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Missionssekreteraren har ordet

Omslaget: Elever från bibelskolan i Luoyang år 2002.

Under februari fick vi ett oväntat bre v.
Ett TV-team från Inre Mongoliet hörd e
av sig. De ville komma till Sverige och

göra ett TV- p rogram med Margith Persson, en
av Svenska Mongolmissionens tidigare missio-
n ä re r. I skrivande stund vet vi inte om besöket
kan genomföras eller ej, men intresset i Kina
visar på en stor uppskattning av Margiths och
andra missionärers osjälviska arbete både före
och efter 1949. Om förfrågan hade kommit från
något annat land än Kina hade det kanske inte
känts så märkligt men i Kina har ofta missions-
epoken smutskastats och missionärerna be-
skyllts för att vara imperialismens ideologiska
s p r å kr ö r. Naturligtvis begicks misstag under den
l å n g a missionsepoken. Ändå är det säkert så
att de flesta missionäre r, inte sällan med livet
som insats, utförde ett osjälviskt arbete i kärle-
kens tjänst. Osjälvisk kärlek lämnar alltid spår
efter sig. Men Kina är stort. I en annan pro v i n s
hölls så sent som hösten 2004 möten där kyr-
k o l e d a re uppmanades att kritisera missionse-
poken och missionärernas arbete. Trenden går
nog annars mot större frihet för de kristna.

Ett katolskt forskningsinstitut i Hong Kong
rapporterar nu att Bibeln för första gången
finns med på en litteraturlista över vad elever-
na i Shanghais skolor bör läsa. Att Bibeln re-
kommenderas, tillsammans med konfuciansk
och taoistisk litteratur, bör ju rimligtvis också
medföra att den åtminstone i någon mån görs
tillgänglig för dessa elever.

H a n d i k a p p rojektet i Yiyang, provinsen Henan
är nu igång. Projektet löper på tre år och inne-
bär utbildning av personal: läkare och s k ö t e r s-
kor samt utbildning och träning av p a t i e n t e r-
na. Projektet är ovanligt i Kina då huvud-
mannen för sjukhuset är den kristna försam-

lingen som grundades i början av 1900-talet av
EÖMs missionäre r. Tack till alla er som stöder
detta viktiga projekt. Under de närmaste åre n
kommer ni att få fortlöpande rapporter från
Yiyang.

S I D A arbetar nu med en ny landstrategi gäl-
lande Kina. EÖM var under februari månad
tillsammans med flera andra org a n i s a t i o n e r
inbjudna till SIDA för samtal. Den nya land-
strategin skall gälla 2006-2010. Liksom tidigare
kommer de direkta bidragen till utvecklings-
p rojekt att vara relativt begränsade. Kina bör-
jar redan bli en ekonomisk stormakt och bord e
på sikt kunna fördela det begynnande välstån-
det som nu kan synas i de östliga pro v i n s e r n a
också in i landet. SIDA vill dock fortsätta att
arbeta med hiv/aids, mänskliga rättigheter,
g e n d e r f r å g o r, rättsäkerhet, demokrati samt
m i l j ö f r å g o r. Om kristna organisationer i fort-
sättningen skall kunna vara med och förmedla
statligt stöd i form av projekt behöver dessa
komponenter vara med. Utvecklingspro j e k t e n
b o rde dock också kunna utformas så att de helt
fyller också SIDAs krav.

Hiv/aids uppmärksammas nu i kinesiska me-
dia. Före Sars-katastrofen medgav myndighe-
terna motvilligt att det fanns några få upptäck-
ta fall av hiv/aids. Nu inser man allvaret i situa-
tionen och erkänner att drastiska åtgärd e r
måste till för att inte spridningen skall öka
o k o n t rollerat. Vi förprojekterar nu ett hiv/
a i d s - p rojekt i provinsen Henan och återkom-
mer till detta i nästa nummer av tidningen.

Slutligen – på sidan 11 hittar du en talong med
uppmaningen ”Tipsa en vän”. Vi sänder gärna
tidningen kostnadsfritt till någon som du tyck-
er borde ha tidningen.

Jan-Endy Johannesson



Under hösten gjorde några läkare
från Inre Mongoliet ett besök i
Sverige för att bland annat studera
svensk sjukvård. Här följer en
brevhälsning från doktor Mengke
Batu, en av besökarna, där han
berör vilken nytta han haft av
b e s ö k e t .

Kära svenska vänner,

Vi har just firat vårfestivalen. Här i Inre
Mongoliet kallar vi festivalen den vita
månaden. Det är en av våra traditio-
nella högtider och symboliserar det nya
å rets ankomst. Med anledning av detta
vill jag, å min och personalens vägnar,
önska alla våra svenska vänner ett
gott nytt år. Vi önskar er god hälsa,
glädje och all lycka och framgång.

Det var en stor ära för mig att under
det gångna året få besöka Sverige. Jag
togs emot med stor vänlighet och gäst-

frihet under mitt besök. Och ännu vik-
t i g a re; jag fick se många nya saker och
l ä rde mig mycket under resan. Detta
kommer att vara av största nytta i mitt
framtida arbete och har också påver-
kat min syn på saker. Jag vill än en
gång uttrycka min stora tacksamhet
till EÖM och alla våra vänner i Sverige.

Efter att ha kommit hem har jag –
efter svenskt mönster – genomfört föl-
jande praktiska förändringar i sjukhu-
sets administration:

Vi har förbättrat akutmottagningen
och installerat EKG-övervakningsap-
parat, re s p i r a t o r, defibrillator, apparat
för ventrikelsköljning och annan akut-
u t rustning. Vi har ökat personalstyr-
kan på akutmottagningen och tagit
fram program för specifika akutfall där
de medicinska åtgärderna följer ett visst
bestämt schema.

Med utgångspunkt från förh å l l a n-
dena i vårt län, har vårt sjukhus lyck-
ats införskaffa en ambulans från den
autonoma re g i o n s a d m i n i s t r a t i o n e n .
Ambulansen är utrustad med ultra-
ljudsapparat, EKG, pro v t a g n i n g s u t-
rustning, re s p i r a t o r, kiru rgiska instru-
ment m.m. och kommer att vara till
stor hjälp för att ge befolkningen ute
på slätten bättre tillgång till medicinsk
v å rd.

För att göra en genomgripande för-
ändring i vår hälso- och sjukvård, som
har drivits enligt traditionella meto-
d e r, och för att öka effektiviteten och
kvalitén på vårt arbete, planerar jag
att etablera en informationsavdelning
på sjukhuset.

Önskar Er allt väl
Mengke Batu
2 0 0 5 - 0 2 - 2 1
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Brevhälsning från Inre Mongoliet

Dr Menke Batu, till höger, under besök på svensk intensivvårdsavdelning i
oktober 2004. Foto: Stig Bergkvist

Brevet i original



Hiv/aids fortsätter att öka runt om i
världen. Enligt UNAIDS (FNs org a n
för hiv/aids-frågor) är snart  var 100:e
vuxen smittad. Idag bär nästan 40 mil-
joner människor på viruset. Siffran är
svindlande hög! De flesta känner till
att södra Afrika är speciellt hårt drab-
bat, men nu varnar man alltmer för att
hiv/aids sprids snabbt även över A s i e n ,
bland annat i Kina.

De kinesiska myndigheterna har
länge varit mycket ovilliga att erkän-
na att hiv/aids ens förekommer i lan-
det. Men nu har man mer och mer
börjat medge att problemet finns. De
å t g ä rder som har vidtagits från myn-
digheternas sida räcker dock inte alls
till i detta jättelika land med dess enorm t
stora befolkning. Från UNAIDS håll
befarar man att det kommer att finnas

över 10 miljoner hiv-smittade i Kina
redan 2010 om utvecklingen fortsätter
i samma takt.

Att smittas av hiv/aids är inte bara
en tragedi för den enskilde. Det drab-
bar hela familjer. Ofta smittas maken
eller makan innan sjukdomen ens upp-
t ä c k t s . Och i ett land som Kina, där
kunskapen om hiv/aids och hur viru-
set smittar ofta är dålig, särskilt på
den fattiga landsbygden, leder sjuk-
domen till rädsla och skam. Männi-
skorna runt omkring blir rädda för att
själva bli sjuka och de hiv-smittade
blir diskriminerade och isolerade från
resten av samhället.

F ö rutom tragedin att människor in-
sjuknar och dör, uppkommer pro b l e-
met med barn som förlorat sina för-
ä l d r a r. Många barn står plötsligt en-

samma i världen och om de inte har
tur och har släktingar som kan ta
hand om dem, finns risken att de ham-
nar på gatan och får klara sig själva
genom att tigga eller stjäla. Någon skol-
gång eller sjukvård är naturligtvis inte
att tala om för dessa barn. Deras kamp
gäller mat för dagen och någonstans
att sova.

Situationen kan tyckas mörk. Siff-
rorna på drabbade är skrämmande
stora och behoven kan tyckas oändli-
ga. Men det finns hopp! Det är många
som arbetar med att informera och
undervisa om prevention, det är många
som arbetar med att stödja och vård a
smittade och sjuka. I det här arbetet
kan den kristna kyrkan spela en stor
ro l l .

Amity Foundation är en kinesisk,
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Hiv/aids-situationen i Kina
Amitys fadder-program för föräldralösa barn

Stiftelsen Amity bedriver sedan några år tillbaka flera hiv/aidsprojekt. Här besöker de barn som förlorat sina föräldrar
i sjukdomen.



sekulär organisation som gru n d a d e s
1985. Initiativtagarna var en gru p p
kristna kineser som ville stödja den
sociala utvecklingen i Kina, samtidigt
som de ville göra den kristna kyrkans
aktiva deltagande i samhället mer känt.
Sedan grundandet har Amity stött ut-
bildnings- och hälsoprojekt runt om i
Kina. De stödjer också särskilt pro j e k t
vars mål är utvecklandet av västra Ki-
na som fortfarande, ekonomiskt sett,
ligger långt efter de rikare, östra pro-
vinserna. EÖM har tidigare samarbe-
tat med Amity och skickat ut kristna
e n g e l s k l ä r a re till Kina. Vi hoppas ock-
så att under året få igång ännu ett
samarbete i ett projekt som gäller just
p revention av hiv/aids. Amity har
e r f a renhet från tidigare, liknande pro-
jekt och EÖM hoppas kunna få del av
denna erfare n h e t .

Sedan juli 2002 har Amity haft ett
p rojekt som riktar sig till föräldralösa
barn. Många av dem har förlorat sina
föräldrar just i hiv/aids, men det kan
även ligga andra tragedier bakom. Se-
dan starten 2002 har 2 287 barn fått
stöd från Amity genom ett fadder-
p rogram. Tack vare “faddrar” runt om
i världen kan Amity ge barnen ett eko-
nomiskt bidrag som räcker till mat
och uppehälle, skolgång och sjukvård .
Barnen i projektet bor inte på barn-
hem utan placeras i första hand hos
s l ä k t i n g a r. Det ekonomiska stödet gör
det möjligt för dessa släktingar att ta
hand om barnet, vilket kanske inte va-
rit möjligt annars.
Vill du bli en fadder?

Vill du vara med och stödja ett föräld-
ralöst barn i Kina? För 100 kr per må-
nad kan du vara med och ge ett barn
en möjlighet till ett så normalt liv som
möjligt trots sin stora förlust. 100 kr
per månad räcker till mat och uppe-
hälle, skolgång och sjukvård. Om du
blir fadder får du en detaljerad be-

skrivning av “ditt” barn, en årsrap-
port och ett brev så att du kan höra
hur det går för honom/henne. Skulle
du ha möjlighet kan du naturligtvis
också besöka barnet i Kina. Stödet för-
medlas via EÖM till Amity Founda-
t i o n .
Ett barns berättelse

Sedan Zhang Diya förlorade båda si-
na föräldrar har hon bott hemma hos
sina morföräldrar. De hade egentligen
inte ekonomiska möjligheter att plöts-
ligt ta hand om ett barn. De fick hus-
hålla noga med de små medel de hade.
Maten bestod varje dag av grönsaker;
kött var för dyrt. Det fanns inte heller
utrymme att köpa nya kläder när Diya
växte ur sina gamla.

Sedan Zhang Diya och hennes mor-
föräldrar kom med i Amitys fadder-
p rogram har deras situation föränd-
rats dramatiskt. Med pengarna som

familjen får kan de köpa bättre mat.
Om Diya skulle behöva sjukvård så
finns det möjlighet till det nu. De kan
också köpa det skolmaterial hon be-
h ö v e r. Och så har de äntligen kunnat
köpa kläder och skor som passar.

Diya är duktig i skolan. Hennes be-
tyg placerar henne som nummer två i
klassen! Dessutom är hon duktig på
att måla och teckna och har deltagit i
tävlingar och till och med vunnit pris!
Diya drömmer om att bli lärare. Hon
skulle vilja hjälpa andra barn som
också har det svårt.
Genom projektet har Diya också

fått en fadder från Amity som kom-

mer och hälsar på henne för att se

hur hon har det. Genom den omsorg

hon får från sin fadder lär hon sig

hur viktigt det är att människor bryr

sig om varandra.
Annelie Sköld
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Spridning av hiv/aids i Kina
• 1985 upptäcks det första fallet av hiv i Kina.
• 1985-1988. Under denna första fas upptäcks hiv/aids mest bland

utlänningar och utlandskineser.
• 1989-1993. Under oktober 1989 testas 146 drogmissbrukare i

p rovinsen Yunnan som hiv-positiva. Spridningen sker nu främst bland
drogmissbrukare, hemvändande gästarbetare och prostituerade. I
Henan smittas blod från blodgivare vilket får till följd att tusentals
människor drabbas av viruset.

• 1994- Hiv sprids bortom Yunnan, först till provinserna Sichuan,
Xinjiang och Guangxi. Inom kort finns hivsmittade i Kinas samtliga
27 provinser och autonoma områden.

• I slutet av 2003 rapporteras 840 000 hiv-smittade. Av dessa hade
ca 80 000 utvecklat aids.

• Om inte drastiska åtgärder sätts in beräknas det finnas 10 miljo-
ner hivpositiva i Kina år 2010.

• De flesta smittade idag bor på landsbygden där möjligheter till bra
vård är begränsade.

• Spridningen till städerna sker främst genom lastbilschaufförer och
gästarbetare som lämnar landsbygden.

Många barn står plötsligt ensamma i världen och om de inte har tur och har släktingar som
kan ta hand om dem, finns risken att de hamnar på gatan och får klara sig själva genom att
tigga eller stjäla. Någon skolgång eller sjukvård är naturligtvis inte att tala om för dessa barn.

Deras kamp gäller mat för dagen och någonstans att sova.
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Japan

I ett tidigare nummer för drygt ett år
sedan berättade jag om Arimura. Vi
t r ä ffades på en sjukhusavdelning när
jag låg inne för blindtarmsoperation
hösten 2003. När jag kvicknat till efter
operationen och börjat fundera på
varför detta hänt mig just nu så hörd e
jag mig själv be: “Herre, låt någon få
lära känna dig medan jag är här. ”
Sedan stapplade jag iväg för att borsta
tänderna. Bredvid mig stod en ut-
m ä rglad man som genast började till-
tala mig: “Är din man pastor?” Den
cancersjuke Arimura hade läst en bok
av en i Japan mycket känd författare ,
Ayako Miura, som väckt en stark läng-
tan efter att bli en kristen trots att han
knappast visste något om den kristna
t ron. Innan han hunnit kontakta nå-
gon kyrka i sin hemtrakt hade han bli-
vit förflyttad till detta sjukhus för en
ny slags behandling med cellgift och
n e u ro s e d y n .

Varje dag när Bosse hälsade på kom
Arimura in i mitt rum och efter en
mycket kort och enkel undervisning
om de kristna grundsanningarna var
han redo att ta emot Kristus som sin

F r ä l s a re. Vi bad också för hans helan-
de och hans uppsvällda mage sjönk
ihop! Vad glad och tacksam han blev.
Snart blev han emellertid överförd till
ett sjukhus i Kyoto stad för att vara
n ä r m a re sin familj och därmed blev
vår kontakt med honom mera spora-
disk. Våren 2004 hälsade vi på honom
i hans hem och fick då träffa frun för
första gången. Arimura såg svag ut
och var mest sängliggande, men tro n
hade han bevarad! Han berättade att
han också haft besök av en kristen
p a s t o r.

I Kyoto tog han själv kontakt med
en kyrka nära sjukhuset och pastorn
där började regelbundna bibelstudier
med honom. I november talade den
helige Ande tydligt till mig att nu var
det dags att besöka Arimura och döpa
honom. Den 6 december for vi den
långa vägen, ca 45 mil, och hälsade på
honom igen. När vi frågade honom
om han ville bli döpt blev han över-
lycklig. Var det verkligen möjligt att
han kunde få bli en riktig kristen utan
att ha varit i en kyrka? Det var en helig
stund när han döptes den 7 december

och tog emot nattvardsgåvorna. Hans
f ru var också med och hade köpt en
fin blomsterbukett. Med förundran såg
hon på glädjen som omstrålade hen-
nes man.

Från den dagen har han på ett sär-
skilt sätt varit omsluten av vår försam-
lings förböner. Några veckor senare
s k rev han med stor tacksamhet att
han blivit förflyttad till ett kristet sjuk-
hus i Osaka. Där kunde han ligga i
sängen och delta i dagliga andakts-
s t u n d e r. När vi såg honom nästa gång
hade han fått flytta upp i sjukhusets
hospis-avdelning. Där fick vi tala med
honom om döden och det eviga livet
och andra saker inför uppbrottet som
närmade sig. En av hans sista målti-
der blev en helig nattvardsstund vid
sängkanten. Hans fru berättade hur
stolt och självisk han varit innan han
blev sjuk men hur han radikalt för-
ändrats efter dopet, hur han ångrat sig
för att han försummat familjen m.m.
Han hade också blivit mycket mera
tacksam och glad. Den sista söndagen
han levde fick han uppleva hur hela
hans varelse fylldes med Guds frid.

Hur gick det för Arimura?

Kerstin Dellming i sjukrummet tillsammans med Arimura med familj.
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De stunder han sedan var vaken
o rdnade han med sin egen begrav-
ning och gladdes åt att hans stoft skul-
le få läggas i vår kyrkas gravplats här
i Fuji. I ett av de många e-postmedde-
landen vi fick av honom stod det: “Nu
vet jag att det är lätt att dö. Det är som
när den förlorade sonen kom hem till
sin far och hälsades välkommen hem.”

Familjen och Bosse var hos honom
de sista timmarna och i dödsögon-
blicket såg han plötsligt upp och det

var som om han sett in i den himmels-
ka världen. Bosse och jag var de enda
kristna på begravningen och fick leda
sång och allt men det blev ett ljust
avsked därför att vi vet att A r i m u r a
fick flytta hem. Nu behöver han inte
l ä n g re våra förböner men desto mer
hans mor, hans fru och barnen som är
22, 16 och 14 år. Vid påsktiden får vi
antagligen träffa dem igen i samband
med gravsättningen här i Fuji. Bed att
hela familjen blir frälst!

Den 20 februari, hade vi vårt årsmö-
te. Vi tackar särskilt Gud för de elva
som döpts under det gångna året. Av
dessa är sju kineser. Vi tackar Gud för
denna kontakt med Kina. Vid årsskif-
tet fick vi också vara med och hjälpa
till med ett kyrkbygge på den fattiga
kinesiska landsbygden. Det skall bli
spännande att se vad Gud kommer att
göra under detta nya år. Låt oss vänta
stora ting av Gud och våga stora ting
för Gud.

Kerstin och Bo Dellming

• Fujinomiya

• Nirayama

• Fuji

• Numazu

• Ohito

• Mishima

Dagmar Olofsson, till höger, avtackades under
EÖMs kinamöte i Betlehemskyrkan, Stockholm
den 3 mars. Hon har under många år troget och
med stor kärlek till missionen samordnat EÖMs
olika aktiviteter i Stockholm. Här tillsammans med
B i rgitta Ershammar som nu tar över en del av
Dagmars uppgifter.

Avtackning



Evangeliska Östasienmissionen gru n-
dades 1982 genom sammanslagning
av Svenska Missionen i Kina och
Svenska Mongolmissionen. Dessa mis-
sioner hade redan då en lång historia
bakom sig med verksamhet i Kina,
Mongoliet och Japan. Missionens mål-
sättning är enligt dess stadgar att ver-
ka för Guds rikes utbredande i Östasi-
en. Detta mål vill missionen uppnå
genom evangelisk förkunnelse och
m ä n n i s k o v å rdande verksamhet i sam-
verkan med de nationella kyrkor mis-
sionen samarbetar med.

EÖMs styrelse har under året be-
stått av Eric Lundqvist (ordf.), To rd
E r s h a m m a r, Håkan Leanderson, Gun-
vor Ljunggren, Bengt Malm, Eskil
Roos (ekonomiansvarig), Christina
Wiklund, Pekka Mellerg å rd (fr. o . m .
årshögtiden 2003) samt Jan-Endy Jo-
hannesson (missionssekre t e r a re, adj.).
Arbetsutskottet har bestått av Eric
Lundqvist, Jan-Endy Johannesson och
Eskil Roos. Styrelsen och AU har un-
der året haft vardera tre pro t o k o l l f ö r-
da sammanträden.

Missionens expedition med kontor,
bibliotek, arkiv och övernattningsru m

är förlagd till Storgatan 58 i Tr a n å s .
Informationsskriften EÖM-Nytt har
under året utkommit med fyra num-
m e r, varav ett dubbelnummer.

Under februari månad reste mis-
s i o n s s e k re t e r a ren och värnamoläka-
ren Lars Bengtsson till pro v i n s e r n a
Hebei och Henan i Kina. Besöket i
Hebei gällde att samtala med försam-
l i n g s l e d a re och medicinsk personal
om start av ett hälsoprogram med in-
riktning på förebyggande insatser gäl-
lande bl.a. hiv/aids. I detta pro j e k t
samarbetar vi med pingstförsamling-
en i Värnamo som också utformar
p rojektansökan till PMU. Besöket i
Henan gällde främst planering av in-
satser för ett handikappcenter i Luo-
yang samt fortsatta kontakter med
församlingarna i staden.

Under april gjorde missionssekre t e-
r a ren och styrelseledamoten Håkan
Leanderson en omfattande resa till
Kina med syfte att få kontakt med
gamla SMK-församlingar som vi hit-
tills inte ägt någon kunskap om. I He-
nan besöktes flera församlingar i sta-
den Luoyang samt Yiyang. I Shanxi
besöktes Yuncheng och Yongji (Pu-

chow). I Yuncheng hade vi glädjen att
stödja församlingens kommande kyr-
k o renovering med ca 50 000 kr som
överlämnades till pastor Zhang. Här
t r ä ffade vi också församlingsledningen
från Linyi (Yishi) som kom till vårt
hotell. I Shaanxi besöktes församling-
arna i Tongguan, Huaxian, Pucheng,
Chengcheng och Heyang. I Pucheng
hade vi tillfälle att besöka sex utpost-
k y r k o r.

Under maj inledde vår nye styre l s e-
ledamot dr. Pekka Mellerg å rd ett sjuk-
v å rd s p rojekt i Gula och Blå Baneren i
I n re Mongoliet. Insatsen där var del 1
av ett SIDA-projekt som innebär vida-
reutbildning av medicinsk personal i
det område där Svenska Mongolmis-
sionen en gång arbetade. Del 2 ägde
rum under oktober månad då vi be-
söktes av fyra personer från Gula och
Blå Baneren i Inre Mongoliet. De var
Mengke Batu, sjukhuschef i Gula Ba-
n e ret, samt A Baogang, inflytelserik
politiker och tidigare borg m ä s t a re i
både Gula och Blå Baneren. Blå Bane-
ret re p resenterades av chefsläkaren Te
Muer och He Kaimei. Besök gjord e s
på Sköndal, Danderyds sjukhus,
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Utdrag från verksamhetsberättelse för 2004

Pastor Jia i utpostkyrka visar nivån på vattnet i lokalen
under översvämningen hösten 2003.

Medlemmar från en utpostkyrka till Pucheng.

Glimtar från året som gått



Uppsala Akademiska sjukhus, Karl-
skoga lasarett, Öre b ro universitets-
sjukhus samt ett hospis och vård-
central i Öre b ro. I Linköping besöktes
Universitetssjukhuset. I Norrköping
stadshuset, kyrkor, en skola och ett
tryckeri. Pekka Mellerg å rd avslutar
p rojektet i Kina under 2005.

Under hösten gjorde missionssekre-
t e r a ren ytterligare ett besök i Kina
med målsättningen att inspirera vår
japanska systerkyrka till insatser i lan-
det. Från Japan kom pastorerna A k i r a
Mikami, Kazuo Kondo och Ikuo Fuji-
ta och vår missionär Bosse Dellming.
Med på resan var också lekmännen,
Giichi Uchida, Kaori Takekawa och
Kayoko Oyama. För japanerna var det
överväldigande att möta församlingar
med tiotusentals medlemmar mitt
inne i en levande väckelseperiod.
Flera församlingar i Henan och
Shaanxi besöktes. Japanerna besluta-
de också att inbjuda kinesiska pasto-
rer till Japan samt att bygga en utpost-
kyrka i Pucheng. De bad också vid
flera tillfällen kineserna om förlåtelse
för allt det deras folk tillfogat kineser-
na under andra världskriget. Besöket
kändes strategiskt värdefullt och vi
ber och hoppas att det skall bära fru k t
inför framtiden. Våra missionärer

Bosse och Kerstin Dellming arbetar
o f ö r t rutet vidare i Japan. Arbetet bär
f rukt och dopförrättningar har hållits i
Falkhöjdens kapell där församlingen
har firat tioårsjubileum under året.

Kontakter med församlingen i Erd e-
net har under året hållits via epost.
Team från Mongolian Mission Center
från Republiken Mongoliet har också
besökt Baneren i Kina. Under ”Alla
f o l k k o n f e rensen” som hölls under no-
vember i Jönköping fick vi tillfälle att
t r ä ffa ledaren för Mongolia Mission
C e n t e r, Erd e n e b a y a r, som var huvud-
t a l a re. Tillsammans planerade vi för
hur olika insatser i Inre Mongoliet
skulle kunna genomföras.

Missionens Årshögtid hölls i Betle-
hemskyrkan, Stockholm under slutet
av maj månad. I samband med denna
anordnades en missionskonferens
med Agne Nordlander som huvudta-
l a re. Temat var ”motivation för mis-
sion”. Pastor Li Jieren talade om den
kinesiska kyrkans villkor. A n t h o n y
Chen berättade om COCMs arbete i
E u ropa och Christina Wiklund delade
med sig av sina erfarenheter som eng-
e l s k l ä r a re i Kina. Lena Maria Kling-
vall sjöng och berättade om sina besök
i Japan. Uppskattad sång framförd e s
också av Lisa och Håkan Leanderson.

Under konferensen gladdes vi speci-
ellt åt att ett tjugotal kinesiska deltaga-
re delade vår gemenskap och erfare n-
h e t e r.

I Riksarkivet Stockholm fann vi un-
der hösten en mängd lagfarter och
andra juridiska dokument som befa-
rats saknade beroende på att de inte
funnits med i någon arkivförteckning.
I Kina ligger flera församlingar i tvist
med myndigheterna gällande tomt-
mark och byggnader. Vi hoppas och
ber att de gulnade dokumenten åt-
minstone i några fall kan lösa dessa
tvister till församlingarnas förmån.

Det gångna året har varit arbetsin-
tensivt och intressant. Nya dörrar till
verksamhet har öppnats. Inte minst
gläder vi oss över ytterliga kontakter
med Baneren i Inre Mongoliet samt
över att vår japanska systerkyrka fått
tillfälle att komma i kontakt med den
kinesiska församlingen och påbörja
insatser i Kina. Vi ser tillbaka på år
2004 med glädje och tacksamhet. Med
förtröstan ser vi framåt och ber att
Gud skall leda oss in i nya och fru k t-
bärande uppgifter.

Jan-Endy Johannesson

Fullversionen av verksamhetsberättelsen
kan kostnadsfritt beställas från EÖMs expe-
dition.
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Vår japanska systerkyrka besökte hösten 2004 våra vänner i
Kina. Här från en av församlingarna i Luoyang. Fr.v Kayoko
Oyama, Bo Dellming, Giichi Uchida, Kazuo Kondo, Kaori
Takekawa, kinesisk äldste, Ikua Fujita och Akira Mikami.

I Heyang hade församlingen plockat fram en tavla som
visade missionärsepoken.

Glimtar från året som gått
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Nya förordningar om religion i Kina
Giltiga från 1 mars 2005

Regulations on Religious Affairs, adopted at
the 57th Executive Meeting of the State Coun-
cil on July 7, 2004, are hereby promulgated
and shall become effective as of March 1,
2005.
Premier Wen Jiabao
November 30, 2004

Article 1
These Regulations are formulated in accor-
dance with the Constitution and relevant
laws for the purposes of ensuring citizens’
freedom of religious belief, maintaining har-
mony among and between religions, preser-
ving social concord and regulating the admi-
nistration of religious affairs.

Article 2
Citizens enjoy freedom of religious belief.
No organization or individual may compel
citizens to believe in, or not to believe in, any
religion; nor may they discriminate against
citizens who believe in any religion (herei-
nafter referred to as religious citizens) or citi-
zens who do not believe in any religion
(hereinafter referred to as non-religious citi-
zens). Religious citizens and non-religious
citizens shall respect each other and co-exist
in harmony, and so shall citizens who belie-
ve in different religions.

Article 3
The State, in accordance with the law, pro-
tects normal religious activities, and safe-
guards the lawful rights and interests of reli-
gious bodies, sites for religious activities and
religious citizens.

Religious bodies, sites for religious activities
and religious citizens shall abide by the
Constitution, laws, regulations and rules,
and safeguard unification of the country, uni-
ty of all nationalities and stability of society.
No organization or individual may make
use of religion to engage in activities that
disrupt public order, impair health of citi-
zens or interfere with the educational sys-
tem of the State, or in other activities that
harm State or public interests, or citizens’
lawful rights and interests.

Article 14
A site for religious activities to be estab-
lished shall meet the following conditions:
(1) it is established for a purpose not in
contravention of the provisions of Articles 3
and 4 of these Regulations;
(2) local religious citizens have a need to fre-
quently carry out collective religious activiti-
es;
(3) there are religious personnel or other per-
sons who are qualified under the prescrip-
tions of the religion concerned to preside
over the religious activities;
(4) there are the necessary funds; and
(5) it is rationally located without interfering
with the normal production and livelihood
of the Article 15 Upon approval of prepara-
tion for the establishment of a site for religio-
us activities and completion of construction,
an application shall be made for registration
with the religious affairs department of the
people’s government at the county level of
the place where such site is located. The reli-
gious affairs department of the people’s

government at the county level shall, within
30 days from the date of receipt of the appli-
cation, examine the management organiza-
tion, formulation of internal rules, and other
aspects of such site, and, if the site meets the
conditions for registration, register it and
issue the Registration Certificate of the Site
for Religious Activities.

Article 19
The religious affairs department shall super-
vise and inspect the sites for religious activi-
ties in terms of their compliance with laws,
regulations and rules, the development and
implementation of management systems,
the alteration of registered items, the con-
duction of religious activities and activities
that involve foreign affairs. The sites for reli-
gious activities shall accept the supervision
and inspection by the religious aff a i r s
department.

Article 30
The land legally used by a religious body or
a site for religious activities, the houses,
structures and facilities legally owned or
used by such body or site, and its other legal
property and proceeds thereof, are protected
by law.
No organization or individual may encroach
upon, loot, privately divide up, damage, de-
stroy, or, illegally seal up, impound, freeze,
confiscate or dispose of the legal property of
a religious body or a site for religious activi-
ties, nor damage or destroy cultural relics
possessed or used by a religious body or a
site for religious activities.

Den nya religionspolitik som trädde i
kraft 1 mars i år innehåller en del smär-
re förändringar som kan tolkas posi-
tivt. En nyhet är att det finns en utta-
lad öppning för medborg a re att få teo-
logisk utbildning i utlandet. Artikel 10
säger: ”I enlighet med de behov som
finns inom en religion kan utövare
väljas ut och sändas för studier utom-
lands. Utländska medborgare kan
också ges tillfälle för religionsstudier i
Kina”. I de nya föro rdningarna nämns
också för första gången de tro e n d e s

enskilda rättigheter samt församling-
ars rätt till kyrkoegendom. Texten gäl-
lande re g i s t rering av församlingar ver-
kar också ge dessa större möjligheter
att tillvarata sina intressen.

Den som söker frihet för husförsam-
l i n g a r, eller evangelisation utanför
kyrkolokaler söker dock förgäves. Det
mesta är sig likt och staten kräver fort-
farande insyn i det mesta. Det innebär
att husförsamlingsledare fortfarande
kan fängslas till långa straff för att de
utövat sitt ämbete. Biblar och annan

litteratur som ej tryckts med veder-
börliga tillstånd kan fortfarande beslag-
tas och ”skyldiga” ställas inför rätta.
Ändå måste vi se de nya riktlinjerna
som förändring i rätt riktning. Ett pro b-
lem som kvarstår är rättsäkerhet och
rättspraxis. Direktiven kan vara rättvi-
sa och välskrivna men polis- och dom-
stolsväsendet kan tolka dessa god-
tyckligt. Här följer några av föro rd-
ningarna. Du kan hämta lagen i sin
helhet från websiten
w w w. a m i t y n e w s s e r v i c e . o rg.

Decree of the State Council of the People’s Republic of China No. 426



Tänkvärt

Detta är påskhögtidens budskap. Så
kan evangelium, det glada budskapet.
som skall förkunnas bland alla folk,
sammanfattas. Varje missionär skall
vittna om denna sanning. Evangelis-
ten Lukas berättar om två lärjungar
till Jesus, som ett par dagar efter att
m ä s t a ren blivit korsfäst vandrade från
Jerusalem till byn Emmaus (Luk.
24:13-35). Hans berättelse har ett an-
geläget ärende till oss och vi skall stu-
dera den noga.

Som i alla andra berättelser om mö-
ten med den uppståndne Jesus, som
finns i evangelierna och A p o s t l a g ä r-
ningarna, återges här verkliga händel-
s e r. Det är alltså inte bara fråga om
tankar och funderingar hos männis-
k o r, som är helt behärskade av en stor
och svår sorg. Jesus gick verkligen
med de två lärjungarna på vägen till
Emmaus. Till att börja med kände de
inte igen honom. Men de talade med
varandra. Och för lärjungarna blev
det ett bibelstudium, där Jesus gav
dem en rejäl undervisning och lärd e
dem att förstå de heliga skrifternas
v i t t n e s b ö rd. När de hade kommit
fram till Emmaus på kvällen åt de till-
sammans. Vid den måltiden gav Jesus
dem ett tecken. Han tog brödet, läste
tackbönen, bröt det och gav det åt dem.
Då öppnades plötsligt deras ögon och
de kände igen honom. I den stunden
var de inför undret Jesus. Han var
s t ö r re än de någonsin kunnat ana.
Men de förstod att han var deras
H e r re och Mästare. Jesus som blivit
korsfäst, död och begraven, hade
uppstått från de döda. Han levde och

skulle för alltid vara vid deras sida.
Det kan inte råda något som helst tvi-
vel om att det är detta och inte något
annat, som berättas för oss i Nya Te s-
tamentet. Det är inte fråga om några
diffusa tankar eller spekulationer,
utan faktiska händelser. Texterna om
uppståndelsen ger oss samma vittnes-
b ö rd. Det talas inte om syner eller nå-
got liknande. Men tyvärr skiljs vägar-
na för dem som tror och dem som inte
t ro r. De som inför det nyktra och sak-
liga evangeliet böjer sig i tro och tar
det till sig. Och de som säger: ”Jag har
inte någon förklaring till detta märkli-
ga, men det kan bara inte ha skett.”

Du som tror och vågar bekänna, att
du har fått möta och ta emot Herre n
Jesus Kristus som din personlige Fräl-
s a re och Herre, kan väl vittna om att
så här är det? Du har mött Herren i

Skriftens ord. Guds helige Ande har
gjort ordet levande för dig. Du har bli-
vit tvungen att välja: att ta emot det
som Guds ord till dig eller att skjuta
det ifrån dig och låtsas som om ingen-
ting hade hänt med dig.

Du kan inte förklara hur det gick till
och hur det sker, men innerst inne är
du glad och tacksam över att Gud i sin
barmhärtighet och nåd väckte dig till
liv och du fick ta emot Herren och nu
vågar bekänna dig till honom. A l l t
handlar först och sist bara om nåd.
När det sker att du kan grunda din tro
och förtröstan i påskens budskap om
att Herren lever, då är det bara gåva,
nåd allt igenom. Du kan bara ta emot
den och som de första lärjungarna ge
den vidare till andra. Herren lever!
Den gåvan kan ingen behålla för sig
s j ä l v. Den måste ges vidare .

Johan Ohlson

t i d i g a re missionär i Hong Kong

Herren lever!

“När det sker att du kan
grunda din tro och förtrös-
tan i påskens budskap om
att Herren lever, då är det
bara gåva, nåd allt igenom.
Du kan bara ta emot den

och som de första lärjungar-
na ge den vidare till andra.
Herren lever! Den gåvan kan
ingen behålla för sig själv.
Den måste ges vidare.”

Namn: _________________________ Adress: _____________________________________________

Namn: _________________________ Adress: _____________________________________________

Namn: _________________________ Adress: _____________________________________________

Tipsa en vän...
Tipsa vänner och bekanta att de kan få läsa EÖM-Nytt kostnadsfritt! Sänd in talongen nedan.
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Bilden på framsidan

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

Årshögtid i Sollentuna
Evangeliska Östasienmissionen håller sin
årshögtid lördagen 28 maj kl. 14.00 i Sollen-
tuna församlingshem. I anslutning till års-
mötet hålls följande samlingar:

Lördag
14.00 Årsmöte med förhandlingar.

Andakt: Tord Ershammar.
15.00 Kaffe
15.45 Seminarium. Christina Wiklund

och Jan-Endy Johannesson
17.00 Sallad och smörgås
18.00 Missionsmöte tillsammans

med Anna och Pekka Mellergård.

Adress:
Sköldvägen 10, bredvid Sollentuna pendel-
station utgång norra till höger, ingång till
församlingshemmet från torgsidan.

Söndag
11.00 Missionsgudstjänst i Sollentuna

Pingstkyrka, Sollentunavägen 193
Pekka Mellergård och
Jan-Endy Johannesson.
Efter mötet kyrkkaffe med
frågestund.

Nytt

Engelsklärare till Kina
Erfarna engelsklärare söks för tjänstgöring i
Kina, start hösten 2006. En förutsättning är
att Du är personligt kristen och engagerad i
en församling. För närmare information kon-
takta vår expedition.

Bibelskolan i Luoyang, Kina
Tidningens framsida visar en klass elever
som utexamnierades från bibelskolan i Luo-
yang 2002. Skolan har under senare tid upp-
levt en turbulent tid. Byggnaden där elev-
bostäderna var förlagda föll ihop under e t t
regn strax efter det att bilden tagits. Fastig-
heten byggdes av missionärena under början
av 1900-talet och hade nu tjänat färdigt. För-
samlingen började röja upp och bygga nya
bostäder, då militärpolisen som vill åt för-
samlingens mark helt enkelt satte upp en
grind med vaktpost till skolans område. Var-
ken rivningsmaterialet eller det nya bygg-
nadsmaterialet kunde flyttas. Då EÖM så

NAMN

GATUADRESS

POSTNUMMER POSTORT

Jag har ej EÖMs informationstidning och vill regelbundet erhålla den utan kostn a d .

Jag vill ha information om EÖMs ungdomsre s o r.
Frankeras ej

Mottagaren
betalar portot

Evangeliska
Östasienmissionen

Svarspost
415039800
573 20 Tranås

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

sent som i oktober besökte området var det
fortfarande belägrat. Militärpolisen som
o l a gligt blockerade området blev efterhand
utsatt för inte bara församlingens press utan
också påtryckningar från andra myndighe-
ter. Många som har kontakt med Kina kan
vittna om hur det finns flera parallella be-
slutsvägar i de olika förvaltningarna. Även
om klartecken ges av en myndighet så är det
inte alls säkert att andra myndigheter hand-
lar på samma sätt. Nyligen kom ändå det
efterlängtade glädjebeskedet att grinden ta-
gits bort och församlingen börjat bygga. Vi
väntar nu på ett nytt foto och nyheten om
att undervisning har påbörjats.

De gamla lokalerna, kvar sedan missionsepoken, raserades efter ett skyfall.
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