
människa” (Fil 2:7). ”I mänsklig-
heten uppenbar, Är han min broder 
vorden” (Sv Ps (1937) 37:5).

O Jesu Krist, som mandom tog
Att liv åt världen giva,
Din kärlek blott dig därtill drog,
Vårt hopp du ville bliva.
(Ps (1937) 40:1).

Göte Siverbo

Ordförandens spalt

Biskopsval i DELKU Ukraina
I årets första nummer berättade jag 
om installationen av Pavel Sjvarts 
som biskop eller Bischöflicher Visi-
tator i DELKU. Eftersom man väljs 
till detta på ett år har det under ok-
tober varit nytt biskopsval i DEL-
KU. Denna gång har det gällt en 
riktig biskopstjänst, som är på fem 
år. Pavel Sjvarts har återigen valts 
och skall installeras i början av de-
cember i år. Vi önskar honom Guds 
välsignelse i sin fortsatta tjänst. Jag 
hoppas också kunna återkomma 
med ett referat från denna installa-
tion i nästa nummer av tidningen.

Hjälpsändning till Litauen
Lagret i Solberga är nu i stort sett 
fullt och vi förbereder för att skicka 
nästa hjälpsändning, årets tredje. 
Denna gång skall den gå till Litau-
en. I samband med att Mindaugas 
Kairys besökte oss vid vårt årsmöte 
i våras fick han frågan om Luther-
ska kyrkan i Litauen var intresserad 
av en hjälpsändning under vintern 
vilket han då tackade ja till.

Styrelsearbetet
Nordisk Östmission brukar ha sty-
relsemöte var 5:e vecka. Med ett lite 
längre uppehåll över sommaren hin-
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ner vi därför med 9 styrelsemöten på 
ett år. Vi ses alltså relativt ofta för att 
besluta i aktuella frågor och vi behö-
ver därför sällan fatta beslut mellan 
mötena, s.k. per capsulam-beslut. 
Däremot blir det så att man på mö-
tena endast hinner behandla aktuel-
la frågor. Man hinner inte diskutera 
verksamhetens långsiktiga inrikt-
ning. I slutet av oktober hade vi där-
för ett extra möte där vi diskuterade 
frågor med mer långsiktig inrikt-
ning. Jag vill betona att detta abso-
lut inte betyder att vi funderar på att 
ändra Nordisk Östmissions sätt att 
arbeta eller att ändra våra grundläg-
gande värderingar. Däremot kan det 
vara så att t.ex. stadgar kan behöva 
ändras därför att verksamheten har 
ändrats med tiden. Vissa uttryck i 
stadgarna kan ha blivit obsoleta. Ett 
tydligt sådant exempel är att det i 

våra stadgar står att vi skall arbeta 
med kassettspridning. Tekniken har 
i detta fall sprungit ifrån stadgarna. 
Det kan därför finnas skäl att med 
jämna mellanrum se över stadgarna. 
På mötet hann vi bara konstatera att 
ett behov fanns, som vi behöver be-
arbeta vidare med. Senast stadgarna 
justerades var 2007 för d.v.s. drygt 
12 år sedan.

Denna gång var hela styrelsen 
samlad varför vi passade på att ta 
en bild som bifogas denna artikel.  

Jul och Nyårshälsning
Så vill jag också tacka alla er läsare 
och understödjare för året som gått. 
Jag vill också önska er en God Jul 
och ett Gott Nytt år i vår Frälsares 
namn!

Martin Wihlborg
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Hälsningar och tack från  
församlingar i Rumänien efter senaste 

hjälpsändningen till landet

Bröder och systrar i Jesus Kristus!
Vi tackar väldigt mycket våra vänner 
ifrån organisationen Nordisk Öst-
mission för den humanitära hjälpen, 
som vi fick av er, genom kyrkoherde 
Culai Enache från Göteborg. Vi blev 
mycket glada för den.

Vi uppskattar mycket er genero-
sitet och solidaritet som ni visade 
våra troende, som kämpar med sto-
ra ekonomiska problem, först och 
främst romerna som bor i vår för-
samling.

Vi ber till Gud att han skall ge 
den svenska organisationens ord-
förande Martin Wihlborg och dess 
övriga medarbetare en god hälsa 
och stora framgångar i sin ädla hu-
manitära verksamhet.

Kyrkoherde Jonascu Nicusor

Bröder och systrar i Jesus Kristus!
Vi framför ett väldigt stort tack till 
organisationen Nordisk Östmission 
för den humanitära hjälpen som ni 
har skänkt till oss genom kyrkoher-
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de Culai Enache från Göteborg.
Vi uppskattar mycket er generosi-

tet och solidaritet som ni visat mot 
våra troende särskilt mot de fattiga 
familjerna och mot romerna, som 
fick den största delen av era gåvor.

Vi ber till den gode Guden att ni 
skall få en god hälsa och framgång-
ar i er ädla verksamhet och att Han 
välsignar era familjer.

Prästen Parasdeiv Teodor

Bröder och systrar i Jesus Kristus!
Med stor respekt framför vi vårt tack 
till organisationen Nordisk Östmis-
sion för den humanitära hjälpen som 
ni har skänkt oss genom kyrkoherde 
Culai Enache från Göteborg. Våra 
församlingstroende tackar er för ge-
nerositet och solidaritet som ni visat 
oss speciellt till de fattiga familjerna 
och till romerna, som har fått den 
största delen av hjälpen, som vår 

kyrkoförsamling fick från er.
Vi ber att Gud skall ge er god häl-

sa och uppfylla era önskningar samt 
välsigna era hem och familjer.

 Prästen Pasare Luciau

Systrar och bröder i Kristus!
På romernas, som bor i Vaskei och 
Onesti, vägnar vill jag framföra 
vår tacksamhet till den svenska or-
ganisationen Nordisk Östmission 
för den humanitära hjälpen som ni 
har skänkt till våra romer som bor i 
denna del av Moldavien, genom den 
rumänske prästen Culai Enache från 
Göteborg.

Vi ber till Gud att han skall välsig-
na Martin Wihlborg och hans med-
arbetare från Nordisk Östmission 
och att Han skall skänka dem god 
hälsa och ett långt liv med glädje.

Med broderliga hälsningar 
 Costel Alere
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I augusti kom Tony hem från en av sina resor till Armenien där han föreläst 
för iranier. Denna gång skickade han en artikel skriven av dr Iraj, en annan 
av lärarna på konferensen. Vi har fått tillstånd att publicera nedanstående 
artikel.

Bakgrundsinformation
På inbjudan av käre broder Tony, 
som bestämmer aktiviteterna i Ar-
menien, åkte jag till Armenien för 
att genomföra utbildning i lärjung-
askap för troende och för dem som 
var intresserade av att lära sig mer 
om kristendom.

Detta var fjärde gången jag be-
sökte centret i Armenien. Nästan 50 
iranier hade kommit till konferen-
sen. De flesta kände inte varandra 
innan kursen. Det hade tagit lång 
tid att komma till centret i Arme-
nien från Iran. T.ex. hade de som 
kom från Shiraz och Kerman, näs-

Konferens i Armenien 2019

Parti av Armenien. Foto: Anders Brogren
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tan 48 timmars resväg. Denna kon-
ferens sker på en säker plats för de 
troende, där de kan ha gemenskap 
med andra troende utan att behöva 
vara rädda för repressalier samtidigt 
som de får en solid biblisk undervis-
ning. För många är detta den enda 
kristna gemenskap de har på ett år.

45 människor kom till konferen-
sen, men 54 personer hade planerat 
att vara med. Fyra troende stop-
pades vid gränsen och vägrades 
gränspassage. De blev tvungna att 
åka tillbaka. En familj fick infor-
mation om att en nära anhörig hade 
dött och blev tvungen att vända till-
baka. Många människor som kom 
till konferensen ansåg att de var 

kristna men efter att ha pratat med 
dem blev det klart att de hade inte 
en riktig förståelse för vad kristen-
dom är.

Väl medvetna om dessa utma-
ningar försökte vi dela Guds Ord 
och de goda nyheterna om fräls-
ningen genom tron på Jesus Kristus. 
De flesta iranier kommer från en 
muslimsk bakgrund men ändå vi-
sade deltagarna en strävan efter att 
lära sig vad biblisk kristendom är.

Konferensaktiviteter  
och välsignelser
Enligt schemat serverades frukost 
6:30−8:30 på morgonen. Det följdes 
av morgonbön och en genomgång 

En kyrka i Armenien. Foto: Anders Brogren
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av den historiska bakgrunden till 
Bibeln, som leddes av broder Tony. 
Jag deltog genom att spela dragspel 
I samband med lovsångerna som 
sjöngs. 9:30 började jag en serie fö-
reläsningar om Bibeln, den nya fö-
delsen, Guds Ords trovärdighet och 
flera lektioner om kristen bön ge-
nom att gå igenom Fader Vår. Efter 
avbrott för te höll en annan lärare 
föreläsningar om Johannesevange- 
liet och Jesu andra ankomst. Vi hade 
också föreläsningar på eftermidda-
gen innan middag. Efter middagen 
hade vi en stund för frågor och svar. 
Det var ett öppet forum där många 
olika frågor besvarades.

På söndag firade vi gudstjänst 
efter middagen. Tolv personer över-
lämnade sina liv åt Kristus. Vi hade 
en dopgudstjänst på tisdagen där 
sju personer döptes. Detta var ett 
gott vittnesbörd både för de troen-
de som inte ännu hade lytt Herrens 
befallning att låta döpa sig och för 
de icketroende för att dessa skulle 
få en större förståelse för dopet. Vi 
hade också en nattvardsgudstjänst 
på konferensens sista dag, där de 
deltog som hade rätt att delta.

Tre av konferensdeltagarna, två 
unga kvinnor och en ung man, var I 
början negativa till tankarna på syn-
dafördärvet och frälsningen genom 
tron på Jesu Kristus Guds Son och 
förklarade att de bara hade kommit 
dit för att få information om kris-
tendom. Men i slutet av konferensen 
efter frukosten då de skulle åka, er-
kände de att de var övertygade om 
vad Jesus hade sagt och sa att de var 
beredda att bekänna Kristus som 
sin Herre och Frälsare. Detta var 
uppmuntrande för alla. Att få vara 
i en säker omgivning och få möjlig-
heten att ställa frågor och få biblis-
ka svar, som förklarade möjligheten 
av frälsning genom Jesus Kristus 
den ende som kan erbjuda det nöd-
vändiga offret för att få syndernas 
förlåtelse, hade påverkat dessa unga 
iranier.

Övergripande var konferensen en 
välsignelse för oss som anordnare 
och lärare. Herren öppnar hjärtan 
på de iranier som finns innanför 
Iran, medan de lever i de nuvarande 
svårigheterna i landet.

dr Iraj
Övers. M.W.

Bön i Karelen
Tacksägelse - och botgudstjänst för föräldrar och anhöriga till  

i otid avlidna barn. Kaukala kyrka, Kexholm, 28/12 kl 15.  
Pastor Jonas Nilsson (072-931 83 42) är inbjuden att medverka. 

Kontakta Jonas om du har några frågor. Välkommen med!
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I slutet av mars i år besökte jag Mongoliet för att vara med att undervisa. 
Det var mitt femte besök i landet efter att vår familj avslutade som fastbo-
ende missionärer i Mongoliet sommaren 2016. Men även om vi de senaste 
åren inte bott i Mongoliet, är vi glada för att vi genom besök och verksam-
het från Norge fortfarande kan upprätthålla kontakten med den mongoliska 
kyrkan. 

Bibelskola 
Under mitt besök i våras undervisa-
de jag om ”Bön och andlig kamp” 
(mot djävulen, världen och vårt eget 
kött) vid Mongoliets evangeliska 

lutherska kyrkas bibelskola. Tidiga-
re var denna skola lokaliserad i sta-
den Darkhan, men den är nu flyttad 
till huvudstaden Ulaanbaatar. Vi 
var 21 studenter vid detta tillfälle. 

Mongoliet-information:
NÖ-tidningen innehåller då och då för svenska läsare information från 
Mongoliet och den missionsverksamhet som bedrivs där av Norsk Luthersk 
Misjonssamband (NLM). Gåvor till missionsarbetet i Mongoliet sänds di-
rekt till NLM.

Kära Missionsvänner!

Deltagare vid Luther-konferensen (gruppbild)
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Åtta av studenterna avslutade med 
examen och högtidligt överlämnan-
de av diplom. Dessa studenter hade 
då genomfört ett två-årigt studium 
som innebär två veckors undervis-
ning vid åtta tillfällen. Normalt sett 
är det fyra tillfällen per år. 

Luther-konferens
Vid detta besök undervisade jag 
också vid den årliga Luther-konfe-
rensen. Det är de lutherska försam-
lingarna i Mongoliets evangeliska 
lutherska kyrka (MELK) som ar-
rangerar denna konferens en gång 
om året. Då samlas ledare för de 
lokala församlingarna; pastorer, 

evangelister, ledare i bibelgrupper 
etc, för att lyssna till och samtala 
om teman som hjälper oss att bevara 
det frigörande evangeliet. Vid dessa 
samlingar har det vid de senaste 
åren undervisats över teman som 
den Augsburgska bekännelsen, lag 
och evangelium, Lilla katekesen, 
trosbekännelsen och Herrens bön. 
Jag var nu på plats för att undervisa 
om vårt kristna dop.

Vi hade 3x75 och 2x90 minuters 
pass med undervisning och grupp-
samtal på dessa dagar. Väldigt 
spännande! Det var en stor glädje 
att förmedla undervisning om do-
pets gåva. Som på så många andra 

Från Luther-konferensen i Mongoliet
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platser blir dopet också bland mon-
goliska kristna ofta reducerat till att 
vara en handling som den troende 
själv genomför i lydnad, och för att 
bekänna sin tro. Och även om det 
kan sägas vara en del av saken för 
en vuxen som önskar att bli döpt, 
så är det frigörande att bekänna och 
förkunna att den stora saken i do-
pet är att Gud själv handlar när han 
förmedlar sina gåvor genom dopet; 
förlåtelse av synder och den Helige 
Ande, och att han föder oss på nytt 
som sina barn. 

NLM i Mongoliet 
Innan jag återvände hem från Mon-
goliet kunde jag delta på Norsk 
Luthersk Misjonssambands (NLM) 

årsmöte för de utsända som har sin 
tjänst i Mongoliet nu. Det var fint att 
få bli uppdaterad på det nuvarande 
arbetet, och uppmuntra dem till vi-
dare trofasthet i tjänsten. 

I västra Mongoliet fortsätter an-
strängningarna för att nå den mus-
limska minoritetsbefolkningen med 
evangeliet. Jag vill gärna uppmunt-
ra er till att vara med i förbön för 
denna folkgrupp och för våra ut-
sända som arbetar bland detta folk! 
Särskilt vill jag nämna familjen 
Olafson. Efter att ha bott ett år i 
huvudstaden Ulaanbaatar, flytta-
de de nu i somras till Khovd, där 
vår familj var stationerade i sju år. 
Bed för de vuxna, för språkstudier 
och kulturkännedom, bed för deras 

Studenter som avslutat med examen
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barn och deras skolgång, bed för be-
skydd i den andliga kampen och för 
evangeliets framgång! 

Tjänst i Norge
Efter att jag de senaste två och ett 
halvt år har haft prästtjänst i Skien, 
Norge, har jag blivit vald till til-
synsmann (biskop) i Det evangelisk 
lutherske kirkesamfunn (DELK). 
Denna tjänst började jag i septem-
ber. Därmed är det osäkert i vilken 
grad jag framöver kan resa för nya 
undervisningsuppdrag i Mongoliet.

Men, om jag inte kan arbeta med 
fokus på Mongoliet, så fortsätter 
Gunn sitt arbete med litteratur. Hon 
skriver på en andaktsbok/troslära 
som riktar sig till vuxna, eller mer 

mogna, medlemmar av kyrkan i 
Mongoliet. Tidigare har hon över-
satt en andaktsbok för barnfamil-
jer, och skrivit en andaktsbok för 
ungdomar. Boken hon nu skriver, 
är i två delar. Del ett är nu på väg 
att avslutas, och vi hoppas att den 
kommer i tryck inom kort. Sam-
tidigt jobbar hon vidare med den 
andra delen. Jag tjänstgör i någon 
grad som teologisk konsulent i detta 
arbete, så på det sättet är detta ett 
gemensamt projekt. 

Med denna hälsning önskas en 
välsignad julhögtid. 

Bertil Andersson 

NLM:s utsända
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Gåvoredovisning
JULI 2019
Gåvor  40782:00
Kollekter  4098:00
Summa: 44880:00

Kollekter juli 2019
Uddevalla 750, 
Solberga 2203, 
Jonakapellet, Österåker 145, 
N Vi-Tidersrums ev.-lutherska  
missionsförening 1000.

Hyllningar juli 2019
Elisabeth och Sven Hansson,  
Söndrum, 
Gudrun Kjellberg, Halmstad.

Begravningar juli 2019
Uno Bernhardsson, Grinneröd, 
Gunnar Pleijel, Onsala

Sy- arbets- och missionsföreningar 
m.m. juli 2019
Jörlanda 13484.

AUGUSTI 2019
Gåvor  29750:00
Kollekter  8710:00
Summa  38460:00

Kollekter augusti 2019
Göteborgs S:t Pauli 1256, 
Naum 325, 
Kungälv-Ytterby 6056, 
Frillesås 1073.

Hyllningar augusti 2019
Kerstin Åkesson, Brålanda, 
Gudrun Kjellberg, Halmstad, 
Chester Åhsberg, Ås, 
Sture Larsson, Torsby, Älvsyssel.

Begravningar augusti 2019
Stig Holm, Krokstad, 
Gunilla Mosén, Färgelanda, 
Gunhild Bengtsson, Horred.

SEPTEMBER 2019
Gåvor  44241:00
Kollekter  1669:00
Summa  45910:00

Kollekter september 2019 
Uddevalla 440,
Älekulla 150, 
Torestorp 200, 
Öxabäck 350, 
Skaftö 529.

Begravningar september 2019 
Gunnar Johansson, Surteby, 
Ester Nilsson, Solberga, 
Anna Svensson, Jörlanda, 
Elisabeth Fägerhall, Uddevalla.

Hyllningar september 2019: 
Margit Johansson, Hålta,  
Olof Börjesson, Träslöv.

Övriga upplysningar meddelas av 
kassören.
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Vad ser NÖ:s kassör när ni betalar 
och girerar till vårt plusgirokonto 
eller vårt bankgironummer? Betalar 
ni ”manuellt”, d.v.s. stoppar ett in-
betalningskort i ett kuvert, ser NÖ 
det ni har skrivit på en bild vi får 
från banken. Om ni betalar genom 
nätet syns ert namn, er adress och 
er postort i ett hörn av betalnings-
avin, och ert meddelande kommer 
också fram. Normalt behöver man 
inte upprepa namn och adress. Men 
några banker har börjat slopa rad 
två med gatuadressen eller belägen-
hetsadressen. Skulle ni vara en ny 
givare i dessa sistnämnda fall, och 
inte sedan tidigare finns med i vårt 
prenumerantregister kommer vi 
inte att få reda på hela adressen.

Vilka får NÖ-tidningen? Jo, vi 
sänder den till gamla och nya gi-
vare, även när första gåvan var en 
minnes- eller hyllningsgåva. Tack 
och information på samma gång. 
Gamla givare får tidningen som 
tack för långvarigt stöd, även om 
man inte nu har möjlighet att ge 
en gåva. Församlingar och andra 
får den som informationsmaterial. 
Ibland ägnar vi oss dock åt gallring 
i registret. Vi har nämligen anteck-
nat de år man har givit.

Har du missat något nummer? 
Hör av dig, vi har många gamla 
nummer i lager. Vi räknar med att 
ge ut tidningen även nästa år.

A.E.

Betalningar  
från utlandet

Nordisk Östmission kan ta 
emot kronor på Plusgirot
 42 20 57-0 i Nordea 
(NDEASESS) som internatio-
nellt har nummer SE29 9500 
0099 6026 0422 0570.

Betalningar i euro kan ock-
så skickas till vårt konto i 
Deutsche Postbank (PBNKD-
EFF) med kontonummer DE77 
5901 0066 0006 0306 64.

Mottagare är i båda fallen 
Nordisk Östmission, och den 
adress som NÖ har registrerad 
hos Skatteverket är den hem 
till kassören (se baksidan).

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!



Nordisk Östmission har enligt sina stadgar målsättningen ”att verka för evangelii spri-
dande bland i första hand östeuropeiska men i mån av ekonomi och övriga resurser också 
bland asiatiska folk”. Nordisk Östmission deltar också i mån av möjlighet i ”materiell 
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Adressändringar och liknande ärenden meddelas kassören! 
Nordisk Östmission, Fagerliden 6, 451 93 Uddevalla

Jultiden är den tid då vi firar att vår 
Herre blev människa för att försona 
alla våra synder. Han står över tiden, 
men kom in i den. Detta budskap från 
tidens Herre skall föras ut till så många 
som möjligt. Finns det rum för honom 
hos dig?

NÖ tackar för alla gåvor till mission-
en, från kyrkor, missionsföreningar 
och enskilda givare. Du får läsa något 
om vårt arbete. Bilden t.h. påminner 
om att det finns rum där man samlas 
till tillbedjan av Frälsaren, att NÖ får 
kollekter som upptagits i kyrkor, att 
missionsföreningar är givmilda samt 

att någon från NÖ vid tillfälle har fått 
berätta något litet om vår mission. Ta 
gärna med NÖ i dina förböner! Kristi 
kyrka är både lokal och världsvid.  A.E

Rum för Jesus, tidernas Herre

Danagård Litho, Göteborg 2019  
  
Miljömärkt Trycksak 3041 0196

Tidersrums kyrka. 
Foto: Anders Eliasson


