REDOGÖRELSE
FÖR

.SnNSKA MISSIONfNS I KINA
2~:f VERKSAMHETSÅR
AFGIFVEN I MAJ 1916

~~

STOCKHOLM
NORDISKA BOKTRYCKER IET 191 6 ·

,~

H erreit f:ör hedwillgames räd Ol1t illtet oclt
öjverändakastar jolkens planer. AfeU H arrens
nid besicl evinllerligeN , hel1lS hiärtas tankar
Ifr ån släkte till släkte. Sä-llt det folk, ltvars
(;ud H enen cfr, det jolk, som han har utlwrat
5ig till al'l (Ps. 33= 1I, I2) .
Detta är trons tungomål. I den lofsång, nr hvilken dessa ord
äro hämtade, röjes alltigeriom en öfverbevisning om ting , som
icke synas, en trons hemlighet , som· röt harpans strängar >}till
härligt. ,""/tbe!>}, och som ser den oförgänglige Gudens härlighet
bakom de förgängliga tingens slöja och hans allsmäktiga hand
ingripande i tidshändel sernas kedj a.
Det säges i Ebreerbrefvet om Jesus, att han är trons begyn
nare
och fullkomnare, och ~. vittnar om att >}trOIL är genom
p~
honom>}, lifvets fnrste. Ja, att Kristus var den andliga klippa,
ur hviIken Israels fäder drucko. Af denna andliga dryck spi
rade den tro fram·, som i Israel släktled efter släktled alltifrån
Abraham, tlll dess >}tiden var fullbordad>}, .satte sitt insegel på
detta folks historia och särskildt på de israeliters, som Herren
utvalde att vara bärare af hans budskap, förvaltare af hans löf
t esord, det testamente, hvarom Paulus tal ar till de >>oförstån
diga galaten och betygar för dem, att det icke knnde göras om
intet af den lag, som Gud senaregaf.
Huru vårdade och vattnade icke Herren i forna tider de trons
~ädla rankar>}, som han planterat i sin vingård, och väntade, att
de skulle bära vindrufvor. Men det var endast hos en kedja af
löftessöner i Israel, som trons frukter sattes. Från deima ranka
är den drufklase hämtad, som utgör vår lltgångst ext .
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Dess vi ttnesbö rd är, att Herrens räd skola bestå men folkens
råd och anslag göras om intet. Och därmed är det sagd t, att
d en historiska utvecklingens stråkväg skall kännet ecknas af
folkens grusade babelsbyggnader, de må bära imperi alismens
eller demokratiens särmärke, tillhöra lägre eller hög re stående
kulturformer. Och detta sk all ske ända till dess, att Herren
lagt alla sina fiender till sina fö tter.
Herrens verk i skapelsen, i återlösningen och i alla hans gär
ning ar med människors barn hafva ett mål, en afsikt, som skall
förverkligas. . Han handlar icke blindt och icke god t yckligt.
Med v isdom, säger Skriften, har han gj ort alla SilU~ verk. N är
han ' förvandlar stad till st enrös och befäst ort tiU grushög, äro
hans r ådslag trofasta och sannfä rdiga. Därför kaUar J esaia ho
nom »Atrlt~l1'S Gud,), ett uttryck:. som anger tillförlitligheten hos
Gud, och på vårt språk återgifvits med »sannfärdig Gud» (J es.
65: r6). Sina tankar och uppsåt utför han i tiden, men de h afva
dan a:ts-i-~~ighetens rådskammare, där ingel} af människors barn
va';ithii~s
(Rom.
II: 34 ; Je s. .4~:r3 , 14). AttHerrens
, :.', .
,,' ':-:'.rådgifV:~re
.
. .
råd Pest~, att haris ord är sannfärdigt, och att han är sitt folk s
hi~lp:" ;~~k sköi<i, . d~t var ämnet för psalmsångarens lofsång ' och
o~~ik~n ti'l1g1äcije~i h~~~ hjärta' (v. Z IL hvilken· kommer ho~
nom att utbrista: »Sällt det folk, lwars . Gud Herren är; det folk,
S~'1;t 'lial~ h~r utkorat sig till arf.» . Och ur samma käilåder :har H er:
rel~s folk i ·· alla tide; öst det · vatten, som »vederlwicker . ~ialel1;
och later den höja sig på örnvingarne öfver de synvidder,som
är~»nedal;efte?'»; t y det vattnet har lyftkraft i sig: '
.
. 'iieri hv'iikd 'iir ri~: det mål, hvilket Herren har föresatt sig'
int;in~~ sjhl( och till hvilket :lilt hans verk syftar? Det har Pa~ .
uiJ~" ~ngil~it för fö;sa~lingen 'i Efesus sålund~ : ' ,)att i tider1I'~IS
fttllb.·ordi1t sammanfatta ~llt i Kristus:), och för församlingen -.i
Korint ;å: »att Gud skall vara allt i alla';, J a, Guds m ~l och hjärte~
ta~k~ iii,, · att vi skola uppbygg as ~ill en Guds boning ; 'Andel~
och sålunda delaktiggöras af Gud s natur, sotn är utgifvande
kärlek, och därafuppfyllasända )}intill Guds fullhet». Då har i
hQg~ta: och fu11~ste m~~i'ug Gud blifvit ~åt:Gud .·
.
, ~ "D:ärti11 syftade löftet till Abraham:. »Jag vill upprritta mitt
fö,;o~;;,id meiUm1:;/ig och dig ochdill säi e/ter,'dig i kO'NtNUlllddåld~
~ "

:.

1'111' Wldt evigt f(jrlJ//l/d , ult .1<1g 'uillv!lTd din Glid och dill säds eft er
dig.,) Att H erren me.d detta löfte afsåg något vida rner~än hvad
vi förstå med Guds försyn eller alhnäuna omsorg om I srael, .det
framgår dels däraf, att Herren må nga gånger upprepar detta
löfte under de olika skedena af I sraels historia, men särskildt
däraf, att han genom sin t j änare, profeten J eremi a, utlofvad e
ett ny tt förbund med sitt folk , hvilket förbund skulle föra för
verkligandet af löftet närm are än det gamla förbundet kunde
göra. Herren säger nämligen ge nom profeten : ').Tag SIUlll gifva
miu lag i del'as innersta och shifva den i deras hjä?,ta, och fag
skall vara dems el/d och de skola vam mitt foll~.» Genom det nya
fö rbundet med sin pingstgåfva har löftets fulla förverkligande
b ragt s oss. så att säga, inom räckhåll, ty Guds helige Ande vitt,
Ilar med vår allde, att vi äro (;uds barn, om v i annars drifvas af
Guds Ande.
?Ilen äfven Andens gåfva är i denna tiden endast en pant på
vårt arf, om hvilket Herren säger genom profeten Hesekiel:
,).!ag är deras ar/slott, jag är dera s egendom.» Löftets fulländning
tillhö r ännu framtid en. D~ nna fulländning får J ohannes skåd a
i en syn. Han ser det nya J ernsalem nedkomma af himmelen
från Gud, tillredd såsom en brud, prydd för sin man, och hör
en stark röst från himmelen säga: »Se Guds tabe1'lIalcel .... han
skall bo ibland dem, och Gnd själf skall vara med dem, deras Gud.l)
När psalmsångaren utbrast: ,)Sällt det folk, hvars Gud Her
ren är,) , föreställa vi oss, att detta lofoffcr från h a'lS hjärta till
Gud fr amkall ades af tal\ken på Guds underb ara gärningar med
Israel , men att ha n själf ej hel t knnde fatta , hvad so m låg däri,
att Herren ville vara sitt folks Gud.
I ljuset af Kri sti evangelimIl få psalmsångarens ord en ny
och rikare inilcbörd, som mångfaldigar hj ärtats lof, men äfven
priifvar, hvad som bor i dess dolda rum . Och få vi s:i en ny
sy n p å det stora slutmål et , som Gud beredt åt dem, so m älska
honom, så få vi ingen lust att säga för oss själfva såsom den rike,
unge manuen sade till J eslts: l)f!7 ad fat/as mig rlllll1f.?') Det synes
så som fattades allt i vårt eget Iif och i vårt missionsarb ete, där
endast Gnd sk11lle ' vara A och 0 , det är: allting l) ('f h011 0-JII. och
{!.CJ/Ml/ hOl/ol1l och lill hOl/all/l} .
J a, med slutmålet klart i sikte
J
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skall nog lllycket i det ena 50111 i det andra förvandlas, men också
lofsången: »Sällt dct folk, Itvars Gud H en 'ell är, det fall?, som han
har l,ttkorat sig till a,I,/» , allt oftare stiga upp fråll våra hj ärtan och
däri blanda sig den trängtan , som psalmsångaren tolkar sålunda:
» Våy siäl väntar efter H trrw, hall ( i l' viiI' hjälp och 1,dr s/<
öld, Ty
i honom gläder .<;t:g (Jiirt h/årta.) .
---n .

Årsberättelse.
A.

Missionsfältet.

»Lyften

upp

edra ögon ock bes kåden fälieit.')
(J oh. 4: 35 ·)

Låtom oss följa vår Frälsares uppmaning och beskåda de
fält, han anförtrott oss! Hvad är det då, som först af allt gör ett
intryck på oss? Jo, dessa fälts storlek. Hvilken egendomsägare
har väl sådana fält? Från Honanfu i öster och till Pehshui i Shensi
i väster, eller från Hancheng i Shensi i norr och till Yungning i
Honan i sydost, hvilka landsträckor, huru många köpingar och
byar far man ej igenom, hvilka människomassor möter man icke!
En folkmängd på omkring sex millioner äro vi .ansvariga för.
Det nästa vi fästa oss vid är, att så mycket af landet är obe
rördt af evangeIii plog_ Atminstone för våra ögon ter: det sig så.
Hedendomen florerar, och af det kristliga inflytandet förmär
ker man föga . Ja , en ytlig betraktare skulle helt visst fälla do
men dver allt, hvad missionsarbete heter. Liksom fordom i
profetsynen, så ter det sig äfven nu. Dalen synes vara full af
ben. De ligga där i stor mängd , alldeles förtorkade.
Och hvad sen I vidare, I hednavärldens vänner? J o, bland
dessa sex millioner kineser endast ett knappt femtiotal missio
närer, vidt spridda. Vid deras sida en handfull trogna medar
betare på hvarje station, uttagna ur hedendomen, och rundt
omkring dem denna myllrande folkmassa, för hvilken de känna
sig ansvariga. Kan man undra på att ängslan ofta griper dem?
I allt detta nedslående finnes det dock vid närmare betrak
tande mycket af uppmuntrande art. Lyften upp edra ögon
och sen, huru i Shensi alla städerna ino~ vårt distrikt, elfva till
antalet, hafva regelbundna gudstjänster och äfven annan verk
samhet, huru predikolokaler och små grupper af kristna finnas
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iifveralIt. Tungchowfu är ej längre den enda ljuspunkten i mörk
ret där. Och i Shansi och Honan växer likaså evangelii verk
samhet mer och mer. Hvarje söndag samlas på vårt fält skaror
af troende kineser på femtio a sextio platser för att tillbedja Gud,
och till dem sluta sig stora skaror af hedningar. Evangelium
bär frukt och växer till, och så småningom skall landet upp
fyllas af Herrens kunskap.
Sen vidare dessa kristna kineser, som till ett antal af mer
än tolfhundra .samlas kring det dukade nattvardsbordet, de
femhundra barnen, som åtnjuta kristlig undervisning, den stora
skaran af katekumt>ner, som ledes in i kunskapen om Jesus
Krist1.1s, bokförsälj arne, som gå omkring från by till by, bärande
sitt utsäde, och de små grupper af evangelii budbärare, som
besöka marknader i städer och köpingar och där slå upp sina
predikotält samt förkunna lifvets ord för den ena skaran efter
den andra.
" Följen i tanken . våra systrar, då de med sina bibelkvinnor
g~ra husbesök, glädjande sig åt hvarje öppen dörr. Sen alla
d'e~sa män och kvinnor, som samlas till bibelklasser och till kon
f~~~nser. Besöken de kristna i deras hcm och gifven akt på,hum
det 'kristna familjealtaret är rest där, tänkesättet fö rändradt
.och kristlig lifsåskådning alltmer vinner gestalt. Och serE'j
skördens Herre ännu läng~e än vi. kortsynta? Kanske ser han
hvitnande skördefält, där vi blott skönja några delvis besådda
åkertegar.
Tron ser i mörkret. Den tvifJar icke på Guds löften utan
gifver honom äran. Missionsarbetet är ett trons och kärlekens
arbete. Slocknar kärleken, så sviktar tron. Vi behöfva där
för gifva akt på oss själfva, att icke den första kärleken förkolnar
och vårt arbete kommer att drifvas af andra krafter. Vi behöfva
med sångaren bedja:
,)Tron del helga, höga,
underbara öga,
stärk uti min själ!
Äkta pärlan klara,
väl å t mig bevara,
till mitt högsta vii 1. .

.\fven under detta å r hafva v~ f ått arbeta i lugn och ro , ostörda
af de stormar, som härja så många andra länder och riken. Så
som det fordom skedd.e med Israels barn uti Egypten, da det
hemsöktes af Guds straffdomar, så har det i sanning skett med
oss - ,)endast i land et Gosen, där Israels barn voro, haglade det
icke.') Vi ha endast Glids stora barmhärtighet att tacka härför.
De politiska förhållandena ha, som bekant, allt nier och mer
antagit en konservativ prägel. Mycket tycks glida in uti de gamla
hjulspåren, och af den entusiasm, som besjälade ungdomen
och medelåldern under republikens tvenne första år, ser man
nu föga. I vissa afseenden är detta att beklaga, ty Kina har
haft nog af det gamla »låt'gå systemet.). Det var så uppfriskande,
då man fick möta frihetsälskande, framstegsvänliga och foster
landsälskande män. A andra sidan, >>naturen gör inga hopp»,
och utvecklingens lag är den s.äkraste. Kina har nll pröfvat och
funnit, att det icke på en gång kan blifva hvad Amerika, dess
ideal, är, men det är äfvenuppenbart, att det ej heller kan åter
blifva det fossila rike , det i årtusenden varit.
Gudstjänsterna på våra stationer äro t alrikt besökt a. Vårt
budskap mottages väl, men vi utropa dock ofta med profeten:
»Hvem tror v/ir predikan?» »Detta lefverizets omsorg», ~äran af
människor» och »det fåfä ngliga, fäd erneärfda lefvernet;.) äro de tre
oerhördt mäktiga fiender, vi hafva att bekämpa. »Staden män
niskosjäh försvaras af dem på det kraftigaste. Dock, våra va
pen . äro det lefvande ordet och den verksamma bönen, strids·
vapen, mäktiga att nedslå fästen .
S:om af statistiken (sid. 22) framgår. ha under året 193 perso
ner förenats med församlingen, det mesta under något år. Försam
lingsmedlemmarnes antal uppgår nu till 1220. Af de döpta
komma 84 på Shensi, 59 på Shansi och 5G på Honan. Skolornas. .
antal har ökats från 14 till 22 och elevernas från 362 till 554·
Hälsotillståndet ' har under större delen af året varit ganska
'godt. På hösten pröfvades flera af våra syskon ganska allvar
ligt af sjukdom, såsom dysenteri och nervfeber. Genom allt
hjälpte dock Herren, och, då det gamla året slutades, voro vi
alla återställda .
De sista dagarne af september återvände syskonen Blom
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och Maria Pettersson. I deras säll::ikap följde tvenne nya systrar,
fröknarne Ester Jonson och Estrid Sjöström. De äldre mis
si011ärerna återvände till sina gamla stationer, nnder det att de
nya fortsatte till språkskolan iYangchow, där de f. H. vistas.
Som under alla de föregående åren varit fallet, så har ock
under detta år kända och okända missionsvänners kärlek och
intresse öfverflödat. »Skrif till missionärernm, brukar det ibland
stå ' i missionstidningen, och som svar på detta upprop leta bref,
brefkort eller vykort från det älskade fosterlandet sig väg tnl
oss litet hvar härute, medförande hälsningar från enskilda eller
från föreningar. Kanske blifva dessa hälsningar ej alltid be
svarade. Uppskattade blifva de dock alltid! - »Bed för mis
sionärerua l ,) Denna uppman ing ser mun ock i tidningen, och
vi veta och förnimma, att vi ej äro ensamma i arbetet utan
»delaktiga med eder i bedl'öjvelsenoclt riket och tålamodet i Iesus
Kristus» .

Jullådorna med sitt omväxlande innehåll komma regelbun
det och sprida glädje i våra och andras hem. Till alla och
för allt framföra vi ånyo en hjärtlig hälsning och ett varmt
tack!
Här .nedan följer nu en kort redogörelse öfver arbetet på
hvarje station. Vi anbefalla densamma åt missionsvännernas
genomläsande, ty därigenom bibringas åtminstone en något
så när klar uppfattning af arbetsmetoder, tillstånd och behof.
På en af våra stationer inlämnade förliden vår en af forskarne,
en ung man , följande skrif,v else till sin pastor: »En ovärdig syn
dare, kallad af Guds stora nåd och införd pa ljusets väg, vill
af helt och uppriktigt hjärta tjäna och följa J esus ~ V ördnads
fullt beder han att i Jesu namn få mottaga dopet.» Han väg
. rades ej detsamma och har sedan dess varit oss alla en anledning
till glädje. Så går skriftens ord alltmer i fullbordan: »1 Jesu
namn skola alla knän böja sig.» Och f6r världen blir det alltmera
uppenbart, att »/ör det namnets skull ha/va de dragit uf,), som
stå i missionens leder bland Kinas folk.

*

*

*

Shansi_
)'ultchellg.

En mångskiftande verksamhet har äfven i år ägt rum på
denna station, beroende dels på att densamma är missionens
hufvudstation, dels på att ett större antal" missionärer här äro
placerade och Hera verksamhetsgrenar upptagna.
I sin egenskap af ordförande har August Berg besökt så
många af stationerna, som det varit honom möjligt. På våren
afIade han ett besök på alla stationerna i Shensi och de flesta
i' Shansi; men ett tillämnadt besök i Honan måste på grund
af sj ukdomsfall inom familjen inställas. Såsom vårdhafvande
missionär har han haft hand om lokalförsamlingen. Tvenne stor
möten och åtskilliga bibelkurser för män och kvinnor hafva
hållits. Hen s. k . ledarekonferensen hölls den 26 - 31 mars och
omedelbart efter densamma ett större evangelisationsmöte
under den nybildade K. F. U. M:s ledning. Tretton personer
hafva genom dopet förenats med församlingen, och från annan
församling har en person öfverflyttats. · Bibelklasser för såväl
män som kvinnor hafva hållits regelbundet hvarje söndag och
äfven under ett par af veckodagarne. Ett trettiotal män och
kvinnor äro af församlingen erkända såsom forskare. Försam
lingsmedlemmarnes antal uppgår till 64. Gatukapellverksam
heten har pågått utan afbrott med undantag af en och en haH
månad under den allra varmaste tiden. Frukterna af denna
verksamhet kunna ej tillfullo beräknas. »Så är tron af predikan
och predikan genom Guds ord>}, Rom. 10: 17. Vi bruka hvarje
morgon, innan bröderna gå till sin verksamhet, böja våra knän
och anropa Gud om välsignelse för dagens värf. Och han har
hört våra böner.
Missionens årskonferens hölls här i börj an af j uni . I ok
tober börjades en aftonskola i förening med gatukapellet. Den
samma pågår hvarj e helgfri dag mellan kl. 6 - ·13 e. m. Elev
antalet är nu uppe i 10.
Augusta Berg har, förutom sitt värdinneskap, äfven ledt
bihelklasser och företagi t l111sbesök och bvresor. Theodor Sand
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och Maria Pettersson . I deras säll skap löljJc tvenne nya systrar,
fröknarne Ester J onso n och Estrid Sjöström. De äldre mis 
sionärerna återvände till sina gamla stationer, llnder det a tt de
nya fort satte till språkskolan i\-angchow, Jär de f. n. vistas.
Som llnder alla de föregående åren varit fallet, så har ock
llnder detta år kända och okänd a missionsvänners kärlek och
intresse öfverflöd at. ,> Skrif till missionärerna», brukar det ibland
st å i missionstidningen, och som svar p å detta upprop leta bref,
brefkort eller vykort från det älskade fo sterlandet sig väg ti"ll
oss litet hvar h ärute, medförande h älsningar frå n enskilda eller
från föreningar. Kanske blifva dessa h älsningar ej alltid be
svarade . Upp skattade blifva de dock alltid! - »Bed för mis
sionärerna!,> Denna llppmaning ser man ock i tidningen, och
vi vet a och förnimm a, att v i ej äro ensamma i a rbetet utan
»delaktiga med eder i bedl'ölvelsel1 och 1'iket och tålamodet i JeSlls
J( ristus» .
Jullådorna med sitt omväxlande innehåll komma regelbun
det och sprida glädje i våra och a ndras hem . Till all a och
för allt framföra vi ånyo e n hjärtlig hälsning och ett varmt
t ack!
Här. nedan följ er nu en kort redogörelse öfver arbetet på
hvarje station. Vi a nbefalla densamma å t missionsvännernas
genomläsande, t y d ärigenom bibringas åtminstone en något
så nä r klar uppfattning af arbetsmetoder, tillstånd och behof.
På en af våra stationer inlämnade förliden vår en af forskarne,
en ung man, följande skrif,velse till sin pastor: »En ovärdig syn
dare, kallad af Guds stora nåd och införd pa ljuset s väg, vill
af h elt och uppriktigt hj ärta tjäna och följa Jesus. Vördnads
fullt beder h an att i J esu namn få mottaga dopet.» Han väg
rades ej detsamma och har sedan dess varit oss alla en anledning
till glädje. Så går skriftens ord alltmer i fullbord a n: »1 J esu
namn skola alla knän böja sig.» Och f{jr världen blir det alltmera
uppenbart, att »IÖ1' det namnets slzull halva de dragit· u!», som
st å i missionens leder bland Kinas folk.
:;<
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Shansi.
)'u Ilcheng.

En m å ngskiftande verksamhet har äfven i år ägt rum på
denna station, beroende dels på a tt densamma ä r missionens
hufvudstation, dels p å att ett större antal"' missionärer här äro
placerade och flera verksamhetsgrenar upptagna.
I Sill egenskap af ordförande har August Berg besökt så
m å nga af stationerna, som det varit hon om möjligt. På våren
aflade han ett besek på alla st ationerna i Shensi och de flest a
i ' Shansi; men ett tillämnadt besök i Honan måste på grund
af sjukdomsfall inom familjen inställas. Såsom vårdhafvallde
missionär har han haft hand om lokalförsamlingen. T venne stor
möten och å t skilliga bibelkurser för män och kvinnor hafva
. hålli ts. Hen s. k. ledarekonferensen hölls den 26 - 31 m ars och
omedelbart efter densamma ett större evangelisationsmöte
under den n ybildade K. F. U. M:s ledning. T retton personer
hafva genom dopet fören at s med församlingen, och från anna n
församling ha r en person öfverfl yttats. Bibelklasser för såväl
män som kvinnor hafva hållits regelbllndet hvarje söndag och
äfven under ett par af veckodagarne. Ett trettiotal män och
kvinnor äro af församlingen erkända såsom forskare. Försam
lingsmedlemmarnes antal uppgår till 64. Gatukapellverksam
hete n har pågått uta n afbrott med unda ntag af en och en h aU
m ånad under den allra varmaste tiden . Frukterna af denna
verksamhet kunna ej tillfullo beräknas. »Så är tron af predikan
och predikan genom Guds ord,> , Rom. 10 : 17 - Vi bruka hvarje
morgon, innan bröderna gå till sin verksamhet , böja våra knän
och anropa Gud om välsignelse för dagens värf. . Och han h ar
h ört våra böne·r.
Missionens årsko nferens hölls här i b örj an af j llni. I ok
tober börj ades en aftonskola i förening med gatukapellet. Den
samma p ågår hvarj e helgfri dag mellan kl. 6 --·t) e. m. Elev
antalet är nu uppe i 10.
Augusta Berg har, förutom sitt värdinneskap, äfven ledt
bibelkl asser o('h företagit hllsbesök och byresor. Theodor S<111 c1
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berg, missionens finanssekreterare, har under året åtnjutit jäm
förelsevis god hälsa och kunnat sköta sin ansvarsfulla befatt
ning, med hvilken ock är förenad den s. k. kommissionssekrete
rarebefattningen, d. v. s. ombesörj andet af inköp af varor från
kusten, befordran af frakt m. m.
Fru Sekine Sandberg har deltagit i ledandet af bibelklasserna
och husbesöksverksamheten. Dessutom har hon börjat en sär
skild verksamhet bland ämbetsmännens fruar, en verksamhet
soni nog har sin stora betydelse för missionen, men som kräfver
mycket tålamod, ty denna klass, som hittills varit nästan otill
gänglig, har därför i allmänhet blifvit försummad .
Upp muntringar ha ej saknats, och förvisso har ett arbete för
evigheten utförts.
Fröken Fredrika Hallin har företagit tvenne resor, en till
Shensi och en till Honan, och där varit behjälplig med att hålla
bibelklasser för kvinnor. U nder sin vistelse hemma har hoa
ock deltagit i sådant arbete. Fröken Ester Berg har fortsatt sina
. studier, undervisat i söndagsskola och företagit resor till lands
b ygden. r september m å nad förflyttades hon till Hoyang i Shensi
men återkom redan i börj an af oktober för att under två och en
llalf månad bistå sin sj uka faster.
David Landin har ägnat sin tid uteslutande åt det manliga
seminariet, för hvars verksamhet en särskild redogörelse följer.
Broder Carl Blom har upptagit arbete inom det manliga semina
riet för att eventuell t öfvertaga ledningen 2.f detsamma under
broder Landins förestående semester. Han har ock öfvertagit
ledningen af den inom seminariet bildade K. F. U . M. Som
.en gren af K. F. U . M. har en förening för utomstående unge
män bildats och på kort tid vunnit en ganska stor tillslutning.
Egen sekreterare och egen lokal har under året" anskaffats. .\f·
ven för denna verksamhet lämnas en kort redogörelse.
r september månad öfverflyttades det kvinnliga seminariet
från Pllchc,wfu till Yuncheng med fröken Frida Prytz som dess
föreståndarinna.
U nder sommarmånaderna inreddes ' en för
detsamma förhyrd närbelägen lokal.
Den kinesiska · försam·
lingens nnder Rre t in samlade bidrag uppgå r till kronor 94·
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Broder Axel Hahne har, så långt tid och krafter det medgif
vit, under året besökt de olika lItstationerna. Afven fru Anna
Hahne och fröken Agnes Forssberg samt fröken M2.ri2. Björklund
ha gjort flera resor i distriktct. Vid deras sida ha stått fem evan
gelister och tvenne bibelkvinnor. Erfarenheterna hafv.a varit
växlande. r förra årets redogörelse omnämndes några af de
svårigheter, som i detta stora distrikt möta våra syskon. Myc- '
ket är ännu oförändradt, och det går ej att ändra med kraft
eller makt, utan cnd2.st genom Herrens Ande. Det gifves dock
många vittnesbörd om Andens verk äfven här.
Som vanligt ha våm bröder v8xit syssels2.tt2. med 2.tt i by
arne vittna om Jesus. Folket lyssnar öfver allt villigt. Vid årens
. tvenne stormöten upptogos 18 Fersoner i församlingen. r rshi.11
har verksamheten bedrifvits förmedelst predikan, husbesök cch
bibelklasser.
I gosskolan h8. 25 elever åtnjutit undervisning och i flick
skolan 42. Församlingens bidr2.g belöper sig till kronor 94. nör
samlingsmedlemmarnes antal vid årets slut uppgick til1 I69.
Chiehchow.

Arbetet p å denna station .har 2.fven i år ledts och . öfverva
kats af syskonen Henrik och Hilma Tjäder. Som vanligt har en
ganska vidtomfatt8.nde verksamhet beddfvits genom tältpre
dikan. Det stora 2_merikansb. tältet har användts inom staden
på de tvenne årligen å terkommande marknaderna, då folk från
. icke mindre iin sj u provinser pläga s8.mI2.s under minst en må
nads tid. Dessutom har församlingen förfärdigat ett mindre
tält, som med sina tillbehör fortskaffas p å en skottkärra. H vad
som ej får rum på densamma, såsom tältpåI2.r, sängkläder och
kokkärl , bäres af predikantenn sj älfva.
Kapellet i Chiehchow är ännu det gamla, SolU 2.nvändts i
tjugo års tid, och hvars utrymme för hvarje år blir allt mer otill
räckligt. Tomt och delvis virke till ett nytt kapell är inköpt för
medel, s2.rskildt gifna för iindamålet, men ännu fattas en bety
dande summa, innan a rbetet kan p:\biirjas. T' llder året Ila t venne
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stormöten håpit:-:; och äfven bibe1kla:-:;ser. ::lex personer ha genom
dopet förenats med församlingen. Medlemsantalet uppgår nu
till 64. Insamlade bidrag till kr. 602: 50 .
Tj ugo kilometer från Chiehchow i staden Yhsiang bedrif
ves regelbunden verksamhet af diakonen Ching Fuh seng. Denna
utstation är i det allra närmaste själfunderhållande. Bland kvin
norna i såväl staden Chiehchow som på landsbygden har fru
Tj äder, efter de krafter och den nåd Gud gifvit, utfört det van
liga, alltid så viktiga arbetet, att så och vattna det lefvande
sädet. '
Skolverksamheten intar en framstående plats i verksamheten
Chiehchow. Femtiosju elever ha åtn.jutit . undervisning uti
den förenade folk- och mellanskolan. Undervisningen har be
stridts af stationsföreståndaren, biträdd af trenne lärare. En
god anda har varit rådande, och äfven bland dessa unga , af
hvilka flera äro verkliga kristna, råder en missionsanda , som
fostras därigenom, att de deltaga i evangeliska möten dels på
st ade ns gator, dels i den närbelägna landsbygden.
.
En ny matsal har byggts, men ännu behöfs ytterligare till
byggen göras för att ' fylla de nödvändigaste behofvcn .

ten har ' syster Gerda tillsammans med bibelkvinnan besökt
ej mindre än tjugoen byar och öfverallt funnit skaror, som vil
ligt lyssnat till deras budskap.
Broder Carlen har ock kunnat företaga några kortare by
resor, men arbetet på stationen har upptagit hans mesta tid.
En större gård, som kommer att användas för såväl gatukapell
som för de söndagliga mötena, har nämligen förhyrts, och den
sammas iordningst älIande har kräft mycken tillsyn.
U nder
a rets höstmarknad predikades hv arje dag för stora skaror, och
dessutom ha åtskilliga församlingsmedlemmar besökt inalles
omkring trettio byar. Omkring 2,000 bib eldelar, fl era he~bibl ar
och Nya testamenten samt en mängd traktater hafva sålts.
Söndagsmötena hafva· i allmänhet varit väl besökta . Fyra
personer hafva under året måst skilj as från församlingen på
gn1l1d af förargelseväckande lefverne . Genom gåfvor och kollekt
medel ha influtit kronor 23: 40. En gosskola är för närvarande
församlingens största behof. Vår skolfond har hittills ej med
gifvit denna utgift. Som det nu är, måste gossarne sändas öfver
berget till Chiehchow, en vägsträcka af omkring fyra svenska
niiL Ibland h ar antalet gossar från J uichenghsien, som under
visas i Chiehchow, uppgått till fjorton stycken.

.1 uichmgh s1·C17 . .
Det torde vara bekant, att våra syskon Gerda och Oscar
(aden, . som arbeta på denna station, förra året pröfvades af
sjukdom lmder några månaders tid. Desto större var glädjen,
då syster Gerda Carlen en af dc första dagarne på det nya året
kunde frisk återvända till sin man, sitt hem och sitt arbete. I
mars månad måste dock broder Carle n resa till sjukhuset i Ping- '
yangfu för att undergå en op eration. Han stannade där något
öfver en månad, men återvände sedan frisk.
Alltsedan dess hafva våra sysko n fått glädja sig åt god hälsa
och ej så få uppmuntringar i arbetet. Sistnämnda manad höllos
bibelkurser för män och kvinnor. Tvenne stormöten, ett i april
och ett i oktober, ha ock hållits, och vid dessa döptes tillsam
mans sex personer.
Under sommarmånaderna bereddes våra syskon tillfälle att
hvila och återhämta sina krafter på Chikllngshal1. l.Tnc1er hös

Puchowju.
Under aret här stationerade arbetare hafva varit herr och fnl
Wester, fröken Fridu Prytz (till sept. m ånad) och fröken Maria
Nylin.
På eftersommaren hitflyttade fröken Svea -Nibell från Honafi,
sedan fröken Maria Pettersson återkommit från sin ' semester
och sålunda satt henne frj från arbetet i Sinanhsien . .
Arbetet har bedrifvits genom gatukapellverksamhet, genom
regelbunden predikoverksamhet af ett tiotal frivilliga krafter
på fem a sex olika platser i det omgifvande distriktet äf~el1som
genom predikan på marknader i stad och på lal1dspygd. Två
gånger i ~ånaden besöker brod.er Wester fängelset och får då
predika om andlig frihet för dess invånare, af hvil~a de flesta
äro ådömda lifstidsstraff.
4
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I sällskap med bibelkvinnan ha husbesök aflagts. Guds
tjänsterna äro väl besökta, och åtta män och lika många kvinnor
ha under årets lopp tillagts församlingen. Medlemsantalet upp
går nu till II6.
Antalet af församlingen erkända forskare uppgår till om
kring trettio. Insamlade bidrag uppgå till kronor 170 från för
samlingen.
I flickskolan ha undervisats tjugofyra elever. Nya dörrar
äro öppnade äfven i detta distrikt, men som vanligt är tillgången
på arbetskrafter alltför otillräcklig, för att kunna gå in genom
dem alla.

Sh ens i.
H anchenghsien.

Äldste Chi har med de krafter, han ännu besitter, troget stått
på sin post i gatukapellet. Vården af församlingen har ock till
största delen fallit på honom. Tvenne stOrmöten hafva hållits.
Vid det första af dessa döptes fem män och en kvinna. Medlems
antalet uppgår nu till 189. På de nio utstationerna hållas i all
mänhet regelbundna gudstjänster. I byn Siyuan underhåller
församlingen en gossko1a, som har besökts af 20 elever! Syster
Anna Eriksson har äfven i år fortsatt med sin bibelskola för
äldre kvinnor. Medeltalet af dem, som begagnat sig af denna
undervisning, har varit tio.
Bybesök ha utförts af evangelisterna och bibelkvinnan.
Syskonen Bergling ha ock på höstsidan aflagt besök på de flesta
af utstationerna. Församlingsbidragen uppgå till kr. 170.
Under de senaste månaderna af året har provinsen åter hem
sökts af röfvare, som tillfogat befolkningen stora skador och
förluster. Ofver »de våra» har dock Guds goda hand hållits skyd
dande.
Hoyang.
För ej så många år sedan ansågs arbetet i detta distrikt vara
ett af de svåraste; till stor del beroende på befolkningens karak
tär. Sedan urminnes tider har befolkningen varit beryktad
för sin stora bokliga bildning och sin förmögenhet. De ha varit

sig själfva nog och >>utländingen och hans religiom har för dem
varit en dårskap och en förargelse. Om ock samma åskådning,
i stort sedt, ännu är rådande, så har den dock undergått en be
tydlig modifiering.
»Utländingen» har här som annorstädes »lefvat ned» en mängd
fördomar, och det predikade Gudsordet har omskapat ej så få.
I opieasy1erna har ett arbete af ofantlig betydelse utförts. Och
det vore väl knappast tänkbart, att en person, som i desamma
tillbringat en eller ett par månader, skulle kunn.a återvända hem
med de oriktiga föreställningar, han hyste, då han först kom dit.
Statistiken utvisar, att från börj an 106 persone~ döpts. Under
året hafva genom dop 19 nya församlingsmedlemmar tillkom
mit. och antalet nattvardsberättigade uppgår nu till 82. Sju bi
stationer finnas, däri då inberäknad staden Chenghsien, i hvi1
ken evangelisten Kao är bosatt. 44 gossar och 14 flickor ha åt
njutit undervisning i skolorna. Evangelisterna ha varit sys
selsatta med att besöka utstationer, byar och köpingar och
där förkunna ordet. 75 personer ha behandlats i opieasy1erna.
Bibelklasser och särskilda dopklasser hafva hållits samt dessutom
de sedvanliga stonnötena. Syskonen R obert och D agny Berg
ling tillbringade under sommaren en vä1behöflig hvi10tid på
Chikungshan. Då syskonen Olsson i oktober afflyttade till Tung
chowfu, öfvertog fröken Ohrlander ledningen af flickskolan och
erhöll till kamrat i arbetet bland kvinnorna fröken Ester Berg.
Församlingens bidrag uppgår till kr. 243: 10.
En ny verksamhetsgren har i år upptagits här, i det att en
industriskola satts i gång. Det är ett af de kristna länge närt
önskemål, som sålunda förverkligats. Svårigheten för dem att
sätta sina barn i lära hos hedniska handtverkare är ofantligt
stor. Någon annan utväg synes likväl ej vara öppen för dem,
om barnen skola fram i 1ifvet. För därtill donerade medel har
nu en kurs i mattväfning startats, och trenne ynglingar hafva
sändts till en missionsindustriskola i annan del af landet för att·
inhämta väfkonsten. Huru detta företag kommer att utfalla
är ju ännu ovisst, mest beroende på om produkterna få afsätt
ning. Meningen är att göra företaget oberoende af utländskt
kapital. Elevernas antal har varit 8.
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Tungehowju.

Våra syskon Nils och Olga SvenSOll hafva i år blifvit myc
ket uppmuntrade i sitt arbete. Guds Andes verk har förnummits
vid mer än ett tillfälle . . Tillsammans hafva trenne stormöten
hållits i staden och på utstationen Tungkwan. Vid dessa möten
förenades genom dopet tjugo personer med församlingen. I sta
den C/wo har öppnats en utstation. Dessutom finnas tre predika
platser. Den förnämsta af utstationerna, fästningen Tungkwan,
har haft tvenne evangelister ständigt anställda . Tre kolportörer
ha varit sysselsatta med predikan och bokförsäljning. Tält·
predikan har ock utförts under å rets sista månader af Jrenne
bröder. ]Vledförande sitt lilla tält ha de under trettionio dagars
tid besökt åtta köpingar och städer. Vid höstens stormöte upp
togs kollekt för bestridande af hy ran för lokal och underhåll
af evangelist på taoisternas vallfartsort, Hwain miao. En bro
de r är nu stationerad där med uppgift att hålla söndagliga guds
tjänster samt besöka de i närheten liggande byarne. I Tung
chowfn ha bibelklasser hållits. Dessutom höll fru Olsson frå n
de n 15 september till den 15 oktober en särskild bibelkurs för
bibelkvinnor. Fru Svenson och bibelkvinnorna ha utfört hus
och b ybesök. En ganska omfattande medicinsk verksamhet
ha r ntförts af fru Svenson. 680 sjukbesök i hemmen hafva af
lagts, och på missionsstationen ha· behandlats 566 patienter.
Fjorton personer hafva ock fått sitt opiumkraf botadt. I goss
skolan ha 23 elever åtnj utit undervisning. Församlingsmedlem
marnes antal uppgår ti1l 6z och de af dem insamlade bidragen till
kr. 96 : 90.
Så få vi då denna gång särskild t tacka Gud, som besvarat
våra böner för detta hårdarbetade fält. För honom är ingenting
omöjligt, och för oss är det en ny påminnelse om att vara ihär
diga i bönen.

P.uchwg.
En vidtomfattande evangelisationsverksamhet har under
året utförts i detta stora distrikt, särskildt under novemb er och
december mån ader , då fOll ntlänclillgar samt sexton kinesiska

medhjäipare sökte genom tältpredikan på alla större pla tser nå
hedningarne. Samtidigt höllos särskilda större möten för kvin
nor i församlingslokal erna IvIycket folk nåddes på detta sätt,
och frukt har redan visat sig af utsädet. Tvenne utstationer
ha under aret öppnats. Dessa uppgå nu till fem. Såväl på dessa
som på hufvudstationen hållas regelbundna möten hvarje sö n
dag. I Pucheng har fru l\faria Linder t111der veckodagarne haft
bibelklass med kvinnor. I Hsiao I har fröken Ackzell haft si n
verksamhet förlagd. B yb esök , behandiandet af mindre sj uk
domsfall och språkstudier ha npptagit hennes tid . Tvenne stor
möten ha hållits i Pncheng, och vid desamma ha tillsamm an
lagdt döpts 39 personer. Församlingsmedlemmarnes antal upp
går nn till 129. 300 sjnka ha fått behandling. I söndagsskolan
ha undervisats omkring 60 barn. Församlingens.bidrag uppgår
till kr. 84: 60. 28 biblar, 220 t estamenten och 13,400 bibeldelar
samt z8,()oo traktater hafva spridts.
. 1J nder sista delen af å ret ha röfvarne farit fram ohej clad t,
lllen »cle våra,) ha clock , Herren till pri s, bevarats i frid .

Honan.
Honan/Il.

I förening m ed denlla station finnas tvenne utst a tioner och
fyra predikoplatser. Broder Ossian Beinhoff har, med tillhjälp
af sex ev angelister och tvenne kolportörer, besökt de olika di
strikten, . och under höstmå naderna höllos evangelisatiollsmöten
på ·en h~J del platser, p å hvarj e plats under en tid af tv å a tre
dagar. . Tvenne bibelkvinnor hafva biträdt systrarna i dera'i
arbete. Fröken Buren har gjort åtskilliga besök i landsorten.
Under soml11aren och på efterhösten höllos särskild a kurser för
evangelisterna. . F röken Gregg från Hwailu i ChiJi, SO I11 Gud p å
flera ställen fått a nvända till stor välsignelse bland kvinnor, höll
i november tre dagars möten uteslutande för kvinnor, mest hed
niska .sådana Så niånga; som lokalen kttnde rymm a, infunno
sig. och särskildt bland eleverna i' vår flickskol a blef de t en rörelse,
hvar,; resultat b Id, som det synes, en verklig vändpunkt i fl eras
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Id. Vid vårells och höstens stormöten upptogos genom dopet
tio personer uti församlingen.

I gosskolan ha undervisats tretton elever och i flickskolan 48 .
Af församlingen insamlade bidrag uppgår till kr. IlO: IS,
Under sommarmånaderna ha syskonen Beinhoff godhetsfullt
förestått det år 1914 inköpta hvilohemmet p å Chikungshan,
. under det att fröken Burens hem därsammastädes äfven i år
varit öppnadt för dem, som behöfde hvila . Röfvarne ha under
detta ar förhållit sig jämförelsevi s stilla, och arbetet har ostördt
fåttbedrilvas.
Då vi j ämföra förhållandena llll och för några ål' tillbak a,
kunna vi ej annat än tacka Gud, som så öppnat ordets derr
och gifvit sina tjänare nåd inför folkets ögon.
Gudstjänst~rnå. äro väl besökta.
Antalet medlemmar vid
årets slut uppgick till JO <) .
.'11ienchih.

Alltsedan ,syskonen Stålhammars hemresa förlidet år, ha
syskonen Halte och Ida Ringberg förestått arbetet på denna
station.
Under aret hafva trettio personer förenats med församlingen.
Verksamheten har bestått uti predikoverksamhet i stad och på
landsbygd, bibelklasser och skolverksamhet.
I byn Shihtsuen har församlingen själf intecknat en sam
lingslokal, tillräckligt stor för den närmaste framtiden. Kol
portörerna ha besökt t orgplatser i Shanchan, Lingpaohsien,
Wenhsianghsien oe h Losi sam t en hel del på närmare håll be
lägna platser. Ej mindre än I I 400 evangeliedelar ha sålts, ett
dyrbart utsäde i Honans fruktbärande jord! Ännu finnas ty
värr stora, ouppodlade trakter, men sänd oss flera arbetare och
medel, och hvarje stad på vårt vidsträckta fält i denna provins
skall inom några månader vara besatt af Herrens vittnen.
Från den 2 november till den 2S december hölls en bibelkurs
för icke läskunniga kvinnor, hvarvid fröken Hallin från Yuncheng
medverkade. Sjutton kvinnor hade infunnit sig. Med undantag
af kol och lyse bekostade församlingen alla utgifterna. Den 25

december vidtog en kurs för män, som fortgick till den 2 januari .
Tjugotre begagnade sig af detta tillfälle att inhämta lärdomar
ur Guds ord.
I gosskolan ha fyrtiosex elever varit inskrifna. Nästan alla
ha bekostat sitt eget underhåll. I flickskolan h ar eleva:ntalet
varit tjugofyra. Femton ha fullt betalat för sin mat.
Församlingsmedlemmarnes antal uppgår till 8S och insam
lade bidrag till . kr. 144: So.
Sinanhsien.

Den lilla församlingen här har under året rensats, på det
att den måtte bära mera frukt . Sju personer måste uteslutas
på grund af okristlig vandel. Det var en svår men dock nöd
vändig operation, och vi hoppas, att det skall lända såväl dem
som andra till välsignelse och varnagel. Två personer hafva
genom dopet förenats med församlingen. Vid årets slut uppgår
summan af församlingsmedlemmar till SI. Dessa hafva bidragit
till verksamheten med kr. 44: 90.
Fröken H ultkrantz och fröken Wibell hafva arbetat bland
kvinnorna och bland sjuka . I gosskolan ha undervisats 43 elever.
Fröken Maria Pettersson återvände i oktober från sin hvila
i hemlandet och aflöste fröken Wibell, som då flyttade öfver till
Shansi-.
Den gamle trotjänaren portvakten Chia Si-ching afled på
hösten i en ålder af 61 år.
Sjundedags adventisterna ha på hösten slagit sig ned i sta
den, men de arbeta ej bland hedningarne utan bland de troende.
Det har lyckats dem att få öfver på sin sida några af de uteslutna
och följaktligen missnöjda elementen. Tiden synes nu kommen,
då Kina, sorgligt nog, skall blifva tummelplatsen för de många
olika sekterna och villolärorna , Må Herren Gud hålla sin hand
öfver sin späda plantering.
Y Ullgning.

I likhet med hvad som värit fallet under en följd af år, har
denna plats bearbetats från Mienchih. F örsamlingens behof af
lokal, som i förra årsberättelsen omnämndes, har nu afhjälpts,
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det att en sådan anskaffats i st aden. Af inteckningssumman
200 Taels - har hälften bestridts af församlingen och hälften
af enskild person.
Bibelklassser för mån ha hållits och tvenne stormöten. Vid
ett af dessa mottogo åtta personE'r dopet . Medlemsantalet upp
går nu till 77. Pörsamlingsbidragen till kr. rIO: 50.
Yungcheng i februari 1.91.6.

August Berg.

'J
:.J

Statistik:
hufvudstationer . . .
bistationer . . . . ..
församlingsmedlemmar
däraf manliga . .
och kvinnliga . .
under året döpta .
från början döpta
infödda m anliga medarbetare
,>
kvinnliga medarbetare
seminarium för män . . .
elever där . . . . . . . . .
seminarium för kvinnor
elever där . . . ..
hvardagsskolor
elever där .
söndagsskolor
elever där .
industriskola
elever där
opieasyler
patienter . . . '
församlingarnt's bidrag till verksamheteil

1. 2
54
1.220
760
460
1.93
1.61.6
8""/
25
1.
21.
1.
9
2.2
554

8
18o
1.
K
8
2°3
. kr. 1.988
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Utdrag ur rapporter, för seminarier och skolor
läsåret 1915.
i)..[anliga scmillariet i Yunchcng. Första terminen började
slutet af jan. och pågick till slutet ·af maj månad. En'ny klass
af 7 elever pröfvade in, och flera bland dem gifva oss goda för
hoppningar i fråga om arbet et i Herrens vingård.
Den 27 aug. hörjade höstterminen och afslöts deil 22 jan.
detta år. E levernas antal har under läsåret varit 21..· De kine
siska lärarne Duan och \Vang lämnade under sommaren se millarie~
arbetet, den förra af hälsoskäl, den senare för att öfveitaga
K. P. U . lVI.-verksamheten i Yuncheng . I de afgångnas ställe
inträdde Djao och Guan. Skolans föreståndare D . Landin, var
under större delen af höstterminen hindrad att deltaga i ar
betet på g.rund af sj ukdom, men genom Herrens ledning kom
C.Blom i rätt tid för att biträda däruti.
Vid skolårets slu t utexaminerades tre elever. . Dessa komma
att användas som lärare i missionens skolor.
I samband med seminariet har upprättats en öfningsskola,
hvars lärare, lang Chicheng, förra året afslutade sin seminarie
kurs. Eleverna i denna ha varit 1. 2.
U nder söndagarne hafva seminarieeleverna deltagit i evan
gelistisk verksamhet i stade11 och på landsbygden.
Seminariet är för sin utveckling i stort behof af flera lärare
krafter och ökadt utrymme.
Den i novemb er 1.914 inom semin ariet bildade K. F. tJo M.
h ade vid nämnda års slut ett 4o-tal medlemmar. Detta a ntal
ökades under våren 1.91.5 till 70, En ny kinesisk sekreterare
anställdes und er höstterminen, emed a n del) förutvarande för
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sjukdom måste afgå. Förutom söndagsmöten, besökta i regel
af ett 30-tal unge män, har verksamheten omfattat bibelklasser
och kurser i engelska språket och vanliga skolämnen, i hvilka
senare den kinesiska sekreteraren undervisat. Deltagandet i
bibelklasserna är obligatoriskt för kursdeltagarne , Under vår
terminen anordnades ett större evangeliskt möte, då evangelium
predikades för omkring 1200 män.
Kvinnliga seminariet.
Utom seminariets föreståndarinna, Frida Prytz, har under '
vårterminen Maria Nylin och ' under höstterminen Augusta
Berg och Ethel Blom deltagit i undervisningen. Afven har en
kinesisk lärare varit anställd.
, Vårterminen började den 21 jan, och slutade den 19 maj.
Höstterminen tog sin början den 9 sept. och pågick till den 18
dec. Elevernas antal var under den förra 8 och under den se
nare 9, fördelade på två klasser. Hälsotillståndet har varit godt.
Arbetet har gifvit rika glädjeämnen, och flera af de unga flic
korna gifva hopp om att bli till nytta i missionsarbetet.
Seminariet fl yttades under sommaren från Puchowfu tia
Yuncheng, hvilken stad anses lämpligare. Här har också mis- '
sionen lyckats anskaffa en för ändamålet mycket lämplig lokal.
Bibelskola,i för kvinnor i H ancheng. Denna skola, som före
ståtts af Anna Eriksson, besöktes under vårterminen af 18 och
under höstterminen af 16 kvinnor i olika åldrar. Sommarskolan,
som pågick i 5 veckor, hade 9 elever. Biträdande vid undervis ,
ningen ha varit en lärare och en bibelkvinna. Herren har för
nimbart varit med dem och låtit dem se frukt af arbetet.
Flickskolan i I shih. Under vårterminen besöktes skolan af
43 elever och under höstterminen af 41: Tre flickor afslutade
med höstterminen sin skolgång. Den ena af dem ämnar åter
komma för att hjälpa till vid undervisningen. Under året ha
vi haft glädjen att genom ' dopet upptaga 4 elever och 4 f. d.
elever i den kristna församlingen , Två af de senare slutade sko
lan hösten 1914.
En stor förändring i folkets tänkesätt rörande flickors skol
bildning förmärkes , Förr fingo vi , nödga föräldrarna att sända
sina flickor till skolorna. Nu bedja barnen själfva att få komma.

Den yngsta af eleverna, 8 år, kom gående hit till skolan den nära
4 mil långa vägen, En annan bad så bevekande att få komma,
att hon lockade fram tårarne hos dem, som hörde henne.
En god anda har varit rådande i skolan. Eleverna ha varit
flitiga och tillgifna, och det bästa af allt är, att de lefva i böne
umgänge med Herren,
Agnes Forssberg, Mari a Björklund, en kinesisk lärare och
två f. d. elever ha skött undervisningen,
Puchowfu. flickskola. Vårterminen började den 21 jan, och
slutade den 19 maj. Elevernas antal var 24 i åldern 8 - 19 år.
Undervisningen bestriddes af Maria Nylin, som förestått skolan,
af Frida Prytz, som skötte åskådningslektionerna med klasserna
I och 2, då seminarieeleverna vora ,åhörare samt af fru Wester,
som undervisade klasserna I -3 i sång. Seminarieeleverna hade
sina öfningstimmar. Dessutom har en kinesisk lärare varit an
ställd.
Under höstterminen, som började den 9 sept. och slutade med
examen den 18 dec., hade skolan 23 elever. Maria Nylin, den
kinesiska läraren och en f. d. elev skötte då undervisningen.
Fem af eleverna ha genom dopet upptagits i församlingen. Af
ven denna skola har gifvit ~ådana resultat, som framkalla tack
sägelse.
Honanfu flickskola . Under året hafva 57 barn mottagit un
dervisning. Af dessa afgingo 8 vid vårterminens slut och 16 nya
mottagas vid höstterminens början,
Vid vårterminens slut
utgjorde deras antal 41 och vid höstterminens slut 49. Af dessa
tillhörde I I den första, 13 den andra, 12 den tredje och 8 den
fjärde klassen samt 5 fortsättningsskolan, Undervisningen har
bestridts af Anna J anzon, biträdd af den kinesiske läraren Ren
samt i de lägre klasserna af Gung gu-niang. ,
De äldre flickorna ha hjälpt till med undervisningen i en
bibelskola för kvinnor, som börjades på hösten , De ha vidare
haft tillsyn öfver de mindre samt ansvaret för vissa göromål
såsom städning, tvått o. s. v.
Hälsotillståndet har varit godt. Barnen ha ådagalagt beröm
värd flit och godt uppförande. Endräkt och kärlek ha varit
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rådande. Miss Greggs möten voro till rik välsignelse. En väc~
kelse gkk då öfver skolan. . Det blef en vändpunkt i mångas lit
Under sommarlofvet kallade Gud hem till sig ,>vår lilla minsta~.
Det var hon,. som grät för att hon var för liten för att få komma
till skolan. Hon älskade att höra b erättas om Jesus och tyckte
mycket om att sjunga. Hon brukade sitta i sin ensamhet'och
sjunga sången: ,) J ag är Jesu lilla lamm). Så länge hon orkade,
brukade hon vara med på mötena i sin by . N n är hon bärgad,
det lilla lammet.
Läsåret 1915 förestods skolan under
vårterminen af fru J ohanne Olsson, nnder höstterminen af Hmy
Ohrlander. Infödda Jä rarekrafter voro läraren Suen och lära.
rinnan fru Wen. Under vårterminen fortgick undervisningen
frå n den 5 j an. till den 5 maj och under 'höstterminen fr ån den
9 sept. till den 22 dec. E levantalet var resp. 18 och 14. Hälso·
tillståndet har varit godt med undantag af ett fall af scharlakans
feber med lycklig ntgång. E leverna ha varit välartade och sn äll a.
Afven Jet lilla ')sorgebarnet> synes småningom blifva ett ,>glädje.
barn».
Ho yallgs flickskola.

U nder vårterminen, som pågick fr ån
d en I febr. till den 17 maj, voro 16 elever inskrifna, ·af hvilka 2
dock stannade helt kort. I och med höstterminen, som pågick
från den I okt. 1915 till den 15 jan. 19l 6, ökades antalet elever
till -24· De ha varit . fördelade på 3 klasser. Fr.u Ringberg, sko·
lans föreståndarinna, har skött · undervisningen med tillhjälp
af läraren Djao.
. M ienchih flickskola .

Barnen ha varit till glädje . Löje och gråt växla, särskildt
bla nd de nykomna, men de lä ra sig snart förstå, att det gå r ej
att v ara glad med mindre än att m an b edt om förl åtelse för
olydnad eller kif med kamraterna Trots det att de flest a äro
små, få r m.a n dock gå ng efter anrian se, att äfven de gå från se
ger till seger. Då och då ha smågrupper sökt en still a plats för
att bedja Gud om hjälp.
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Ar vårt m ål att undervisa för evigheten, skola vi .reda n. här
få erfara sanningen af det ordet: ,>Edert arbete är icke få fängt
i Herren.')

B.

Hemarbetet.

Det gångna arbetsåret ha r ej företett några stö rre föränd
ringar inom hemarbetets verksamhet. Hvad som timat är i huf
vudsak följ ande:
Till arbetsfältet i Kina h afv a 5 hemmava ra nde missionärer
återvändt och 3 nya arbetare utsändts. Den 27 aug. 1915 åter
vänd e dit missio när och fru Blom, och med dem följde de nya
arbetame, fröken Ester Jonson och fröken Estrid Sjöström.
Den 13 jan. 1916 återvände missionär och fru Andersson och
i deras sällskap reste missionä r l', {artin L inden ut för först a gångei1.
Missionär Blom utförde före sin utresa till Kina en missions
resa i Västerbotten och Norrland på fö rsommaren samt besökte
efter midsommar et t flertal platser i Småland. Missionär An
dersson besökte under sommaren n ågra platser -i Väst ergötland,
i aug. äfven Hvetlanda och Nässjö i Småland, samt reste un
der å terstående delen af 1915 i Västergötland, Skåne, Småland
och Östergötland. }löll äfven bibelkurs i Hagaberg.
Missionens ordförande har under det gångna arbetsåret
besökt Västerbotten, TJppland, Östergötllnd, Västergötland
Småland, Skåne och Nerike.
K andidaten Gllst. A. Österberg har gjort missionsresor i Da
larne, H elsingland, Gestrikland, Uppland, Nerike, östergötland,
Småland och Gottland,. Därunder h ar han besökt .omkring 50
,
olika platser, hva raf 13 på Gottland.
Missionär N ath. Högman har med undantag af n ågra helt
korta hvilotider användt h ela arbetsåret till missio nsresor i
No rrbotten, Västerbotten, Uppland, Sörmland, Nerike, Öster
götland, Västergötland, Småland, Blekinge, Skå ne och Bohus
lä n samt därunder besökt ett femtiotal olika platser .och hållit
20bibelkurser, omkring 140 missionsföredrag och predikningar.
R egtlbundua bönemöten för missionen och dess arbete i Kina
hafva liksom föregående arbet sår hållits såväl i hl1fvudstadell
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som på många platser i landsorten. Mycken välsignelse har ut
gått från dem och tacksägelse för den Guds nåd, som skyddande
och vårdande hvilat öfver missionens arbete.
Det är för kommitten en kär plikt att här få uttala sin tack
samhet för det tillmötesgående, den äfven under den förflutna
årsperioden fått röna beträffande lokaler för bönemötena i huf
vudstaden.
Sedan förra årsberättelsen trycktes, hafva följande större
missions111öten hållits: årsmötet i Stockholm den IS -- 17 maj,
då fröken Ester Jonson afskildes till missionär; mötet i Skel
lefteå under de därpå följande pingstdagarna, då fröken Estrid
S j öström afskildes, mötet i H vetianda, då missionär Martin
Linden afskildes; missionens höstmöte i Stockholm den 7 nov.,
allt 1915, samt missionsmötet i Örebro den 20 februari, 14 mars·
mötet i Stockholm och missionsmötena i Mariestad den 23 och
24 april och i Eksjö den 30 samma månad detta år.
Af missi onens ombttd har kyrkoherde O. F. Hagstrand på
grund af afflyttning från Vallsjö afgått, och följande ombud hafva
af Herren blifvit hemkallade: skollärare J. O. Ahlberg, Oskars
hamn, predikanten A. Dalin, Ofvanmyra, kyrkoherde L. Dahl
stedt, Wilhelmina, kyrkoherde K. Torin, Sjövik, fru Signe J an
son, Vara, och fru Augusta Koch, Linköping. För allt hvad de
under sin arbetsdag gjort för Guds rikes framgång i Kina och
för den kärlek, de visat mot missionens arbetare, bringa vi
Herren ' vårt tack och lof.
Följande nya ombud hafva tillkommit sedan senaste års
möte: kyrkoherde C. A. Carlstedt, Adelöf; skollärare J . G. J 0
hansson, Bölåsen, Oviken; herr S. A. Carlsson, Hvetlanda; landt
brukare Joh. Larsson, Hablingbo; landtbrukare M. Mårtensson,
Orrviken; 1abrikör K. H . Nilsson, Säfsjö; bagaremästare J oh.
Pettersson, Ofvanmyra; landtbrl1kare C. E. 1'00relt Ettrarp,
Hok;' herr 1\1. Ph. Tottie, Linköping; öfverlärare A. Swartz,
N orrköping; fröken J. Holmqvist, l'enhult; fröken M. Lind
berger, Långåsa, Forserum; fru K. Olsson, Lund, Genvalla;
fröken L Pettersson, Skillingaryd;fröken M. Svensson, Visby,
samt fröken H. Steen, Hvetlanda.
,)K il/n missionstidningen Sillims L and,), j nlkalendern ,)H aus

Stjärna i Ostern» samt den af missionär Nath. Högman författade
skriften »Framtids1ttsikter» hafva utgjort missionens 'publika

tioner under det förflutna året.
Några personalförändringar hafva ej ägt rum inom Kom
mitten för Svenska Missionen i Kina. Men missionens Damkom
. mitte har förlorat en af sina äldsta ledamöter, fröken Amelie Schön,
som den 21 nov. ingick i Guds hvila efter ett mångårigt troget
arbete för hans rike.
För att tillgodose behofvet af arbetskrafter i hemlandet,
särskildt beträffande reseverksamheten, har missionär Nath.
Högman och fru Judit . Högman tillsvidare öfverflyttats till
hemarbetarnes grupp.

Missionens hem vid Dufbo och i Djursholm hafva fortfa
rande under samma vård som föregående arbetsår fyllt sin vik
tiga uppgift att bereda. missionärer och missionärernas barn
samt de flesta af missionens hemarbetare lugna tillflyktsorter.
Genom några missionsvänners offervillighet bereddes mis
sionens ungdom äfveri under sommaren 1915 tillfälle att till
bringa sommarferierna . i Stockholms skärgård, för hviJket vi
hafva stor anledning tacka Herren.
Svenska missionen i Kina har i kanske något större utsträck
ning än andra svenska missionssällskap sökt taga vård om bar
nen till de på fältet i Kina arbetande missionärerna. Detta har
lagt . mer ansvarsfulla och kräfvande uppgifter på dem, som
närmast förestå denna gren af verksamheten, än de flesta torde
ana. Och detta icke blott under den tidsperiod, då barnen till- .
höra skolåldern. När de sluta skolan och måste träda ut i lifvet
och där skaffa sig sitt eget lefvebröd med tomma händer, då sät
tas ej blott de sji!.lfva utan framförallt de, åt hvilkas vård de
varit anförtrodda, på tros· och böneprof, som »icke är hvar mans».
Och då synes det stundom, som hade missionen åtagit sig större
ansvarsbörda, än den förmår att bära. Dock »kärleken .tror all
ting, den hopp ås aUting» , och den kan icke vända om, men den
kan stärkas af den förståelse, som kommer den till del från andra,
,)hafvande samma kärlek,). När så sker, blir det glädje i himmelen
och på ,)Barnens Hem» i Dufbo.
Fru Inez Bölling har jämte förestånd.arskapet för missionens
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.hem i Djursholm äfven på annat sätt tjänat mISSlOnen, Hon
har sålunda besökt sju »Daggryningar~ i landsorten, hvaraf två
nybildats denna vår, samt i hufvudstaden haft åtskilliga mö
t en bland annat för skolungdom i förellillg med skioptikon före
visning.
Liksom föregående år har doktor Henrik Berg kostnadsfritt
skött läkarvården p å hemmet, hv ilket vi med stor tacksamhet
anteckna, äfvensom att hälsotillståndet under året varit i all
mänhet godt.
Kommitten har äfven att med t acksamhet erkänna den
hj älp, den kostnadsfritt erhållit i juridiska frågor af Hofrätts
notarien E. Heurlin.
Med t acksamhet till Gud tänka vi vidare på den offervillig
het, 11Varmed missionens vänner tj änat Herren med sina ägo
delar, så att missionens behof i stort s~dt blifvit tillgodosedda,
och på den varma kärlek till missionen, hvarol11 deras bref burit
så månget vittnesbörd under den gångna arbetsperioden, .och
hvarigenom .missionens hemarbetare erhållit så mycken upp
muntran och glädje i sitt . arbete, Vi hembära därför alla mis
sionens vänner i när och fj ärran ett hj ärtligt tack för allt, som
de i detta afseende gjort.
»Honom, son~ sitter på tronen, och L ammet v are 10f och .pris
och ära och kraft i evigheters evighet! Amen,»
- :IL

utdrag ur Sv. Missionens i Kina California
KommiHes årsrapport för år 1915.
»Herren har ännu ett år lagt sin välsignelse till arbetet
kanske på ett rikare sätt · än under något föregående år.
Af underrättelser från . fältet framgår, att tjugo personer
blifvit döpta (i T ungchowfu) och lagda till 'församlingen, och
att verksamheten går stadigt framåt på alla områden,
Offervillighet en bland kineserna är äfven större än något
föregåe ride år, hvilket vittnar om deras kärlek till missionen,
De äm na själfva underhålla en evangelist, hvilket visar, att
de äro angelägna om sina landsmäns frälsning,»
Ole Alen
Sekreterare,

'"
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Transpor t Kronor 68,245: 09
i\fissionsresor
........' . .... .... . 1,379: 60
~Iissionär c rs utru s tning oc h utreso r ..... . .... . .
3,9 13: 97
608 : 0 1
:\Iissionärskandidaters ut!.Jildning ........ , .. . . .
Hemmavarande missionärers lInd erhAll. ... . .... . 7. 0 95:
barns
7 "n T : 39

Revisionsberättelse.
Undertecknade. u t sedda vid .)Svenska Miss ionens i Kina» senaste
;'!rsmö te att granska denna missions räkenskaper för å r 1915. få. efter
att hafva fullgjort d etta uppdrag, däröfver afgifva följand e b erättelse:
Missionens inkomster och utg ifter linder det .gångna å ret hafva
Il tgjort:
Inkomster~

Kontant

KO ö k\l-l1~k a fonden) ..

kassan ,." , , " , , , ' , , , , , ' , . . , , , . , , ,

2,128: 82
588: 98

2,;7 17: 80

b) Gdfvomedel :

Allm. missionsmed els konto
Inf, a rbetar es
Skölverksamhets
Bokspridning,>
Husbyggnads
:Manliga seminariet s
K v innliga
l\'Iissio llshemmens
Diverse ' ändamål ~

79,03 0 :
7.502:
9.6 16;
13 2 :
854:
.. .. . : ....... .

17
80
28

IOS : 22
178: 09
4 12 : 4 2

695: 73

HClIlarbetares underhåll
Hyror och omkostnader {ör expcrlitioncn
Postporto oc h telefon ',., ' ." . ", . . "
Skrifmaterialier, trycksaker o, d, .". " " " , . " ,
Omkostnad'E'r'för lUissionshelllm cn och !.Jamens hem
» jl11iädorna " , , , , , , , , , , . , , , , , , ,

95
61
46
59
42
39

14.649: 4 2
.. ~ . '

d) J(ostll{ider f ör tidll in{(im och balt fårlaget :

Tryc kning oc h red aktionskostnader för tidningen
» bokförlaget
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115:

el J3elta llni1!g till

4,770: 8G 105,462: 3~

3.469: 70
1,194: 53

4,664: 23

3878 : 8G
226: 95

4;205: 8 1

1916:

A bank innes tåcnde (inkl. KO!:,knll"ka fo ndcn) ,.
Kontant ,i kassan ".,." . . " ",
',,' ,,,'' ,

bO/lföda~l'!:

Prenu111erationsmerlel för tidll ,
Sålda böcker och kalen drar

6.5 0 9:
1,373:
818:
1,349:
4.463:
134:

'

I I 5: 37
3.325 : 66

e) I nkomster frdn' tidni'll!;s, och

bl I<o stnadel' föl' f astigheter och iliVMttarier:
Under hä.lJ af fastighe terna . ...... . . . . .. ...... ,
»
tr ädgardcll v id Dufho . . , ' .. , , , ,
Im',cntatier för ex p editionen

el Omk ostnader:

a) B ehdllitillg /1'an 1914:

'A bank innestaende (inkl.

89,203: 06

Summa Kronor 113 ,418: ' 25
2,574: G2
2, 08 9:

GI.

4.664: 23

Till missionärerna pri vat ha r nnd cr ,iret öfversänd t s ' , , , , , ,

4,900: 25

d) R älltemedel:

Ränta å konsul Olson s d onatioll , ." " ,.
Bankräntor ".,.",.",. "",., . " " . , .. '""

4°0 :
173: 84

Ti11gångar den 3\ december .1915,:
573: 84

Summa K ronor 113,418: 25

Utgifter:
a) lvlissionsutgifter:

U tsänd t till Kina :
af Allm, mi"sionsmec1cl . , . . .. . , , , , , , , , . . , , , 45.044: 63
»
Särskilda ,in<lam :\!
13 , ,~OO : 4G
Transpor t Kr o nor OR , 24S:

o c)

I hemlandet:

A !.Jank inl\cstående (ink!. K o, kullska {o ll<l (, ll l
3.!)78: 86
Kontaut i kassan" , . , . , , ' , , , , , , .. , . , , . . ' , , , , , '.' , ' , , .
22G: 95
Revers af A.,Il. P. OIsOll. Hclsinghorg . , " . , , , , . . . ' , .. , , , ' 10,000:
48.000 :
Fastigheterua
Dufbo " " , . " " ' . ' " , '. '". ' ",.,, . . .
Ro!.Jertslnn(l, Ösby. , . " ,. , . , . " " , . ' .' , , ' , 30,000 :
.1.094: 20
)n ven tarier i hemmen" " "" ",. "" ,.
H(}cker ol' il kotJ t o r ~il I Y(,ll tari cr .. .. . .. . . . .. . ..
I "5: 40
------------~~~

S nl111Ua Kronor D;.83,; : .p

./
3+
I Kina:
Fastigheter i Yuncheng, l'ungchow-fu, Chiehcho\\',
H o nan-fu, Hancheng, Puc how -fu , Hoyang, Sinan
och ilIienchih, d e n 31/ i2 1914 upptagna till. ... 38,968:
Sedermera tillkomme t för ny - oc h tillbyggnader
å samma platser ......... . ........... _.. . . :!I,49 2 :
Tillkomna fastigheter i Ishill och Chikungshan "
8, ISO:

68,64 0 :

Summa Kronor 166.475: 41
R evisore rna hafva t agit d el af Styrelsens protokoll, hvarj ä mte inför
rev isorern a blifvit företedda ' o h ' an omnämnde reve rs å kr . 10, 000, jämte
ins ä ttningsbevis il missio nen 5 konta nt inn estående medel, äfvensolll åt
komsthandlingarua till missionens ege ndomar i Dufbo och Djursholm-
Ösby tillika mecl brandförsä kringsbref a följand e belopp:
För missionens fasta ege ndomar:
Kr. 20,5 00 för missions hemm e t
28,000 » Barnens hem .
22,600

l. 1. b o Iaoe t- NI
l
I
" l orr an( .

hvilohemlll et R obe rtslund
stods boJag.
För lösegendom en:
»

Kr. 10,000 v id hemm en
}
1,000
kontore t

Städernas alhnänna brand

bol aget Norrland .

och h a r därvid intet varit att erinra .
" id den 9:de maj å missionshemme t vid Dufbo aflagdt besök ia kttogs,
att missionl"ns saväl fasta som lösa egen dom på omsorgsfullaste sätt
vårdas. . Hufvudbyggnad l"n s tod under reparation.
RäkenskapC"rna med tillhörande nrifikationer hafva befunnit s uti
utmärkt god ordning, och då und er revision en ingen anledning till an
märkning för ekommit, f å vi tillstyrka, att ansvarsfrih et för förv altningen
af missionens medel und er år 1915 varder Kommitt en beviljad.
Stockholm den 10 m aj 1916.

f. T. Olsson.

fritz Eckert.

Carl Boberg.

Kassarapport för 1915 från Svenska Missionens
Kina California Kommitle.
Inkomster:
Kassa Beh rdlnlng f r {LIl 19 q . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
_Till subskription af K. ?IL tidnillg" ll Sinillls Land . ..... ... .
Från A. \V . Nyber g ... . . .. ................ .. ...........
J. J. Olson ........... . .. . ................. ...... . .
. A. G. Erickson ... .... . .. . .... . ...... . . .. . ........ .
E. H . Lindqvist. ..... . . .. ...... . . . . . .............. .
S. O. Lindgren ....... ......... .. ... .. ..... ....... .
»
G . Bordson . . '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
A . T. Lind gren .................. . . . ....... . . . . .. ..
E dwin Lundström .. . .
Alex. Danielson . ... . .. ... . ..... . ... . . . .... . . .... .. .
». N els Erickson .. ...... . ......... . .... . ........ ... .. .
c. J. Anderson .. . . ... . . . .. . .. ...... . ..... .... ... ..
.»
Nils Christense n .. . ... . . . . . . .. . . . ..... . .. .. .. ...... .
Thol Nelson .... ....... . . ... : . . . . .. .. . . ..... ... .. .
»
J. A. Lindström . ·. .... ... ... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
J. H. P eterson .......... ..
. ........... .
A . G. Dahlbe rg ... . .. . .... . ... ......... ......... .
A. P. Nylin .. . .. . .. .. . . ....... . . .. . . ..... ....... : ..
J ohn Svenspn . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
J olm Loven .. .. ... .. , .. . .. .. . .......... .. . ... . .. .

C
,)

o: 17
S: 00
~: So
3: 00
2: 00
12: 00

.)
•

~

•

,)
')

25: 00
100: 00
50: 00
l O : 00
2S: 00
10: 00
So: 00
7 : 00
25: 00
10: 00
20 ; 00
25 : 00
10: 00
15: 00

10: 00

---,C 4 2 0: 67

Utgifter :
Subskription af K. M. tidningen SiniIns Land ...... . . . . . . [
13: 00
Till missionär oell frn Svensson s underhåll '.' ... .. . .... . .. .
278: 13
I H ' 54
Kassa behållning till 1916 . .... ................ .... ...._':..-_~.::..:
,€. 4 2 0 :0

•

.·'>1,

KommiUen för S. M. K.
a) ordinarie ledamöter:
E. Folke, ordf.
]. Rinman, rektor, v. ordf.
O. v. Feilitze1l, kommendör, t. f. sekreterare.
[{. G. Magnusson, ingenjör, kassaförv.
1(aTt Fries, fil. dr.
l. Landgren, ingeniör.
. H. Dillner, öfverste.

Svenska Missionens i Kina missionärer och
hemarbetare
samt året för deras första ankomst till Kina.

b) konsultativa ledamöter :

a) i !{iu(/:

[{nut Bergh, med. dr.
J oh. Hedengren , godsägare.
Sv. Johnson, grosshandlare.
A. Hylander, kyrhoherde.
K. E. Bfursten, banktjänsteman.

Missionens damkommiHe.
Ledamöter:
Doktorinnan .M aria Berg.
. Fröken Emma Beskow.
Fru lnez Bölli1lg.
Fru Elin H ol1ngren.
Fröken Louise Schön.
Fröken Sigrid Storckenfeldt.
":-.l...\.

":_l h ~':"i:'

S. M. K. California KommiUe.
Ledamöter:
Alex. Danielsson, ordf. .
J ohn Peterson, v. ordf.
Ole A lett, sekreterare.
A. T. Linde;ren, kassör.
K. G. Lindqvist.
Alf. Peterson.

o:, .

.:. ::.",

Carl Henrik Tjäder . . . . ..
Hilma Tjäder (f. I31omberg) .
Fredrika Hallin . . . . . . .
August Berg . . . . . . .
Augusta Berg (f. Hulander) .
Axel Hahne . . . . . . . . .
Amia Hahne (f. Watz) . .
Anna Janzon .
Frida Prytz . . . . . . . . .
Carl Fr. Blom . . . . . . . . .
.Ethel Blom (f. U sher) . . . . . .
Theodor Sandberg . . . . . . .
Sekine Sandberg (f. Storhaug)
Robert Bergling .
Dagny Bergling (f. Aas)
Anna Eriksson .
Ebba Buren . . . .. . .
H ugo Linder . . . . . . . .
Marie Linder (f. Bordson)
*Emma Andersson .
..: ; . ; .c:
Agnes Forssberg . . . . . . . . .
Maria Pettersson . . . . . . . . . .
*Gustaf Adolf Stålhammar . .

* Vistas f.

n.

r889
r892
r889
r 890
r892
r890
r. 893 .
r890
r890
r892
r 90 r
r892
r89r
1892
r893
r892
r894
r894
r903
I895
r896
1896
1; 897

hemlandet.

J

i

Jg

3')

1897
Ig02
Ig03
Ig03
IgII
1904
Ig05
Ig08
Ig07
Ig07
Ig08
Ig08 ,
Ig03
Ig0g
Ig05
IgIO
IgIO
Ig02
Ig04

*Mina St~Uhammar (f. Svensson)
Ossian Beinhoff . . . . . . . .
Edith Beinhoff (f. Rowe) . .
Verner \Vester . . . . . . . . .
Gertrud Wester (f. Halldorf) ..
Maria Nylin . . . . . . . . . . . . .
Rikard Andersson
Hildur Andersson (f. Engström)
Maria Björklund .
Maria Hultkrantz ..
David Landin . . . . . . .
Malte Ringberg . . . . .
Ida Ringberg (f. Andersson)
..... ... .
Nils Svenson
Olga Svenson (f. Ahlman) .. . .
J osef Olsson . . . . . . . . . . . . . .
J oh anne Ol:;;son (f. Voss Rasmussen)
Oscar CarU~n . . . . . . . . . .
Gerda Carlen (f. Wetterstrand)
Ester Berg .. ' . . . .. . .
Ingeborg Acksell . . . .
Emy Ohrlander . . . .
Svea Wibell .. .. .. .
Ester Jonson . . . . .
Estrid Sjöström .
Martin Linden .

1912

IgI2
IgI2
Ig13
Ig15

I9 I 5
IgI6

b) i hmiarbetet:

. ..... .... ; ... .
Erik Folke . . . .
Mimmi Folke (f. Beskow) förestår »Bamens Henl» .
*Nathanad Högman . . . . . . . . .. . .. .. . .
*Judit Högman (f. Gustafsson) ....... . . . . .. .
Inez Bölling (f. Berzelius) förestår missionshemmet Roberts
lund . . . . . . . ,
. . . ". . . .
Gustaf Adolf österberg .
Lisa Blom, kassör . . . . . . . .
'

* Vistas

f. n. i hemlandet.

1887
Ig03
Ig05
Ig02

Missionens ombud.
a) il1 al/liga olnblld.

Ahlstrand, K. O., folkskollärare, Linköping.
Andersson, S., landtbrnkare, Broddernd, l\Iariestad.
Andersson, A., folkskollärare, Betlehem, Kristinehamn.
Andersson, G., hemmansägare, Svamperyd, Flisby.
Andersson, H. ud ., grossha ndlare, Gäfle.
Andersson, Valfr. , predikant, Fridensberg, Skede.
Andren , Karl, f. d. folkskollärare, Jönköping.
. Beckmall, Carl, pastor, Odestngn.
Berggren, Olof, kyrkoherde, Råda.
llergh , A. , kyrkoherde, Barkerydsby.
Hcrgqvist, F., kyrkoherde, S. Sandsjö.
Bergström, E., kyrko herde, Odensvi holm.
Bergström, Joh., landtbrnkarc, Nickerfve, Bjerges, (G. ).
Reskow, Nils, kyrkoherde, Stockholm.
Blixt, Simon, handlande, Göteborg.
Blomberg, K. M., f. d. folkskollärare, Sjövik, Liljeholm en
Bodarff, P. A., kyrkoherde, Halltorp .
Bohlin, A., folkskollärare, Källunge, (G).
Bäärnhielm, A. , kapten, Skellefteå.
Bredin, J. A., kyrkoherde, Aker (Småland).
, Cailbol11, A. E., kyrkoherde, Backe.
Carlsson , K . Axel , handlande, östersund.
Ca rlsson, C. , rådman, Lindesberg.
Carlsson, C., W. , predikant, I,eksberg.
Carlsson, S. A., h err, HvetJanda.
Carlstedt, C. A. , kyrkoherde, Adelöf.
Dahlberg, F. G., folkskollärare, Götene.
Dr.hlgren, F. J., folkskollärare , Ange.
Dickson, A. E., godsägare, Ahngsås .
Dillner, J., trädgårdsmäst are, Bureå.
Ekman, E., predikant, Jönköping.
Elmers, O., kyrkoherde, \\'å nga.
E riksso n, E., förste lärare, Falull.

I
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Ernqvist, G., k yrkoherde, .\sn.ka , \·artofta.
Falk, J. , komminister, Högsjii.
. Forshell, J. Plym- , kyrkoherde, :'Iarkarycl.
Forsgren, Fred., herr, Sllndsvall.
Friden, J oh, landtbrukare, Fors, Ullervad.
Graner , G., folk skollärare, :'Iotala.
(~ustafs,)oll, K ., hemm a nsägare, Sllnlleränga, Flisby.
Gustafsson, }'. J. , hemmansägare, Akehbe rg, F lisby.
Gustafsso n, Vilh., fabrikör, 'l'ibro.
(~ustafsso n,O. , predikant, Espeb rå na, Ekenässj ii II.
nylleIlsköId, A.. , kommendörkapten, JJjurshoJm .
Hagberg, S. L, kyrkoherde, Tenhult.
Hall, (~., henun:ll1sägare, Rök.
Hallberg, A., kyrkoherde, Flisby.
Hansson, Carl, inspektör, Göteborg.
Hemberg, A., grosshandlare, :'-Tariestacl.
Henriks, S., kyrkoherde , Svartorp .
H ultberg , N., folkskollärare , Böde.
Hultin, J. \V ., folkskollä ra re, Torstorp, Finspång:
Häggström, L , komministe r, Norrköping.
Isakson, H., herr, Fridhe1l1, /\.1garås.
Johansson, A. })., landtbruka re, S. LindkIlll a, H.amfal!.
Johansson, F., herr, Värmagården, Gössäter.
J ohansson, J. Georg, folkskollärare, Bölåsen. Oviken . .
Joh a nsson, J., f. d. fo lkskollärare, Uppsala.
Johansson, J ., landtbrukare, Rllde, Gisebo.
J ohal1son, J. , patron, Essgärdet, K itll ängen.
J ohansson, S., handla nde, E ksjö.
J ohanson , S., grosshand lare, Luleå.
J ohansso n: \'iktor, soluathemsförestånditre, J iink0pillg.
J ohnsson, J. F., folkskollärare, Sandseryd, J önköpi ng.
J onsson, A., fabrikör, Rosenfors.
J onsson, J. _-l., 1andtbru kare, Espefall, :'Iedal by.
. J örge nsen, N., direktör, 'l'ullgarn, \. agnhära.d . .
K arlsson, David, 1::1.11dtbrnkare, 'fjllnnaryd.
Karlsson, E., handlande, Fjugesta.
Karlsson, K. (~. , direktör, Sköf(]e.

I-;. j ell berg, E., brukspatron, Göteborg.
Kjör1ing, O., kyrkoherde, MisterlmIt.
Klingner, G., k0111mini ster, Göteborg.
Kristoffersson, J. f., folkskollärare, Sanda (O).
Lagerberg. Bror, folkskollärare, Brånsta, K nml a.
Lagergren, A., kakelugnsmakare, Hemse.
Larsson, J oh., landtbrnkare, Hemmungs, Hablingbo.
Lindblom , C. F. , kontraktsprost , I\skeby.
Lind holm, J. 1'. , skrädd aremästare, Virseru1l1.
Lindkvist, L, konsul, Norrköping.
Lindström, Aug., ky rk oherde, Stockhohu.
Lingström, A. , fo lkskol1ärare, Klintehamli ((~).
Ljungqvist, C., handlande, ~It1llsjö.
Lunden, O., rektor, Göt eborg.
Lundin, G. A., komminister, Smålands Anneberg.
~reur1ing, Ch, kontraktsprost, Kristdala.
lVIogensen, F., h andlande, Glemmingebro.
Mårtensson, M., hemma nsägare, Orrviken.
Nilenius, K. , apotekare, J önköping .
Nilsson, A., folkskollärare, Hackwad.
Nilsson, Ax., nämndeman, Gropen.
Nilsson, K. H., fabrikör, Säfsjö.
Norbäck, O" kyrkoherde,. ~10, Helsingmo.
Nordling, J., revisor, Kramfors.
Nylander, J. A., kom munalordförande, Nye.
Ny1in, C., f. d. folksköllärare, Örebro,
Nystedt, B. J. , folkskoll ä rare, Göteborg.
Odhner, C. , rådman, ?lfariestad.
Ohlson, N. A. , folkskoll ärare; GrÖtlillgbo (G).
01enius, P., kyrkoherde, Rogsta. 
Olsson, Ande rs, n äm ndelllan, Norderön.
Olsson, Carl, komminister, Näfvelsjö, I,annaskecle brunn.
Olsson, C. M., fabrikör, Sunne.
Ottander, O. A., kontraktspro.st, Östervåla.
Oxe1qvist, N., verkmästare, Buskvarna.
Persson, P. G. , JIÖlndal.
Petterssorl, C. F., folkskollärare, Skattl111geby,
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Pettersson, (~., lalldtbrl1kare, Edsberg'.
Pettersson, J oh., bagarmästare; Ofvanmyra.
Pettersson, P. K, handlande, Hvctlanda.
Pettersson, J. ' A., HaIffara, Svaneberg.
Qvarnström, K, kyrkoherde, Ingatorp.
Risberg, P. , konti'aktsprost, Lofta.
Rydqvist, K , kyrkoherde, Gistad.
R yden, i\. , kyrkoherde, Ramsele. 
Samuelsson, A., landtbrukare, Sandåkra, Bäckseda.
Samzelius, K, banktj ~nsteman , K umla.
Sandelius, J. S., pastor, Hl1skva.rna.
Sanden, J oh., kyrkoherd~, Askersund
Sisell, M., folkskollärare, Mora.
Stenbeck, C., pastor, Södertälje.
Svanberg, J., maskinist, Hästö, Karlskrona.
Swartz, A., öfverlärare, Norrköping.
Svensson, G., kamrer, I,idköping.
Tham, P ., provinsialläkare, Gamleby.
Thavenius, G., apotekare, Ulricehamn.
Thörnqvist, S. , landtbrukare, l"Iaspe1ö~a .
TooreIl, C. E., landtbrukare, Ettrarp. Hok.
Tottie, M. Ph., herr, Linköping.
Tronet, P., stationsinspektor, Nässjö.
Unosson, C., herr, iHörby, Nykvarn .
.Wrerneman, A., pastor, Brandstorp.
Wahlström, L. J., grosshandlare, Stockholm.
\Veber, K. J., skollärare, Sandsjö.
Yennetsten, K., sekreterare, Borås.
Westerström, K, godsägare, l'ullinge.
v\Testman, A. , handlande, Korsnäs . .
Willen, G., kyrkoherde, Edsberg.
Wittencrona, A., kontraktsprost, Rök.
Aberg, J oh., kyrkoherde, Upplands Ekeby.
Ak~ssol1, O., folkskollärare, Askeby.
Aström, J., kronojägare, Hålland.
Öberg, F ., d:r, kyrkoherde, Vl ännäs, SpöIand.

. b) K"-illllliga om l;lld

.\brahamsson, Ida, fru, Norrköping.
Andersson, Ch., fröken, Vadstena.
Andersson, H. , fröken, Hareryd, Flisby.
Roberg, E., fru , Nässundet.
13illing, E. , fröken, Flisby.
Brusewitz, H. , fröken, Hofva.
Degerholm, E ., fru, .l\fariestad.
Didoff, K, fröken, Växiö.
Dillner, H. , fröken, Nora.
Floren, 1\1., fröken, Herrljunga.
Gallander, G., fröken, Uppsala.
Gauffin, A., fröken, Kristianstad.
G ranlund, E. , fru, Sollefteå.
Habbe, H., fröken, Baggetorp, Kristdala.
Holmgren, A., fru, Köping.
Holmqvist, j enny, fröken, Tenhult.
Hultkrantz, 1\1., fru , Björnö, Heljebol.
J ohansson, A. , fröken , Alingsås.
Jonsson,. A., fru , Arnäs, Osteräng.
Karlssoll, M., fru, Norrköping.
J.,andgren, S., fröken , Ystad.
I,indberger, 1\1., fröken, Långåsa, Forserum .
Norberg, J., fröken, Umeå.
Nyblad, S., fröken, Skellefteå.
Nylander, N., fröken, Björköby.
Olsson, E., fröken, Helsingborg.
Olsson, Klåra, fru, tund, Genvalla.
Peterson, Alma, fröken, Bärsta, Hackwad.
Pettersson, Anna, fru, Göteborg.
Petterson, Ida, fröken, Skillingaryd.
Samuelsson, A., fröken, Lilla UlJevi, Vadstella.
Samuelsson, E., fröken, Ljungby.
af Saudeberg, J., fru, Vänersborg.
Steen, Helene, fröken, HyetJanda.
Sttndell, J., fru , M~Im.ö.
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Svensson, S.,,, fröken, Skätstad, Lyckås' gard.
Svensson, :\f ., fröken. Visby.
Uhtbom, fru, \" ämu1l1o.
\V ein berg, E., fru , Karlstad,
Wettermark, }L. fröken.vh1lhiskede btlihn.
\\"idmark, E. , im, Giiteborg.

