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Först en god fortsättning på julen och ett
Gott Nytt År. Ett varmt tack till Er alla som
under 2004 har stött oss med förbön och offer. 

Häromdagen fick jag frågan vilka hjälporganisa-
tioner som jag stödjer. ”Jag hjälper några få som
jag känner väl till” blev svaret. Jag har funderat
mer över frågan. Låga administrationskostnader
är självklart. Inom EÖM är vi så lyckligt lottade
att vi kan sända ut 100 % av insamlade medel till
olika projekt. Det beror bland annat på vår dukti-
ge kassaförvaltare, Eskil Roos, som tyvärr avgår
vid årsskiftet. Eskil hade förmågan att under kurs-
uppgången för några år sedan placera vårt kapi-
tal helt rätt. Vid nedgången gick han ut i tid vilket
resulterade i att vinsten för EÖM blev så stor så
att vi idag kan använda det egna kapitalet till
våra verksamhetsomkostnader. Vi önskar Eskil
allt gott då han nu lämnar över stafettpinnen till
vår styrelsemedlem Håkan Leanderson. 

Det finns fler viktiga kriterier för vilka organisa-
tioner man bör stödja. Jag glömmer aldrig mis-
sionären som stolt berättade om hur hon delade
ut kläder till de behövande på platsen. Det var
naturligtvis rätt men blev ändå helt fel. Att
många gick omkring i avlagda och inte helt pas-
sande persedlar kanske man kan leva med men
att samtidigt den lokala konfektionsindustrin, som
byggts upp med svenska biståndsmedel, helt
slogs ut känns inte alls bra. Ja, exemplen kan
mångfaldigas. Det är viktigt att fundera över vil-
ka effekter våra ansträngningar och projekt får i
ett lite längre perspektiv. Vi skulle till exempel
kunna tala länge om barnhemsbarnens situation
då de blivit vuxna och ibland hamnar mellan två
eller flera kulturer. Vi lämnar ämnet för tillfället
men slår fast att den organisation som vi stöder
bör har en klar och långsiktig målsättning med
sitt arbete.

Den gångna hösten har varit innehållsrik. Det
började med upptäckten av viktiga gulnade do-
kument fem våningar ner i urberget på Riks-
arkivet i Stockholm.  De visade sig vara lagfarter
på byggnader och tomtmark som man idag stri-
der om i Kina. Vi återkommer till dessa doku-
ment längre fram i tidningen. Tillsammans med
Bo Dellming och fem japaner kom vi till Beijing i
början av oktober 2004.  Flickan på vår tidnings
framsida firar att Maos Kina fyllde 55 år under
denna månad. Resan hade som mål att introducera
vår japanska systerkyrka till det arbete vi bedri-
ver på missionens gamla fält i Henan, Shanxi och
Shaanxi. Vi besökte bland andra församlingarna i
Luoyang, Yiyang, Pucheng och Heyang. De re-
presentanter för den japanska samfundsledning-
en som var med på resan tog på stående fot beslut
om att bygga en kyrka i Kina samt inbjuda pasto-
rer till besök i Japan. Återigen påmindes jag om
hur viktigt det är med det personliga mötet, eller
som ordförande i den japanska systerkyrkan
uttryckte det: ”andas dess luft och möta dess folk”.

I Kina besökte vi också sjukhuset i Yiyang utanför
Luoyang. EÖM startar under januari månad ett
Sida-finansierat projekt tillsammans med den
lokala församlingen där. Det gäller uppbyggna-
den av en vårdavdelning för gravt handikappade.
Våra insatser gäller främst utbildning av perso-
nalen. Hemkommen från Kina tog vi emot en
grupp från Inre Mongoliet. Läkarna från Gula
och Blå Baneren gjorde besök på ett flertal svens-
ka institutioner. De imponerades av den höga
standarden på svensk sjukhusvård och av den
medicinska utrustningen på de sjukhus vi besök-
te. Vi samtalade också om sjukvårdsrutiner och
inte minst den gemenskap och närhet till vårdta-
garen som inte kan mätas i kronor och ören.

Jan-Endy Johannesson

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

Omslaget: Under första veckan i oktober 2004 firades nationaldagen med pompa och ståt. Det var nu 55 år sedan 
Mao utropade det nya Kina från Himmelska fridens torg. Den lilla flickan deltar i firandet ett kvarter från torget. 
Foto: Anne-Marie Johannesson.



Under oktober månad genomfördes
steg två av tre i ett Sida-finansierat
projektet för vidareutbildning av
läkare i Inre Mongoliet, Kina.
Första steget togs då Pekka Meller-
gård, specialist i neurokirurgi, reste
till Blå Baneret och Gula Baneret
och föreläste om vård av patienter
med akuta skallskador. Som steg
två av projektet, kom i oktober en
delegation från Inre Mongoliet för
att besöka svenska sjukhus. Jag
hade den stora förmånen att följa
med våra gäster och fungera som
tolk under deras två veckor långa
besök i Sverige. Stig Bergkvist var
också med under hela resan som
vår chaufför.

Det var med uppenbar beundran och
med stor nyfikenhet de fyra besökar-
na gick runt på akutmottagningen på
Danderyds sjukhus i Stockholm. Det

var det första besöket på ett större
sjukhus och det var mycket som var
nytt och intressant. - Vad är det här? -
Vad används de här till? De hade
många frågor kring avancerad medi-
cinsk utrustning, men även vad gäller
enkla saker som provtagningsmateriel.
Men framför allt var det organisatio-
nen och planeringen av mottagningen
som imponerade. - Vår akutmottag-
ning är inte så här välplanerad...,
uttryckte dr Mengke, när vi vandrade
runt bland undersökningsrummen.
Röntgenavdelningen och operations-
avdelningens placering i förhållande
till akutintaget, till exempel, var något
de genast såg som en förebild när de
bygger nya akutmottagningar på sina
sjukhus i Inre Mongoliet, Kina.

Delegationen bestod av dr Te Muer,

läkare och sjukhuschef i Blå Baneret,
dr Mengke Batu, kirurg och sjukhus-
chef i Gula Baneret, herr A Baogang,
politisk representant för området
Xilinguolemeng (det distrikt i Inre
Mongoliet där Blå och Gula Baneren
ligger) samt He Kaimei, lärare i eng-
elska i Blå Baneret, som också var med
som tolk under resan.

Under de två veckorna hann vi be-
söka fem större sjukhus, en vård-
central, ett ålderdomshem och ett hos-
pis. Studiebesöken med kontaktper-
soner som mötte upp hade bokats in
av Pekka Mellergård. Han mötte upp
i slutet, vid besöket på Linköpings
Universitetssjukhus, något som var
mycket uppskattat av våra gäster som
ju hade träffat Pekka under hans be-
sök i Inre Mongoliet. 
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Läkare från Inre Mongoliet i Kina
besöker Sverige

Dr Mengke lyssnar uppmärksamt då modern apparatur demonstreras vid besök på akutmottagning. Foto: Stig Bergkvist



Rapport från Akira Mikami,
ordförande för Östasiens
Evangeliska kyrka.

Först och främst vill vi tacka för möj-
ligheten att få göra denna resa, att själ-
va få vandra på Kinas jord, andas dess
luft och möta dess folk. Framför allt är
vi tacksamma för alla kyrkor vi fick
besöka och alla kristna kineser vi fick
träffa, som alla utstrålade en sådan ren,
varm och äkta kärlek till Jesus. Vi märk-
te att de ägde något som vi i vårt fria
men materialistiska samhälle håller på
att förlora.

En sak vi lärde oss genom denna
resa var att vår allsmäktige Gud älskar
alla folk, vare sig vi lever i ett fritt eller
i ett kommunistiskt samhälle. Det vik-
tiga är inte vilket samhällssystem vi
tillhör utan att vi tror på och tjänar vår
Herre Jesus Kristus med en äkta, le-
vande kärlek.

Före resan undrade jag mycket över
vad Gud egentligen hade för avsikt
med denna kinaresa. Under vårt sam-
funds uppbyggelsemöten i november

förra året fick vi ett mycket uppmunt-
rande budskap att Gud i framtiden
vill använda även detta lilla samfund,
Östasiens Evangeliska Kyrka, inte ba-
ra för Japans frälsning men också för
världsmission. När vi nu på EÖMs
inbjudan fick besöka dessa platser där
missionen i många år bedrivit arbete
kände vi alla starkt att det är här Gud
vill att vi skall göra en insats. När
EÖMs missionärer tvingades lämna
Kina kom de till oss med evangeliet
om Jesus Kristus. Som ett resultat av
deras arbete har många japaner blivit

frälsta och vårt samfund grundats.
Med tanke på detta känner vi att det
måste vara vår allsmäktige Guds plan
och vilja att vi nu skall hjälpa och stöd-
ja dessa kyrkor i Kina. Vi känner det
som en Guds ledning att det nu är vår
tur att fortsätta det arbete som EÖM
en gång startade i Kina.

Än en gång vill jag å samfundets
vägnar och allas våra vägnar, som fick
vara med på denna underbara resa
framföra vårt varma TACK.
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Japan

Japaners möte med den
kinesiska kyrkan

Pastor Akira Mikami från Mishima överlämnar en gåva från det japanska
samfundet Östasiens Evangeliska kyrka till äldste Li i Pucheng. 
Fr. v Pastor Jia Enhui, Akira Mikami, Bo Dellming samt äldste Li.
Foto: JEJ

Själv blev jag glatt överraskad över
hur vänligt vi blev bemötta överallt.
Sjukhusdirektörer, överläkare och
sjuksköterskor tog sig tid att presente-
ra sina sjukhus och avdelningar,
berätta om utrustning och behand-
lingar och svara på alla möjliga frågor.
Överallt vi kom bjöds vi på fika och
på flera ställen även på lunch. Våra
gäster lärde sig att “fika” är något vi
gör mycket i Sverige. - Vi måste näs-
tan fortsätta dricka kaffe när vi kom-
mer hem, skämtade dr Te Muer, även
om jag förstod att de längtade efter
sitt salta hästmjölkste - en mongolisk
specialitet som alla mongolietresenä-
rer har erfarenhet av.

Sverigebesöket var 15 dagar långt.
Redan andra dagen var våra gäster
och hälsade på “Bi taitai”, Margith
Persson, som ju är i det närmaste en
legend i Inre Mongoliet för sina insat-
ser för denna del av Kina. Det var ett
känslosamt möte där den nu 93-åriga
Margith också pratade mongoliska
med våra besökare. De ville gärna få
tillfälle att träffa Margith ännu en
gång innan de åkte hem till Inre
Mongoliet, så sista dagen, bara några
timmar innan flyget avgick från
Arlanda, hann de med ett besök till.

Efter det sista sjukhusbesöket i Lin-
köping ledde Pekka Mellergård en ut-
värdering av projektet. Våra gäster
var mycket nöjda med upplägget och
planeringen. Det var mycket som var
nytt och inspirerande, men kanske
inte främst avancerad medicinsk-tek-
nisk utrustning. Som Pekka också po-
ängterade; man kan göra väldigt
mycket med goda grundläggande
kunskaper om vården och en välpla-
nerad organisation. De mindre sjuk-
husen i Kina kan inte, inom den när-
maste framtiden, få tillgång till den
avancerade medicinska utrustning
som vi har i den svenska sjukvården,
men de kan redan idag få bättre kun-
skaper om hur de på bästa sätt kan
organisera och utnyttja de resurser de
har.

Annelie Sköld
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Tänk att det redan gått tio år sedan
vårt Nordiska trähus fogades samman
och sattes upp på missionens tomt i
Fuji. Man brukar säga härute att det
tar tio år att bli accepterad på en ny
plats och det känns faktiskt så nu. Vi
har fin kontakt med våra grannar och
känner oss riktigt hemma. Vi bara ber
att alltfler av dem skall våga sig in i
kyrkan men för de flesta av dem är
tröskeln fortfarande för hög. Vi gläds
över den fina gemenskapen i försam-
lingen och alla som villigt hjälper till
på olika sätt. Vi börjar bli som Kristi
kropp, lemmar varandra till tjänst.
Förenade till ett i Kristus får vi sedan
gå ut till människorna runt omkring
oss med evangelium i ord och gär-
ning.

Den kinaresa vi fick göra tillsam-
mans i oktober blev betydelsefull på
många sätt – läs pastor Mikamis arti-
kel på sidan 3. Själv har jag märkt att
det blivit en större öppenhet mellan
oss pastorer. Vi har bland annat be-
stämt oss för att regelbundet ha gemen-
samma bönemöten för yttre missio-
nen, särskilt Kina. Vår kinesiska med-

lem, Liu Takekawa, vinner alltfler ki-
neser för Kristus. Hittills har jag i år
döpt två unga kineser och i den Alpha-
kurs på kinesiska som hon startat nyli-
gen är det redan flera som avgjort sig
för Kristus.

Vårt Alpha-arbete fortsätter som
vanligt. Förutom Alpha-kursen på ki-
nesiska har vi också en kurs på engels-
ka, som Kerstin leder för sina engelsk-
elever samt en dag-alphakurs där
några redan uttryckt sin önskan att få

bli döpta. Man blir både gripen och
ödmjukt tacksam när man ser vad Guds
Ande gör i människors liv. Äran skall
Jesus ha.

Men det är inte alltid lätt att vara en
kristen och många får kämpa med si-
na problem och svagheter. Flera står
nu på kö för att få själavårdssamtal
med Kerstin och mig.

Vi arbetar alltid tillsammans. Då vill
det till att ha både Kristi medkänsla
samt lyhördhet gentemot den Helige
Ande, den verklige själavårdaren.

Återigen står julen för dörren med
dess speciella möjlighet att nå ut till
detta folk med evangelium. Den 4 de-
cember har alla kyrkor här i Fuji ett
gemensamt julfirande då bland annat
en före detta gangster, som nu är pas-
tor och helt förvandlad, skall vittna
om hur han blivit frälst från ett liv i
brott, våld och missbruk. Vi har kallat
honom därför att Fuji stad är en av de
platser som har flest narkotikabrott i
hela Japan.

När jag skriver dessa rader sitter jag
på EÖM:s kontor, på väg hem till Åseda
för att ta ett sista farväl av min älskade
pappa, som stilla gick över gränsen till
evighetens värld den 6 november. Jag
är viss om att han har fått flytta hem
till Jesus och delvis tror jag det beror
på alla våra underbara trossyskon i
Japan. Pappa och mamma var nämli-
gen inte glada när jag reste ut första
gången till Japan men deras inställ-
ning förändrades helt efter deras drygt
två månaders vistelse därute. Japaner-
nas kärlek och omtanke smälte deras
hjärtan och det var i Japan jag hörde
pappa be för första gången och sedan
har han dragits närmare och närmare
Jesus allt eftersom åren gått. Jag glöm-
mer aldrig de gånger jag fått böja knä
vid altaret vid pappas sida och ta emot
nattvardsgåvorna. Allt av bara nåd.

Med tack för ännu ett år i EÖMs och
Kristi tjänst.

Era tillgivna Kerstin och Bo Dellming

Falkhöjdens kapell – 10 år!

Falkhöjdens kapell. Foto: JEJ

Lovsång i kapellet. Foto: JEJ
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Telefonsamtalen till arkiv i London och
Singapore gav inga resultat. De doku-
ment som jag sökte fanns inte längre
kvar. Det gällde lagfarter och andra
juridiska dokument som ständigt
efterfrågas då vi möter företrädare för
den kristna församlingen i Kina. Av
äldre missionsvänner hade jag fått
veta att de värdefulla dokumenten
sänts till Kina Inlandmissionens arkiv
i Shanghai under slutet av 1940-talet.
Vid denna tid stod Kina som bekant
mitt under brinnande inbördeskrig.
Kontakter med arkivansvariga på
Overseas Mission Fellowship, tidigare
CIM, gav dock inga resultat. Under ett
besök på Riksarkivet i Stockholm, då
jag själv fick tillfälle att botanisera bland
missionens papper fem våningar ner i
urberget, fick jag plötsligt syn på
trälådan som stod längst ner på en

hylla. Den fanns inte med i någon
arkivförteckning och var därför helt
okänd för personalen. Lådan visade
sig innehålla original av juridiska
dokument till de flesta av de fastig-
heter och jordområden som missio-
nen tidigare ägt i Kina. Lyckligtvis var
originalen endast deponerade på
Riksarkivet vilket innebär att de fort-
farande ägs av missionen. Hela lådan
finns nu på EÖMs kontor i Tranås. Vid
besök i Kina under oktober i år hade
vi glädjen att överlämna en del hand-
lingar som nu noga undersöks av juri-
diska experter tillsammans med kyr-
kans personal. Flera församlingar lig-
ger i tvist med myndigheterna gällan-
de tomtmark och byggnader. Vi hop-
pas och ber att de gulnade dokumen-
ten får innebära ”landvinningar” för
dessa församlingar. 

JEJ

Gulnade dokument återfunna

Historiskt

Den värdefulla lådan hämtas ut på Riksarkivet i Stockholm. Foto: Annelie Sköld

Köpekontrakt på kapellgården i
Ruicheng, Henan, Kina daterat 1925.



Tänkvärt

En turist gästade en from mans hem.
När han såg hur tomt hemmet var på
möbler frågade han: ”Var är dina
möbler?” Som svar fick han motfrå-
gan: ”Var är dina?” ”Men jag är ju ba-
ra på genomresa”, invände turisten.
”Det är jag också”, blev svaret.

Vi reser som aldrig förr. Vi reser på
tjänsteresor, nöjesresor, charterresor
till solen och värmen. Resor ger vid-
gade perspektiv men vi glömmer så
lätt att vi bara är på genomresa.

Vi kan upptäcka hela världen men
ändå missa meningen med vår livsre-
sa. Tron ger oss insikten att denna
världen inte är allt. Vi har ett ursprung
och ett mål som sätter in våra liv i ett
större sammanhang. 

När Abraham nås av Guds kallelse
bryter han upp för att börja en lång
resa, som också är en andlig resa. Han
visar oss att om man vill följa Gud får
inte bagaget vara för tungt och bo-
pålarna inte slås ner för djupt. Det av-
görande är inte om vi reser eller håller
oss stilla utan om vi vill lyssna när
Gud kallar oss. Den inre resan kan
man göra även om man är bunden vid
en sjuksäng. 

Vi är alla rymdresenärer, som färdas
fram i en svindlande fart fastklamrade
vid vårt lilla jordklot i ett oändligt
universum. ”Varifrån och varthän?”
är människans ständiga fråga.

Gud,  som bor i ett ljus dit ingen kan
komma, gör den långa resan från him-
len till jorden för människans skull.
Här är han beredd att slå läger och
campa för att vara nära oss:

”Se Guds tält står bland människor-
na, och han skall bo ibland dem och
de skall vara hans folk. Och Gud själv
skall torka alla tårar från deras ögon”
(Upp. 21:3). Ordet advent kommer av
samma ord som äventyr. Ingen även-
tyrshistoria kan vara mer spännande
än den som handlar om Guds advent
i världen. Jesu liv blev så kort. Han
var bara på genomresa men han hann
ge mänskligheten ett nytt hopp både
för livet och evigheten.

Paulus var tältmakare och som re-
sande missionär blev han en tidig globe-
trotter med evangelium om Guds nåd
som sitt viktigaste bagage. I de städer
och byar som han reste igenom blev
upptäckten av denna nåd den bestå-
ende grund på vilken Kristi världsvi-
da kyrka skulle byggas.

När jag läser gamla årgångar av vår
missionstidning slår det mig hur mycket
tid de första missionärerna tillbring-
ade på resande fot. Det var ofta stra-
patsrika resor men man bars fram av
sin kallelse och av missionsvännernas
förbön. Säkert drevs också många av
en god portion äventyrslystnad. Advent
och äventyr går gärna hand i hand när

man är beredd att bereda vägen för
Herren.

”Jag är en gäst och främling”, sjunger
vi. Det finns ett farligt främlingsskap i
världen, som vill få oss att förringa
jordelivet och vårt ansvar här i värl-
den. Men jordelivet är inte bara en
transportsträcka till himlen. Det är nå-
got att tacka Gud för och förvalta till
glädje både för oss själva och för
andra. Det finns också ett gott främ-
lingsskap, som påminner oss om att vi
bara är på genomresa. Vi är pilgrimer
på väg mot ett himmelskt mål. Det
målet är både långt borta och mycket
nära. Därför: ”Ta på dig vandrings-
skorna och kasta dig i Guds famn!”
(M Eckehart)

Tord Ershammar

På genomresa

“Jordelivet är inte bara en
transportsträcka till himlen.
Det är något att tacka Gud
för och förvalta till glädje
både för oss själva och för

andra.”

❏ 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
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Konferensglimtar

Mötesprogram våren 2005 
Vi planerar nu vårens mötesprogram. Vi står
till förfogande för missionsmöten där vi
visar den gripande filmen ”The Cross”. Inga
andra kostnader än ett frivilligt offer till
uppbyggnad av vårdavdelning för handi-
kappade i Kina. Se Almanackan januari må-
nad. Tag gärna kontakt med Jan-Endy Jo-
hannesson för att planera ett mötesbesök. 

Sökes: Datortomografikamera 
till Inre Mongoliet
Vi söker nu en begagnad CT-kamera till Gula
Baneret i Inre Mongoliet. Om du har tips om
detta, var vänlig kontakta Stig Bergkvist 08-
768 44 51.

Nytt

Engelsklärare till Kina 
Erfarna engelsklärare söks för tjänstgöring 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. 

Almanacka
Vi har i år glädjen att bifoga EÖMs almanacka.
Varje månad presenteras ett projekt. Du kan
själva vara med och stödja dessa genom att
sända in en gåva till missionen antingen
genom att använda bifogade inbetalningskort
eller använda autogiro som presenteras när-
mare i almanackan. Ett viktigt stöd är också
dina förböner för missionens ledning, och för
alla de projekt som vi är involverade i.  

Mongol huvudtalare i Jönköping 
Erdenebayar var en av huvudtalarna på Alla
folkkonferensen som hölls i Jönköping 12-14
november. För 13 år sedan hade Erdene-
bayar från Mongoliet inte hört talas om Jesus.
Hon hade sökt till läkarlinjen på universite-
tet i Ulan Bator men hade inte tillräckligt
med pengar för att kunna muta de rätta per-
sonerna. Desillusionerad och besviken bör-
jar hon fundera över livets mening. Så möter
hon kristna som för henne fram till en levan-
de tro. Idag är Erdenebayar är direktor för
Mongolia Mission Center i Erdenet vars vision
är att grunda en församling i varje stad i
Mongoliet. EÖM har under många år stött
detta centrum varifrån evangeliet nu når allt
vidare ut till den mongoliska stäppen. 

Uppmärksammad film om Kinas
kristna
Den kände kinesiske regissören Yuan Chi-
ming skrev under 1980-talet “River Elegy”
som visades på kinesisk TV under 1988. Den
krävde öppning mot väst och demokratise-
ring. Efter massakern i Beijing 1989 flydde
Yuan till USA.
Han kom efterhand i kontakt med kristna ki-
neser och blev snart
själv en bekännan-
de kristen. År 2004
kom hans film The
Cross ut i väst och
smugglades sena-
re in i Kina där den
väckt stor uppmärk-
samhet. Filmen som
varar i fyra timmar
och består av fyra
delar handlar om
den kinesiska kyr-
kans villkor i ett
kommunist iskt
samhälle. Den börjar dock med en intressant
tillbakablick om hur kristendomen nådde
landet. Flera personliga vittnesbörd från pas-
torer och lekmän som suttit fängslade under
decennier gör ett oerhört starkt intryck på
tittaren. Det märks också att filmen är gjord
av ett proffs. Såväl ljud- som bildkvalitet är
av allra högsta klass.
Dvd:n finns i två versioner, dels på kinesiska
och dels med engelskt tal och svensk textning.
Visning av filmen kan beställas från EÖM.
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Erdenebayar är ledare för Mongolia
Mission Center. Foto: Ljus i Öster

På vår hemsida får du information om missionens arbete. Här finns exempelvis rapporter om pågående eller avslutade
projekt, missionens historia och lediga platser. Du kan också få reda på hur du kan studera kinesiska vid svenskt eller
kinesiskt universitet. 
Länksamlingen är en guldgruva för dig som vill få detaljkunskaper gällande främst Kina. Här finns bland annat 
reseguider och faktaböcker.
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