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Starý Smokovec i Slovakien. Foto Martin Wihlborg.

läs inne i tidningen:
Betraktelsen Att vandra med Gud (sidan 2).
En artikel från Slovakien under överskriften covid19-pandemin (sidan 19). 
NÖ:s förändrade stadgar, som utgör grund och byggnad i korsvirkets tecken  
för missionens formella arbete (mittuppslaget).
Sammanfattningsvis är den smala vägen viktig för vandringen genom livet mot det rätta målet.
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1. Vi är vandrare
Så började de sin vandring mot Ka-
naan. (1 Mos 12:5) Abraham, Saraj 
och Lot och hela Abrahams hushåll 
vandrade. De gjorde det på Guds 
befallning och de vandrade med 
Gud. När Abraham vandrar med 
Gud blir han tilltalad ”Gud sade 
till Abraham”. Där finns hela tiden 
en dialog. När Abraham väl hade 
flyttat sina tält och kommit till en 
ny plats, byggde han ett altare åt 
Herren. Abraham stannade för att 
åkalla Herren.

Det var modigt av Abraham att 
våga bryta upp från sin invanda 
miljö med alla släktingar och vän-
ner. Vi har några få vandrare, som 
brutit upp mot okända länder och 
nya världar, att tacka för våra liv, 
vår familjs liv, ja människosläktets 
liv. ”Vi började som vandrare och 
vandrare är vi alltjämt” skrev en 
gång Carl Sagan. Som pilgrimer 
i världen har vi att vandra mot ett 
mål, ett Kanaan och liksom Abra-
ham vandra med Gud. Abraham 
skulle inte behöva förvirra sig i 
landskapet. Han gick på Guds löfte 
att bli visad rätt till ett gott och rikt 
land. Landet var bortom Eden men 
ändå påminde det om den underba-
ra lustgården, vår längtans mål.

2. Vandringen mot väster
Det började i den Fruktbara halvmå-
nen, det område som vi känner som 
de bibliska länderna. Där upptäckte 
man att vilda spannmålsarter var 
fruktbara. I världen finns det fem-
tiosex ätbara gräs som vete, majs 
och ris. Av dessa växte trettiotvå i 
de bibliska ländernas områden, att 
jämföra med att havre är Europas 
enda bidrag och Afrika och Ameri-
ka har bidragit med fyra gräs var-
dera. Människor började hålla djur 
och tämja dem: hundar, getter, får 
och kor blev husdjur. Abrahams ka-
meler fick inget genomslag i Europa 
då vandrare kom med växter, bus-
kar, djur och kunskap till Europa. 
Det fanns ytterligare något som vi 
länge hade saknat i Europa och det 
var skriften. Vi vet mycket om de 
bibliska länderna tack vare skriften. 
När Hammurabi var kung i Babylo-
nien ca 1792-1750 f. Kr fanns det en 
rik bronsålderskultur i södra Tysk-
land, som vi inte vet mycket om ef-
tersom vi inte har några skriftliga 
källor. Skrivkonsten kom till oss 
och med den Guds ord. Medelti-
den blev kristen och mot slutet av 
den kunde också Den Heliga Skrift 
tryckas. Vi fick möjlighet att vandra 
i Bibeln!

Betraktelse:

Att vandra med GudAtt vandra med Gud
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3. Vandringen med den uppståndne
Jesus kallade människor och gav 
sig ut på vandring med dem. Kal-
lelseropet är: Följ mig! Det händer 
något när Jesus är på vandring. Den 
blinde Bartimaios som satt invid 
vägkanten vid Jeriko anropade Je-
sus. Hans blindhet blev botad av 
Jesus. Det kan hända något inom 
den som vandrar med Jesus. De 
som vandrade med Jesus på vägen 

till Emmaus kände en inre värme: 
”Brann inte våra hjärtan när han 
talade till oss på vägen och utlade 
skrifterna för oss?” (Luk.24:32) Det 
är inte bara en intellektuell förståel-
se där pusselbitarna ramlar på plats 
och ger en helhetsbild, det är något 
mer: Hjärtat är med! I tro på Guds 
löfte och under det hjärtliga samta-
let får vi vandra mot Kanaan.

Ingvar Häggander

Ordförandens spaltOrdförandens spalt

Covid-19
I skrivande stund (de första dagar-
na av maj) är det svårt att skriva en 
artikel utan att komma in på pan-
demin covid-19, som nu hemsöker 
vår värld. Jag har full förståelse för 
att många är mycket oroliga i dessa 
tider. Samtidigt måste man komma 
ihåg att den typen av sjukdom hör 
till det mänskliga livet alltsedan 
syndafallet. Vi vill så gärna tro att 
vi har all makt och att vi har kon-
troll över allting. Men så är det inte, 
och den nuvarande pandemin är en 
påminnelse om det. I övrigt vill jag 
gärna hänvisa till artikeln på an-
nan plats i detta nummer som vi 
fick från EVS i Slovakien. Ondrej 
Kolarovsky (som var en av dem 
som skulle ha besökt vårt årsmöte) 
började i slutet på 2018 sitt arbete 

på EVS med uppgift att starta en 
tankesmedja, där man behandlar 
ämnen som kultur, rättvisa, fattig-
dom, ekologi, äktenskap m.m. ur ett 
lutherskt kristet perspektiv. Bifogad 
artikel är en av de 26 artiklar som 
hittills publicerats.

Covid-19-påverkan på Nordisk 
Östmission
Eftersom Nordisk Östmission inte 
har några anställda i Sverige, utan 
allt arbete som görs här är ideellt 
och utan lön, så har vi inga problem 
med anställningar eller liknande. Vi 
har ju också kunnat genomföra vårt 
årsmöte med viktiga punkter, som 
val av styrelse, revisorer och val-
beredning. Men årsmötet var ändå 
påverkat av pandemin. Som ni vet 
hade vi ju bjudit in två personer, 
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förutom Ondrej Kolarovsky var det 
även Slavomir Slavik från Slova-
kien. Men så sent som på måndagen 
(sex dagar före årsmötet) fick jag 
beskedet att de inte kunde komma. 
Det var helt enkelt inte möjligt att 
åka mellan Sverige och Slovakien. 
Beskedet kom ju inte oväntat. Vi 
var beredda och hade redan tidiga-
re beslutat att trots allt genomföra 
vårt årsmöte. Det blev inte många 
som samlades i Solberga försam-
lingshem efter gudstjänsten. Många 
förstod nog att våra gäster inte skul-
le komma, några hade nog sett in-
formationen jag hade lagt ut på vår 
facebooksida. 

En verksamhet vi har stött under 
många år är konferensen Corpus 
Christi som brukar äga rum på som-
maren. Vi hade även i år beslutat 
att stödja deltagare från Lettland, 
Ryssland och Ukraina och för första 
gången fattat beslut om att även stöd-
ja några personer från Vitryssland. I 
skrivande stund vet jag inte vad som 
händer med sommarens möte, som 
skulle ägt rum i Wittenberg, men 
klart är väl att konferensen blir starkt 
påverkad av covid-19.

När jag sitter och skriver det-
ta kommer också ett rop på hjälp 
via mail från Litauen och diakoni-
ansvarige Mindaugas Kairys vid 
den lutherska kyrkan där. P.g.a. 
covid-19 har man stora problem med 
att få in pengar till den diakonala 
verksamheten. Ett liknande nödrop 
kommer från SELKU i Ukraina. Vi 

har därför beslutat ge båda dessa 
församlingar ett extra stöd. 

Nordisk Östmission och facebook
Som jag redan nämnt, informerade 
jag om det inställda mötet på vår 
facebooksida. Jag inser naturligtvis 
att många av er läsare inte har till-
gång till facebook och jag uppma-
nar er inte att skaffa det, men för er 
som redan har tillgång till det vill 
jag gärna passa på att informera 
om att Nordisk Östmission har en 
sida på facebook. Det är drygt 200 
personer som följer oss. Jag brukar 
med viss regelbundenhet (dock inte 
alltför ofta), lägga ut information 
om vad som händer och direkt efter 
det att jag fick information om att 
våra gäster inte kunde komma in-
formerade jag om det. 

Förändringar i styrelsen
Vid årsmötet skedde det en föränd-
ring i vår styrelse. Simeon Appell 
ersattes av Ingvar Häggander. 

Jag vill tacka Simeon Appell för 
de goda insatser du gjort för NÖ 
under många år! Jag har samtidigt 
full förståelse att det är svårt att för-
ena deltagande i styrelsen med bo-
ende och arbete i en helt annan del 
av Sverige än Västkusten, som är 
hemvisten för Nordisk Östmission. 
Simeon valdes in i styrelsen 2005 
och har alltså suttit i styrelsen i 15 
år. Skall jag här bara nämna en sak 
som Simeon har gjort för NÖ så får 
det bli när Simeon tillsammans med 
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några andra svenska ungdomar var 
volontärer i Ukraina under somma-
ren 2006. Man kan läsa mer om det-
ta i 4:e numret 2006 av vår tidning. 
Jag vill också hälsa Ingvar Häggan-

der välkommen till styrelsen. Det 
skall bli roligt att få arbeta tillsam-
mans under kommande år! 

Martin Wihlborg

Årsmötet 2020Årsmötet 2020

NÖ hade sitt årsmöte som planerat 
i Solberga församlingshem den 22 
mars, Jungfru Marie bebådelsedag. 
Årsmötesdeltagarna gick först till 
Solberga kyrka där det var högmäs-
sa kl. 10 med pastoratets kyrkoher-

de, Björn Gusmark, som tjänstgö-
rande. 

Tyvärr kunde inte de inbjudna ta-
larna från Slovakien komma. Års-
mötet blev därför bara just ett års-
möte med Nordisk Östmission. 

Solberga kyrka på Jungfru Marie bebådelsedag. Foto: Martin Wihlborg
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Årsmötet leddes av NÖ:s ordföran-
de Martin Wihlborg. Verksamhets-
berättelse (se annan plats i tidning-
en) och räkenskaperna (se samman-
drag) föredrogs och styrelsen bevil-
jades ansvarsfrihet. 

Den förändring av våra stadgar, 
som vi redogjort för här i tidningen, 
fastställdes. En del formuleringar 
är en återgång till de ursprungliga 
stadgarna (som f.ö. torde vara snar-
lika dem, som Ryska missionen = 
Slaviska missionen = Ljus i Öster 
hade på 50-talet), medan andra är 
en anpassning till en förändrad om-

värld. Du kan läsa stadgarna i mitt-
uppslaget på detta nummer.

Ingvar Häggander valdes som ny 
ledamot i styrelsen efter Simeon 
Appell som avböjt omval. Simeon 
fortsätter dock som ansvarig utgiva-
re. Bert-Åke Samuelsson och Ingrid 
Lindblom omvaldes för tre år och 
Maria Flising, som varit adjungerad, 
blev ordinarie ledamot i två år. 

Revisorer och valberedning om-
valdes. 

Som avslutning höll Anders Elias- 
son en andakt. 

A.E. 

Nordisk Östmissons årsmöte i Solberga församlingshem. På bilden syns  
ledamöter i styrelse och valberedning samt medarbetare vid lagret i Solberga.  
Foto: Martin Wihlborg.
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Styrelsen för Nordisk Östmission 
framlägger här årsberättelsen för 
det 64:e verksamhetsåret. Verksam-
heten har sin grund i Bibeln och be-
kännelsen. Under bön om Guds led-
ning vill vi vara med om att sprida 
evangelium om Jesus Kristus bland 
östeuropeiska och asiatiska folk.
NÖ har ingen anställd i Sverige. 
Allt arbete i Sverige sker ideellt och 
utan lön. Det gäller styrelsearbetet, 
insamlings verksamheten, och all 
övrig verksamhet.

Årsmötet 2019
Söndagen den 28 april hölls Nord-
isk Östmissions årsmöte i Älvsåkers 
kyrka och församlingshem. Vi blev 
väl mottagna. Församlingens präst 
Anders Ingmår tjänstgjorde vid 
gudstjänsten. Efter gudstjänsten 
berättade Mindaugas Kairys, präst 
och diakoniansvarig i den lutherska 
kyrkan i Litauen om sin kyrka och 
sitt arbete. Efter sedvanliga årsmö-
tesförhandlingar avslutades mötet 
med bön.

Val av styrelse
Följande ledamöter, som stod i tur 
att avgå, omvaldes vid årsmötet 
för ytterligare en treårsperiod: An-
ders Olsson och Martin Wihlborg. 
Magnus Skredsvik hade tackat nej 

till omval. Som ersättare för honom 
fick styrelsen i uppdrag att adjung-
era ytterligare en styrelseledamot 
för ett år. Vid styrelsemötet i juni 
adjungerades Maria Flising som 
styrelseledamot fram till årsmötet 
2020.   

Som ordförande i NÖ för ett år 
omvalde årsmötet Martin Wihlborg.

Revisorer och ersättare
Per-Olof Sahlberg och Ingemar 
Larsson omvaldes som revisorer. 
Som revisorsersättare nyvaldes 
Lars-Olof Thorsson.

Valberedning
Årsmötet omvalde Irene Karlsson 
och Jonas Andersson (sammankal-
lande) att ingå i valberedningen. 
Som ny ledamot i valberedningen 
valdes Magnus Skredsvik.

Styrelsen
Styrelsen har 2019-2020 bestått av 
Martin Wihlborg (ordförande), Per-
Åke Svensson (vice ordförande), 
Anders Eliasson (kassör), Simeon 
Appell (ansv.utg.), Bert-Åke Samu-
elsson (vice sekreterare), Margare-
ta Eliasson (sekreterare), Anders 
Olsson, Ingrid Lindblom samt he-
dersledamoten Bengt Westholm 
(avled 2019-12-09). Adjungerad 

Nordisk Östmissions  Nordisk Östmissions  
verksamhetsberättelse för år 2019verksamhetsberättelse för år 2019
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ledamot Maria Flising.
Styrelsen har under år 2019 haft 

10 protokollförda sammanträden. 
Förutom detta har styrelsen även 
samlats vid ett tillfälle för att dis-
kutera mer långsiktiga frågor. Vid 
detta möte diskuterades bl.a. beho-
vet av översyn av stadgarna. Detta 
möte har dock inte protokollförts.

Tidskrift och hemsida
Nordisk Östmissions tidskrift har 
2019 kommit ut med fyra nummer, 
alla i fyrfärg, med tillsammans 92 
sidor. Tidskriften trycks numera i 
3300 ex och har sänts ut i knappt 
2900 exemplar. Överupplagan an-
vänds för informationsspridning. 
Simeon Appell är ansvarig utgivare 
och dessutom ingår Anders Elias-
son i redaktionen. Genom tidskrif-
ten informerar styrelsen kontinuer-
ligt om missionsarbetet. Tidningen 
har förutom betraktelser innehållit 
information om vårt arbete, våra 
mottagarländer och annat med an-
knytning till missionen. Vi vill hål-
la tidskriften i en enkel, men gedi-
gen stil.

Hemsidan sköttes av Mikael 
Larsson. Adressen är www.nord-
iskostmission.se.

På Nordisk Östmissions face-
booksida lägger ordföranden regel-
bundet ut information om verksam-
heten. Här kan den som följer oss få 
snabb information om viktiga hän-
delser och när ett nytt nummer av 
tidningen är på väg ut.

VERKSAMHETEN

Ukraina
Tyska evangeliskt lutherska kyrkan i 
Ukraina (Delku)
NÖ:s samarbete med DELKU in-
leddes på 1990-talet när NÖ:s mis-
sionär Waldemar Wardaschko, på 
uppdrag av dåvarande biskopen för 
den lutherska kyrkan i Ryssland och 
andra stater, blev pastor i Himmels-
färdsförsamlingen i Charkiv. Idag 
leds församlingen av pastor Pavlo 
Sjvarts (Schwarz). Han har också 
ansvaret för församlingarna i Kre-
mentjuk och Poltava. Förutom att 
vara pastor i Charkiv har Sjvarts 
även varit biskop i DELKU. Under 
hösten omvaldes Sjvarts till biskop 
för DELKU, denna gång för fem 
år. Han installerades av Alexander 
Scheiermann, ärkebiskop för EL-
KRAS (evangeliskt lutherska kyr-
kan i Ryssland och andra stater). 
Biskopsinstallationen genomfördes 
i Kiev och NÖ:s ordförande var in-
bjuden. Ordföranden framförde där 
sin välgångsönskan till den omval-
de biskopen. NÖ har gett ett relativt 
omfattande stöd till DELKU, som 
förutom fortsatt stöd till församling-
en i Charkiv, även omfattar stöd till 
pastorerna Alexander Gross i Petro-
dolina, Oleg Fischer i Krivoj Rog 
och Igor Sjemigon i Kiev. NÖ har 
också fortsatt att ge bidrag till Nik-
olaj Herasymtjuks missionsarbete på 
ett blindskolehem. Förutom detta har 
NÖ också gett bidrag till en kurs för 
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pastorer i församlingarna, stöd till 
lägerverksamhet för ungdom samt 
ytterligare några mindre bidrag.

Ukrainas evangelisk-lutherska 
kyrkosynod (Selku)
NÖ har fortsatt sitt samarbete 
med brödraförsamlingarna i söd-
ra Ukraina (sammanslutna i SEL-
KU), ledda av biskop Alexander 
Jurtjenko. Samfundets sekreterare 
får lönebidrag från NÖ. I Mykola-
jiv arbetar familjen Miller inom en 
SELKU-församling och bidrag har 
givits till deras arbete i Bogumazu.
En pastor, Sergej Bevz i Dnipro, har 
understötts med lön varje månad. 
En grupp från SELKU har också 
fått bidrag för att vara med vid det 
årliga Corpus Christi-lägret som i år 
var i Göteborg. Med i den Ukrain-
ska gruppen var i år också två delta-
gare från DELKU.  

Barnens ambassad
Barnens ambassad under ledning av 
Mirjam och Boas Adolphi, som ar-
betar med att hjälpa gatubarn m.m., 
har fått sedvanligt bidrag till som-
marläger.

NÖ upprätthåller kontakten med 
Ukrainska lutherska kyrkan och 
dess biskop Vjatjeslav Horpyntjuk.

Lettland
NÖ bidrog till organisationen Cor-
pus Christii läger bl.a. genom att 
täcka kostnaden för deltagare från 
Lettland.

Lutherakademin, den lutherska 
kyrkans utbildningsanstalt, fick ett 
fortsatt penningunderstöd. Detta 
utbetalas två gånger om året.

NÖ har betalat kostnaden för de 
lettiska deltagarna vid den teolo-
giska STM-kurs som Församlings-
fakulteten i Göteborg anordnar. 
Utbetalningen har skett genom ett 
stipendium med en fast summa för 
varje deltagare och delkurs.

Förutom egna bidrag, har NÖ 
också hjälpt till med att förmedla 
gåvor till Lettland.

Rumänien
NÖ samarbetar med den Rumänska 
ortodoxa församlingen i Göteborg 
när det gäller hjälp till rumäner och 
till nödställda i Rumänien.

Ryssland
NÖ har genom Jonas Nilsson kon-
takt med ev. luth. kristna på Kron-
stadt med omnejd. I samarbete 
med den lutherska församlingen i 
Terijoki (Zelenogorsk) utfördes ett 
arbete på Kronstadt genom lokala 
krafter. Kyrkoherde Aleksej Belou-
sov i Terijoki fick i enlighet med 
avtalet en ersättning varje månad 
av NÖ för sitt arbete, bl.a. på ett 
hospits. Diakon Pavel Tsvetkov, har 
ett uppdrag från församlingen i Ty-
ris på sydsidan av Finska viken, och 
har en stor del av sitt arbete förlagt 
till Kronstadt.

Jonas har besökt Ryssland på 
uppdrag av NÖ.  
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Vårt anslag till bibelöversätt-
ningsarbetet inom Institutet för bi-
belöversättning har även i år gått till 
den ängsmariska översättningen. 
Översättare är Larisa Orsajeva. IFB 
och Larisa ger kontinuerligt infor-
mation till NÖ om översättningen.

NÖ har även stött deltagare från 
Ryssland som varit med i Corpus 
Christi-konferensen samt bidragit 
till att täcka kostnaden för Timo 
Laatos föreläsningar i paulinsk teo-
logi vid kyrkans utbildningscenter 
Keltto.

Litauen
Under året fortsatte samarbetet med 
den evangelisk-lutherska kyrkan i 
Litauen, vilken leds av biskop Min-

daugas Sabutis. Årets bidrag gick 
till utrustning till barn som började 
första klass i skolan.

Moldavien
NÖ samarbetar med den lutherska 
kyrkan i republiken Moldavien 
(Moldova och Transnistrien) och 
med Norsk Luthersk Lekmanns-
misjon (NLL).

Vitryssland
Vi har kontakt med lutherska för-
samlingar i Vitryssland. Pastor 
Pavel Lutjenko får stöd för att 
kunna besöka de olika försam-
lingarna i sin kyrka. NÖ har ock-
så gett pengar till julklappar till 
barn.

NÖ ger bidrag till lönen för Slavomir Slavik i Slovakien. Här ser man honom i sam-
band med NÖ:s årsmöte i Horred 2015. Foto: Martin Wihlborg.
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Slovakien och Polen
NÖ ger bidrag till Slovakiskt evang-
eliecenter i form av ett lönebidrag 
under ett år. EVS är en friståen-
de luthersk organisation som bl.a. 
ordnar kristna läger. Det är Slavo-
mir Slavik i EVS som får hjälp på 
detta sätt. Fortsatt stöd har också 
getts till den tankesmedja som har 
genomförts inom EVS. Ett sådant 
arbete är mycket angeläget i en tid 
av bristande insikt i och kunskap 
om kristen tro.

Det lutherska radiomissionsarbe-
tet i Polen, som utfördes av Marek 
Cieslar, har avslutats.

Iran
Stöd till kristna radiosändningar på 
persiska är en del av NÖ:s arbete för 
asiatiska folk. Stöd ges till läger för 
iranier som genomförs utanför Iran. 
Detta stöd går genom TWR Kana-
da, och vårt stöd har hållit på sedan 
1990-talet.

Hjälptransporter
NÖ samlar in en mängd hemsticka-
de och begagnade kläder och andra 
hjälpmedel m.m. för att sända dem 
österut. Detta arbete utförs av våra 
trogna medarbetare i Solbergatrak-
ten. I ledningen för detta arbete 

Solberga kyrka, i närheten av vårt transportlager. Foto: Martin Wihlborg.
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står Elsie Alfredsson (insamlingen) 
samt Jonas Andersson (administra-
tion av transporter). Under året har 
det skickats tre transporter. Dessa 
har gått till Rumänien, Ukraina och 
Litauen.

Ekonomi
För NÖ:s ekonomi hänvisas till bok-
slutet. Vi har förmånen av att ha en 
mycket stabil ekonomi, bl.a. tack 
vare arv vi fått under åren. Gåvor 
från våra givare samt kollekter från 
kyrkor täcker inte alla utgifter vi 
har för missionsarbetet under ett år 
men tack vare arven har vi kunnat 
bygga upp en reserv, så att vi kan 
säkerställa fortsatt stöd under ett 
antal år. Arvlåtare under 2019 har 
varit Tore Henriksson, S Mellby 
och Brita Gustavsson, Floby. (Dess-
utom har slutredovisning skett av 

dödsbona Ella Svegelius och Birgit 
Magnusson.)

NÖ handlar inte aktivt med aktier 
och aktiefonder. Däremot förvaltar 
vi aktier som vi fått i arv, och får 
därmed utdelningar som vi redovi-
sar i bokföringen tillsammans med 
avkastningen från räntebärande 
konton. Ränteläget gör att aktieut-
delningen många gånger är rikliga-
re än ränteinkomsterna i övrigt.

NÖ har även detta år fått verka 
med Herrens välsignelse och under 
hans beskydd. Detta är vi tacksam-
ma för, och vill tacka för alla små 
och stora gåvor. Det förtroende vi 
har hos våra givare är oerhört be-
tydelsefullt för vårt arbete. Även 
i fortsättningen önskar vi få tjäna 
Herren och åtnjuta våra understöd-
jares förtroende genom gåvor och 
förböner.

Kronstadt: Renate konfirmeras av 
Pavel Tsvetkov.

Elena, församlingsmedlem på  
Kronstadt, delar ut matransoner. 

Foto: Tsvetkov
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Resultaträkning 2019   
Kurs SEK/EUR: 10,46 

Inkomster: 
Gåvor, allmänna 507 102,00 kr
Kollekter o anslag 76 737,50 kr
Gåvor Ukraina 2 200,00 kr
Testamenten 1 842 194,19 kr
Sykretsgåvor 38 822,70 kr
Sålda frimärken 263,00 kr
Östhj, Aluksne 16 500,00 kr
Räntor och utdeln 90 434,39 kr
Betalda resor, åter 11 000,00 kr
Summa inkomster 2 585 253,78 kr

Utgifter:  
Porto: tidningen, frimärken, bank mm 78 228,03 kr
Avlöning: Slovakien, Ukraina, Ryssland 185 549,06 kr
Resor till och från öst, även kurser 130 102,61 kr
Radiomission & Iran 113 789,74 kr
Bibelspridning 100 000,00 kr
Trycksaker (tidning o blanketter) 70 004,75 kr
Omkostnader 18 499,78 kr
Corpus Christi (läger) 29 927,26 kr 
Ukraina 420 232,97 kr 
Litauen 33 290,56 kr 
Vitryssland 6 685,41 kr
Ryssland 35 408,70 kr 
Slovakien 36 885,45 kr 
Lettland 162 481,50 kr 
Rumänien 47 304,00 kr 
Summa utgifter 1 468 389,83 kr 

Inkomster: 2 585 253,78 kr
Utgifter: -1 468 389,83 kr
Valutaväxling -5 293,09 kr
Årets resultat 1 111 570,87 kr
 
Corpus Christi även under resor.
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(nordisk evangelisk mission bland östeuropeiska och asiatiska folk)
Antagna vid Nordisk Östmissions årsmöte 6 februari 1960 uppdaterade 

vid Nordisk Östmissions årsmöten 1980, 1995, 1996, 2007 och 2020

§ 1.§ 1.
Nordisk Östmission har till syfte att verka för spridning av evangelium i 
första hand bland östeuropeiska men i mån av ekonomi och övriga resurser 
också bland asiatiska folk. Detta sker främst genom stöd till lokala luther-
ska kyrkor och församlingar. Det kan också ske genom stöd till översättning 
av Bibeln och annan kristen litteratur, samt till utbildning och medverkan 
vid evangelisation via olika media. Nordisk Östmission deltar även med 
materiell hjälpverksamhet och skickar regelbundet ut hjälpsändningar.

§ 2.§ 2.
Medlemskap i Nordisk Östmission kan förvärvas av var och en som vill 
främja dess syften och betalar fastställd medlemsavgift.  

§ 3.§ 3.
Nordisk Östmissions styrelse har sitt säte i Göteborg. Styrelsen består av 9 
ledamöter. Val av styrelseledamöter sker vid årsmötet. Ledamot väljs för en 
period av tre år. Vid varje årsmöte skall tre ledamöter omväljas/nyväljas för 
en ny treårsperiod. Om ledamot avgår innan treårsperioden är slut sker fyll-
nadsval för återstående del av perioden. Årsmötet utser en av de valda leda-
möterna till ordförande för ett år. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, 
sekreterare och kassör. Styrelsen är beslutsmässig om minst hälften av anta-
let ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. 

Stadgar för Nordisk ÖstmissionStadgar för Nordisk Östmission
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§ 4.§ 4.
Styrelsen åligger:
1. att verkställa årsmötets beslut.
2. att handha missionens medel och på ett betryggande sätt förvalta dem.
3. att fatta beslut i sådana ärenden, som ej enligt stadgarna skall avgöras i 

annan ordning.
4. att till eventuella ombud kalla lämpliga personer.
5. att vid årsmötet avge berättelse över missionens verksamhet och förvalt-

ning under det förflutna året åtföljd av resultaträkning enligt för kalen-
derår sammanförda och vederbörligen reviderade räkningar. 

§ 5.§ 5.
Nordisk Östmission håller årsmöte senast under maj månad på dag som 
styrelsen beslutar. På årsmötet förekommer efter val av mötesordförande, 
sekreterare och justeringsman följande ärenden:
1. Föredragning av styrelsens årsredogörelse. 
2. Föredragning av revisorernas berättelse.
3. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen under den tid revisionen omfattar.
4. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande 
5. Val av två revisorer och en revisorssuppleant.
6. Fastställande av medlemsavgift
7. Eventuellt övriga frågor, som i förväg skriftligen skall anmälas till styrelsen.

§ 6.§ 6.
Vid eventuell upplösning av Nordisk Östmission bör dess medel användas 
till något med dess syften överensstämmande ändamål.

§ 7.§ 7.
För ändring av dessa stadgar fordras beslut på två medlemsmöten, med 
minst tre månaders mellanrum, varav det ena skall vara ordinarie årsmöte. 



NORDISK ÖSTMISSION

16

Kapitalräkning 2019   
Kurs SEK/EUR: 10,46
  
 2019-01-01 2019-12-31 Skillnad 2019
S E B 47 080,42 kr 27 309,71 kr -19 770,71 kr
Skandiabanken 352 845,34 kr 24 000,40 kr -328 844,94 kr
Handelsbanken 933 114,75 kr 893 260,75 kr -39 854,00 kr
Sparbanken Alingsås 538 641,95 kr 403 493,26 kr -135 148,69 kr
-sparkonto 751 141,51 kr 1 000 767,18 kr 249 625,67 kr
Kontanter 338,00 kr 50,00 kr -288,00 kr
Skattekontot 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr
Plusgiro 217 556,67 kr 34 109,21 kr -183 447,46 kr
Nordea bankkonto 500,00 kr 500,00 kr 0,00 kr
Summa bank & pg 2 841 218,64 kr 2 383 490,51 kr -457 728,13 kr
   
Skandiabanken,  
fasträntekonton 100 000,00 kr 0,00 kr -100 000,00 kr
Summa fasträntekonton 100 000,00 kr 0,00 kr -100 000,00 kr
   
Insamlingsskuld Lettland 0,00 kr -100,00 kr -100,00 kr
Summa fordringar och skulder 0,00 kr -100,00 kr -100,00 kr
   
Aktier, fonder, fastighet 2 993 038,12 kr 4 676 529,25 kr 1 683 491,13 kr

Summa kronor 5 934 256,76 kr 7 059 919,76 kr 1 125 663,00 kr
   
Kassa 50,00 € 50,00 € 0,00 €
Deutsche Postbank, Giro 10 452,95 € 9 104,83 € -1 348,12 €
Deutsche Postbank, Festgeld 12 189,50 € 12 190,38 € 0,88 €
Summa euro 22 692,45 € 21 345,21 € -1 347,24 €
Euro i kronor 237 363,03 kr 223 270,90 kr -14 092,13 kr
EUR&SEK 6 171 619,79 kr 7 283 190,66 kr 1 111 570,87 kr
   
Anmärkning:   
NÖ har 19 olika slags aktier och andelar i 17 fonder, samt äger 1/4 i en fastighet.  
Detta härstammar från arv vi fått.    
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Emma UtasEmma Utas

En av de sista två ursprungligen 
svenskspråkiga kvinnorna i Gam-
malsvenskby, Emma Utas, har av-
lidit. 

Hon var född 1932 och skulle den 
1 mars ha fyllt 88 år. Hon var syster 
till den förra året avlidna Elsa Ko-
zenko. Fadern dog redan 1937, men 

Emma Utas från Gammalsvenskby
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modern levde ända till 1982 och 
blev 82 år. 

Emma föddes sedan familjen 
återvänt till Ukraina från Sverige. 
Hon talade en god svenska, men 
hon beklagade ibland att hon inte 
kunde skriva på det språket. Hon 
hade dock samtidigt lika lätt om 
inte lättare att föra ett samtal på 
tyska.

Hela livet förblev hon ogift, nå-
got som hon ibland kunde skämta 
om med den särskilda humor som 
var hennes och som gjorde att hon 
gärna visade sitt vackra, milda och 
finstämda leende. 

Hon bodde under lång tid tillsam-
mans med sin bror Johannes och 
dennes familj. 

Emma hade en förmåga, som 
kanske inte tillhört svenskbybor-
nas främsta egenskaper, att kunna 
hålla sin tunga i styr. Hon var inte 
den som öppnade munnen i onödan, 
och när hon gjorde det, var det nå-
got meningsfullt hon hade att säga. 
Jag har aldrig hört henne yttra något 
verkligt ont om någon annan män- 
niska. Oftast är det en sanning med 
stor modifikation, när man fram-
håller det om en människa. När det 
gällde Emma var det sant. 

Hennes stillsamhet stod i kontrast 
till systerns livfullhet. Emma hade 
en grundmurad evangelisk-luthersk 
tro som gjorde henne, inte bara av 
det yttre att döma, till en av de allra 
frommaste i byn. 

Man kunde tydligt märka att tron 
satt djupt spår. Det var framför allt 
hennes mor som förmedlat denna 
tro till sina barn. Av henne hade hon 
lärt sig Fader vår och trosbekännel-
sen. Hon talade ofta om sin egen 
relation till den käre himmelske 
Fadern, vars barn vi alltid kan vara. 
”Härifrån kan vi inte vänta något, 
bara från himlen”, kunde man ofta 
höra henne säga. Det verkade göra 
henne märkligt förnöjsam mitt i ett 
inte alltid så lätt liv. 

För Emma blev det något stort 
och genomgripande, när hon 1992 
fick vara med om julmässan i den 
återöppnade tyska kyrkan. Sedan 
blev hon en trogen och ödmjuk 
gudstjänstdeltagare, så länge som 
hon överhuvudtaget orkade.

 Det hände att hon var bortrest, 
men då skyndade hon sig hem till 
kyrkan i Schlangendorf. Hon deltog 
också med liv och lust i psalmsång-
en och i den damkör som inte så säl-
lan framträdde.

 På slutet önskade hon inget hellre 
än att få komma hem till sin Fader, 
alldeles särskilt sedan systern fått 
gå den vägen. Vi kommer att min-
nas henne som en förebild i tron.

Karl-Erik Tysk
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COVID-19-pandeminCOVID-19-pandemin

De två från Slovakien inbjudna talarna kunde inte komma till vårt årsmöte. 
Som ersättning trycker vi här en artikel av den ene av dem, Ondrej Kola-
rovsky. Den blir dessutom ett prov på arbetet vid den lutherska tankesmed-
jan som NÖ har gett stöd till. Artikeln illustreras med några bilder från 
Ondrejs hemland. 

I samband med COVID-19-pan-
demin är det många människor 
som ställer frågor, som ibland får 
passera obemärkt. Är detta värl-
dens slut? Är kristna skyddade på 
ett speciellt sätt? Är detta Guds 
straff? Jag har publicerat en ar-
tikel i den konservativa webbtid-
ningen Postoj (Inställning) som 
behandlar dessa frågor. Olika 

religiösa pseudoteorier eller för-
enklade svar hörs ofta i samman-
hanget. Men de hjälper inte, utan 
tillför istället ännu mer förvirring 
i en redan förvirrad tid. Några är 
verkligt skadliga och medför en 
förstörd bild av Gud. Dålig teologi 
kan vara farlig, inte bara för den 
mentala hälsan, utan också för 
människans fysiska hälsa. 

Jag lyfter mina ögon upp till bergen, varifrån skall min hjälp komma?  
Min hjälp kommer från Herren, som har gjort himmel och jord (Psalt. 121:1-2). 
Foto: Martin Wihlborg



NORDISK ÖSTMISSION

20

1. Är detta världens slut?
Är inte COVID-19 en nutida plå-
ga som hotar oss? Även Jesus sa 
att plågor skall vara ett av tecknen 
på världens slut (Matt 24:7). Det 
är nödvändigt att vara mycket för-
siktig med att tillämpa Bibelns ord 
direkt på varje situation. Gud talar 
till människan genom den Heliga 
Skrift. Det betyder inte att varje tan-
ke som fastnar i det fromma sinnet 
är rätt. Jesu ord relaterade till plågor 
är så generella att de kan appliceras 
både på förgångna, nutida och kom-
mande fenomen. Var inte tidigare 
plågor i Europas historia, plågor 
som nämnts i evangeliet? Hur var 
det med spanska sjukan, som döda-
de miljontals människor under det 
tidiga 1900-talet? Med ett historiskt 
perspektiv är det lätt att inse att det 
nuvarande utbrottet definitivt inte 
är större än liknande händelser i det 
förgångna. Vad som är nytt är att 
det kan nå varje kontinent och varje 
land på mycket kort tid. Icke desto 
mindre skall vi som kristna alltid 
vara beredda att möta världens slut. 
Ja, jag tror att världens slut närmar 
sig men jag vill vara försiktig med 
profetiska uttalanden. I kapitel 24 i 
Matteusevangeliet säger Jesus ock-
så ”Om den dagen eller stunden vet 
ingen något, inte himlens änglar, 
inte ens Sonen, ingen utom Fadern” 
(vers 36). Jesus själv varnar för för-
utsägelser som han inte ens själv 
ville uttala under sin vandring på 
jorden. 

2. Är kristna extra skyddade?
I samband med spridningen av epi-
demin, började Psalt. 91 spridas på 
sociala medier som uppmuntran 
för kristna. Någonting har gjort att 
jag känt mig besvärad, och inte vill 
dela vidare detta på sociala medier. 
Orden lyder enligt följande: ”Han 
skall rädda dig från fågelfängarens 
snara, och från den förödande pes-
ten” (Psalt. 91:3). Det är samma ton 
i de ord som kommer senare: ”Du 
skall inte frukta nattens fasor, inte 
pilen som flyger om dagen, inte 
pesten som går fram i mörkret eller 
farsoten som härjar vid middagens 
ljus. Om än tusen faller vid din sida, 
ja, tio tusen vid din högra, så skall 
det inte drabba dig… Ingen olycka 
skall drabba dig, ingen plåga närma 
sig din hydda” (Psalt. 91:5-7, 10). Är 
inte det en missuppfattning, att om 
jag är troende (i motsats till den som 
inte tror) så kan ingenting hända 
med mig?  Har vi som kristna speci-
ella privilegier och alla andra otur? 

Men detta är inte rätt. Det låter 
som den s.k. framgångsteologin, 
men det har inte sina rötter i Bibeln 
och i historiska fakta! Kristna har 
genom historien lidit och dött pre-
cis som alla andra människor. Jo, vi 
har också kunnat vittna om mirakler,  
och som kristen tror jag också på mi-
rakler. Men på samma gång vill jag 
inte plocka ut från Bibeln just det 
som passar mig. Jesus säger att ”Han 
låter sin sol gå upp över onda och 
goda och låter det regna över rättfär-
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diga och orättfärdiga” (Matt 5:45).  
Låt oss helt kort gå tillbaka till 

Psalm 91. Verserna 11 och 12 är in-
tressanta, ”ty han skall ge sina äng-
lar befallning om dig att bevara dig 
på alla dina vägar. De skall bära dig 
på händerna så att du inte stöter din 
fot mot någon sten”. I evangelierna 
(Matt 4:6 och Luk 4:11) kan vi läsa 
att dessa ord användes av djävulen 
när denne frestade Jesus i öknen. 
Djävulen citerade denna psalm, 
men Jesus avvisade detta som en 
feltolkning. Det betydde inte att 
denna psalm är falsk men det sätt 
som djävulen använde den på var 
falskt. Jesus förklarade att detta inte 
var en situation där psalmen skulle 
tolkas så. Jesus skulle komma att 
lida och dö. Så psalmen 91 är verk-
ligen vacker och värdefull, men var 
vaksam så att du inte använder den i 
olämpliga sammanhang! 

3. Är detta Guds straff?
Tanken om Guds straff är förenat 
med en speciell missuppfattning. 
Tanken är, att när vi uppför oss bra, 
så är Gud nöjd med oss, men när vi 
är sjuka så beror det på att Gud straf-
far oss. Vi kan också finna ett sådant 
orsakssamband mellan fromhet och 
framgång, men det är inte en princip 
som kan användas generellt.

Frågan om sambandet mellan 
lidande och fromhet behandlas i 
Jobs bok. Jesus fick en liknande ut-
maning när han mötte en man, som 
hade varit blind från födseln. Jesus 
fick frågan: Mästare, vem har syn-
dat, denne eller hans föräldrar, ef-
tersom han föddes blind (Joh. 9:2)? 
Jesus avvisade denna teologi och 
svarade utan tvekan: ”Det är var-
ken han eller hans föräldrar som 
har syndat, utan detta har skett för 
att Guds gärningar skulle uppen- 

Parti av Slovakien. Foto: Martin Wihlborg.
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baras på honom” (Joh. 9:3). 
Som kristen skall jag genast säga 

att Gud kan straffa. Men det är inte 
vi som skall döma. Jesus botade den 
blinde mannen. Vi kan och skall 
också be för andra. Några kommer 
att bli friska, t.o.m. på ett miraku-
löst sätt, men vi måste akta oss för 
genvägar som leder till att vi utan 
skäl dömer andra. 

Vi har starka skäl att tro på Gud. 
Men skälen för det skall inte vara 
rädslan för världens slut. Skälen är 
inte heller rädslan för Guds straff. 
Det ligger inte heller i den falska 
förhoppningen att bli skyddad av 
Gud om jag framhåller min egen 
fromhet. Skälen för att tro på en 

Gud kan finnas i filosofi, historia, 
kunskap av naturen. Många krist-
na vittnar också om sitt ”personliga 
möte med Gud”. Alla religioner, fi-
losofier och ideologier talar om hur 
vi skall förbättra oss själva i denna 
världen. Det finns många stora idé-
er. Men det är bara kristendomen 
som talar om vad Gud har gjort för 
oss och vår värld. Det är endast his-
torien om Jesus Kristus som talar 
om hur Gud steg ner i vår icke idea-
liska värld. Vi kristna är här för att 
vittna om hur Gud har uppenbarat 
sig själv för oss i Jesus Kristus! 

Ondrej Kolarovsky
Övers. från engelska M.W.

Licht im Osten 100 årLicht im Osten 100 år
Den tyska missionen Licht im Osten 
grundades 1920. Den verkar bland 
länderna i öster. Huvudkontoret lig-
ger i Korntal i Württemberg. Från 
början hade den dock sitt säte i Wer-
nigerode i Sachsen-Anhalt. Grund-
are var Jakob Kroeker, som föddes 
i Gnadenthal (Dolynivka) 1872 och 
dog nära Stuttgart 1948. Nuvarande 
ledare är Johannes Lange. Det har 
kommit ut en jubileumsbok, tryckt 
i Ulm 2020. Det finns en anknyt-
ning mellan Licht im Osten och NÖ. 
Vårt namn nämns i boken, och vår 
grundare Konstantin von Koch vi-

sas på bild. Dessutom började vår 
mångårige missionär Waldemar 
Wardaschko sitt missionsarbete 
inom nämnda organisation. I Sve-
rige hade man också kontakt med 
nuvarande Ljus i Öster, som redan 
hade funnits i 17 år när Licht im 
Osten började sitt arbete. En del av 
inspirationen kom därifrån. Mis-
sionsorganisationens tidskrift hette 
i många år Dein Reich komme, men 
har nu samma namn som mission-
en. NÖ sällar sig till gratulanterna!

A.E.
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Visheten kommer från GudVisheten kommer från Gud
Denna bild kommer från en slovakisk grotta (foto M.W), och till den vill vi 
foga några versar (1-4 och 12-18) från kapitel 28 i Jobs bok, bibelboken 
som behandlar sambandet mellan lidande och fromhet, och som visar att 
visheten kommer från Gud.

Silvret har sin gruva, guldet en 
plats där det renas. Järn hämtas upp 
ur jorden, stenar smälts till koppar. 
Människan sätter gränser för mörk-
ret och utforskar det yttersta dju-
pet, där stenen är natt och svartaste 
skugga. De spränger schakt långt 
från människoboningar, där ingen 
satt sin fot, de hänger svävande, 
fjärran från människor. 

Men visheten, var finns hon? Var 
har förståndet sin boning? Männ-
iskan vet ej hennes värde, man fin-

ner henne ej i de levandes land. Dju-
pet säger: ”Hon är inte i mig”, havet 
säger: ”Hon finns inte hos mig.” 
Man kan inte köpa henne för guld, 
inte väga upp silver för att förvärva 
henne. Hon kan ej köpas med guld 
från Ofir eller med dyrbar onyx och 
safir. Guld och glas kan inte jämfö-
ras med henne, hon kan inte bytas 
ut mot guldkärl, koraller och kris-
tall må inte nämnas. Att äga vishet 
är mer värt än pärlor.
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Rapport från främre AsienRapport från främre Asien
Jag har glädjen att få berätta om en 
kvinna som nyligen på prov blivit 
utsänd till ett land i främre Asien, 
för att vittna om Jesus. Det är en 
stor sak för oss att få vara med om 
att ännu en får sändas ut till sådden. 
Vi kan i personliga möten berätta 
mer, men för säkerhetslägets skull 
måste vi vara sparsamma med de-
taljerna i artiklar som trycks of-
fentligt och kommer ut på internet. 
Och det kommer att vara jag som 
rapporterar om henne och hennes 
verksamhet framöver. Hon blev ut-
sänd för en provperiod, precis inn-
an coronapandemin kom igång, och 
hon är mycket tacksam att hon fick 
lov att komma iväg. Nu är det inte 
säkert huruvida det kommer att vara 
möjligt för henne att resa hem igen 
enligt planerna, så det kan hända 
att hon fortfarande är ute på fältet 
också nu när ni läser denna artikel. I 
länder som inte önskar kristen mis-
sion behöver man gå varsamt, men 
framför allt vill vi gå i Guds bered-
da gärningar, för när man kan se att 
det man satsat ligger i Guds plan, då 
vet man att man satsat rätt! Den här 
satsningen har redan påbörjats för-
siktigt sen några år tillbaka, hon har 
gjort flera resor till området, som vi 
varit med om att stödja. Men för oss 
har det varit viktigt att det finns ett 
sammanhang på platsen som öns-

kar hennes hjälp. Hon uppsökte en 
luthersk församling, som hon un-
der tidens gång fick förtroende för, 
och där har man också bett för att 
hon skulle kunna komma dit under 
längre tid. Så vi har fått se hur det 
praktiska lagts till rätta. Dessutom 
är det fler nordiska missionsorgani-
sationer som skickat människor till 
församlingen.

Hon är en mycket frimodig kvin-
na, och har gåvan att lätt komma i 
kontakt med människor. Men när 
coronapandemin satte igång blev 
det väldigt svårt att kunna evange-
lisera för människor på gatan. Svårt 
över huvud taget att kontakta okän-
da människor. I detta land tar man 
väldigt seriöst på smittorisken, och 
näst intill allt är stängt. Moskéer 
och kyrkor är stängda, skolor, res-
tauranger och parker också. Och 
man ska i möjligaste mån hålla sig 
hemma. Så det har varit väldigt 
svårt att kunna se några frukter än 
av satsningen. Däremot har hon fått 
mer tid till bön. Framför allt ber hon 
för de svagaste i samhället, speciellt 
för romerna. Det råkar också vara i 
ett sådant område hon bor. På mor-
gonen går hon ut på balkongen och 
ser ner över romerområdet när hon 
ber för dem. I kyrkan har man inte 
längre lov att samlas fysiskt. Men 
nu har man istället samlingar onli-
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ne, via app i telefonen. Det är sön-
dagssamlingen och två bönemöten 
under veckan som görs på det sättet. 
Så det är ändå aktivitet i kyrkan, om 
än på nytt sätt. Hon är så aktiv hon 
kan, med det arbetet som fortfaran-
de kan göras i församlingen. För det 
känns svårt för henne att inte kun-
na göra det som hon kom dit för att 
göra. Därför var det med väldigt stor 
glädje hon hörde av sig till mig idag, 
för att berätta det som hände igår! 
Det är nämligen så att jag måste ha 
den här artikeln färdig, för att den 
ska hinna komma i tryck till detta 
nummer av tidningen. Det verkar 
nämligen som att det öppnat sig nå-
got, för äntligen fick hon möjlighet 
att vittna. Hon var ute och gick med 
en församlingsmedlem som kunde 
tolka för henne. Först fick hon vitt-
na för en kvinna och hennes dotter, 
och sen för tre män som verkligen 
lyssnade. En av dem fick ett häf-
te, en skulle komma till kyrkan så 
snart det blev möjligt, och en valde 
att ta emot Jesus där och då! Detta 
var inte något planerat, det var bara 
en möjlighet som plötsligt öppnade 
sig, på en plats som med sin avskild-
het lämpade sig väldigt bra. Och jag 
blev så glad att jag kunde få dela det 
med er, med den smått otroliga ti-
mingen. Vi hoppas verkligen att det 
kommer att öppna sig mer, kanske 
omständigheterna också bidrar till 
det nu, när världen blivit skakad av 
corona. Dessutom är det Ramadan 

nu, som också kan ha en viss bety-
delse, det är många kristna som ber 
för den muslimska världen under 
den perioden.

I vår del av världen, är människor 
i allmänhet ännu inte lika öppna för 
Gud, som i den delen där hon befin-
ner sig. Men där är det också farliga-
re att dela med sig, och ta emot, av 
Jesus. Men i en värld där människor 
ändå ser en guds existens som 
självklar, blir människors andliga 
nöd mer uppenbar. Och fler förstår 
att de behöver Gud. Jag hoppas att 
framöver kunna fortsätta berätta 
om hennes möjligheter att vittna, 
för jag tror att det kommer att vara 
uppmuntrande för oss. Jag har fått 
se hur hon har ett kall, och jag hopp-
as att det är det hon fått komma in 
i nu. Hon har med sin frimodighet 
gåvor som inte alla kristna har, så vi 
ska inte alla göra det hon gör. Men 
jag tror ändå att det kan vara en stor 
uppmuntran för oss andra att få se 
hur Gud lägger tillfällen till rätta, 
för sina arbetare att få vara med och 
rädda människor från förtappelsen. 
I någon mån står vi alla i den upp-
giften, och den uppmuntran vi kan 
få av att se hur det faktiskt är möj-
ligt att vittna för människor så att 
de blir frälsta, vill jag dela med mig 
av till er!

Berättare: 
Anders Olsson



Övriga upplysningar  
lämnas av kassören.

Tillägg till oktober 2019
Begravningar: 
Arne Westling, Sollentuna,  
Asta Johnsson, Jörlanda.
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GåvoredovisningGåvoredovisning
JANUARI 2020
Gåvor 39.760:00 kr och 50 euro
Kollekter  12.159:00
Summa 51.919:00 kr och 50 euro

Kollekter januari 2020
Norra Vi-Tidersrums  
ev. luth missionsförening 500, 
Jonakapellet, Österåker 250, 
Hästveda ev luth missions- 
förening 1900, 
Frändefors 610, 
Solberga 1863, 
Göteborgs S:t Pauli 4021+950, 
Öxabäck 250+700, 
Torestorp 855, 
Uddevalla 260.

Begravningar januari 2020 
Sonja Larsson, Hålta, 
Erik Svensson, Skällinge, 
Ruth Thorén, Bäve, 
Bengt Westholm, Tynnered, 
Martin Ingvarsson, Backa, 
Ingvar Tånghed, Solberga, 
Gunilla Andersson, Danderyd, 
Iréne Juelsson, Ytterby, 
Annie Johansson, Gällinge.

Hyllningar januari 2020 
Monica Marelius, Kungälv.

FEBRUARI 2020
Gåvor 19.050:00
Kollekter  6.927:00
Summa 25.977:00

Kollekter februari 2020
Immanuelsförsamlingen 
i Tuve 3180, 
Västra Marks församling 3442, 
Göteborgs S:t Pauli 305.

Begravningar februari 2020
Erik Hansson, Dalaberg, 
Bengt Westholm, Tynnered, 
Terner Oskarsson, Kareby,
Astrid Sandström, Krokstad, 
Tora Larsson,  
Gunilla Kärredal, Karlstad, 
Nils Wiberg, Stockholm, 
Gösta Nilsson, Kyrkhult, 
Leif Nyqvist, Hjortsberga med 
Kvenneberga.

Hyllningar februari 2020
Bert Åke Samuelsson, Ytterby, 
Märta Johansson, Östra Torsås, 
Jan Ivar Ohlsson, Hällaryd.



BönegruppsnätverkBönegruppsnätverk
Vi har ett erbjudande till er som vill 
ha lite mer personlig kontakt med 
människor i Östeuropa. Vi skulle vil-
ja starta ett bönegruppsnätverk, där 
bönegrupper i Sverige har kontakt 
med bönegrupper i Östeuropa. Dessa 
grupper kan utbyta böneämnen, och 
sedan tackämnen. Förhoppningsvis 
också vara med i förbön för Nordisk 
Östmissions arbete och utmaningar. 
Detta utbyte tror jag kan vara oerhört 
givande, speciellt för den svenska si-
dan. Det är nämligen ofta så, att bö-
neämnena där nere kan vara mycket 
mer akuta, än de vanligtvis är för oss. 
Därför är det heller inte ovanligt att 
Gud också hjälper mer handgripligt 
där. Där behoven är större, är också 
ingripandet större. Men i vårt materi-
alistiska land, kan vi frestas att glöm-
ma att be, och att glömma att Gud är 
den som vill hjälpa. Att då få inblick i 
en annan mer akut situation kan öpp-

na våra ögon, och att få se Guds hand 
där, kan vara mycket uppmuntrande 
för vårt andliga liv här. Dessutom är 
det många där ute, som hade behövt 
känna att de inte är bortglömda. Jag 
har flera gånger fått frågan från för-
samlingsbor i Ukraina, om inte de 
kunde få en kontakt med vår försam-
ling i Sverige. Och då har jag varje 
gång varit tvungen att förklara att 
Nordisk Östmission inte har någon 
egen församling, utan att vi bara är en 
missionsorganisation. Därför hoppas 
jag nu att få kontakter i Sverige, som 
jag kan förmedla till Östeuropa, så 
att jag nästa gång kan säga: Jo, vi har 
en bönegrupp som ni skulle kunna få 
kontakt med!

Om ni är intresserade får ni gärna 
höra av er till mig. Jag har epost ma-
skinisten@hotmail.com och telefon-
nummer 073-262 79 00.

Anders Olsson
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MARS 2020
Gåvor: 68.070:00
Kollekter 8.498:00
Summa: 76.568:00

Kollekter mars 2020 
Kyrkliga förbundet, Växjö 2180, 
Härjedalens pastorat 616, 
Göteborgs S:t Pauli 5122, 
Hyssna 580.

Begravningar mars 2020 
Irene Juelsson, Ytterby, 
Gösta Nilsson, Kyrkhult, 

Gunvor Andersson, Ytterby, 
Erik Byström, Strängnäs  
domkyrko-Aspö, 
Märta Eriksson, 
Ella Börjesson, Skene.

Hyllningar mars 2020
Gertrud Prytz, Örgryte, 
Hilding Egestål, Nylöse. 
Anders Hjalmarsson, Varberg.

Sykretsar mars 2020 
Ödsmål 1500, 
Skene 500.
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Vid Nordisk Östmissions årsmöte fast-
ställdes några förändringar av våra 
stadgar, vilka du kan se i mittuppslaget. 
Bland annat är det tydligt att årsmötet 
skall fastställa medlemsavgift. Det har 
årsmötet också gjort, och den är 50 kr, 
alltså samma avgift som vi i många 
år har haft som minsta gåva för att få 
NÖ-tidningen. 

Vi skickar vår tidning till er som har 
givit en gåva till NÖ. I en del fall var det 
länge sedan, men vi förstår att ni tidiga-
re har varit trofasta givare, men nu inte 

har möjlighet att ge. Somliga av er har 
kommit in i skaran av givare i samband 
med en begravning. Varmt tack för 
era gåvor! Vi är också tacksamma för 
att få den där 50-lappen, eftersom det 
visar att ni uppskattar vårt arbete och 
vår tidning. En årgång av NÖ-tidning-
en brukar bestå av omkring två gånger 
femtio sidor. Antalet måste dock vara 
jämt delbart med fyra. Vår redaktion är 
oförändrad eftersom Simeon fortsätter 
som ansvarig utgivare. 

Anders Eliasson

FemtioFemtio

Danagård Litho, Göteborg 2020  
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