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Missionssekreteraren har ordet

Omslaget: Ung mamma med son i Inre Mongoliet. Foto: Jan-Endy Johannesson.

Handläggaren på invandrarverket för-
klarade urskuldande varför ”min mon-
gol” inte fått sitt visum på utsatt tid.

”Många kommer hit och stannar, de förstör för
de övriga.” Jag förklarade att mina mongoler
och kineser har svår hemlängtan redan efter
två veckor. Det är familjen, klimatet och inte
minst maten som bidrar till detta. Inte nog
med att vi utlänningar inte äter med pinnar.
Det vi äter är helt olikt kinesisk eller mongolisk
husmanskost. Men visst finns det många som
skulle vilja stanna i Sverige. Människor som
förföljs för sin tro eller politiska åsikter eller på
annat sätt berövats möjligheterna att leva ett
meningsfullt liv. Eller ens att få leva. 

Detta gäller i allmänhet inte de som vi inbjuder
till Sverige. De är läkare, konstnärer eller pas-
torer. I sitt hemland står de mitt uppe i viktiga
och meningsfulla uppgifter som de brinner för
och vill fullfölja. 

A Latenggerile från Hohot skulle komma förs-
ta veckan i juni för att intervjua vår missionär
Margith Persson. Kanske skulle det bli en film
att visas på TV i Inre Mongoliet.  Men Margith
hann lämna detta jordelivet före hans an-
komst. Hennes kärlek och hängivenhet till det
mongoliska folket har satt djupa spår. Eric
Lundqvist tecknar i tidningen hennes porträtt. 

Missionens årsmöte firades i Sollentuna för-
samlingshem 28 maj. Förutom många grånade
kämpar som under många år genom bön och
gåvor burit upp missionsarbetet gladdes vi
över flera yngre mötesdeltagare. Om missio-
nen skall fortleva måste den ständigt föryng-
ras.  och Christina Wiklund,
båda med ett förflutet i Kina inspirerade oss
för nya frimodiga satsningar.  talade om
kulturarbete med kristet förtecken i Yunnan
och Christina om engelsklärare i Kina. Många

har hört av sig och vill åka till Kina för att
undervisa i engelska. Tyvärr har man inte de
kvalifikationer som erfordras. Det räcker inte
med att kunna tala bra engelska. Vi arbetar i
huvudsak genom en kinesisk organisation,
Amity. De söker kvalificerade engelsklärare,
alltså sådana som både har behörighet att
undervisa samt lång erfarenhet av detta.
Amity får svårare och svårare att rekrytera. Det
beror nog också på att lärarna numera skickas
allt längre in i den fattigare delen av landet.
Att binda upp sig för två år för en plats som
man inte har haft möjlighet att besöka innan
tjänsten börjar kräver sin man. I själva verket
är de flesta lärarna ensamstående kvinnor. De
verkar klara av utmaningen bäst. 

Den snabba ekonomiska utvecklingen i Kina
upphör inte att förvåna. I Shanghai har under
de senaste åren över tvåtusen skyskrapor
byggts. Byggnader som armerats med stål för
att klara av de allra svåraste jordbävningar.
Inte undra på att världsmarknadspriset på stål
skjutit i höjden. De kinesiska fabrikerna förser
oss med billiga konsumtionsvaror. Materialis-
men har slagit sin järnhand också över Kina.
Kinesiska kyrkoledare anförtror mig att synen
av överfyllda kyrkor kan vara tidsbegränsad.
Det kan bli som i väst där man inte har tid för
vare sig bön eller gudstjänstbesök. De andliga
behoven närs ofta av en trängd situation då tid
till eftertanke måste pressas in i individens liv.
I detta samt nästa  nummer av EÖM-nytt för-
söker jag teckna religionens roll i dagens Kina. 

Till sist. Ett varmt tack till Er alla som sänder in
gåvor till vårt arbete. En stor del av min tid
skulle gå till att genom brev tacka Er personli-
gen. Därför gör jag det istället här. Vi försöker
förvalta Era gåvor på bästa sätt och önskar Er
Guds rika välsignelse.

Jan-Endy Johannesson



Under missionens årsmöte i

Sollentuna församlingshem 28 maj

hade vi glädjen att hälsa två nya sty-

relsemedlemmar välkomna. Här pre-

senterar de kortfattat sig själva. 

Mick Lidbeck
Ett tidigt barndomsminne är att min
pappa visar mig ett album med foton
från Kina. Själv är han ett barn på bil-
derna. Farmor och farfar är missionä-
rer. Jag hör att mission och missionär
är något fint. Den känslan kommer jag
att bära med mig hela livet.
I Solna läroverk blev jag klasskamrat
med Kerstin Aspberg (numera Dell-
ming i Japan). Med henne kom jag
under tonåren att tillbringa mycket tid
på Missionärshemmet på Duvbo och
jag deltog i flera av SMKJs sommar-
veckor. Av de gamla missionärerna
blev jag igenkänd som Gertrud och

Verner Westers barnbarn.
Jag läste teologi, blev prästfru, mam-
ma och psykoterapeut. Hela tiden fanns
en längtan att vi själva skulle få upp-
leva att kyrkan är världsvid. Som mis-
sionärer blev vi utlånade till den lut-
herska kyrkan i Tanzania. Senare har
jag i många år fått arbeta med missio-
närer och deras barn här i Sverige -
med rekrytering, förberedelse och
hemkomst. Sedan ett par år är jag nu
samtalsterapeut i Sollentuna försam-
ling. När jag inte är där, delas min tid
mellan fyra små barnbarn och missio-
nen, dels hemma i Österåker dels
inom Stockholms stift.

Eva Joelsson
Jag är 35 år och kommer från Guller-
åsen, norr om Rättvik i Dalarna, men
bor numera tillsammans med min

man i Sundbyberg. Jag är intresserad
av körsång, skrivande och sömnad.
Min utbildning består av studier vid
U-lands- och missionslinjen, Hållands
folkhögskola. På Kaggeholms folk-
högskola läste jag journalistik. För
närvarande studerar jag teologi vid
Teologiska Högskolan, Stockholm.
Min målsättning med nuvarande stu-
dier är att bli pastor inom Svenska
missionskyrkan, juni 2006. Mina tidi-
gare tjänster är arbete som informatör
inom Svenska Baptistsamfundet. Min
internationella erfarenhet består av
studieresa till Tanzania och Kenya. Jag
har också arbetat som volontär i
Thailand samt hunnit med ett femton-
tal resor i Östeuropa och Asien. I
EÖMs styrelse vill jag bidra med PR
och information.
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Nya styrelsemedlemmar

Mick Lidbeck Eva Joelsson



Flera tusen japaner var samlade i
Tokyo 4-5 maj 2005 för att lyssna till
Cindy Jacobs. Hennes budskap var ett
upprop till mera bön och större frimo-
dighet inom den japanska kristenhe-
ten - att våga vara en spik som sticker
ut. Det finns ett japanskt uttryck som
säger: ”Ser du en spik som sticker ut
så slå in den.” Med andra ord skall
man inte skilja sig från mängden. Hon
sa också att det nu var dags att bryta
den förbannelse som vilat över detta
land. Under ett möte bad hon alla som
varit med om abort, vilket är mycket
vanligt i detta land, eller visste om att
abort förekommit i familjen i tidigare
generationer, att ställa sig upp. Mer än
80 % av de församlade ställde sig upp.
Det finns en gammal tradition att avli-
va barn som man inte vill behålla och
sedan köpa en trädocka, ”kokeshi”,

för att sedan sätta upp i hemmet.
Medan alla stod upp och bekände
sina egna och sitt folks synd kunde
man uppleva Guds närvaro. Vilken
nåd att Kristi blod renar från all synd!
Cindy menade att nu är det dags för
en ny generation av kristna som går ut
med evangeliet, fyllda av den Helige
Ande, inte bara i Japan utan ut över
världen ända bort till Mellanöstern.

Att Japan behöver Kristus fick vi ett
nytt bevis på vid den hemska tåg-
olyckan mellan Kobe och Osaka för
några veckor sedan, då 107 männi-
skor omkom. Den unge mannen som
körde tåget hade blivit utskälld för att
vara tio sekunder försenad med sitt
tåg bara någon dag tidigare, och nu
var han nästan två minuter försenad.
Förtvivlad försökte han antagligen
köra in tid och hade för hög fart i en

kurva med påföljande fruktansvärda
resultat. Många japaner lever under
en oerhörd och omänsklig press. I detta
fall var det kanske tur att föraren
också dog. Annars skulle han aldrig
blivit förlåten för sitt misstag. Man
kan bara hoppas att denna olycka blir
en tankeställare för många företags-
ledare i detta land. I sådana här situa-
tioner märker man tydligt att Japan är
ett land utan nåd.

Från vårt arbete kan vi meddela att
en ung man, Masanobu Yasugahira,
döptes vid vår påskgudstjänst. Han
håller på att utbilda sig till manlig
sjukskötare. Föräldrarna och en av
hans systrar var också med vid dopet.
Sista tiden har vi fått se ungdomar
komma till kyrkan, något som är gläd-
jande inför framtiden. Bed gärna för
en annan ung man, Miyashita, som
står mycket nära Guds rike. Herren
har detta sista år gett oss en fin ung-
domsledare som heter Mochizuki.
Han blev kristen i USA och studerade
även vid en bibelskola där. När han
återvände till sitt föräldrahem här i
närheten hittade han vår kyrkas hem-
sida via Internet och har sedan kom-
mit flitigt. Ett verkligt bönesvar.

Efter påsk hade vi gudstjänst och
cellokonsert med vår gode vän Berndt
Bohman och hans fru Ruriko. Det var
fina samlingar och som ett synligt
resultat har en ung fru, Nakahara, bli-
vit en allvarlig sökare.

Om ett par dagar skall jag genomgå
en liten operation på mitt högra öra
som jag hört dåligt på en längre tid.
Det är stort hopp om att jag skall få
tillbaka hörseln. Det är samtidigt en
bön inom mig att kunna bli ännu mer
lyhörd andligen så att vi härute får gå
in i de gärningar Herren själv berett
för oss.     

Bo Dellming
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Japan för Kristus

Bo Dellming på familjeläger tillsammans med församlingsmedlemmar. 

Japan



Svenska Mongol och Japanmissionen
upptog arbete på den norra ön
Hokkaido redan 1951. Ett femtontal
församlingar bildades, som 2004 före-
nades med Japans Alliansförbund.

Gullbritt Hellberg, vår missionär som
arbetat många år i norra Japan, har
efter sin pensionering täta kontakter
med församlingarna där ute. Många
av hennes vänner har flyttat från sina
tidigare församlingar men engagerar
sig på nya platser. Gullbritt kommen-
terar japanernas flyttvanor: ”De flyt-
tar ofta och mycket. Vi har många
vänner som en gång tillhörde våra
församlingar på Hokkaido men nu
flyttat ned till Tokyo eller andra plat-
ser och blivit till välsignelse där. Alla
sänder hälsningar till missionsvän-
nerna i Sverige och ber också om att
bli ihågkomna i våra böner.”

Pastorsfrun Mitsuko Igarashi skri-
ver: ”Det har ju varit mycket oroligt i
vår värld under den senaste tiden.
Här i Japan har vi haft kraftiga tyfoner
och jordbävningar som ställt till stor
förödelse och många människor har
lidit både kroppsliga och ekonomiska
förluster. En tröst i allt är dock att
människor blivit så villiga att hjälpa

varandra och det har samlats ihop
mycket pengar för att bistå de nöd-
lidande. En missionär som hjälpt oss
en tid flyttar tyvärr tillbaka till mel-
lersta Japan nu i mars. Hjälp oss att be
till Gud att vi får någon som hjälper
oss igen.”

Från Toshio Takahasis församling i
Noboribetsu kommer också en häls-
ning där pastorsfrun berättar om att
barnen följer i föräldrarnas fotspår
samt att en holländsk kvinna gift med
en japansk man har hjälpt till med
engelska bibelstudier och också fun-
gerat som organist i församlingen. 

En av medlemmarna i Muroran,
som kom till tro genom det kristna
radioarbetet, skickar varje år sin häls-
ning till Gullbritt. Hon och hennes
man har nu flyttat till Honshu.

Pastor Ishikawa från församlingen i
Sapporo flyttade med sin familj till
Wien i Österrike för att missionera i
Rumänien. De hjälpte också till i en
kyrka i Wien. På grund av barnens
skolgång flyttar de nu tillbaka till
Japan.

• Noboribetsu
Redan 1963 upptog Birgitta och Edvin
Bohlin pionjärarbete i kuststaden
Horobetsu. Senare kom staden att in-
korporeras i grannstaden Noboribetsu.
Bohlins byggde en kyrka på en central
plats mitt emot stadens bibliotek.
Gullbritt Hellberg och Laila Fjällman
arbetade sedan i staden under många
år. 
• Muroran
Den äldsta av Hokkaidofältets för-
samlingar. Hit kom Bohlins redan
1951. En kyrka byggdes 1958 av ame-
rikanska militärbaracker. Flera missio-
närer arbetade här fram till mitten av
1960-talet då församlingen fick en
japansk pastor. 
• Sapporo
1976 började Louise och Arne Wik-
ström pionjärarbete i den nya stadsde-
len Shin tillsammans med pastor
Ishikawa. Efter fem år med verksam-
heten i missionärsbostaden kunde en
ny kyrka byggas.
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Margith Persson, den sista i raden av
våra gamla mongolmissionärer, har
lämnat oss.

Hon föddes i Borås den 9 maj 1911,
och dog på Stora Sköndal i Stockholm
den 27 maj. Hon blev 94 år gammal.

Efter avslutad skolgång i Borås
arbetade hon som affärsbiträde först i
Borås och senare i Sundbyberg.

Det var i Sundbyberg hon träffade
sin blivande man, Folke Persson. De
kände sig båda kallade till missionärs-
uppdraget. Genom pastor Johan Hag-
ner, som då var Svenska Mongol-
missionens ordförande, leddes deras
väg till mongolerna i norra Kina.

Folke reste ut 1934, och Margith året
efter. De firade sitt bröllop en augusti-
dag 1936. Vigseln ägde rum under de
gamla almarna vid missionsstationen
i Dojen, där de fick sin första gemen-
samma bostad.

Margith fick tillsammans med sin
man utföra ett viktigt arbete under de
cirka sju år de verkade där. Margith
skriver: ”Folket är så tillmötesgående
och vi har vänner överallt.”

1942 blev ett dramatiskt år. Då dog
deras 5-åriga dotter Gunnel, och de
japanska ockupanterna tvingade mis-
sionärerna att lämna Dojen. De fick fly

till Peking, och bodde där under svåra
omständigheter, tills de 1946 fick åter-
vända hem.

Efter några månaders hemmavistel-
se gick deras färd till USA. Då ett nytt
arbete i Japan enligt missionsstyrel-
sens intentioner blev aktuellt, antog
man denna kallelse, och reste ut 1951
och startade ett pionjärarbete i stads-
delen Shimouma i Tokio. 1956 uppför-
des den första kyrkan i Shimouma.
Församlingen hade då ett 50-tal med-
lemmar. 1964 lämnade man Shimou-
ma och Japan och återvände till
Sverige. Folke prästvigdes, och Mar-
gith fick tillsammans med Folke börja
ett arbete i Huddinge församling.

I Segeltorp fick Margith en tjänst
som församlingsassistent men även
kyrkvärd. Hon gjorde en stor insats
bland annat i syföreningen, som ge-
nom Margiths initiativ under många
år genom ganska stora penningbidrag
stött missionens mongolarbete. 

Det var efter Folkes död 1987, som
tanken på att få ny kontakt med Mon-
goliet kom upp. 1988 reste Margith
tillsammans med sin bror Kurt Moss-
berg och Ulla Sylvén ut. Efter många
dramatiska turer, fick man komma in
till de gamla platserna. 

Den förnyade kontakten ledde till
en inte oväsentlig hjälpverksamhet
framför allt inom sjukvården, och
Margith kom att få en nästan legenda-
risk ställning bland mongolerna i de
tre Baneren (länen), där missionen en
gång arbetat.

Mongolerna älskade henne och hon
gav dem sin kärlek tillbaka. Inte minst
genom Margiths kontaktskapande för-
måga fick missionen på nytt ingång i
Inre Mongoliet.

Vad Margith fått betyda för många
människor i Inre Mongoliet, Japan och
Huddinge församling är det inte lätt
att bedöma. Hon fick utföra en viktig
uppgift i Guds rike, och ordet i
Uppenbarelseboken 14:13 äger sin
tillämpning på henne: ”Deras gär-
ningar följer dem”.

Ovanför sin säng hade Margith två
små tavlor som, utan att hon själv var
medveten om det, väl sammanfattar
hennes livsgärning: se citaten överst
på sidan.                                     
Frid över hennes minne!

Evangeliska Östasienmissionen
Eric Lundqvist (ordförande)

Till minne av Margith Persson

Lycka är att kunna le
Genom tårar när Du gråter.

Rikedom är att kunna ge,
Utan att vänta något åter.



Med Eric Lundqvist, präst och kina-
kännare, som rutinerad reseledare har
en 29-mannagrupp, företrädesvis norr-
köpingsbor, tillbringat två veckor med
en omfattande rundtur i det väldiga
Mittens rike. Resan sammanföll med
påskhelgen och en speciell upplevelse
för sällskapet var besöket i påskdagens
högmässa i en av de sex kyrkorna i
den gamla kejsarstaden Luoyang (2,5
milj invånare). Kulturrevolutionens
fall 1976 innebar en nystart för den s k
Tresjälvkyrkan vars protestantiska
gren enbart i Luoyang räknar 250 000
medlemmar.

Tresjälvkyrkan är självstyrande, själv-
finansierande och självutbredande,
förklarar Eric Lundqvist. Församling-
ens karismatiske ledare Zhang Shu-
liang, som predikade på påskdagen,
är oavlönad av kyrkan och lever på
sin inkomst som professor på konst-
museet i Luoyang. Han är den drivan-
de kraften bakom den bibelskola som
håller på att uppföras.

Den fem år gamla kyrkobyggnaden
var fylld till sista plats med 1 800 besö-
kare. De som inte fick plats inomhus
följde påskdagens gudstjänst i vapen-
huset och i närområdet. De svenska

resenärerna hade plats reserverad
längst fram i lokalen. Man tågade in
till stormande applåder, en uppskatt-
ning som kineserna också visade
sedan de långväga gästerna från sce-
nen sjungit Härlig är jorden och O,
hur saligt att få vandra.

Kyrkobesöket var en av de absolut
mest minnesvärda upplevelserna un-
der kinaresan, betonar norrköpings-
paret Inger och Anders Holm. Det var
en mäktig känsla att aktivt delta i en
gudstjänst som formligen pulserade
av entusiasm, glädje och värme.

Text och foto: Jan Thellner, Norrköping
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Populärt påskframträdande av 
svenska kinaresenärer

Ovan t h:
I påskdagens gudstjänst i en av kyrkorna i Luoyang deltog
en grupp svenska kinaresenärer och sjöng två välkända psal-
mer. I bakgrunden skymtar delar av kyrkans egen kör som
hade en framträdande roll i den minnesvärda högmässan.

Ovan t v: 
Kyrkan i Luoyang har plats för 1 800 besökare. På påskdagen
var den fylld till sista plats. De som inte fick plats i själva
kyrkorummet följde gudstjänsten från vapenhuset och
närområdet.

T v:
Efter gudstjänsten besökte de svenska resenärerna ett kvar-
ter i mångmiljonstaden Luoyang där en teologisk skola hål-
ler på att färdigställas. 



Evangeliska Östasienmissionens års-
konferens hölls 28-29 maj i Sollentuna
och inleddes med årsmötet i ”Lilla
himlen”, samlingssalen i Sollentuna
församlingshem. Eric Lundqvist, mis-
sionens ordförande, kunde konstatera
att missionen varit engagerad på
många fronter och fått göra viktiga
insatser både genom att stödja kyrkan
i Kina, Japan och Mongoliet samt att
bedriva sociala projekt. Från styrelsen
avgick efter många års troget arbete i
missionens tjänst Gunvor Ljunggren
och Eskil Roos. 

Gunvor, tidigare gymnasielärare i
språk, som invaldes i styrelsen redan
1987 beskriver sitt kinaengagemang
med följande ord: ”Mina föräldrar var
missionärer i Kina och för mig blev
Kina självklart “hemma” dit jag skul-
le återvända efter utbildning i Sverige.
De planerna satte Mao stopp för men
kärleken till Kina och de starka känslo-

mässiga banden fanns kvar. Därför
var det självklart att engagera mig för
Kina. När Arne Wikström i mars 1987
skrev och frågade om jag var villig att
ställa upp som kandidat till EÖMs
styrelse svarade jag med viss bävan ja.
Det är mycket som har hänt under de
år som jag fått vara med i styrelsen
och ha en alldeles speciell kontakt
med Kina, och när jag ser tillbaka på
den utveckling som skett, både i Kina
och inom EÖM, kan jag inte annat än
gripas av förundran och stor tacksam-
het. Vi är ju tillbaka i Kina! Den insats
vi i dag får göra där ser helt annor-
lunda ut jämfört med när mina föräld-
rar arbetade i landet, men grunden
och drivkraften är densamma: att
göra Guds kärlek synlig.”

Eskil Roos har under många år
framgångsrikt förvaltat EÖMs kapital.
Hans erfarenhet från näringslivet kom
väl till pass då kapital från den försål-

da Duvbofastigheten skulle placeras
på ett så fördelaktigt sätt som möjligt
för missionen. Han tillfrågades under
1980-talet av Kurt Mossberg om han
ville ta uppdraget som revisor i Svens-
ka Mongol- och Japanmissionen där
Kurt tjänstgjorde som missionssekre-
terare. När SMK och SMJ gick sam-
man fortsatte han som revisor i EÖM.
År 1990 tillträdde Eskil som kassör
och övertog påföljande år också redo-
visningen som då utfördes av EFS
Mälardalsdistrikt. Som yrkesverksam
har han under hela sitt liv sysslat med
ekonomifrågor, de senaste 23 åren på
Maraboukoncernen varav de tre sista
åren var förlagda till Oslo.

Under lördag eftermiddag och kväll
höll Christina Wiklund två mycket upp-
skattade seminarier. Christina talade
om hur en faster uppmärksammat
henne på behoven av engelsklärare i
Kina. Christina var fullt upptagen med
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Avtackning och dynamiska glimtar

Christina Wiklund arbetade tre år som
engelsklärare i Kina.

Eric Lundqvist t.h. avtackar styrelsemedlemmarna Gunvor Ljunggren och 
Eskil Roos.

Årskonferensen



andra uppgifter och funderade på,
efter två avlagda akademiska exami-
na, att doktorera i sociologi. Dessa
planer lades på hyllan och via förbere-
delser i Sverige och England inleddes
en treårig läraruppgift i staden Yichun
i mellersta Kina. Att möta den utpräg-
lade pluggskolan med utantill-läran-
de och fastlåsta strukturer blev en ut-
maning. Grupparbete var ett okänt
begrepp och flyttning av stolar och
bänkar i klassrummet innebar en smär-
re revolution mot systemet.  Efter tre
år i Kina fick Christina först ett intres-
sant arbete på Ericsson och senare en
viktig chefsbefattning inom ett inter-
nationellt företag med mångmiljard-
omsättning. Här har hon dagligen
nytta av sin kinesiska kulturkompe-
tens och språk. Fortfarande har hon
också kontakt med sina gamla elever. 

Under söndagen avslutades konfe-
rensen då missionens sekreterare Jan-

Endy Johannesson predikade i Sollen-
tuna Pingstkyrka. Han utgick från
Jesu ord i Joh 4:35, Lyft blicken och se
hur fälten redan har vitnat till skörd.
Missionsbefallningen gäller även för
oss år 2005. Omkring 2500 folk har
ännu inte en bibelvers översatt till sitt
språk. Som exempel på helt onådda
folk och nationer nämndes Kinas 10
miljoner uigurer med endast en hand-
full kristna samt nationen Turkiet som
har en befolkning som är över 99 %
muslimsk. Mission börjar dock med
förvandlade människor. Det är endast
efter denna förvandling som lärjunga-
skap och mission blir en personlig
angelägenhet.
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Religionens ställning i dagens Kina 

Fördjupning

EÖMs föreståndare tecknar i två
artiklar sin syn på religionens roll i
Kina. Artikeln i detta nummer ger
en bakgrund till dagens situation. 

Kina söker idag efter en moralisk och
etisk kompass. Den politiska kursrikt-
ningen strikt vänster har övergivits.
Idag bevittnar vi råkapitalism överva-
kad av en kommunistisk maktelit.
Denna maktelit, eller rättare sagt
generationen före dem, var bra på att
befria, som termen lyder, men sämre
på att leda. Kommunismen i Maos
tappning fick dock landet på fötter
efter årtionden av kaos. Det klasslösa
välmående socialistiska paradiset
hägrade där någonstans i framtiden.
Vägen dit kunde bli lång, kanske lika
lång som den långa marschen i mitten
av 30-talet. För att nå dit krävdes offer.
Det visades sig också kräva männi-
skooffer då  jordägare, intellektuella
och många som kom att kallas för
revisionister eller kapitalister avrätta-
des eller dog av umbäranden i något
av landets otaliga arbetsläger. Under
Det stora språnget 1958-1960 gjordes
ett helt katastrofalt försök att snabba
upp landets industrialisering. Sam-
tidigt bröt Kina med Sovjet och  Mao
höll på att förlora kontrollen till parti-
ets högerflygel. Kulturrevolutionen
(1966-1976) iscensattes där ideologin
blev viktigare än stål- eller spann-
målsproduktionen. Den nya fullkom-
ligt osjälviska människan skulle ska-
pas. Politiska studier upptog en allt
större del av tiden. Samtidigt pågick
en hänsynslös förföljelse av verkliga
eller uppdiktade motståndare till
systemet.  

Då Kina under Deng Xiaopings led-
ning öppnade upp landet mot väst
1979 tonades snabbt vänsterideologin
ner och eran med den i många avse-
enden framgångsrika socialistiska
marknadsekonomin inleddes. Dengs
berömda yttrande – “det spelar inte
någon roll om katten är vit eller svart
bara den fångar råttor” – visade på att
en ny tid stod för dörren. Klass-

kampen tonades ner. Ett fåtal måste
tillåtas bli väldigt rika i förhoppning
om att deras välstånd efter hand når
de mindre bemedlade. Idag beräknas
det finnas 10 miljoner miljonärer i Ki-
nas kustprovinser. 

De genomgripande förändringarna
i det kinesiska samhället medförde att
många blev djupt desillusionerade och
förlorade fotfästet. Många hade verk-
ligen trott att Maos tänkande  innehöll
Sanningen inte bara om hur landet
snabbt skulle bli en stormakt utan
också sanningen om livet. Korruption
och kriminalitet som hållits tillbaka

under kulturrevolutionen återkom nu
med förnyad styrka trots ihärdiga
kampanjer, exempelvis den mot and-
lig nedsmutsning 1983. Husväggar
målades med moraliska deviser. Myten
om dygdemönstret Leifeng dammades
av igen. Han var korpralen i Folkets
befrielsearmé som själve ordförande
Mao Zedong upphöjde till soldatmar-
tyr och strålande föredöme. Genom
goda exempel skulle moral och etik
förhoppningsvis upprätthållas. Många
av de som tappat fotfästet tog sin till-
flykt till religionen. De gamla husgu-
darna dammades av och miljontals
bönder vände sig åter till den största
av Kinas religioner: buddhismen.
Men till templet kom man mest då
sjukdom och död hotade samt vid

stora högtider. Den religion som växte
snabbast och visade en överraskande
vitalitet blev kristendomen och främst
i protestantisk tappning. 

Efter det att Mao övertagit Kina
1949 skapades inom de olika religio-
nerna organ där partiet kunde utfor-
ma verksamhet och ideologi. Buddhis-
men, konfucianismen, daoismen,
islam, katolicismen samt den prote-
stantiska kyrkan blev genom dessa
organisationer underställda kommu-
nistpartiets kontroll. Den protestantis-
ka kyrkan, Tre självkyrkan benämnd
så efter de principer genom vilka den
skulle verka – självstyrande, självut-
bredande och självunderhållande –
var tvungen att bryta med sina ut-
ländska kontakter. Maos porträtt och
politiska deviser fördes in i gudstjänst-
rummet. 1949 fanns det omkring 700
000 protestantiskt kristna i Kina och
omkring 1 miljon katoliker. Massarre-
steringar och långa fängelsestraff ut-
dömdes för motspänstiga kyrkoledare
och lekmän. En stor del av de troende
började i hemlighet samlas i hemmen
för gudstjänst. Den ej registrerade kyr-
kan var därmed ett faktum. 

Under kulturrevolutionen 1966-76
deklarerade Maos hustru Jiang Qing
triumferande att religionen var utro-
tad. Efter det Mao dött 1976 och sena-
re Deng Xiaoping tagit makten och
öppning mot väst inleddes 1979 visa-
de det sig att den kristna kyrkan inte
bara hade överlevt – den hade växt
även under den svåra tiden som låg
bakom. Idag räknar man med att det
finns ca 20 miljoner inom den av sta-
ten godkända och registrerade Tre-själv-
kyrkan och minst 50 miljoner inom den
ej registrerade kyrkan. Tillväxttakten
och vitaliteten i dessa kyrkor kanske
beror på att de troende under svåra
förföljelser fått ett djup och kvalitet i
sin tro som ofta saknas hos oss i väst.

Jan-Endy Johannesson 

“Kina söker idag efter en
moralisk och etisk kompass.
Den politiska kursriktningen
strikt vänster har övergivits.
Idag bevittnar vi råkapita-

lism övervakad av en
kommunistisk maktelit.” 



Tänkvärt

Sommarlov är ett positivt laddat ord
för de flesta. Och vi unnar alla elever
och lärare ett långt och härligt som-
marlov. Jag vet inte vad som är lättast:
att vara elev eller lärare. Men det svå-
raste av allt är nog att vara lärarvika-
rie. Att rycka in när den ordinarie lära-
ren inte kan komma. Ofta på kort var-
sel. Utan förberedelser. Utan att kun-
na namnen på eleverna. Utan att kun-
na rutinerna. Sådana dagar lockar ofta
fram ens sämsta sidor. 

I skolan brukar det finnas en pärm
med benämningen Vikarieinstruktion. I
lyckliga fall är den uppdaterad och
man kan få en del tips om hur man
skall bete sig. Och det kan behövas för
det är sannerligen inte lätt att vara
vikarie! 

Nu säger kyrkofadern Ambrosius
att vi som kristna skulle vara ”Kristi
kärleks vikarier”. Den ordinarie lära-
ren - Kristus - är borta för tillfället och
vår uppgift är att vara i hans ställe.
Det är ingen lätt uppgift. Många
gånger tycker vi nog att ”Kristi kär-
leks vikarier” har gjort ett undermå-
ligt arbete. Gå ut och gör alla folk till lär-
jungar! Det är den order vi har. Många
gånger tycker vi att vi har misslyckats
med vår uppgift. Det är ju meningen
att människor ska tycka att de blir på-
minda om Kristus när de möter oss.
Att de i mötet med oss har känt Kristi
väldoft.

Som tur är så kan vi alltid ha kon-
takt med Kristus och fråga om något
kärvar till sig. Jag är med er alla dagar till
tidens slut lovade han. Och visst kan vi
komma fram i bön när och var som

helst, 24 timmar om dygnet, men sva-
ret kan dröja ibland. Ibland måste
man tänka själv. Och ibland är svaret:
läs i instruktionen! Vad säger då vika-
rieinstruktionen? Ja, det står mycket i
den – Bibeln. En del hinner inte jobba
så mycket utan ägnar bara tiden åt att
läsa i instruktionen för att förstå den.
Ibland blir man osams med andra
vikarier om innebörden.

Som Fadern har sänt mig så sänder jag
er säger Jesus till sina lärjungar. Här
handlar det om sändning. Det har
med det latinska ordet missio att göra.
Vi har det i ordet missil – något som
sänds iväg. 

Missionär är att vara utsänd med ett
viktigt uppdrag. Ofta är det ett svårt
uppdrag, så svårt att det ter sig omöj-
ligt: Mission impossible! Hur var det
från början? Var det en grupp profes-
sionella, väl utbildade specialister,
som Jesus gav sina sista instruktioner

innan han återvände till sin Far? Bara
några dagar efter pingstdagen så
greps lärjungarna av myndigheterna.
De hade stört den allmänna ordning-
en genom att bota en sjuk man. I Stora
rådet var man förvånade över lärjung-
arna. De såg att de var ”enkla och
olärda män”. Idiotes står det i grund-
texten. Men så kom de på förklaring-
en! ”De påminde sig att de hade varit
med Jesus:” Enkla och outbildade vi-
karier. Men de hade varit med Jesus.

Bara i en livsförbindelse med Jesus
Kristus kan vi få vara Kristi kärleks
vikarier i denna värld.

Öppna mig för din kärlek.
Världen behöver mig
Världen behöver din kärlek
strömmande genom mig.
(Arne H Lindgren Ps 96)

Arne Wikström, tidigare föreståndare 
för EÖM. Nu präst i Oscars 

församling, Stockholm.

Kristi kärleks vikarie

“Nu säger kyrkofadern
Ambrosius att vi som 
kristna skulle vara 

”Kristi kärleks vikarier”. 
Den ordinarie läraren -
Kristus - är borta för 

tillfället och vår uppgift 
är att vara i hans ställe.“

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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Samlingar i Stockholm

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

Kinaseminarium 
i Immanuelskyrkan, Stockholm den 19
november kl 10.00-16.00, med medverkan av
Per och Birgitta Larsson, Fredrik Fällman,
Eskil Albertsson och Jan-Endy Johannesson. 
Utförligt program kommer i septembernum-
ret av tidningen. 

Mötesprogram hösten 2005
Vi planerar nu höstens mötesprogram. Vi
står till förfogande för missionsmöten där vi
visar den gripande filmen ”Korset - Jesus i
Kina”. Inga övriga kostnader än ett frivilligt
offer till uppbyggnad av vårdavdelning för
handikappade i Kina. Tag gärna kontakt
med Jan-Endy Johannesson för att planera
ett mötesbesök. 

Engelsklärare till Kina
Erfarna engelsklärare söks för tjänstgöring i
Kina för år 2006. Förutom akademisk behö-
righet gäller som förutsättning att Du är per-
sonligt kristen och engagerad i en försam-
ling. För närmare information kontakta vår
expedition.

Kerstin och Bo Dellmings
adressuppgifter i Japan: 
820-10 Kuzawa
Fuji Shi 419-0202 
Japan
Tel: 0081-545-72-3375. Fax: 0081-545-72-3376.
Epost: dellming@mail.wbs.ne.jp

Adressändring
Tack till er som sänder adressändringar! Vi
får dock tillbaka ett trettiotal utskick av tid-
ningen. Många kan vi inte spåra upp. Var
vänlig lämna adressändring på portofri
talong nedan.

Nytt

Välkommen till Stockholmsgruppens träffar 
i Betlehemskyrkan, Luntmakargatan 82, 

första torsdagen i månaden
kl. 12.30 

Program hösten 2005

1 sept.   Tema: Kina 
Medverkande John Waern och Bo Martinsson

6 okt.     Stockholm, staden som försvann   
Föredrag av Björn Sylvén

3 nov.    Reserapport från Mongoliet, Kina och Japan
av Jan-Endy Johannesson           

1 dec.    The Cross, Jesus in China, film från Kina        

För Stockholmsgruppens programkommitté, 
Birgitta Ershammar, tel 08-96 94 68

Evangeliska Östasienmissionen (EÖM)
Besöksadress: Storgatan 58, 

Postadress: Linnegatan 18, 573 34 Tranås
Telefon/fax: 0140-100 25 

Mobil: 0736-402 733
E-post: info@eom.nu

hemsida:  www.eom.nu

NAMN

GATUADRESS

POSTNUMMER TIDIGARE POSTNUMMER OCH POSTORTPOSTORT

Jag har ej EÖMs informationstidning och vill regelbundet erhålla den utan kostnad.

Jag vill ändra min adress till nedanstående.

Frankeras ej

Mottagaren 
betalar por-

tot

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
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