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Efter en skön semester känns det inspirerande att vara tillbaka i arbetet. Många vikti-
ga uppgifter väntar på att fullföljas. Översvämningar i Shaanxi har ödelagt värdefull
jordbruksmark och tvingade en stor del av befolkningen upp på höglänt terräng

längs floderna Luo och Wei . EÖM har fått beviljat ett anslag av SIDA på 300 000 kr som vi
hoppas kunna förvalta på rätt sätt. Se utförligare notis i tidningen. Sars-epidemin fick till
följd att flera av EÖMs projekt tillfälligt fick läggas på is. Nu har dock Kina förklarats fritt
från farsoten av Världshälsoorganisationen och andra Internationella hälsomyndigheter.
Då jag läser de senaste numren av den ansedda veckotidningen Far Eastern Economic
Review ser jag att investeringar och handel pågår nästan som vanligt även om Sars fortfa-
rande kommer på tredje plats i listan av farhågor (“our biggest business headaches”) bland
dem som handlar med Kina.

Från Japan har vi fått flera inspirerande rapporter. I skrivande stund medverkar Bosse och
Kerstin Dellming i en uppbyggelsekonferens i Hokkaido, Japan, vilket innebär att det sam-
fundet i norr där våra svenska missionärer utfört ett troget och värdefullt pionjärarbete nu
går in i den stora japanska Allianskyrkan. Vi ser detta som en lycklig utveckling och gen-
svar på Jesu egen bön: ”Jag ber att de alla skall bli ett”. Organisatorisk enhet är inte det-
samma som andlig enhet men kan ofta bidra till att skapa den enheten. 

Arbetet i Mongoliet fortsätter att växa. Mia och Magnus Alphonce har ”semestrat” i landet
under sommaren och har skickat oss intressanta resminnen. Vår mission har också under
sommaren tillsammans med Internationella Bibelsällskapet och en amerikansk mission fått
vara med om att nytrycka 6000 barnbiblar på mongoliska. Under slutet av året räknar vi
också med att starta upp ett sjukvårdsprojekt i Gula och Blå  Baneren i Inre Mongoliet men
mer om detta projekt i decembernumret. I det numret kommer också missionskonferensen
med Agne Nordlander, Dellmings med flera under maj 2004 att närmare presenteras. 

Med tacksamhet ser vi tillbaka på pastor Jia Enhuis besök hos oss under april. Försam-
lingen i Pucheng, provinsen Shaanxi, Kina som han representerar, har nu fått köpa loss en
över 6000 m2 stor tomt i anslutning till sin nuvarande kyrka. Vi tackar alla gåvogivare som
gjorde det möjligt för oss att hjälpa församlingen men denna jättesatsning. Inte mindre än
350 000 kr kunde vi under sommaren skicka ut till församlingen i Pucheng. Här kommer
nu en bibelskola att startas tillsammans med olika typer av sociala projekt. Undertecknad
kommer att resa dit till våren 2004 för att med egna ögon kunna följa arbetet. 

Ständigt får jag förfrågningar om adresser, mötestider m.m. till kyrkor i Kina. I förra num-
ret presenterade vi fem adresser gällande Beijing. I detta nummer finns adresser, telefon-
nummer och mötestider till sex stora församlingar dit turister ofta åker. Texten är översatt
från Tresjälv-rörelsens egen adressbok 2003. Vi kan inte garantera att officiell tolk finns
överallt men ofta träffar man på ungdomar som gärna praktiserar sin engelska. Lycka till
med ditt kyrkobesök! Det kanske blir höjdpunkten på resan till Kina. Rapportera gärna till-
baka till oss dina synpunkter. 

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.  
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Jan-Endy Johannesson

Missionssekreteraren har ordet

Foto omslag: 
EÖM är involverad i katastrofhjälp i Shaanxi. Vete i form av nudlar är basfödan i norra Kina. Foto: Zhang Shuliang.
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De har en ekonomisk tillväxt på tio
procent.

De välkomnar utländska investe-
ringar på sin hemmamarknad. 

Men framför allt börjar de göra sig
gällande på världsmarknaden.

Kina kan mycket väl bli nästa eko-
nomiska stormakt.

När jag sommaren 1997 för första
gången kom till Yichun i Kinas Jiang-
xiprovins möttes jag av ett böljande
landskap med risfält och grönsaksod-
lingar. Livliga gator kantades av
marknadsstånd och fylldes med cyk-
lande Yichunbor. En småstad som
med mina svenska ögon tycktes vara
urtypen för det agrara kinesiska sam-
hället med sina pittoreska gränder och
sprudlande marknadsliv. Tre år senare
när jag lämnade Yichun tycktes staden
däremot präglas av lyftkranar, bygg-
nadsställningar och snabbt växande
biltrafik. 

Det är förundrande för de flesta av
oss hur snabbt utvecklingen dragit
fram på många håll i Kina. Den eko-
nomiska tillväxten under det första
kvartalet i år ligger på 9,9 procent en-
ligt Kinas statistiska centralbyrå1.  Om
man jämför detta med USA, Tyskland,
Japan, Frankrike och Storbritannien
som hade en tillväxt på cirka 2,6 pro-
cent under samma kvartal inser man
hur snabbt Kinas ekonomi växer. Hur
har då detta påverkat det kinesiska
samhället och hur har företagsklima-
tet förändrat sig under de senaste sex
åren? 

För ungefär ett och ett halvt år
sedan gick Kina med i WTO (World
Trade Organization - Världshandels-
organisationen) och tog därmed ett stort
steg framåt vad gäller handelsutbyte
med omvärlden. En anpassning till
WTO inleddes. Ett antal reformer an-
togs bland annat för att sänka olika
tullnivåer och för att avskaffa priskon-
troller. Det är med glädje jag drar mig

till minnes alla intensiva diskussioner
om WTO på lärarhögskolan i Yichun
där jag arbetade under åren 1997-
2000. Det var främst under våren 1999
som debatten om ett eventuellt med-
lemskap blossade upp. Skulle Kina gå
med eller inte? Hur skulle Kina påver-
kas av ett inträde i WTO? Alla mina
studenter i affärsengelska var exalte-
rade och spekulerade i eventuella fram-
tida karriärchanser som tolkar och över-
sättare på en internationell arbets-
marknad.

Visst har det blivit lättare att göra
affärer med Kina och kinesiska bolag,
och under de senaste åren har Kina
blivit en allt viktigare marknad för
europeiska exportprodukter. Ett exem-
pel är bilindustrin. Volvo gör nu sats-
ningar i Kina, Scania öppnade för en
tid sedan kontor i Beijing och Volks-
wagen planerar att öka sin produk-
tionskapacitet i landet. Volkswagen
säljer i genomsnitt två av fem bilar
som säljs i Kina. Möbeljätten IKEA,
som tidigare endast hade varuhus i
Hong Kong, har numera varuhus bå-
de i Shanghai och Beijing. Alla ser sin
chans att få ta del av den kinesiska

marknaden med drygt 1,2 miljarder
konsumenter.

Medlemskapet i WTO innebär ock-
så att kinesiska produkter kan komma
in på världsmarknaden. Tydliga exem-
pel på detta finns inom telekombran-
schen där jag numera arbetar. Erics-
son kämpar inte längre endast med si-
na traditionella mobilsystemkonkur-
renter som Nokia, Siemens och Al-
catel, utan möter i dag även kinesiska
motsvarigheter som Huawei, ZTE,
och Datong. Vad gäller mobiltelefon-
tillverkning och försäljning kan jag
också se de framsteg de inhemska ki-
nesiska bolagen gör. Motorola och
Nokia är visserligen fortfarande de
största mobiltelefonsbolagen på den
kinesiska marknaden, men inhemska
företag som TCL och Ningbo Bird går
framåt med stormsteg. 

Vad sägs om kylskåp från kinesiska
varujätten Haier, TV-apparater från
elektronikföretaget Konka och mobil-
telefoner från TCL? Hur länge dröjer
det innan vi svenskar kommer att
kunna köpa dessa kinesiska produk-
ter i våra butiker? Tidigare har det ofta
pratats om kvalitetsproblem och bris-

Kina – från risfält till styrelserum 

Kina har en stor arbetskraftsreserv som är villig att ta anställning för låga löner.

1 Under andra kvartalet 2003 sänktes tillväxten
till 6.7 procent – främst p g a effekterna av Sars
som lett till minskad handel och turism.



tande garantiavtal för produkter till-
verkade i asiatiska låglöneländer. Det-
ta förefaller dock vara en förlegad in-
ställning, med tanke på den mängd
produkter som i dag tillverkas i Kina
och som kan köpas i våra västerländs-
ka butiker. ”Made in China” står det i
alla fall på de löparskor jag själv nyli-
gen köpte, liksom på de nya blomkru-
kor jag plockade upp på IKEA för två
veckor sedan. 

Många frågar sig om de kinesiska
bolagen verkligen kommer att kunna
behålla sina låga prisnivåer och ändå
hålla en hög kvalité. För mig är svaret
givet. Med den enorma arbetskraftsre-
serv som finns i Kina, och den kun-
skap som högutbildade kinesiska
kvinnor och män besitter, är jag över-

tygad om att Kina kommer att bli mer
och mer konkurrenskraftigt. 

Jag blir uppringd av min gamla stu-
dent Alice som numera driver en av-
delning på en väskfabrik utanför
Wenzhou i Zhejiangprovinsen. Jag
blir då på ett konkret sätt påmind om
den utveckling som gjort det möjligt
även för fattiga lärarstuderande från
Yichun att göra karriär i kustområdet.
Visst är det ytterst få från den kinesis-
ka landsbygden som får chansen att
arbeta i de rikare kustområdena i Ki-
na, men att det överhuvudtaget ens är
möjligt kan helt klart ses som ett teck-
en på den ekonomiska tillväxt och
den internationalisering som präglar
dagens Kina.

Aldrig hade man väl kunnat tänka

sig att en av sina före detta studenter
skulle kunna be sin sekreterare ringa
upp sin gamla collegelärare i Sverige
för att prata om ”gamla tider.” Alice,
som kom från en av Yichun-länets fat-
tigaste byar. Alice som inte ens hade
råd med egna böcker. Alice som aldrig
reste hem till till familjen på loven
eftersom hon jobbade extra på en res-
taurang vid lärarhögskolans grindar
för att finansiera sina studier. Kom-
mer hon kanske att driva ett av de ki-
nesiska företag som lanseras på den
europeiska marknaden? Jag kan i så
fall garantera att hennes svenska col-
legelärare kommer att vara först i kön
för att handla hennes produkter. 

© Christina Wiklund, 2003
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Bosse skriver: 
Kära EÖM-vänner! Det är söndag ef-
termiddag och Kerstin och jag pustar
ut efter en intensiv men underbar dag.
Vi har firat 9-årsjubileum sedan vårt
kapell byggdes. En känd japansk
evangelist från Yokohama har varit ta-
lare på våra två samlingar. I morse var
kyrkan alldeles fullsatt. Många icke-
kristna deltog också, även en del av
våra grannar! Det lovar gott för fram-
tiden. Japan idag präglas av stor osä-
kerhet och oro inför framtiden. Många
är rädda att förlora sina jobb. Det finns
inte alls samma skyddsnät för arbets-
lösa här som i Sverige. Många är oro-
liga över hur de skall kunna klara sig
när de blir äldre. Pastor Fukusawa från
Yokohama menade att nu är det ett
ypperligt tillfälle att presentera evan-
gelium för Japans folk men tyvärr är
många kyrkor relativt passiva när det
gäller att evangelisera. Själva är vi så
tacksamma för de Alpha-kurser vi får
fortsätta med genom vilka vi fått
många nya kontakter. En av dem som
kom till tro förra året, en advokat, har
skrivit ett gripande vittnesbörd som
återges här i förkortad form. 

Brev från Bosse och Kerstin

Azuma Takekawas vittnesbörd
- Jag är uppväxt här vid foten av Fujiberget och efter studier i Tokyo har jag
arbetat som advokat i 30 år. Trots bra jobb och god ekonomi har jag alltid
känt mig tom invärtes. Jag var stolt över min goda hälsa ända tills jag blev
39 år och fick fel på mina njurar och måste få dialys regelbundet. Detta har
varit den största prövningen i mitt liv. I slutet av 40-årsåldern började jag
få skörda frukterna av mitt syndfulla liv. Jag var otrogen mot min fru, min
första kärlek, som troget stött mig intill dess. Jag separerade från henne och
mina tre barn. Det var så smärtsamt att jag snart skildes också från min äls-
karinna men tyvärr kunde jag och min fru inte försonas utan det slutade
med skilsmässa. Mitt dåraktiga handlande kostade mig mycket både eko-
nomiskt och emotionellt. Jag kunde knappast uthärda den ensamhet och
tomhet jag kände. Livet tycktes gå i precis motsatt riktning mot vad jag önskade. 

Utöver detta fick jag denna tid uppleva ytterligare en stor prövning när
min äldste son, som jag älskade så djupt, plötsligt dog helt oväntat. Han
var så nära att få sin dröm att bli flygare uppfylld. Hans död höll på att gö-
ra mig tokig av sorg. 1999 gifte jag om mig med en 40-årig kinesiska. Hon
hade gått i en kristen kyrka i Kina och blev introducerad till Falkhöjdens
kapell av kinesiska missionärer i Tokyo. En dag bad hon mig ivrigt att följa
med till kyrkan: “Det är roligt att gå i kyrkan och jag vill visa dig kapellet.
Kom med mig.” När jag som innerst inne alltid varit ateist reagerade nega-
tivt fortsatte hon: “Jag vill att du skall komma med åtminstone en gång.
Om du gör det har jag bestämt mig för att sluta röka från och med idag.”
I mitt inre trodde jag knappast att hon skulle kunna sluta röka men jag gick
i alla fall med på att följa med en gång. I kyrkan fick jag höra om Alpha-
kursen som just skulle börja. När jag såg  hur min fru trots abstinensbesvär
kunde sluta röka blev jag mycket imponerad och tänkte att det fanns en
möjlighet för mig också att få rätsida på mitt liv. 

Under mitten av Alpha-kursen tillbringade vi ett veckoslut på en kristen
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Japan

Hälsning från Kerstin
Japan har upplevt den regnigaste
sommaren på nästan 50 år. På många
håll står risstråna höga men med tom-
ma ax. Jordbävningar och tyfoner är
ständiga nyheter. Hettiden kom inte
förrän i slutet av augusti. För min del
har det varit underbart att slippa
drabbas av värmeutmattning. I juli
kom Mikael och Elisabet till Japan och
vi fick samlas hela familjen under någ-
ra dagar. Det var fest för oss! I juli ha-
de vi också kyrkans familjeläger som
samlar fler och fler deltagare. Bosse
och jag har turats om att predika i Ni-
rayama under de veckor familjen Nel-
sons varit i England. I augusti döptes
Nobuhiko Kawaura efter att under fem
års tid troget följt med sin fru till kyr-
kan. Gissa om hon var glad!!  

Ett ungt par, som lärt känna varand-
ra via e-post, firade bröllop med natt-
vard här i kapellet. Brudens familj, som
varit mycket negativ till kyrkan ti-
digare, mjuknade upp betydligt. Se-
nare än vanligt kom vi iväg på en väl-
behövlig semester och det känns att vi
fått nya krafter inför höstens rivstart.
Vi hann inte ens packa upp. På tre da-
gar följde ett “Alpha-bröllop”, begrav-

ning, sammanträde, gudstjänst och 9-
årsjubileumsfirande. När allt var över
ringde telefonen. Det var en kvinna i
Numazu stad som vi känt under
många år. Hon har tidvis varit en
mycket svag och psykiskt sjuk män-
niska men som den sista tiden sakta
öppnat sig både för Gud och männi-
skor. Hon berättade: “Idag har jag bli-
vit döpt och all min synd är borttagen.
Nu är jag fri. Tack! Tack! Tack!” Tänk
hur Gud helar och befriar människor! 

På sistone har många kyrkor i Japan
minskat eller stagnerat. Men andra
växer. Bed för Japan! Bed! Hela natio-
nen är som får utan Herde. Människor
längtar efter något som håller. O, vad
grannarna som kom idag lyssnade!
Men de gamla gudarna har ännu ett
enormt grepp om de flesta. Först när
en japan verkligen möter den levande
Kristus försvinner all tvekan och fruk-
tan. Bed om ett andligt genombrott och
att Japans folk får vara med att erövra
världen inte bara med prylar och bilar
utan också med evangelium. Bed
också att vi får en Josua-lärjunge som
så småningom kan ta över arbetet här
och att vi må kunna fostra fram alltfler
ledare och herdar.

Alphakurs i Falkhöjdens Kapell, Fuji, Japan.

kursgård vid Yamanaka-sjön (en
av Fujibergets fem kratersjöar).
Dellmings verkade kunna se rakt
in i min själ och när de bad för
mig kände jag som en elektrisk
ström gå genom min kropp. Jag
upplevde något jag aldrig tidi-
gare varit med om. Jag kände en
ström gå genom mig från huvu-
det och nedåt och samtidigt kun-
de jag inte hålla tillbaka tårarna.
Jag förstod helt klart att jag
kommit i kontakt med Gud och
att det enda jag borde göra var
att oförbehållsamt överlåta hela
mitt liv, även mitt fysiska handi-
kapp, åt Livets Gud. Idag är jag
och min fru medlemmar i Falk-
höjdens kapell och lever varje
dag i glädje och läser vår bibel.
Den 6 april 2003 fyllde jag 60 år.
Resten av mitt liv vill jag fortsät-
ta mitt yrke som advokat men
nu medveten om att Gud alltid
är med mig. Jag har äntligen
funnit vad jag har längtat efter. 

Azuma Takekawa
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Stora delar av provinsen Shaanxi i
Kina har drabbats av en kraftig över-
svämning. Det är floderna Luo och
Wei som svämmat över sina breddar.
Dödsoffren har varit få på grund av
att myndigheterna snabbt utrymde

stora områden som hotades av de an-
nalkande vattenmassorna.  Pastor Jia i
Pucheng berättar: ”De jagade folk ur
husen, inga fick stanna kvar”. Den
materiella ödeläggelsen är dock oer-
hörd. Tusentals hem har slagits sön-

der av vattenmassorna, broar och vä-
gar har förstörts och värdefull åker-
mark ligger under flera meter vatten. 
SIDA har beviljat EÖM 300 000 kr
för att kunna köpa in ca 200 000 kg vete
som kommer att fördelas i Huayin hä-

rad inte långt från Pucheng. Pastor Jia
berättar att även ett stort antal troende
familjer har förlorat allt de äger och nu
befinner sig på höglänt mark undan
vattenmassorna. Tänk på dem i dina
förböner.  Minst lika viktigt är att nu
sträcka ut en hjälpande hand till dessa
trossyskon. Det kan vi göra genom att
skicka pengar.  Även en mindre sum-
ma kan göra mycket där dagsinkoms-
ten är under tio kr. Sänd din gåva till
postgiro 50215-3. Märk talongen med
”Nödhjälp” så sänder vi medlen till
församlingen i Pucheng som sedan
förmedlar dem till de mest nödlidan-
de!

JEJ 

Naturkatastrof i Kina –
expresshjälp på väg!
EÖM får 300 000 kr i katastrofbidrag från SIDA
och samlar in egna medel till offren 

Tillgången på mat är ofta begränsad. 
I kriser, som vid den pågående över-
svämningen i Shaanxi, kan läget bli
desperat. 
Foto: Ljus i Öster. 

Floden Luo

Floden Wei

Staden Pucheng



Det är lätt att tala om och för all del
skriva om att vårt liv skall levas efter
Guds vilja. Men att omsätta det i prak-
tisk livsföring – det är en annan fråga.
Därför är jag ofta undrande inför
människor som tvärsäkert påstår sig
omsätta Guds vilja i sina liv. I det av-
seendet bör vi alla vara mycket öd-
mjuka. Det finns i det första Petrus-
brevet ett koncept, som är värt att be-
grunda. Petrus räknar där upp ett an-
tal kännetecken på ett liv i Guds vilja.
Då gäller det, säger han att vara sam-
lade och nyktra så att vi kan be, att
visa gästfrihet utan knot, att älska sina
medmänniskor, t.o.m. hängivet, och
att tala ord från Gud och tjäna sin
nästa med den kraft Gud ger. Det är
viktigt att ingen av oss lägger detta som
krav på andras livsföring. Då hamnar
vi i en moralism som är skadlig, och
det finns alltid ursäkter för en bristan-

de livshållning. Nej, det gäller att låta
detta livskoncept få utslag i sitt eget liv. 

Det kallas ibland förvaltning. Hos
Petrus heter det att “vi skall vara goda
förvaltare av Guds nåd i dess många
former”. 

Förvaltning är således att omsätta
Guds nåd i dess mångfald. Då är det
först angeläget att stryka under ordet
“nåd”. Nåd kan aldrig förtjänas - det
är alltid en gåva. Nåden innebär där-
för att ett liv efter Guds vilja alltid har
ett förlåtelseperspektiv. Det är ur detta
perspektiv som de många formerna
av Guds nåd växer fram. Eftersom jag
själv är förlåten, kan jag inte stirra mig
blind på andras ondska. “Förlåt oss
våra skulder såsom ock vi förlåta dem
oss skyldiga äro” är den så vackra for-
men för förlåtelsebönen i “Fader vår”.
Det är att slå en bro även över oförrät-
ter jag själv lidit. Ur denna livshåll-

ning växer ett mönster fram. Låt oss
ett ögonblick se på Petrusbrevets kon-
cept, där vi får en inblick i vad det
praktiskt kan innebära! 

Först en förmåga till stillhet, en still-
het som hjälper oss att be: “Var samla-
de och nyktra så att ni kan be”, heter
det. Att vara samlad är en förmåga till
inre stillhet. Att vara “nykter” är att ha
ett gott omdöme, så att man t.ex. inte
gör småsten till berg. Samling och
nykterhet betyder så mycket i kristen
gemenskap och vi tackar Gud för alla
som fått samlingens och nykterhetens
gåvor. Vidare talar aposteln om gäst-
frihet. Det betyder ett öppet hem men
det betyder lika mycket en öppen
famn. “Öppna mig för din kärlek”.
“Forma mig för ditt rike” ber vi en av
våra psalmer (Nr 96). Med min egen
öppenhet för Guds kärlek blir jag for-
mad för Guds rike, dvs. att leva efter
Guds vilja. 

Det finns enligt Petrusbrevet ytterli-
gare två former för den kristna livs-
hållningen: Talet och tjänsten. “Ett
vänligt ord kan göra under”, och en
kärlekstjänst är ofta ett hjältedåd i det
tysta. Läs nu gärna l Petr. 4:7-11 eller
hela det fjärde kapitlet. Bli stilla en li-
ten stund i tacksamhet över Guds nåd
som i Kristus Jesus är en förlåtande
verklighet och i bön om att denna
verklighet i dess många former skall
bli omsatt i ditt eget liv. Då vågar vi -
men i stor ödmjukhet - säga, att vi
åtminstone eftersträvar att leva ett liv
efter Guds vilja. 

Kurt Mossberg 

Tänkvärt

❏ Arbeta som engelsklärare i Kina
❏ Annan undervisning 
❏ Korttidsinsatser gällande sjukvård 
❏ 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

Att leva efter Guds vilja

Kurt Mossberg var under många år missionssekreterare i Svenska Mongol-
missionen. Här tillsammans med ressällskap och läkare i Blå Baneret. 
Fr. v. Chefsläkare Te Mujin, Eskil Roos, Jan-Endy Johannesson, Kurt Mossberg
samt dr. Bao Rihu.



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

NAMN

GATUADRESS

POSTNUMMER POSTORT

❏ Jag vill regelbundet utan kostnad erhålla EÖMs informationstidning.
(Sänd inte in talongen om du redan har tidningen.)

✔ Frankeras ej

Mottagaren
betalar portot

Evangeliska
Östasienmissionen

Svarspost
415039800
573 20 Tranås

Almanackan Notiser

Adresser och telefonnummer till församlingar utmed Kinas turiststråk
För adresser till kyrkor i Beijing se föregående nummer. Församlingarna tillhör den officiella
så kallade Tresjälv-rörelsen. Hotellet hjälper till med att peka ut adresserna på kartan. 

2003-09-14 (Kl: 10) 
Björkekärrs kyrka 
Högmässa och sedan orientering om mis-
sionsarbetet. Lars Olsson och Johan Ohlson.
Servering.
2003-10-02 (Kl: 12.30) 
Missionsföredrag
Kurt Mossberg talar i Betlehemskyrkan,
Stockholm: “Soluppgång i Japan?” Servering
2003-10-02 (Kl: 15) 
EÖM:s arbete 
Jan-Endy Johannesson talar i Svenska Kyr-
kans församlingshem Tranås om EÖM:s ar-
bete i Kina, Mongoliet och Japan.
2003-10-14 (Kl: 12) 
Missionsföredrag 
Samling hos Britta Hulthén, Stureplatsen 1,
Göteborg, tel 031-164820. Helen Kammensjö
talar om “Uppdrag i Sudan”. Kollekt till EÖM.
2003-11-06 (Kl: 12.30) 
Missionsföredrag 
Bengt Malm talar i Betlehemskyrkan Stock-
holm och ger reseminnen från de platser i
Kina där han växt upp.
2003-12-04 (Kl: 12.30) 
Missionsföredrag om Erik Folke 
Solveig Bergling talar i Betlehemskyrkan
Stockholm om Svenska Missionens i Kina
grundare Erik Folke.
2003-12-09 (Kl: 12) 
Missionsmöte 
Samling hos Gunborg Wahlström, Vändga-
tan 1, Göteborg, tel 031-212138.
2004-02-05 (Kl: 12.30) 
Missionsföredrag om KMA
Rut Abrahamsson, ordförande för Kvinnliga
Missionsarbetare, berättar i Betlehemskyrkan,
Stockholm om missionens arbete.
För övriga möten, se vår hemsida.

Vill din församling söka närmare kontakt
med kristna i Kina? Ett bra sätt att få kontakt
med kristna i andra länder är att bygga en
vänförsamlingsrelation. Det innebär utbyte
av information, bön och kanske också besök. 
Evangeliska Östasienmissionen har kontakt
med flera församlingar i Kina som vill ha
fördjupad kontakt med Sverige. Vid besök
av en stor församling i provinsen Shanxi

kom församlingsledningen fram med ett jät-
teporträtt av de svenska missionärer som en
gång arbetat på platsen. Församlingarna i
Kina behöver relatera till kristna i andra län-
der, liksom vi har samma behov.
Ta kontakt med oss för att forma ett vänför-
samlingsutbyte. Vi hjälper också till med att
ta fram information, planera resor med mera.

Vänförsamlingar söks till kinesiska församlingar


