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Under våren 2004 besökte jag flera av de församling-
ar som grundats av Svenska Missionen i Kina
(EÖM) före ”befrielsen” 1949. I Tongguan, Shaanxi

visade kyrkoledaren mig en historieskrivning som en av
församlingens äldste författat. Inte minst avsnittet om hur
församlingsarbetet kom igång och utvecklades efter kul-
turrevolutionen är intressant att ta del av. Den politiska
styrningen är tydlig. Det är partiets Förenade Front som har
initiativet och tillsätter den första ledaren för församlingar-
na. Intressant är också att se hur dessa söker ta sitt ansvar
för samhällsutvecklingen. Här följer en del av historieskriv-
ningen. Hela dokumentet finns på vår hemsida www.eom.nu.
Gå in under rubriken ”Historia” på första sidan. Artikeln
kan också beställas från vårt kontor. 

Efter den elfte nationella kongressen 1978 började religiösa aktivi-
teter återupptas. Ledaren för länspartikommitténs avdelning för
Förenade Fronten i Tongguan började engagera sig i frågan och i
slutet av december 1981 rekommenderade han att Han Dianchen
från Gangkou skulle bli ansvarig för församlingsarbetet i Tong-
guan. 

I december 1984 beslutades efter rekommendation från hela länets
kristna samt efter det att regeringen utrett frågan och gett behöri-
ga tillstånd att pastor Wang Huairen, vice ledare för Shaanxi pro-
vins Kristna Patriotiska Tresjälvrörelse och Shaanxi Kristna Råd
samt Gao Fuhua, pastor i kyrkan i Dali, skulle komma till Tong-
guan och avskilja äldste till tjänst. 

I juli 1985 öppnades åter en av kyrkorna i Tongguan stad. På
landsbygden och i småorterna fanns det tidigare 14 mötesplatser.
Efter utredning öppnades åter verksamheten på de sju platserna
Lingyu kou, Mayu kou, Lijia, Wanlun, Xiyao, Nantou och Gang-
kou. De som förblev stängda var: Xi jiezi, Taiyu kou, Makou
Zhangjiacun, Beidong, Dongma, Xibei och Diaoqiao. Antalet
kristna i hela länet uppgick till över 2700.

Efter folkkongressen 1978 gjorde den patriotiska rörelsen, inspire-
rad av partiets religionspolitik och riktlinjer, en framryckning bland
hela länets kristna. De deltog aktivt för att starta upp de fyra mo-
derniseringarna (modernisering av jordbruket, industrin, försva-
ret samt vetenskap och teknologi, övers. anm.). De kristna utförde
också sina medborgerliga skyldigheter på ett exemplariskt sätt. 

Genom åren har detta bland annat inneburit följande: Vid Vår-
festivalen 1982 skänkte man med varma hälsningar 110 yuan till
barnen vid Liaonings barnhem. Samtidigt skickade man häls-
ningar till och ett bidrag på samma summa till soldaterna vid
fronten i Yunnan. Yunnans militära förband skickade som tack
över hundra volymer av skriften Hjälten Koulin, att delas ut
bland hela länets kristna. 1983 skänkte man, för att hjälpa män-
niskor i katastrofområden, mer än 1.980 kläd- och dagligvaruar-
tiklar, sammanlagt till ett värde av över 300 yuan. Vid Vårfesti-
valen 1985 skänkte man ett sidenbaner till den vetenskapliga
forskningsgrupp som arbetade med polarforskning om Sydpolen.
Samma år beslutade de troende i Mayukou samstämmigt att reno-
vera två allmänna vägar som blivit översvämmade. Dessutom
donerade församlingarna i Wanlun, Nantou, Gangkou, Mayu-
kou, Taiyukou med flera en summa på 240 yuan till förmån för ett
ålderdomshem. Vid Vårfestivalen och vid Arméns dag 1986 skänk-
te hela länets troende mer än 980 par skosulor samt medel för in-
sektsbekämpning till ett värde av 105 yuan till soldaterna vid
fronten vid Laoshan. Från och med 1985 firade varje församling
sin lokale pastor på Lärardagen. De troende vid Lijiaxiang, Xiji-
ezi, Gangkou, Wucun, Xiyao, Beidong, Dongtaidu med flera akti-
vitetscenter stöttade genom åren de lokala ålderdomshemmen
sommar och vinter med tvättning av sängkläder, inköp av nya
kläder samt skickade dem hälsningar vid Vårfestivalen.

Den 23 maj 2003 sammankallades, under de två kristna kom-
mittéernas ledning, de kristna i Tongguan län för första gången
till ett stort representationssammanträde. Under sammanträdet
använde man sig av anonym röstning och rättvisa val. Val gjor-
des till Tongguan läns kristna “tre-
själv” patriotiska kommitté och Tong-
guan läns kristna råd. De två kom-
mittéernas ledare blev Shi Yingmin.
Mötet hölls i kyrkan vid Tongguan
läns östra järnvägsstation. I hela lä-
net uppgick antalet troende vid den-
na tid till över 6000 som kom sam-
man i tjugo kyrkolokaler och i fem
mindre utpostbyggnader.  
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Förväntansfulla och aningen osäkra på
vad som egentligen väntade oss, satte vi
oss den 7 juni i år på planet mot Peking,
med slutdestination Blå Baneret i Inre
Mongoliet. Efter många timmar i luften
möttes vi till sist av vår vän Mary, eng-
elsklärare i Blå Baneret, som planerat vår
vistelse och som kom att bli vår ovärder-
liga tolk och följeslagare. I hennes myck-
et lilla och överlastade bil färdades vi på
förvånansvärt bra vägar i ytterligare tio
timmar upp till Blå Baneret. Staden Zheng
Lanqi, där vi skulle ha vår hemvist och
bedriva vår undervisning, var större än
vi väntat oss med sina ca 20 000 invåna-
re. Efter ett drygt dygn på resande fot
kom vi slutligen fram till Marys hem där
vi tillsammans med hennes familj skulle
komma att bo de närmaste fyra veckorna. 

Dagen efter vår ankomst blev vi offi-
ciellt välkomnade med en stor fest. Det
var en mäktig upplevelse. Marys ca 200
elever stod uppställda på rader på skol-
gården och applåderade när vi kom. Vi
kände oss som riktiga kungligheter när
vi gick genom gången mot festsalen och
vinkade drottninglikt. Väl framme vänta-
de många av stadens viktigare personer
för att hälsa oss välkomna. 

Vi bedrev undervisning fem dagar i
veckan för Marys elever, ett arbete som
både var svårt och krävande, men också
otroligt inspirerande och roligt. Våra ele-
ver var i åldrarna 10-17 år och vi under-
visade i tre olika nivåer. Med oss från
Sverige hade vi engelskböcker för mel-
lanstadiet, och det visade sig att vi fick
stor användning av dem. Vårt mål var
att få eleverna att våga använda sina

kunskaper i tal. Den inhemska undervis-
ningen visade sig bygga mest på utantill
inlärning, vilket innebar att eleverna inte
i någon högre grad kunde använda sig
av sina kunskaper. Deras ordförråd var
det inget fel på, men de kunde inte ut-
nyttja det. Mary hade framför allt bett
oss att jobba mycket med uttalet, som
förståeligt nog är något av det svåraste i
det engelska språket för dem, och det
visade sig verkligen behövas. 

Våra första lektioner gick mest ut på
att få en uppfattning om deras kunskaps-
nivå, och på vilken nivå vi kunde lägga
undervisningen. Mary satt oftast med på
lektionerna för att kunna bistå då över-
sättning var nödvändig, och också för
att själv ta del av metodik som vi kunde
förmedla. Vi använde oss av såväl kropps-
språk som bilder, pappersfigurer och
overheadmaterial. Vi försökte att prata
så mycket som möjligt för att eleverna
verkligen skulle få möjlighet att höra
engelska med bra uttal.

I denna stad med få utlandsbesök pas-
serade vi knappast obemärkta. I och med
att vår vistelse i Blå Baneret var allmänt
känd, blev vi också inbjudna att besöka
och att undervisa på olika kommunala
skolor i staden. Vissa av eleverna på des-
sa skolor bodde i enkla internat (12 ele-
ver per rum) eftersom de kom från
landsbygden. Vid ett flertal tillfällen
hade vi lektioner för ibland 200 elever
samtidigt på både den kinesiska och mon-
goliska mellan- och högstadieskolan.
Självklart kändes det jätteroligt att ge
fler elever möjlighet att ha lektion med oss.

Förutom besök till Kublai Khans som-

marpalats och andra lokala turistmål
fick vi också besöka sjukhuset i Blå Ba-
neret. Överläkaren Dr Te Mule berättade
för oss hur otroligt tacksamma de var
över all den hjälp de fått i form av medi-
cinsk utrustning och utbyte från Sverige.
Trots att sjukvården verkade hålla en
ganska hög kvalitet var sjukhusbyggna-
den väldigt sliten, men vi fick veta att ett
nytt sjukhus just nu byggs i utkanten av
staden, och inflyttningen beräknas till
hösten. 

Tillsammans med överläkaren fick vi
också tillfälle att besöka Dojen och plat-
sen där den gamla missionsstationen
låg. Bilfärden dit var lång på nästan obe-
fintliga vägar mitt ute på stäppen. Väl
framme var det dock fantastiskt att se de
berömda almarna som reste sig över
Gobiöknens sand, och spännande att se
platsen där så mycket arbete uträttats i
det förgångna. 

Vi fick vid många tillfällen under vis-
telsen höra många goda ord om Sverige
och EÖMs bistånd och omtanke. Mon-
golerna påpekade ofta hur högt de vär-
desätter kontakterna och vänskapsban-
den med vårt land. Sista dagen fick vi
motta ett dokument från kommunen,
där den forna missionären Margith Pers-
son utnämndes till hedersmedborgare i
Blå Baneret. Ett stort ögonblick och en
stor ära.

Det var verkligen en spännande, läro-
rik och rolig tid vi fick i Inre Mongoliet
och det känns verkligen som att vi full-
gjorde vårt uppdrag på bästa sätt.

Caroline Bleichner
Julia Mossberg
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Julia och Caroline i Inre Mongoliet
Julia och Caroline fick ett varmt välkomnande av skolbarnen i Blå Baneret.



Svenska Missionen i Kina1 hade, då missionärerna
lämnade landet 1949, verksamhet i de tre provin-
serna Henan, Shanxi och Shaanxi. Ett hundratal
missionärer hade sedan starten 1887 grundat för-
samlingar och byggt bland annat skolor, barnhem,
kliniker och teologiska utbildningsanstalter. ”Be-
frielsen” 1949 innebar att all kontakt med utlandet
klipptes av. Kyrkan skulle vara självstyrande, själv-
underhållande och självevangeliserande. Under
många år var det kinesiska samhället så herme-
tiskt tillslutet att det var svårt att bilda sig en upp-
fattning om kyrkans verkliga situation. Många
trodde att kristendomen var utplånad i Kina. 1978
öppnade Deng Xiaoping landet för kontakter med
väst. Resten är väl känt. Den kristna församlingen
inte bara överlevde – den har mångdubblats sedan
”befrielsen”! 

Stora skillnader
Under våren 2004 hade jag möjlighet att besöka
flera av församlingarna på SMKs gamla fält. I He-
nan besöktes, Luoyang och Yiyang. I Shanxi Yun-
cheng, Yongji (Puchow), I Shaanxi, Tongguan,
Huaxian, Pucheng, Chengcheng och Heyang. I
Pucheng besöktes inte mindre än sex utposter.
Intrycket från de olika församlingarna varierar
kraftigt. Det står helt klart att församlingarna i He-
nan står under stark press från myndigheterna.
Det är också här som församlingstillväxten är som
störst, ja kanske störst i hela Kina. I sydvästra Shan-
xi är tillväxttakten beskedligare och pressen från
myndigheterna därmed mindre. Några försam-
lingar i grannprovinsen Shaanxi verkar har en stor
frihet att själva utforma sin verksamhet, bjuda in
utlänningar att medverka i gudstjänster med
mera. Den stora församlingen i Pucheng med ca 
30 000 medlemmar har lyckats upprätthålla en bra
kontakt med myndigheterna utan att behöva
kompromissa med sina ideal. 

Aktiva församlingar
I Yuncheng stod missionens vagga. Det var hit
som Erik Folke kom redan 1888. Här utbildades
samfundets pastorer och en livlig verksamhet

bedrevs. Idag väntar församlingen ännu på den
tillväxt och det dynamiskt andliga liv som känne-
tecknar många andra församlingar i Kina. I Yongji
(Puchow) mötte vi äldste Li Yingzhong och med-
arbetarna Xie Xiuyun och Hu Gang. Församlingen
har ca 7000 medlemmar fördelade på 15 kyrkor
och 18 utposter. Den har ingen ordinerad pastor
utan fem äldste, varav tre aktiva, som leder verk-
samheten. Efter kulturrevolution började de krist-
na samlas igen under 1981-82 på de olika platser-
na. Man samlades i hemmen fram till 1995 då kyr-
kor började att byggas. Idag bedriver församling-
en också bibelundervisning i olika kurser som på-
går alltifrån 5 dagar till 2 månader. Många mis-
sionärsnamn är förknippade med Puchow. Här
arbetade under en tid Verner Wester, som fick följa
inte mindre än sju familjemedlemmar till graven.
Stora offer gavs och en riklig skörd blev resultatet.
Rent allmänt kan sägas att församlingarna i denna
kant av sydvästra Shanxi är betydligt mindre än i
Henan. I Heyang bygger församlingen en ny
kyrka på grunden av den förra. Det var gripande
att möta hundratals frivilligarbetare som i stekan-
de sol grävde ut den väldiga grunden för hand. 

Samhällsinsats
På den gamla missionskartan finns Yiyang ut-
märkt som ”Bistation”. Här bedrev missionärer
och medarbetare mötesverksamhet i en mindre lo-
kal i början av 1900-talet. På platsen har de troen-
de idag lyckats bygga upp ett helt sjukhus. Områ-
det ligger i en zon som är känslig men med eskort
av myndighetspersoner kunde jag besöka Yiyang.
Chefsläkaren Mei Yuanzhang lyser av stolthet då
han visar mig de olika lokalerna och de verksam-
heter som pågår. Det är på ytterst få platser i Kina
som de troende kunnat ta sitt samhällsansvar så
påtagligt som här. Budgeten för projektet är 470
000 kr. Länet har 600 000 medborgare. Inte mindre
än 20 000 av dessa är kristna som samlas i 108 regi-
strerade kapell/mötesplatser. De ej registrerade
kristna i länet är säkert ännu fler i länet. 

JEJ
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Kina

Nytt besök på gammalt fält 
Glimtar från platser där SMK bedrev mission 

1 Svenska Missionen i Kina och Svenska Mongolmissionen gick samman 1982 under namnet Evangeliska Östasienmissionen.
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Japan

Här följer en rapport från våra japanmissionärer Bo och Kerstin Dellming. De arbetar i södra delen av landet i närheten av
det berömda Fujiberget. På den norra ön Hokkaido har EÖM (tidigare Svenska Mongol- och Japanmissionen) arbetat se-
dan 1951. I år har samfundet ingått i Japans Alliansförbund.

Japans nordliga ö Hokkaido

Kära EÖM-vänner,

Här kommer varma hälsningar från ett mycket varmt Japan där temperaturen

fortfarande håller sig över 30 grader. Vi har också haft ovanligt många tyfoner

detta år. Vi väntar nu nr 18 och ber att den inte skall komma samtidigt som vi

firar vårt kapells 10-årsjubileum den 4-5 september. 

Denna gång vill jag emellertid framför allt rapportera om kyrkorna uppe i

Hokkaido. Jag har varit i telefonkontakt med pastor Todo som gett en kort

beskrivning om läget i de olika församlingarna. Först framför han sin varma

hälsning till EÖMs vänner och tackar för fortsatt förbön. Sedan april i år är

alla församlingarna nu officiellt inlemmade i Japans Allianssamfund och det

känns mycket naturligt och riktigt eftersom detta samfund och

Mongolmissionen har samma historiska rötter, nämligen missionär Fredrik

Fransson. Pastor Todo är nu vald till ledare för Hokkaidoregionen och de lokala

kyrkorna fortsätter sin verksamhet som tidigare.

• ”Konankyrkan”, där pastor Tokita arbetar, kan glädjas över nya kontakter och

sökare. Man håller just nu på med inköp av tomtmark för att bygga en ny kyrka.

• ”Ainosatokyrkan”, där pastor Yamaguchi arbetat i flera år, är nu ekonomiskt

självunderhållande och växer sakta men säkert.

• ”Shinsapporokyrkan”, som har en koreansk pastor Min, gläds över flera nya guds-

tjänstbesökare och över tre dopkandidater som planerar att låta döpa sig till jul.

• ”Datekyrkan” med pastor Igarashi har sista tiden börjat pionjärarbete i ett nytt

område.

• ”Tomakomaikyrkan”, där pastor Todo verkar, har sedan några år tillbaka varit

med och startat en ny församling i Shiraoi, där man nu börjat regelbundna guds-

tjänster.

• ”Tomikawakyrkan”, där pastor Takeuchi arbetar, utför en fin social insats genom

en av dess medlemmar, doktor Tanii, som driver ett sjukhus i den lilla staden.

• ”Noboribetsukyrkan” med pastor Takahashi i spetsen, är på stadig tillväxt.

• ”Hidakakyrkan” har nu från april i år fått sin egen pastor, Shimokawa, och ser

med ny frimodighet framåt efter att ha varit utan egen herde i flera år.

• ”Gloriachapelkyrkan” i Muroran, där pastor Fujiyama arbetar, växer bl.a. genom

Alphakurser och har också kunnat starta ett nytt arbete i en annan stadsdel tack

vare en amerikansk missionär, Steve Clark, som gör en mycket fin insats där.

Till sist vill jag glädja särskilt mongolmissionens vänner med att berätta om hur

dörrar öppnas alltmer i Yttre Mongoliet. Om någon vecka reser ett team från

Campus Crusade till Ulan Baator för att under några veckor evangelisera på ett

universitet där. Intresset för Japan är stort i Mongoliet. En av ledarna, Keiko

Kinoshita, var med på vår gudstjänst i söndags och bad om förbön. 

Tyvärr har jag inga färska hälsningar från ”Shimoumakyrkan” där pastor Takeda

verkar och från ”Aobakyrkan” där pastor Uruma är verksam. Dessa båda kyrkor

är belägna i Tokyoområdet. Låt oss komma ihåg också dem i våra förböner! 

Bo och Kerstin Dellming
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Tänkvärt

I Jesu undervisning om hur Guds rike
ska förverkligas kan vi urskilja tre
stadier.

Etapp 1. Jesu person, förkunnelse, he-
landen, demonutdrivningar och fram-
förallt hans död och uppståndelse läg-
ger grunden för Guds rike. Låt oss
kalla det för rikets grundläggning.
Etapp 2. Denna period kan kallas för
rikets uppbyggnad, då noten ska kastas i
folkhavet. Alla människor ska inbju-
das att ta emot frälsningen i Jesus
Kristus. Det är missionens, Andens,
den kristna församlingens tid.
Etapp 3. Gudsriket ska nå sin full-
komning, när Jesus uppenbaras i makt
och härlighet. Detta stadium kan be-
nämnas  rikets fullbordan. 

Idag befinner vi oss i etapp två. Idag
vill Gud handla genom sin församling
som missionens agent. Tyvärr har vi
av någon anledning fått för oss att
Gud tagit semester från och med kapi-
tel 28 i Apostlagärningarna. Vilket
misstag från vår sida!

Aldrig någonsin förut i kyrkohisto-
rien växer den kristna församlingen
som idag. Inte minst gäller det i Kina.
Historiens framtid avgörs inte i
Washington eller Beijing. Det är istäl-
let den kristna kyrkans mission som
utgör historiens innersta drivkraft
med Gudsrikets upprättande som
slutmål. Världen består idag därför att
Gud väntar att vi i den kristna försam-
lingen ska utfärda inbjudan till him-
melrikets stora fest. I detta perspektiv

blir det ytterst viktigt vad du gör!
Den kristna församlingen är därför

bärare av framtidens liv. Kristus bor
med sin härlighet hos oss genom Or-
det och sakramenten. Vi är högexplo-
siv vara, därför att vi är Kristus-bära-
re. Enligt NT är missionsuppdragets
fullgörande förutsättningen för att
Guds rike ska komma i härlighet och
för att den kosmiska nyfödelsen ska
ske, Matt 19:28; Uppb. 21:5; 2 Pet. 3:12.

Men hur ofta ställer vi inte frågan:
Tjänar all vår mission och diakoni nå-
got till? Även om vi gav bort allt vi äg-
de till de fattiga, vore inte detta bara
en droppet i havet? Det ändrar ju ing-
et av världens nöd. Kan man överhu-
vud taget vara normalt hederlig och
anständig och samtidigt vara kristen
med ett fantastiskt hopp och trygg-
het? Måste man inte välja?

Det finns bara ett sätt att kombinera
hederlighet och kristen tillhörighet
och det är att leva i mission. Likt Jesus
Kristus innebär det ett liv i död och
uppståndelse. Jag identifierar mig
med nöden och ”dör” med den. Jag
”uppstår” med Kristus och lever i hans
uppståndelse i väntan på fullkomnin-
gens morgon, då Herren Jesus nyska-
par himmel och jord, Uppb. 21:1-5. 

”Verka, tills natten kommer” sjung-
er vi i en svensk psalm. Den kan stöd-
ja sig på Jesu ord i Joh. 12:35: ”Vandra
medan ni har ljuset, så att mörkret inte
övervinner er”. Men i en dansk sång-
bok finns en ännu mera biblisk sång.

”Arbejd; thi Dagen kommer! 
Skönner du Tidens Tegn? 
När er Guds Riges Sommer
Lövspring i hver Egn.
Verden er fuld av Trängsel, 
gisper i Angst og Strid. 
Möd da med frigjort Längsel 
din Förlösnings Tid”.

Den sången vill Guds helige Ande
ska få tona fram i oss och bära oss när
vi går ut i vår dagliga arbetsmiljö. Den
vill bära oss i vår evangelisation. Den
vill lära oss att betjäna vår medmän-
niska. Den vill bära oss i vår kamp för
fred och god miljö, i vår kamp för att
rätt förvalta denna värld. Den vill bära
oss till dess vi ser slutmålet realiserat:
Guds rike i full härlighet.Låt oss där-
för säga som de första kristna: Kom,
Herre Jesus.

Agne Nordlander

Vi är hoppets bärare

“Det är den kristna kyrkans mission som utgör historiens innersta drivkraft 
med Gudsrikets upprättande som slutmål.”

❏ 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:
❏ 50 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



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

Många svenskar har under senare år besökt
församlingar i Inre Mongoliet. Detta gäller
främst Hohot och Baotou. Här följer adres-
ser och mötestider till några av de större för-
samlingarna i Inre Mongoliet. Medlemmar-
na är nästan uteslutande kineser och kine-

siska är predikospråket. Det finns troligen
inte någon registrerad församling i Inre
Mongoliet där mongoler är i majoritet och
mongoliska predikospråk. Däremot finns
det mongoliska ej registrerade husförsam-
lingar. 

Nytt

Läst

Engelsklärare till Kina 
Erfarna engelsklärare söks för tjänsgöring i
Kina, start hösten 2005. En förutsättning är
att Du är personligt kristen och engagerad i
en församling. För närmare information, kon-
takta vår expedition. 

Mongoliska läkare till Sverige
Under tiden 19 oktober-2 november gästas
EÖM av fyra läkare och administratörer från
två sjukhus i Inre Mongoliet. Besöket ingår i
ett SMR-projekt där en svensk kirurg förelä-
ser i Inre Mongoliet vid två tillfällen samt be-
sök från Inre Mongoliet till svenska sjuk-
vårdsinstitutioner. Fullständig information om
projektet finns på vår hemsida:
www.eom.nu

Ny bok om kyrkan i Kina 
David Aikmans bok Jesus in
Beijing kom ut under 2003
och väcker stor uppmärksam-
het över hela världen. Aik-
man som tidigare varit korre-
spondent för Time Magazine,
har intervjuat många ledare
för både den registrerade och
ej registrerade kyrkan. Aik-
man  tecknar också en utmärkt historisk bak-
grund till församlingarnas utveckling och
framväxt. Boken kan beställas från Regnery
Publishing, Inc. USA.

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

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

Adresser och telefonnummer till församlingar i Inre Mongoliet


