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Att leva är att ta risker. Den som 
aldrig tar några risker tar en stor 

risk, nämligen att livet ofta blir grått och 
ensamt. Men den som älskar måste vara 
beredd att ta risker. Han eller hon riskerar 
att bli missförstådd, avvisad, eller rentav 
motarbetad. 

Ingen har tagit större risker än Gud själv, 
men så har heller ingen älskat som han.

Tänk vilken risk Gud tog då han skapade 
människan och gav henne friheten som 
den yttersta gåvan. Människan kunde 
nu vända sig mot honom – vilket också 
skedde. 

Om inte Gud hade haft en 
räddningsplan hade allt varit förlorat. 

Men planen var riskfylld. Universums 
skapare skulle födas av en ung tonårsflicka 
som riskerade att bli utstött ur samhället. 
Maria hade tagit emot Guds ord både i 
sitt hjärta och i sin kropp. Och det var 

hemligheten till hennes kärlek och mod! 
Det som växte inom henne var ett älskat 
barn, värt att ta alla risker i världen för.

Kärleken gav henne kraft att utföra en 
lång och riskfylld resa till Betlehem 

då hon var höggravid. Kort efter födelsen 
förstod hon att barnet levde under dödshot 
och familjen måste fly till Egypten. Nya 
risker måste tas.

Varje dag tog Jesus emot Marias kärlek. 
Den gjorde honom stark, trygg och modig 
nog att ta egna risker då det var dags. 
Han växte upp och på korset visade han 
kärlekens yttersta mod! Där tog han på sig 
hela världens synd och blev vår frälsare.

Gör som Maria. Ta emot julens största 
gåva – Jesus Kristus – i ditt hjärta.   

Då får du, förutom syndernas förlåtelse 
och evigt liv ta emot kärlek och mod för 
varje dag, resten av ditt liv!

Kärleken tar
RISKER

En välsignad jul med mycket kärlek tillönskas du av 

Klas Lindberg, 
präst i Evangeliska Brödraförsamlingen
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”Maria hade tagit emot Guds ord både i sitt hjärta och i sin kropp. 
Och det var hemligheten till hennes kärlek och mod! Det som växte 
inom henne var ett älskat barn, värt att ta alla risker i världen för.”
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Första intrycket av henne var mycket 
positivt. Hon verkade vara genuint 

intresserad av människor och en god 
lyssnare. Dessutom hade hon ett hjärta 
för Brödraförsamlingen och inte minst 
för mission. Hennes varma och innerliga 
leende har uppmuntrat många, har jag 
förstått. 

Man ser henne oftast cyklande på stadens 
gator. Det är det snabbaste och billigaste 
sättet att ta sig fram i Stockholm. Bara 
snö och is kan stoppa henne. Hon är fullt 
aktiv trots uppnådd pensionsålder. Andras 
bästa är ledstjärnan och otaliga är de 

hjälpsändningar till framförallt Rumänien 
som hon ligger bakom, men även Indien 
och många andra platser har fått del av 
hennes generositet. Hennes kristna tro 
har tagit sig många praktiska uttryck och 
hennes vänkrets är stor. 

Eftersom Lena Åkerlund bryr sig mer 
om andra än sig själv var det inte helt 

självklart för henne att berätta om sig själv 
då jag bad henne att göra det.  
Hursomhelst svarade hon ändå på mina 
frågor och började med att tala om att hon 
hela sitt liv bott i Storstockholm. 
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Hon föddes Bromma men växte upp på 
Lidingö. Numera bor hon i Stockholms 
innerstad. 

Hon växte upp i ett kärleksfullt hem. 
Pappa blev arkitekt, liksom Lenas bror 

och farfar, som bland annat ritade Breviks 
kyrka på Lidingö.. Mamma arbetade som 
sekreterare, liksom Lena. Hon föddes 
1944, i slutskedet av andra världskriget 
då det rådde brist på det mesta. Pappa låg 
inkallad och fick ingen lön så mamma 
fick bära ett tungt lass. Hon lärde dock 
sina barn att be aftonbön och de fick gå i 
söndagsskolan, vilket Lena gillade.  

I folkskolan fick Lena en pingstvän 
som kristendomslärare. Hon gjorde 
lektionerna så levande och berättade 
både de spännande bibliska berättelserna 
och om vad Gud gjorde i vår egen tid. I 
klassrummet fick de höra om märkliga 
under som Gud hade gjort på olika 
platser i världen. Det här med Gud var 
spännande.  

Konfirmationstiden i Lidingö 
församlingen betydde också mycket för 
henne och där föddes en längtan efter att 
få lära känna Gud bättre.  

Ibland möter man människor som 
berör en på ett särskilt sätt. De 
höjer sällan rösten eller tar särskilt 
stor plats i sin omgivning men 
bär på en utstrålning av lugn och 
generositet som talar starkare än 
ord. Lena Åkerlund är en sådan 
person.

LENA
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Under tonåren var det inte särskilt 
poppis att visa att man var intresserad 

av kristendom. Man ville helst bara göra 
som alla andra gjorde. Men på gymnasiet 
fick Lena en engelsklärare som bjöd in till 
bibelstudier. 

Lena berättar vidare:
Det var inte så många som vågade 

komma, men för oss som var med var 
det jättefint. Jag ville jättegärna vara med 
och dessa bibelstudier bidrog till en ännu 
starkare längtan efter att få lära känna 
Gud, säger Lena. Att många har bett 
för mig tror jag också har påverkat mitt 
andliga intresse. 

Jag har alltid tyckt om att skriva,     
sticka och brodera och funderade ett tag 
på att bli handarbetslärarinna. Pappa ville 
att jag skulle bli präst, men jag tvekade. 
Mitt missionsintresse gjorde att jag tänkte 
att jag kanske hade en uppgift utomlands. 
Missionär Lars Vitus sa dock till mig 
att det är viktigt att vara kristen i sitt 
eget hemland – alla ska inte ge sig iväg 
utomlands.
Istället utbildade jag mig till sekreterare 
och fick arbete i Handelsbanken där jag 
stannade i många år. Mina ansvarsområden 
blev personalfrågor och administration, 
något som också ligger mig varmt om 
hjärtat.  

Jag tyckte om att lyssna på föredrag 
i olika kyrkor och gick på många 
bibelstudier. Det ledde till att jag 
kom i kontakt med KMA, kvinnliga 
missionsarbetare, där bland andra 
kammaråklagare Dagmar Heurlin var 
verksam. Jag blev medlem och följde 
med henne, som då var riksdagskvinna, 

till riksdaghuset på de bönesamlingar 
som anordnades där för Sveriges riksdag. 
KMA bedrev mission bland samerna, men 
också i Nordafrika, Tunisien och Tanzania 
med flera platser. Under den sista tiden 
av KMA:s verksamhet kunde även män 
bli medlemmar. År 2004 lades KMA:s 
verksamhet ner.

1995 beslöt kyrkoherde Karin 
Bergquist och jag och några 
till att starta Stiftelsen Brödet. 
Målsättningen var att bedriva 
kristen hjälpverksamhet framför 
allt till Rumänien, Indien, 
Baltikum, Moldavien och 
Belarus. Även Andamanerna har 
fått viss hjälp. Just nu samlar 
vi ihop pengar till julklappar.                                               
På vår senaste samling                                   
skrev vi julkort till Rumänien. 

Vi samlar gosedjur till fattiga barn i 
Moldavien. Tio – femton personer arbetar 
praktiskt med allt detta, men det är många 
fler som stöder oss med gåvor. Något 
av det mest meningsfulla som vi ägnar 
oss åt är att hjälpa barn att skaffa sig en 
utbildning. Vi tror på hjälp till självhjälp. 
För att få arbete idag är det nödvändigt att 
ha en utbildning. Tyvärr plågas flera av de 
länder som vi arbetar i av svår korruption. 

Resorna jag gjort                                           
för missionens räkning (men på egen 
bekostnad) har fört mig till en del udda 
platser. Minnena är många och bestående 
– att få delta i en gudstjänst i en enkel 
kyrka långt bort från allfartsvägarna, att 
sitta på golvet hemma hos någon i Indien 
som bakar naanbröd över öppen eld och få 
maten serverad på palmblad, att vara med 
en tidig morgon när en grupp människor 
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bestämt sig för att i hemlighet låta döpa 
sig, att bada onsen (het källa) i Japan, att 
gå på utflykt med barnhemsbarn i Kinas 
bergstrakter, att vara med vid firandet av 
när Guds Ord ges ut på ett minoritetsspråk 
i Moldavien och i Chkassien, att vara med 
och beskära bananplantor i en liten by i 
Tanzania, att möta människor som saknar 
det mesta av vad vi har i vårt land men 
som ändå är förnöjda och tacksamma …

Tillsammans                                               
med min svägerska och mina tre brorsbarn 
med familjer delar jag ett sommarställe 
på Sandhamn som mina föräldrar byggde 
när jag och min bror var små. Under årens 
lopp har det byggts ut och det är en glädje 
att under ett par veckor på sommaren 
kunna ta emot vänner där ute för rik 
gemenskap.

Hur ser du på Evangeliska 
Brödraförsamlingens uppgift i 
framtiden? 

Jag skulle önska att 
Brödraförsamlingen fortsätter att ha 
sin varma, ljusa och välkomnande 
gemenskap. Kristenheten i Sverige 
behöver uppmuntras att hålla sig 
nära Herren och inte släppa taget 
och gemenskapen är så viktig. Om 
Brödraförsamlingen kan vara ett litet 
ljus i mörkret och fortsatt ha en öppen 
famn för alla så finns det hopp. Jag 
uppskattar också Brödraförsamlingens 
hjärta för mission. Det är även 
glädjande att församlingen växer, om 
än sakta, och att fler hittar dit och får 
uppleva den gemenskap och den frid 
som finns där. 

Är det något du skulle vilja säga till 
den unga generationen? 

Ja, spring inte bara på i ekorrhjulet! Du 
blir inte lyckligare för att du har många 
saker. Stressa ner! Läs Guds Ord 
och ta del av söndagsgudstjänsterna. 
Det har tyvärr prioriterats bort i vårt 
samhälle. Men jag vill vara med. Var 
med du också! 

Vid pennan, Klas Lindberg
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Den lutherska ortodoxin präglar livet i 
Svenska kyrkan 1740. Gudstjänsterna 
är långa och tunga. Mindre grupper 
av radikalpietister protesterar mot 
kyrkans brist på andligt liv och dess 
hierarki. De möter oftast motstånd från 
kyrkans män, vilket gör dem ännu mer 
kritiskt inställda.
Också herrnhutismens företrädare har 
förknippats med radikalpietisterna och 
ses som ett hot mot kyrkans enhet, 
även om de varit mycket lågmälda i 
sin framtoning. Mot bakgrund av detta 
utser synoden i Marienborn, sommaren 
1741 två män att närma sig Svenska 
kyrkans ledning med det tydliga 
budskapet att Brödrakyrkan inte hade 
för avsikt att bilda en ny fristående 
kyrka – tvärtom! Man vill uppmana de 
väckta att vara trogna mot sin gamla 
kyrka. Den ene delegaten hette Martin 

Så kom 
herrnhutismen 

till Sverige 

del 2

Bilden till höger:Skeppsbron i Stockholm kring 
1700, målning efter Willem Swiddes gravyr 
”Stockholm från Kastellholmen” från 1693, 
Stockholms Stadsmuseum, Wikimedia Commons

Bilden nedan: Arvid Gradin, efter ett porträtt i 
arkivet i Herrnhuts Tavelgalleri
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Dober, ”Överäldste” och bror till Leonard 
Dober, en aktad missionär som verkat i 
Karibien och den förste herrnhutaren som 
satte sin fot på amerikansk jord. Den andre 
var född i Sverige och hette Arvid Gradin. 
Han hade kommit till Herrnhut 1738 och 
som han uttryckte det, ”funnit ro för sin 
själ vid korsets fot”. Denne Arvid Gradin 
var en stor språkbegåvning och hade av 
Zinzendorf en gång fått uppdraget att 
besöka patriarken av Konstantinopel i ett 
viktigt ärende.
Innan Gradin avreste till Sverige 
prästvigdes han i Brödraförsamlingen 
i Herrnhut. I Uppsala mötte Dober och 
Gradin ärkebiskop Johannes Steuchius. 
Han lyssnade med intresse på deras 
berättelse om herrnhutismens historia och 
gladde sig särskilt över att de intagit en 
så tydligt uttalad luthersk hållning vad 
gällde kyrkans lära, särskilt när det gällde 

försoningen. De lyckades de också vinna 
de uppsaliensiska teologiprofessorernas 
gillande.
I Stockholm lät pastor primarius, som 
varit studiekamrat med Gradin, öppna 
Storkyrkan för de båda herrnhutarna. 
De fick predika för en stor församling, i 
en gudstjänst i vilken ett tjugotal präster 
deltog.
Den 30 november firades för första gången 
en herrnhutisk kärleksmåltid i Stockholm. 
Ett flertal mindre grupper bildades, vilka 
regelbundet samlades till bön, samtal 
och studier av herrnhutisk litteratur. 
Dessa grupper blev också de allra första 
grupperna i Sverige som överhuvudtaget 
intresserade sig för mission. Med stort 
intresse följde man missionsarbetet som 
Brödrakyrkan utförde utöver världen. En 
viktig bok av D. Hollatz ”Nådens ordning” 
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översattes till svenska. Sångboken 
Sions sånger gavs ut 1743 och hade 
redan 1750 spritts i 18 000 exemplar, en 
uppseendeväckande stor upplaga för den 
tiden. Dagen Lösen trycktes för första 
gången 1743 på svenska. Gradins och 
Dobers besök i Sverige hade i hög grad 
bidragit till dessa framgångar. Om man vill 
benämna det som skedde under den store 
folktalaren Thore Odhelius predikoresor 
mellan 1739 – 40 för herrnhutismens 
genombrott i Sverige så innebar Gradins 
och Dobers arbete att herrnhutismens 
inflytande i Sverige befästes.
Det gällde inte bara i Stockholm. På en 
resa i Västsverige fick Gradin tillfälle 
att predika i många församlingskyrkor. 
I Främmestad i Västergötland där 
han uppehöll sig i två månader utbröt 
en väckelse som berörde över 500 
personer – nästan hela den geografiska 

kyrkoförsamlingen! Först i maj 1742 
återvände de till Herrnhut efter sin 
framgångsrika resa.
En omfattande brevväxling började äga 
rum mellan olika Brödraförsamlingar 
i Tyskland och svenskar som blivit 
intresserade av herrnhutismen. Svenska 
studenter, präster och hantverkare besökte 
församlingar i Herrnhut, Herrnhaag, 
Marienborn och på andra platser och 
återvände hem till Sverige med förnyad 
glöd i sin tro. 
En ny väckelserörelse uppstod i 
Stockholm våren 1743. 
Om denna skrev Thore Odhelius: 
Här i Stockholm blir själarna väckta i 
skaror. De kommer till insikt om nåden 
och den saliga syndakännedomen. Vi lever 
under stor välsignelse. Nu är vi runt 120 
bröder och systrar som är organiserade i 
olika körer.



11

Av särskilt stor betydelse var mystikern 
Sven Roséns omvändelse. Han hade varit 
en drivande kraft inom radikalpietismen 
och agerat mycket kritiskt mot kyrkan 
och därför blivit landsförvisad 1741. Han 
hamnade i Tyskland, uppsökte Herrnhut 
och blev vunnen för herrnhutismen. I en 
omfattande brevväxling uppmanade han 
sina svenska trosfränder att såsom en arm 
syndare ta emot Guds nåd genom Kristi 
blod. Den var ju alldeles gratis! Hans 
inflytande i Sverige var stort och hans 
omvändelse väckte stor uppmärksamhet.
I Pennsylvania i USA fick han till sist en 
uppgift som förkunnare och verkade rakt 
igenom i herrnhutisk anda och blev till stor 
välsignelse.
Svenska kyrkans ledning uppfattade 
inte längre den herrnhutiska rörelsen 
så negativt efter Gradins och Dober´s 
besök. Med tacksamhet hade man 

konstaterat att herrnhutarna, i motsats 
till radikalpietisterna var vänligt sinnade 
mot kyrkan och att många radikalpietister 
hade vunnits för herrnhutismen, inte minst 
den viktigaste ledaren Sven Rosén. Visst 
blev herrnhutarna kritiserade, särskilt för 
deras, som man menade, överbetoning på 
försoningen i Lammets blod. Den fanns 
med i alla sånger och predikningar, såväl 
av präster som av lekmän. Det viktigaste 
var dock att det hot som man befarade 
skulle slita sönder kyrkan på grund 
av radikalpietisternas häftiga angrepp 
var undanröjt tack vare herrnhutarnas 
inflytande.

                    Klas Lindberg

Bilden tv: Teckning av Främmestads kyrka 
från 1901. Wikimedia Commons

Nedan: På bilden syns det äldsta avbildade 
svenska julfirandet vi känner till. 

Målningen är från Småland 1785. 
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Den 
bästa julen
1969 var hela familjen samlad på 
julafton i villan på Lidingö, dit vi just 
flyttat från Hjorthagen. Vi har ätit en 
fantastiskt god jullunch, sjungit julsånger 
på både svenska och tyska.   Nu sitter vi, 
lite dästa, nersjunkna i soffor och fåtöljer 
och väntar på att klockan ska bli tre på 
eftermiddagen. 
Då börjar som vanligt Kalle Ankas 
julfirande på Tv:n. På den tiden sändes 
årets mest sedda program bara en gång 
om året och alla såg fram mot en stunds 
trevnad.
 
Plötsligt ropar mamma: Nu får ni ta 
på er, ytterkläderna, barn, och ni andra 
också, för den delen. – Va? Kalle Anka 
börjar ju snart! utbrister vi förvånade. 
– Jo, men det här kommer att bli ännu 
roligare, påstår hon, medan vi andra 
skakar på huvudet. Vad slår Kalle Anka 
på julafton?
Motvilligt sätter vi oss i bilen. Mamma 
hade börjat arbeta som församlingssyster 
i Lidingö församling. Hon älskade att 
besöka gamla och sjuka. Fanns det ett 
piano, slog hon sig gärna ner vid pianot 
och sjöng några sånger till allas glädje. 
Nu var vi på väg till ett Alternativt 
julfirande, ett samarrangemang med 
Röda korset. Bilen stannar utanför en 
stor villa upplyst av ett varmt inbjudande 
ljus. Vi kliver in. I den stora salongen 
står vackert dukade bord utplacerade. 
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Julevangeliet har precis lästs och vi 
kommer in under ”Stilla Natt”. En riklig 
julbuffé står framdukad och runt borden 
sitter tilltufsade, skäggiga äldre herrar 
klädda i forna dagars mode. Känsliga 
luktorgan kan uppfatta en svag spritdoft. 
De hemlösa farbröderna tar villigt för 
sig av de framdukade läckerheterna och 
aptiten är det inget fel på.

Efter en stund tar någon fram 
ett dragspel. Dags för långdans?          
Det visar sig vara en skicklig musikant 
och snart genljuder salen av foxtrot, 
vals och glada hambotoner. 

Innan vi vet ordet av blir jag och min 
morbror uppbjudna till dans av några 
av herrarna och dras motvilligt mot 
dansgolvet som gjorts i ordning i alla hast. 
Den något oväntade och lite obekväma 
situation som uppstått vänds snart i 
virvlande danssteg och glada skratt. Min 
kavaljer visar sig vara riktigt dansant, trots 
en något vinglig stil. Efter en stund tackar 
han elegant för dansen och bjuder upp 
nästa person. Den allmänna stämningen 
vid dessa hemlösa herrars julfirande är 
bättre än på de flesta andra håll. Då vi 
efter ett par timmar måste återvända hem 
följs vi till dörren av dem och de ropar i 
kör: ”Tack för att ni kom.”

Lite omtumlade återvänder vi till kvällens 
julgröt och hemmets mer stillsamma lekar. 
Jag försöker förstå varför jag kände mig 

så glad inombords då vi kommit hem. Ett 
sådant här julfirande hade ingen av oss 
varit med om tidigare. Kanske hade vi 
omedvetet lyckats träffat julbudskapets 
innersta kärna: Den största glädjen 
upplever vi då vi gör något för andra.
Gud har gett oss sitt allra bästa då han gav 
oss Jesus. Då herdarna ska ge barnet sin 
hyllning fylls rymden av glädje och jubel. 
Det är saligare att ge än att ta. Att emot det 
Gud vill ge oss ger stor glädje, inte minst 
i himlen. Att sedan ge vidare av det vi fått 
gör glädjen ännu större. 

Ett litet tips inför julen kanske kan vara att 
söka upp ett alternativt julfirande i någon 
kyrka i närheten och bidra på ett eller 
annat sätt, kanske bara genom att vara 
med.

Klas Lindberg

Plötsligt ropar mamma: 
Nu ska ni ta på er ytterkläderna, barn, och ni andra också, för den delen. 
– Va? Kalle Anka börjar ju snart! utbrister vi förvånade. 
– Jo, men det här kommer att bli ännu roligare, påstår hon, medan vi 
andra skakar på huvudet. Vad slår Kalle Anka på julafton?
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Musiserande ängel, St Lorenzkirche, Nürnberg, 1518
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Församlingssången
Kärnan i repertoaren var 
församlingssången. Den gemensamma 
sången var ett givet och viktigt inslag 
i gudstjänster och församlingsfester. 
Församlingssånger i form av 
välsignelseverser sjöngs vid födelsedagar 
och avsked. Vissa gudstjänster byggde 
helt på den gemensamma sången och 
kallades ”Sångstunder” (”Singstunden”) 
och bestod av församlingssånger valda 
utifrån temat för dagen i andaktsboken 
Dagens Lösen. Det var Nikolaus von 
Zinzendorf (1700–1760) som 1727 införde 
dessa sånggudstjänster. Om Zinzendorf 
inte kunde finna någon passande sång i 
sångboken improviserade han själv en 
lämplig sådan. Alla förväntades sjunga 
utan sångbok. Att behöva läsa texten då 
man sjöng uppfattades som en svaghet 
i tron. ”Därför tycker jag inte om att 
syskonen tar med sig sångböckerna 
till sångstunden. En Frälsarens 
församling måste kunna sjunga utan 
bok, ty den skall leva i saken. Men om 
församlingsmedlemmarna slår upp en vers 
må liturgen snabbt sjunga något annat, 
så att de tröttnar på det,” skriver von  
Zinzendorf.

Antalet församlingssånger ökade 
snabbt. År 1735, mindre än 10 efter att 
Brödrakyrkan grundats, publicerades 
sångboken ”Das Gesang-Buch, der 
Gemeine Herrnhut Daselbst zu finden im 
Waysen-Hause” som innehöll 999 sånger. 
Snart hade repertoaren utökats till 2 500 
sånger. Efter Zinzendorfs död 1760 fick 
organisten och biskopen Christian Gregor 
(1723–1801), uppgiften att skapa en ny 
sångbok med tillhörande koralbok. Denna 
sångbok, Gesangbuch zum Gebrauch der 
evangelischen Brüdergemeinen, användes 
i svenska Brödraförsamlingar fram till 
1795 då en svensk version publicerades 
av Anders Dahlström (1739–1825). Den 
hade titeln ”Samling av äldre och nyare 
Andeliga Sånger och werser”. 
I förordet till sin koralbok skriver 
Gregor om att skönheten i koralsången 
kommer sig av att alla sjunger utan att 
överrösta någon annan. Så kan en kraftfull 
men samtidigt mild harmoni uppstå. 
Församlingen skulle vara uppmärksam på 
helheten när de sjöng, inte bara på sin egen 
känsla. Målet var att församlingssången 
skulle låta som en enda röst.

Kompositioner för sång            
och instrument
I Christiansfeld, var musiklivet och 
musikformerna mera utvecklat än i de 
svenska församlingarna men enkelhet 
var överallt idealet. Det svarade mot 
Brödrakyrkans teologi. Musiken skulle 
också avgränsas från världslig musik 

Den herrnhutiska kyrkan är känd för 
att vara en glad och sjungande kyrka. 
Christina Ekström, musikforskare och 
sångare, fortsätter här sin artikelserie om 
musiken i Brödrakyrkan

Musiken i Brödrakyrkan benämndes 
församlingsmusik (”Gemeinmusik”). Man 
hade bestämda uppfattningar om hur mu-
siken skulle utformas och framföras. Här 
berörs följande tre kategorier.

Församlingsmusik: 
Repertoar och 
musikalisk praxis
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och även från den gängse kyrkomusiken, 
efter von Zinzendorfs ord: ”Skönheten i 
församlingsmusiken består i den naturliga 
skönheten, i textens gudomliga enkelhet, 
tyngd och hörbarhet. Såväl konstmusik 
som världslig musik och den så kallade 
kyrkomusiken lämpar sig inte som 
församlingsmusik.” Församlingsmusiken 
skulle främja förståelsen av ordet och 
skrevs av personer införstådda med dessa 
ideal.
Exempel på en tonsättning som utgår från 
ordet och som har en lättsjungen melodi är 
Gregors egen ”Hosianna, välsignad vare 
han”. Sången är en välkänd adventssång 
både inom den världsvida Brödrakyrkan 
och i svenskkyrkliga sammanhang. I 
Brödraförsamlingen i Stockholm har 
den sången sjungits vid första advent 
sedan 1787. Genom en anteckning i 
församlingsdiariet går att veta när sången 
framfördes första gången, på vilket 
språket, vilka grupper i som sjöng, vilka 
instrumenten var samt var de medverkande 

var placerade: ”3 december blev Hosianna 
första gången sjungit på tyska, Chor-vis 
af små gossar och flickor, från läktarna, 
På brödraläktare spelade Bröderna, och 
på systraläktare två systrar clavseng och 
harpa.”

Festpsalm
Vid fester som firades i samband 
med högtidsdagar var det vanligt 
att genomföra en kantat som 
kallades festpsalm. Den bestod av 
verser från olika församlingssånger 
samt av tonsatta bibelcitat.                                                               
En speciell festpsalm framfördes på 
julafton 1790. Församlingsmedlemmen 
Johan Georg Lotscher hade tonsatt 
flera av sångerna, sjöng solo och ledde 
hela framförandet med 16 sångare. 
Instrumentalensemblen leddes av 
hovjunkaren Fredrik Leijonmarck.
Nästa artikel handlar om musiklivet i 
Brödraförsamlingen i Stockholm då den första 
Brödrasalen togs i bruk år 1784.
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Rapport från Europeiska Missionsrådet

Varje år brukar de olika 
missionsorganisationerna 
inom Brödrakyrkan i Europa 
samt två representanter från 
USA samlas till överläggningar 
och samtal om mission. 
Platsen för samlingen 
varierar och respektive 
värdorganisation ansvarar för 
hela arrangemanget. Under 
pandemin tvingades vi avstå 
från att resa, men kunde mötas 
via Zoom.
I år beslöts det med kort varsel att 
mötet skulle hållas i Dar es Salaam 
i Tanzania. Eftersom det inte kan 
anses vara försvarbart att resa över 
halva jordklotet för en sex timmar 
lång överläggning, valde de som 
inte hade andra engagemang i landet 
att delta via Zoom. Trots brister i 
ljudöverföringen då en hel del gick 
förlorat blev ändå mötet lyckat. 
Denna internationellt sett, lilla 
Brödrakyrka bedriver ett mycket 
omfattande missionsarbete, som hela 
tiden växer, inte minst i Afrika, men 
även i Karibien, Sydamerika och 
Sydasien. 

Behovet av att dela erfarenheter från 
olika projekt, se till att inte olika 
kyrkor eller projekt tar emot stöd 
för samma sak samtidigt från olika 
missionsorganisationer, diskutera 

olika policyfrågor mm. finns hela 
tiden. Dessutom är det en stor hjälp 
för samarbetet att vi regelbundet får 
mötas till överläggningar. Covid-
19-pandemin har påverkat alla 
missionsorganisationer, framför 
allt genom att mycket färre resor 
har kunnat genomföras. Trots 
detta vittnade flera företrädare 
för sina organisationer att de 
kommit betydligt närmare sina 
missionspartners. Via FaceTime och 
Zoom har man hållit regelbunden 
kontakt och tiden som vunnits 
genom att inte resa har använts 
till att fördjupa relationer och 
samarbeten.

Det konstaterades att följande 
regioner i arbetet saknar 
huvudmän, som kan ta ett mer 
övergripande ansvar för arbetets 
fortsatta utveckling: Norra och 
Östra Tanzania, Uganda, Kenya, 
Brasilien, Myanmar, Korea, Angola 
och Bangladesh. 

Trots allt är det dock något att vara 
tacksam över att Brödrakyrkan 
fortsätter att utbreda sig över 
världen!

Be att Skördens herre får sända ut 
arbetare till den stora skörd som 
väntar.

Klas Lindberg
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Många stora
missionsorganisationer 
gör ett fantastiskt arbete 
och lyckas förmedla stora 
penningsummor till sina 
partners, ibland också medel 
från SIDA. De kan bistå 
med sitt kunnande och sina 
erfarenheter. 
Herrnhuts Brödramission är en 
liten organisation som saknar 
de stora resurserna. 
Vi försöker göra det mesta av 
det vi har. 

En stor fördel                                
är att vi kan ha en så nära 
och personlig relation till 
våra missionspartners. De har 
kommit att bli våra vänner 
och vi delar livet tillsammans. 
Vi följer varandra och 
omsluter varandra i kärlek och 
förböner. 

En annan viktig fördel                                   
är att vi tack vare stiftelsen 
Unitas Fratrum och Richterska 
stiftelsens engagemang kan 
skicka vidare varje krona som 
samlas in. Ingenting försvinner 
i administration. 

Albanien
Den utdragna pandemin som föregicks av 
en svår jordbävning i landet har gjort hela 
arbetet mycket mer tungrott än tidigare. 
Tyvärr har också flera personer som 
betytt mycket för kyrkans arbete drabbats 
av Covid-19 och hittills har sju personer 
avlidit. Även Edi Mazi, som ansvarar 
för kyrkans ekonomi och förvaltning 
insjuknade i Corona i mitten på 
november i år, trots dubbelvaccinering. 
Han har dock hämtat sig och ser ut att 
tillfriskna, tack och lov!
Dena Furtazi som leder arbetet i Albanien 
suckade nyligen i telefonen: Klas, du 
vet inte hur många anledningar och 
möjligheter vi haft att ge upp allt arbete 
i kyrkan. Det har tidvis känts väldigt 
tungt. Men det stöd vi fått från er och 
alla andra i Sverige, både i förbön och 
rent ekonomiskt har gjort att vi fortsatt 
kämpa. Ledarträningen över nätet har 
varit väldigt bra, men det är svårare att 
samla folk till gudstjänster nu än tidigare. 
Vi är inte mer än 12 – 13 deltagare vid 
gudstjänsterna nu, även om det är tillåtet 
att samla fler. Många är rädda och en 
del har ”vant sig av” med att gå på 
gudstjänster.
Böneämnen: Ett stort böneämne förvår 
systerkyrka i Albanien är att det blir ett 
slut på Covid-19-pandemin och att det 
får ge upphov till en fräsch nystart på 
arbetet.
Be också för att examensceremonin och 
prästvigningen Dena Furtazi kan äga rum 
i maj.

Sydafrika
upplevde i början av sommaren 
(september – oktober) en lättnad i 
pandemin, vilket ledde till att arbetet 
kunde ta ny fart igen. Många konferenser 

Missions-
rapporter
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och läger hade varit inställda och det fanns 
ett uppdämt behov av att mötas igen. 
Tyvärr kom det fram att en del ungdomar 
”fastnat vid dataskärmen” och var inte 
längre lika intresserade av att mötas i 
verkligheten. De hade lärt sig att umgås 
digitalt och tyckte det var mer praktiskt. 
Det saknas inte utmaningar i Sydafrika!
Nyheten har nu nått oss att den nya 
mutationen av Coronaviruset, Omikron 
har drabbat Sydafrika hårt. Ekonomin och 
arbetslösheten i landet är redan besvärlig 
och det är mycket viktigt att vi fortsätter 
att be för våra kämpande trossyskon och 
folket i Sydafrika som är hårt prövat.

Lettland
Gundars Ceipe återhämtar sig allt mer 
och arbetar oförtrutet vidare med att hålla 
föredrag om herrnhutismen och leder 
regelbundet gudstjänster i Riga och på 
andra platser. Smittalen är dock bland 
de högsta i Europa, vilket naturligtvis 
försvårar arbetet. Vita Wiktorsson 
berättade om verksamheten vid bönhuset 
i Ringi. Där finns en skara eldsjälar som 
ordnar vissa gudstjänster och tar hand om 
det praktiska. Tyvärr behöver golv och 
andra delar av huset snart renoveras igen 
innan det blir alltför skadat.

Uganda 
Efter ett samtal med pastor Julius Mubiru, 
ändrades planen för kyrkbygget. Styrelsen 
beslöt att börja med bygget av kyrkan, 
enligt vårt förslag, och också att utöka 
antalet sittplatser. Kontoret får komma 
i andra hand. Fortfarande saknas dock 
mycket pengar. De 40-talet medlemmarna 
har idag ingen möjlighet att själva bekosta 
kyrkbygget, utan behöver fortsatt stöd. Be 
om fler sponsorer.

LÅT OSS INTE TRÖTTNA 
UTAN FORTSÄTTA STÖDJA 

VÅRA TROSSYSKON. 
KYRKAN HAR EN VIKTIG 
UPPGIFT I ATT GE HOPP 
OCH FRAMTIDSTRO I EN 

MÖRK TID!

ETT STORT OCH 
HJÄRTLIGT TACK TILL 

ALLA SOM  
BER OCH GER!BER OCH GER!

Herrnhuts Brödramission 
utkommer med 4 nummer per år
Ansvarig utgivare:
Klas Lindberg, präst
Layout: Kerstin Lindberg
Bilder där inget annat anges:
Kerstin Lindberg
Unsplash.com
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MÅNADSPROGRAM 
DECEMBER 2021 – JANUARI 2022

Sön 12 dec kl. 15 Nattvardsgudstjänst                                   
”De lysande orden”, Klas Lindberg 
Ons 15 dec kl. 15 “I julpyramidens sken” Afternoon Tea 
Barbro Hertzsch läser julberättelser 
Fre 24 dec kl. 9.00 (OBS! NY TID!) Julaftonsotta                  
På grund av det osäkra pandemiläget och kyrksalens storlek       
måste antalet deltagare på Julaftonsottan begränsas. 
Föranmälan krävs  senast 22/12 till Klas Lindberg 0708-540300

Fre 31 dec kl. 15 Nyårsbön med nattvard Klas Lindberg 
Tors 6 jan kl.15 Gudstjänst med missionsinsamling      
”Jesus är världens ljus”, Klas Lindberg
Ons 13 jan kl. 15 Bibelsamtal med Afternoon Tea 
Romarbrevet Klas Lindberg
Sön 23 jan kl. 15 Nattvardsgudstjänst                              
”Livets vatten”, Klas Lindberg

Tis 25 jan kl. 17.30 Alphakursstart Grundkurs i kristen tro
Ons 27 jan kl. 15 Bibelsamtal med Afternoon Tea 
Romarbrevet Klas Lindberg

Fred 28 jan – Sön 30 jan VINTERKONFERENSEN 
Tema: ”Dina är dagen, din är natten” med bl. a. Per-Eive 
Berntsson, Eskil Hofverberg, Sara Edström m. fl. se separat 
program http://clarakyrka.se/vinterkonferensen/

Tis 1 febr kl. 17.30 Alpha ”Vem är Jesus?” 

Varmt välkomna!


