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Planet till Ulan Bator är över nio tim-
mar försenat. Tillsammans med EÖMs
ekonomichef, Håkan Leanderson för-
driver jag tiden på Beijings nya inter-
nationella flygplats. Mongolerna som
skall hem är upprörda. Det kinesiska
planet har minsann kunnat lämna
Beijing men det mongoliska har på
grund av det dåliga vädret förbjudits
att lyfta. Till slut kommer vi iväg och
landar i Ulan Bator vid midnatt. Bay-
raa, den kvinnliga missionsledaren tar
emot oss på flygplatsen och snart
checkar vi in på ett enkelt hotell.
Under förmiddagen nästa dag möter
vi de mongoliska läkarna Bold Zo-
chin och L. Altankhuyag. De är enga-
gerade i Christian Doctors Association of
Mongolia och vinner genom sina medi-
cinska insatser förtroende för det krist-
na budskapet. Mina tankar går till

”flickdoktorn” från Sverige, Greta
Nilsson, som 1920 under fyra måna-
der behandlade omkring 3000 patien-
ter i den lilla kliniken just i Urga (Ulan
Bator). Sjukvård och mission går ofta
hand i hand.  

Bilresan till Erdenet, där Magnus
och Mia Alphonce startade pionjärar-
bete 1992, tar sex timmar och sträcker
sig femtio mil över den väldiga mon-
goliska slätten. Det är i mitten av sep-
tember och det börjar bli kyligt.
Enstaka hjordar av får och hästar syns
nu och då utmed vägen. Jag får veta
att nomadlivet överges av allt fler. Av
Mongoliets tre miljoner invånare bor
över hälften nu i huvudstaden Ulan
Bator. Många söker sig till större eller
mindre samhällen för att slippa uthär-
da de oftast oerhört kalla vintrarna
som kan utplåna  hela boskapshjordar

inom loppet av några dagar.  
I Erdenet sjuder verksamheten av

liv och pionjärglöd. Makarna Patrik
och April Hellberg arbetar bland
annat med ett kristet kafé. De kommer
från Tjörn och är utsända av EFK. De
upplåter välvilligt sin hyreslägenhet åt
oss då de tillsammans med besökande
från Sverige reser till huvudstaden.
Dag två i Erdenet besöker vi Mongol
Mission Center (MMC) och får tillfälle
att berätta om Svenska Mongolmissio-
nens arbete i Ulan Bator och framför
allt i de tre Baneren i Kina. MMC plan-
terar nya församlingar i landet och har
visionen att i alla de 800 folkgrupper
som Djingis Khan lade under sig på
1200-talet plantera åtminstone en för-
samling. I Erdenet bygger Evangeliska
Frikyrkan upp ett kristet dagcenter,
Rainbow Care Center. Här träffar vi
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Mongoliet, Kina och Japan på 3 veckor

Ritningar till kyrka och kulturellt
centrum visas upp av fr. v. missionsle-
daren Bayraa och äldsten Tsogbadrah.

Träningscenter för blivande missionä-
rer i Erdenet, Mongoliet.

Mongolian Mission Center, MMC, vill
sända ut missionärer över det forna
mongoliska väldet.    



svensken Mats Berbres som varit i
Erdenet sedan 1995. Han är gift med
mongoliskan Chinge och är ansvarig
för bygget. På församlingens kontor
träffar vi sedan Tsogbadrah. Han tjä-
nar som äldste i församlingen ”Jesus
Assembly Church”. Han var tidigare
framgångsrik affärsman men har
överlåtit den verksamheten till sin fru.
De har tillsammans sju barn varav
fyra går i skola i Ulan Bator. Tsogbad-
rah visar mig en diger bunt med rit-
ningar. Församlingen vill bygga ett
andligt och kulturellt centrum mitt
inne i Erdenet. Budgeten för centrat
uppgår till hela 1,4 miljoner USD.
Kyrkdelen är budgeterad till knappt
hälften av denna summa. Det framgår
klart att det krävs stora insatser också
från församlingens internationella
vänner för att bygget skall kunna rea-
liseras. ”Jesus Assembly Church” har
omkring 1500 medlemmar och samlas
idag till gudstjänst i stadens teater. 

Det är inspirerande att möta en för-
samling mitt uppe i en väckelse- och
pionjärtid som arbetar målmedvetet
med tydliga målsättningar. 

Den tolv timmar långa tågresan till-
baka till Ulan Bator tillbringar vi i en
inte alltför bekväm sovvagn. I varje
kupé eldas det med kol och oset
tränger obönhörligt in och stör natt-
sömnen. Efter flygresa till Beijing och
övernattning bär det vidare mot
Tokyo där Bo Dellming möter oss på
Narita Airport. Höjdpunkten i Japan
blir missionskonferensen i Mishima dit
församlingsledare från Fujinomiya,
Fuji, Numazu, och Nirayama sökt sig.
Inspirerade från Mongoliet talar vi om

vikten av att ha en strategi för mission
och evangelisation och Håkan Lean-
derson sjunger på engelska, svenska
och japanska. Vid två tillfällen blir för-
bönskön efter mötenas slut en timma
lång. Många japaner vill verkligen tjä-
na missionens Herre men att få till
stånd utbildning, underhåll m.m. är
inte enkelt. De japanska pastorerna be-
sökte Kina under 2004 och vi talar om
ytterligare besök där. Redan har de
bekostat färdigställandet av en kyrko-
byggnad i Shaanxi och jag får med
mig ytterligare japanska yen att för-
medla till kinesiska församlingar. I
Fuji träffar vi ett femtontal kineser, de
flesta av dem nydöpta. De har vunnits
genom kinesiskan Liusan som är gift
med en japansk advokat som tillhör
församlingen. Alfakurserna har varit
framgångsrika bland både japaner
och kineser i Fuji. Våra missionärer
Bosse och Kerstin Dellming ger ut sig
till ett hundra procent för att nå så
många som möjligt med det goda

evangeliet. Jag undrar hur de orkar
med att ständigt ha öppet hus och att
alltid vara tillgängliga för besök och
telefonsamtal. Som representant för
missionen uttrycker jag oro över deras
arbetssituation och får ett lamt löfte
om bättring till svar. Jag vet om att de
arbetat på detta sätt alltsedan de som
unga missionärer kom till Japan 1966.
Bosse och Kerstin blir folkpensionärer
under 2006 men kommer att arbeta
vidare med evangelisationsfrågor och
internationella kontakter i missionens
tjänst under ytterligare två år. 

Tillbaka i Kina reser vi sedan inrikes
till den lilla flygplatsen i Luoyang och
träffar dr Mei Xinqi vid det kristna
sjukhuset i Yiyang, tre mil söder om
Luoyang. Vi gör en uppföljning av det
SIDA-stödda projekt som gäller upp-
byggnaden av en rehab-avdelning för
handikappade inom sjukhuset. Det
känns fint att se hur alla de olika red-
skap som inköpts för medel från Sve-
rige används av olika patientgrupper.
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SMK:s tidigare fält

Erdenet

EÖM i Japan

•

Läkare från sjukhuset i Yiyang
demonstrerar nya träningsredskap 
för handikappade.     

Bosse Dellming i talarstolen i Fuji.     Familjen Shinmura deltog i missions-
konferens i Mishima september 2005.    



Att sedan besöka den helt nybyggda
bibelskolan i Luoyang känns inspire-
rande. Under flera år har församling-
en stridit mot stadens militärpolis
som satt upp en grind och vaktpost
vid ingången till bibelskolans tomt.
Församlingen har med sin energiske
ordförande Zhang Shuliang i spetsen
vägrat att skriva på papper som
avhänder församlingen äganderätten
till markområdet där också militärpo-
lisen är inhyst. Jag blir påmind om de
parallella strukturerna inom den kine-
siska statsförvaltningen där myndig-
heterna ofta har vattentäta skott mel-
lan sig. Församlingen hade tillstånd
att bygga från berörd myndighet men
släpptes inte in på sin egen mark av
en annan myndighet. Till slut och
efter intervention från högsta ort kun-
de dock lastbilarna med byggnads-
material köra in på området. Efter
några månader kunde sedan en ända-
målsenlig bibelskola invigas. 

- Den är bara på en våning men vi
har lagt grund för att bygga ytterliga-

re två, säger Zhang. En kompromiss i
slutskedet av förhandlingarna inne-
bar att församlingen tills vidare bara
kan bygga en våning. Utbildning av
lekmän och pastorer är viktigt över
hela världen men speciellt i Kina där
skaror ständigt söker sig till de kristna
församlingarna. Bara i staden Luoyang
finns det över 200 000 döpta troende i
de registrerade församlingarna. 

Resan mot Yuncheng sker på den
nya motorvägen mellan Luoyang och
Xian. Efter några timmar är vi framme
i Shanxian där vi möter företrädare för
kyrkan och kan överlämna kopior på
lagfarter. Här arbetade bland andra
familjen Elsie och Carl-Johan Bergquist.
Gunvor Ljunggren, deras dotter, har
många år tillhört vår styrelse. Vid re-
sor i Kina och brevledes har hon fått
förfrågan om det i Sverige möjligen
finns några dokument som visar på
ägandeförhållanden gällande tidigare
fastigheter. Vi har med oss fyra doku-
ment och tillsammans reser vi ut och
ser den plats som missionen tidigare

ägt. Resan går vidare till Yuncheng
där vi möter företrädare för kyrkan.
En större konflikt pågår mellan adven-
tister och evangelikala troende i den
registrerade församlingen. Det är tra-
giskt inte minst med tanke på att Yun-
cheng var missionens huvudsäte från
slutet av 1880-talet till dess att missio-
närerna lämnade Kina omkring 1949.
Här utbildades församlingarnas pas-
torer på det välrenommerade präst-
seminariet. Här fanns skola, tryckeri,
dispensärer och mycket annat. Det
känns högtidligt och gripande att få
bege sig till missionens område som
ligger mitt i centrum av Yuncheng. Så
sent som in på sjuttiotalet stod en del
av missionens gamla byggnader kvar
men det attraktiva läget har medfört
att allt nu är jämnat med marken.
Stora affärskomplex intar nu platsen
för den tidigare missionsstationen. Jag
överlämnar kopior på lagfarter och
hoppas att de kan ge församlingen
nya möjligheter. 

forts sid 6
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Lagfarter från Sverige studeras 
ingående.     

De nya bibelskollokalerna i Luoyang
med byggnadslov för ytterligare två
våningar.     

Pastor Jias trogna medhjälpare i
Weinan har gjort oräkneliga besök
hos stadens myndigheter.     

På missionens gamla område i Yun-
cheng har myndigheterna byggt en
modern skola .     

Församlingen har köpt två kommun-
hus som omvandlats till kyrkolokaler.   

Utposten i Dongchen. Några trotsade
det dåliga vädret för att fira gudstjänst.  
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Hur skall vi nå Japans ungdom med
evangelium? Brottsstatistiken bland
minderåriga har ökat markant de sista
åren. Allt oftare rapporteras om barn
som på grund av trivialiteter dödar
sina föräldrar, lärare och kompisar.
Skolpliktiga som vägrar gå i skolan
har blivit ett samhällsproblem. Många
tillbringar nätterna med TV-spel eller
framför datorn och sover sedan på
dagarna. I extrema fall är den enda
kontakten med yttervärlden mam-
man som kommer med matbrickan
som hon ställer utanför dörren.
Kommunikationen med fadern sak-
nas helt i många fall. 

Det talas om att man bör ändra skol-
systemet och undervisningen men det
tycks ta tid. Nu gäller det att hänga
med så att man inte kommer efter.
Skoldagen består av både lektioner
och olika klubbaktiviteter. Att tillhöra
och vara bland de bättre i en sport-
klubb kan höja ens poäng och göra det
möjligt att komma in på en bättre och
billigare skola. Att läsa sina läxor
hemma är långt ifrån tillräckligt om

man vill få bra betyg. Därför tar de
flesta extralektioner kvällstid även
under helgerna. 

Vårt barnbarn, Shin, började högsta-
diet i våras. Flera dagar i veckan kom-
mer han hem 18:30 från skolan, äter,
byter om och skjutsas till kvällslektio-
nerna som börjar femtio minuter
senare.  Klockan är sedan halv elva
innan han kommer hem igen. På hel-
gerna har han dessutom ofta klubbak-
tiviteter. Det är bra om han kan
komma till kyrkan en gång i måna-
den!

Men inte alla pluggar. Om föräld-
rarna har råd att betala höga skolav-
gifter går det alltid att få in barnen på
en privatskola. Det finns gymnasier
där man kommer in även med brist-
fälliga kunskaper. Nästan alla sön-
dagsskolbarn, även barn till kristna för-
äldrar, kommer sällan eller aldrig till kyr-
kan sedan de börjat högstadiet. Hur skall
vi behålla dem och hur skall vi nå res-
ten av Japans ungdom? Vi ser ju hur
ungdom kan samlas i massor kring
sina idoler och intressen. Och visst

finns det ungdomar som brinner för
Kristus. En söndagseftermiddag varje
månad samlas också några här i kyr-
kan. Man ber och drömmer om att
kunna starta en Alphakurs för ung-
dom nästa år. 

Den 23 december, som är kejsarens
födelsedag och allmän helgdag i
Japan, planerar vi en stor julfest för
ungdom. Vi har inbjudit en känd
motorcykelevangelist, Arthur Hollands,
som har en enastående gåva att tala
till barn och ungdom.

Bed för Japans ungdom! Bed
särskilt att barn till kristna föräldrar
kommer in i en personlig relation till
Herren och naturligt börjar vittna för
sina kompisar. Vi är nu inne i årets
brådaste tid men också en tid full av
förväntan och glädje. Flera förbereder
sig för dop på juldagen, bland dem
faktiskt en tonåring fast han är kines.
Vi ber och tror att många, skall följa
efter under dagar som ligger framför. 
Med tack för året som ligger bakom

Kerstin och Bo Dellming

Bosse och Kerstin Dellming tillsammans med dottern Kristina och barnbarn.

Hur når vi Japans ungdom 
med evangeliet?
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Vad har samer gemensamt med det
kinesiska minoritetsfolket Lisu? Hur
firar de kristna bland Lisufolket sina
gudstjänster? Är det sant att de jojkar
också inom Lisukulturen? 

Detta är några av flera frågor delta-
garna i projektet Lisu-Sami Cultural
Exchange under två veckor i Sverige
och Norge (nov och dec 2005) och två
veckor i Yunnanprovinsen, Kina (maj
och juni 2006) ställer sig.

I Kina firar man inte första advent.
Nu ska Lisugruppen få vara med när
samer från övre Norrland möts för att
tända det första ljuset och tillsammans
sjunga och lovprisa Gud som blev
människa i Jesus Kristus. Lisugrup-
pen ska delta med sång och musik på

Svenska kyrkans årliga sameguds-
tjänst i Kiruna kyrka.

Det är ett digert program den samis-
ka gruppen, med Mattias Sikku
Trägårdh och Svenska Missionskyr-
kans same-samordnare Gerard Wil-
helmsen, planerat. Båda är bofasta i
Kiruna, som är deltagarnas bas under
projektets gång i Sverige och Norge.
Man kommer att besöka Samiska
Högskolan i Kautokeno, Den Gode
Herdens kyrka i Övre Sopporo, Den
samiska folkhögskolan, Jukkasjärvi
kyrka och Is-Hotellet, Aittje museet
och mycket annat.

Från Kina deltar också TC/G Nor-
dicas kinesiska ledare Wu Yourong
och en ledare från Tresjälvkyrkan

samt från Yunnanprovinsens religiösa
byrå. 

Svenska Missionsrådet (Sida), EÖM
och Areopagos (Norad) finansierar
projektet som är det första minori-
tetsprojektet av detta slag, och som
med säkerhet kommer följas av flera.
I maj och juni kommer projektet att
genomföras i Kunming och i Lisu-
folkets hemby i Nu Jiang. En utställ-
ning om samer och om Lisu kommer
sättas upp på kulturcentrat TC/G
Nordica i Kunming. I samband med
detta kommer deltagarna att medver-
ka med sång och musik och olika
workshops och seminarier kommer
att genomföras. 

Anna Mellergård

Under september månad reste missionens
ordförande Eric Lundqvist tillsammans
med tv-producenten Mats Carlsson Lenart
och fotografen Bengt Carlsson till Inre Mon-
goliet. Uppdraget gällde att på plats inhäm-
ta kunskaper om Svenska Mongolmissio-
nens och främst Margith Perssons arbetsin-
satser. Dokumentären kommer att sändas
under första halvåret 2006. I nästa nummer,
som blir ett temanummer om mongolmis-
sionen, redovisas Eric Lundqvists rapport
från resan. 

Unikt kulturutbytesprojekt

Missionens ordförande Eric Lundqvist
tillsammans med Dr. Meng Kebatu
från Gula Baneret i Inre Mongoliet.
Mellan dem står gravstenen efter en
av missionens pionjärer, Hanna
Karlén.
Foto: Mats Carlsson Lenart

TV-film om Svenska Mongol-
missionens (EÖMs) arbete i
Inre Mongoliet

Dagen därpå besöker vi Linyi. Vi
möts av blåsorkester och översvallan-
de hjärtlighet.  Den kvinnliga försam-
lingsledaren Yue visar stolt upp de
nya bibelskolelokalerna som invigts
under året. Här sjuder det av verk-
samhet och församlingen verkar ha en
öppen dörr också i samhället. 

Resan till Yongji (Puzhou) tar på
den nya vägen endast tre timmar. Det
ösregnar nu som tidigare och vi håller
på att köra fast i leran då vi svänger in
genom kyrkgrinden. Äldste Li, tidiga-
re invärtesmedicinare leder försam-
lingen tillsammans med ett ungt pas-
torspar utbildade i Nanjing. Här arbe-
tade bland andra Werner Wester.
Platsen har bytt namn men på kartan
hittar jag Puzhou (Puchow) en mil
sydväst om stadskärnan. Också här
tas kopior på lagfarter emot med stor
tacksamhet. 

Vi lämnar provinsen Shanxi, reser
över Gula floden och anländer till
provinsen med snarlikt namn:
Shaanxi. Pastor Jia Enhui har rest med
buss från Pucheng och möter oss vid
infarten till länshuvudstaden,
Weinan. Jia tar oss till den nyinköpta
tomten i centrala Weinan. Här skall
bibelskola och kyrka byggas. Två
damer i 75-årsåldern möter upp. De

har under två år ständigt uppvaktat
kommunfullmäktige, byggnads-
nämnd och alla tänkbara institutioner
i stan. Nu är köpet fullbordat. Tomten
på 5300 m2 har kostat församlingen 1,3
miljoner kronor som lånats ihop av
bank, medlemmar och EÖM. (1,3 mil-
joner är en jättesumma då månadslö-
nen för en arbetare i detta område
nästan alltid underskrider 500 kr). Nu
återstår att först bygga en kyrka och
sedan bibelskola. Staden har tusentals
“hemlösa” kristna som på detta sätt
får en andlig hemvist. 

Söndagen tillbringar vi på utposter
runt om Pucheng. Vi medverkar med
predikan och sång i Dongchen. För-
samlingen tar också entusiastiskt
emot erbjudandet att bli vänförsam-
ling med kristna från Göteborg. Vi be-
söker sedan församlingarna i Qing-
xing och Caideng som båda fått nya
ändamålsenliga lokaler då de köpt in
två kommunhus som blivit till salu då
tre kommuner slagits ihop till en. 

Överfyllda av intryck och tacksam-
ma för tillfället att se vad Gud gör i
denna fattiga del av Kina vänder vi
för tredje gången under tre veckor
kosan mot Beijing för vidare hemfärd
till Sverige.

JeJ
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Tänkvärt

För några år sedan fick jag möjlighet
att intervjua en av våra riksdagspoliti-
ker. Det var en märklig upplevelse att
kliva in i riksdagshuset och se de mil-
jöer som vi vanligtvis ser i teverutan. 

Den monumentala entrén vid riks-
dagen vittnar om historia, tradition
och makt. När jag väl passerat säker-
hetsvakten var det dags att sitta ner i
en foajé och vänta på att den aktuella
politikern skulle dyka upp. En stres-
sad pressekreterare kom och medde-
lande att det kunde bli en tio minuters
försening på grund av en pågående
intervju med personal från en TV-sta-
tion.  

Hur tilltalar man en person som är
satt att leda stora grupper av männi-
skor, en person väl förankrad i det
politiska spelet? En person vars tid är
dyrbar, där prioriteringar ständigt
måste göras. Frågor som välfärd, för-
delning, företagande och internatio-
nella relationer är bara några av de
många ärenden som en politiker mås-
te förhålla sig till och vara insatt i. 

Detaljerna kring intervjun kommer
jag inte ihåg men det som etsade sig
fast var att han starkt betonade vikten
av att leva för andra människor. I ett
längre perspektiv ansåg han att det
var det enda som hade varaktigt
värde, så sant. 

Tydligt är att hans tankar ligger i
linje med den holländska frälsnings-
officeren Celestine Oliphant. Hon
skrev nämligen 1892 texten till sång-
en, ”Använd de tillfällen Herren dig
giver”. En klok kvinna som tycks ha
fått perspektiv på tillvaron. Sångtex-
ten är uppdelad i tre verser och den
sista versen lyder:

“Allt vad för Jesus du verkar och lider
Känner han väl och skall löna en gång.
Sist efter jordlivets möda och strider 
Målet du når under jubel och sång.
Intet förbliver, intet förbliver, 
allting i världen förgängelsen når.
Men vad som görs utav kärlek till 
Jesus äger ett värde som evigt består.” 

Bön
Herre. 
Vi vill att arbetet inom Evangeliska Öst-
asienmissionen ska vara grundat i kärle-
ken till dig.
Hjälp oss att höra din röst. 
Hjälp oss att handla och att lida för dig.
Hjälp oss att vara dina armar och dina 
ben på den här jorden.
Tills dess vi målet når.

Som ett senapskorn

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

Eva Joelsson, styrelseledamot i Evangeliska
Östasienmissionen 

• Sedan slutet av 1980-talet har kristna kyrkor och samfund i Sveri-
ge sänt ut drygt trettio akademiker som undervisat i engelska på
kinesiska lärarhögskolor genom kinesiska stiftelsen Amity Foun-
dation.  www.amityfoundation.org

• EÖM har i sitt arbete skickat ut flera amity-lärare som med stöd av
SIDA-medel arbetat i Kina i 2-års perioder. 

• Många elever på den kinesiska landsbygden har svårt att klara
inträdesprovet till högskola/universitet eftersom de saknar goda
kunskaper i engelska. Det har visat sig att just resultaten på den
engelska delen av högskoleprovet ofta är avgörande. Genom att
hjälpa till med utbildningen av kinesiska högstadie- och gymnasie-
lärare i engelska hoppas vi på att indirekt kunna bidra till att flera

ungdomar från landsbygden får en chans att läsa vidare efter
gymnasiet.

• Med fokus på modern pedagogik och interaktiva undervisnings-
metoder hoppas vi inom Amitys lärarprojekt på att nyutexamine-
rade engelsklärare i Kina kan inspirera sina elever på landsbyg-
den i deras studier.

• En viktig del i rollen som amity-lärare är att leva sida vid sida med
sina studenter, kollegor och medmänniskor i det kinesiska sam-
hället, och att ”skapa en kristen närvaro”.

• Vi söker nya amity-lärare för tjänst i Kina. Är du engelsklärare
eller har goda akademiska kunskaper i engelska språket och är
aktiv i en kristen församling? Hör av dig till oss: www.eom.nu

Kort om EÖMs lärarprojekt i Kina

“Men vad som görs utav kärlek till Jesus äger ett värde som evigt består.”
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Kalender

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

Årskonferensen 
EÖMs årskonferens hålls 13-14 maj i Luthers-
ka Missionskyrkan (EFS) i Borås. 
Temat blir ”mongolmission” med inbjudna
talare från Mongoliet. Utförligt program föl-
jer i marsnumret av EÖM-nytt, som blir ett
temanummer som handlar om Mongoliet. 

Möten våren 2006
Vi planerar nu vårens 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. Se Almanackan under
februari månad. Tag gärna kontakt med Jan-
Endy Johannesson för att planera ett mötes-
besök. 

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

Några samlingar vårterminen 2006
Lördag 14 jan kl.19.00

The Cross - Filmen om de kristna i Kina 
Kinakväll i Brunnsparkskyrkan, Tranås.

Vi ser del 1 om den kristna kyrkan i Kina.

Fre-Sön 3-5 febr
Kinahelg i Missionskyrkan, Bengtsfors 

tillsammans med Jan-Endy Johannesson 

Fredag 3 feb. kl 19.00
Festkväll tillsammans med ortens kineser. 

Lördag 4 feb kl. 18.00
Kinarapport med bildvisning.

Söndag 5 feb kl 11.00 
Missionspredikan: Finns det fortfarande behov av 

missionsinsatser från väst?

Torsdag  2 mars kl 12.30
Lena Åkerlund berättar om Stiftelsen Brödets verksamhet och besök i Kina.

Torsdag 6 april  kl. 12.30
Aktuell missionsinformation av Jan-Endy Johannesson. 

Betlehemskyrkan, Stockholm                                          

Torsdag 4 maj kl. 12.30 
Missionärsöden i Mongoliet Kurt Mossberg. Betlehemskyrkan, Stockholm

13-14 maj 
EÖMs årskonferens i Lutherska Missionskyrkan, Borås

För ytterligare möten och samlingar se vår 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 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

�
�

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


