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Förr kallades det stormöten. Distriktets alla troende brukade samlas några dagar till bibel-
studier och bön. Nu var vi, styrelseledamoten Håkan Leanderson och jag, på stormöte i
Chengcheng. Församlingen, grundad av Svenska Missionens i Kina missionärer långt fö-

re det Mao stängt missionsverksamheten 1949, hade inte haft besök av några utlänningar sedan
dess. 

Platsen var en s.k. utstation till de större församlingarna Pucheng och Heyang i Shaanxi, Kina.
Här arbetade under många år flera missionärer med efternamnet Bergling. Församlingen har
idag flera tusen medlemmar. Vår följeslagare pastor Jia Enhui från Pucheng menar att försam-
lingen äger en stark andlig vitalitet. Det är något speciellt att komma som representant från den
mission som grundade församlingarna. Att få möta värmen och glädjen. Tårarna i ögonvrån.
Att få uppleva den speciella atmosfär av helighet och väckelse som infinner sig då människor
för vilka tron betyder allt kommer samman. I kommande nummer av EÖM-nytt berättar jag
om mötet med fler församlingar.

EÖMs sommarkonferens och årshögtid ligger bakom. Vi samlades i Betlehemskyrkan i Stock-
holm 28-30 maj. Det var glädjande att se flera unga människor bland de grånande kämparna
som stött vår mission under många årtionden. Ett tjugotal kineser från Göteborg och Stockholm
satte sin speciella prägel på några av mötena. Två av dem uttryckte en tydlig önskan att i fort-
sättningen få arbeta tillsammans med vår mission efter det de återvänt till Kina. Båda hade
kommit till tro i Göteborg på grund av att kristna kineser tillhörande COCM-församlingen där
(Chinese Overseas Christian Mission) vittnat för dem. Efter avslutade studier på Chalmers var
de nu på väg tillbaka till fosterlandet. 

Våra japanmissionärer Dellmings visade bilder och berättade om verksamheten i Fuji. Många
hade kommit speciellt för att höra Bosse och Kerstin och de blev inte besvikna. Lena Maria
Klingvall gladde oss med sång och vittnesbörd. Vi har sett henne några gånger i Sveriges tele-
vision och mött hennes trosfriska vittnesbörd. I Japan är hon välkänd efter medverkan i flera
TV-program och konferenser. Man förundras över Herrens vägar. Missionärerna och de kristna
församlingarna har svårt att göra sig hörda i det av traditioner och konventioner styrda Japan.
Lena Maria har genom sitt friska vittnesbörd och personliga utstrålning gått rakt in i de japans-
ka hemmen och hjärtana. 

Agne Nordlander talade över ämnet ”Motivation för mission”. Hans kristocentriska budskap
förmedlades med stor intellektuell skärpa och värme och gjorde ett starkt intryck på oss alla.
De kinesiska pastorerna Li Jieren och Anthony Shun talade medryckande om kinesisk religi-
onspolitik samt om COCMs arbete i Sverige och Europa. Christina Wiklund, vars krönika du
finner längre fram i tidningen, delade med sig av sina erfarenheter som engelsklärare i Kina.
Inte minst de kinesiska studenterna fick sig många goda skratt då Christina med mycket humor
talade om den västerländska lärarens försök att med nya pedagogiska grepp lära ut det svåra
främmande språket. Med stor tacksamhet minns vi dagarna i Betlehemskyrkan.

Evangeliska Östasienmissionen  EÖM

Evangeliska Östasienmissionen (EÖM) har sitt ursprung i Svenska Missionen i Kina (1887) och Svenska Mongolmissionen (1897). Samman-
slagningen av dessa organisationer 1982 resulterade i EÖM. Genom sin långa historia har erfarenheter samlats vilka kommer väl till pass
då nya och annorlunda möjligheter till tjänst under senare år öppnats framförallt i Kina och Mongoliet. EÖM vill i partnerskap med svenska
församlingar och organisationer samt tillsammans med kristna i Kina, Mongoliet och Japan göra evangeliet trovärdigt genom att exem-
pelvis stödja sociala utvecklingsprojekt. EÖM arbetar för att motverka den isolering gentemot omvärlden som systerkyrkan i Kina samt
kinesiska institutioner upplevt under senare årtionden.  
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Missionssekreteraren har ordet

Foton omslag: 
Från EÖMs årskonferens i Betlehemskyrkan, Stockholm, den 28-30 maj.



Kerstin och jag kan inte nog tacka
Gud att vi får vara tillsammans i Sve-
rige denna sommar! Vi njuter i fulla
drag av de ljusa sommarkvällarna, de
vilda ängsblommorna och de doftan-
de syrenhäckarna.

Mest av allt är vi dock tacksamma
för alla missionens vänner vi fått gläd-
jen att återse i Stockholm, i Norrland
och i Småland och nu sist i Kungs-
backa, där vi också fick göra EÖM känd
för nya vänner och möta en av de förs-
ta som kom till tro genom vårt arbete
för 35 år sedan, Fumiko Johansson. 

Vi är särskilt glada att vi fått vara
med på EÖMs årsmöte och träffa dess
styrelse med vilka vi i lugn och ro fick
sitta ner och berätta om vår arbets-
situation i Japan och känna allas för-
ståelse och omsorg om oss. Kerstin
och jag närmar oss ju pensionsåldern
och ett stort böneämne just nu är att få
den  rätte efterträdaren till vårt pionjär-
arbete i Fuji. Bed att Herren får leda i
allt! Under årshögtiden fick vi  många
uppmuntrande rapporter om arbetet i
Kina, lyssna till Christina Wiklunds
fascinerande presentation om hur det
är att  vara engelsklärare i Kina och vi

fick också träffa några ungdomar som
just stod i färd med att resa ut i en
korttidstjänst till Inre Mongoliet. 

Själva fick vi också berätta om mis-
sionsbehoven i Japan och mana till
särskild förbön för att bryta det andli-
ga mörkret som fortfarande vilar över
Japans folk. Vi fick mycket fin ”drag-
hjälp” av vår goda vän, Lena Maria
Klingvall, som både med sin sång och
sitt vittnesbörd gav en gripande ap-
pell till fortsatt mission i Japan. Lena
Maria är utan tvekan en av de mest
kända svenskarna i Japan idag tack
vare sina många turnéer och framträ-
danden på Japans mest populära ny-
hetsprogram, News Station, som ses
av minst 50 miljoner japaner! Hennes
livsglädje gjorde så starkt intryck på
programledaren att han frågade hur
det kom sig att hon kunde vara så
glad trots sitt svåra handikapp (hon
föddes bland annat utan armar.) Lena
svarade på en gång att det var tack
vare sina föräldrar och sin kristna tro
varefter hon med kristallklar röst
sjöng bland annat O, store Gud på svens-
ka, engelska och japanska! 10.000-tals
av hennes CD-skivor och böcker har

redan sålts i Japan. Under de sista tolv
åren har Lena Maria varit i Japan flera
gånger varje år och samlat fulla hus i
de största konsertlokalerna. Överallt
har hon vittnat om Jesus och sjungit
till Hans ära. 

Tack vare sitt handikapp har hon
fått bli ett redskap att föra ut evangeli-
et om Jesus Kristus till  Japans folk.
Lena Maria har också fått lyfta fram
de handikappades situation i Japan
och många har genom henne fått nytt
livsmod och livsglädje. När vi kom till
Japan 1966 skämdes man fortfarande
för de handikappade och försökte göm-
ma undan dem. Nu är det, tack och
lov, inte så längre och Lena Maria kom
just vid den  tid då man börjat att på
allvar försöka förändra synen på de
handikappade. Låt oss leva efter Lena
Marias favoritbibelställe, nämligen 1
Tess 5:16-18: Var alltid glada! Be stän-
digt! Tacka hela tiden Gud!

Tack att ni också i fortsättningen vill
komma ihåg oss när vi den 14 juli åter-
vänder till vår kallelses land.

Kerstin och Bo Dellming
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Japan

Våra japanmissionärer i Sverige

Ovan: 
Lena Maria Klingvall har varit i Japan ett 
trettiotal gånger.

Till höger:
Kerstin och Bosse Dellming tillsammans med
Fumiko Johansson från Kungsbacka.



Det blev tredje gången gillt. Efter att
först ha stoppats av SARS och därefter
av ett akut diskbråck fick jag till sist
förmånen att besöka Inre Mongoliet –
som ett led i ett samarbetsprojekt mel-
lan EÖM och SIDA med avsikten att
förbättra omhändertagande och vård
av människor med akuta skallskador.

Gula baneret
De böljande grässlätterna är mycket
vackra i solskenet, men vindarna är
bitande och kalla – jag hade klätt mig
för dåligt för årstiden!  Resan går först
till Gula baneret, vars huvudort i hu-
vudsak består av enkla tegelbyggna-
der i ett plan, sammanbyggda i långa
rader, med rektangulärt planerade
bostadskvarter – grundstrukturen ser
väldigt planekonomisk ut. Men gator-
na är  obelagda, helt ojämna och sön-
derkörda, ser mest ut som hårt packa-
de åkrar, med stora vattenpölar ut-
spridda mellan ojämnheterna. Det
finns några flervåningshus som stick-
er ut, det är ”government buildings”
av olika slag. Ett par affärer säljer cyk-
lar som ser förvånansvärt fräscha ut,
men det mesta är svårt nerslitet, tra-
sigt, sönderfallande. Man ser enstaka
bilar, men mest vespor och mopeder.
Folk är enkelt klädda, med tanke på
kylan ser de lättklädda ut. Närmare
70% av invånarna har mongoliskt ur-
sprung - annars är en stor majoritet av
Inre Mongoliets invånare numera ki-
neser. 

Sjukhuset
Sjukhuset som jag besöker är grundat
1952 och har 60 bäddar, 65-70 anställ-
da, de flesta sjuksköterskor eller läkar-
assistenter – endast två läkare har full
universitetsutbildning. När jag besö-
ker sjukhuset är det ovanligt rent och
prydligt för att vara ett kinesiskt sjuk-
hus. Många av de anställda är unga.
De verkar pigga och vakna och intres-
serade. De allra flesta kommer från
trakten, och kommer sannolikt att bli
kvar där. Sjukhusledningen påstår att
inga andra utlänningar än svenskar

med relation till EÖM har besökt
baneret.  Jag har bara varit där en
timme innan jag får frågan om jag
känner ”Bi Tai Tai” -  det är det namn
som används för Margit Persson, den
nu drygt 90-åriga svenska barnmors-
ka som gett så stor del av sitt liv för
denna del av Kina. Hennes porträtt
hänger bredvid en röntgenapparat

som skänkts från Sverige – och frågor
och berättelser om henne följer mig
sen under hela mitt besök.

Utmaning för tolk och talare
Min tolk i Gula baneret, lärare Mi, är
mycket sympatisk, och har suttit uppe
till klockan 03 på natten för att över-
sätta en presentation av sjukhuset till
engelska, som han sedan stapplande
läser upp på det sedvanliga välkomst-
mötet, runt ett ovalt konferensbord
med framsatta vattenflaskor – dock
betydligt mindre stramt än det brukar
kunna vara i Kina. Stackars Mi har
dock mycket stora svårigheter att
översätta medicinska termer – före-
draget om modern skallskadevård
blir en stor utmaning för både tolk och
föredragshållare!

Stor kontrast
Efter knappa två dygn går färden vi-
dare till det Blå baneret. Kontrasten till
Gula baneret är mycket stor! Här har
Centralregeringen beslutat satsa! Pa-
radoxalt nog beror detta i stor ut-
sträckning på områdets värsta gissel –
ökenutbredningen. Denna  har pågått
i minst 20 år, och accelererat under de

senaste åren. Brist på regn och hårt be-
tande av boskap anges som orsak. År
2002 nådde sandstormar även Beijing,
vilket skapade oro i regeringen. Fi-
nansministern Zhu Rongji besökte Blå
baneret, och efter detta har mycket
resurser tillskapats, både för att hind-
ra ökenutbredningen, och att utveckla
området.  Det är ännu tidigt att döma
om resultatet, men befolkningen tycks
optimistisk. Skämtsamt säger man:
”vi tackar vinden” och att Zhu Rongji
fick några sandkorn i ögonen när han
var ute och promenerade i Beijing. Re-
geringen satsar på att flytta delar av
boskapsskötarna till städer, att införa
strikta begränsningar i hur beteslan-
det får användas, att så gräs från luf-
ten med mera. För att trygga kraftför-
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På mongoliska stäppen: Pekka Mellergård tillsammans med doktor Meng
Kebatu från Gula baneret.

Inre Mongoliet

Givande besök på sjukhus



sörjningen till Beijing-OS byggs ett jät-
testort kolkraftverk, och en järnväg
som ska transportera kol från om-
kringliggande trakter. De flesta arbe-
tarna kommer utifrån, men projektet
får stora återverkningar på baneret. 

Ny stad
Nya bostäder – i princip en ny stad –
planeras, eller har redan byggts. Man
räknar med att fyrdubbla befolkning-
en till 2020 (från nuvarande 20 000 till
80 000).  Ett stort och lyxutrustat hotell
ska invigas i slutet av veckan. Det
mesta verkar klart överdimensionerat
och jag undrar – utan att säga något –
hur man ska kunna fylla upp de mer
än 100 rummen…vi befinner oss fak-
tiskt ganska långt från allfartsvägen.

Även sjukhuset i Blå baneret har
högre standard – EÖM har bidragit
med utrustning till sjukhuset för ca
200 000 RMB, vilket man är mycket

tacksam för. Vi får tolkhjälp av ”Ma-
ry”, som på sin fritid driver egen språk-
skola med ca 200 studenter från 7-15
år! Hon drömmer om helt egna loka-
ler, att förbättra sitt eget liv, men också
att göra en insats för Inre Mongoliets
folk. Hon vill gärna ta emot utländska
språklärare, och hoppas kunna skicka
kinesiska barn utomlands för språk-
studier. 

Stora behov
Jag håller föredrag, går runt och tittar
och pratar med olika sorters personal,
och försöker bilda mig en uppfattning
om hur man bäst ska kunna bidra till
en utveckling av skallskadevården. Det
är helt klart en utmaning. Även det
stora militärsjukhus i Zhangjiakou -
dit både Gula och Blå baneret remitte-
rar sina svårare fall – visar sig ha up-
penbara brister i hur man vårdar den
här kategorin patienter. Men villighe-

ten att lära är stor. Och i höst fortsätter
projektet genom att en grupp läkare
från de båda baneren kommer till Sve-
rige för utvidgade studiebesök. En stor
utmaning vid det besöket blir att be-
svara den mycket stora gästfrihet som
ännu en gång bevisades den svenske
EÖM-representanten.

Pekka Mellergård
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Pekka Mellergård tillsammans med personal från sjukhuset i Blå baneret. 

Inre Mongoliet

Pekka Mellergård,  ny styrelse-
ledamot i EÖM 
Rektor för Örebro Missionsskola. 
46 år, gift med Anna och har tre barn.
Tidigare medicinsk rådgivare åt Kun-
ming Medical College i Kina som exami-
nerar ut drygt 1000 läkare årligen. 
Har skrivit bland annat Grundläggande
neurokirurgi, en lärobok för blivande  neu-
rospecialister. 
Lektorstjänst på deltid, Linköpings Uni-
versitetssjukhus.



Det är med stor tacksamhet vi ser till-
baka på året 2003. Flera nya dörrar till
verksamhet har öppnats. Högre intäk-
ter genom insamlade medel och er-
hållna projektbidrag har också gjort att
vi kunnat utöka våra insatser.

Missionens expedition med kontor,
bibliotek, arkiv och övernattningsrum
är förlagd till Storgatan 58 i Tranås.
Övernattningsrummet har under året
använts av bland andra gäster från Ja-
pan och Kina. Missionens informa-
tionsskrift EÖM-nytt har under året
utkommit med fyra nummer. Tid-
ningsregistret har under 2003 ökat
från 800 till 950 adresser. Tidningen
trycks vanligtvis i 1200 ex.  

Ett flertal möten, seminarier m.m.
har hållits i missionens regi. Som
exempel kan nämnas under april må-
nad då vi hade besök av pastor Jia En-
hui från Pucheng, Kina. Möten hölls
då i Jönköping, Hovslätt, Göteborg,
Piteå, Bureå, Skellefteå, Gävle, Stock-
holm och Nyköping.  

Att söka bistå de mest utsatta utgör
en viktig del av EÖMs målsättning.
Under hösten erhöll missionen från
SIDA 300 000 kr gällande nödhjälp för
södra Shaanxi, Kina. Floderna Wei
och Luo hade svämmat över sina
breddar vilket fick till följd att hund-
ratusentals människor fick lämna hus
och hem. Församlingen i Pucheng
köpte in ca 200 000 kg vetemjöl och
förmedlade ransonerna till de mest
drabbade.  

Under årets lopp har styrelsen sam-
talat om möjligheter att genom sociala
projekt, inte endast bistå de fattiga och
utstötta, utan att även stärka de lokala
församlingarnas position i ett samhäl-
le där de oftast utgör en marginalise-
rad grupp. Denna grupp saknar ofta
rättssäkerhet när den faller i händerna
på korrupta tjänstemän. Med målsätt-
ningen att få igång sociala projekt be-
sökte missionens sekreterare och ord-
förande staden Luoyang i provinsen
Henan under oktober månad. Resan
som finansierades i huvudsak från
SMR/Sida fokuserade främst på ett
program för bekämpande av hiv/aids
i kyrkans regi. Detta visade sig inte
vara möjligt i dagsläget. Kontakt togs

istället med ett cent-
rum för gravt han-
dikappade barn vil-
ket resulterade i pla-
nering av insatser
som fullföljs 2004.
Planering av socia-
la projekt har även
under året gjorts
tillsammans med
församlingar i Hebei
vilket resulterat i
projektering av fy-
ra kliniker där ett
hiv/aids-projekt skall startas. Den
största ekonomiska satsningen under
året med egna insamlade medel gjor-
des i Pucheng där vi med över 350 000
kr hjälpte församlingen att köpa loss
ett större jordområde med tillhörande
byggnader som skall användas för bi-
belskola och social verksamhet. 

Svenska Missionens i Kina vagga
stod i Yuncheng dit Erik Folke kom
1887.  Under hösten besökte ordföran-
de och sekreterare  platsen och kom i
kontakt med den gamle pastorn Zhang
som varit i Yuncheng alltsedan sin
ungdom. Verksamheten verkar gå på
sparlåga med för Kina relativt få mö-
tesbesökare. Vår bön är att kontakter-
na med församlingen skall resultera i
att församlingen får en ny vision att
fullfölja sitt uppdrag. Besök gjordes
också i grannstaden Linyi (Yishi).
Kontrasten mot Yuncheng var påfal-
lande. En livlig och mycket fruktbä-
rande verksamhet pågår i stora och
ändamålsenliga lokaler. 

Japan
Våra japanmissionärer Bo och Kerstin
Dellming har under två tillfällen glatt
oss med besök under året. Speciellt
arbetet med alfakurser har visat sig
bära frukt och Dellmings arbetar oför-
trutet med att genom personliga kon-
takter bära fram det glada budskapet.
De ekumeniska kontakterna är goda
och pastorerna i Fuji samlas regelbun-
det till olika typer av samlingar. Sedan
en tid tillbaka samlas också missionä-
rerna i hela Shizuoka län till gemen-
skapsmåltider där man rapporterar
om arbetet samt ger tillfälle till förbön.

Dellmings hade också möjlighet att
besöka Kina under oktober månad.
Ett av syftena med resan var att inspi-
rera japanska församlingar att göra in-
satser i Kina. Under året har försam-
lingarna på Hokkaido-fältet ingått i
den stora japanska Allianskyrkan som
har över 200 församlingar och 10 000
medlemmar spridda över hela Japan.
Med tacksamhet kommer vi ihåg våra
missionärers och japanska pastorers
insats för den tid som ligger bakom
och önskar församlingarna Guds rika
välsignelse i sitt nya sammanhang. 

Mongoliet
Efter besök av en grupp kristna mon-
goler på vårt kontor under slutet av
2002 har en livlig email-kontakt upp-
rätthållits med ledarna för församlings-
arbetet i Erdenet. Eftersom familjen
Alphonce har lämnat landet har vi in-
ga missionärer kvar i Mongoliet men
vi har under året stött arbetet bland an-
nat genom att bidra med medel till
tryckning av en mongolisk barnbibel.
Flera kontakter har också hållits angå-
ende evangelisation från republiken
Mongoliet till Inre Mongoliet.

Vi ser tillbaka på det gångna året
med glädje och tacksamhet. Med för-
tröstan ser vi framåt. Vi tror att Gud
även fortsättningsvis har en plan för
vår mission och ber om vishet och nåd
att rätt förvalta de kontakter och
medel som Herren gett oss. ”Om Gud
är för oss vem kan då vara emot oss.” 

Jan-Endy Johannesson

Fotnot:
Fullversionen av verksamhetsberättelsen kan
kostnadsfritt beställas från EÖMs expedition.
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Utdrag från verksamhetsberättelsen för år 2003



När Agne Nordlander, missionär och
bibellärare, nyligen talade på vår mis-
sionskonferens i Stockholm tog han
bland annat upp intressanta statistis-
ka uppgifter om kyrkans tillväxt i syd
och minskning i nord. 

Vad beror det på att kyrkan i syd
ökar så kraftigt att den på många håll
– som t ex kyrkan i Kina – nästan har
växtvärk, medan det blir allt glesare i
kyrkbänkarna i många av våra kyrkor
i nord? Ibland undrar sociologen
inom mig om det är industrialisering-
en och det materialistiska samhället
som gjort att vi befinner oss i nedgång
här hemma i Sverige. När vi i Sverige
hade det tuffare, som t ex på 1930-ta-
let, var ju situationen helt annorlunda
– kyrkorna var fulla och aktiviteten
stor. Det handlar dock om något

mycket mera än endast ekonomisk
utveckling och tillväxt. 

Om man i dag strosar runt i en
svensk bokhandel hittar man rätt
snabbt långa hyllor med böcker som
rör ”hälsa” och ”personlig utveck-

ling”. Dr. Phil pratar om att ”hitta sig
själv” på TV och program med skön-
hetsoperationer rullas upp i rutorna i

hemmen för att visa hur jakten på
DET kan göra dig lycklig. Alla vill vi
hitta DET. Att känna sig ”hel.” Bland
renoveringsprojekt i hemmen, resor
utomlands, hjälp-dig-själv böcker och
jakt på skönhet finns en längtan. Att
hitta DIT. 

Hur kan då den moderna, stressa-
de individen i nord hitta DET och DIT
mitt i all förvirring? Och hur kan vi,
inom missionsorganisationer och kyr-
kor jobba för att hjälpa till i processen?
I Första Petrusbrevet läser vi: ”Men ni
är ett utvalt släkte, kungar och präster, ett
heligt folk, Guds eget folk skall förkunna
hans storverk” (1 Petr 2:9), och mis-
sionsbefallningen uppmanar oss att
”gå ut i hela världen och göra alla folk till
lärjungar”. Tänk så ofta vi i dessa sam-
manhang främst tänker på missions-
uppgiften som något som ska ske DÄR
och inte HÄR. Låt oss titta runt om-
kring oss själva. Hur har vi det på vå-
ra egna arbetsplatser, i våra grannskap
och bland våra vänner? Låser vi in oss
i våra egna i våra kyrkor och håller oss
tryggt där? Här och där. Vi och de. 

Markus uttrycker det viktigaste bu-
det i Bibeln som: ”Du ska älska Herren
din Gud av hela din själ, av hela ditt för-
stånd och hela din kraft” … ”Du ska älska
din nästa som dig själv” (Markus 12:29).
Hur ska vi göra för att bli bättre och
kärleksfullare missionärer HÄR i nord?
Visst ska vi fortsätta att engagera oss i
mission i olika delar av världen och
fortsätta det arbete som så många in-
nan oss deltagit i. Men samtidigt mås-
te vi ta missionsbefallningen på allvar
också HÄR. Det är svårt – en ibland
avskräckande uppgift – och vi glöm-
mer det ofta. Kanske upplever vi det
som för svårt?

Ibland är det lättare att ge än att ta
emot. Kanske är det dags för oss att
lära oss att ta emot – av våra kristna
vänner i syd. Att inte bara småle lite
pittoreskt åt besökande kristna från
kyrkor i syd, utan att verkligen sätta
oss in i deras arbete – att hämta kraft
och idéer från den väckelse som sker i
många av länderna i syd. De får ge till
oss, medan vi ger vidare i vår tur – och
cirkeln sluts eftersom vi alla delar
Guds kärlek som vi så ofattbart fan-
tastiskt fått del av. 

Låt oss be för att vi får mod att mis-
sionera här – där vi lever och bor – och
att vi törs lämna våra komfortabla sfä-
rer med likasinnade och möta ”värl-
den” – både DÄR och HÄR. 

Christina Wiklund

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

❏ Jag vill få information i form av rundbrev 2-4 gånger
per år och ta del av speciella förbönsämnen

❏ Jag vill via e-post få fortlöpande information om    
händelseutvecklingen i Kina

Varje månad vill jag bidra med:
❏ 350 kr ❏ 250 kr ❏ 200 kr ❏ 100 kr ❏ ____ kr

Jag vill att ni skickar inbetalningskort på det belopp jag valt.

Jag vill betala per:
❏ månad ❏ kvartal ❏ halvår ❏ år

Jag vill att mina gåvor helst ska gå till: 

Jag vill ha mer information om hur man kan arbeta 
med EÖM och är intresserad av följande:

Givande

(Om inget anges beslutar styrelsen om vad som behöver prioriteras)

Förbön

Tänkvärt

Här och där. Vi och de.
Tankar kring mission

“Bland renoveringsprojekt i

hemmen, resor utomlands,

hjälp-dig-själv böcker och jakt

på skönhet finns en längtan.

Att hitta DIT.”

“Vad beror det på att kyr-

kan i syd ökar så kraftigt

att den på många håll –

som t ex kyrkan i Kina –

nästan har växtvärk, medan

det blir allt glesare i kyrk-

bänkarna i många av våra

kyrkor i nord? “

Christina Wiklund tillhör EÖMs styrelse.



Svenska Mongolmissionen hade fram
till 1949 ett vidsträckt verksamhetsfält
i nuvarande Inre Mongoliet och repu-
bliken Mongoliet. Under senare år har
en mängd kontakter upprättats med
myndigheter och sjukhus i Gula, Vita
och Blå baneren (baner motsvarar
ung. län) i Inre Mongoliet. År 2002 var
två svenska ungdomar i Blå baneret
under en sommar och undervisade
bl.a. i engelska. I sommar finns Julia

Mossberg och Caroline Bleichner på
samma plats. Verksamheten är ett led
i EÖMs målsättning att hålla vid liv
och utveckla de kontakter och den
nära vänskap som under många år
har funnits mellan missionen och
stäppens folk. Se vidare artikel inne i
tidningen om sjukvårdsprojekt i Inre
Mongoliet. Till hösten hoppas vi få be-
sök av en grupp mongoliska läkare
från Gula och Blå baneren. 

Almanackan

EÖM-möten i Betlehemskyrkan Stockholm
2 sept kl. 12.30 
John Waern talar om sina föräldrars arbete i Kina
7 okt. kl. 12.30 
Vera Eriksson talar om sin fars Joel Eriksson
arbete inom Svenska Mongolmissionen
4 nov. kl. 12.30 
Jan-Endy Johannesson talar om besök på ti-
digare missionsstationer april 2004
2 dec. kl. 12.30 
Missionsmöte

EÖM-möten i Göteborg
26 sept. kl. 11 
Härlanda kyrka. Efter kyrkkaffet missionsinfo.
12 okt. kl. 12
Hos Gunvor Wahlström
16 nov. kl. 12  
Hos Britta Hulthén
14 dec.  kl. 12  
Hos Gunvor Wahlström
För ytterligare information ring Johan Ols-
son, 031-143072

För övriga möten, var god se EÖMs hemsida
www.eom.nu

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 har ej EÖMs informationstidning och vill regelbundet erhålla den utan kostnad.
❏ Jag vill ha information om EÖMs ungdomsresor. 

Frankeras ej

Mottagaren
betalar portot

Evangeliska
Östasienmissionen

Svarspost
415039800
573 20 Tranås

Två svenska ungdomar till Blå 
baneret

Julia Mossberg (t.v.) och Caroline Bleichner tillbringar sin sommar i Inre Mongo-
liet där de undervisar i engelska och knyter vänskapsförbindelser med mongoler
och kineser. 

Nästa nummer
• Stort reportage om besök på Svenska

Missionens i Kina gamla missionssta-
tioner.

• Utdrag ur nyskriven kinesisk histori-
eskrivning om församlingen i Tong-
guan

• Fler adresser till kinesiska försam-
lingar

• Information om pågående projekt


