
NR 1 MARS 2008 ÅRG 45 

Den stora lutherska 
kyrkoruinen i Odessa 
är nu under renovering. 
Kyrkan behöver åter-
ställas. Så är det också 
med kyrkoförsamlingar 
och hela kyrkosamfund, 
så att de är fast grun-
dande på Guds Ord. 
Se vidare sidan 7. 
Foto: Elsie Alfredsson 
tog bilden redan för 
några år sedan.
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Betraktelse

Med de kända orden börjar Jungfru 
Maria sin lovsång. Hon vill på intet 
sätt framhålla sig själv, och kan inte 
hos sig själv finna någon anledning 
till varför hon har blivit utvald till det 
största uppdrag som någon människa 
någonsin har fått – att föda Guds 
egen Son hit till jorden. 
Istället prisar hon av fullt hjärta Her-
rens storhet och jublar i sin ande över 
sin frälsnings Gud.
Genom sin ödmjukhet är hon en god 
förebild för alla som vill mogna för 
Guds rike genom den förunderliga 
baklängesväxten, där man i likhet 
med Johannes Döparen säger om 
Frälsaren, att det är som sig bör att 
han växer till och att jag förminskas.
Guds Moder är även en förebild i 
mod, då hon som en ung jungfru, 
utan tvekan gick in i ett kall, som 
skulle resultera i både smälek och 
lidande. 
Vad skulle människor, och inte minst 
hennes trolovade Josef säga, när hon, 
som inte var gift, blev havande. Hon 
fick också i sitt eget liv uppleva hur 
den fruktansvärda profetian, om att 
ett svärd skulle gå genom hennes 
eget hjärta, gick i uppfyllelse då hon 
tvangs se sin ende son dö på korset 
för våra synders skull. Allt detta till 
trots kunde hon ändå svara ärkeäng-

eln Gabriel vid bebådelsen: ”Jag är 
Herrens tjänarinna. Må det ske med 
mig som du har sagt.”
På samma sätt har Herren också för 
dig och mig särskilda uppgifter som 
han har förberett, och han vill inget 
hellre än att få öppna våra ögon för 
hur han vill att vi skall tjäna honom 
i vår vardag. Jungfru Marie förebild 
får här bära vittnesbörd om Herrens 
kraft och vilja att hjälpa dem som går 
in i hans tjänst, så att de på alla sätt 
får se uppfyllelsen av löftet om att 
för dem som älskar Herren skall allt 
samverka till det bästa. 
Kyrkan kan aldrig glömma Jungfru 
Maria, utan prisar henne salig precis 
som hon själv profetiskt förutsade. 
Hedrandet av Guds moder får dock 
aldrig förringa Sonens frälsningsgär-
ning och därför har alltid de käraste 
bilderna av den heliga Jungfrun varit 
där hon håller Frälsaren i famnen el-
ler står vid hans kors.
Det är dock viktigt att det inte endast 
blir ett prisande med ord, utan fast 
mer ett efterföljande i handling. För 
att få den kraft och ledning vi behö-
ver på den enda vägen till Guds rike 
måste vi göra med Guds Ord, som 
den eviga Jungfrun gjorde med her-
darnas budskap på den första julnat-
ten, då hon tog allt detta till sitt hjärta 

”Min själ prisar Herrens storhet, min ande jublar över Gud min 
frälsare: han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna.”
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och begrundade det. På det sättet får 
vi också idag nio månader i förväg 
del av den verkliga julglädjen som 
Jungfru Marie bebådelsedag bär fö-

rebud om, och som räcker inte endast 
året om, utan håller både för tiden 
och evigheten. 

Patrik Göransson

Baltikum
Patrik Göransson är kyrkoherde i 
Tallinns Svenska S:t Mikaels försam-
ling i Tallinn/Reval, Estland. Denna 
församling tillhör Estniska evang-
elisk-lutherska kyrkan (EELK), en 
av EELK:s drygt 160 församlingar. 
Dessutom är Patrik biträdande prost i 
Tallinns kontrakt, ett av tolv kontrakt 

inom EELK. Ärkebiskopen heter nu 
för tiden Andres Põder. NÖ har be-
gränsad verksamhet i Estland, mest 
gäller det stöd till teologiska föreläs-
ningar. Men EELK är en av de luth-
erska kyrkorna i Baltikum, där vi an-
nars mest stöder kyrklig verksamhet 
i Lettland. De två kyrkorna, EELK 
och Lettlands evangelisk-lutherska 
kyrka har en gemensam historia och 
en påfallande likhet i liturgin m.m. 
trots att estniska och lettiska är helt 
olika språk. I Litauen är lutheranerna 
en minoritet.

A.E.

Wrangelsholms kapell i Estland.
Foto från S:t Mikaels hemsida. 

Dop i S:t Mikael, förrättat av Patrik Gö-
ransson. Foto från S:t Mikaels hemsida. 
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Ordförandens spalt
När jag skriver detta är det månads-
skiftet januari-februari. Vi har en 
ovanligt regnig och mild för att inte 
säga varm vinter bakom oss. Och här 
på västkusten (Mölndal) har den lilla 
snö som kommit inte någon gång le-
gat längre än ett halvt dygn. Vädret 
i vinter ger ytterligare stöd för teo-
rin att de av människan åstadkomna 
skadorna på jorden blir allt större. 
Om vi inte förändrar vår livsstil kan-
ske vi framöver blir utsatta för stora 
katastrofer. Det är lätt att drabbas av 
pessimism och förtvivlan. Jag tror 
också att vi kristna har ett ansvar att 
vara med att vårda den jord vi har. 
Men samtidigt får vi inte glömma att 
denna jord bara är ett tillfälligt hem 
för oss och något som enligt Guds 
Ord, Bibeln, är förgängligt. Vi har 
vår blick riktad mot evigheten och 
det oförgängliga som Bibeln berättar 
för oss om. Som kristna vill vi att an-
dra människor också skall få ta del av 
Guds ord om oss människor, om vår 
skapelse och om vår Gud och vad han 
har gjort för vår frälsnings skull. Vi i 
Nordisk Östmission är därför gärna 
med och stöder översättning och ut-
givning av Biblar och bibeldelar på 
östeuropeiska och asiatiska språk. 
Sedan många år har vi ett mycket gott 
samarbete med IFB (Institutet För 
Bibelöversättning), som har som sin 

huvuduppgift ”att publicera Biblar 
för icke-slaviska folk i slaviska län-
der”. Institutet bildades 197� och har 
sedan dess tryckt Biblar eller delar av 
Bibeln på mer än 60 språk. Nordisk 
Östmission har vid ett par tillfällen 
under förra året skickat stöd till den 
ängsmariska översättningen som IFB 
nu håller på med. Mari-republiken 
ligger ca 600 km öster om Moskva 
i mellersta Volgas dalgång. Marierna 
är ca 670 000 (enligt den folkräkning 
som gjordes 1989). De talar ett finsk-
ugriskt språk som består av två helt 
olika dialekter ängsmariska som ta-
las av folket på Volgas västra strand 
och bergsmariska på den östra. Ma-
rierna började omvändas till kristen-
dom (ryskt ortodox) på 1600-talet. 
Men det blev bara en ytlig kristen tro. 
Den religion som praktiseras idag är 
mycket uppblandad av schamanism 
och animism. IFB gav ut en prov-
utgåva av Nya Testamentet 1986. 
Denna visade sig dock inte hålla 
måttet varför en ny översättning på-
börjades. Nu är Nya Testamentet och 
vissa böcker av GT färdigt och hela 
Bibeln skall vara färdig för tryckning 
�015-�016. NÖ kan inte ensam svara 
för hela stödet till denna översättning 
men vi är tack vare era gåvor viktiga 
understödjare för att göra denna Bi-
belutgivning möjlig. 
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Så hoppas jag att jag kommer att se 
så många som möjligt av er vid vårt 
årsmöte i Slätthög. För detaljerat 
program se annan sida i detta num-
mer. Anmäl gärna om ni vill åka från 
Göteborgstrakten. Blir vi tillräckligt 
många kommer vi att hyra en buss. 

Missa inte detta tillfälle att få höra 
Tony berätta om mission på farsi 
(persiska). Har ni inte möjlighet att 
lyssna på Tony här så ges två möj-
ligheter till, fredagen � april 19:00 i 
Ytterby och söndagen 6 april 16:�0 
i Landala.  

Martin Wihlborg

Praktikant till Charkiv 
NÖ har under många år önskat att 
kunna sända svenskar österut att ak-
tivt delta i församlingsbyggande. Nu 
har en möjlighet öppnat sig genom 
att missionen i samverkan med FFG 
i Göteborg planerar att under våren 
sända en praktikant till Charkiv. Pas-
tor Hamburg har givit klartecken och 
förbereder arbetsuppgifter för prak-
tiktiden, som är mars månad.
Praktikanten blir Patrik Saviaro, från 
Österbotten i Finland. Han är fin-
landssvensk, vilket är så nära man 
kan komma svenskar! Han studerar 
nu andra året på FFG och förbere-
der sig för att tjäna Herren. Vi hop-
pas att tiden i Charkiv kan bli början 
till en tjänst österut. Pastor Hamburg 
kan behöva hjälp med alla sina för-
samlingar. Att ge gudstjänster åt 
alla församlingarna är en huvudsak. 
Därtill kommer ungdomsarbete, bi-
belundervisning sjukbesök m.m. 
Arbetsuppgifter kommer inte att sak-

nas för praktikanten. Det blir säkert 
också omskakande upplevelser av 
de sociala förhållandena i området, 
så helt annorlunda i jämförelse med 
våra i väst. NÖ står givetvis för alla 
kostnader. 
Att komma till Ukraina just nu är 
spännande. Det sker mycket borta i 
Charkivområdet. Den lilla försam-
lingen i Krementjuk förbereder in-
köp av en fastighet. Den har blivit 
utkastad från sin förhyrda lokal och 
måste skaffa nytt, helst eget. De har 
själva samlat ihop en ansenlig sum-
ma, �5 000 euro, samt fått 10 000 
euro från biskopen i Odessa. Vid ja-
nuarisammanträdet anslog missionen 
5 000 euro som bidrag. Hela kostna-
den är 55 000 euro. Efter ombyggnad 
kan huset bli ett bra centrum för den 
växande församlingen.
Vi önskar all välsignelse över prak-
tikresan!

B W
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Annorlunda företag
NÖ har inspirerats av att höra om 
lyckade projekt med s.k. minikrediter 
i t.ex. Asien. Systemet innebär att en 
person får låna en summa pengar för 
att starta ett mindre företag och sedan 
betala av lånet. Så har många kom-
mit igång med att få en ny möjlighet 
i livet. Speciellt har det hjälpt många 
ensamstående kvinnor att kunna för-
sörja sina familjer på ett bättre sätt. 
Vi gjorde därför en förfrågan om det 
skulle kunna finnas intresse hos våra 
vänkyrkor att på det sättet hjälpa 
människor i att komma igång.
Vi fick ett gensvar på ett sätt som vi 
inte väntat oss. Biskop Gräfenstein i 
Odessa är, som vi vet, en handlings-
kraftig man med många idéer och 
möjligheter. Med stark tro har han 
börjat projekt av icke ringa omfatt-
ning och fört dem i land. Vi kan t.ex. 
tänka på alla de transporter han tagit 
emot och fördelat bland fattiga och 
utstötta i Odessaområdet. Han sva-
rade att han funderade just nu på ett 
projekt, som inte är ett miniprojekt 
utan ett stort, men bra. Vår förfrå-
gan kom just i rätt läge för att kunna 
sätta det i verket. Vi blev minst sagt 
undrande när vi såg vad han arbetade 
med: att bygga en bilverkstad i My-
kolajiv. I staden med omnejd finns, 
som vi vet, två lutherska församling-
ar som tillhör SELKU. Den ena har 
vi hjälpt med kyrkobygget, bl.a. till 
pengar för fönster.
Den andra, som är mindre, har sin 
samlingspunkt i en industribyggnad. 

Den ägs av ordföranden i församling-
en, Gennadij Miller. I en del har han 
lokaler för sitt taxiföretag, och upplå-
ter en annan del till församlingen. 
Gennadij önskade att bygga ut sitt 
verkstadsföretag för att också kunna 
anställa fler montörer och därmed 
bereda arbete åt arbetslösa. Men var 
kunde han finna finansiär? Här kom-
mer Gräfenstein och NÖ in. Men 
kunde det vara en uppgift för NÖ att 
gå in ett sådant projekt? Ligger det 
inte helt vid sidan av vårt uppdrag? 
Och vilka risker skulle det innebära 
att låna ut en större summa till ett 
projekt borta i Ukraina? Styrelsen 
kom inte direkt i beslutångest, men 
var väldigt fundersam. Vad är rätt 
och vad är fel? Efter flera konsulta-
tioner med Gräfenstein, som vi har 
stort förtroende för, beslutade man 
att gå in i projektet och låna ut peng-
ar. Räntesats och avbetalningsplan 
fastställdes, och projektet kom igång. 
Verkstaden är färdig och i gång. Av-
betalningar flyter in i god ordning. 
Genom låneräntan har vi fått en in-
komst av det hela, och slutligen kom-
mer en god bekräftelse på att vi trots 
allt tror att vi handlade rätt. Gennadij 
Miller har av tacksamhet ingått en 
överenskommelse med SELKU att 
varje månad bidra till kyrkan med 
�00 dollar.
En mission måste våga ta emot utma-
ningar även om denna var helt annor-
lunda än vi tänkt oss.

B W
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Restaurering av den lutherska 
katedralen i Odessa
Alltsedan Stalins tid har den luther-
ska katedralen i Odessa centrum stått 
som en fallfärdig ruin. Det retade 
Stalin att den alltid varit det välkända 
sjömärket för fartyg på väg till ham-
nen. Katedralens kyrktorn var nämli-
gen den högsta byggnaden i staden. 
Följaktligen beordrade Stalin att den 
skulle sprängas. Av allt att döma 
misslyckades sprängningen, ty alla 
våra deltagare på våra resor till Odes-
sa har kunnat intyga att den alltjämt 
står kvar. Visserligen som en svårt 
skadad ruin med tornspetsen på tre-
kvart. Ibland har man undrat om den 
inte kunde störta ned när som helst 
och det vore rent av farligt att ens 
närma sig byggnaden. I början av 90-
talet började man fundera på att res-
taurera kyrkan. För att staga upp ru-
inväggarna byggdes ett stålskelett in 
i kyrkorummet som en förberedande 
åtgärd. I avvaktan på vad man kunde 
göra företog man ett annat bygge: 
Ett centrum för den tyska lutherska 
kyrkan i Ukraina med biskopskansli 
och en stor kyrksal för menigheten i 
Odessa. Intill ruinen står alltså idag 
en stor vacker ändamålsenlig bygg-
nad, som vi besökt flera gånger i 
samband med förhandlingar och vän-
skapsbesök.

Nu har emellertid det otroliga inträf-
fat att man börjat restaurera kyrkan. 
Med bistånd från Tyskland arbetar 
man på att resa kyrkan ur dess för-
fall. Biskopen berättar hur han från 
sitt kök kan se hur det ivrigt arbe-
tas på att återställa fasaderna. Han 
kan också se hur man täcker kyrkan 
med tak och lägger på taktegel. Ut-
formandet av det inre är på god väg. 
Bakom ligger kanske också att myn-
digheterna i staden tröttnat på att rui-
nen stått där som en påminnelse om 
Stalins övergrepp mot kyrkan. Det 
är en slutsats som kan dras av deras 
önskemål på andra ställen i Ukraina. 
När man nämligen begärt att få till-
baka kyrkobyggnader och tomter, 
har myndigheterna svarat med att 
kräva att dessa återställs som de en 
gång sett ut. Man vet naturligtvis att 
det är helt omöjligt för de små fattiga 
församlingarna att påta sig ett sådant 
väldigt restaureringsprojekt. Därför 
har flera församlingar måst avstå från 
sina lagliga krav och i stället gå in för 
betydligt enklare lösningar, som t.ex. 
i Krementjuk och Poltava samt inte 
minst Charkiv. Det är emellertid en 
stor glädje för DELKU att den får 
en central helgedom för hela kyr-
kan. Samtidigt är det också en bön 
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att restaureringen inte endast avser 
kyrkobyggnader utan hela kyrkan 
och att den blir grundad på Bibel och 
Bekännelse.
Till detta kan vi foga ett litet utdrag 
ur biskop Güntschs jul- och nyårs-
hälsning, i vilken det även berättas 
om den ovannämnda restaureringen. 
Han inleder med en meditation över 
en bild från femtonhundratalet; en li-
dande- och hungerbild.
”Vi betraktar de sju delbilderna runt 
omkring Jesus: hans liv, lidande och 
konungsliga seger. HAN är i mitten. 
HAN bygger sin kyrka genom det 
enda evangeliet, som bärs ut i hela 
världen av de fyra evangelisterna. De 
sju symbolbilderna visar på barmhär-
tighetens verk. Så förverkligas Kristi 
uppdrag.
HAN är förbunden med oss: gyl-
lene strålar för till hans ögon, till 
hans öron och till hans mun. HAN 
ser oss! HAN hör oss! HAN svarar 
oss! Gyllene strålar för från honom 
till julnattens under och till kyrkans 
gudstjänst.
Den himmelske konungen blir ett 
barn. Herrarnas Herre döljer sig i 
den Heliga Skrifts Ord och i altarets 
sakrament. I, med och under skapel-
sens gåvor uppenbarar han sig hem-
lighetsfullt.”
Vi önskar all välsignelse inte bara 
över restaureringen utan tillika över 
biskopen och hela kyrkan. 

BW

Hur är Ukrainas luthe
raner organiserade?
Vad menas med DELKU och 
SELKU?
I det stora landet Ukraina finns 
det en hel del lutheraner och de 
har tillsammans kanske 80 för-
samlingar. De är samlade i tre 
olika kyrkor, med var sin biskop: 
Ukrainas tyska evangelisk-luther-
ska kyrka (DELKU) med biskop 
Güntsch, Ukrainas evangelisk-
lutherska kyrkosynod (SELKU) 
med biskop Gräfenstein, samt 
Ukrainska lutherska kyrkan (ULK) 
med biskop Horpyntjuk. Både 
DELKU och SELKU har sitt hög-
kvarter i Odessa vid Svarta ha-
vet, och i den trakten har man 
också sina utbildningar. ULK har 
sitt högkvarter i Kiev, medan ut-
bildningen av pastorer äger rum i 
trakten av den västukrainska sta-
den Ternopil.
NÖ upprätthåller vänskapliga 
förbindelser med alla kyrkorna, 
men samarbete sker främst med 
DELKU i östra Ukraina (Charkiv 
o.s.v.) och med SELKU i södra 
Ukraina. F.ö. är pastor Hamburg i 
Charkiv också ordförande i kyrko-
mötet för DELKU. Vår mångårige, 
numera pensionerade, missionär 
Waldemar Wardaschko var pas-
tor i DELKU, men ordinerades 
av Gräfenstein som på den ti-
den (1994) var superintendent i 
DELKU. Skotten mellan de olika 
församlingarna är kanske inte så 
vattentäta som det vid första på-
seende kan verka.

A.E.
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Utdrag ur en hälsning från 
Barnens ambassad
Här kommer en vinterhälsning 
från Barnens Ambassad/ Haver 
och ”Vännernas Hus”.
Först ett stort tack till alla er som 
bidragit med finanser till arbetet: 
Istorps pastorat, Rogberga pastorat, 
Nordisk Östmission, samt alla en-
skilda givare.
Man ser på de små barnen hur de har 
växt både i längd och i trygghet. Lille 
Alosja som kom tillsammans med sin 
syster Jana från sjukhuset:
Efter att nästan ha svultit ihjäl, då de 
lämnats ensamma av mamman i ett 
hus under flera dagar, har i dag fått 
ett nytt liv.
Den lille rödtotten Alosja, som nu är 
två år, springer omkring och skrattar 
och leker. Nu är han ett helt vanligt 
barn. Fast tiden då de nästan svalt 
ihjäl har satt sina spår. Så fort han ser 
något ätbart så säger han ”am, am”. 
Det betyder nog fritt översatt ”nam, 
nam ”. Storasyster Jana fem år är fort-
farande ganska späd, men väger mer 
än när hon kom till oss. Hon klättrar 
upp som en apa och kramar dig så 
mycket hon kan. Jana likväl som alla 
barnen, har ett outtömligt behov av 
kärlek. Det de aldrig fick hemma av 
många olika tragiska orsaker.
Roma, Sasja och Igor, de tre brö-
derna, som snart har varit hos oss i 
fyra år, räknar förstås detta som de-

ras hem. Men Roma ber till Gud att 
mamma skall komma och hälsa på. 
Mamman kom en gång och hälsade 
på, för snart tre år sedan, sedan dess 
inte alls.
Vitja hör till dem som varit längst 
i Vännernas Hus. Han är som den 
barmhärtige samariten, som vill hjäl-
pa till i allt praktiskt arbete. Han vill 
som alla de andra barnen känna att 
han behövs för någon.
När jag kommer ut i köket står Diana 
och lägger sitt huvud på Oksanas 
axel. Oksana är kock, barnskötare 
och alltiallo. Just i denna stund också 
ställföreträdande mamma för Diana. 
Det är skönt att det just nu finns en 
Oksana tycks Diana säga.
Och alla de andra barnen då? Olga, 
Vova, Tanja J, Jura, Kolja, Tanja M, 
Marina, Valeria, Jura K, Olga, Vanja 
– alla har de samma behov av kärlek 
och ömhet.
Ibland kan Mirjam och jag känna att 
vi inte räcker till, men vi har en fin 
personal som gör ett fantastiskt ar-
bete. I huset är det en hematmosfär, 
som vi vill att det skall vara.
För oss alla är det den Himmelske 
Fadern som är vår källa till kraft. 
Det är vår tro som bär oss alla i detta 
arbete. Barnen har också fått erfara 
att Guds kärlek är konstant, Han änd-
rar sig aldrig. Den trofaste och gode 
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Herden, med sin käpp och stav, leder 
oss vidare, även om vi vandrar ge-
nom dödsskuggans dal (vilket många 
av dessa barn har gjort), leder Han 
oss igenom till något nytt.

Då orkar vi igen. Matkostnaderna har 
ökat, bl.a. har priset på mjölkproduk-
ter ökat med trettio procent.

Boas Adolphi
Bearb. A.E.

Nordisk Östmission inbjuder till årsmöte i Slätthögs 
församling lördagen den 5 april �008 
11:00 Inledningsgudstjänst i Slätthögs kyrka, 

pastor Bertil Olsson, Lammhult.
Lunch i Slätthögs skola 
Årsmötesförhandlingar

Anförande av missionär Tony Estaidi: Missionsarbete i Iran
Avslutning, komminister Christian Braw 

 
VARMT VÄLKOMNA!

Önskar ni skjuts från Göteborgstrakten till Slätthög, 
hör av er till Martin Wihlborg 0�1-16 �� 80 (kvällstid) eller 

Anders Eliasson 05��-6� �1 86 (dagtid), 66 �� 00 (kvällstid), 
senast den �� mars. 

Styrelsen

Välkomna till Slätthög!
Vi i Slätthögs församling är glada att 
hälsa Nordisk Östmissions vänner 
välkomna till oss. Ni kommer att resa 
genom en stor glesbygd med många 
byar. Här bodde för 150 år sedan 
� 500 människor. Då byggdes vår sto-
ra vackra kyrka. Nu har församlingen 
550 medlemmar. Vi är glada över vår 
söndagliga gudstjänst, våra körer, 
studiegrupper och barngrupper. Vi 
har haft glädjen att få vara värdar för 
Kyrkliga förbundets kyrkodagar och 
för samlingar med Kyrkliga Förbun-
dets Unga. Vi är en missionerande 

församling genom Kristen Närradio 
och genom vår cittragrupps besök i 
andra bygder. Genom kollekter och 
anslag har vi länge understött Nord-
isk Östmission. Vi har särskilt fäst 
oss vid arbetet i Ukraina.
Jag, som är präst i Slätthög, har under 
lång tid arbetat för Nordisk Östmis-
sion genom teologisk undervisning i 
Estland. Vi har alltså många gemen-
samma beröringspunkter. Varmt väl-
komna till oss!

Christian Braw
Präst i Slätthög
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Se hit! Volontär 2008!?
Sommaren 2006 arrangerade Nordisk Östmission (NÖ) för första gång-
en en volontärresa (Se mer i NÖ nr 3/2006 och 4/2006 – dessa nummer 
kan beställas från kassören). Projektet ansågs lyckat och därför följer 
nu en uppföljning sommaren 2008. NÖ planerar att i senare delen av 
juni skicka i väg en grupp till Odessa i södra Ukraina. Gruppen kommer 
att hjälpa kyrkan på plats med en del praktiskt arbete, men också få be-
kanta sig med den ukrainska mänskligheten och kyrkligheten. Maximalt 
antal som NÖ kan skicka är sju personer och det är först till kvarn som 
gäller. Så om Du eller någon bekant till Dig känner sig manad att göra en 
insats ett par sommarveckor i österled så tveka inte att höra av Dig. 

För mer info och anmälan hör av dig till Daniel Olander, 
0303-839 86, 070-171 44 97 danielolander@spray.se eller 
Simeon Appell 073-947 11 51, simeonappell@hotmail.com

För Kristi skull i nära östligt utland
I Sankt Petersburgsområdet stöder Nordisk Östmission bl.a. kateke-
ten och evangelisten Oleg Ziatikofs utbildning vid Keltto evangelisk-
lutherska utbildningscenter, en knutpunkt i den finsk-ryska Inger-
manländska kyrkan i Ryssland. Keltto ligger mellan Sankt Peters-
burg och Ladogasjön och har framför allt finska, men även svenska 
anor. Sedan ett par års tid understödjer jag som missionär försam-
lingar i Finska vikens inre. I denna artikel vill jag ge några intryck 
från ett område, som för många i tanken ligger betydligt längre bort 
än det faktiska fysiska avståndet.

Sankt Katarina kyrkhus i Sankt 
Petersburgs centrum renoveras.
Detta kyrkhus påminner om de gam-
la förbindelserna mellan Sverige och 
Ryssland, i synnerhet att den kon-
takten alltid gått via Finland. Men 
därav också de inte alldeles entydiga 
relationerna. Besvikelsen över det för 
länge sedan förlorade Finland för-

sämrade relationerna. Sankt Katarina 
kyrkhus blev en samlingspunkt inte 
minst för finlandssvenskarna. Här 
vigdes bl.a. Edith Södergrans för-
äldrar. Den svenska societeten höll 
sig lika ofta till en annan av Sankt 
Petersburgs evangeliska katedraler 
som nu också genomgår omfattande 
renovering likt Sankt Katarina: Sankt 
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Mikaelskyrkan på den ena av stadens 
stora öar. Men förlusten av Finland 
innebar också att Ryssland kom 
skrämmande nära Sverige. Sovjet-
tiden gjorde inte förhållandet bättre. 
Idag är det ryssarna som frågar var-
för inte fler svenskar idag syns i sta-
den. Om vi glömmer genvägen över 
Finland förstärks avståndet. 
Idag är det flera gudstjänstgemen-
skaper som samsas i Katarina kyrk-
hus vilket ger en finansiell grund för 
långsiktig renovering. Kyrkoherden 
i svenska församlingen i Åbo, Eero 
Sepponen har under mer än femton 
års tid pendlat var månad för att hålla 
samman gudstjänstlivet där. Det är 
idag samlingspunkten framför andra 
för de fåtaliga svenskar som är bo-

fasta i stan. Lucia är förstås höjd-
punkten. Kom ihåg Katarinahuset i 
din förbön! Det kan vara ett gott kol-
lektändamål för en svensk försam-
ling som vill besöka staden, att få 
ana konturerna av en otrolig överlev-
nadshistoria, och att dels att få vara 
med och understödja ett församlings-
arbete från grunden i en miljö där 
man försökt radera kristen tro. Pro-
grammet är söndaglig gudstjänst f.n. 
kl. 1� på svenska så ofta där finns en 
präst som kan tala svenska. Engelsk 
mässa kl. 11 söndagligen.

Kateketen för Sankt Elisabets ka-
pellgrupp på Kronstadt utbildas.
Den som tycker att fastighetsrenove-
ringar är sekundärt i kyrkans liv är 

Hemma hos kateket Oleg Ziatikof, till vänster i bilden. Bakom honom det iordnings-
ställda hemmaaltaret.
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välkommen att följa med mig ut på 
Kronstadt – ön med fast förbindelse 
mitt i Finska vikens inre, någon sjömil 
hitom Sankt Petersburg. Där blir det 
tydligt att just frågan var vi kan sam-
las ändå är avgörande. Under snart 
tio års tid har en evangelisk-luthersk 
gudstjänstgrupp, du kan likna den vid 
en cellgrupp, samlats i hemmen. Ka-
teketen Oleg (begreppet kateket bety-
der att kyrkostyrelsen erkänt honom 
som gudstjänstledare och samlande 
figur i gruppen) och hans fru Natasja 
har en lidelse för inte minst ungdo-
marna, och kan arrangera läger av 
alla slag. Men frågan om var man ska 
kunna samlas till regelbunden guds-
tjänst tär på tålamodet. Nu samlas 
vi i hemmen. På Kronstadt fanns två 
evangelisk-lutherska församlingar 
och kyrkor före revolutionen. Idag 
står ett kyrkhus kvar som används 
av staden vattenverk, och de vill inte 
lystra till den lagstiftning som säger 
att om en religiös grupp finns för 
byggnaden ska den återlämnas. Att 
gruppen är liten påskyndar tyvärr 
inte arbetet. Stadsadministrationen 
har diskuterat en kompensation men 
frågan om finansieringen av en fas-
tighets förvaltning har ännu ingen 
lösning. Moderförsamlingen till 
gruppen är just Sankt Mikaels kyrka i 
Sankt Petersburg, men eftersom de är 
fullt upptagna med sin egen renove-
ring dröjer hjälpen därifrån. På sena-
re tid kommer i varje fall en ämbets-
bärare ut och hjälper gruppen att fira 
nattvard. Är du/ni engagerade i t.ex. 
en ungdomsgrupp tas ni gärna emot 

av Kronstadtvännerna. Fyra eller fem 
nu myndiga ynglingar är faktiskt en 
framtida grund för församlingsgrup-
pen. Ett offer för en hyra av en lä-
genhet kan vara ett avgörande steg 
framåt. När NÖ:s förre ordföranden 
fick hälsa gruppen på plats (hösten 
�005, red. anm.) och berätta historien 
om organisationen och dess grundare 
Konstantin von Koch var det som att 
flera cirklar slöts. Den gamle ryske 
tidigare officerens missionsverk hade 
nått ändå in i den tidigare helt slutna 
flottbasen Kronstadt.

Seminariet i Keltto samlar delta-
gare från hela Ryssland.
Den måndagseftermiddag som jag 
senast fick besöka seminariet under-
visade kamrer Lena Barabanovna om 
grunderna för förvaltning utifrån rysk 
lag, ett nog så viktigt ämne. Teolog-
utbildningen handlar om tre års kurs-
tid om nio kursterminer samt ett exa-
mensarbete det fjärde året. Kateke-
tens grupp utgörs av en student från 
det gamla ingermanländska länets 
område, från Kulpana församling, en 
student från Viborg (Karelen), han 
själv från Kronstadt (egentligen från 
Uzbekistan), en student från republi-
ken Mari-El i Ural och en bortifrån 
Olan-Ode bortom Bajkal. Anled-
ningen till denna spridning är, dels 
Stalins deportationer under �0-talet, 
dels gammalt missionsarbete till de 
finsk-ugriska språkgemenskaperna 
som sträcker sig långt bort i Sibirien, 
och dels de etniska minoriteter som 
välkomnar detta missionsarbete då 
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man känner sig friare gentemot ett 
dominerande ryskt inflytande i de or-
todoxa stiften. 
Seminariet håller kurser av flera oli-
ka slag. Det är möjligt att hyra rum 
för enskilda eller grupper. Man räk-
nar in över 1 500 gästnätter av fram-
för allt finländare. Det är en utmärkt 
plats att förlägga t.ex. en studievecka 
i evangelisation och mission. Kelttos 
mycket vackra och för femte gången 
återuppbyggda evangeliska kyrka i 
nordisk stil har en finsk liturgi varvat 
med ryska läsningar och tolkning. På 
ängarna bortom Sankt Petersburg, de 
gamla fälten för de ingermanländska 
storgodsen och småbönderna, kan 
åtminstone upp- och sörmlänningen 
lätt känna igen sig.

Sankt Petersburg har varit och kom-
mer på nytt för oss att bli såväl en 
port in till Ryssland och Asien som 
en annorlunda ingång till Europa 
och vår egen nordiska historia. Sankt 
Katarina kyrkhus är ett kollektända-
mål som innebär eftertankar för eget 
missionsarbete. Ingermanländska 
kyrkan och dess 80-tal församlingar 
ut över hela Ryssland, inklusive se-
minariet i Keltto, är en utmaning för 
den som vill lära känna mer om rysk 
kristenhet efter 70 år av nästan total 
isolering. Välkommen med din gåva 
och dina funderingar.

Jonas Nilsson
assistent, missionär och präst,

G Hjälmseryd

Kamrer Lena Barabanovna undervisar vid seminariet i Keltto.
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Oktober 2007
Gåvor: 76.511:00 kr och 15�:90 euro
Kollekter: 16.�6�:50 kr
Summa: 9�.975:50 kr och 15�:90 euro

Kollekter OKtOBER 2007 
Uddevalla �70, Dorotea-Risbäck �50, 
Frillesås 1600, Idala 17�, Gällinge 57�, 
Göteborgs S:t Pauli 786�, Uddevalla 
�75, Annerstad ��0, Ytterby �50, Nybro-
Bäckebo kyrkl samf 15�5, Dannike 600, 
Hålanda �50, Fardhems pastorat 60, Hal-
laryd �1��:50. 
Begravningar OKtOBER 2007
Ruth Svennemar, Göteborgs Johanne-
berg, S Pettersson, Solberga, Elmer Fors-
gren (fel namn i september, ej Forsberg), 
Skellefteå S:t Olof, Holger Ekblom, 
Ingemar Franck, Göteborgs Johanneberg, 
Edit Lindqvist, Ljung, Arvid Birgersson, 
Frillesås, Gunnar Josefsson, Anny Jo-
hansson, Varberg, Judit Johansson, Boke-
näs, Sven Gustafsson.
Hyllningar OKtOBER 2007
Kerstin Andersson, Ytterby, Lilly Nelson, 
Bokenäs, Lars Palmborg, Mariestad, Hå-
kan Albinsson, Växjö, Gunnel Samuels-
son, Ytterby.

November 2007 
Gåvor: �5.5��:00 kr
Kollekter: �.�71:00 kr
Summa: �8.91�:00 kr

Kollekter NOvEMBER 2007
Fjärås 8�1, Förlanda 5��, Björketorp 6�0, 
Fardhems pastorat 510, Solberga 868.
Begravningar NOvEMBER 2007
Ingemar Franck, Göteborgs Johanne-
berg, Rune Sundström, Karin Olsson, 
Lysekil, Edit Lindqvist, Ljung, Hanna 
Larsson, Torsby, Lennart Strömberg, Sä-

tila, Anna-Lisa Persson, Fjälkinge, Britta 
Karlsson, Väröbacka, Artur Kristiansson, 
Torestorp, Barbro Larsson, Mariestad, 
Gustav Paulsson, Högsäter, Britt-Ma-
rie Fredriksson, Bäve, Kjell Johansson, 
Valborg Jönsson, Söndrum-Vapnö, Ulla-
Lotta Hansson, Lur.

December 2007
Gåvor: 580.966:01
Arv: 10.000:00
Kollekter: �6.��6:00
Summa: 617.�1�:01

Kollekter DEcEMBER 2007
Levide 170, Tostared ��0� + 115, Solber-
ga �65, Ytterby ��9, N Vi-Tidersrums ev 
luth missionsförening �500, Loshult 858, 
Kungälvs kyrkliga samf �500, Hallaryd 
1501, Brastad �000, S:t Stefanus, Stock-
holm 1718, Bro 1��0, Brastad 5��7, Vitt-
sjö 1000.
Begravningar DEcEMBER 2007
Lennart Strömberg, Sätila, Åke Teng-
ström, Backa, Anna Andersson, Guntorp, 
Solberga, Allan Ivarsson, Sven Vidhall, 
Göteborgs Johanneberg, Britt-Marie Fred-
riksson, Bäve, Ann-Marie Gistell, Astrid 
Axelsson, Ruth Mårtensson, Uddevalla, 
Ingrid Johansson, Stora Lundby, Gunnar 
Johansson, Spekeröd.
Hyllningar DEcEMBER 2007
Berta Bervendal, Göteborg, Inga Greta 
Julin, Molla, Sven Bernhardsson, Tuve.
Arbets- sy- och missionskretsar fjärde 
kvartalet 2007 
Fotskäl 1000, Rävlanda i Björketorp 
�000, Spekeröd 1000, Hishult 1000, Le-
karyd �000, Solberga 6000, Skene 1000.

Övriga upplysningar lämnas av 
kassören.

Gåvoredovisning



Nordisk Östmission har enligt sina stadgar målsättningen ’’att verka för evangelii spridande 
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 hjälpverk-
samhet bland ovanstående folk’’.

Tidningen Nordisk Östmission utkommer med fyra nummer per år, i mars, juni, september 
och december.

Ordförande: Martin Wihlborg, Torsgatan �6, ��1 �8 Mölndal. Tel. 031-16 24 80,  
e-post: martin.wihlborg@glocalnet.net 
Kassör: Anders Eliasson, Fagerliden 6, �51 9� Uddevalla. Tel. 0522-64 21 86 dagtid,
 Tel. 0522-66 42 00 kvällstid.
Ansvarig utgivare: Bengt Westholm, Guldringen 5, ��6 5� Västra Frölunda.
Tel. 031-69 18 09
I redaktionen: Westholm, Eliasson m.fl.

Vid insättning av minst 50:– på plusgiro �� �0 57-0 eller 
bankgiro �8�-5�50 får Ni vårt missionsblad � ggr om året.
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Livréna AB, Kungälv, �008

Posttidning B

Adressändringar meddelas kassören! 
Nordisk Östmission, Fagerliden 6, 451 93 Uddevalla

Utgåva 200
Det nummer av Nordisk Östmissions missionsblad som du nu har i handen är 
faktiskt utgåva nummer �00. Sedan september 196� har vi tidigare skickat ut 199 
tidningar. De �� gångna årgångarna är dessutom en fortsättning av ett blad som 
började komma ut i Danmark 19��, alltså för snart 75 år sedan, under namnet Fra 
Ruslandsmissionen och som från nr �/1956 t.o.m. 1975 kom ut som Nordisk Øst-
mission (�� årgångar, varav 1� parallella med svenska NÖ). Vår mission skickade 
alltså till en början ut ett tvåspråkigt blad (se mer i NÖ 1/�006!). Ett stort antal 
artiklar i ämnet östmission finns att tillgå (kassören tillhandahåller ett register!). 
I detta nummer fortsätter vi med en betraktelse från Estland, en missionärs resa i 
västligaste Ryssland, samt berättelser från Ukraina. Det är länder som berörs av 
vår verksamhet jämte Lettland och Moldavien. Årets årsmöte kommer att äga rum 
längre österut än brukligt. Välkommen dit, och välkommen att ta del av hur Guds 
församling återupprättas i riktning mot den uppgående solen.

Anders Eliasson


