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Pastor Li Jieren forskar på EÖM:s bibliotek i Tranås. 
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Idetta nummer finner du ett längre reportage om kyrkans situation i
provinsen Henan i Kina. Trots stora umbäranden och förföljelser
växer församlingarna så snabbt att pastorer och präster har svårig-

heter att följa upp skörden. I husförsamlingarna har man problem med
extrema läror och i den  registrerade kyrkan påverkas man under spe-
ciella möten att lämna sin ”konservativa bibelsyn”. Biskop Dings teo-
logi där många vägar till evig salighet förespråkas möts dock med en
stor skepsis även av Tre-själv-pastorerna ute i de lokala församlingarna.
De har lidit så mycket för evangeliet. Den ”konservativa” bibelsyn där
Jesus är den enda Vägen, Sanningen och Livet, har burit genom dessa
lidanden. 

Så kom de till lilla Tranås. Fem engagerade kyrkoledare från Mongoliet.
De berättande medryckande om väckelsen bland sitt folk. Våra missio-
närer (Svenska Mongolmissionen) kämpade under många år med att
ge evangeliet till Stäppens Folk. Skörden var kanske inte så stor när de
lämnade arbetet för femtio år sedan, men den sådd som såtts, alla de
böner som framburits inför Gud har ändå burit frukt. Samma dag jag
skriver denna artikel har jag fått två brev från mongoler. Ett från läka-
ren Menke Bato som entusiastiskt välkomnar hjärnkirurgen Pekka Mel-
lergård till sitt sjukhus i början av maj. Pekkas undervisning på Gula
och Blå Baneren i Inre Mongoliet skall sedan följas upp med ett besök
därifrån till svenska sjukhus i oktober. Det andra brevet var en mis-
sionsrapport från Erdenet, Mongoliet som verkligen bekräftar att pion-
järerna inte förgäves gav sina liv i Mongoliet. 

Det är märkligt vad engagerade människor åstadkommer. Jag tänker
exempelvis på julbasaren i Sköndal för tre månader sedan som inbring-
ade över 30 000 kr till arbetet i Inre Mongoliet. Margith Persson, fyllda
90 år, arbetar oförtrutet vidare för det land och folk hon som ung upp-
levde Guds kallelse till att tjäna. Vi hade glädjen att skicka ett par ung-
domar till Blå Baneret förra sommaren. Alldeles nyligen fick jag i mina
händer ett reportage från en av de större tidningarna i regionen som
framförde sin uppskattning till dem. Glädjande nog har vi möjlighet att
skicka ut ännu ett par ungdomar i juli 2003 för fortsatta kontakter.

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-
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Jan-Endy Johannesson

Missionssekreteraren har ordet



Olof Fridolfsson föddes 1930 i Rödeby
utanför Karlskrona. Han började som ung-
domsledare i Rödeby, studerade på Haga-
bergs Folkhögskola och Johannelunds Mis-
sionsinstitut och avskiljdes 1954 för för-
kunnaruppgiften i Evangeliska Fosterlands-
stiftelsen. Hans första plats blev Askeröds-
kretsen i Skåne, flyttade 1960 till Boliden
och 1967 till Karlskrona och från 1975 har
han varit stationerad som pastor i Luthers-
ka Missionsföreningen i Göteborg. Han
prästvigdes i Skara domkyrka år 1991.

Olof Fridolfssons viktigaste uppgift har
alltid varit förkunnelsen, både från predik-
stol och i det personliga samtalet. Han har
haft ett brett kontaktnät både inom vårt
land och bland de Nordiska Missionssäll-

skapen samt EFS Mission i Afrika och In-
dien. 1975 kom han med i Evangeliska Öst-
asienmissionens styrelse, och sedan dess
har han varit aktiv som styrelseledamot
med tänkvärda  andaktsstunder och inlägg i
våra samtal, och ibland även någon humo-
ristisk historia från hans möten med män-
niskor. Bibelstudierna vid missionskonfe-
renser minns vi med glädje. Han var leda-
re för EÖM:s Göteborgsgrupp, och från
den rapporterade han regelbundet. Några
veckor innan han gick bort besökte under-
tecknad honom på sjukhuset. Hans av-
skedsord var: Erik, jag är beredd att flytta
till min Frälsare – han som jag vittnat om
hela mitt liv. Vi lyser frid över Olof Fri-
dolfssons ljusa minne. Han jordfästes fre-

dagen den 24 janua-
ri i Elfsborgs kyrka,
Göteborg. Kyrkan var
fullsatt. Många vän-
ner från olika håll
hade samlats. Evan-
geliska Östasienmis-
sionen represente-
rades av Jan-Endy
Johannesson och
undertecknad samt EÖM:s Göteborgs-
grupp med kyrkoherde Em. Johan Ohls-
son, som varit gruppens ledare under Olof
Fridolfssons sjukdom. 

Eric Lundqvist, ordf.
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Till minne av Olof Fridolfsson

Det var nog första gången Tranås haft
besök av en grupp mongoler. Fem
kvinnliga ledare för den snabbt väx-
ande mongoliska kyrkan besökte EÖM
den 19 december. Vår mission har
under en lång tid haft glädjen att sam-
arbeta med Evangeliska Frikyrkan
(tidigare Nybygget) med missionspro-
jekt i republiken Mongoliet. Då kom-
munismen föll 1992 upplevde många
ett ideologiskt vakuum som på ett
speciellt sätt gjorde dem mottagliga
för evangeliet. En stor skara unga
mongoler tog emot Jesus som sin fräl-
sare. Boloroo, Buynaa, Soyoloo, Baya-
raa och Toogii som besöker vårt kon-
tor tillhör just denna skaran. Då jag
frågar dem om det inte finns manliga
ledare i församlingarna så försäkrar
de att det också finns manliga ledare
men att det är naturligt för en kvinna

i det moderna Mongoliet att inneha
ledarposter. Då möjligheter till studier
öppnades i Mongoliet var det många
kvinnor som tog chansen. Männen var
mer intresserade av att tjäna pengar. 

Magnus och Maria Alphonce, till-
sammans med en ung mongoliska
Erdenebayar, från Ulaan Baatar flytta-
de 1993 till Erdenet. De delade visio-
nen att starta en helt mongolisk, mis-
sionsinriktad rörelse som hade cell-
gruppen som central och drivande
motor. De grundade den första för-
samlingen, ”Jesus Assembly” i Erde-
net. Den bestod då av 14 medlemmar.
1996 överlämnades allt ledarskap till
mongolerna själva av de svenskar,
amerikaner och ryssar som varit enga-
gerade i församlingen. Då hade för-
samlingen 27 cellgrupper, 6 dotterför-
samlingar och cirka 400 döpta med-

lemmar. Idag har församlingen 52
cellgrupper, 8 dotterförsamlingar och
cirka 1000 döpta medlemmar. 

Mina långväga gäster berättar entu-
siastiskt om Mongolia Mission Center
(MMC) som är församlingens i Erde-
net missionsavdelning. Centret foku-
serar på undervisning om lärjunga-
skap och evangelisation. MMC har
hittills sänt tretton församlingsgrun-
dande team till olika delar av Mongo-
liet och utanför landets gränser. Djin-
gis khan och senare sonsonen Kublai
khan nådde ända bort till Europa då
de under 1200-talet grundade histori-
ens största imperium. Efter att jag
mött de kvinnliga missionsledarnas
visioner och undrar jag om det må-
hända kommer en dag då mongoliska
missionärer invaderar vårt sekularise-
rade  fosterland. 

JeJ

Mongolisk invasion i Tranås



Svenska Missionen i Kina (SMK*) ar-
betade sedan slutet av 1800-talet i pro-
vinserna Shaanxi, Shanxi och Henan.
Redan 1888 anlände Erik Folke till
Yuncheng som ligger i södra Shanxi
strax norr om Gula floden. SMKs fält i
norra Henan bestod år 1900 av två

prefekturer med 14 domsagor och 14
städer med en befolkning på ca 6 milj
och var beläget i provinsens norra del
från gränsen till Shaanxi i väster till
huvudstaden Luoyang i öster. Hela
provinsen som idag är den befolk-
ningstätaste i Kina hade redan 1900
fler än 30 miljoner innevånare. Den
övriga delen av provinsen missionera-
des av Kina Inlandmissionen som på-
började arbete i staden Zhoujiakou
1884. År  1898 hölls troligen den förs-

ta dopförrättningen i norra Henan.
Sexton personer döptes i byn Yangbo
strax söder om staden Mienchi. Mis-
sionärerna G. A. Stålhammar och Carl
Blom tillsammans med kinesiska med-
arbetares arbete började ge frukt. Tidi-
ga medarbetare hette Chi Wen-hsio

och Chang Ching-Cheng** och verka-
de främst i Xinan och Yungning. Den
första missionsstationen startades
1899 i Xinan där ett barnhem sedan
byggdes vilket kom att få stor bety-
delse för det fortsatta arbetet i provin-
sen. Även i dåvarande provinshuvud-
staden Luoyang (Honanfu) upptogs
snart arbete. Efter en tid kom också en
annan mission dit, nämligen Augusta-
na-Synoden. En överenskommelse
slöts att denna mission skulle evange-
lisera öster om staden. I Mienchi fick
missionen ett viktigt fäste i missions-
stationen som grundades 1905. 

Många missionärer och framför allt
kinesiska kristna fick ge sina liv under
boxarupproret i Kina år 1900. SMKs
fält i norra Henan skonades från stör-
re förluster men arbetet innebar alltid
stora påfrestningar. Trots allt gick dock
verksamheten framåt. Statistik från
1922 visar att det fanns 12 418 med-

lemmar i provinsens protestantiska
församlingar betjänade av 394 missio-
närer och 1106 kinesiska medarbetare.
Förutom missionärer från Kina-In-
landmissionen och SMK fanns det vid
denna tid också anglikaner, baptister,
lutheraner, metodister och presbyteri-
aner verksamma i Henan.  När kom-
munisterna tog över landet 1949 hade
provinsen redan upplevt en stor väck-
elsevåg och statistiken visar nu på 120
000 troende. Kyrkan politiseras dock
allt mer och mängder av kristna börjar
samlas till gudstjänster i hemmen. 

Henan valdes tillsammans med Inre
Mongoliet och Zhejiang ut till försöks-
enhet för en speciell verksamhet med
syfte att helt eliminera kristendomen.
Förföljelserna blev oerhörda för många
kristna. I Nanyang i södra delen av
provinsen blev en del kristna som inte
avsvor sig sin tro korsfästa på kyrk-
väggarna. Det stora språnget vars mål-
sättning var att snabbt industrialisera
Kina inleddes 1958. Det blev inled-
ningen till en prövosam tid för hela
det kinesiska folket, egentligen ända
fram till 1979 då Deng Xiaoping öpp-
nade upp landet mot väst. Enbart i
Henan beräknas åtta miljoner männi-
skor ha omkommit genom svält i sam-
band med det stora språnget. Kultur-
revolutionen (1966-76) innebar ytterli-
gare påfrestningar på den kristna för-
samlingen över hela landet. Det var
nu som Maos Jiang Qing med triumf
utropade att det inte fanns en enda
kristen kvar i hela Kina. 
Henans ej registrerade kyrka – 
husförsamlingsrörelsen
Men även under den allra mörkaste
tiden fanns det gott om troende som
var villiga att riskera livet för sin tro.
Xu Yongze, känd i väst som Peter Xu,
predikade redan 1968 alltså mitt un-
der kulturrevolutionen, då även de re-
gistrerade kyrkorna var stängda,
frimodigt om sin tro.  Han grundade
(Xinshengjiaohui -               ) Den nya
födelsens kyrka som idag förmodligen
är den allra största husförsamlings-
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Väckelse

Väckelsen i Henan – förr och nu 

Henan
Yta: 167 000 km2 (ung 1/3 av Sveriges) 
Befolkning: 94,88 milj (Befolkning
1890, 30 milj). Han, Hui, Mongoler
och Manchu.
Huvudsaklig näring: spannmål, frukt,
kol, bauxit, nickel.
Större städer: Nanyang 10,45 milj,
Zhoukou 10,15 milj, Zhumadian 8,02
milj, Shangqiu 7,93 milj, Xinyang 7,73
milj, Zhengzhou 6,6 milj (provins-
huvudstad), Luoyang 6,14 milj. 
Källa: ”Henan Sheng tungyongdi-
tushe” 2000.

SMKs fält
i Henan
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Väckelse

grenen. Xu arbetade i nära gemenskap
med ytterligare tre ledargestalter, Yun,
Wang och Zhang fram till 1983 då en
mycket allvarlig förföljelsevåg drog
fram över hela Kina. Yun (fingerat
namn) lyckades fly från Kina 1997.
Han har blivit känd i väst, inte minst i
Sverige genom flera mötesresor. Zhang

grundade senare Fangcheng husför-
samlingsrörelsen, som beräknas idag
ha ett stort antal medlemmar hela lan-
det. Wang som tillbringat över femton
år i fängelse tillhör idag ledarskapet
av Sinim-kyrkan. 

Fram till 1979 pågick det huvudsak-
liga arbetet i den sydvästra delen av
Henan men 1982 utsträckte sig arbetet
till den övriga delen av provinsen och
”missionärer” sändes ut över hela Ki-
na. Redan 1985 pågick arbete också i
de mest avlägsna provinserna, Tibet,
Xinjiang, Yunnan, Guizhou och Hei-
longjiang. 

Efter kulturrevolutionen och sedan
Deng Xiaoping öppnat Kina åt väst,
med början december 1978, öppnades
en del officiella kyrkor i Henan. Men
nyheterna som strömmade ut från
provinsen handlade mest om förföljel-
ser av husförsamlingsrörelsen samt
om extrema sekter.  Inga formella kon-
takter med kristna i den registrerade
kyrkan på SMKs gamla fält i norra
Henan togs förrän långt in på 1990-
talet.  

Henan är idag den provins som har
flest bekännande kristna. Det gäller
både den registrerade och ej registre-
rade kyrkan. Ingen annanstans brin-
ner väckelsen som här. Ingen annan-
stans i Kina är religionsförföljelsen så
stark som i Henan. Många av Henans

beryktade fängelser befolkas av hus-
församlingsmedlemmar som vägrat
att underordna sig den officiella religi-
onspolitiken. Många har blivit tortera-
de till döds. Ingen annan provins har
heller så många extrema sekter. Ifrån
Henan kommer den beryktade Blix-
ten från Öster (se förra numret av

EÖM-nytt). Dessa sekter ställer till
oreda på för Tre-självkyrkan samt för
husförsamlingsrörelsen. 

Då man idag besöker SMKs tidigare
missionsstationer eller församlingar i
exempelvis: Sanmenxia, Mianchi, Xi-
nan eller Luoyang hittar man stora
funktionella kyrkobyggnader som
ofta rymmer omkring tusen eller fler
besökare. Många av dem är byggda i
början av 1990-talet. Församlingarna
är som regel underbemannade vad
det gäller utbildade pastorer. Försam-
lingarna i städerna San Menxia och
Xinan är helt utan pastorer och leds av
lekmän. I någon församling har arbe-
tet lidit avbräck på grund av vissa
myndighetspersoners ansträngningar
att kontrollera församlingens sociala
arbete. 

Enligt Tre-självkyrkans egna upp-
gifter har Henan idag något över 2
miljoner döpta medlemmar fördelade
på 4600 kyrkor. Sedan går ytterligare
ett stort antal i dopklasser. Ytterligare
andra är regelbundna besökare. Sta-
den Luoyang har 200 000 döpta troen-
de i Tre-självkyrkan. 

Statistik från husförsamlingarna är
svår att verifiera. Asia Harvest uppger
i mars 2002 att Peter Xus Nya födel-
sens kyrka med alla förgreningar ha
20-25 miljoner medlemmar över hela
Kina. Vidare sägs Fangchengrörelsen
med förgreningar ha över tio miljoner
medlemmar. Den registrerade Tre-själv-
kyrkan har enligt egna uppgifter från
Nanjing 18 miljoner medlemmar (2003).
Vid resor i Kina och samtal med pas-
torer och andra i flera provinser får jag
en bestämd uppfattning om att hus-
församlingarnas medlemmar är be-
tydligt fler än de registrerade kristna.
Kanske är de statistiska uppgifterna
för de olika husförsamlingsgrenarna
inte alls tagna ur luften utan stämmer
väl med verkligheten. Även om det
skulle finnas 50 miljoner medlemmar
i husförsamlingarna och ytterligare 18
miljoner i den registrerade försam-
lingen så utgör de protestantiska krist-
na ändå inte mer än ca fem procent av
befolkningen. 
* SMK gick 1982 samman med Svenska
Mongolmissionen och grundade Evangelis-
ka Östasienmissionen.
** Äldre romanisering av namnen

JeJ

Kinadag på Korteboskolan i Jönköping
SMAK (Svenska Missionsrådets Arbetsgrupp för Kina) inbjuder till inspirations- och
informationsdag om Kina 5 april 2003 på Korteboskolan i Jönköping. Anmälan till EÖMs
expedition, 0140-100 25.  Avgift 100 kr som betalas vid ankomst. Lunch och kaffe ingår.

9.30 Registrering och kaffe.
10.00 Inledning. Eskil Albertsson och Jan-Endy Johannesson.
10.30 Mina år som engelsklärare i Kina. Christina Wiklund.
11.30 Att vara pastor i en växande kinesisk församling. Jia Enhui från Pucheng,
Kina.
12.30 Lunch
13.30 Frågor till Jia Enhui och Christina Wiklund.
14.30 Kontakt med samhälle och institutioner i Kina. Pekka Mellergård.
15.30   Ytterligare tid för frågor och sedan avslutning.

“Henan är idag den provins som har flest bekännande 
kristna. Det gäller både den registrerade och 

ej registrerade kyrkan. 
Ingen annanstans brinner väckelsen som här. 

Ingen annanstans i Kina är religionsförföljelsen 
så stark som i Henan.”
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Pastor Li berättar

Framför mig har jag pastor Li Jieren,
33 år, i Evangeliska Östasienmissio-
nens bibliotek i Tranås.  Han är dokto-
rand i Lund för professor Aasulv Lan-
de och forskar om Tresjälvkyrkans
teologi i Kina mellan 1979-2002. 

Li berättar: - Jag föddes 31 januari
1970 i Shanghai mitt under kulturre-
volutionen. Som så många andra upp-
levde vår familj stora svårigheter. Far-
far hade varit handelsman och ankla-
gades för att vara kapitalist. På mam-
mas sida fanns kristna. Mormor tala-
de ofta med mig om Jesus fastän det
var strängt förbjudet. Egentligen var
det på grund av massakern i Beijing 4
juni, 1989 som jag kom till tro. Liksom
alla andra studenter i Shanghai var jag
ute på gatorna och demonstrerade. Vi
krävde demokrati och mänskliga rät-
tigheter för det kinesiska folket. Jag
kände mig sedan djupt deprimerad
över att reformrörelsen slagits ner. Min
mor började tala med mig om Jesus.
Det hade hon gjort tidigare också men
jag var skolad under en ateistisk re-
gim och tyckte att det där med religi-
onen var vidskepelse. Nu var jag redo
att besöka en husförsamling i Shang-
hai. Det var vid jultiden 1989 och pas-
torn talade om hur Kristus kom till
denna jorden för att frälsa och förlåta.
Då inbjudan gick ut räckte jag upp
handen och tog emot Jesus som min
frälsare. Jag började också bli aktiv i
den lilla husförsamlingen som bestod
av ca tjugo medlemmar. Pastorn be-
rättade för mig att det fanns ca 20.000
sådana grupper bara i staden Shang-
hai. Jag hade redan 1988 blivit anta-
gen vid ett av Shanghais universitet
och studerade ekonomi för att bli
bankman. 1992 började jag arbeta som
ekonom i ett företag men undersökte
samtidigt möjligheten av att fortsätta
mina studier i ekonomi utomlands.
1993 antogs jag som student vid
Helsinki Universitet. Skälet till att jag
sökte mig mot Skandinavien var att
studierna där var så gott som kost-
nadsfria. I Helsinki fick jag kontakt

med en kristen studentgrupp som lut-
herska kyrkan och pingstvännerna till-
sammans understödde. Under denna
tid upplevde jag hur Gud kallade mig
till tjänst. Jag fullföljde mina studier
med en magisterexamen i ekonomi
och bad samtidigt om Guds fortsatta
ledning i mitt liv. 1995 mötte jag ett
team från USA som fick bli till hjälp
för min andliga utveckling. Gud kalla-
de mig flera gånger genom Jes 6:8:
”Vem skall jag sända, vem vill vara
vår budbärare”. Jag beslöt mig då för
att gå korsets väg. Jag skrev hem och
berättade att jag skulle börja på en
bibelskola. Pappa blev oerhört besvi-
ken. Han till och med kom till Finland
för att tala mig till rätta. Den ende so-
nen som de satsat allt på hade svikit
dem. Mamma var förstående och ville
att jag skulle följa Guds kallelse om
jag var säker på att verkligen Gud ta-
lat. Jag började förbereda mig för pas-
torstjänst på bibelseminariet i Keuruu
i Finland och gick där under tre och ett
halvt år. Jag pluggade också en del
kurser i Bryssel under denna tid.

Jag upplevde nu hur min kallelse
fördjupades och blev mer konkret. Jag
ville tjäna Gud i Kina som bibellärare
både på seminarie/universitetsnivå
och på lekmannanivå. Jag blev nu  an-
tagen som doktorand i Lund. Min av-
handling handlar om hur den kinesis-
ka kyrkans teologi har förändrats un-
der påverkan Kinas religionspolitik un-
der tiden 1979-2002 (Toward a Con-
textual Theologi in China - A Study of the
Theological Thoughts of the Chinese Pro-
testant Church under Religious Policy of
Chinese Government from 1979 to 2002).

1998 fick jag en kallelse från den
kinesiska församlingen I Göteborg att
bli deras pastor. Vi har under de sena-
re år vuxit från 30 gudstjänstbesökan-
de till 70-100 personer. Jag har haft
glädjen att döpa ungefär sextio perso-
ner under mina snart fyra år i Göte-
borg. Förra året döpte vi femton. Men
många flyttar efter en tid från Göte-
borg. Flera har rest tillbaka till Kina,
några bor numera i Stockholm så ibland
känns det lite påfrestande med att vi
inte får behålla dem som vi döper. 

Jag vill dock tillbaka till Kina. Där
har jag mina rötter. Behovet av bibel-
lärare tycks outtömligt. Här upplever
jag min kallelse, att få tjäna Gud med
att fördjupa kunskapen om Jesus. 

JeJ

Kallad av Gud

Pastor Li Jieren.

Årshögtid
Evangeliska Östasienmissionens årshögtid hålls 24 maj kl 15.00-17.00 på Kaggeholms
Folkhögskola. Förutom sedvanliga förhandlingar berättar Pekka Mellergård om sjuk-
vårdsprojekt i Inre Mongoliet. Sång av Håkan och Lisa Leanderson. Hjärtligt välkomna. 

Missionsgudstjänst i Betlehemskyrkan Stockholm
Kristi Himmelfärdsdag 29 maj kl. 11.00
Medverkande: Tord Ershammar, Jan-Endy Johannesson, Kurt Mossberg. 
Sång av Louise Alm och Julia Mossberg. Kaffeservering och samtal.



Under min studietid hade jag förmå-
nen att under en vecka vistas på Sig-
tunastiftelsen där Olov Hartman un-
dervisade blivande präster i själavård.
Trots att han var den ende föreläsaren
under veckan blev det aldrig enahan-
da. Hans undervisning var alltid spän-
nande och djuplodande. 

Ofta handlade den om försoningens
hemlighet. Detta är också temat i en
av hans psalmer, som börjar med
orden: “Än finns det en värld”.

Den känns aktuell inte minst dessa
dagar när risken för ännu ett krig
tycks bli allt större. Människan tycks
aldrig lära sig att ont aldrig går att för-
driva med ont. Hos Hartman blir onds-
ka och konflikter en del av ett kos-
miskt drama där Guds avsikt med he-
la skapelsen ständigt hotas av onda
makter. Men grundtonen i psalmen är
ändå hoppfull. “Än finns det en värld.
Den lever trots makter av död och för-
därv..” Det envisa, trotsiga hoppet är
knutet till försoningens evangelium.
Under fastan påminns vi på nytt om
honom som “steg ner i vår skuld och
vårt lidandes djup och älskade värl-
den tillbaka till Gud.” På frågan vad
en missionär  är svarade en yngling:
“En som visar diabilder.” Vilken suve-
rän uppgift att i en värld där vi stän-
digt konfronteras med mörka hotbil-
der få visa ljusbilder om en alternativ
strategi att lösa konflikter och bekäm-
pa ondska och död.  Jag har nyligen
haft anledning att gå igenom en låda

full med diabilder från resor och upp-
levelser inte minst i EÖM-samman-
hang. Det blev en trevlig sysselsätt-
ning. Tänk så många ljusbilder det
finns från missionens verk bara i Kina,
Mongoliet och  Japan! Varje bild repre-
senterar något gott och hoppingivan-
de. Jag upptäcker också en bild  jag ta-
git vid ett besök i födelsegrottan i Bet-
lehem. Tyvärr hade jag glömt kame-
rablixten hemma. Det blev ändå en
bra bild. En solstråle letade sig in ge-
nom ett fönster i taket och träffade en
bönelampa som reflekterade ljuset ut i
det mörka rummet. Här i denna kon-
fliktdrabbade del av världen föddes
en gång Jesus för att hela världen skul-
le få ljus och hopp. Det är en stor mis-
sionsuppgift att på olika sätt få ref-
lektera det ljuset  vidare. Nyss nåddes
jag av meddelandet om att Astrid
Lövgren, en av våra gamla missionä-
rer, fått hembud. Astrid var alltid så
lågmäld och stillsam. Men hon var en
trofast missionär som genom sitt sätt
att leva i Ordet och bönen fick reflek-
tera det himmelska ljuset vidare till
andra. Vi tackar Gud för Astrid och
alla trofasta missionsvänner och ljus-
spridare! 

Tord Ershammar 

Tänkvärt

❏ 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

Dellmings till Sverige
Bosse Dellming gladde oss med ett kort besök i början av januari. Både Bosse och Kerstin
kommer till Sverige i samband med sonen Mikaels bröllop i slutet av april. Deras adress
i Japan är: 820-10 Kuzawa, Fuji Shi, 419-0202, Japan. Tel: 0081-545-72-3375. 
Epost: dellming@mail.wbs.ne.jp

Än finns det en värld

Tord Ershammar

I tjänargestalt
kom Ordet till oss
och försonade allt,
steg ner i vår skuld och vårt
lidandes djup
och älskade världen tillbaka till Gud.
Det brustna blev helt i hans 
kärlek till oss
på Golgata kors.
Olov Hartman, ps 84:2.



EÖM besöks av pastor Jia Enhui 1-15
april 2003. Jia leder arbetet i Pucheng,
Shaanxi, där våra missionärer en gång
grundade församlingen. Idag har den
3000 medlemmar med ett tjugotal ut-
poster. Församlingen har under sena-
re år fått tillbaka stora delar av den
mark som den ägde före 1949 och för-
bereder nu att där starta upp olika
sociala projekt - evangelium för hela
människan. Jia Enhui kommer att be-
rätta om hur det är att leda en stor re-
gistrerad församling i det inre av Ki-
na. För mötesprogram se vidare Alma-
nackan.

Besök av kinesisk pastor

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 informationsblad.✔ Frankeras ej

Mottagaren
betalar portot

Evangeliska
Östasienmissionen

Svarspost
415039800
573 20 Tranås

18/3 19.00 Tranås. Missionskyrkan. Jan-Endy Johannesson
30/3 19.00 Adelöv. Missionshuset. Jan-Endy Johannesson
2/4   19.00 Nyköping. Oppebykyrkan. Jia Enhui från Kina 

samt Jan-Endy Johannesson
3/4 12.30 Stockholm. Betlehemskyrkan. Jia Enhui från Kina

samt Jan-Endy Johannesson
5/4  10.00-16.00 Jönköping. Korteboskolan. Se speciell notis
8/4 11.45   Göteborg. Härlanda församlingshem. Jia Enhui

från Kina samt Jan-Endy Johannesson
9/4 19.00 Piteå. EFS-kyrkan Jia Enhui från Kina samt 

Jan-Endy Johannesson
10/4 13.00 Bureå. Församlingsgården. Jia Enhui Kina samt 

Jan-Endy Johannesson

13/4 11.00 Gävle. Missionskyrkan. Jia Enhui från Kina samt
Jan-Endy Johannesson

6/5 12.00 Göteborg. Svenska Frälsningsarmén, 
Peter Kattsgatan 2-4. Astrid Lindqvist

8/5 12.30 Stockholm. Betlehemskyrkan. Kurt Mossberg
24/5 15.00 Stockholm. Missionens årsmöte på Kaggeholms

Folkhögskola. Pekka Mellergård. Lisa och Håkan
Leanderson

29/5 11.00 Stockholm. Betlehemskyrkan. Tord Ershammar, 
Jan-Endy Johannesson, Sofia Mossberg, 
Louise Alm

Pastor Jia Enhui i mitten, bakre raden, tillsammans med sin närmaste släkt.
Bilden tagen på en utpost utanför Pucheng.

Almanackan

Möten och samlingar med EÖM mars-maj 2003


