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Alexander Gross från Ukraina gästade NÖ:s årsmöte. Foto: Elsie Alfredsson
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verka! Då får korsets budskap ljuda 
in i mitt hjärta – att Jesus Kristus har 
gjort allt för mig svaga och syndiga 
människa. Hos honom får jag, såsom 
Paulus, skriver ha min berömmelse. 
Det är inte på grund av mig eller 
mina förtjänster som jag genom dopet 
och tron får tillhöra Kristus, utan det 
är Gud vi har att tacka ”för att ni är 
i Kristus Jesus, som Gud för oss har 
gjort till vishet, rättfärdighet, helgelse 
och återlösning” (1 Kor 1:30). 
De människor som kommit till denna 
djupa och för världen onåbara visdom 
blir de vittnesbörd genom vilka värl-
den kan tro. Guds kraft verkar fördolt, 
men den verkar där Guds ord blir 
förkunnat och hans kraft omvittnat. 
Så är det för Kyrkan både i Sverige, 
Östeuropa och utöver hela världen av-
görande för dess fortsatta existens att 
talet om korset inte tystnar. Det är en 
visdom som världen endast kan höra 
genom dem som genom Guds kraft ta-
git till sig denna visdom, den som en 
sångförfattare uttryckt med dessa ord:

Det finns en evig tröstegrund för arma 
syndare. Den vacklar ej en enda stund 
med deras vacklande. Den grunden 
är försoningen: Guds verk i Sonen, 
Frälsaren. Gud vare tack för nådens 
grund, Guds eviga förbund! (Ur sång-
boken Lova Herren nr 450:1).

Simeon Appell

I den kristna kyrkan i vår tid slås man 
ofta ner av den påtagande nedåtgå-
ende tendensen. De äldre dör bort och 
inga nya kommer till. Man tänker ”ska 
kyrkan överleva nästa generation!?” 
Men är det något att förvånas över? Är 
det givet att kyrkan mer och mer ska 
öka i takt, genom att människor blir 
mer och mer övertygade om kristen-
domens sanning? Paulus skriver: ”Ef-
tersom världen i sin vishet inte lärde 
känna Gud i hans vishet, beslöt Gud 
att genom den dårskap vi predikar 
frälsa dem som tror.” (1:21) Istället 
för vår sorg över de krympande ska-
rorna i våra kyrkor borde vår glädje 
bli så mycket större över det fåtal som 
låter Kraften i Korsets predikan om-
vända deras hjärtan. ”Det blir glädje i 
himlen över en enda syndare som om-
vänder sig – inte över nittionio rättfär-
diga som ingen omvändelse behöver” 
(Luk. 15:7). Det är alltså inte mänsk-
lig visdom eller argumentationsteknik 
som får människor att omvända sig, 
utan det är Guds väldiga kraft som är i 
omlopp när hans ord blir läst och hört.
Så är det också med dig och mig. När 
jag ser på mitt eget liv och mina egna 
beslut att följa Jesus och vara hans 
lärjunge ser jag att jag ofta kommit på 
skam. Då blir jag kanske stående där, 
förtvivlad och nersänkt. Min svaghet 
kommer i dagen, kanske också syn-
ligt för andra. Men då kan Guds kraft 

Betraktelse:
”Ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade, men 
för oss som blir frälsta är det en Guds kraft”. (1 Kor 1:18; läs gärna fortsätt-
ningen av kapitlet)
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Vid vårt årsmöte som ägde rum i mit-
ten av mars gästades vi av presiden-
ten i DELKU (den tyska evangeliska 
lutherska kyrkan i Ukraina), Alexan-
der Gross. En artikel från Alexander 
kan ni finna längre in i denna tidning. 
Där framgår att det är en relativt liten 
kyrka, endast ca 1000 medlemmar. Det 
betyder att den hjälp som Nordisk Öst-
mission ger kan betyda ganska mycket. 
Det var första gången jag träffade 
Alexander Gross. Det var mycket vär-
defullt att få diskutera Ukraina och 
DELKU med honom och hur vi skall 
kunna förbättra vår hjälp framöver. 
Inte minst är de personliga mötena 
viktiga, det blir ofta så mycket lättare 
att efter det man har träffats fortsätta 
kommunikationen t.ex. via mail. För 
mig blev det helt klart att han har en 
mycket god helhetsbild över kyrkan. 
Och det var inte bara behov av nya 
och mer pengar vi diskuterade. Sedan 
många år tillbaka har en mycket stort 
bidrag gått till DELKU:s församling i 
Charkiv. På Alexanders inrådan kom-
mer vi nu att minska detta stöd. Det  
kommer att ske i mycket små steg. 
Men vår inriktning är klar, pengarna 
behövs bättre inom andra områden. 
Jag passade också på att lämna över 
ett exemplar av Martin Luthers hus-
postilla på ryska. I allmänhet kan folk 
i Ukraina förstå ryska och Alexander 
förklarade att han lika gärna läser rys-
ka som ukrainska. 
Våra årsmöten är också viktiga efter-
som vi då kan komma ut och tillsam-
mans med vår inbjudne gäst presen-

tera vår verksamhet för vår under-
stödjare. Denna gång skedde det i 
Solberga kyrka och församling. Men 
vi inser också att det inte räcker att 
bara komma ut till en församling en 
gång per år. Personer från styrelsen 
kommer gärna ut för att informera om 
verksamheten eller någon del av verk-
samheten. Jag har också en förhopp-
ning om att denna typ av informa-
tionsmöten kan leda vidare till fort-
satt samarbete och då menar jag inte 
bara att man skickar stöd till Nordisk 
Östmissions verksamhet. Vi har ju en 
del kontakter österut. Kanske det kan 
vara något som er församling eller or-
ganisation skulle kunna utnyttja. 
Vi nås nu av budskapet att vår förre 
medarbetare Waldemar Wardaschko 
är mycket sjuk. Han ligger sedan en 
tid tillbaka på intensivvårdsavdelning 
på sjukhuset i sin hemstad Ludwigs-
burg. Waldemar var vår missionär och 
var med och byggde upp församlingen 
i Charkiv. Han var församlingens pas-
tor under åren 1994-2003. Låt oss be 
för honom och hans hustru Vera som 
dagligen vakar vid hans sjuksäng.

Martin Wihlborg

Ordförandens spalt

Årsmötesdeltagare med NÖ:s ordföran-
de Martin Wihlborg längst till vänster. 
Foto Elsie Alfredsson.
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Årsmötet 2012
Årets årsmöte med Nordisk Östmis-
sion ägde rum söndagen den 11 mars 
i Solberga i Älvsyssels södra del av 
Bohuslän. Det ägde rum efter för-
samlingens huvudgudstjänst, vid vil-
ken Anders Hjalmarsson tjänstgjor-
de. I sin predikan började han med ett 
ingångsord från 2 Kor. 12:10 ”Ty när 
jag är svag, då är jag stark”. Som 
ämne hade valts ”Svag och stark på 
rätt eller fel sätt”. Predikan hade tre 
delar: 1) På rätt sätt när Herren får 
handla och mottagas. 2) På fel sätt 
när ondskan bestämmer. 3) Står det 
och väger emellan. Psalmerna var 
138:1-2, 673, 568, 372:3-4, 565 samt 
237:3-4. Som kyrkobön sjöng vi lita-
nian.
Vid samkvämet i församlingshemmet 
bjöds det inte bara på smörgås och 
soppa, utan också på den bohuslänska 
paradrätten äggost. Det är i Solberga 
som vår insamling av kläder m. m. till 
våra transporter äger rum. Efter mötet 
gavs tillfälle att titta på lagret.
Till mötet var Alexander Gross från 
Ukraina inbjuden som talare. Han är 

pastor i den tyska evangelisk-luth-
erska kyrkan i Ukraina (DELKU). 
Dessutom är han också president 
(ordförande) i synoden (kyrkomötet) 
för kyrkan. Han berättade om sitt ar-
bete för att undervisa fr.a. unga i den 
kristna tron, men även för att i övrigt 
rusta människor till ett rätt kristet liv. 
Arbetet går bland annat under be-
nämningen Gloria. Gross talade på 
engelska och tolkades av missionens 
kassör. Vi har fått en artikel av Gross 
som behandlar ungefär samma sak 
som han sade i sitt föredrag, och den 
kan du läsa på annan plats i tidningen.
Vid årsmötet skedde omval på alla 
poster. Det gäller styrelseledamöter, 
vars mandatperiod gick ut, ordföran-
de, revisorer och valberedning. NÖ:s 
styrelse har sammanlagt 11 ledamö-
ter och till det kommer en hedersle-
damot.
Jonas Nilsson framförde en hälsning 
från Ingermanland. Slutligen höll 
Bengt Westholm en kort avslutnings-
andakt. 

Anders Eliasson

Alexander talade på engelska 
och tolkades av NÖ:s kassör. 
Foto: Elsie Alfredsson
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Förberedelserna för den gemen-
samma välgörenhetsresan började 
redan långt före själva resan. Resan 
genomfördes av Ukrainska luther-
ska kyrkan (ULK) och det ukrainsk-
amerikanska institutet för de fria 
konsterna (dvs för humaniora). Detta 
institut har namnet ”Wisconsin Inter-
national University (USA) in Ukrai-
ne”. I förväg samlade studenterna 
leksaker, kontorsvaror, sötsaker och 
kroppsvårdsprodukter. Tillsammans 
med Olexandr Chyljuk, ordförande 
för Uppståndelsens församling inom 
ULK, gick studenterna till lagret för 
att välja ut saker i rätt storlek för att 
ta med sig till barnhemmet. Barn-
hemmet finns i byn Babanka, som 
inte ligger så lång från Uman i oblas-
ten (ungefär: länet) Tjerkasy. Svens-
ka lutheraner, som hade sänt sakerna 
för att hjälpa nödlidande ukrainare 
hade givit en storartad gåva. Sakerna 
som de hade skickat var verkligen av 
fin kvalité, och det var lätt att välja 
de rätta lådorna. Vi är verkligen tack-
samma mot de svenska lutheranerna 
för deras goda hjärta. Alla de nöd-
vändiga lådorna fördes till universi-
tetet av församlingens ordförande. 
Tillsammans med mina medstuden-
ter for jag, som företrädare för ULK 

Tack så mycket för er kärlek!

och en av resans organisatörer, till 
barnhemmet som ligger i Babanka. 
Bussen ställdes till förfogande av 
Drahomanovs nationella pedagogis-
ka universitet i Kiev. 
Det var för barnen från detta barn-
hem som vi tog med oss den insam-
lade humanitära hjälpen. På långt 
håll såg vi barnen eftersom de stod 
och väntade på oss på utsidan. Dessa 
fattiga barn blev verkligen glada när 
de fick gäster. Inte bara gåvorna och 
sötsakerna var efterlängtade, utan 
också gemenskapen med oss. Det är 
svårt att beskriva hur vi kände oss 
innombords när barnen frågade efter 
hur man mådde, när de berättade om 
sitt hårda liv och försökte krama en 
så hårt de kunde. En familj, värme, 
kärlek och uppmärksamhet är vad 
dessa barn behöver mest av allt. En-
dast genom att besöka barnhemmet 
förstår man verkligen hur Gud har 
välsignat en genom att ge en föräld-
rar som älskar en! 
Våra studenter hade förberett ett sär-
skilt program för barnen. De små bar-
nen kunde se tecknad film och med 
de äldre spelade vi fotboll. Alla var 
verkligen glada! Men vi möttes av 
ännu fler leenden när vi började dela 
ut gåvorna. Flickorna blev naturligt-

Några gånger om året skickar Nordisk Östmission hjälptransporter österut. 
Hur går det med sakerna som skickas iväg? Ett svar kommer här genom en 
berättelse av en ung ukrainska som tillsammans med andra har varit på ett 
barnhem för att dela ut det som kommit från Sverige.
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vis jätteglada över att få klänningar 
och kroppsvårdsprodukter från oss. 
Grabbarna valde inte på samma sätt, 
men de gladdes också åt det de fick, 
nya t-tröjor och byxor. Godiset var 
utan jämförelse! Jag tänker att det 
knappast finns barn i denna värld 
som inte gillar godis. 
Det ukrainsk-amerikanska institu-
tet för de fria konsterna (Wisconsin 
International University [USA] in 
Ukraine) har redan under en följd 
av år haft omsorg om barnhem och 
fattiga skolor. Den viktigaste följ-
den av detta långvariga samarbete 
mellan studenterna och studentrå-
det (med Hivtjak Taras som ledare), 
universitetets fakultet och ordfö-
rande Oleksandr Romanovskyj är 
främjandet av sådana moraliska och 
etiska värden, som är kristna värden: 
rättfärdighet, givmildhet, kärlek och 
barmhärtighet mot medmänniskor. I 

Bibeln, Galaterbrevet 6:10, läser vi 
”Därför, när vi har tillfälle, låt oss 
göra gott mot var man, särskilt mot 
dem som hör till de troende”. ”San-
nerligen säger jag er, vadhelst ni har 
gjort mot en av dessa mina minsta, 
det har ni gjort mot mig (Kristus)” 
(Matt. 25:40). Jag vill ännu en gång 
tacka Nordisk Östmission och alla 
svenska lutheraner som har stött 
denna missionsförening, för deras 
givmilda hjälp med skor och kläder, 
som ni sände till Ukrainska lutherska 
kyrkan. Ni visar kristlig kärlek mot 
oss, och vi bär den vidare till många 
andra ukrainare. Jag är övertygad om 
att sådana händelser kommer att in-
träffa också i framtiden.

Kateryna Horpyntjuk
student vid

Wisconsinuniversitetet i Ukraina
medlem i ULK

övers. A.E.

Kateryna och hennes kamrater besöker barnhemmet i Babanka.
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Kära bröder i Kristus!
Vi hade tänkt att det återigen är 
dags att komma med en liten rap-
port om vårt projekt.
Vi är mycket glada att kunna tala 
om för er att vi har många med-
hjälpare. Två gånger i veckan träf-
fas vi fortfarande och gör i ordning 
smörgåsar för att ge till hemlösa i 
Odessa. Eftersom det var så kallt 
skänkte vi dem soppa eller nudlar. 
De var mycket glada att få detta, 
och några av dem bad litet blygt om 
att få en portion till, eftersom det 
var länge sedan som de hade ätit 
något så gott.
Ibland får vi litet pengar från en del 
av dem, eftersom de önskar att få 
hjälpa oss att hjälpa dem som bara 
han några få grivna (grivna= den 
ukrainska valutan). Vi försökte låta 
bli att ta emot det, men för dem är det 
en mycket viktig sak, så vi tog emot 
det (naturligvis för att använda dem 
för dem).
Det finns tre människor från området 
kring järnvägsstationen som möts i 
vår kyrka varje dag och på en tallrik 
soppa. Det gläder dem mycket. 
Vårt projekt kommer att utvidgas 
för att omfatta medicinsk hjälp. Vi 
har hittat en tysk läkare, som ordnar 
hjälp för de hemlösa, och som kom-
mer att ansluta sig till detta arbete. 
För närvarande får vi gjort allt pap-
persarbete, och försöker komma på 

Om de hemlösa i Odessa
e-post den 3 mars 2012

när det är möjligt att börja med detta. 
Vi kommer att berätta för er!
Allt gott! Gud välsigne er!

O Sjevtjenko
C Hamburg

övers AE

Här görs maten i ordning.

Ukrainska smörgåsar.
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I februari 2012 firade DELKU sitt 
tjugoårsjubileum. Så långt tillbaka 
som 1992 beslöt ett flertal försam-
lingar att bilda en gemensam kyrka. 
Det skedde under den första synoden 
(kyrkomötet) i Kiev. Då valdes kyr-
kans ledarskap, liksom man valde 
en andlig ledare. Denne sistnämnde 
var Viktor Gräfenstein. Vid samma 
tid började förbindelserna mellan 
de bayerska och ukrainska kyrkorna 
(lutherska kyrkor, övers. anm). Tjugo 
år senare försöker vi förstå vårt för-
flutna. Vad var orsaken till pånyttfö-
delsen av en kyrka som stängdes och 
nästintill totalförstördes av sovjet-
makten för 72 år sedan? Jag är säker 
på att det finns många orsaker: Det 
andliga behovet att få veta mer om 
den Gud som våra föräldrar hade, 
det sociala behovet att få komma 
tillsammans och samtala, och en na-
tionell önskan att återuppbygga tysk 
kultur. Det är nu svårt att tänka på 
vilken som var huvudorsaken. För 
mig synes den sista orsaken vara den 
största. På många ställen blev kyrkan 
ett alternativ till kulturorganisatio-
nen. Båda två önskade samma sak, 

Framtidsvisionen

-till kyrkans i Ukraina tjugoårsjubileum
Vid vårt årsmöte i mars talade Alexander Gross, pastor och kyrkomötesord-
förande i Ukrainas tyska evangelisk-lutherska kyrka (DELKU). Han berät-
tade om sin kyrka och sitt arbete. Tyvärr fanns det ingen möjlighet att visa 
bilder på mötet (men vi har fått några bilder skickade till oss). Den kyrka som 
avses i överskriften och i artikeln är alltså DELKU. Det finns nämligen ett 
flertal kyrkor och samfund i Ukraina.

nämligen att ha förbindelser med 
Tyskland, och få så mycket hjälp som 
möjligt, mestadels finansiell hjälp.
Det är svårt att räkna ut hur mycket 
hjälp som man fått under 20 år. Det är 
åttasiffriga tal. Dessa pengar hjälpte 
kyrkan att överleva och skaffa sig 
erfarenhet. Under hela tiden kom 
det också andlig hjälp såsom många 
seminarier, tjänstgörande pastorer, 
barn- och tonårsläger. Samt många 
andra saker. Kanske kyrkan vore an-
norlunda såvida inte utvandringen 
funnes. Det tycks som om 60 % av de 
aktiva medlemmarna i kyrkan flyt-
tade till Tyskland under 1990-talet. 
Mycket som hade satsats på dessa 
människor var förgäves. 
Nu firar vi kyrkans 20-årsjubileum. 
Nu för tiden vet vi med säkerhet att vi 
inte är mer än 1000 personer. Vi har 
i stort sett förlorat den hängivenhet 
som vi hade för 10 år sedan. De flesta 
av oss förstår att kyrkan inte kan fin-
nas till på grundval av en nationell 
bakgrund. Vi förstår, att om försam-
lingarna inte börjar lösa den svåra 
frågan för dem, kommer de sannolikt 
att försvinna. Av de 40 församlingar 
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Vi behöver dig!

och ge hela sitt liv åt honom. Det 
största projektet och förhoppningen 
under hösten 2012 är öppnandet av 
bibelskolan för alla ryskspråkiga 
länder i Östeuropa. När man inte 
har tillräcklig kristen erfarenhet i 
familjen och i församlingen kan en 
människa få sin erfarenhet på bibel-
skolan. Studenterna kommer att få 
mycken kristen praktik och ett aktivt 
liv i Kristus. Detta kommer också att 
vara en av alla inriktningar vid vårt 
ungdomscentrum.
Dessa inriktningar har redan utveck-
lats under ett antal år, och kan vara 
studenternas erfarenhetsgrund. 
För det andra är vårt ungdomscen-
trums mål, och en av dess verksam-
hetsgrenar, mission och evangelisa-
tion. Det största projektet är det in-
ternationella ungdomsläget Gloria. 
Det har redan funnits i tio år. Det har 
varit mer än 60 läger med 3000 del-
tagare från nio länder. Men kraften i 
lägret ligger inte i antalet. Lägret ut-
rustar medarbetare, det utövar infly-
tande på ungdomsrörelsen i kyrkan 
och det är en välsignelse för skapan-
det av vårt ungdomscentrum. Läg-
ret samlar många kristna från olika 
länder, samt organisationer som vårt 
ungdomscentrum senare kommer 
att samarbeta med. Lägret utvecklas 
att gå utöver den ukrainska kyrkans 
gränser. Erfarenhetena från lägret 
och från ungdoms- och tonårsarbetet 
lärs ut vid seminarier i Georgien och 
Ryssland genom vårt ungdomscen-
trums medarbetare. 
En av vårt ungdomscentrums inrikt-

vi hade för 10 år sedan, finns bara 30 
stycken kvar. Från att ha varit 30-40 
medlemmar i de små församlingarna, 
går nu bara fem till tio i kyrkan. Kom-
mer dessa att fira vår kyrkas 25-årsju-
bileum, eller kommer de då bara att 
vara en del av vår historia?
Men kyrkan har en framtid idag. Den 
framtiden ligger i händerna på kyrkan 
själv. Optimistiska projekt har fötts 
samtidigt med att antalet har minskat. 
Ett litet arbete bland ungdomar har 
nu blivit ett stort ungdomscentrum. 
Den organisationen ger nu hopp åt 
hela kyrkan. Varför är det så? Därför 
att vårt ungdomscentrum började ut-
veckla en del projekt och arbetsgre-
nar, som man erbjöd åt hela kyrkan.
Det är för det första undervisning i 
tron och utbildning av medarbetare. 
Förr hade vi oftast dessa seminarier 
i Odessa. Nu har vi dem oftast i de 
lokala församlingarna, i ett försök att 
föra in fler människor i uppgiften att 
undervisa och att ge människor ge-
menskap med Gud. Seminariernas 
brännpunkt är vanligtvis ämnen så-
som ”vad är kyrkan?”, ”förlåtelse”, 
”att använda sina pund och gåvor”, 
”kyrkan i praktiken”, ”familjeförhål-
landen” o.s.v. Förutom seminarier i 
församlingarna har vi nu också of-
tare samlingar för ett större område, 
vilket är viktigt både andligt och so-
cialt. Vi har också en grundläggande 
bibelkurs, i vilken medlemmar från 
hela kyrkan deltar. Under 2012 har vi 
återupptagit predikantkurserna, som 
lades ner 2007. Somliga människor 
är ivriga att få tjäna Gud nu för tiden, 
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ningar är evangelisationsprogram i 
de statliga skolorna. Huvudmålet är 
inte att dra in barnen i den lutherska 
kyrkan, utan att berätta för dem om 
Kristus, hans offer på korset och om 
det eviga livet. Vi vill inte göra dessa 
barn till medlemmar i någon särskild 
kyrka, men önskar att de skall förstå 
vikten av Gud i deras liv. Ty det är 

huvudsaken med den kristna tron. 
Traditionen är inte så viktig, och 
varje människa har rätt att välja den 
själv. Dessa program kommer också 
att vara en del av den praktiska ut-
bildningen av bibelskolestudenterna. 
Vi har också dagläger under vintern, 
och deltar aktivt i församlingslivet. 
En annan inriktning av vårt ung-

Ett ungdomsmöte och ett läger förbereds inom Gloria.

Studenter på den bibelteologiska kursen 2012.

A
lla bilder i artikeln kom

m
er från A

lexander G
ross.

Seminarium i Volgograd i Ryssland
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Evangelium förkunnas i Bessarabien

domscentrums arbete är det sociala 
arbetet. Men inte ett sådant socialt ar-
bete som man ofta kan se, d.v.s. upp-
rätta en plan, få tag på pengar samt 
använda dessa till egen och andras 
nytta. Ett sådant socialarbete är inte 
långsiktigt, och när pengarna är slut, 
är arbetet över. Men vi vill bygga 
vårt arbete på Guds kärlek. Det räk-
nar med människor från församling-
en, förändrar deras förhållningssätt 
till världen och människor runt om-
kring dem. Sådana projekt kan inte 
vara stora, men de kan vara många. 
Sådant socialarbete måste utvecklas 
inom kyrkan. I vårt ungdomscentrum 
har vi några små projekt: Ett daghem 
kallat Betania, och en central med 
läkare, medicin samt gratis kläder 
och skor. Men det är ett projekt som 
äger rum mer på vintern, nämligen 
julmatpaket till pensionärer och jul-
klappar till barnen, i samarbete med 
den polska kyrkan. Daghemmet är 
öppet för 12 barn från svåra familje-

förhållanden. Från tisdag till fredag 
får de varm mat, de läser sina läxor, 
deltar i hobbyarbete, lär sig engelska 
och leker. Vi försöker ge dessa barn 
en framtid, varför deras anpassning 
till samhället är viktig för oss. So-
cialcentralen är inte stor, men klarar 
i stort sett sina egna utgifter. En li-
ten hönsgård ger oss möjligheter att 
köpa de viktigaste medicinerna som 
vi behöver.
Vi försöker dela med oss av dessa 
erfarenheter till församlingarna. 
Vi önskar också i framtiden under-
visa studenterna vid bibelskolan om 
detta. Trots svårigheterna kommer 
vi alltid ihåg att vår kyrkas framtid 
och många människors liv hänger 
på detta arbete. Vi går framåt. Jesus 
sade till sina lärjungar: ”gå och lär”. 
Gå! Sitt inte, sov inte, rör på er! Gå, 
och han kommer att lära er allt ni be-
höver på vägen. Gå, och han kommer 
att lära andra genom er!

Alexander Gross.
Övers. A.E.
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Kvällen den 8 februari samlades i 
staden Shiraz en lite grupp kristna i 
hemlighet i G:s hem. Man ville stu-
dera bibeln och ha gemenskap. Plöts-
ligt avbröts deras möte brutalt genom 
att 20 beväpnade poliser stormade in 
i hemmet. Alla blev förhörda, all in-
formation plockades fram från deras 
mobiltelefoner och sex personer ar-
resterades. De andra fick besked att 
de kunde kallas när som helst. En 
vecka senare visste de arresterades 
familjer fortfarande ingenting om 
vart de arresterade blivit förda eller 
vad som hänt dem.
En månad tidigare, ungefär, hade nå-
got liknande hänt en grupp troende 
som samlats i ett hem i Ahwaz. De 
äldste arresterades och är fortfarande 
i fängelse. Intet datum har fastställts 
för domstolsförhandlingen.

Kyrie eleison

Fredagen den 10 februari kom poli-
sen till pastorerna i de återstående 
evangeliska församlingarna, med 
gudstjänster på persiska, i Teheran 
med besked att de inte längre har till-
stånd att hålla gudstjänst på fredagar. 
Polisen stannade hela gudstjänsten 
för att var säker om att pastorerna 
upplyste om beskedet (fredag är mot-
svarigheten till vår söndag då de fles-
ta är fria från arbetet. Dessa kyrkor 
har de senaste fyrtio åren hållit sina 
gudstjänster på fredag). När de äldste 
från en av dessa kyrkor kom till sina 
olika arbeten i början av den veckan 
blev de alla avskedade. Deras arbets-
givare ursäktade sig privat, men de 
måste lyda order. Den 14 februari 
arresterade polisen en äldste från en 
annan kyrka i Teheran på hans arbets-
plats och förde honom till fängelset.

Vår tid har uppenbarat ett förhållande, som är tämligen obekant för många i 
vårt land: förföljelse av människor för deras tro och särskilt kristna. Antalet 
kristna ökar i många länder t.o.m. i länder med stark förföljelse. Ett av dessa 
länder är Iran. Det är strängt förbjudet att konvertera från islam till kristen 
tro. Likväl finns det ett stort intresse för en kristna tron. I hemlighet söker sig 
människor till sammanhang med kristen tro. Vår mission känner starkt för att 
bistå dessa  på de sätt som är möjliga: radiomission, bibelsändningar, kurser 
och möten i närområdet utanför Iran. Vår missionär Tony och hans hustru Iris 
är starkt engagerade i detta arbete. 
Vad kan vi göra? Utöver våra gåvor har vi en förmån, som är gränsöverskri-
dande: att be. Bönen för förföljda kristna är en av våra viktigaste uppgifter 
idag. Bön kan medverka till att förändra förhållanden, påverka makthavare 
samt ge oanade möjligheter. Herren hör bön!
Här följer ett bönebrev från Iris och Tony, som vi fick i våras, med en stark 
uppmaning till förbön!

B W
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Det tycks vara en uppgjord insats att 
stänga alla registrerade och hemliga 
kyrkor i Iran för att tvinga kristna att 
lämna landet. Måtte världsnyheterna 
om den arabiska våren, händelserna 
i Iran och i andra delar av Mellanös-
tern uppliva oss till innerlig bön för 
våra bröder och systrar i Kristus, 
som lever där borta därtill skall vi 
vara uthålliga i att dela det livsför-
vandlande evangeliet om Jesus Kris-
tus och hjälpa till att bygga upp tron 
hos dem som redan är kristna.
Undrar vi över varför Gud tillåter 
sådan förföljelse och hårdhet, blir vi 
påminda om att Gud är trofast och 
är att lita på. Sistlidna vecka fick vi 

ett e-postbrev från en lyssnare, som 
skrev: ”Jag har lyssnat till era pro-
gram i femton år. Genom att lyssna 
till evangeliet i era program har min 
familj och jag blivit kristna. Vi följer 
Jesus och tillber Honom. Tack för att 
ni är ett ljus för oss och för oss till 
Ljuset”
Vi är tacksamma om ni också ber för 
de åtta individer som tog emot kris-
ten tro vid konferensen i december. 
Må de växa till i tro och bli ett starkt 
vittnesbörd för familj och vänner.
---
Tack för era böner och ert stöd!
Era tacksamma

iris och Tony

Nordisk Östmissions
verksamhetsberättelse för år 2011

Nordisk Östmissions styrelse läg-
ger härmed fram sin årsberättelse 
för föreningens 56:e verksamhetsår. 
Verksamheten har sin grund i Bibeln 
och bekännelseskrifterna. Under bön 
om Guds ledning vill vi vara med om 
att sprida evangelium om Jesus Kris-
tus bland östeuropeiska och asiatiska 
folk. NÖ har ingen anställd i Sveri-
ge, utan allt arbete i Sverige utförs av 
oavlönade. Det gäller styrelsearbete, 
insamlingsverksamhet och all övrig 
verksamhet.

Årsmötet 2011
Lördagen den 9 april hölls Nordisk 
Östmissions årsmöte i Fjärås försam-
lingshem Inledningspredikant var 
Bengt Westholm. Anders Eliasson 
hade altartjänst och Kerstin Odeberg 
spelade. Bibelskolerektor Per Ber-
gene Holm höll ett fördrag om luth-
erdomen i Moldavien förr och nu. 
Avslutningsandakt hölls av Simeon 
Appell. 

Detta nummers distributionskostnader sponsras av Gunnels massage, 
Kristianstad, 0732-04 65 69. Firman arbetar med friskvård: massage, 

hudvård, fotbehandlingar samt säljer smärtlindringsprodukter.
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Val av styrelse
Anna Karin Niklasson hade bett att 
få utträda ur styrelsen före mandat-
periodens slut. Till ny ledamot in-
valdes Ingrid Lindblom Ljungstrand. 
Tre ledamöter, som stod i tur att 
avgå, omvaldes, nämligen Chester 
Åhsberg, Bert-Åke Samuelsson och 
Simeon Appell. Som ordförande i 
NÖ för ett år omvalde årsmötet Mar-
tin Wihlborg. 

Revisorer och ersättare 
Per-Olof Sahlberg och Ingemar Lars-
son omvaldes som revisorer, och Ove 
Skåring som revisorsersättare.
Valberedning
Årsmötet utsåg Sigrid Fanikayode 
(sammankallande), Johan Nilsson 
och Irene Karlsson att ingå i valbe-
redningen. 

Styrelsen
Styrelsen har 2011-2012 bestått av 
Martin Wihlborg (ordförande), Per-
Åke Svensson (v ordförande), An-
ders Eliasson (kassör), Simeon Ap-
pell (sekreterare), Bert-Åke Samu-
elsson (vice sekreterare), Monica 
Olsson, Anders Olsson, Chester Åhs-
berg, Daniel Olander, Elsie Alfreds-
son, Ingrid Lindblom Ljungstrand 
samt hedersledamoten Bengt West-
holm.Styrelsen har under året haft 10 
protokollförda sammanträden samt 
ett möte för att diskutera mer lång-
siktiga frågor.

Tidskrift och hemsida
Nordisk Östmissions tidskrift har 

2011 kommit ut med fyra nummer, 
alla i fyrfärg, med tillsammans 100 
sidor. Tidskriften har sänts ut i om-
kring 3400 exemplar. Överupplagan 
används för informationsspriding. 
Bengt Westholm är ansvarig utgivare. 
Anders Eliasson och Simeon Appell 
har också ingått i redaktionen. Ge-
nom tidskriften informerar styrelsen 
kontinuerligt gåvogivarna om mis-
sionsarbetet. Tidningen har förutom 
sedvanliga betraktelser innehållit in-
formation om vårt arbete, våra mot-
tagarländer och annat med anknyt-
ning till missionen. Mikael Larsson 
har ansvarat för hemsidan. Adressen 
är www.nordiskostmission.se. 

VERKSAMHETEN
ukraina
I samarbete med Bibelskola Göte-
borg skedde en volontärresa till söd-
ra Ukraina. Från NÖ:s styrelse deltog 
Anders Olsson som reseledare.

Charkiv med omnejd (DELKU)
NÖ samarbetar med Himmelsfärds-
församlingen i Charkiv som tillhör 
kyrkosamfundet DELKU. Pastor är 
Armando Schmechel. Denne ansva-
rar också för församlingar i Losova 
och några andra församlingar i 
Ukraina. NÖ har fortsatt att ge för-
samlingen i Charkiv ekonomiskt stöd 
till dess arbete. Nikolaj Herasym-
tjuks missionsarbete på ett blindsko-
lehem stöds av NÖ. Församlingen i 
Losova har fått bidrag till driften.
Schmechel avlönas av kyrkosamfun-
det DELKU. 
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Kontakterna med DELKU har också 
inneburit samarbete med Alexander 
Gross, som förestår en lägergård i 
Petrodolina. NÖ anslog medel att 
täcka kostnader för ett av dessa läger, 
vilket främst riktade sig till kyrkans 
pastorsfamiljer.

Ukrainas evangelisk-lutherska
kyrkosynod (brödraförsamlingarna)
NÖ har fortsatt sitt samarbete med 
brödraförsamlingarna i södra Ukrai-
na (sammanslutna i SELKU), ledda 
av biskop Viktor Gräfenstein. 
SELKU:s stiftelse Tabitha var mot-

tagare av en transport under hösten. 
Ett diakonalt projekt i Savranj, bland 
arbetslösa ungdomar har fått NÖ:s 
stöd. Arbetet leds av pastor Oleg 
Sjevtjenko. 
Gennadij Miller, företagare och för-
samlingsordförande i Mykolajiv, har 
ett lån hos NÖ för sin verkstad. Lånet 
amorteras regelbundet enligt gjord 
överenskommelse.
Missionsarbete genom denna för-
samling i trakten av Mykolajiv har 
fått ett bidrag.
Ett projekt med mat åt hemlösa i 
Odessa har fått bidrag. Detta projekt 

Transporten lastas 
in i lastbilen i okto-
ber. Foto Elsie Al-
fredsson
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sköts av DELKU och SELKU i sam-
arbete.

Kiev
Barnens ambassad under ledning 
av Mirjam och Boas Adolphi som 
arbetar med att hjälpa gatubarn har 
vid tre tillfällen fått bidrag, till som-
marläger, till arbetet med hemlösa 
mammor och barn samt till flytt av 
värmepannor. 
NÖ upprätthåller kontakter med 
Ukrainska lutherska kyrkan och dess 
biskop Vjatjeslav Horpyntjuk. 

Hjälptransporter
NÖ samlar in en mängd begagnade 
kläder, hjälpmedel mm för att sända 
dem österut. Detta arbete utförs av 
våra trogna medarbetare i Solberga-
trakten.
I ledningen för detta arbete står El-
sie Alfredsson (insamlingen) samt 
Anders och Barbro Anell (adminis-
tration av trans porter). En transport 
sändes till Rumänien, en till Litauen 
samt en till Odessa i Ukraina.

Lettland
Magnus Olsson, pastor i Lettlands 
evangelisk-lutherska kyrka, är fort-
satt NÖ:s man i Lettland. Han är 
kyrkoherde i Limbazi. NÖ ger ett 
lönebidrag till den lutherska kyrkan 
centralt, f.v.b. Magnus. 
Ett ekonomiskt samarbete sker med 
Baltichjälpen i Jämtland, vilken i sin 
tur samarbetar bl a med Magnus Ols-
son.
Förutom egna bidrag, har NÖ också 

hjälpt till med att förmedla kollekter 
till Lettland.
En kyrkoorgel flyttades från Sverige 
till Liepupe i Lettland. Transporten 
understöddes av lastvagnsföretaget 
Volvo och organiserades av Rolf Be-
ronius.
Kyrkomusikerna Walter Berggren 
och Magnus Bogren byggde upp or-
geln på plats i Lettland.
Lettiska ungdomars deltagande i or-
ganisationen Corpus Christii läger i 
Kristinestad underlättades genom ett 
penningbidrag från NÖ. 

Rumänien
Ett gatubarnshem i Cluj-Napoca fick 
stöd under årets fyra första månader. 
Rumänska ortodoxa församlingen i 
Göteborg fick ett bidrag för arbete 
bland landsmän. I samarbete med 
denna församling sändes en transport 
till Rumänien.

Ryssland
NÖ har genom Jonas Nilsson kontakt 
med ev. luth. kristna på Kronstadt. I 
samarbete med den lutherska för-
samlingen i Terijoki (Zelenogorsk) 
har arbetet med att bygga en försam-
ling på Kronstadt fortsatt. 
Jonas har besökt Ryssland tre gånger 
under året på uppdrag av NÖ.
Genom NÖ har Luthers huspostilla 
för första gången givits ut på ryska. 
Översättare är Valerij Volodin. Bok-
förläggare är Alexander Andrjuskin. 
Exemplar av översättningen har 
också kunnat distribueras till andra 
länder med ryskspråkig befolkning, 
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t.ex. Ukraina, Moldavien, Lettland 
och Litauen.
Vårt anslag till bibelöversättnings-
arbetet inom Institutet för bibelö-
versättning har även i år gått till den 
ängsmariska översättningen. 

Litauen 
Under året fortsatte samarbetet med 
den evangelisk-lutherska kyrkan i 
Litauen, vilken leds av biskop Min-
daugas Sabutis. NÖ samarbetar med 
denna kyrka bl.a. när det gäller dess 
mission i Vitryssland.

Moldavien
NÖ samarbetar med den lutherska 
kyrkan i republiken Moldavien (Mol-
dova och Transnistrien) och med Norsk 
Luthersk Lekmannsmisjon (NLL). 
Kyrkan leds av pastor Vladimir Moser, 
som numera vistas i den västra delen av 
Moldavien. NÖ har anslagit medel till 
missionsarbetet i landet.

Iran
Stöd till kristna radiosändningar på 
farsi är en del av NÖ:s arbete för 
asiatiska folk. Vidare understöds en 
person som är verksam i landet. 

Mongoliet
---

Övrigt
Estland
Christian Braw har hållit teologiska 

föreläsningar i Estland. NÖ bekos-
tade en resa.

Vitryssland
En del av det lån som NÖ givit till in-
köp av gudstjänstlokal i Vitryssland 
har amorterats. 

Projekt Hanna
Radiomissionsarbetet inom projekt 
Hanna i Ukraina har fått fortsatta bi-
drag. Hannaprojektet vänder sig sär-
skilt till utnyttjade kvinnor, som det 
finns många av i Ukraina.

Ekonomi 
För NÖ:s ekonomi hänvisas till bok-
slutet. Vi har förmånen av att ha en 
stabil ekonomi, bl.a. tack vare arv vi 
fått genom åren. Vi vill tacka för alla 
små och stora gåvor som vi har fått. 
Detta har varit extra viktigt under 
ett år när världen fortfarande varit 
påverkad av finanskrisen. Det förtro-
ende vi har hos våra givare har varit 
oerhört betydelsefullt för arbetet. 

NÖ har även detta år fått verka med 
Herrens välsignelse och under hans 
beskydd. Detta är vi tacksamma för. 
Även i fortsättningen önskar vi få 
tjäna Herren och åtnjuta våra under-
stödjares förtroende genom gåvor 
och förböner.
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Resultaträkning 2011
Inkomster:
Gåvor, allmänna 553 100,67 kr
Kollekter och anslag 106 570,42 kr
Gåvor Ukraina 8 500,00 kr
Testamenten 95 143,12 kr
Sykretsgåvor 71 818,50 kr
Lettland 1 680,00 kr
Räntor 77 591,19 kr
Sålda frimärken 1 000,00 kr
Volontärer, egenbetalda resa 16 000,00 kr
Egenbetalda resor 1 211,00 kr
Hedgefondränta 27 924,47 kr

Summa inkomster 960 539,37 kr

Utgifter:
Porto 77 997,66 kr
Avlöning 133 445,55 kr
Resor m m 72 255,33 kr
Radiomission och Iran 114 566,82 kr
Bibelspridning 100 000,00 kr
Missionslitteratur 141 946,03 kr
Trycksaker 77 250,00 kr
Omkostnader 17 415,55 kr
Diverse 10 850,00 kr
Värdepappersförlust 50,00 kr
Ukraina 362 140,95 kr
Litauen 111 209,28 kr
Baltikum 6 000,00 kr
Vitryssland 20 000,00 kr
Lettland 67 828,67 kr
Rumänien 37 372,98 kr
Moldavien 30 000,00 kr

Summa utgifter 1 380 328,90 kr
Inkomster: 960 539,37 kr
Utgifter: -1 380 328,90 kr
Valutaväxling -1 258,63 kr

Årets resultat -421 048,16 kr

Som växlingskurs till euro har 8,9555 kr använts
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 11-01-01 11-12-31 Skillnad 
S E B 492 554,54 kr 385 865,84 kr -106 688,70 kr
Skandiabanken  531 785,90 kr 518 159,02 kr -13 626,88 kr
Handelsbanken 416 197,75 kr 2 712,75 kr -413 485,00 kr
Sparbanken Alingsås 13 605,34 kr 2 821,63 kr -10 783,71 kr
-sparkonto 501 978,11 kr 482 669,71 kr -19 308,40 kr
Kontanter 2 050,00 kr 1 249,00 kr -801,00 kr
Skattekontot 12,00 kr 12,00 kr 0,00 kr
Plusgiro 245 803,24 kr 82 888,64 kr -162 914,60 kr
Nordea bankkonto 502 830,59 kr 397 758,42 kr -105 072,17 kr
Summa bank + pg 2 706 817,47 kr 1 874 137,01 kr -832 680,46 kr
Handelsbanken (fasträntekonto)  0,00 kr 390 000,00 kr 390 000,00 kr
Handelsbanken (fasträntekonto)  0,00 kr 390 000,00 kr 390 000,00 kr
Stadshypotek, 2-årig obligation 237 798,00 kr 0,00 kr -237 798,00 kr
Stadshypotek, 5-årig obligation 100 000,00 kr 0,00 kr -100 000,00 kr
Summa obligationer m m 337 798,00 kr 780 000,00 kr 442 202,00 kr
Fordran på Karki 117 722,00 kr 117 722,00 kr 0,00 kr
Fordran 100 970,00 kr 76 970,00 kr -24 000,00 kr
Fordran avseende Vitryssland 40 000,00 kr 5 000,00 kr -35 000,00 kr
Insamlingsskuld Lettland -2 700,00 kr -500,00 kr 2 200,00 kr
Summa fordringar och skulder 255 992,00 kr 199 192,00 kr -56 800,00 kr
Aktier Eriksson B 31 260,00 kr 31 260,00 kr 0,00 kr
SEB Hedgefond 564 835,80 kr 592 760,27 kr 27 924,47 kr
SEB Världenfond 25 479,08 kr 26 105,36 kr 626,28 kr
SEB Penningmarknadsf 144 307,02 kr 144 307,02 kr 0,00 kr
SEB Obligationsfond flexibel 25 000,00 kr 25 000,00 kr 0,00 kr
Swedbank Robur, Kapitalinvest 3 151,90 kr 3 220,55 kr 68,65 kr
Swedbank Robur, Allemans IV 0,00 kr 34 493,11 kr 34 493,11 kr
Swedbank Robur, Allemans V 182 079,72 kr 187 428,73 kr 5 349,01 kr
Swedbank Robur, Mixfond 0,00 kr 27 731,35 kr 27 731,35 kr
Swedbank Robur, Svensk likvid 303 707,21 kr 316 450,35 kr 12 743,14 kr
Swedbank Robur, Absolutavk R 24 183,62 kr 24 183,62 kr 0,00 kr
Nordea Allemansfond Alfa 50 408,91 kr 51 582,42 kr 1 173,51 kr
SPP Aktieindexfond Sverige 15 152,85 kr 15 152,85 kr 0,00 kr
Premieobligationer 102 050,00 kr 52 000,00 kr 50 050,00 kr
Summa aktier och fonder 1 471 616,11 kr 1 531 675,63 kr 60 059,52 kr
Summa kronor 4 772 223,58 kr 4 385 004,64 kr -387 218,94 kr
Deutsche Postbank, Giro 10 425,28 € 11 551,03 € 1 125,75,50 €
Deutsche Postbank, Festgeld 12 012,41 € 12 105,78 € 93,37 €
Fordran 8 750,00 € 3 750,00 € -5 000,00 €
Kontanter 51,60 € 55,00 € 3,40 €
Summa euro 31 239,29 € 27 461,81 € -3 777,48 €
Euro i kronor 279 763,46 kr 245 934,247 kr -33 829,22 kr
EUR+SEK 5 051 987,04 kr 4 630 938,88 kr -421 048,16 kr

Kapitalräkning 2011
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Framgångsrik mission -
med Nordisk Östmission

Det är med glädje jag berättar om 
den välsignelse Nordisk Östmission 
fått vara för några ungdomar i öst, 
närmare bestämt från Lettland. Cor-
pus Christi anordnade evangelisk-
luthersk ungdomskonferens i Finland 
sommaren 2011 och fick stöd från NÖ 
för att hjälpa 50 ungdomar/ledare från 
Lettland att delta i konferensen. Lett-
land är ett av de länder i Europa som 
hårdast drabbats av den ekonomiska 
krisen, t.o.m. nära nationell konkurs. 
Corpus Christi verkar för biblisk och 
kyrklig förnyelse bland unga i norra 
Europa, med förhoppning om fördju-
pad förankring i evangelisk-luthersk 
tro och gudstjänstliv. 
Ledaren för gruppen av ungdomar var 
församlingsprästen Didzis Stilve. Han 

berättade hur ungdomarna upplevde 
och förstod det evangelisk-lutherska 
kyrkolivet bättre. Som ett resultat ser 
han numera flera ungdomar möta upp 
vid gudstjänsten varje söndag. Didzis 
berättade också hur han såg konferen-
sen som en missionsmöjlighet. Han 
bad församlingens hängivna ungdo-
mar att bjuda in okristna ungdomar 
att följa med. Till Kristinestad i Fin-
land åkte därför en grupp bestående 
av ungdomar både inifrån och utifrån 
kyrkan. ”Vi hade endast små förhopp-
ningar” berättade Didzis.
Responsen från de “okyrkliga” angå-
ende konferensen var överraskande. 
Under konferensen gav flera uttryck 
för viljan att bli döpt och konfirme-
rad. Flera lettiska ungdomar blev 

Bibelstudium.

Några bilder från Mykolajiv
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överraskade av att ungdomar från 
länder med högre levnadsstandard 
firade gudstjänst med sådant allvar 
och med stor hängivenhet. Atmosfä-
ren missionerade bland dessa ögon-
vittnen. Fördomar som en del okyrk-
liga lettiska ungdomar bar på, t ex att 
tro är något för äldre eller outbildade 
människor, bröts ner. Den avslutande 
högmässan och maningsropet i för-

kunnelsen ”till Konungen” berörde 
också många på djupet. ”Tårar syntes 
i ögonen på flera”, berättade Didzis. 
Helhetsupplevelsen av konferensen 
innebar två saker för den lettiska 
grupp som alltså NÖ understödde. 
De redan kyrkliga ungdomarna såg 
en glimt av Kristi kropp och fick en 
fördjupad syn på det verkliga och 
viktiga i det regelbundna kyrkolivet, 

Församlingens hjälputdelning.

Församlingen samlad i Nikolajev/Mykolajiv.
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medan de okyrkliga fick en tydlig 
kallelse till Kristi kropp och livet 
som kristen.
Intresset bland lettiska ungdomar att 
komma till Corpus Christi är stort. 
Planeringen för konferensen 2012 
(25-28 juni i Varberg) är i full gång 
och det är vår förhoppning att på nytt 
kunna inbjuda baltiska ungdomar, 
denna gång också med ytterligare 
några teologistudenter och blivande 

präster samt ungdomar från Litauen. 
Förutsättningen för detta är att vi kan 
finansiera deras resa och deras delta-
gande. Vi har också fått löfte om fort-
satt stöd från NÖ. Tack för allt stöd! 

jakob Appell
Ordförande för Corpus Christi

Natasja Miller i barnarbete.

Gennadij Miller ordnar 
utomhusmöte i en by.
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januari 2012
Gåvor 49.442:00 kr
Kollekter 15.003:00 kr
Summa 64.445:00 kr

Kollekter januari 2012
S:t Stefanus, Stockholm 1753, N Vi- 
Tidersrums ev luth missions förening 
2000, Värö och Stråvalla 1503, Ytterby 
1000, Loshult 1149, Tores torp 904, 
Öxabäck 100, Ytterby 1035 (kyrk-
kaffe), Alvesta 378, Hovsjö i Södertälje 
5181.

Begravningar januari 2012
Ulla Martinsson, Grinneröd, Jan Mer-
je, Träslöv, Enok Jönsson, Valinge, 
Sven Erik Nilsson, Lundby, Elsa 
Eliasson, Jörlanda, Gerd Petersson, 
Uddevalla, Ove Pettersson, Krok stad, 
Daga Axelsson, Hålta, Bengt Pervik, 
Göteborg, Inga Jönsson, Almundsryd, 
Gunnar Johannisson, Göteborg.

Hyllningar januari 2012
Ingrid Henriksson, Ljungby, Sun-
nerbo, William Fägerhall, Uddevalla, 
Alice Oskarsson, Kareby.

Februari 2012
Gåvor 50.480:00 kr + 100 € 
Kollekter 13.081:00 kr
Summa 63.561:00 kr + 100 € 

Kollekter februari 2012
Ytterby 435, Lyse 575, N Vi- 
Tidersrums ev luth missionsförening 
2000, Solberga 430, Göteborgs S:t 
Pauli 8494, Pjätteryd 552.

Begravningar februari 2012
Daga Axelsson, Hålta, Sven-Erik 

Nils son, Lundby, Svea Andersson, 
Solberga, Signe Gustafsson, Valin ge, 
Birgit Fröman, Bäve, Elly Håkansson, 
Nyköping, Sven Svenning, Skene, 
Erik Larsson, Örby, Åke Miléus, Väx- 
jö, Ingrid Almqvist, Martin Luther. 

Mars 2012 
Gåvor 66.890:00 kr +1 00 €
Kollekter  8.574:00 kr
Summa  75.464:00 kr + 100 €

Kollekter mars 2012
Ytterby 1128, Solberga (Älvsyssels 
södra, årsmöte) 6035 (1 äggost å 350 
tillkom under gåvor), Ytterby 1411.

Begravningar mars 2012
Agnes Westergren, Växjö, Signe Gus-
tafsson, Valinge, Gösta Torbjörnsson, 
Solberga, Gunnar Mellgren, Bäve/
Forshälla, Per Olov Lindholm, Stoc- 
karyd, Ruth Birgersson, Ysby, Otto 
Andersson, Göteborg, Siw Berndtsson, 
Bäve, Sten Persson, Göteborg.

Hyllningar mars 2012
Magnus Bogren, Uddevalla, Berta 
och Gunnar Söreke, Bergunda, Barbro 
Darljung, Vänersborg, Olle Hjortsberg-
Nordlund, Frillesås, Kerstin Marelius, 
Uppsala.

Arbets- missions
och sykretsar första kvartalet 2012 
Grönahög 3000, Hishult 1000, Brålanda 
6500, Snöstorp 4000, Veddige 1000, 
Göteryd 1500, Istorps pastorat 4500, 
Ödsmål 1000, Gällstad-Södra Säm 
3500, Norrfors i Nordmaling 1000, 
Halltorp-Voxtorp 2000.

Gåvoredovisning
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Resa
En resa i ord och bild för att du skall lära 
känna vårt arbete. Det är ett av syftena 
med vårt missionsblad, som du får när 
du givit en gåva på minst 50 kr, som fast 
givare eller som givare i samband med en 
begravning eller en födelsedag.
En sådan resa genom det som en gång var 
Sovjetunionen finner man i boken Den 
sista kamassen och andra troshjältar från 
öst av Rauli Lehtonen, aktiv i Ljus i Öster. 
Den utkom förra året. Lehtonen berättar om 
ett stort antal egna resor i öst, men också 
om andra människors resor, företagna 
t.ex. av karoliner i Tobolsk, Cornelius  

Rahmn i Burjatien och 1900-talssvenskar. 
Särskilt minoritetsfolken ligger honom 
varmt om hjärtat. Bilderna illustrerar 
bl.a. bibelsmugglare som fängslades, 
den lutherska kyrkan i Övre Sujetuk 
och grundaren av Institutet för bibel-
översättning. 
När du läser detta planeras årets kyrkresa 
till Kronstadt och S:t Petersburg i augusti 
med Jonas Nilsson som ledare.
Vi räknar med en skildring i ett kommande 
nummer – en anledning att fortsätta vara 
läsare.
Vi i redaktionen önskar en god och 
välsignad sommar!

Anders Eliasson


