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Jag har glädjen att presentera första numret av ett nytt informationsblad från
Evangeliska Östasienmissionen. Det tidigare fyrsidiga bladet ersätts med ett
åttasidigt som vid behov kan utökas. De olika projekt och aktiviteter som mis-

sionen är involverad i innebär ett ökat informationsbehov. Lite restips, adresser
och annat hoppas vi också  kunna bjuda på. Men detta nummer kommer att foku-
sera på Japan. Vid besök där under november månad detta år upptäckte jag att fle-
ra missionsorganisationer gör nysatsningar på Japan. Så ej de svenska. Japan är för
dyrt. Det händer för lite. Japanerna borde själva göra jobbet. Oavsett vad vi säger
så utgör Japan en oerhörd missionsutmaning i framtiden. Under en procent av
befolkningen är bekännande kristna. 
Vi förflyttar oss till Kina, närmare bestämt till provinsen Shaanxi och staden Pu-
cheng. Här inledde svenska missionärer arbete för ca hundra år sedan. Idag finns
det en växande församling med ett medlemsantal på över 3000 medlemmar i sta-
den med omnejd. Den dynamiske pastorn Jia Enhui leder arbetet. EÖM bygger
tillsammans med församlingen tolv utpostkyrkor i Pucheng. Vi har haft glädjen
att förmedla en stor summa pengar till församlingen. Jag vill tacka er alla som sänt
in medel. För övrigt har vi inbjudit pastor Jia att besöka oss under april månad
2003. Vi hoppas då kunna besöka så många EÖM-grupper som möjligt för att
bland annat informera om arbetet i Pucheng. 

Under september hade vi glädjen att få besök av konstnären och kyrkoledaren
Zhang Shuliang. Han leder arbetet i staden Luoyang i provinsen Henan. Henan
upplever en exempellös andlig väckelse men utgör också ett centrum för extrema
sekter. Det är inte bara Falun Gong som fångar myndigheternas intresse. Från He-
nan utgår ”Blixten från Öster”, en mycket fanatisk sekt med kristna förtecken. Be-
hovet av bibelundervisning är kanske större i Henan än någon annanstans i Kina.
På sista sidan kan du läsa om hur du kan bli delaktig i att bygga en träningsskola
för lekmannaledare i Luoyang.   

Så har Kina fått en ny högste ledare. Åtminstone på papperet. Den 16 partikong-
ressen i november 2002 valde ny generalsekreterare för kommunistpartiet. Hu
Jintao, 59 år, har nu efterträtt Jiang Zemin på denna post. Hu, förväntas också bli
vald till president i mars 2003 då hela det nuvarande högsta ledarskiktet försvin-
ner. Jiang Zemin kommer dock att spela en viktig roll även i fortsättningen. Hela
sex man av nio i det Ständiga Utskottet inom Politbyrån tillhör Jiangs vänkrets.
Dessutom kommer han att leda den viktiga Centrala Militärkommissionen. Vad
namnbytena i den högsta politiska ledningen kommer innebära gällande mänsk-
liga rättigheter och religionsfrihet är svårt att sia om – troligen inga förändringar
alls – åtminstone inte på kort sikt.

Evangeliska Östasienmissionen  EÖM

Evangeliska Östasienmissionen (EÖM) har sitt ursprung i Svenska Missionen i Kina (1887) och Svenska Mongolmissionen (1897). Samman-
slagningen av dessa organisationer 1982 resulterade i EÖM. Genom sin långa historia har erfarenheter samlats vilka kommer väl till pass
då nya och annorlunda möjligheter till tjänst under senare år öppnats framförallt i Kina och Mongoliet. EÖM vill i partnerskap med svenska
församlingar och organisationer samt tillsammans med kristna i Kina, Mongoliet och Japan göra evangeliet trovärdigt genom att exem-
pelvis stödja sociala utvecklingsprojekt. EÖM arbetar för att motverka den isolering gentemot omvärlden som systerkyrkan i Kina samt
kinesiska institutioner upplevt under senare årtionden.  
Missionsledning och styrelse
Jan-Endy Johannesson (missionssekr.) Eric Lundqvist (ordf.) Tord Ershammar, Olof Fridolfsson, Håkan Leanderson, Gunvor Ljunggren,
Bengt Malm, Eskil Roos och Christina Wiklund.
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Jan-Endy Johannesson

Missionssekreteraren har ordet

Foto omslag: 
Bo och Kerstin Dellming tillsammans med deras ”japanska mor”, 92-åriga Sugiama, som varit med i församlingsarbetet
sedan början av 1960-talet. Till höger fru Takashima som kom till tro under mitten av 1980-talet.  Bilden tagen i Mishima 
oktober 2002. Foto: JEJ.
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Japanska bilder

Japan

Den musikaliske pastor
Kondo i Ohito har lärt
sig spela på stenar som
han hittat vid Stilla
Havskusten. 

Under oktober 2002 hade jag glädjen
att besöka några av EÖMs församling-
ar i Japan. När Kina stängdes år 1949
blev Japan det land som tog emot flest
”arbetslösa” missionsarbetare. Också
svenska kinamissionärer började arbe-
te bland det folk som de i Kina tidiga-
re hade fruktat och kanske tagit av-
stånd från. 

Också de två missioner som idag
utgör Evangeliska Östasienmissionen:
Svenska Mongolmissionen och Svens-
ka Missionen i Kina, startade missions-
arbete i Japan. Japan är fortfarande ett
missionsland. Knappt en procent av
befolkningen bekänner sig som krist-
na. Många missioner gör idag nysats-
ningar i landet. Då jag tittar i en ”mis-
sion directory”, en slags katalog för
utländska missionsarbetare så ser jag
exempelvis att finländarna har 42 mis-
sionärer. Här satsas det. Så inte med

svenska missioner. För dyrt. För svårt.
Japanerna bör själva göra jobbet. Ock-
så EÖM har skurit ner på insatserna i
Japan. Sedan Kina och Mongoliet öpp-
nats för olika typer av insatser har fo-
kus återigen blivit pionjärfälten väster
om de japanska öarna. 

Jag överraskades av två saker vid
mitt japanbesök: de relativt livliga guds-
tjänsterna samt intresset för mission. Vid
besöket i Mishima var ”botbänken”
fylld av de som sökte förbön gällande
eventuell missionstjänst i framtiden.
Japan har mycket att ge. Församling-
arna har ekonomiska förutsättningar
att bedriva mission. Pastorerna har en
lång och värdefull teologisk utbild-
ning som säkert skulle kunna komma
till nytta i en undervisningssituation i
Kina. Pastorn i Fujinomiya uttryckte
också en längtan att komma till Kina
och säga ”förlåt”. Vad den japanska

regimen inte förmått sig till att göra är
japanska pastorer villiga till. Är det
inte det evangeliet egentligen handlar
om – försoning. Vid en pastorsamling
förde vi samtal om ett besök i Luo-
yang under oktober 2003. Det kunde
betyda mycket – både för kineser och
japaner. 
Kerstin och Bosse Dellming är mis-
sionärer som på ett speciellt sätt gör
evangeliet trovärdigt. Inga personliga
uppoffringar tycks vara för stora då
det gäller att på olika sätt hjälpa män-
niskor och föra ut evangeliet. Vid be-
sök på mentalsjukhuset i Fuji mötte
jag flera patienter som uttryckte en
översvallande glädje över att få möta
den svenske missionären. Alphakur-
serna i församlingen i Fuji besöks av
en stor skara sökare. På nästa uppslag
följer några bilder från besöket på
EÖM:s södra fält i Japan.

JEJ
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Några mötesdeltagare i Fuji. Under sönda-
gar hålls dubbla förmiddagsgudstjänster.
Flera av församlingens medlemmar har
besökt Sverige.

Pastorsfamiljen, Fujita. Från vänster Moto-
yo, Ikuo och Yasue. Familjen har arbetat i
Fujinomiya i 20 år. Församlingen har ett
stort missionsintresse, inte minst till Kina.
Pastor Ikuo som tidigare lett samfundet
menar att det är viktigt att göra upp med
det förflutna och erkänna de missgrepp
som Japan gjort mot Kina.

Falkhöjdens kapell i Fuji. Byggnaden är
producerad i Sverige. I Fuji bor och arbetar
Bo och Kerstin Dellming. Bo är försam-
lingens pastor.

Bilde

Japansk
oktobe

Fuji

Fujinomiya

Heather och Hugh Nelson i Nirayama med
adoptivsöner Tomo och Jun. De är sedan
2001 utlånade av Horizon Mission till
EÖMs arbete och står under församlingen 
i Fuji. Paret har varit sju år i Japan.

Nirayama

• Fujinomiya

• Nira

• Fuji

• Numazu

• Ohito

•



5

extra

ka bilder 
er 2002

Kyrkan i Mishima. Här leds arbetet av
pastor Mikami.

Församlingen i Mishima använder ofta
drama och dans för att förmedla evangeliet.

Mishima

Kyrkan i Numazu ritades av den svenske
pingstmissionären Sven Ibstedt. Pastor
Kobayashi har renoverat kyrkan delvis med
egna medel. Nu planerar han en ny kyrka.
Här tillsammans med hustru Eiko.

Numazu

Pastorsparet i Ohito. Kondo och Mie har
utbildats i Norge och talar flytande norska.
Här tillsammans med dottern ”Signe”. På
kyrkans övervåning bodde under många år
Ingrid Aspberg. Efter maken Johannes död
”adopterades” hon av den japanska familjen.

Ohito

ayama

• Mishima
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Kära EÖM:vänner! 

Det var en stor glädje för Kerstin och mig att få vara tillsammans med vår nye

missionssekreterare Jan-Endy Johannesson den 10-17 oktober och visa honom vårt

och de andra kyrkornas arbete, och att få presentera honom för våra pastorer och

medlemmar samt låta honom få en liten uppfattning om i vilken vacker del av

Japan vi bor. 

Pastorerna blev väldigt inspirerade av tanken på att besöka Kina nästa år och med

Jan-Endys hjälp kunna komma igång med ett samarbete med EÖM för att kunna

stödja den kristna kyrkan i Kina. Den 24-25 oktober deltog vi tillsammans med tio av våra kristna från Fuji i Japans

första Alpha-konferens. Drygt 400 deltagare från Hokkaido i norr till Okinawa i

söder samlades till två dagars intensiva sessioner. Vi kom från många olika sam-

fund. Det fanns även deltagare från den katolska kyrkan med. I allt upplevde vi

en underbar Andens enhet i Kristus. Kerstin och jag var ansvariga för ett tjugotal

förebedjare som skulle vara redo att hjälpa alla som kom fram för förbön efter

samlingarna. Konferensen präglades av stor glädje. Det är nog inte ofta den fina

högtidliga anglikanska Andreaskyrkan fyllts av så mycket skratt och glädjeytt-

ringar!  Vi tror fullt och fast att Alpha är som klippt och skuren for Japan av föl-

jande skäl:
Alfakurserna är studieinriktade – japanen i allmänhet tycker om att studera.

Gemenskapsinriktade – det tar ofta tid för en japan att öppna sig men under alpha-

veckornas måltider och gruppsamtal växer det fram en naturlig vänskap och

öppenhet. Erfarenhetsinriktade – under alphakursen får många inte bara höra om

utan också uppleva Kristus i sina liv.  När vi började vår sista alphakurs i septem-

ber såg det inte ut som om vi skulle få med någon icke-kristen men Gud hörde

bön, halleluja! Nu har vi fem som redan talar om att de skulle vilja bli döpta och

kanske en ung polis också!! 
Man känner sig så liten när Gud börjar verka men vilken nåd att bara få vara med

och se Hans underbara gärningar. Till jul hoppas vi få ha en stor dopförrättning.

Vi märker också att vår fiende är vred och försöker på många sätt hindra Guds

verk. Därför vill vi till sist vädja till dig som ber att komma ihåg oss och allt Guds

verk härute i Japan.   
Era i tjänsten lyckliga Kerstin och Bo 

Brev från missionärerna Dellming

Alpha-samling i Falkhöjdens kapell, Fuji.



Nu är vi bara två kvar, Mick Lid-
bäck, Svensk Missionstidskrift 
Nr 3 2002 
Mick Lidbäck, som arbetar med perso-
nalrekryteringoch själavård inom Svens-
kaKyrkans Mission i Uppsala, har skri-
vit en uppsats om sin farfar Verner Wes-
ter. Då hon för ett par år sedan besök-
te Kina fick hon förfrågan om att sam-
manställa en berättelse om hans liv.
Uppsatsen finns publicerad på engels-
ka i Svensk Missionstidskrift nr 3 2002
och kan beställas på tel 018-13 00 60.
Den kommer också finnas i utdrag på
EÖMs hemsida www.eom.nu.

Här följer utdrag från förordet:
Ett av mina tidiga minnen är att jag sit-
ter på golvet framför en hög byrå tillsam-
mans med min pappa. Han visar mig ett
fotografi av en pojke med blont hår och sjö-
manskostym. Bredvid honom finns en man
med mustasch. Pappa berättar att pojken
är han själv och mannen min farfar. Un-
der bilden står det skrivet ”Nu är det bara
vi två kvar”. Jag vet att det är min pappas
ord och att han är fem år…. När farfar
begravdes på missionens kyrkogård i Hai-
chow, hade han själv till samma plats följt
sin första hustru, sin andra hustru och fy-
ra av sina fem barn. Barnet som inte dog
blev min pappa. Under den vecka vi till-
bringade i Kina mötte vi kristna kineser,
som blev gripna av det de hörde om mina
farföräldrar. ”Du måste skriva farfars be-
rättelse. Vi behöver den som  motbild och som
förebild. Motbild till propagandans bild av
de tidiga missionärerna som ’imperialis-
mens lakejer’. Förebild genom att de gjor-
de gott, inte tänkte på egen vinning och
var beredda att ge sina liv”. 

Läst och reflekterat

Kinesisk konstnär och kyrkoledare 
Zhang Shuliang, kinesisk konstprofessor vid universitetet i Luoyang samt ord-
förande i Kinas Kristna råd i samma stad besökte Sverige under september 2002.
Förutom studiebesök på konstgallerier gjorde han en uppskattad insats vid mis-
sionsmöten i Värnamo, Tranås, Norrköping, Sollentuna och Umeå. Han berät-
tade om den stora församlingstillväxt som sker främst i hans hemprovins He-
nan. Bara i den egna staden Luoyang finns det numera 200 000 kristna som till-
hör den av staten registrerade Tre-självrörelsen. Zhang har en naturlig anknyt-
ning till Sverige då det var svenska missionärer, främst från Svenska Missionen
i Kina, som grundade de första församlingarna i norra Henan. 

Zhang Shuliang hade vid 
sverigebesöket flera tillfällen
att visa sin konst.
Beställningar på hans produk-
tion kan göras genom EÖMs
expedition. Flera tavlor kan ses
på vår hemsida www.eom.nu

❏ Arbeta som engelsklärare i Kina
❏ Annan undervisning 
❏ Korttidsinsatser gällande sjukvård 
❏ Göra hemsidor för EÖM
❏ Annat (ange) ___________________________

❏ Jag vill få information i form av rundbrev 2-4 gånger
per år och ta del av speciella förbönsämnen

❏ Jag vill via e-post få fortlöpande information om    
händelseutvecklingen i Kina

Varje månad vill jag bidra med:
❏ 350 kr ❏ 250 kr ❏ 200 kr ❏ 150 kr ❏ 100 kr
❏ ____ kr

Jag vill att ni skickar inbetalningskort på det belopp jag valt.

Jag vill betala per:
❏ månad ❏ kvartal ❏ halvår ❏ år

Jag vill att mina gåvor helst ska gå till: 

Jag vill ha mer information om hur man kan arbeta 
med EÖM och är intresserad av följande:

Givande

(Om inget särskilt önskemål anges beslutar styrelsen om vad
som behöver prioriteras)

Förbön

Sverigebesök
Missionär Bo Dellming besöker Sverige under januari 2003. Möten hålls i Ulriksdal, i Mis-
sionshuset söndag 5 jan kl. 10.00, och i Jönköping, Immanuelskyrkan, tisdag 7 jan kl. 16.00

Pastor Jia Enhui från Pucheng, Kina kommer till Sverige under april 2003. För inbokning
av besök. Kontakta exp. på tel 0140-10025.



Vid samtal med en kristen ledare från
provinsen Henan kom vi in på eventu-
ellt ekonomiskt stöd från Sverige. Vi bör-
jade tillsammans gå igenom olika be-
hov: barnhem, ålderdomshem, dragning
av vattenledningar i en avlägsen by. Allt
detta visade sig vara viktigt, men vid
frågan om vilka behov som var mest
akuta tog han istället upp något helt an-
nat. Utbildning av ledare för de växande
församlingarna i provinsen. Hans res-
pons gjorde mig egentligen inte förvånad.
Under resor i Kina möts jag ständigt av
detta. Behovet att utbilda  pastorer, dia-
koner och frivillig arbetare. Både den re-
gistrerade Tre-självkyrkan samt husför-
samlingsrörelsen arbetar med att utbil-
da sin personal men insatserna är otill-
räckliga på grund av att så många nya
människor behöver undervisning. Till-
växten av rörelser och sekter av de mest
besynnerliga slag utgör ett allvarligt hot
mot kyrkans utveckling. Man talar om vil-
loläror (yiduan) samt extrema rörelser (ji-
duan). 

Till villolärorna hänförs “Blixten från
Öster” (dongfang shandian). De lär exem-

pelvis att Kristus har kroppsligen åter-
kommit och nu befinner sig i Kina. Kris-
tus är en kvinna och styr organisationen
med järnhand. I år uppmärksammades
ett fall där Blixten från Öster kidnap-
pade flera kristna och under hot och tor-
tyr försökte få dem anslutna till sekten.
Vi har svårt att föreställa oss att så extre-
ma rörelser kan få fotfäste men egentli-
gen är det inte så underligt. Stora delar
av den kinesiska kyrkan är ung och sak-
nar teologisk reflektion. Man är oavbru-
tet upptagen med väckelsearbetet då ska-
ror av människor ständigt kommer till
tro. Också många av ledarna är nyom-
vända. Någon bland dem får en ”up-
penbarelse” … Resten kan vi lätt före-
ställa oss. Det är just vad som händer i
Kina idag. Gång på gång. 

Sen finns det mer eller mindre extre-
ma rörelser som vi nog skulle ha svårt
att samarbeta med på hemmaplan men
som oftast består av hängivna kristna
som verkligen tar sin tro på allvar. Nya
“Livets Rörelse” (Xinshengpai) är en så-
dan grupp. De erkänner dock inte andra
som verkligt kristna – har vi hört det

förr? För att bli född på nytt och verkligt
troende måste man under gråt och
under flera vittnens närvaro detaljerat
bekänna alla sina synder under tre dygn.
Om man gått igenom en sådan pärs
kanske man tycker att vissa andras om-
vändelse verkar ytlig. 

Det är inte lätt att bemöta vare sig villo-
läror eller extrema sekter. Det område i
Kina som är mest drabbat är provinsen
Henan i Centralkina. Här brinner också
väckelsens eld som starkast. Samtidigt
är förföljelsen från myndigheterna ofta
brutal och många gånger omotiverad.
I Luoyang, en stad på ca sex miljoner,
finns det 200 000 kristna som tillhör Tre-
Självkyrkan. De bedriver sedan en tid
träning för alla sina medarbetare men i
oerhört nedslitna lokaler. Det regnar of-
ta in i lokalerna och de skulle egentligen
rivas och nya byggas upp. Till det har de
själva samlat in 130 000 kr. EÖMs sty-
relse har beslutat att tillskjuta 65 000 kr.
Dessa pengar måste vi försöka att samla
in. Tacksam om du använder bifogat in-
betalningskort. Många bäckar små… 

JEJ

Ledarträning i Kina

Projektet

Vill du vara med och bygga ett träningscentrum för lekmannaledare i Kina?

På vår hemsida får du information om missionens arbete. Här finns exempelvis rapporter om pågående 
eller avslutade projekt, missionens historia och lediga platser. Du kan också få reda på hur du kan studera 
kinesiska vid svenskt eller kinesiskt universitet. 
Länksamlingen är en guldgruva för dig som vill få detaljkunskaper gällande främst Kina. Här finns 
bland annat reseguider och faktaböcker.

www.eom.nu

Evangeliska Östasienmissionen, Linneagatan 18, 573 34 Tranås
Besöksadress: Storgatan 58, Tel o fax: 0140-100 25
Pg: 5 02 15-3, Org.nr.: 802002-3225  E-post: info@eom.nu
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❏ Jag vill regelbundet utan kostnad erhålla EÖMs informationsblad.✔ Frankeras ej

Mottagaren
betalar portot

Evangeliska
Östasienmissionen

Svarspost
415039800
573 20 Tranås


