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Missionssekreteraren har ordet

Nya böcker om Kina utkommer i en
strid ström. EÖM ger i höst ut boken
Jesus i Beijing tillsammans med Ljus i

Öster. Boken som recenseras på annan plats i
tidningen beskriver kristendomens snabba fram-
växt i Kina under senare år. Trots förföljelser,
och med alla odds mot sig, har den etablerat
sig som en maktfaktor i samhället. Idag finns
kristna inom alla sektorer i det kinesiska sam-
hället. 

Många har under augusti månad sett TV-pro-
grammen om Mao. Befriaren som blev för-
tryckare vars misstag kostade många miljoner
kineser livet. 

Ett av programmen visar en scen där rödgar-
dister gör husrannsakan, troligen i ett småbor-
gerligt hem. Alla föremål som på något sätt
kan klassas som antirevolutionära beslagtas
som bevismaterial. En bibel eller ett brev från
utlandet kunde leda till många års fängelse
eller dödsstraff. Idag har mycket förändrats till
det bättre i Kina och regimen tar avstånd från
missgreppen under kulturrevolutionen. Tyvärr
är bristerna gällande mänskliga rättigheter och
demokrati fortfarande påfallande.

Men det finns modiga kämpar inom landet
som med fara för livet för de svagas talan. Den
kanske mest kände är Gao Zhisheng, kristen
advokat och förkämpe för mänskliga rättig-
heter. Han arbetar oförtröttligt för att tillvarata
de svagas rättigheter. Han har också försvarat
kristna vid olika tillfällen. Vid denna tidnings
pressläggning är han svårt sjuk efter att nyli-
gen arresterats och dessutom hungerstrejkar.
Kom ihåg Gao Zhisheng i dina förböner.

Men det finns också positiva nyheter att rap-
portera gällande Kina. En hög delegation från
Vatikanen besökte i somras landet. Med tanke

på de spända förhållanden som rått mellan
Vatikanen, som har kontakt med den ej regi-
strerade katolska kyrkan, och regimen så är det
glädjande att man nu kan tala med varandra. 

Den 31 augusti fanns det i den rikstäckande
och välkända dagstidningen South China
Morning Post en artikel som fick många att
gnugga sig i ögonen. Tidningen beskriver hur
den välkände evangelisten Luis Palau under
de senaste 18 månaderna haft ingående samtal
med den kinesiske toppolitikern Zhao Qizheng.
Tillsammans har de publicerat boken Riverside
Talks: A friendly dialogue between an Atheist and a
Christian. Bilder visas också där Palau signerar
publikationen vid en bokmässa i Beijing.

Vi fortsätter också i detta nummer att fokusera
på Mongoliet. Många blandar ihop Inre Mongo-
liet och Republiken Mongoliet. Inre Mongoliet
är en provins i Kina där mongolerna numera är
ett minoritetsfolk. Av provinsens 24 miljoner
invånare är endast 5 miljoner mongoler. I Inre
Mongoliet finns stora kristna församlingar
men nästan helt utan mongoler som medlem-
mar. Bland kineserna pågår en stark väckelse.
Inte minst bland dem som Svenska Allians-
missionen en gång startade runt städerna
Hohhot och Baotou. Ytterligare 2,5 miljoner
mongoler bor i republiken Mongoliet. Här råder
full religionsfrihet och många kristna försam-
lingar har bildats sedan landet blev helt själv-
ständigt från det forna Sovjetunionen 1990. 

Till sist ett varmt tack till alla er som sänder in
gåvor. Arbetet i Japan, Mongoliet och Kina
fortsätter med full styrka. Från Japan får vi
glädjande rapporter från våra ”pensionärer”
Bo och Kerstin Dellming som efter det magiska
65-årsstrecket tills vidare fortsätter arbetet och
nu tillsammans med en japansk medarbetare.

Jan-Endy Johannesson



”Visst hände det ibland att någon på
fyllan ramlade av hästen och slog sig
halvt fördärvad. Nu händer det hela
tiden att folk kör omkull med sina
motorcyklar efter fester. Vi klarar inte
av alla skallskador här på sjukhuset”.
Dr Mengke Batu tittar mig djupt i
ögonen. ”Tror du att ni skulle kunna
hjälpa oss att förbättra behandling och
vård av dessa människor?” Jag befann
mig i Gula Baneret i Inre Mongoliet
hösten 2002. Det var en omtumlande
upplevelse. Att få komma till Goltjag-
gan, Hattin Sum och Dojen och besö-
ka de platser där Svenska mongolmis-
sionen arbetat väckte många känslor
till liv. En sak framstod som helt säker.
De svenska insatserna för mer än fem-
tio år sedan var inte glömda av mon-
golerna. Och de sågs som något posi-
tivt. Och alla talade om Bi taitai (Mar-
gith Persson) och om Ulla Sylvén och
flera andra som de senaste åren
besökt Baneren. 

Under 2003 kunde vår mission
sedan påbörja ett projekt med stöd av
Sida. Det innebar att svensk expert
skulle resa till Inre Mongoliet och
undervisa om svensk sjukhusvård
med inriktning på behandling av
skallskador. Fas två innebar att några
läkare skulle besöka Sverige för att på
plats studera hur svensk sjukvård
fungerar. Under sista delen av projek-
tet skulle den svenske specialisten
avsluta projektet och undervisa på
institutioner i Inre Mongoliet.

Besöket i Sverige hösten 2004 av
doktorerna Mengke Batu och Te med
följeslagare, ledde till många föränd-
ringar vid återkomsten till Kina.
Nybyggnation respektive ombygg-
nad av akutmottagningarna i både Blå
och Gula Baneren har skett efter besö-
ket, och planerades efter svenska
mönster. Särskilt läkarna i Blå Baneret
har en mycket positiv och konstruktiv
inställning till möjligheterna att för-
ändra skallskadevården i området.

Steg tre av insatsen har gett upphov

till en ökad kontakt mellan sjukhusen
i de olika baneren och också en starka-
re anknytning till de stora sjukhusen i
Xilinhot och Zhangjiakou. Dr. Pekka
Mellergård träffade under besöket nu
i juni ett antal lokala beslutsfattare och
ledande företrädare för de centrala
hälsovårdsmyndigheterna i Inre Mongo-
liet. Besöket uppmärksammades i TV
vilket eventuellt också kan bidra till
en bredare förankring av fortsatta för-
ändringar. 

Det kanske viktigaste utvecklings-
steget med insatsen var ett förslag till
ett gemensamt skallskadecentrum för
de fem baneren, som initierades av Dr.

Pekka Mellergård. Förslaget mottogs
väl och ett sådant center är nu i pla-
neringsstadiet. Det kommer troligen
att upprättas i Blå Baneret.

Det är intressant att följa ett projekt
från början till slut. Det informella
samtalet där behoven nämndes.  Bered-
ningen tillsammans med mongoler,
den egna styrelsen och Svenska
Missionsrådet. Rekrytering av perso-
nal och sedan genomförandet av pro-
jektet. I detta fall verkar det som insat-
sen leder till ännu större positiva för-
ändringar än vad från början kunde
förutses.

JEJ
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Socialt projekt avslutat i Inre Mongoliet

Dr. Pekka Mellergård under glatt samspråk med mongoliska kollegor under
seminarium i Sverige.  Foto: Annelie Sköld.

2006 – Mongoliet i fokus

”En sak framstod som helt säker. De svenska insatserna för

mer än femtio år sedan var inte glömda av mongolerna.”



Född i Hattin Sum
I den lägenhet på Tegnérgatan i Upp-
sala där Joel Eriksson bodde under
sina sista 40 år bor idag Vera Eriksson,
Joel och Annies yngsta barn. Hon föd-
des 1927 på en plats som heter Hattin
Sum och dit missionsstationen i
Hallong Osso flyttades samma år.

– Den kinesiska inflyttningen söder-
ifrån gjorde att mongolerna som mis-
sionen var inriktad på flyttade längre
norrut och då flyttade även vår sta-
tion, säger Vera Eriksson, för övrigt
det enda av de tre erikssonska barnen
som inte blev missionär.

I Hattin Sum tillbringade Vera sju år
av sin barndom. Under en lång period
var hon det enda svenska barnet på
stationen, då hennes syskon fått stan-
na kvar i Sverige för att gå i skola.

– Jag tillbringade mina första skolår
i en skolbänk inne på min mosters
kammare, minns Vera. Moster Vivan,
som också var mongolmissionär, och
mamma var mina lärare. 

Alla hennes lekkamrater var mon-
goliska barn och hon kunde förstås
tala mongoliska flytande. Ibland träf-
fade man missionärsfamiljerna på de
andra två svenska mongolmissions-
stationerna som byggts upp i samma
område under 1920-talet. 
Med bil till stäppen
1933 hade familjen Eriksson varit
hemma på sin andra sverigevistelse
under sina dittills 20 år som mongol-
missionärer. Nu lämnade man foster-
landet med bil, en Ford som stuvades
full med bagage. Resan gick genom
Tyskland där nazisterna just tagit

makten och trupper av ”brunskjortor”
syntes överallt och över Alperna till
Italien som då regerades av fascister-
na under Mussolini.

– I Genua lastades bilen på skeppet
som skulle ta oss till Kina, berättar
Vera Eriksson som då var sex år gam-
mal. 

Väl framme körde Joel Eriksson
genom Peking, förbi Kinesiska muren
och på den dåliga vägen över det bran-
ta Kalganpasset, uppfarten till den
mongoliska högplatån där stäppen,
”gräslandet” som missionärerna ibland
sa, breder ut sig.
Mångsidig missionär
Joel Eriksson var en mycket mång-
sidig man. Först och främst ”medicin-
mannen”, amatörläkaren som botade
eller lindrade många mongolers lidan-
den, men även förkunnaren som för-
sökte sprida Guds ord till det folk som
med missionärernas ord var bundna i
lamaismens hårda bojor. Och han var
odlaren som fick rabarberna att prun-
ka i halvöknen, bilmekanikern och
chauffören som löste alla missionssta-
tionens tekniska och praktiska pro-
blem. Dessutom en flitig och skicklig
filmare och fotograf. En stor del av
hans imponerande fotosamling finns
för övrigt bevarad på Carolina Redi-
viva. 

– Pappa var en väldigt ödmjuk per-
son som aldrig brusade upp eller blev
irriterad, minns Vera Eriksson. 

I SF-journalarkivet finns en gammal
missionsfilm där Joel Eriksson själv
berättar om både missionens arbete
och mongolernas liv och seder.

”Mongolen kan verka klumpig och
smutsig men lär man väl känna ho-
nom lär man sig att älska honom”,
avslutar Joel Eriksson journalfilmen.
Han var alltid angelägen om att ge en
positiv bild av landet och folket i vil-
ket han verkade, även om man förstås
fördömde områdets förhärskande
religion lamaismen. 
Hedins guide
Joel Eriksson var också vetenskapligt
intresserad och under sina många
resor i Inre Mongoliet samlade han
både växter och etnografica av olika
slag, samlingar som senare skänkts
bland annat till Riksmuseet i Stock-
holm. 

Missionären från Huddunge var
också bekant med Sven Hedin som
under sin sista stora expedition 1927-
35 ibland besökte de svenska mis-
sionsstationerna och vars verksamhet
han var mycket entusiastisk över. I en
DN-artikel publicerad våren 1930
skrev Hedin:

”Genom sin verksamhet som läkare
bland mongolerna hade Joel Eriksson
vunnit en ryktbarhet som sträckte sig
över väldiga vidder och han var före-
mål för infödingarnas kärlek, förtro-
ende och beundran i så hög grad att
till och med de kringstrykande rövar-
banden lämnade honom i fred. Att
förvärva honom som vägvisare, tales-
man och lots var som att äga en giss-
lan på vår lilla eskader av två bilar.”

Joel Eriksson var i slutet av 1929
anlitad som Hedins guide på en 112
mil lång resa som gick till olika lama-
kloster i regionen. 
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Stäppens store medicinman var från
Huddunge! 
Artikelns första del var införd i marsnumret av EÖM-nytt.

”Genom sin verksamhet som läkare bland mongolerna hade Joel Eriksson vunnit 

en ryktbarhet som sträckte sig över väldiga vidder och han var föremål för 

infödingarnas kärlek, förtroende och beundran...”
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Från Hattin Sum till Uppsala
1937, efter 23 år i Mongoliet, har famil-
jen Eriksson bestämt sig för att flytta
hem från ”ödelandet”. Uppsala blir
den nya hemstaden. Joel som avslutat
översättningen av Lukas- och Johan-
nesevangelierna till mongoliska läm-
nar ett Inre Mongoliet som nyligen
ockuperats av japanerna och hem-
resan går via Transsibiriska, genom
”den grå vardagens gudlösa Ryss-
land”, vars härskare då hette Stalin.
Världskriget står för dörren!

Efter det japanska anfallet på Pearl
Harbor 1941 blir ockupationsmakten
allt mer aggressiv mot de kvarvarande
svenska missionärerna på stäppen.
Mellan 1942 och 1944 tvingas samtliga
stationer stängas och de överges på
obestämd tid. 

Fruktlösa sista försök
In i det sista försökte Svenska Mon-
golmissionen att hålla sig kvar på sitt
missionsfält.

1947, när världskriget var över, reser
Joel Eriksson tillsammans med en
grupp nya missionärer (bland dem
hans son Paul) med missionsflygpla-
net Ansgar till Kina för att säkra en
fortsatt närvaro bland mongolerna.
Men det gick inte bra, några missionä-
rer kunde aldrig återvända. 

Vid Maos maktövertagande 1949
stängs Inre Mongoliet helt. Under kul-
turrevolutionen på 1960-talet förstörs
det som då var kvar av de tre svenska
missionsstationerna. 

Mongolmissionen bestämmer sig i
början av 1950-talet att liksom många
andra fd missioner i Kina flytta verk-
samheten till Japan där ockupa-
tionsmakten USA uppmuntrar kristen
mission. 

Först i slutet av 1980-talet kan de av
Mongolmissionens missionärer som
lever kvar och deras barn börja ta sig
in och återbesöka de platser där de i
många år bodde och arbetade. 
Glömde aldrig Mongoliet
Under sin långa tid som pensionerad
missionär i Uppsala fortsatte Joel
Eriksson att oförtrutet arbeta för sin
gamla missionsorganisation, bl a som
dess chefstjänsteman. Han sörjde djupt
att Mongoliet och hela Kina stängts
för kristna missionärer och längtade i
hela sitt liv tillbaka till den stäpp där
han gett och fått så mycket kärlek.

– Mongoliet var både hans och
mammas liv, säger dottern Vera.

Joel Eriksson dog i Uppsala 1987,
nästan 97 år gammal. Hans hustru
Annie gick bort ett år tidigare.

Mats Carlsson Lénart

Familjen Eriksson försjunken i det svenskt ombonade vardagsrummet på ödelandsutposten Hattin Sum i Mongoliet. 
Fr.v. Vivan Almquist (Annie Erikssons syster), Svea, Joel, Vera och Annie Eriksson. 
Foto: Joel Eriksson / Carolina
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”Skicka vidare...”

En nekrolog införd i Helsingborgs Dag-
blad meddelade för en tid sedan att en
kvinna vid namn Eudokia Nilsson avli-
dit, 82 år gammal. 

År 1921 reste en sofiasyster från
Malmö, Gertrud Falck, ut till Mongoliet
som ”självunderhållande missionär”
som det hette. Hon hade alltså ingen
lön från vår mission. 

Gertrud Falck kom emellertid att be-
tyda mycket för arbetet, som hade star-
tats i Urga (nuvarande Ulan-Bator) och
var till stor hjälp inte minst för Greta
Nilsson och Gerda Ollén.

När missionärerna utvisades från
Urga av den kommunistiska regim som
då tagit över makten i Yttre Mongoliet
togs ett nytt arbete upp på ett ganska
avlägset liggande område i Inre Mon-
goliet. Där öppnades en missionssta-
tion, som vi känner under namnet
Dojen. Gertrud Falck följde med dit och
verkade där under ett par år i ett myck-
et intensivt pionjärarbete. Det var i Do-
jen missionärsparet Folke och Margith
Persson senare fick fullfölja det arbete
som startades 1924.

När Gertrud Falck flyttade från Urga
hade hon med sig en liten flicka med
ryskt ursprung, Eudokia Bouzin. När
hon föddes dog mamman. En rysk
kvinna som hjälpte till att amma Eudokia
bad Mongolmissionens missionärer att
ta hand om flickebarnet. Syster Gertrud
gjorde det, och när hon 1926 återvände
till Sverige tog hon flickan med sig och
adopterade henne. 

Gertrud Falck dog 1982, 99 år gam-
mal i Helsingborg. Hennes adoptivdot-
ter från den ryska befolkningen i Urga,
Eudokia, gifte sig med en bondson från
Allrum och blev därmed Eudokia Nils-
son. Hon avled  i september månad 2005
och som rubrik över nekrologen skrev
redaktionen:”Bestämd dam med rötter i
Mongoliet”.

Detta som en liten påminnelse om det
arbete Mongolmissionens missionärer
startade i början av 1920-talet – ett pion-
järarbete som borde vara värt en större
uppmärksamhet.

Kurt Mossberg, tidigare föreståndare för
Svenska Mongolmissionen

För några år sedan pågick det en stor
biståndskampanj i en av våra största
dagstidningar. På en helsida stod det
med stora svarta bokstäver:

”Ännu ett barn dör av svält i Somalia.”
När man så bläddrade framåt i tid-

ningen kom efterföljande helsida med
texten:

”Jaha tänker du, och vänder på bladet.”
Det är svårt att ta till sig allt elände

som finns ute i världen och behoven
tycks vara enorma. Hur ska vi som
förhållandevis välbärgade västerlän-
ningar kunna förstå de behov som
finns, och också kunna engagera oss i
allt? Och hur är det egentligen med
gåvorna, kommer medlen ända fram
till de behövande eller försvinner de
på vägen i administration? 

I vår mission jobbar vi med projekt i
Kina, Mongoliet och Japan, och är
tacksamma över att kunna berätta för
våra missionsvänner att varje krona
som ges går direkt till de behövande,
och mer därtill. Många engagerar sig
på frivillig basis och bidrar med olika
gåvor till missions- och biståndsarbete.
Trots detta har vi under de senaste
åren tärt på vårt kapital, och satsat
mera på viktiga projekt ute i Asien än
vad vi fått in på intäktssidan. Detta för
att kunna göra så mycket som möjligt
ute på fältet.

Vi funderar nu på framtiden och på
vad vi kan göra för att se till att vi kan
fortsätta stödja viktiga sociala och
kyrkliga projekt i Kina, Mongoliet och
Japan. Idéer om samarbete med andra
organisationer undersöks, och vi för-
söker också att i större utsträckning
sprida vår tidning för att ge ökad kun-
skap om Asien men också för att få
fler engagerade i EÖM och fler gåvo-
givare.

När vi möttes i Borås under EÖMs
årshögtid helgen 12-14 maj och disku-
terade detta med framtiden kom jag
att tänka på en amerikansk film som

nyligen sändes i repris på TV. Filmen
heter ”Skicka vidare” och handlar om
en historielärare som ger sina elever
samma hemuppgift varje år – att
komma på en idé som kan förändra
världen och göra den bättre. Läraren
väntar sig inga stordåd, och är helt
oförberedd när en av hans elvaåriga
elever kommer med ett förslag som
innebär att varje människa som drar
nytta av någon annans goda gärning
ska ”skicka vidare” och göra tre män-
niskor en tjänst. Under filmens gång
får tittarna en fin inblick i vad goda
gärningar kan leda till, hur bra det
känns inom en människa när man gör
något för en medmänniska, och hur
de faktiskt kan förändra världen och
göra den bättre.

Tänk om ni läsare av EÖM-nytt
också kunde ”skicka vidare”! Så under-
bart om var och en av er som nu läser
detta kunde skicka oss adresser till tre
olika personer som ni tror inte känner
till EÖM i dag och som skulle kunna
ha ett intresse av att lära mera om vårt
arbete i Asien och av att hjälpa behö-
vande i Kina, Mongoliet och Japan. 

Då skulle vi i EÖMs styrelse kunna
skicka vår tidning vidare till fler, och
förhoppningsvis därigenom både öka
kunskapen om Asien och vårt arbete
där samt kanske också få fler gåvo-
givare som kan fortsätta stödja våra
projekt ute på fältet. Låt oss alla
”skicka vidare”. Om inte annat för att
det känns så enormt gott inombords.
Du kan använda den portofria talong-
en på sidan 11 för att ”skicka vidare”. 

Christina Wiklund, 
medlem av EÖMs styrelse

Märkligt livsöde med
anknytning till arbetet 
i Mongoliet

Tänk om ni läsare av EÖM-nytt också kunde ”skicka vidare”!



Det finns ett ordspråk på japanska
som översatt lyder ungefär så här: “Ju
mer riskorn det finns i axet desto dju-
pare böjer det sig.” En verkligt stor
människa kännetecknas alltid av öd-
mjukhet, det vill säga hon böjer sig
djupt. När man åker runt i Japan dessa
dagar och ser de mognande risfälten
påminns man om detta. Den andliga
skördetid vi väntar på i detta land
kommer också bara om vi som Guds
folk “ödmjukar oss och ber och söker
Hans ansikte…” 2 Krön.7:14

Den 17 september firar Falkhöjdens
kapell sitt 12-årsjubileum och med det
känns det som om vi kommit in i en
ny fas i församlingens utveckling. Den
3 september invigs Takashi Mochizuki

som evangelist och gifter sig sedan
den 9 september med sin kära Ayako.
Därmed börjar på allvar Kerstins och
mitt ansvar att steg för steg överlåta
ansvaret för arbetet i hans och flera
andra mycket dugliga lekmäns hän-
der. De här närmaste två åren blir
mycket viktiga och vi ber er som ber
att särskilt komma ihåg oss och våra
medarbetare i era förböner. Det har
varit gripande att följa utvecklingen i
Takashis liv detta sista år. Jag tror han
känner stor bävan inför uppdraget
han fått men den sista tiden har hans
kallelsemedvetande blivit allt starkare.
Bed att vi båda kan bli Takashi och
Ayako till stöd och uppmuntran samt
att vi kan bevara den fina öppna rela-

tion vi har med dem nu.
Från våra systerkyrkor kan jag inte

meddela så mycket men under barn-
lägret i Mishima blev så många över-
bevisade om att Gud är emot alla
avgudar att de fyllde och brände en
hel tunna med tidningar och andra
saker som hade med avguderi att
göra.

Från Hokkaido fick jag höra att kyr-
korna nu går samman för att börja
pionjärarbete i Obihiro, en stor stad i
centrala Hokkaido. Det är också min
bön att våra systerkyrkor härute skall
börja ett missionssamarbete med de
kristna i Kina och Mongoliet.

Med varma hälsningar från era
tillgivna Bo och Kerstin Dellming  

7

Japan

Bo och Kerstin Dellming får nu en ny medarbetare i Fuji. Takashi Mochizuki invigs till tjänst under september 2006. 
Foto: Bo Dellming

Takashi Mochizuki ny medarbetare i Fuji, Japan
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EÖM har haft tre medicinska projekt
igång i Kina under 2006. I och med
Pekka Mellergårds andra resa till
baneren i Inre Mongoliet  i juni, och
det seminarium om samordning av
skallskadevård som hölls då, avsluta-
des det treåriga Sida-stödda projektet
i Inre Mongoliet. 

Därmed återstår två aktuella pro-
jekt, även dessa delvis Sida-finansie-
rade. Båda ligger i Henan, som liksom
Inre Mongoliet, är en av Kinas fattigare
provinser. 

Handikappcentret i Yiyang har vi
rapporterat om vid flera tillfällen.
Detta projekt är nu i slutet av sitt
andra år. Det beräknas avslutas under
2007. Hiv/aidsprojektet i Shangqiu
drogs igång i februari i år. Även detta
är ett treårsprojekt. Båda projekten
besöktes under en resa i mars/april.
Här följer en rapport från resan, men
även nyheter från augusti/september.

Shangqiu
Shangqiu var en för mig tidigare
okänd ort. Den ligger cirka fyra tim-
mars bilresa från Henans provins-
huvudstad Zhengzhou. Själva kom-
munen har omkring åtta miljoner invå-
nare och är tyvärr kanske mest känd
för att ligga i ett område hårt drabbat

av hiv/aids. Under 80-talet var det
många fattiga bönder som lockades
att sälja blod illegalt för att dryga ut
sina inkomster. Utrustningen och
hygienföreskrifterna vid blodgivningen
var undermåliga och många männi-
skor smittades av hiv. Nyheten om
denna skandal läckte ut och upp-
märksammades även internationellt.
Denna medicinska katastrof fick till
följd att det nu finns flera sk ”aids-
byar” i bland annat Shangqiu. Att det

är en ”aids-by” innebär att över 30%
av invånarna är smittade. Problemet
är påtagligt och drabbar människorna
på nära håll. Men den kristna kyrkan
är också stark i Shangqiu. Området
har runt 400 000 kristna och över 600
kyrkor, berättar pastor Song, som också
är chef för ”De två kommitteerna” i
Shangqiu.

EÖMs projekt i Shangqiu har fått en
flygande start. Projektet godkändes av
Sida i november 2005 och den första
utbetalningen av medel gjordes i
februari 2006. Vid mitt besök i slutet
av mars hålls redan den sjätte av tio
inplanerade kurser om hiv/aids för
kyrkoledare (med ca 50 personer i
varje kurs). Jag får tillfälle att vara
med på denna kurs. En enkel enkät
med frågor om deltagarnas grund-
kunskaper vittnar om det stora beho-
vet av information. De flesta vet inte
hur hiv smittar eller vad man kan
göra för att skydda sig. På frågan hur
de bemöter smittade människor i sin
närhet, är svaren ofta att de ”försöker
undvika kontakt med dem” eller bara
ett ord: ”rädsla”.

I Shangqiu-projektet ingår också
stöd till gratis hälsoundersökningar
för kvinnor ute i byarna. Jag följer
med på en av dessa. Sjukvårdsperso-
nalen har tagit med sig utrustning och

mediciner och genomför undersök-
ningar i ett litet hus intill en kyrka. Det
är en stor samling kvinnor som har
samlats. Det hela är dock välorganise-
rat med upptryckta patientkort, listor
och patientdokumentation.

Överlag tycks Shangqiu-projektet
löpa mycket väl. Av Helen Zhao på
Amity får jag i slutet av augusti, näs-
tan fem månader efter mitt besök,
höra att projektet också har dragit
uppmärksamhet till sig. En delegation

med Amity-personal och representan-
ter från Kinas Kristna Råd samt en del
myndighetspersoner från andra delar
av landet, har just gjort ett besök  där.
I en rapport av Wang Baocheng som
arbetat på Amity i åtta år, gör Wang en
summering av varför Shangqiu går så
bra: För det första har kyrkans sociala
arbete ett starkt stöd från den statliga
administrationen i Shangqiu. För det
andra har ledarna i kyrkan många
nya kreativa tankar och idéer om hur
man ska kunna öka kyrkans deltagande
i det sociala arbetet. För det tredje har
kyrkan i Shangqiu en väl fungerande
administration. Det känns mycket
glädjande att EÖM har fått förmånen
att samarbeta med just Shangqiu. Det
märks att det finns en stark organisa-
tion och ett stort engagemang.

Yiyang
Det är cirka fyra timmars bussresa
från Shangqiu till Luoyang; den stad
dit Yiyang hör. På grund av punkte-
ring, något som inte är ovanligt på de
dåliga vägarna, blir resan några tim-
mar längre. Det är mitt andra besök
på det kristna sjukhuset i Yiyang och
det är trevligt att åter träffa personal
och patienter. Det är glädjande att se
att den nya utrustningen har köpts in

och att de nya maskinerna används
flitigt. När jag går runt och tittar på
avdelningen får jag bland annat se hur
en äldre man som drabbats av stroke
och halvsidesförlamning instrueras
av sjukgymnasten i hur han lättast tar
sig upp ur sängen från liggande till
sittande. Det är förvånansvärt likt hur
vi gör i Sverige; precis samma rörelse-
mönster.  

En workshop med en grupp av
sjukhusets läkare och sjuksköterskor

Pågående hälsovårdsprojekt i Kina 2006

”Att det är en ”aids-by” innebär att över 30% av invånarna är smittade”

Kina
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hålls, där bland annat utbildningen
som ingår i projektet diskuteras. I en
rapport från början av september skri-
ver den kvinnliga läkaren Tao Mailing
om hur rehabilitering är ett nytt områ-
de inom den kinesiska sjukvården,
och att kunskapen om rehabilitering
hittills varit mycket begränsad; ”näs-
tan obefintlig”. Med de nya kunska-
per hon förvärvat under EÖM-projek-
tets kurser känner hon sig bättre
rustad att behandla de patienter hon
möter i det dagliga arbetet.

Under mitt besök träffar jag också
den nya chefen för Byrån för Religiösa
Affärer. Han är mycket positivt in-
ställd till projektet och till kyrkans roll
i samhället. Hans mor är varmt kris-
ten, och även om han som statstjänste-

man och partimedlem inte öppet kan
säga att han själv är troende, så är det
tydligt var han står. Tillsammans med
överläkare Mei och ledare för kyrkan
och sjukhuset, diskuteras det fortsatta
projektet; budget, rapportering mm. 

Sjukvården i Kina står inför stora
problem. Det finns ingen allmän sjuk-
vård som i Sverige. Det kostar att bli
sjuk; ofta stora summor. Många har
inte råd med den behandling som de
skulle behöva. Förtroende för sjuk-
vårdsapparaten och för läkarna är lågt.
Sjukhusen måste gå med vinst och för
att göra det ordineras ofta dyrare be-
handlingar och mediciner än vad pati-
enterna behöver. Det har varit många
sjukvårdsskandaler i Kina de senaste
åren.

Just därför känns det så viktigt att
stödja kristna sjukhus; institutioner
som inte drivs av företagare med vinst-
intresse, utan av dedikerade män-
niskor med ett genuint engagemang
och omsorg om sina medmänniskor.
Det arbete de genomför är ett fantas-
tiskt sätt att visa på Guds kärlek. Det
känns som en stor förmån att genom
EÖM kunna arbeta med dessa projekt.

Annelie Sköld

Det är många fattiga kvinnor som vill ta del av kostnadsfri hälsoundersökning. Foto Anneli Sköld

Kina
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David Aikman började redan på 70-
talet intressera sig för den kinesiska
kyrkans situation. Han arbetade då
som journalist på Time Magzine.
Under den perioden var det svårt för
västerlänningar att överhuvudtaget
komma in i Kina, men Aikman besökte
landet tre gånger under åren 1972-76,
alltså under slutet av kulturrevolutio-
nen. Under mitten av 1980-talet bodde
han under nästan två år i Kina, som
chef för tidskriften Times redaktion i
Beijing. I boken beskriver han sina
möten med kristna i Beijing. Eftersom
utländska reportrar var så noggrant
bevakade brukade han under vinter-
halvåret ta på sig en tjock fodrad kine-
sisk militärrock av bomull, ett kirur-
giskt ansiktsskydd och en stor päls-
mössa. Sedan cyklade han till sitt mål
efter mörkrets inbrott. En av kontak-
terna var en äldre kinesisk läkare
som berättade för honom hur lek-
mansevangelister från landsbygden
kom förbi för att hämta biblar och
kristen litteratur. Hennes son, en
medlem av kommunistpartiet var
också troende. 

Under 1998 fick Aikman kon-
takt med några av ledarna för
Kinas största nätverk av husför-
samlingar. Dessa var oregistrera-
de grupper av kristna som inte vill ha
något att göra med de godkända
Tresjälv-församlingarna eller Kinas
katolska patriotsamfund.

Under 2002 tillbringade Aikman tre
månader i Kina för att samla material
till den första utgåvan av Jesus in

Beijing. Denna

andra ut-
gåva har kompletterats med
material fram till pressläggningen 2006.

Jesus i Beijing är tveklöst den bästa
bok jag läst om den kristna kyrkan i
Kina. Visst märks det ibland att per-
spektivet är amerikanskt och och att
sympatierna ligger hos den oregistre-

rade kyrkan.
Sammantaget
ger boken dock
en balanserad
bild av en kom-
plex situation. Vi
ser här en en tro-
värdig dokumen-
tation av husför-
samlingarnas verk-
samhet och fram-
växt. För det mesta
kan uppgifterna lätt
verifieras då ortnamn
och platser nämns.
Detta har blivit föremål
för mycken diskussion
men enligt Aikman så
har husförsamlingsledar-
na varit angelägna om
just detta. Deras historia
måste bli känd. De söker
också dialog med myndig-
heter på olika nivåer och
hoppas att Aikmans berät-
telse som redan med första
upplagan spridits utöver hela
världen skall bidra till förstå-
else för deras situation både
inom och utom landet.

JEJ

Ny bok om kristendomens framväxt i Kina 
av amerikansk korrespondent

Recension

Utkommer under hösten

249 kr
Beställ nu ett portofritt exemplar. Se talongen på tidningens baksida. Allt even-
tuellt överskott på försäljning av boken går oavkortat till projekt i Kina.



Namn: _________________________     Adress: _____________________________________________

Namn: _________________________     Adress: _____________________________________________

Namn: _________________________     Adress: _____________________________________________

Tänkvärt

I min barndom hörde jag mycket talas i
vårt hem om ”Hulda moster” och hen-
nes missionärsarbete i inre Mongoliet.
Min mor berättade ganska livfullt om
hur hon upplevt sin moster, Hulda Wik-
lund och hur hon hört henne berätta om
sitt arbete. Det kan väl ärligt sägas, att
Hulda  inte alltid var ”erkänd i sin hem-
stad” (Luk 4:24). Hennes släktingar i
Jämtland, inklusive min mor, hade inte
bara goda ord att säga om hennes per-
son. I den jämtländska landsbygden upp-
levdes hon kanske som en främmande
fågel, teatralisk och impulsiv. 

I mitt sommartorp i Härjedalen och
dess s.k. ”missionärsrum” har jag beva-
rat några av hennes saker – bl a hennes
Bibel, hennes ungdomsbrev, fotoalbum
och en matta från hennes Mongoliet.
När jag har läst de breven, så har jag för-
sökt skapa mig min egen bild av henne
utan att för mycket påverkas av andra
röster jag hört kommentera henne. 
Jag tycker ju då det är rätt fantastiskt,

att denna lärardotter Hulda, i sitt lilla
Rönnöfors i västra Jämtland, började
fundera på Mongoliet, när andra i hen-
nes omgivning inte ens sett Östersund.
Hulda greps tydligen av missionärskal-
lelse eller äventyrslust – eller bådadera.
Och så påbörjades en utbildning på Haga-
berg, som ledde fram till att 1919 stod
hon på båtkajen, beredd att göra den
långa, långa resan. Från Rönnöfors till
Hallong-Osso. 
”Hulda moster” är ju inte ensam om

den långa resan i missionshistorien.
Aposteln Petrus från Betsaida, ett av 32
små fiskelägen runt Gennesaret, slutade
sitt liv i Kristi tjänst i världsstaden Rom.

William Carey fick nej för sin plan om
Indienmission på baptistkonferensen i
Nottingham 1792 men drog själv ut som
missionär till Serampore i Indien. J.L.
Krapf lämnade Korntal i Tyskland för
att så småningom bli missionär i Rabai
utanför Mombasa på 1840-talet. Från
Betsaida till Rom, från Nottingham till
Serampore, från Korntal till Rabai, från
Rönnöfors till Hallong-Osso. När Her-
ren kallar, så kan han kalla långt bort,
men han går själv med. Missionärer kan
se olika ut, men ett har de gemensamt –
ingen går ensam ut. Herren följer med. 

”Hulda moster” var tydligen en entre-
prenör och kanske inte helt lätt att tämja
och föra in i ett missionssällskaps fåror.
Hon ville så mycket, ville skapa. Min
barndoms mor berättade om hennes
barnhem och skolor rakt ute på den
mongoliska stäppen. Säkert gjorde hon
sina misstag i sin iver, men det ligger
ändå något sunt i hennes framåtanda.
När Herren kallar oss att bli hans lär-
jungar ger han oss aldrig en hängmatta
utan han ger oss en spade. ”Bön och
arbete” har alltid varit en god balans i
Guds rike. Be, som om arbete inte hjälpte.
Arbeta som om bön inte hjälpte. En mis-
sionär blir inget finare än en tjänare.
Han/hon är nöjd med att vara ”en ringa
tjänare” och en sådan tjänare, som är
rotad i Kristus, kan inte göra annat än
bära frukt, och frukt som består. Det skul-
le vara gott någon gång att få besöka
”Hulda Mosters” område för att få det
bekräftat också över hennes liv och gär-
ning. En missionär går aldrig ensam -
han/hon håller Jesus i ena handen och
en spade i andra handen. 

”Hulda moster” måste under andra
världskriget lämna den missionsstation
hon byggt upp. Från Shanghai återvände
hon till Jämtland. Det kanske inte alltid
var så lätt. Hon var full av sina upp-
levelser från Mongoliet och där i det
dagliga arbetet i Jämtland var det kanske
inte så många som ville lyssna på hen-
nes berättelser. Ensam dog hon 1963.
Min mor ordnade hennes begravning i
Offerdals kyrka, där hon idag vilar med
sin mor och far nära kyrkingången.
Vilar - från sitt arbete, sina glädjeämnen,
sina besvikelser. Den ynnesten skall också

ges oss alla. En dag får vi lägga ner vår
plog och vår vandringsstav. En dag kom-
mer min jordiska dödsdag, som blir  min
himmelska födelsedag. Jag hör någon
säga: ”Du trogne och gode tjänare” -
välkommen till den himmelska festen.
Där talas kanske inte svenska, mongo-
liska och offerdalsmål – utan med en
mun och en tunga lovprisar vi Lammet,
som blev slaktat för vår skull och för
världens skull. Därför behöver all värl-
den veta det. Missionsuppdraget hastar
– tills Han kommer tillbaka. Ta upp plo-
gen och fatta Jesu hand!

En missionär går aldrig tomhänt

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

Carl-Erik Sahlberg

”En missionär går aldrig ensam - han/hon håller Jesus i ena handen 

och en spade i andra handen.”
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Kalender

Engelsklärare till Kina
Erfarna engelsklärare söks för tjänstgöring i
Kina för år 2007. 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
Vi får vid varje utskicka tillbaka ett trettiotal
tidningar.  Många kan vi inte spåra upp. Tack
till er som adressändrar. Var vänlig lämna
adressändring på portofri talong nedan.  

Mötesprogram
Vi står till förfogande för missionsmöten där
vi ofta visar den gripande filmen ”Korset –
Jesus i Kina”. Inga övriga kostnader än ett
frivilligt offer till uppbyggnad av en vård-
avdelning för handikappade i Kina. Tag gärna
kontakt med Jan-Endy Johannesson för att
planera ett mötesbesök. 

Nytt

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.
Jag beställer Jesus i Beijing fraktfritt för 249 kr.

Frankeras ej

Mottagaren 
betalar por-

tot

Evangeliska
Östasienmissionen

Svarspost
415039800
573 20 Tranås

�
�
�

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

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

EÖMs Stockholmsgrupps 
samlingar i Betlehemskyrkan,
Luntmakargatan 82,
första torsdagen i månaden
kl 12.30

5 oktober
Missionärsöden i Mongoliet, del 2.
Kurt Mossberg berättar.

2 november
Den svenska missionens väg över Himalaya
till Östturkestan/Xinjiang.
Dr Margareta Höök-Wennfors berättar och
visar bilder.

7 december
Hälsningar från Kina, om höstens besök där.
Aktuell missionsinformation av Jan-Endy
Johannesson.

Övriga samlingar

10 oktober
Anna Lisa Maxén talar vid EÖMs göteborg-
grupps möte. Information om tid och plats:
var vänlig ring Johan Olsson, tel 031-143072

10 november
Ekumenisk missionskonferens i Göteborg
10-14 nov ”Alla Folk 2006! Kom, följ mig!”

12 november
Efter söndagens förmiddagsmöte i
Smyrnakyrkan Göteborg samlas EÖMs
göteborgsgrupp. Jan-Endy Johannesson
berättar om sin höstresa i Kina. 

5 december 
EÖMs adventsamling i Göteborg 
För information om tid och plats, var vänlig
ring Johan Olsson, tel 031-143072

Du hittar fler samlingar
på www.eom.nu


