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Bilderna från handikappcentret i Luoyang finns fortfarande kvar på näthinnan då jag skri-
ver dessa rader, drygt en månad efter besöket där. Omkring fyra hundra barn och ung-
domar, många övergivna av sina närmaste, vårdas och utbildas i femvåningskomplexet

i centrala Luoyang. Staden, som ligger i Henan-provinsen i norra Kina, har över sex miljoner
invånare.  Föreståndaren Pei, som ger ett varmt och kunnigt intryck, har varit i Sverige och stu-
derat svensk handikappvård. Personaltätheten är hög men ändå överväldigas jag av den stora
knappheten på resurser som jag ser runt omkring mig. Ett akut behov är sjuttio handikappsto-
lar så att några av barnen som ligger på golven i salarna i stället kan få sitta. EÖM  kommer att
tillsammans med församlingarna i Luoyang göra en insats för att förbättra livskvaliteten för
barnen på hemmet. Om detta återkommer jag i nästa nummer.

Nödhjälpen till Shanxi kom fram som planerat. En svensk sjuksköterska, Annelie Sköld, förde
EÖMs talan och medverkade också i en TV-utsändning från katastrofområdet. Tack SIDA och
svenska givare för ert stöd. Fortfarande befinner sig hundratusentals människor på höglänt ter-
räng och väntar på att få återvända till sina hemtrakter. Återuppbyggnaden av byggnader och
infrastruktur kommer att ta lång tid. Många har förlorat allt. Vi hoppas att genom församling-
en i Pucheng kunna sträcka ut en hjälpande hand även i fortsättningen.

Så kom han till Sverige, Kinas mest kände husförsamlingsledare. Under snart femton år har jag
följt hans öde som inneburit ständiga fängslanden och omänskliga umbäranden. För två år
sedan flydde han Kina och är nu bosatt i USA. Det är glädjande att upptäcka att de tidigare så
stora spänningarna mellan husförsamling och registrerad kyrka på sina håll minskat. Den re-
gistrerade kyrkan förser ibland husförsamlingarna med biblar och annan litteratur. 

Vår missions vagga stod i Yuncheng, en av södra Shanxis större städer. Den nuvarande pastorn
har arbetat i församlingen ända sedan 1951. Han försäkrar trosvisst att det aldrig förekommit
förföljelser av kristna i landet. Då jag försynt påpekar att under kulturevolutionen stängdes alla
kyrkor och pastorer fängslades, håller han dock motvilligt med mig. Det är inte enkelt att möta
utlänningars frågor då man står i en officiell, utsatt position. Jag hade hört att församlingen i
Yuncheng numera dominerades av adventister men det stämde inte. En liten grupp av dem fi-
rade gudstjänst lördagar men merparten, ca tusen troende, hade sina gudstjänster under söndagen. 

Från Yuncheng reste vi vidare till Linyi eller Yishi som staden kallades förr. Kontrasten mot
Yuncheng var påtaglig. Den stora vackra kyrkan, delvis byggd med medel från EÖM, pryder
sin plats i samhället. Mycket viktigare är ändå att församlingen tycks ha en relativt stor frihet
att bedriva verksamhet. De lokala myndigheterna verkar välvilligt inställda till församlingen.
Ledaren för den statliga Religionsbyrån som var närvarande då vi visades runt i lokalerna hade
mycket positivt att säga om de troende. Där församlingarna lyckas upprätta ett gott förhållan-
de till myndigheterna har man också relativt bra möjligheter att bedriva verksamhet. På många
håll är dock tjänstemännen starkt korrumperade och försöker att sko sig på församlingarnas
bekostnad. I Linyi tycks församlingen hittat både bra tjänstemän inom den lokala förvaltning-
en, samt bra former för att kunna fullfölja sin kallelse. 

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 Lundvist (ordf.) Tord Ershammar, Håkan Leanderson, Gunvor Ljunggren, Bengt Malm, 
Eskil Roos och Christina Wiklund.
EÖM – Nytt
Tidningen utkommer med fyra nummer per år. Frivillig prenumerationsavgift 120 kr. Adress: Linneagatan 18, 573 34 Tranås. 
Tel: 0140-10025, 0736-402733. Fax: 0140-10025. Epost: info@eom.nu Hemsida: www.eom.nu. Postgiro: 50215-3. Organisationsnr.: 802002-3225.
Ansvarig utgivare: Eric Lundqvist. Redaktör: Jan-Endy Johannesson. Tryckeri: Skilltryck AB. Grafisk form: Textorama, Tranås     

Jan-Endy Johannesson

Missionssekreteraren har ordet

Foton omslag: 
Från församlingen i Linyi Shanxi, Kina som grundades av svenska SMK-missionärer.
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EÖM har under hösten förmed-
lat hjälp till katastrofoffer i mel-
lersta Kina då floderna Wei och
Luo svämmande över. Flera
miljoner människor fick lämna
hus och hem för att söka sig till
höglänt terräng. EÖM kunde
med SIDA-medel och egna in-
samlade medel förmedla över
300 000 kr till de mest utsatta.
Budskapet på lastbilen är tämli-
gen unikt för Kina. Inte sedan
Mao tog över 1949 och började
predika ateismen har troligen
någon sådan banderoll tillåtits
att synas i samhället. Texten ly-
der:  Älska landet, älska kyrkan,
förhärliga Gud och gör gott mot
alla människor. Många har nog
gnuggat ögonen av förvåning
då de uppmärksammat det ovan-
liga budskapet på lastbilarna.
Vetet har inköpts av den stora
församlingen i Pucheng vars
pastor, Jia Enhui, besökte Sve-
rige under april månad 2003.

Lastbil med ett budskap
Räddningsaktion i Shaanxi, Kina 

Den i Kina unika banderollen lyder: “Älska landet, älska kyrkan, förhärliga Gud och gör
gott mot alla männskor”.

Våra japanmis-
sionärer Bo och
Kerstin Dellming
deltog i en resa
till Kina under
oktober 2003.  
Här sjunger de
tillsammans med
trossykon från
EÖMs gamla
församling i
Linyi.
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Japan

Kära Vänner!  
Så är det dags igen att önska er alla
en god och fridfull julhelg och
tacka för ännu ett år i EÖMs tjänst.
Nu har Kerstin och jag inte många
år kvar till pensionsåldern men räk-
nar med att fortsätta tjäna Herren
även efteråt härute. I Guds rike
pensioneras ingen. Vi har svårt att
hålla tillbaka tårarna när vi tänker
på alla de pensionärer som bett för
oss och underhållit oss alla dessa år.
Tack för trogen tjänst vid trossen!

Igår var jag på ett pastorsmöte
här i Fuji. Vi har en fin och öppen
gemenskap med i stort sett alla kyr-
korna och planerar nu ett gemen-
samt julfirande den 7 december. Jag
passade på att fråga dem om hur
de upplevde situationen i Japan just
nu. Den pessimism som präglar
många när det gäller Japans ekono-
mi finns också inom många kyrkor
där tillväxten är svag. Ett stort pro-
blem är pastorsbristen! Inte mindre
än tre av våra pastorer är samtidigt
vakanspastorer i andra kyrkor. Många
teologiska seminarier har få unga
elever och medelåldern bland dagens
pastorer är påfallande hög. Det var
därför desto mer uppmuntrande att
man i augusti i år kunde samla over
2000 ungdomar från olika samfund
till en gemensam ungdomskonfe-
rens under temat: Sänd mig.  Den
moraliska upplösningen går snabbt,
särskilt bland Japans unga. Låt oss
tro och be om en genomgripande
ungdomsväckelse i detta land.

I kyrkorna är nu julförberedelser-
na i full gång. Vid jultiden är det lätt
att samla folk. Vår gode vän, Berndt
Bohman, kommer också i år att spe-
la cello och predika julevangeliet.
På julgudstjänsten blir det också
dop. Våra alpha-kurser har också
detta år burit frukt. Det är alltid lika
underbart att få vara med och se 

människor bli förvandlade genom
mötet med Kristus! Vi är också
tacksamma för att vi har många
lekmän som vill vara med och
evangelisera och bli gruppledare. 

Den 2 november invigdes för-
samlingens  egen gravplats. Den lig-
ger på en bergssluttning med vack-
er utsikt over Fuji stad. Att kyrkan
har en egen gravplats är mycket
viktigt i detta land, där kulten och
vördnaden för de döda är mycket
djupt rotad.

Till sist ett stort tacksägelseämne.
Den 20 september började Kerstin
känna smärtor i magtrakten, men
van som hon är vid värk kämpade
hon sig igenom helgen. Hon har en
otrolig viljestyrka! Pa måndags-
morgonen for vi till hennes doktor.
Två timmar senare låg hon på ope-
rationsbordet för akut blindtarms-
inflammation! Hade vi kommit 14
timmar senare hade hennes blind-
tarm brustit, enligt doktor Kuro-
iwa. Han visade mig blindtarmen
efter operationen, nästan svart och
mycket inflammerad. Vi kunde
bara tacka Gud att Kerstin kom in i
tid. Ännu ett stort tacksägelseämne
var att Kerstin kunde vittna om
Kristus för en svårt sjuk cancerpati-
ent. Han tog emot Kristus som sin
Frälsare och vi bad också för hans
helande. Några dagar senare visa-
de han oss glädjestrålande att hans
tidigare uppsvällda mage nu åter-
gått till normal storlek. Gud hör
bön!

Bosse och Kerstin Dellming
820-10 Kuzawa

Fuji Shi
419-0202 

Japan
dellming@mail.wbs.ne.jp

Brev från Bosse och Kerstin Dellming Tillbaka till Lu
Jag var sex år då vi lämnade Luoyang.
Det första mötet med Sverige var
chockartat. Där fanns inga kineser!
Bara människor med vita, bleka an-
sikten. I min tankevärld hade jag for-
mat en bild av Sverige som inte alls
stämde med verkligheten. 

Senare blev det dock Sverige och
inte minst Japan som kom att domi-
nera min tankevärld. En liten ”lukt-
kudde” som grannens flicka gav mig
i Luoyang har dock följt mig under 56
år. Den luktar Kina, hem och barn-
dom. Och visst finns minnena kvar:
lek med bombskärvor, flyglarm och
lek i bombgrottor, flykten på kärror,
tåg och lastbilsflak. Den ljuvliga käns-
lan av mättnad efter en bit ångad söt-
potatis eller en skål med nudlar; ty-
fus, kolera och dysenteri och död samt
mat som ofta kom som svar på bön.
Jag minns också blommande granat-
äppelträd och inte minst sång- och
böneatmosfären i kyrkan. 

För femton år sedan träffade min
man och jag ett kinesiskt pastorspar,
Lius, från en kinesisk församling i
Tokyo. De berättade hänfört om väck-
elsen i Luoyang men också om förföl-
jelsen. Men aldrig trodde jag att jag
själv skulle få komma dit igen. Först
kände jag inte igen mig. Jordgrottorna
utanför staden var moderniserade
och den nya staden där vårt hotell låg
var helt främmande. Men när vi kom
till den gamla stadens bakgator kän-
des det mera ”hemma”. Flera hus på
Augustana-synodens område, där jag
föddes, fanns kvar och har tjänat som
bibelskola. Dessvärre håller nu husen
på att rasa ihop och en stor del av
tomtmarken har konfiskerats av myn-
digheterna. På svenska missionssta-
tionen, där vårt egentliga hem var,
fanns både porten och en del hus
kvar. Det jublade och skrattade inom
mig när jag kände lukterna, såg skrä-
pet och lervällingen på gatorna där
jag sprungit omkring som barn. Dess-
utom lyckades jag få äta min favo-
riträtt, ett slags kroppkakor, under
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alla mina elva dagar i Kina! 
Höjdpunkten på resan var att få fira

gudstjänst i en av Luoyangs många
fullpackade kyrkor. Sången, förkun-
nelsen och gemenskapen med de
kristna kineserna var en enorm gläd-
jeupplevelse. Jag försökte prata kine-
siska men det blev mest handtryck-
ningar och kramar. Både min man
Bosse och jag kände en stark kärle-
kens gemenskap i Kristus, trots att vi
inte kunde kommunicera med dem.

Nu finns Kina ännu mera konkret i
våra hjärtan och vi frågar oss hur vi

skall kunna stödja och hjälpa den väx-
ande kinesiska kyrkan. Men samtidigt
frågar vi oss: Vad skall till för att
Japans kyrka skall gripas av samma
kompromisslösa tro och bekännelseg-
lädje som dessa kristna kineser? Bara
den Helige Ande kan verka sådana
under. Låt oss be och tro!

Till sist vill jag framföra mitt stora
tack till Gud och EÖM att jag fick
detta tillfälle att besöka Kina, och
framför allt Luoyang ännu en gång.

Kerstin Dellming

Förmiddagsgudstjänst 
i Luoyang där Kerstin
också fick tillfälle att
berätta om sin uppväxt
i staden.

Kerstin hittar med hjälp av diakonen Si och lärare Zhang sina gamla kvarter vid missionsstationen i Luoyang. 

uoyang – efter 55 år...

Kerstin äter sin favoriträtt jiaozi på en
enkel restaurang i Luoyang.
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Fem gånger har han varit fängslad.
För två år sedan kunde han fly från
Kina. Ändå är han inte bitter på regi-
men. Xu Yongze är Kinas mest kände
husförsamlingsledare både inom och
utom landet. I marsnumret av EÖM-
Nytt berättade vi en del om hans bak-
grund och om att han byggt upp den
största husförsamlingsgrenen, Xinsheng
Jiaohui - Det nya livets kyrka, som idag
har flera miljoner medlemmar. Då arti-
keln skrevs hade vi inget foto av ho-
nom och visste väldigt lite om vad som
hänt honom under de senaste två åren.
Xu fängslades första gången 1965. Han
var då 24 år gammal. Tidigt varje mor-
gon blev han tillsammans med de öv-
riga fångarna utsatta för ateistisk pro-
paganda. Värre än propagandan var
tortyren och saknaden av familjen.
Första fängelseperioden avslutades
1967. Han var nu klassad som regi-
mens motståndare och kunde inte ens
återvända till sin hemby. 

Under 1970-talet var den registrera-
de kyrkan stängd och till synes utplå-
nad. Husförsamlingsrörelsen utveck-
lades dock kraftigt trots svår förföljel-

se. Detta gällde främst provinserna
Henan och Anhui. Här framträdde de
troende under de första åren som ett
enda samfund - en enad kyrka. Många
betalade ett högt pris  för sin vägran
att låta sig nedtystas av den ateistiska
regimen. 

“Det fanns inga större teologiska skilj-
aktligheter mellan oss som störde gemen-
skapen. Alla hade vi vidrörts av Guds An-
de. Vi satt i  fängelse tillsammans, vi tor-
terades, man spridde ut rykten om oss. Till-
sammans blödde vi för evangeliet och till-
sammans spred vi det glada budskapet.

I början på 1990-talet hade det smugit
sig in en kritisk anda hos oss. Tidigare ha-
de vi alltid sagt att vi inte skulle, som de
kristna i väst, grunda olika samfund. Än-
då började det smyga sig in skiljaktigheter
och kritik gentemot varandra. Gud använ-
de broder Yun för att vi ledare för olika
husförsamlingsgrupperingar skulle enas.
Det var inte enkelt. Under många år hade
tystnaden mellan oss skapat bitterhet och
fiendeskap. Många av oss var övertygade
om att just vår grupp ägde hela evangeliet
och sanningen. De andra hade gått vilse
och levde i mörker. När broder Yun först

talade till oss om enhet fick han ett kyligt
mottagande. Herren gjorde dock under bland
oss vilket ledde till ett möte mellan ledare
för husförsamlingsnätverken under 1996.
Många av oss hade då inte mötts under
flera år. Vid detta möte tog Herren itu med
vår stolthet och hårdhet och många rördes
till tårar under bekännelse och bön. Alla
bekände vi våra hjärtans hårdhet och bad
varandra om förlåtelse. Jag stod själv upp
och deklarerade att från och med den da-
gen fick vi inte längre koncentrera oss på
våra älsklingsdoktriner utan istället lära
av varandras styrka och svagheter. Vi för-
stod också att de teologiska skillnader som
vi hade inte alls var avgörande för om vi
kunde samarbeta eller inte. Vi beslöt också
att dela ”predikstolar”, litteratur och and-
ra resurser med varandra.

Under juni 2001 kunde Xu Yongze
fly från Kina. Den vision som levt bland
kristna i Kina under många år börjar
ta form: att sända missionärer väster-
ut. Hela vägen tillbaka till Jerusalem.
Xu är nu aktiv för att förverkliga mis-
sionen. Tillsammans med övriga leda-
re och lekmän ber han om 100 000 mis-
sionärer som skall sprida evangeliet
till buddhist-, hindu- och inte minst
muslimvärlden. Redan finns ett stort
antal kristna kineser verksamma i om-
råden där inte västerlänningar har nå-
gon möjlighet att predika evangeliet. I
den nyutkomna boken Back to Jerusa-
lem presenteras visionen närmare.
Kanske står vi inför missionshistori-
ens största expansion. Hundratusen-
tals kineser är liksom den första tidens
troende redo att offra sina liv för att
evangeliet skall nå hela mänsklighe-
ten.

Xu Yongze är Kinas mest kända hus-
församlingsledare. Han lyckades fly
från landet för två år sedan och bor
numera i USA. Här tillsammans med
broder Yun under besök i Sverige.
Foto: JEJ

Kinas mest kände husförsamlings-
ledare i Sverige



För några dagar sedan läste jag en in-
tervju med två pastorer som suttit fle-
ra år i fängelse på grund av sin tro.
Mitt i sitt omänskliga lidande kunde
de ändå tacka Gud. Artikelförfattaren
kommenterade nästan lite förvånat:
”De verkar nästan glada över att ha
befunnits värdiga att bli förföljda för
sin tros skull.”

Paulus uttryckte samma sak. Han
befann sig i Makedonien (i nuvarande
Grekland) efter att ha tillbringat fyra
år i romerskt fängelse, när han skrev
till Timoteos: ”Jag tackar honom som
har gett mig kraft, Kristus Jesus vår
herre, för att han fann mig värd för-
troende och tog mig i sin tjänst” 
(1 Tim 1:12). Trots det väldiga arbete
han gjort för att sprida evangelium
över stora områden, var Paulus öd-
mjuk. Han insåg, vilket de följande ver-
serna visar, att allt berodde på Guds

nåd. Han stoltserar inte med vad han
gjort för Gud, utan gång på gång
betonar han vad Gud gjort för honom!

Vi har fått förtroendet att tjäna vår
Herre. Inte på grund av vad vi preste-
rar, inte på grund av talanger och be-
gåvningar. Han har funnit oss värda
sitt förtroende därför att vi inte be-
römmer oss av våra egna meriter. Istäl-
let får vi hänvisa till hans nåd. ”Min
nåd är allt du behöver” (2 Kor 12:9) sa
Herren till Paulus när denne bad om
en speciell beröring av Gud.

Detta stora förtroende tar sig ut-
tryck på så oändligt många sätt. Var
och en av oss är satt att tjäna och spri-
da evangelium i vår vardag. Kanske
är det bara du som är det ljus som ly-
ser upp din grannes eller arbetskam-
rats mörker. Kanske det är just du som
ska få en medmänniska att upptäcka
och börja förlita sig på Guds nåd.

Visst, detta för-
troende medför
ju även ett an-
svar. Ansvar att
leva och handla
i enlighet med
hans Ord. Men
när vi ställer oss
till Guds förfo-
gande, för det
också med sig
stor glädje och
tillfredsställelse.

Gud har funnit oss värda sitt förtro-
ende. Därför fortsätter vi i tjänst för
hans rike, i hemkvarteret och i avlägs-
na länder, oavsett hur omständighe-
terna ser ut.
”Vår herres nåd har överflödat, med
tro och kärlek i Kristus Jesus. Detta är
ett ord att lita på och värt att helt ta till
sig” (1 Tim 1:14-15).

Tänkvärt

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

❏ 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 ❏ 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 anges beslutar styrelsen om vad som behöver prioriteras)

Förbön

Värd förtroende

Håkan Leanderson,
ledamot i EÖM:s
styrelse

Svenska Missionsrådet
Svenska Missionsrådet (SMR) bildades 1912 i syfte att vara
en mötesplats för ekumenisk reflektion kring frågor om mis-
sion och kyrkornas och samfundens internationella ansvar.
I dag är SMR en sammanslutning av trossamfund, missions-
organisationer och andra kristna organisationer i Sverige
som samverkar sinsemellan och med andra aktörer i Sve-
rige och internationellt. 

SMR vill tydliggöra Guds närvaro genom vittnesbörd,
tjänst och gemenskap, och strävar efter en helhetssyn på
människan och hennes uppdrag i världen.

SMR arbetar för ökad medvetenhet och kunskap om glo-
bala orättvisor, om deras orsaker och om hur de kan över-
vinnas. 
(från SMRs hemsida www.missioncouncil.se)

Missionsforum ges ut av Svenska Missionsrådet. Tidskriften
belyser på ett allsidigt och objektivt sätt både svagheten
och styrkan i svenskt missionsarbete. Oftast behandlas ett
viktigt tema i varje nummer. 

En prenumeration på Missionforum kostar 125 kr i Sve-
rige (studenter och pensionärer 100 kr), 175 kr i Europa och
225 kr i övriga världen.

För att prenumerera, eller få ett provnummer, kontakta
Anita Walve, 08-453 68 85, anita.walve@missioncouncil.se
eller sätt in prenumerationsavgiften på SMR:s postgiro-
konto 505065-3, märk blanketten med “Missionsforum”. 

Svenska Missionsrådet har också en bra hemsida
(www.missioncouncil.se) där den missionsintresserade
hittar en mängd information om svensk missionsverksam-
het. 

Besöksadress: Starrbäcksgatan 11, Sundbyberg.



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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Information om Kina Tidskrifter

Adresser och telefonnummer till fem församlingar i Kina
För adresser till kyrkor i Beijing samt turiststäder, se tidigare nummer av EÖM-Nytt.
Församlingarna tillhör den officiella så kallade Tresjälv-rörelsen. Hotellet hjälper till med att
peka ut adresserna på kartan.

Kinalänkar
www.feer.com
Den bästa länken om du vill följa händel-
seutvecklingen i Kina och närliggande län-
der. Ekonomi, politik m.fl. ämnen behandlas
av mycket kunniga journalister. Det är tid-
skriften Far Eastern Economic Review som
står bakom hemsidorna. Tidningen utkom-
mer varje vecka och kan beställas från ”GPO
Box 160, Hong Kong”.

www.asienguiden.se/kina/
Denna sida är speciellt anpassad för resenä-
ren och erbjuder en mängd tips, fakta, kartor
m.m. Sidan är lämplig som utgångspunkt då
kinaresan planeras. Förutom Kina så hittar
du värdefull information om ytterligare 18
länder i Asien. 

Böcker
I boken Back to Jerusalem beskriver kinesiska
husförsamlingsledare sin vision om att nå
Asiens myllrande miljoner med evangeliet.
De vill föra evangeliet genom Kinas västra
provinser in i buddhist-, hindu- och muslim-
världen. Områden som fortfarande, till stor
del, inte nåtts med evangeliet. Boken kan be-
ställas från Ljus i Öster på tel 08-564 840 40.

Japan Update utgiven av Japan Evangelical
Association ger överskådlig och saklig infor-
mation gällande den kristna kyrkans situa-
tion i landet. Tidningen som kostar 800 yen/
år kan beställas från: Japan Update” c/o
JEA, OCC Building, 2-1 Kanda Surugadai,
Chiyoda-ku, Tokyo 101-0062, Japan.  

Asia Harvest ger fortlöpande rapporter om
händelseutvecklingen i Kina. Tidskriften är
kostnadsfri och kan beställas från Asia Har-
vest, Chang Klan, PO Box 17, Chiang Mai
50101 Thailand. 
Hemsida: www.asiaharvest.org

Engelsklärare till Kina?
Erfarna engelsklärare sökes för tjänstgöring i Kina, start hösten 2004. En förutsättning är
att Du är personligt kristen och engagerad i en församling. Kontakta Svenska Missions-
rådet, tel 08-453 68 84 eller epost lena.bjork@missioncouncil.se

Missionskonferens i Betlehems-
kyrkan, Stockholm
Redan nu kan du anmäla dig till EÖMs
viktiga missionskonferens som hålls
pingsthelgen 2004 (28-30 maj) i Betle-
hemskyrkan, centrala Stockholm. 
Talare är Agne Nordlander, Bo och Kers-
tin Dellming samt flera kinesiska pas-
torer. För ungdom kan billigt logi (50
kr/dag) bokas via EÖM. Fullständigt
program  i marsnumret av EÖM-Nytt. 


