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En förändrad värld skapar nya förutsättningar  

Under andra världskriget och de närmaste åren efter kriget öppnades nya möjligheter 

och förutsättningar för församlingars missionsarbete. Länder som stått under olika 

kolonialmakter började kämpa för sin frihet och oberoende. En del länder öppnades 

och en del stängdes för evangelisk verksamhet. 

Församlingen i Nässjö engagerade sig i olika åtaganden, bland annat genom att stödja 

missionärerna Siri Andersson – Palmestav och Ingrid och Eric Andreasson. 

Siri Andersson - Palmestav 

Församlingen engagerades i Siri Anderssons sociala och evangelisationsarbete i 

Estland och senare i Polen och Tyskland.  

1942 sägs det att församlingen i Nässjö gläds åt att  
 

 ”deltaga i syster Siri Andersson underhåll. Ett steg i rätt riktning”. 
 

Vid besök i församlingen 1943 vittnade hon om sitt missionsarbete.  

 ”Ryska jordmånen är beredd för väckelse. Martyrernas blodsådd skall 
 säkert giva skörd en dag, då Rysslands portar åter öppnas för Kristi 

 evangelium”. 

Siri Andersson – Palmestav var aktiv som missionär, brevskrivare och författare. 

Hon utbildades vid Betelseminariet och Örebro missionsskola. Mellan åren 1942 och 

1986 skrev hon ett femtontal böcker. Under en hemmavistelse lärde hon sig ryska 

språket. När hon tvingades lämna Estland öppnades nya möjligheter först i Polen 

främst bland rysktalande och senare i Tyskland. 

Ur missionär Siri Anderssons brev till församlingen i Nässjö: 

Lodz december 1946 

Sedan jag fick jag den första hjälpsändningen för fyra veckor sedan har jag utdelat 

1 286 klädesplagg, 160 par skor och 134 kilo mat. Redan efter två veckors vistelse 
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erhöll jag tillåtelse att predika evangelium över hela Polen på det ryska språket. Själv 

har jag ännu ingen lokal för min hjälpverksamhet utan måste hålla till i tamburen. Jag 

behöver mycket förbön under tiden jag skall vara här i Polen. 

Warszawa april 1947 

Här i Warszawa har vi nog delat ut omkring 5 000 kilo kläder. 

Myndigheterna i Hanojwka är mycket tacksamma att de skola få hjälp. Där är ju nöden 

oerhört stor, särskild i byarna. Barnen sprungo omkring klädda i trasor och sprungo 

barfota redan i mars. då jag var där, i brist på skor och strumpor. Hemmen sågo ut 

mera som ladugårdar än boningshus. 

Hajnowka juni 1947 

Söndagen den 2 juni var en stor dag för oss då vi ute i en vitrysk by fick se hur 22 

vitryska syskon följde Jesus i dopets grav. Efter dopförrättningen hade vi brödsbrytelse 

i en trädgård.  

Inför de öppna dörrarna och inför stora behoven och de rika missionsmöjligheterna 

känner man sin svaghet och sitt beroende av mera kraft från höjden. 

Hajnowka 1948 

Bra mycket över 1000 familjer har nu blivit hjälpta i denna stad och omkringliggande 

byar. Jag såg häromdagen i en rysk by en oerhört fattig familj, de hade tio barn. Fyra 

av dem satt uppkrupna på den ryska ugnen och värmde sig. De hade bara en trasa på 

kroppen, de saknade skor, strumpor och underkläder. De satt och åt okokta ärtor. 

Hoppas ni även får erfara härlig seger i arbetet för själars frälsning. I bönen möts vi. 

 

Ingrid och Eric Andreasson 

Genom missionärerna Karin Kometh och Arthur Conney hade församlingen tidigare 

fått kontakt med missionsarbetet i Indien. Vid ett församlingsmöte den 18 december 

1946 togs beslut om att vara med i ett utökat missionsåtagande. 
 

 ”Rörande missionärerna Andreassons underhåll beslöts enhälligt att dessa 
 skulle ha ett månatligt underhåll. Vidare beslöts att använda de medel som 
 fanns i missionskassan för missionärerna Andreassons utresa”. 
 

Första perioden arbetade missionärsparet Andreassons dels i Bangalore och dels i 

Salem. De avsatte också tid för språkstudier och avlade examen i tamilspråket. 
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1947 meddelade Storbritannien att man lämnar kontrollen över Indien. Detta skapade 

viss oro innan Nationalförsamlingen och regeringen beslutade om religionsfrihet.  

Tidvis kunde postgången vara ojämn och det kunde vara svårt för missionärerna att få 

kontakt med sina hemländer för att få del av det underhåll som församlingar 

förmedlade. 

Ur Ingrid och Eric Andreassons brev till församlingen i Nässjö: 

Kodaikanal 23 mars 1947 

Första tiden var synnerligen prövande för oss. Första veckorna voro vi rätt sjuka här, i 

synnerhet Ingrid och barnen hade tidvis hög feber och slängar av dysenteri, men Gud 

hjälpte så det gick över. 

Kodaikanal 20 maj 1947 

Vi ha glädjen att meddela flera täcksägelseämnen. Vi kan säga att de pengar Ni offrat, 

inte är bortkastade, utan de får vara till själars frälsning. 

Kodaikanal 24 december 1947 

Det är med stor tacksamhet till Herren vi tänka på detta år. Tänk att vi varit i Indien ett 

år.  Vi lämnade Kodaikanal i mitten av november, för att på Salemfältet ha en del 

större möten och dophögtider. 

Kodaikanal 30 juni 1948 

Vi har nu tagit vår första språkexamen i tamil, och det gick bra, vi blev godkända med 

mycket stor marginal. Vi hade examen i slutet av maj, först skriftliga prov i 6 timmar 

och muntliga prov. Sedan våra studier äro avklarade så bosätta vi oss i Salem 

definitivt. Salem är en stad som har över 200 000 invånare. 

 

Läs mer:  Svensk pingstmission i Indien, Missionsinstitutet PMU  

 (kan beställas via Pingst webb) 

  

 Boken innehåller olika uppgifter om Indien-missionärernas bakgrund och om 

 deras arbetsförhållanden. 
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