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Jag skriver inledningen av denna artikel från Kina. Tillsammans med läkaren Lars Bengtsson
från Värnamo har jag lämnat provinsen Hebei bakom mig. Vi mötte där flera läkare samt
ansvariga för kyrkorna i provinsen. Förebyggande HIV/AIDS-vård stod på agendan till-

sammans med etablerande av fyra kliniker. Resan gick sedan till provinsen Henan där vi besök-
te ett centrum för barn med olika typer av handikapp. Jag beskriver det besöket utförligare på
nästa sida.

Detta utskick av EÖM-nytt har gjorts bredare än vanligt. Många känner inte till oss fastän vi
funnits ända sedan 1887 då Erik Folke reste ut till Kina och sedan grundande Svenska Mis-
sionen i Kina. 1982 gick den organisationen samman med Svenska Mongolmissionen under
namnet Evangeliska Östasienmissionen. I vår styrelse finns representanter från Svenska kyr-
kan, EFS, Svenska Missionskyrkan och Pingströrelsen. Vi tycker att samarbete är viktigt för att
öka slagkraft och undvika dubbelarbete. Om du fortsättningsvis vill ha tidningen, som är kost-
nadsfri, är det bara att fylla i talongen på baksidan. 

Vi arbetar i Kina, Mongoliet och Japan. I missionens stadgar står det att vi skall verka för evan-
gelisk förkunnelse och människovårdande verksamhet. I Japan och i viss mån även numera i
Mongoliet är det fritt fram att förkunna evangelium i traditionell bemärkelse. I Kina kan vi ge
evangeliet händer och fötter genom att konkret stödja olika typer av utvecklingsinsatser. Det
kan gälla sjuk- och hälsovård, utbildning, katastrofbistånd eller byutveckling. Under det senas-
te året har vi kunnat göra detta i samarbete med lokala församlingar. Det känns dubbelt
meningsfullt. Inte minst med tanke på att de kristna ofta utgörs av en marginaliserad grupp i
samhället. I exempelvis provinsen Henan händer det att även den av staten godkända Tre-själv-
kyrkan trakasseras. Men även här möter vi då och då enskilda ämbetsmän som förstår att för-
samlingarna utgör en positiv kraft i samhället. Vid mitt senaste besök presenterades jag för en
ämbetsman som offrar till kyrkans verksamhet. 

I tidningen läser du en del om de projekt som vi är involverade i. En berättigad fråga gällande
stöd till Kina gäller landets ekonomiska utveckling. Med en årlig tillväxt på över 8 % utvecklas
Kina till att bli en ekonomisk stormakt. Problemet är att tillväxten idag och för överskådlig tid
framöver inte hamnar där den bäst behövs. Skillnaden mellan Shanghai och en större stad i
inlandet är enorm. I Shanghai överskrider ofta månadslönen 1500  kr. På landsbygden 200 mil
västerut tjänar fabriksarbetaren ca 300 kr/mån. På handikappcentret i Luoyang är daglönen för
de sämst utbildade skötarna 8-12 kr om dagen. För den enskilda människan kan därför det stöd
vi ger till olika projekt betyda väldigt mycket. 

Ett längre reportage beskriver lärartjänst i Kina. Sedan slutet av 1980-talet har ett trettiotal
svenska lärare arbetat på kinesiska högskolor. Vi söker nu kvalificerade kristna engelsklärare
för tjänst i Kina. En stor utmaning väntar dig, troligen i en större landsbygdsstad. Insatsen bety-
der mycket för kinesiska studenter som aldrig får några tillfällen att praktisera ett för dem
mycket svårt främmande språk.  Du får också visa på nya pedagogiska grepp i en gammal plugg-
skolemiljö. 

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

Foto omslag: 
Jan-Endy Johannesson.

“Detta utskick av
EÖM-nytt har gjorts
bredare än vanligt.
Många känner inte

till oss fastän vi 
funnits ända 

sedan 1887…”
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Inspektion av en av sjuttio specialtillverkade stolar som skall
ge några av de handikappade barnen ökad livskvalitet. 
Foto:JEJ

EÖM planerar nu två ungdomsresor till Kina
för nästa år. Preliminära datum är 16-30 april
samt 6-20 augusti. En viktig del i programmet
består av besök i kyrkor i provinserna Hebei,
Henan och Shaanxi. Vi vänder oss alltså till dig
som är intresserad av mission och biståndsin-
satser och finns i åldersgruppen 18-30 år. Vi
kommer naturligtvis också att gå på kinesiska
muren samt se allt av värde i och omkring Bei-
jing. Vi reser sedan med tåg och besöker för-
samlingar i Hebei. Vidare till Luoyang i Henan.
Här utforskar vi de berömda Longmen-grot-
torna innan vi tar turisttåget och reser västerut.
Vi stannar till vid det berömda berget Huashan
och ger tid till bergsbestigning. Framkomna till
provinsen Shaanxi besöker vi den fantastiska
terrakottaarmén och gör oss bekanta med den
gamla staden Xian. Detta och mycket annat för
under 10 000 kr inklusive alla måltider, utgifter
för visa m.m. Vi har endast 20 platser/resa men
ger förtur för dig som arbetar aktivt i någon
församling eller funderar på att arbeta inom
mission och bistånd. 
Använd talongen på sista sidan för ej bindan-
de intresseanmälan.

Ungdomsresor 
till Kina

Över fyra hundra barn och ungdomar, många övergivna
av sina närmaste, vårdas och utbildas i ett femvånings-
komplex i centrala Luoyang. Staden som ligger i Henan-pro-
vinsen i norra Kina har över sex miljoner invånare.  Före-
ståndaren Pei, som tillsammans med assistenter leder oss
från sal till sal, har varit i Sverige och studerat vård av
gravt handikappade. 

Personaltätheten på hemmet är hög men jag överväldi-
gas av bristen på utrustning och hjälpmedel. Ett akut
behov är handikappstolar så att några av barnen som lig-
ger på golven i salarna i stället kan få lära sig att sitta upp-
rätt. Efter visiten på hemmet följde ett besök på ett snicke-
ri i Luoyang som nu tillverkar sjuttio specialbeställda sto-
lar som inom kort kan tas i bruk. 

Med föreståndare Pei diskuterade vi också vidareutbild-
ning för ansvariga inom handikappvård i Kina. Han pre-
senterade en projektidé där ett sextiotal deltagare från hela
landet tillsammans med nationella och internationella spe-
cialister kan ta del av de senaste rönen gällande vård av
barn med multihandikapp. Tillsammans med de registre-
rade församlingarna i sexmiljoners staden Luoyang plane-
rar vi nu att med Sidamedel starta detta program.

JEJ

Handikappcentrum i Luoyang, Kina
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Hundra personer i en trea!
Besök i en registrerad husförsamling i norra Kina

Det är riskabelt att besöka husförsam-
lingar i Kina. Inte för oss utländska
gäster utan för de kinesiska troende.
Jag har därför konsekvent undvikit den
typen av mötesbesök. Under februari
i år bevistade jag dock ett möte i en
husförsamling. Min ciceron talade om
för mig att det fanns hundratals lik-
nande registrerade juhuidian (mötesp-
latser) i stan. Vi vandrade in i en van-
lig hyreslägenhet kl. åtta på morgo-
nen. Först besökte vi mötet som hölls
på första våningen. Ett åttiotal med-
lemmar lyssnade andäktigt till den
kvinnliga predikanten. Antecknings-
blocken och biblarna användes flitigt.
Vi gick vidare upp till våning fyra. 
- Här i trappan brukar det vid speciel-

la tillfällen sitta folk nästan hela vägen
upp till översta våningen, förklarar
vår vägvisare. 
Vi kommer in i en liten trerumslägen-
het. Den kvinnliga predikanten i sex-
tioårsåldern kommer av sig mitt i pre-
dikan då vi presenteras för mötesbe-
sökarna. Vi intar våra platser och föl-
jer med i bibelstudium och bön. 

Församlingen är registrerad som en
husförsamling under Tresjälv-rörel-
sen*. Jag får klart för mig att de flesta
kristna i staden, där jag befinner mig,
föredrar denna form av gudstjänstfi-
rande. Fördelarna är många. ”Kyr-
kan” finns nära boendet. Här blir man
också sedd på ett annat sätt än bland
tvåtusen andra i den stora kyrkan. Det
ges också tillfälle att ställa frågor. Här
förekommer inte heller någon högtra-
vande politisk retorik som man ibland
kan möta i den stora kyrkan. Här har
jag koll på alla gudstjänstbesökare. Even-
tuella infiltratörer kan lätt identifieras.

Kyrkan i Kina är alltså organiserad
på flera olika sätt. Vi har de stora regi-
strerade församlingarna som ofta har
flera tusen medlemmar. De troende
möts dels i centralkyrkan samt också i

husförsamlingar (utposter) som hålls i
kapell som kan rymma uppåt 1000
personer eller i vanliga hem där oftast
ett hundratal kan samlas. I Shaanxi,
och troligen också i andra provinser,
finns exempel på församlingar som
visserligen inte registrerat sig med
myndigheterna men genom ett speci-
ellt avtal med en lokal Tresjälv-kyrka
fått en typ av registrering som gjort
det möjligt för dem att bygga sin egen
kyrka och bedriva verksamhet. m.m. 

Sedan följer den ej registrerade för-
samlingen. Ibland har de byggt stora
kyrkor utan vare sig bygglov eller re-
gistrering. De har fått existera även
om de inte passar in i den vanliga mal-
len. Under 2003 revs flera sådana kyr-
kor i bland andra Fujianprovinsen. De

flesta troende samlas dock i hemmen
eller i mindre lokaler. Församlingarna
är oftast inte underjordiska i betydel-
sen att myndigheterna inte vet om
dem.  De får hållas tills något speciellt
inträffar eller då någon ny kampanj in-
leds då de troende ibland skingras och
ledarna fängslas. 

JEJ
* Tresjälv-rörelsens tre själv syftar på självstyran-
de, självunderhållande samt självpropagerande. Den

kinesiska församlingen skall enligt denna defi-

nition stå helt självständig gentemot kyrkorna i

Väst.

Över hundra personer var samlade i den lilla trean. Tretton personer kan skymta
i det lilla utrymmet invid sovrummet. Foto: JEJ

Tavlorna visar att husförsamlingen på
fjärde våningen i hyreslägenheten är
registrerad och därmed laglig. 
Foto: JEJ

Det är ofta kvinnor som leder hus-
föramlingarna i Kina. 
Foto:JEJ



Dryga tre år har nu gått sedan jag
sommaren 2000 återvände till Sverige
efter tre års arbete som kristen eng-
elsklärare i Jiangxi, Kina. Så här i efter-
hand kan jag förstå att många i min
omgivning nog tyckte att jag var lite
konstig som vid 26 års ålder beslöt
mig för att åka till Kina för att arbeta i
EÖMs och Amity Foundations lärar-
projekt. För att säga som sanningen är,
så hade jag också själv tänkt mig en
tid som missionär eller biståndsarbe-
tare först efter pensioneringen vid 65
års ålder. 

Nu när jag ser jag tillbaka på de er-
farenheter jag fick under mina Kina-år
tackar jag dock min skapare för att jag
lyssnade till mitt inre och tog steget.
Under tre år har jag fått en förmån
som är få förunnade i min ålder. För
hur många svenskar har fått chansen
att leva sida vid sida med kinesiska
medmänniskor på den kinesiska lands-
bygden, och har fått lära sig ett nytt
språk och en helt ny kultur? Hur
många lärare har haft chansen att
undervisa vetgiriga och fokuserade
elever i en miljö där pedagogisk krea-
tivitet och uppfinningsrikedom fått
flöda fritt? Svaret vet jag med all
säkerhet – inte många. Visst var det
många gånger kallt, ensamt och svårt

att leva och arbeta under enkla förhål-
landen i Jiangxi, men den gemenskap
och närhet jag upplevde med mina
studenter, kollegor, grannar och vän-
ner i den lokala församlingen uppväg-
de dock så ofantligt mycket i det stora
hela.

I dag arbetar jag inom telekom- och
elektronikbranschen för ett multina-
tionellt amerikanskt företag, och har
ofta kontakter med våra kontor och
kunder i Asien. Jag har kommit att
inse att den kulturella kompetens jag
har fått till godo under mina Kina-år
faktiskt är unik. Visst har många kol-

legor vistats långa tider i Kina – men
då oftast i inhägnade hotellkomplex
med västerländsk prägel i storstäder-
na. De har fraktats runt av privat-
chaufförer som pratat bra engelska,
ätit på amerikanska snabbmatsrestau-
ranger, och kan i bästa fall ”Ni hao”,
”hej” på kinesiska, när de kommer
hem. Tänk så mycket mer jag fått –
något jag inte hade en aning om innan
jag åkte ut till Kina sommaren 1997.

Många människor i vårt moderna,
urbana samhälle frågar sig ofta vad me-
ningen med livet är, och jakten på eko-
nomisk och materiell framgång präg-
lar många individers tillvaro. Vi ser en
ökad utslagning i samhället, stigande
sjukskrivningstal och många yngre
och medelålders kvinnor och män frå-
gar sig vad som gör livet menings-
fullt. En känd amerikansk psykolog sa
en gång: ”Det finns inte något bättre
sätt att skapa mening i tillvaron än att
göra något för sina medmänniskor –
att hjälpa någon annan.” 

I EÖMs och Amitys lärarprojekt får
man inte bara kulturell kompetens,
språkkunskaper och yrkeserfarenhe-
ter - utan också en innerligt menings-
full uppgift där gemenskap, vänskap
och skapandet av en kristen närvaro
står i centrum. Landet i öster väntar –
kanske på dig…

Christina Wiklund
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• Sedan slutet av 1980-talet har kristna
kyrkor och samfund i Sverige sänt ut drygt
trettio akademiker som undervisat i eng-
elska på kinesiska lärarhögskolor genom
kinesiska stiftelsen Amity Foundation.
www.amityfoundation.org
• EÖM har i sitt arbete skickat ut flera ami-
ty-lärare som med stöd av SIDA-medel
arbetat i Kina i 2-års perioder. 
• Många elever på den kinesiska lands-
bygden har svårt att klara inträdesprovet
till högskola/universitet eftersom de sak-
nar goda kunskaper i engelska. Det har
visat sig att just resultaten på den engelska
delen av högskoleprovet ofta är avgöran-
de. Genom att hjälpa till med utbildningen
av kinesiska högstadie- och gymnasielära-
re i engelska hoppas vi på att indirekt kun-
na bidra till att flera ungdomar från lands-

bygden får en chans att läsa vidare efter
gymnasiet.
• Med fokus på modern pedagogik och in-
teraktiva undervisningsmetoder hoppas vi
inom Amitys lärarprojekt på att nyutexa-
minerade engelsklärare i Kina kan inspire-
ra sina elever på landsbygden i deras stu-
dier.
• En viktig del i rollen som amity-lärare är
att leva sida vid sida med sina studenter,
kollegor och medmänniskor i det kinesiska
samhället, och att ”skapa en kristen närva-
ro.”
• Vi söker nya amity-lärare för tjänst i Ki-
na. Är du engelsklärare eller har goda aka-
demiska kunskaper i engelska språket och
är aktiv i en kristen församling? Hör av dig
till oss: www.eom.nu

Kort om EÖMs lärarprojekt i Kina

Christina Wiklund.

Engelsklärare i Kina
“Visst var det många gånger
kallt, ensamt och svårt att
leva och arbeta under enkla
förhållanden i Jiangxi, men
den gemenskap och närhet
jag upplevde med mina 

studenter, kollegor, grannar
och vänner i den lokala 

församlingen uppvägde dock
så ofantligt mycket 
i det stora hela.”
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En vän frågade mig nyligen om jag
hade hittat ett mantra för det här aka-
demiska året. Jag försäkrade honom
om det, men faktum är att mantrat
egentligen hade funnit mig.

Ordet ”mantra” betyder ordagrant
”ett ord eller en sats som upprepas”.
Några mantra liknar meningar, en del
uttrycker en önskan, vision eller beja-
kar något medan andra endast består
av en enda stavelse. Ett mantra blir
något vi tar till oss och i det skedet
låter vi mantrat fungera i alkemi inom
oss. Så vad är då mitt mantra?

Tidigare under året kom jag att ref-
lektera över Första Korintierbrevet
9:16: ”Ty att jag sprider evangeliet är
inget att vara stolt över, jag är ju
tvungen till det. Ve mig om jag inte
förkunnar evangeliet!” För att vara är-
lig så minns jag inte exakt när och hur
detta hände, men de här orden berör-
de mig innerligen. Jag skrev ner dem i
en av de små anteckningsböcker jag
brukar bära med mig i min väska. I
början av den här nya vårterminen
kom jag att tänka på orden igen, och

detta fick mig att fundera. Det här
mantrat, är det en önskan, vision eller
bekräftelse? Jag vet inte riktigt. Det jag
dock med all säkerhet vet, är att orden
kommer att förbli inom mig. 

Hur och när påminns man om sitt
mantra? Det är alltid med en. Om du
släpper det så existerar det inte längre.
Men det svåra med mitt mantra är att
det inte bara uppmanar mig att uttala
det utan också att agera. Agerandet är
det svåra, och vad händer om jag inte
gör det? Ve mig! 

Mitt mantra säger att jag ska för-
kunna evangeliet. Hur gör man det
när man är en utländsk lärare i Kina?
Ordet förkunna/predika kommer från
latinets praedicare som betyder att
förkunna öppet. Hur kan vi utländska
lärare i Kina förkunna Guds budskap
öppet? Vare sig vi är medvetna om det
eller ej så förkunnar vi det ständigt.
Mångas ögon iakttar oss ideligen i Ki-
na. För dessa ögon – och öron – repre-
senterar vi något som är mycket stör-
re än oss själva. Detta är missionens
innersta väsen. Vi visar helt enkelt med

våra attityder och handlingar var vi
står. Och hur väl vi gör det – det är
vårt eget val.

När vi ger vägvisning till en taxi-
chaufför, köper vitkål på marknaden
eller pratar om svårigheter för vår de-
kanus – vi visar ständigt vilka vi är
och vad vi representerar. Och när vi
gör detta – ve oss om vi inte förkunnar
evangeliet.

Det är en tuff uppgift som mitt
mantra givit mig. Jag har redan
snubblat och fallit flera gånger, men
en sak har jag upptäckt. När jag hittar
styrkan och viljan att förkunna evan-
geliet i allt jag gör, då är det mycket
mindre vemod och desto mera glädje
inom mig. Och detta glädjs jag åt.

© Gary MacDonald, 2004

Gary MacDonald är en kandadensisk amity-
lärare som bott och arbetat i Kina i tio år, bl a i
Ganzhou och Shangrao i Jiangxi provinsen, och
som nu bor och arbetar i Zhangzhou i Fujian
provinsen. Han är utsänd av The United Church
of Canada och är en av de drygt 70 akademiker
från olika delar av världen som arbetar i Amitys
lärarprogram. För mer information, se websidan
www.amityfoundation.org/frm/atp.html

Gary MacDonald i sitt klassrum och vid datorn.

Engelsklärare - och missionär

“Hur kan vi utländska lärare i Kina förkunna Guds budskap öppet? 
Vare sig vi är medvetna om det eller ej så förkunnar vi det ständigt. 

Mångas ögon iakttar oss ideligen i Kina. För dessa ögon – och öron – representerar 
vi något som är mycket större än oss själva. 

Detta är missionens innersta väsen.”
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Det har gått femtiofyra år sedan jag
kom till Japan som barn. Det var någ-
ra år efter krigsslutet. Kina hade stängts
som missionsland och Japan var vid-
öppet. Missionärer kom från alla håll i
världen och stämningen på våra
svenska missionärskonferenser, gemen-

samma för alla åtta svenska missio-
nerna, var positiv och förväntansfull.
Det var lätt att samla människor till
evangeliska möten och många avgjor-
de sig för Kristus. Men med åren blev
det svårare att evangelisera och när
Bosse och jag kom ut 1966 hade vis-
serligen flera församlingar bildats på
vårt fält men de var inte stora.

Och hur är det nu? Idag finns näs-
tan inga svenska missionärer kvar och
många japanska pastorer kämpar på i
små, små församlingar. Det finns un-
dantag, tack och lov! Det sägs att efter
en tioårsperiod är bara 10% av medlem-
marna kvar; 90% flyttar eller “försvin-

ner”. I en sådan situation är det svårt
med församlingstillväxten även om
många nya medlemmar kommer till.

Här i Falkhöjdens kapell firar vi i
höst tioårsjubileum. Vi har just haft vårt
årsmöte. Vi är nu 76 medlemmar men
åtskilliga bor på annat håll och andra
har “försvunnit”. Vi ber dock och tror
att de skall komma tillbaka i sinom tid.
Vi har också flera som inte är med-
lemmar men ytterst aktiva i försam-
lingsarbetet. Sökarna är många och
alltfler kommer. En del fruar kommer
när mannen arbetar. Många är rädda
att mannen tar ut skilsmässa om de
vägrar att tillbe framför förfädersalta-
ret. Den sista tiden har flera grannar
kommit, de flesta i nödsituationer så-
som t.ex. i cancer, hjärntumör och kon-
flikter i äktenskapet. De kommer för
förbön och flera har vittnat om den
frid de upplevt och om ett Herrens
vidrörande. “När det blir svårt ber jag
till Jesus, aldrig till förfäderna, men
jag vet att som sonhustru måste jag
ändå sköta buddhisthyllan.” Vi bara
lyssnar och ber. Resten får den Helige
Ande göra.

I december dog en av våra grannar.
På sin dödsbädd skickade han och fa-
miljen efter Bosse, som fick döpa ho-
nom till Kristus. Han hade redan tidi-
gare bett om en kristen begravning.
Den hölls i en stor begravningshall
med omkring 250 deltagare. Vårt ka-
pell var för litet. Där fick Bosse ett un-
derbart tillfälle att vittna om uppstån-
delsen och det kristna hoppet.

I julas döptes fyra personer, därav
tre som deltagit i höstens Alphakurs.
En av dem är kines. En kinesiska, Liu
En, som döptes året innan med sin
man, inbjöd denne unge kines, Li, till
Alphakursen. På vår nya Alphakurs
som började den 14 februari hade hon
med sig inte mindre än fyra icke krist-
na kineser! Hon är en verklig själavin-
nare!

Förutom Alphakurser har vi sedan
några år tillbaka startat med “evange-
lisations-luncher” för äldre. Som ett

första synligt resultat av detta skall en
80-årig dam döpas den första sönda-
gen i mars! För ett år sedan vittnade
hennes kristna barnbarn för henne
och uppmanade henne att tro på Je-
sus. Hon tog genast en taxi hit, klev in
i vår lägenhet, tog emot Kristus som
sin Frälsare, åkte hem och stängde igen
förfädershyllan och började läsa bi-
beln. Det är mycket hon inte förstår
men en sak vet hon: Det finns inte
frälsning i någon annan än genom
Jesus! En 88-årig annan dam vill nu ta
samma steg ... Så visst sker det under
i Japan.

Glöm inte Japan i dina förböner.
Ibland blir vi så oerhört trötta och det
andliga mörkret känns så kompakt.
Det är dock en stor Guds nåd och
gåva att Han gett oss trons öga och en
brinnande kallelse och vision för detta
land och folk.

Men vi börjar bli äldre och vid års-
mötet lade Bosse fram följande
målsättning för arbetet fram till 2010:
1. En församling som till största delen
sköts av lekmän. 
2. En japansk pastor med samma
vision som församlingen. 
3. En församling med allt större
världsmissionsengagemang.
4. Plantera en ny kyrka på annan
plats. 
5. Göra en konkret, tjänande insats i
samhället.

Kerstin Dellming

Japan

Medmänniska – och missionär

Kerstin Dellming med fru Sugimoto,
trogen medlem i församlingen i
Mishima sedan 1960-talet.
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Bo Dellming, EÖMs missionär,
berättar om traditioner, svårigheter
och möjligheter att förkunna evan-
geliet i Japan.

Under mars månad 2004 samlas 1000-
tals kristna i Japans olika städer och
byar för att göra s.k. bönevandringar
(Prayer-Walking) runt tempel, officiel-
la byggnader, skolor och i det egna
grannskapet. Detta för att “befria Ja-
pan” från det andliga mörker som vi-
lat över detta land i århundraden. Här
i Fuji vill vi också vara med och be om
ett andligt uppvaknande.  

Till det yttre har vi stor frihet att för-
kunna evangelium men det finns

mycket i landets traditioner och histo-
ria som hindrar japanen från att bli
kristen. Låt mig nämna något av detta
samtidigt som jag vill peka på föränd-
ringar som innebär möjligheter för det
kristna budskapet att slå rot i landet.

Tradition och religion
Japanen brukar beskrivas som reli-
giöst ointresserad men det finns många
traditioner med religiösa förtecken.
Som exempel kan nämnas nyårsfiran-
det, barnens 3-5-7 årsdagar. Även då
man bygger hus eller köper en ny bil
tar japanen vägen till Shintotemplet
för att frambära de offer som är före-

skrivna vid dessa tillfällen. Tidigare fi-
rades också alla bröllop enligt shinto-
ritualer men idag har kanske upp till
70% av alla vigslar en västerländsk/
kristen prägel. Här ser vi hur gamla
traditioner håller på att luckras upp. 
Buddhismens förfädersdyrkan håller
fortfarande ett starkt grepp över många
men alltfler japaner blir mer och mer
kritiska mot de nästan hutlösa sum-
mor som buddhistprästerna kräver
för att med sina mässor lova att de
döda skall få komma till paradiset.
Japanen har ett valspråk som fritt över-
satt låter: “Om du kommer till himlen
eller inte beror på hur mycket pengar

Japan

”Ett fiskhuvud räcker, bara du tror”

Bönetavlan vid Shintotemplet utanför Fuji ger exempel på att den sekulariserade japanen ser religionen som en utväg i nöden.
Foto: JEJ
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du har.”  Detta har till och med inne-
burit att grannar bett om att få en kris-
ten begravning.

Grupptänkande
Sedan Tokugawa-perioden i början av
1600-talet har japanen blivit fostrad att
underordna och anpassa sig till om-
givningen. Tusentals troende japaner
som vägrade att avsäga sig sin kristna
tro fick lida martyrdöden under den-
na period.  Hela folket delades upp i
“goningumi” (grupp på fem perso-
ner) som bl.a. skulle kontrollera så att
inte någon blev kristen. Att bli kristen
var belagt med dödsstraff fram till
1853. “Bara jag gör som alla andra kan
jag vara trygg” är ett tänkande som
lever kvar i dagens Japan också idag.
Människofruktan håller tillbaka många
från att bli kristna. De yngre ser dock
åt väst och gör sig mer och mer fria
från omgivningens tryck. Individens
behov börjar ersätta gruppens. Detta
innebär också att dessa unga lättare
kan bli kristna.

Relativism
Ett stort hinder för kristendomens ut-
bredande i Japan har varit och är tan-

ken på att “var och en blir salig på sin
tro”. Det betyder inte så mycket vad
man tror på, bara man är ärlig i sin tro.
Ett känt japanskt uttryck säger:  “Det
räcker att tro på ett fiskhuvud, bara du
tror.” Med ett sådant tänkesätt är det
inte alltid lätt att omfatta den kristna
lärans en Gud och en Väg till himlen.
Många japaner, kanske de flesta, har
stor respekt för kristna värden och för
de kristna men vill samtidigt vara reli-
giöst neutrala. Men bland dagens tu-
sentals nya religiösa grupper har flera
skandaler inträffat som gjort att man
blivit mera kritisk mot sekter.  Man
kan inte tolerera vad som helst. Le-
daren för Aoum-sekten som bl.a. låg
bakom sarin-gasattentatet i Tokyos
tunnelbana för några år sedan, skall
om några veckor få sin slutliga dom,
förmodligen dödsstraff.

Moralupplösning
I Japan är det fint att säga att man har
bråttom. Det hårda tempot för dock
med sig konsekvenser för exempelvis
familjerna. Barnen ser sällan sin far;
skilsmässorna ökar; många klarar inte
av alla krav; TV-spel och mobiltelefo-
ner får ofta ersätta familjegemenska-

pen. Konkurrensen för att komma in
på ett bra universitet och sedan få ett
välavlönat arbete är stenhård. De som
inte hänger med hamnar ofta i ung-
domsbrottslighet med stöld och nar-
kotikabrott som vanliga ingredienser.
Många flickor i skolåldern säljer sina
kroppar för att få pengar. Dessa ung-
domar har inget verkligt mål för sina
liv. De har inga föredömen att se upp
till. De politiska skandalerna avlöser
varandra. De sociala orättvisorna är
uppenbara. Snart finns det ingen man
kan lita på. Tänk att få presentera Ho-
nom som är Vägen, Sanningen och
Livet!
Vi tror att det är andemakter som

kämpar om makten över detta folk.
Mot dem står en liten skara, 542.000
kristna i 7.765 kyrkor spridda över he-
la Japan, samt en skara katolska krist-
na. Med oss står dock han som har all
makt i himmel och på jord. Låt oss i
tro på Hans makt gå ut och göra Ja-
pans folk till Hans lärjungar. “Den
som Sonen gör fri är verkligen fri”
(Joh 8:36).

Bo Dellming

Japan

Det sista nattåget
transporterar trötta
övertidsarbetare hem.
Foto: JEJ
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Evangeliska Östasienmissionen (EÖM)
är en fortsättning av de två s.k. säll-
skapsmissioner som uppstod på
grund av folkväckelsen under 1800-
talet. 

Den ena var till en början starkt fixe-
rad vid en enskild person, Erik Folke.
Han hade upplevt en kallelse att bli mis-
sionär i Kina, men fick inte stöd för
denna kallelse hos etablerade kyrko-
samfund i vårt land. Detta ledde till
att en Kommitté för Folkes mission bilda-
des 1887. Då hade Folke redan rest ut
till Kina övertygad om Guds ledning
när det gällde val av missionsområde.
Folkes mission fick följande år namnet
Svenska Missionen i Kina (SMK).

Den andra missionen initierades av
väckelsepredikanten och missions-
mannen Fredrik Fransson som drevs i
sin missionsiver av en förvissning om
att Konungens ärende hastar. Franson
höll ett föredrag om Mongoliet i Stock-
holm 1897. Som ett direkt resultat av
detta föredrag bildades Centralkommit-
tén för Svenska Mongolmissionen. Nam-
net förkortades senare till enbart Svens-
ka Mongolmissionen (SMM).

Båda dessa missioner inspirerades av
Hudson Taylors China Inland Mission,
en engelsk mission som i sann mening
var en trosmission. Man förlitade sig
på bönens makt och en trons överty-
gelse om att Gud både skulle leda och
underhålla missionen och missionä-
rerna.

Under många år arbetade dessa bå-
da missioner var för sig i Kina respek-
tive Mongoliet. Det fanns dock redan

från början starka beröringspunkter
mellan dem både i hemlandet och på
fältet. Grosshandlare J.W. Wallin, den
s.k. Florakyrkans grundare – var t ex
medlem av båda styrelserna. Flora-
kyrkan, eller Betesdakyrkan som den
egentligen hette – kom under alla de
år den fanns kvar att bli ett centrum
för både SKM och SMM i hemlandet. 

Kommunisterna övertog som be-
kant makten i Kina 1949. Därmed blev
det omöjligt för utländska missioner
att fortsätta sitt arbete. De gamla mis-
sionerna i Kina och angränsande land-
områden sökte nya arbetsfält. Att va-
let föll på Japan var naturligt, efter-
som detta land efter krigsslutet 1945
var öppet för kristen mission.

För SMKs del föll valet på ett områ-
de i södra delen av Shizuoka län, mel-
lan Fujiberget och Surugabukten samt
Izu-halvön. SMM beslöt efter samtal
med den välkände kristne socialrefor-
matorn Toyohiko Kagawa att satsa på
den nordliga ön Hokkaido. Arbete
upptogs också i Tokyo.

De båda missionerna bedrev alltså
ett likartat arbete i Japan. År 1978 bör-
jade ett samtal om en sammanslag-
ning. Det fanns då en nära personkon-
takt mellan SMKs dåvarande ledare,
Eskil Olofsson och undertecknad, som
var ansvarig för SMMs arbete. Vi träf-
fades ofta och utbytte erfarenheter om
missionsengagemanget och om de
ekonomiska transaktioner vi hade att
utföra.

Vid ett sammanträffande i Olofs-
sons hem föreslog jag att vi skull tän-

ka på ett samgående mellan missioner-
na. Eskil var öppen för denna tanke.
En kommitté bildades med sikte på en
sammanslagning. Även om missio-
nerna hade en likartad struktur fanns
på båda sidor traditioner som vi inte
kunde bortse ifrån. Kunde traditio-
nerna förenas? Att den ena missionen
inte skull uppgå i den andra var en
förutsättning, och arbetet med de nya
stadgarna hade detta som utgångs-
punkt. 

1982 förenades de båda missioner-
na. Namnfrågan hade diskuterats, och
vi var överens om att namnet måste
anknyta inte bara till Japan utan också
inkludera de ursprungliga mission-
sfälten. På min företrädares, Paul-
Georg Svensson förslag enades vi om
namnet Evangeliska Östasienmissionen.
Det uttryckte både missionsuppdra-
gets innebörd, dess geografiska be-
stämning och dess karaktär av just
uppdrag. 

Vissa försök har gjorts att samordna
kyrkorna i Japan. En samverkan har i
och för sig kommit till stånd. Det har
dock ansetts viktigt att kyrkorna där-
ute själva får bestämma sin teologiska
inriktning och sin tillhörighet. 

Det är för oss gamla missionsvänner
glädjande att kunna konstatera att den
nuvarande ledningen ser som sin
uppgift att fullfölja den missionsvi-
sion våra fäder en gång hade fått -
Evangelium till folken i Östasien, det
är Evangeliska Östasienmissionen. 

Kurt Mossberg
tidigare missionssekreterare 

för Svenska Mongolmissionen

Då två missioner blev EÖM
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EÖM har under årens lopp 
samarbetat med en mängd olika
organisationer. Vi har exempelvis
förmedlat medel från SP-stiftelsen 
i Norrköping till en skola i södra
Kina. Här följer bakgrunden som
tecknas av Eric Lundqvist, EÖMs
ordförande. 

År 1929 kom nittonårige Eric Malm
till Norrköping. Han var aktiv inom
KFUM och fick sin första uppgift som
ledare vid ett stort ungdomsläger på
organisationens sommarhem i Hän-
delöhult. Efter en tid anställdes han
som KFUM-sekreterare. Hans intresse
var mission, och han hade läst om
Erik Folkes arbete i Kina. I Norrkö-
ping fanns vid denna tid Kinalänkarna
som var en intressegemenskap inom
Svenska Missionen i Kina (SMK). Le-
dare för gruppen var bl.a. folkskollä-
rare Bertil Palmborg och ingenjören
Martin Sundell på Holmens Bruk, bå-
da välkända och respekterade Norr-
köpingsinvånare.

Erik Malm fick kontakt med Kina-
länkarna samtidigt som han var en av
ledarna för det omfattande ungdoms-
arbetet i KFUM i Norrköping. Den in-
blick han fick i missionärernas arbete
vid Gula floden i Kina på länkarnas
möten, förmedlade han till ungdo-
marna vid lämpliga tillfällen. Erik hög-
läste för sitt unga auditorium om all
den dramatik som missionärerna upp-
levde i Mittens Rike.  

En pojke som fanns med i en ung-
domsgrupp hette Stellan Palm. Han
skriver själv om denna tid i KFUM:
“Vi hade mycket roligt, förenat med
allvar. Vi samlades till kristen gemen-
skap, hade kontakter med missionärer
i Kina, bildade kamratgrupper och ha-
de bl.a. en tid bönestunder kl. 07.00
innan skolan och arbetet började.”

I augusti 1932 kom missionsföre-
ståndaren i SMK, Erik Folke till Norr-
köping. KFUM-sekreteraren Erik Malm
avskiljdes som missionär för Svenska
Missionen i Kina i Hedvigs Kyrka. I
kyrkbänkarna satt bland andra en stor
grupp ungdomar och fantiserade om
vilka äventyr Erik skulle få vara med
om i det fjärran landet. Han lovade si-
na unga vänner i Norrköping att hålla
tät kontakt med dem. Det blev ganska
många brev från Luoyang och från
pojkskolan där han var rektor, men
även efter 1949 från tiden i Japan.
Efter det att Erik Malm och hans fru
Ingrid återvänt till Sverige hade de
även fortsatta kontakter med Norrkö-
ping.

Stellan Palm stannade i Norrköping
och blev lärare på verkstadsskolan för
målare vid Norrköpings Yrkesskolor.
Han tog också över sin fars målerifir-
ma och byggde ut den verksamheten.
Han köpte också upp fastigheter i
olika delar av stan. KFUM och dess
ungdoms- och musikverksamhet har

parallellt med allt arbete följt honom
under åren. Intresset för mission och
hjälpverksamhet fanns kvar. År 1982
besökte han både Kina och Japan, och
fick se lite av den verklighet som Erik
och Ingrid Malm skrivit om till ung-
domsgrupperna i Norrköping. På den
resan fick han också se hur nöd och
orättvisa kan råda, inte minst när det
drabbar barn i olika delar av världen.

1989 grundade han SP-stiftelsen,
där SP står för Stellan Palm. Dess hu-
vudsakliga uppgift är att främja vård
och fostran av barn, lämna understöd
till utbildning av olika slag samt utöva
allmän hjälpverksamhet. Stiftelsen
har fått göra stora insatser i Peru, Lett-
land, Polen och Kina och även gjort
satsningar för barn i Sverige. Det var
med en särskild glädje som Stellan Palm
för några år sedan tog emot medde-
landet och fotografierna från Lonong
Primary School i Jianshui i Yunnan i
Kina.  Bergsbyn hade förlorat sin sko-
la genom en jordbävning. Stiftelsen
skänkte 250 000 kr till en ny skola i
Jianshui. För EÖM innebar möjlighe-
ten att förmedla denna stora summa
en speciell glädje.  

Utsädet som den unge Erik Malm,
hade fått så ut i en ungdomsgrupp i
Norrköping bar frukt 65 år senare, och
kan säkert få bära frukt även i framti-
den.

Eric Lundqvist

Mer missionshistoria
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Adresser till 18 teologiska seminarier i Kina
Vi har i tidigare nummer presenterat adresser till
flera viktiga kyrkor i några av Kinas provinser. Här
följer nu adresser på de arton högre teologiska ut-
bildningsanstalter som finns i landet. Det är endast
skolorna i den vänstra kolumnen som kallar sig
(Shenxueyuan) seminarier men även de sex skolor-
na längst upp till höger brukar man räkna som
seminarier även om de heter (Shengjingxuexiao) bi-
belskola.  Längst ner till höger finns också fem sko-
lor där 2-3-årig utbildning ges. Förutom dessa bi-
belskolor finns i de flesta församlingar så kallade
Yigongban dvs. lekmannautbildningar som vanli-
gen pågår 1-3 mån årligen. Observera att Nanjing
har två skolor i listan, den första som är Kinas
högsta teologiska utbildningsanstalt som tar emot
studenter från hela landet, samt nummer arton i lis-
tan en lokal bibelskola som skall fylla provinsens
behov. 

Här följer ortnamnen på skolorna. Adresser finns
på rad 1 i tabellen. Rad 2 innehåller telefonnum-
mer. Rad 3 postnummer. 
Bibelseminarier: Nanjing, Beijing, Shanghai, Shen-
yang, Jinan, Hefei, Hangzhou, Fuzhou, Wuhan,
Guangzhou, Chengdu, Kunming, Xian, Nanchang,
Changsha, Zhengzhou, Hohhot, Nanjing. 
Bibelskolor: Shijiazhuang, Lanzhou, Panxian,
Xining, Harbin.

Den kanske viktigaste utbildningen i de kinesiska kyrkorna bedrivs i 
"Yigongban" dvs. lekmannakurser. Här tränas kvinliga ledare i försam-
lingsbibelskolan i Shijiazhuang. Foto: JEJ
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”När jag blir upphöjd skall jag dra alla
till mig”. De orden står i det vi brukar
kalla Jesu avskedstal (Joh 12:32). Av
sammanhanget framgår att Jesus här
talar om sin egen förestående död. Men
hela sitt liv drar han människor till sig.
Mycket av det han säger väcker för-
undran. ”Aldrig har någon människa
talat som han” säger hans åhörare när
de kritiseras för sitt  intresse för Jesus.
Hans under och tecken får människor
att strömma till i stora skaror. Det är
begripligt, men korset?! Vilken drag-
ningskraft  har en korsfäst, en som bli-
vit upphöjd inte för att äras utan för
att hånas och pinas? 

Det är inte den korsfästes hjältemod
som gör korset till kristenhetens teck-
en framför alla andra. Vi är själva inga
hjältar. De har sin lyskraft, men vad åter-
står när den är borta? Vi dras till den
korsfäste därför att vi hos honom anar
Guds kärleks dragningskraft mitt i all
svaghet och smärta. Allmaktens Gud
kan fylla oss med bävan och protester.
Men en korsfäst som går i döden för
andra rör vid helt andra strängar inom
oss. Vi anar styrkan i svagheten –
också i våra egna liv.

Jesus står för höga ideal. Detta är
något attraktivt i vår förvirrade tid när
den gemensamma etiska värdebasen
blir allt mindre. Räcker det inte att be-
jaka Jesus som ett etiskt föredöme?

Men vad gör då när vi misslyckats
och sviker våra ideal? Vi kan tumma
på våra ideal. Vi kan försöka bagatel-
lisera och bortförklara all synd och
skuld. Men är vi därmed fria från dess
makt och konsekvenser?

Vi dras till den korsfäste därför att
han är den ende, som tar synden och
ondskan på allvar.

Han visar oss den djupaste respekt
genom att hålla oss ansvariga för vad
vi gör av våra liv.

Hur mycket vi än förspillt av det vi
fått att förvalta öppnar Gud i Kristus
sin fadersfamn för oss alla vare sig vi
är  små eller stora syndare.

”Andra har han hjälpt, sig själv kan
han inte hjälpa” (Mark 15:31). Hånet
mot den korsfäste rymmer ett evange-
lium. Det pekar på Jesus som både fö-
redöme och frälsare. Båda sidorna är
viktiga. Nåden och tjänsten ihop – ock-
så i våra liv. ”Vi älskar därför att han
först älskade oss (1 Joh 4:19). Vilket
attraktivt vittnesbörd är inte den enk-
la kärlekshandlingen!

En av rövarna på korset tycks ana
något av den gudomliga dragnings-
kraften hos sin granne. ”Jesus, tänk på
mig när du kommer med ditt rike”,
ber han i hans livs sista skälvande
sekunder (Luk 23:42). Hans bön blir
hörd. För Gud finns inga hopplösa
fall. Därför vågar varje människa fri-
modigt bedja: ”Hela mig Herre, så blir
jag hel, rena mig, så blir jag ren, drag
mig till dig, så får mitt hjärta ro.” Den
andre rövaren tycks avvisa Jesus. Jag

vill gärna tro att han innesluts i Jesu
förbön för alla, som smädar och vän-
der honom ryggen: ”Fader förlåt dem,
de vet inte vad de gör” (Luk 23:34) .

Enligt profeten Hosea drar Gud i
oss med ”trofasthetens band” och
”kärlekens rep” (Hos 11:4.). Paulus be-
höver en mer hårdhänt hantering.
Han får en himmelsk knockout, som
väcker honom till besinning och gör
honom till en ivrig missionär. Varje
människa bär på en gudslängtan. Den
kan bejakas eller förnekas eller aldrig
få en chans att bli till tro och förtrös-

tan. Vi behöver aldrig pracka Gud på
någon. Hans finns redan i varje män-
niskas liv.

Ibland anad, men ändå okänd och
fördold. Ibland  medvetet trotsad och
förkastad. Vi människor tycks ha fått
olika förutsättningar också när det
gäller vårt andliga liv. Men kallelsen,
dragningen från kärlekens Gud gäller
alla lika mycket, både den som tror
och den som förnekar och den som
tillber ”en okänd gud” (Apg 17:23).

Jesu missionsbefallning gäller alla.
Många ifrågasätter idag mission och
evangelisation. Låt var och en bli salig
på sin tro, menar man. Är det tole-
rans? Om vår tro betyder något för oss,
skall vi då inte våga stå för den och
ödmjukt men frimodigt dela med oss
av den?! Genom EÖM får vi vara med
i den världsvida missionsrörelsen –
den rörelse som vill dra varje männi-
ska närmare Gud och det mål han har
satt upp för våra liv.

”När jag blir upphöjd från jorden
skall jag dra alla till mig.” Alla ?! Jesus
tycks inte göra några undantag. Gör
vi?

Tord Ershammar

Guds dragningskraft 
Tankar i fastan

Tänkvärt

Tord Ershammar

“Vi dras till den korsfäste därför att vi hos honom anar
Guds kärleks dragningskraft mitt i all svaghet och smärta.”
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Gör ett försök att uttala namnet på
provinshuvudstaden i Hebei om du
kan. Namnet stavas Shi jia zhuang vil-
ket ord för ord betyder stenhemsbyn.
Omkring denna stad hade svensk

pingstmission sitt arbete från slutet av
1910-talet. Arbetet var jämförelsevis
framgångsrikt och då missionärerna
lämnade Kina omkring 1949 fanns det
över 7 000 troende i femton försam-

lingar. Idag har församlingen i Shijia-
zhuang ensam över 7 000 medlem-
mar. 

4-6 miljoner drabbade
Tillsammans med läkaren Lars Bengts-
son besökte jag området i mitten av
februari i år. Vid ett tidigare besök
hade vi talat med kyrkoledningen om
att hjälpa församlingen att bygga fyra
medicinska kliniker. Glädjande var att
det seminarium som vi nu höll var
välbesökt av läkare, myndighetsper-
soner och kyrkoledare. Vi talade myck-
et om mjukvara, dvs. om utbildning,
förebyggande hälsovård och inte minst
om hiv/aids. Vid samtalen framkom
att det idag finns 4-6 miljoner aids-
drabbade kineser.

Fyra kliniker utrustas
Generalsekreteraren för Kinas Kristna
Råd i Hebei, den unge Jin Yunpeng,
som tidigare besökt Sverige berättade
för mig om hur man planerat att star-
ta ett projekt för hiv/aids, men efter-
som resurserna visat sig otillräckliga
har projektet skjutits på framtiden. Vi
kom överens om att hjälpa försam-
lingarna att utrusta fyra kliniker och
ge resurser för hiv/aids-projektet.
Glädjande nog finns redan lämpliga
lokaler. Likaså läkare och sjuksköters-
kor som står redo att gå in i arbetet.
Nu ansöker pingstförsamlingen i Vär-
namo tillsammans med EÖM om me-
del från PMU-Interlife för att kunna
starta upp projektet. Det blir det förs-
ta hiv/aids-projekt som kyrkorna dri-
ver i Kina och en av väldigt få an-
strängningar som överhuvudtaget görs
i landet för att hindra spridningen av
sjukdomen. Slår projektet väl ut kan
det tjäna som en modell som kan ex-
porteras till exempelvis provinsen
Henan där mångdubbelt fler har drab-
bats av aids än i Hebei.

JEJ

Hiv/aids-projekt startas i i Hebei 
Samarbetsprojekt tillsammans med Svensk Pingstmission

Lars Bengtsson flankeras av två läkare i församlingens i Shijiazhuang klinik.
Foto: JEJ

Att investera för kommande generationer
Ingenstans har man full kontroll över hiv/aids. Epidemierna i sina olika former har ännu
inte nått full styrka, inte ens i de länder i Afrika där de är som mest omfattande.

Den svenska strategin för hiv/aids i utvecklingssamarbetet tar sin utgångspunkt i att
hiv/aids och dess implikationer utgör ett allvarligt utvecklingsproblem som hämmar både
den sociala och ekonomiska utvecklingen i de flesta utvecklingsländerna. Strategin pekar
därför på vikten av att betrakta hiv/aids som ett övergripande hot mot utvecklingen gene-
rellt – snarare än enbart ett isolerat hälsoproblem.

Under de senaste åren har stora framsteg gjorts för att förebygga hiv och för att vårda
dem som insjuknat. Vi vet bättre än någonsin hur man kan förebygga nya infektioner, och
ge vård och stöd till de människor som lever med hiv/aids. Men epidemin drivs av många
faktorer som skiljer sig åt från område till område. De rör sig om olika sociala, kulturella
och ekonomiska förhållanden, skilda smittvägar, och olika tidpunkter när epidemin först
kom till ett område. I verkligheten finns det inte bara en, utan många lokala epidemier
som var och en har sin egen dynamik och tillväxttakt. 
Från SIDAs hemsida www.sida.se



EÖM inbjuder till konferens med temat MOTIVATION FÖR MISSION.

Vi vänder oss till alla missionsvänner och speciellt till dig som funderar på

att göra en konkret insats i de länder där EÖM bedriver verksamhet. Agne

Nordlander behandlar konferensens huvudtema ”Motivation för mission”.

Bo och Kerstin Dellming, våra Japanmissionärer, talar om möjligheterna att

sprida evangeliet i ett sekulariserat, materialistiskt Japan. Våra kinesiska

talare kommer att berätta om väckelsen i Kina samt evangelisation bland

kineser i Europa. 

Plats: Betlehemskyrkan, Luntmakargatan 82, Stockholm 

Talare: Agne Nordlander, Bo och Kerstin Dellming, Li Jieren, Anthony

Shun, Christina Wiklund, Jan-Endy Johannesson m. fl.

❏ 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:
❏ 250 kr ❏ 200 kr ❏ 100 kr ❏ 50 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

MOTIVATION FÖR MISSION
Konferens i Betlehemskyrkan Stockholm 28-30 maj 2004

Bibellärare och missionär
Agne Nordlander är konfe-
rensens huvudtalare.

Fredag 28 maj
16.00 Registrering och kaffe 
17.00 Eko från Kina
18.00 Japanmöte med Dellmings
19.00 Kvällsmat
20.00 Samtal

Lördag 29 maj
09.00 Frukost
10.00 Andakt med förbön för missionen: Dellmings
11.00 Eko från Kina
12.00 Lunch
14.00 Agne Nordlander: Motiviation för mission
15.00 Kaffe och samtal

16.00 Två seminarier: 
1. Mission bland kineser i Europa 
Li Jieren och Anthony Shun
2. Möjligheter till tjänst i Kina
Christina Wiklund och Jan-Endy Johannesson

18.00 Kvällsmat
19.00 Agne Nordlander: Motivation för mission

Söndag 30 maj
11.00 Missionsmöte. Agne Nordlander och Dellmings.

Sång av Liza och Håkan Leanderson.
Efter mötet sopplunch och samtal

15.00 EÖMs årsmöte med förhandlingar

Konferensprogram

❏ Jag anmäler mig härmed till missionskonferensen 28-30 maj i Betlehemskyrkan, Stockholm



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.
(Om du redan har tidningen behöver du ej sända in talongen.)

❏ Jag vill veta mer om EÖMs ungdomsresor.

TELEFON EPOST

Frankeras ej

Mottagaren
betalar portot

Evangeliska
Östasienmissionen

Svarspost
415039800
573 20 Tranås

Almanackan

Mars
27 Gävle, Korskyrkan, kl. 18.00 

Jan-Endy Johannesson
28 Gävle, Missionskyrkan, kl. 18.00 

Jan-Endy Johannesson
April
1 Stockholm, Betlehemskyrkan, 13.30 

Margareta Edlund talar om 
Frank Mangs

18 Göteborg, Sandeslätts kristna 
församling. kl. 10.00 
Jan-Endy Johannesson

Maj
13 Stockholm, Betlemhemskyrkan 

kl. 13.00, Bo och Kerstin Dellming
17 Ulriksdal, Missionshuset, kl. 11.00 

Bo och Kerstin Dellming
18 Jönköping, Immanuelskyrkan 

kl. 16.00. Bo och Kerstin Dellming
21-23 Jäkkvik, Fjällgården, Bibelweekend 

med Bo och Kerstin Dellming 
28-30 Stockholm, Betlehemskyrkan 

Missionskonferens, start 28 kl. 17.00
30 Stockholm, Betlehemskyrkan, 

kl 15.00, Årsmöte m förhandlingar
31 Linköping, Ryttargårdskyrkan, 

kl 18.00. Pastor Wang och 
Jan-Endy Johannesson 

Juni
6 Tranås, Brunnsparkskyrkan kl. 18.00

Pastor Wang och 
Jan-Endy Johannesson  

För ytterligare möten, se vår hemsida
www.eom.nu

Evangeliska Östasienmissionen håller sin årshögtid söndagen 30 maj 
kl. 15.00 i Betlehemskyrkan, Stockholm. 
Årsmötesförhandlingar och missionsinformation. 
Alla är hjärtligt välkomna!

Årshögtid

13 maj kl. 13.00 
Betlehemskyrkan, Stockholm

17 maj kl. 11.00 
Ulrikdals Missionshus

18 maj kl. 16.00 
Immanuelskyrkan, Jönköping

21-23 maj 
Skellefteå. Bibelweekend i 
Fjällgården, Jäkkvik

28-30 maj 
Betlehemskyrkan, Stockholm.
Medverkan i missions-
konferens

Missionsmöten med Bo och Kerstin Dellming


