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Missionens årsmöte hölls på Kaggeholms Folkhögskola, Ekerö  24 maj. Vid det
styrelsemöte som föregick årsmötet beslutades att hjälpa församlingen i Pu-
cheng, provinsen Shaanxi att köpa loss en jordlott som ligger i anslutning till

de cirka 4500 m2 som församlingen får tillbaka av myndigheterna 31 december i år. På
tomten finns byggnader som innehåller ett fyrtiotal klassrum och andra utrymmen.
Församlingen räknar med att starta en bibelskola samt olika typer av sociala projekt i
de nya utrymmena. Vår mission har under senare år haft ett nära utbyte med Pucheng
vilket också framgår av artikeln i detta nummer som berör pastor Jias besök i Sverige
under april. Vidare beslutade styrelsen att bekosta tryckning av 3000 barnbiblar på
mongoliska. 

Anna och Pekka Mellergård var talare under årsmötet. Anna berättade om kultur-
centrat i Yunnan, Kina som samlar delar av kultureliten i mångmiljonstaden Kunming.
Det gamla kulturkaféet har avyttrats och ett större kulturcentrum har invigts. Pekka
gav ett personligt vittnesbörd om hur den första tiden i Kunming ofta kändes frustre-
rande. Hur han som hjärnkirurg och docent sattes att undervisa i engelska. När han
ser tillbaka på den tiden upplever han idag att det trots allt var Gud som på olika sätt
ledde honom. Bland annat frigjordes tid till kulturarbete och att odla viktiga kontak-
ter. Lisa och Håkan Leanderson stod för ett uppskattat sånginslag. Håkan ledde också
andaktstunden som inledde den formella delen av årshögtiden. Hälsningar till års-
mötet framfördes från Kerstin och Bosse Dellming samt från arbetspartner i Luoyang
och Pucheng. Tack framfördes också från Mälarökyrkan, Ekerö för samarbetet gällan-
de mission i Kina under 2002. Parentation hölls av Kurt Mossberg för hemgångna Olof
Fridolfsson och Astrid Lövgren. 

I ett policydokument som styrelsen tidigare antagit bestämdes att missionen bör sam-
arbeta med andra organisationer som är verksamma i Kina, Mongoliet och Japan.
Exempel på samarbete är att Lärarnas Missionsförening LMF sedan många år tillbaka
bidrar med stöd till vårt arbete i Japan. Vi i vår tur stöder Evangeliska Frikyrkans arbe-
te i Mongoliet och Kina. Det senaste samarbetsprojektet går ut på att tillsammans med
svensk Pingstmission söka starta ett projekt med inriktning på förebyggande hälso-
vård i provinsen Hebei. Det är viktigt att olika organisationer delar med sig av kom-
petens och kontakter för att på ett effektivt sätt hjälpa de troende i Kina. 

Sjukdomen SARS har inneburit att vi får senarelägga hälsovårdsprojektet i Inre Mon-
goliet. Sjukdomen har också medfört att de ungdomar som skulle rest till Blå Baneret
i sommar får skjuta upp besöket till nästa sommar. Genom telefonkontakt med för-
samlingsledningen i Luoyang, Henan, får jag veta att medlemmarna upprättat böne-
vakt och ber tjugofyra timmar om dygnet om att Gud skall skona staden från SARS
och att epidemin snart skall ta slut över hela landet. De kristna i Kina tar bönen på all-
var och tror att bön kan förändra förhållanden.
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Missionssekreteraren har ordet
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fler än en bråkdel av mötesbesökarna.



3

Under en mötesresa i norra Sverige un-
der mars månad träffade jag direktorn
för Chinese Overseas Christian Mission
(COCM). Hon var inbjuden till pingst-
missionens samtalsdagar om mission i
Lycksele. Här följer direkt återgivet en del
av de synpunkter Mary Wang förde fram
angående hur vi från väst kan arbeta i Ki-
na. 

• Evangelisation. Utländska missionärer
har endast en begränsad roll i försam-
lingsbyggande och evangelisation men
kan ändå på olika sätt effektivt stödja
församlingarnas och de troendes pågå-
ende arbete om det sker på deras vill-
kor. 

• Förbön. Då man åtminstone tidigare
frågade kristna i Kina om vad vi i väst
skulle kunna göra för dem så löd ofta
svaret: ”Bed för oss”. De bad i allmän-
het inte om att vi skulle träna dem

eller något annat. De bad heller inte
om att bönen skulle möta deras egna
behov utan att de genom bönen skulle
få möta Gud.

• Kristen närvaro. Kina efterfrågar kvali-
ficerad arbetskraft. Det gäller alla
olika yrkesområden. Många har under
åren gjort viktiga insatser som eng-
elsklärare och specialister inom olika
fält. Eftersom korruptionen är allmänt
utredd och delvis också accepterad
kan kristna affärsmän med hög moral
och etiska principer som styr deras
handlingar tjäna som föredömen och
genom sitt sätt att vara vittna om den
kristna tron. 

• Utvecklings- och katastrofinsatser. Här
kan de troende i väst på ett praktiskt
och påtagligt sätt genom sina gärning-
ar vittna om en tro som inte enbart sö-
ker vinna proselyter utan avhjälpa fol-
kets nöd. 

• Ekonomisk hjälp. Vi skall inte pumpa in
en massa pengar i Kina utan snarare
vara med och uppmuntra dem att själ-
va offra för sin egen verksamhet. Vi kan
dock vara med och stödja olika typer
av verksamhet.

• Samarbete. Det är viktigt att organisa-
tioner från väst samarbetar i Kina så att
inte insatser dubbleras. Det är också
viktigt för vittnesbördet i Kina. 

• Kineser utanför Kina. Gud förbereder den
kinesiska församlingen i hela världen
för evangelisation och mission. Andra
generationens kineser i Sverige borde
kunna evangelisera Sverige. Vi privi-
legierade kineser har ett ansvar att
inte endast evangelisera kineser utan
alla folk. Inom COCM har vi en vision
att nå Europas kineser för att nå Eu-
ropa. 

JeJ

Jag hade glädjen att vara med då Chi-
nese Overseas Christian Mission (COCM)
invigde sitt nya missionscentrum i
England i början av april. 

Då missionen grundades 1950 fanns
det endast ett fåtal kineser i Europa.
Idag uppgår de till över 800 000. Mis-
sionens uppgift består i att nå dessa
med evangeliet. Över två hundra för-
samlingar har grundats över hela Eu-
ropa – under senare tid flera i Östeu-
ropa. 

De nya, fräscha lokalerna i Milton
Keynes, åtta mil norr om London, öpp-
nar upp nya möjligheter inte minst för
att skapa en samordnad utbildning för
det växande behovet av ledare till alla
dessa församlingar. 

Mary Wang som är missionens di-
rektor berättade under stor gripenhet
om alla organisationer och enskilda som
offrat till projektet. Ändå fattades det
vid årsskiftet cirka tio miljoner kronor
för att arvoden och byggnadsmaterial
skulle kunna utbetalas. En kvinna från
Hong Kong meddelade då att hon
känt sig manad att skänka denna sum-
ma, alltså tio miljoner kr till missionen.
Stora och små under har lett fram till
att bygget kunnat fullbordas.  

I det nya centret finns ett förnämligt
bibliotek, flera klassrum samt elevbo-
städer. Plats finns också för administ-
ration av missionens arbete.  

Samarbete inleddes 1998 med en teo-
logisk utbildningsanstalt i Hong Kong,
Alliance Bible Seminary. Utbildningen
i Milton Keynes har nu  fått det nya

namnet COCM Bible College. 
Vid invigningen var ett stort antal

gäster församlade. Missionens ordfö-
rande och parlamentsledamoten lord
Chan ledde mötet. Dr John Stott pre-
dikade över ämnet ”Motivation för
mission”. 

JeJ

Mary Wang om missionsinsatser i Kina

Invigning av missionscentrum i England 

Mary Wang invigningstalar.



Under två veckor i april hade vi gläd-
jen att få besök av pastor Jia Enhui från
Pucheng, Kina. Möten hölls i Nykö-
ping, Stockholm, Jönköping, Hovslätt,
Göteborg, Piteå, Skellefteå, Bureå och
Gävle. Vid flera tillfällen talade pastor
Jia från Joh 12 om vetekornet som mås-
te myllas ner i jorden och dö. Lidandet
och försakelsen hör till fruktbärandet.
Det innebar stora uppoffringar för ti-
digare generationer av missionärer att
ge evangelium till Kinas folk. Kultur-
revolutionen innebar lidande inte en-

dast för de troende utan för hela det
kinesiska folket. Med intresse  och för-
våning fick vi även reda på att även
under kulturrevolutionen samlades de
troende i Pucheng regelbundet till
hemliga möten. Idag sker verksamhe-
ten helt öppet i Jias församling och oli-
ka myndighetspersoner uttrycker ofta
sin uppskattning för församlingens
arbete: ”Om alla som ni skulle följa Bi-
belns ord skulle kriminaliteten i vår
stad vara ett minne blott.” 

Pastor Jia förestår en stor och expan-

siv verksamhet. I huvudkyrkan sam-
las vid större möten omkring 3000
mötesdeltagare men hela församling-
en har 30 000 medlemmar. Jia är en-
sam som pastor men har sex äldste samt
ytterligare ett fyrtiotal församlingstjä-
nare. Som tidigare rapporterats stöder
EÖM uppbyggnaden av flera utpost-
kapell av vilka de i Dangmu, Xiao-
tong, Sunzhen och Nankuang nu är
färdigbyggda. Förberedelser för byg-
gande har även inletts i Tangcun och
Fangbo. 

Korskyrkan, Gävle
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Mötesresa med pastor Jia 

I Stämningsgården Skellefteå där mötet leddes av
Siv Karlsson

Tillsammans med Gunnar Burman i EFS-kyrkan
Piteå

Betlehemskyrkan, Stockholm

I Härlanda Kyrkas församlingshem, Göteborg
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Japan

Efter en blixtvisit i Sverige i samband
med Mikaels och Elisabets bröllop, en
oförglömlig dag, är vi nu tillbaka i Ja-
pan igen. Trots att det inte är någon fart
på Japans ekonomi verkar alla mer
upptagna än någonsin. Det är svårt att
samla folk till vanliga möten men våra
Alpha-kurser är ett undantag. Vi har
just börjat vår sjunde Alpha-kurs här i
Fuji och ser med förväntan fram emot
vad Herren kommer att göra i deras
liv som nu möter evangeliet för första
gången. Denna vecka åker jag till Hok-
kaido för att hjälpa en av våra kyrkor
där med utbildning av Alpha-ledare.
Tack att ni vill be för Alpha-kurserna
som nu startar på olika håll över hela
Japan.

Jag har idag talat med ordförande
för Japans Bibelevangeliska kyrka, pas-
tor Todo, i Hokkaido för att få senaste
nytt. Han hälsar så gott till missionens
vänner. Den stora nyheten är att man
nu den 24 maj med största sannolik-
het kommer att på årsmötet formellt
besluta att samfundet härefter skall gå
in i den stora japanska Allianskyrkan
med cirka 200 kyrkor och 10.000 med-

lemmar spridda over hela Japan. Man
planerar en avslutning på samfundets
30-åriga historia med en uppbyggel-
sekonferens i slutet av augusti i år.

Jag kan också hälsa från ordförande
för vårt samfund härnere, pastor Ko-
bayashi, som gärna vill tacka de av
missionens vänner som bett för hans
fru som är nyopererad för cancer. Ef-
terbehandlingarna är snart slut och hon
känner sig mycket bättre. I söndags
hade samfundet sitt styrelsemöte och
två av dess pastorer planerar att resa
med oss till Kina i oktober, om SARS-
epidemin är över. Man är mycket
ivrig att få igång ett utbyte med den
kinesiska kristna kyrkan.

Förutom de ekumeniska pastorssam-
lingarna med de olika kyrkorna i Fuji
har vi sedan något över ett år börjat
med ekumeniska missionärssamling-
ar här i Shizuoka län. Vi samlas till glad
måltidsgemenskap, rapporterar om
vårt arbete och ber för varandra. Det
är underbart att höra hur Gud verkar
som svar på bön. Även hos oss har vi
nyligen fått ett stort bönesvar! Den 11
maj, på Mors dag här i Japan, döptes

18-åriga Keiko Hori. Det var den bästa
presenten hennes mamma kunde fått.
Mamman kom till oss redan innan vårt
kapell byggdes och det är flera år se-
dan hon döptes. Hennes dotter, Keiko,
och sonen, Masayuki, har också kom-
mit troget till kyrkan. Men för ett par
år sedan blev det kris i familjen. Man-
nen hotade med skilsmässa om de fort-
satte att gå till kyrkan varje söndag.
Frun grät och vi bad om Guds led-
ning. Jag skrev ett brev till mannen
och så började vi ha gudstjänst för
dessa tre på fredag eftermiddag så att
de skulle kunna vara hemma hos pap-
pa på söndagarna. Nu ville Keiko dö-
pas innan hon åker till USA för att stu-
dera. Hon vågade inte tala med pap-
pan så hon skrev ett brev och frågade
om han tillät henne att bli döpt. Vi har
bett mycket för detta och den 5 maj
kom pappan hit och gav sitt bifall.
Han kom till och med till dophögti-
den och såg riktigt glad ut! Gud hör
bön, halleluja!
Med många hälsningar från era i
tjänsten lyckliga och tillgivna 

Kerstin och Bo Dellming

Hälsning från våra missionärer

Japan
Endast 20-30 % av Japans befolkning bekänner sig till någon som
helst religion.
1-2 % av japanerna bekänner sig som kristna men endast 0,8 % till-
hör någon av de protestantiska, katolska eller ortodoxa kyrkorna.  
7-8 % är intresserade av Kristendomen som religion.
10-11 % är intresserade av personen Jesus Kristus.
En genomsnittlig protestantisk församling har 70 medlemmar med
35 mötesbesökare. 
Det finns inga protestantiska kyrkor i 68 % av landets städer och
byar.

Källa: Japan Update, utgiven av Japan Evangelical Association.
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Pastor Li berättar

Det finns inget vackrare än de mjuka
kullarna väster om Luoyang i norra
Kina. Vackrast är det på våren när fäl-
ten står gröna på terrass efter terrass
och när träd och buskar blommar.
Den bördiga gula jorden består av fina
korn som under långa tider blåst in
från Mongoliets öknar. Bäckar och åar
har skurit djupa raviner i de mäktiga

jordlagren. Detta område på båda si-
dor om Gula floden är den kinesiska
civilisationens vagga. Och här ligger
Luoyang som i många hundra år var
landets huvudstad.

En sommardag 1947 cyklade min
far och jag ut från Luoyang. Vi for på
smala stigar mellan fälten. Det var så
hett att kraftiga luftvirvlar drog fram

över landskapet. Vi kom till en ravin
som i själva verket var en liten by. I ra-
vinens lodräta väggar hade grottor
grävts ut till bostäder. Det såg rejält ut,
eftersom varje grotta hade en riktig te-
gelvägg med fönster och dörr ut mot
ravinen. Dessutom var jag van vid
grottor. Jag var ju elva år och tyckte
om att gå i hemliga tunnlar djupt un-
der staden. Under kriget hade de an-
vänts som skyddsrum när bland an-
nat kyrkan bombades av japanerna.

Efter sju år i Sverige hade jag äntli-
gen kommit åter till min hembygd.
Men när vi cyklade in från landet den
dagen anade jag inte att det skulle
dröja mer än femtio år innan jag kom
tillbaka dit. Inbördeskrig gjorde att vi
reste från Luoyang ett halvår senare.

I dag är allt annorlunda. Där jag förr
såg fält och stigar finns en modern
miljonstad. På det bästa hotellet kan
man sitta i den roterande restaurang-
en på 25:e våningen och blicka ut över
höghus så långt det går att se. Men
sikten är begränsad på grund av alla
luftföroreningar från industrier, kraft-
verk och den ökande bilismen. Hus,
bilar och cyklar, ja allt, åldras snabbt
och ser slitet ut. Vad det betyder för
människornas hälsa kan man ju fun-
dera över.

Inte heller Gamla Staden är sig lik.
Där har man rivit och rivit. Av de
kvarter där jag sprang omkring som
barn finns nästan ingenting kvar. Men

Resan till Kina påsken 2003

Tacksägelsekyrkan i Luoyang. Bengt Malm och Zhang Shuliang. 



”Då återvände de till Jerusalem från det berg
som kallas Olivgårdsberget och som ligger bara
en sabbatsväg från staden. Och när de kom dit,
gick de upp till ett rum i övervåningen där de
höll till, Petrus, Johannes, Jakob och Andreas,
Filippos och Tomas, Bartolomaios och Matteus,
Jakob, Alfaios son, Simon seloten och Judas, Ja-
kobs son. Alla dessa höll ihop under ständig
bön, tillsammans med några kvinnor, Maria,
Jesu mor och hans bröder”. (Apg. 1:12-14)

De elva hade säkert alltid sett på
Olivgårdsberget med en stark känsla
av allvar och helgd. När profeten He-
sekiel såg Herrens härlighet överge
templet, dröjde dess strålglans dock
kvar vid detta berg. Profeten Sakarja
hade förutsagt Herrens återkomst och
sett Messias stå med sina fötter på
samma berg. Där vid oljelunden vid
Getsemane hade de varit tillsammans
med Jesus i hans sista kamp, som
pressade fram blodsvetten på hans
panna. Som en ädel oliv hade han ge-
nomgått ondskans och vredens olje-
press för att han när tiden var inne
skull välsigna de sina med Andens
smörjelse. 
Nu hade de sett sin Frälsare för sista

gången med sina lekamliga ögon, och
i fortsättningen skulle de leva i tro.
Men liksom vi, hade de fått löfte om
en hjälpare. Nu gällde det att förbere-
da sig för löftets uppfyllelse. Vilka vä-
gar fanns då för dem att gå mellan
himmelsfärdsdagen och Pingst? 

Den första vägen var lydnadsvägen.
De första stegen nedför Olivgårds-
berget var just steg på lydnadsvägen.
Jesus hade sagt att de skulle vänta på
löftet i Jerusalem. Man gick till salen i
Övre våningen, troligen den sal där

Jesus instiftade nattvarden. Där sam-
lades man för att vänta. De gick när
Jesus kallade, även om de inte visste
vad som skulle hända. Tänk vad
många förkunnare och missionärer
som gjort detsamma tiderna igenom.

Den andra vägen var bönevägen.
Lärjungarna hade fått löftet om An-
den, och enligt vanlig mänsklig logik
skulle de då, om de litat på löftet, sut-
tit med armarna i kors och väntat.
Men tron har sin särskilda logik. Han
som sagt oss att Guds rike är nära har
också lärt oss att bedja ”tillkomme ditt
rike”. Han har också lärt oss att inte
bara vänta, utan troget bedja om
Andens gåva, som om detta vore det
enda stora böneämnet. Herrens löften
sätter inte punkt för våra böner, utan
gör dem så mycket ivrigare. Vägen till
en rätt pingst är en böneväg.

Den tredje vägen var enhetens väg.
Det gamla grekiska ordet som i den
gamla översättningen översatts med
Endräktigt förekommer i Nya Testa-
mentets skrifter bara en enda gång,
men i Apostlagärningarna är det ett
huvudord. Att apostlarna blev red-
skap för Guds väldiga gärningar, det
har att göra med att deras lilla skara
höll ihop. De storhetstankar och den
avund som tidigare splittrat apostlar-
na inbördes, hade mist sin kraft. När
Kristi församling och hans lärjungar i
världen åter blir ett i sin bön om an-
deutgjutelse i sina liv och församling-
ar, då är den pingst vi väntar på
mycket nära.   

Eric Lundqvist 

EÖMs ordförande

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

Vägen till pingst

inklämd bland de nya bostadshusen
ligger den stora Tacksägelsekyrkan,
nästan på den plats där jag bodde en
gång. För tre år sedan var min fru
Barbro och jag där kort före kyrkans
invigning. Då fick vi träffa den gamla
pastor Ma som var den drivande kraf-
ten bakom denna församlings åter-
uppbyggnad. Det var en stor upple-
velse att få hälsa på henne. Nu när
hon är 92 år är hon mycket klenare.

Palmsöndagens morgon i år kom vi
till en tidig gudstjänst i Tacksägelse-
kyrkan. Vi var 21 svenskar och 2 nor-
rmän. EÖM:s ordförande Eric Lund-
qvist var vår reseledare. Pastor Mas
dotter ledde gudstjänsten och en ung
kvinna predikade. När hon slutade
instämde hela församlingen med
”Amen” så att det dånade i kyrkan.
Då insåg jag hur intensivt alla hade
följt med.

Mötesledaren ansikte lyste när hon
pålyste långfredagens och påskda-
gens samlingar. Och det tycktes mig
(jag har dessvärre glömt nästan all
kinesiska) som om hon vände sig till
dem som ”inte känner Jesus”. Och så
fick vi gäster komma fram och vi blev
presenterade. Det var säkert långt
över 1000 personer i den fullsatta kyr-
kan. Och ändå var de bara en mycket
liten del av traktens kristna. Jag
kunde inte låta bli att tänka på mina
föräldrar. Det var detta som de arbe-
tade för men aldrig fick se. Men när
jag såg alla dessa vänliga människor
visste jag. Jag visste att jag hade kom-
mit tillbaka. Jag var hemma igen.

Bengt Malm



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.
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Gullbritt Hellberg som under många år tjänat som ordförande för Göteborgs
EÖM-grupp avtackades av kyrkoherde em. Johan Ohlson i Härlanda
församlingshem 8 april. Johan Ohlson tillträder som ordförande för gruppen. 

Notiser

Adresser och telefonnummer till fem Tre-självkyrkor i Beijing
Till vänster: kyrkans namn
Rad 1: gatuadress
Rad 2 till höger: telefonnummer
Rad 3: gudstjänsttid söndag
Hotellet hjälper till med att peka ut adresserna på kartan. 
Kyrkan längst ner (Gangwa shi tang) består med tolkning till
engelska via hörlurar.
Kyrkornas namn på pinyin med början längst upp. 
”Tang” står för ”lokal”. Chongwen men tang, Kuanjie tang,
Haidian tang, Zhushi kou tang, Gangwa shi tang.

Missionskonferens 28-30 maj 2004
EÖMs missionskonferens hålls på Haga-
bergs Folkhögskola, Södertälje 28-30 maj 2004.
Talare är Agne Nordlander, Kerstin och Bo
Dellming samt Zhang Shuliang. Planera re-
dan nu in konferensen i din almanacka. Ut-
förligare information kommer i december-
numret av EÖM-Nytt. 

Ny bok om Svenska Mongolmissionen
Kerstin Johansson har nyligen givit ut en bok
om mission i Mongoliet. Hennes intresse för
Inre Mongoliet väcktes då hon fick höra om
en släkting, Sven Skallsjö, som reste dit 1924.
1993 fick hon möjlighet att besöka de platser
i Inre Mongoliet som bl a Skallsjö hade bott
och arbetat i. Boken kan beställas från förfat-
taren, Karin Johansson, Kabelgatan 44, 44730
Vårgårda, tel 0322-531 63.


