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Stor glädje då kopior på lagfarter
kunde överlämnas till församlingen 
i Ruicheng, Shanxi, Kina. 

Missionssekreteraren har ordet

Vårt mongol-år går mot sitt slut.
Tidningens framsida visar på mongo-
ler under tillbedjan och bön. Väckelsen

har också nått Mongoliet. Samma hängivenhet
och  kärlek till Kristus som sände våra unga
missionärer till de öde stäpperna  uppfyller nu
landets många unga kristna. Läs rapporten
från missionskonferensen på sidan åtta och
jämför med de målsättningar som vi idag
oftast lever med i våra församlingar. Vi har i
denna tidning glädjen att presentera Nergui,
den kvinnliga evangelisten från Erdenet,
Mongoliet som vi antagit som vår missionär.
Hon kan gå dit vi inte har möjlighet att gå.
Omslut henne i era förböner och tankar. 

Högintressant var det att lyssna till Mongol-
missionens förre föreståndare Kurt Mossberg
då han inför ett fullsatt missionshus i Hud-
dunge öster om Sala höll föredrag om Joel
Eriksson. Platsen var väl vald. Det var här som
Joel växte upp och fick sina första impulser till

det som skulle bli hans livsuppgift. I detta
nummer tecknar Mats Carlsson Lénart en
annan mongolpionjärs porträtt – Edvin Karlén,
vars korta insats resulterade i att missionärer-
nas främste medarbetare Gendun kom till tro. 

Höstens kinaresa blev som vanligt verkligt
givande. Besöket i Shangqiu i provinsen
Henan gjorde ett djupt intryck. De registrerade
troende i mångmiljonstaden uppgår till inte
mindre än 540 000 personer. Tillsammans med
dem och den kinesiska stiftelsen Amity bedri-
ver vi ett hiv/aidsprojekt där över 7500 för-
samlingsledare och lekmän tränas. Vår styrelse-
ledamot Eva Joelsson som tillsammans med
sin man Gustaf reste med mig denna gång till
Kina ger sina intryck av besöket i sin artikel. 

En höjdpunkt på oktoberresan blev överräck-
ande av lagfarter till församlingen i Ruicheng
vilket jag berättar om på nästa sida.

Jan-Endy Johannesson



”Kommer du från missionen i Sve-
rige”? Jag ser upp mot den storvuxne
kinesen som utan förvarning trängt
sig in i hemmet i Yuncheng, Kina där
vi var samlade. Hans ärende var ange-
läget. Vid svärmoderns dödsbädd för
många år sedan hade han lovat dyrt
och heligt att överlämna det över fem-
tio år gamla fotografiet på Elna Lenell
till någon representant från den svens-
ka missionen.  Av någon outgrundlig
anledning hade han fått reda på att jag
befann mig bara tre mil från Ruicheng
den plats där Elna fick ge sitt liv.  Svär-
modern hade arbetat tillsammans
med Elna och blev ögonvittne till hur
missionären och äldste Yao blev ihjäl-
slagna med påkar av ett gäng rebeller

för nästan sextio år sedan. Nu står vi
tillsammans och tittar på det tumma-
de fotografiet. Efter många år hade
vår nyvunne vän fått möjlighet att
fullborda sitt löfte. Svärmor hade ock-
så berättat att Gud på ett speciellt sätt
gett martyrerna styrka att med lugn
och tillförsikt lämna jordelivet. 

Senare besöker jag Ruicheng i pro-
vinsen Shanxi där Elna Lenell arbetat.
Diakon Li leder oss in i den nya kyrka
som byggts på grunden av den gamla.
Efter en stund kommer vi till den plats
där Elna och äldste Yao gav sina liv.
Med stor gripenhet tänker vi tillbaka
på de offer som gavs inte bara av mis-
sionärena utan också av många kine-
siska medarbetare. Vännerna i Rui-

cheng berättar sedan om sina svårig-
heter att återfå hela det markområde
missionen tidigare ägt. Endast en mu
av fem har de hittills lyckats  få tillba-
ka (1 mu ca 2500 m2). De väntar  nu
med spänning på att jag skall ta fram
de dokument som jag via telefon avi-
serat finns med - nämligen gamla lag-
farter på byggnader och tomter gäl-
lande församlingen. Det blir stor gläd-
je när de tyder de sirliga karaktärerna
och ser att dokumenten gäller den
byggnad där vi är församlade. Vi hop-
pas och ber att dessa gulnande doku-
ment skall innebära ökade möjlig-
heter för de troende att nå ut med det
budskapet om frid och försoning. 

JEJ
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Omständigheter i samband med besök på Elna Lenells
missionsstation

Oktober 2006

Kina

December 1947



Ska ni verkligen till Shangqiu? Frågan
ställs av ett par kineser då vi en grupp
från EÖM är i Kina på väg till ett av de
sociala projekt som missionen stöder
cirka tio timmars resa söder om Pe-
king. 

Provinsen Henan där Shangqiu lig-
ger drabbades för över tjugo år sedan
av hiv/aids. Sjukdomen kom till om-
rådet genom smittat blod och har
sedan dess haft en omfattande sprid-
ning. 

Som kristna måste vi vara med och
arbeta för människors hälsa. Det säger
pastor Song, i en av de registrerade
församlingarna i staden. Det arbete med
att förebygga hiv/aids som bedrivs i
församlingens regi har inneburit att
regeringen fått ett ökat förtroende för
den kristna kyrkan. Då och då händer
det att ledare i sociala verksamheter
också från andra provinser kommer
på besök för att se hur arbetet är upp-
byggt. Dessutom motiverar pastorn
arbetet med att om inte församlingen
ser till människors helhetssituation
begår kyrkan samma fel som präster-
na gjorde i liknelsen om den barmhär-
tige samariern i Lukas 15.

Efter ett samtal med anställda för
projektet i den registrerade kyrkans
kontor inne i stan, färdas vi med bil på
en krokig och ojämn väg ett antal kilo-
meter ut på landsbygden. När jag tror
att vägen tagit slut och att vi ska lämna
bilen för att gå, ser vi dem. En lång rad
med kvinnor i varierande åldrar som

sitter ute på träbänkar på två rader,
utanför en vit stenkyrka. Kvinnorna
tittar lite nyfiket och blygt på väster-
länningarna som anlänt. Det är pati-
enter som väntar på gynekologisk
undersökning av vårdteamet, som
använder kyrkan som vårdcentral
under vardagarna. En av läkarna står
beredd att svara på våra frågor.
Projektet är indelat i tre delar, och ska
pågå under tre år. Den första delen
utgörs av utbildning. 1500 lokala för-
samlingsledare erbjuds en tvådagars-
kurs kring hiv/aids. Där berättas om
smittvägar, hur man kan förebygga
smitta samt om symtom och de broms-
mediciner som finns. Bristen på kun-
skap är generellt mycket stor i hela
landet. Endast de senaste två-tre åren
bedrivs begränsad upplysning via TV.
Detta har gjort att bristen på kunskap
är stor och att vanföreställningar haft
stort utrymme. Under flera tillfällen
under resan berättas det om välutbil-
dade människor som inte törs hälsa
på okända eller som inte vågar äta
frukt köpt på torget av rädsla för att
smittas. De som insjuknar drabbas
förutom av mycket fysiskt lidande
också av isolering på grund av omgiv-
ningens rädsla.  

Utbildningen av församlingsledar-
na fyller därför flera funktioner. Del
två i projektet innebär att 7500 lekmän
kommer att utbildas under en treårs-
period. Den tredje delen i projektet
innebär att 2 400 fattiga kvinnor

erbjuds gynekologisk undersökning.
Det är i väntan på dessa undersök-
ningar som kvinnorna utanför kyrkan
väntar. Arbetet med undersökningar-
na sker på flera platser. Genom ett
ambulerande team cirkulerar verk-
samheten på åtta platser i tre olika
kyrkor. Detta gör att fler kvinnor får
möjlighet till vård. Den lokale läkaren
visar en av patientjournalerna. Det
visar sig att man använder sig av
fingeravtryck som id-handling efter-
som många av patienterna inte är
läskunniga och därför har svårt att
skriva sina namn. 

Projektet har hittills inneburit att
många församlingsmedlemmar vågat
närma sig de smittade på ett nytt sätt.
Närheten och kärleken mellan männi-
skor har ökat genom att kunskapen
ökat, samt att fler fått hjälp. Några av
medlemmarna i församlingen i Shang-
qiu har dessutom ökat sin kunskap i
själavård och erbjuder sig att sitta med
vid dödsbädden hos människor som
insjuknat i infektioner relaterade till
sjukdomen. Projektet i Shangqiu är
unikt på många sätt och upplägg-
ningen kommer att användas på fler
håll i Kina. 

Text och bild: Eva Joelsson
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Kina

Hiv/aids-projekt i Kina 

”Det arbete med att förebygga hiv/aids 
som bedrivs i församlingens regi 
har inneburit att regeringen 

fått ett ökat förtroende 
för den kristna kyrkan.”

Projektet fokuserar på utbildning.
Pastorer, evangelister, ungdomsledare,
körledare och andra församlingsarbeta-
re från kyrkor runt om i staden Shang-
qiu, som har cirka 8 miljoner invånare,
bjuds in till kurser i hiv/aids-preven-
tion. Efter genomgången kurs får de
ekonomiskt stöd att genomföra liknan-
de kurser hemma i sina hemförsamling-
ar, för att på detta sätt sprida kunska-
pen vidare. Genom en ökad kunskap
behöver församlingsmedlemarna inte
längre vara rädda för att bry sig om och
hjälpa smittade och sjuka. Projektet
stödjer även en liten klinik i byn Yu-
cheng, där resurser kommer att läggas
på att ge kvinnor gratis gynekologiska
undersökningar. 

Fakta: Hiv/aids projekt
i Shangqiu, Kina
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En av de tjänstgörande läkarna utanför kyrkan som under veckorna fungerar som vårdcentral för kvinnor.

Kina

•Shangqiu
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2006 – Mongoliet i fokus

Missionspionjärer i ”gräslandet”

På en kulle strax utanför en av den
mongoliska stäppens många små mer
eller mindre väglösa bondbyar står en
gravsten. 

”Hanna Karlén 4 april 1875 – 4 april
1909  Mark 14:8”

Gravstenen i Hallong Osso marke-
rar slutet både för makarna Karléns
korta bana som missionärer och för
dåvarande Svenska Mongolmissio-
nens första sökande tid på sitt mis-
sionsfält.
Söndagsskolfest kallelse
Edvin Karlén föddes 1879 som det
första av sju barn till jordtorparen
Johan Frisk i Knätte socken, mellan
Ulricehamn och Falköping. Hemmet
var inte religiöst utan det var Edvins
mormor som fick honom intresserad
av den lokala ”friförsamlingen”. Han
ger till och med ett datum för när han
”föddes på nytt”: 18/2 1896.

I tonåren fick Edvin arbete hos
handlare Ögren på Knallen i Blidsberg
i samma bygder. Det var under den
tiden som han en sommarsöndag –
det var den 3 augusti 1901 – gick för
att fira söndagsskolfest i närliggande
Humla kyrka (som friförsamlingen
fått låna).

Det skulle bli en fest som alla närva-
rande sent kom att glömma. För i kyr-
kan framträdde plötsligt en man i
glänsande sidendräkt. Åsynen av den
märklige främlingen var nog så spän-
nande för traktens i regel oberesta
invånare men vad han sen berättade
fick dem att häpna än mer. 

Han hade verkat som missionär i
Kina och råkat hamna mitt i det såkal-
lade Boxarupproret och varit ytterst
nära att mista livet. Boxarupproret var
riktat mot utlänningarna – ”de ut-
ländska djävlarna” – inte minst mis-
sionärerna i dåtidens Kina och iscen-
satt av den sinnessjuka kinesiska
änkedrottningen Ci Xi. 

Mannen i dräkten hade på nära håll
sett sin kamrat, dalslänningen Carl
Subers, huvud rulla utför en trappa,
men alltså själv klarat sig.

Främlingen hette Nils Johan Frid-
ström och var en före detta kustridare
från Blekinges skärgård. Han hade ett
tiotal år tidigare emigrerat till USA
och där blivit missionär med Mongo-
liet som arbetsområde. Innan Frid-
ström reste ut 1895 hade han träffat en
ung kvinna från Kölaby i samma del
av Västergötland som Edvin Karlén
kom från. Hon, Jenny Andersson,
hade inte följt fästmannen till Mongo-
liet, utan väntade på honom i USA.
Där nåddes hon efter några år av
nyheten om Boxarupproret och att de
flesta missionärerna i Kina var döda. 

Krossad av sorg och saknad åter-
vänder Jenny till sin svenska hem-
bygd. Men fästmannen hade alltså
mirakulöst klarat livhanken och dök
till allas häpnad upp på söndagsskol-
festen i Humla 1901, dit han kommit
för att förenas med den kvinna han
älskade. 

Fridströms berättelse fångade dock
Edvin Karlén mer än någon annan på
festen. Sannolikt var det denna dag
han fick kallelsen att själv bli mongol-
missionär och i martyrernas spår ta
upp det kristna arbetet på den fjärran
stäppen.

Det skulle ta fem år fram till målet –
resan ut! Edvin Karlén skaffar sig
utbildning. Han sällskapar med den
fem år yngre flickan Maja Hammar-
ström som dock inte är redo att följa
honom till Mongoliet. Till slut skiljs
dom åt och i stället träffar Edvin en ny
kvinna, den fyra år äldre Hanna Lind-
blom från Falköping. Till skillnad från
Maja är hon redo för en hård men för-
hoppningsvis andligt belönande till-
varo på andra sidan jorden.

Hanna från Händene
Hanna föddes 1875 i Händene socken,
strax utanför Skara men växer upp i
Trävattna i de västgötska skogsbyg-
derna. Hemmet är gudfruktigt men
materiellt fattigt. I tonåren flyttar hon
till sin äldre bror som har trädgårds-
mästeri i den framväxande järnvägs-
staden Falköping. 

I 11 år sköter Hanna hushållet åt
brodern. Hon är kyrkligt intresserad
och bland annat sekreterare i den
lokala KFUK-förening. Men då bro-
dern en dag meddelar att han ska
gifta sig står Hanna utan bostad och
utan uppgift i livet. Det är då som
Edvin Karlén med sina missionspla-
ner träder in i hennes liv. Snart står det
klart att det är dom två som ska fara
dit. Något giftermål före avresan är
det dock inte tal om, det skulle ha
varit emot missionens praxis.

Edvin Karlén vigs till missionär vid
en ceremoni i KFUK:s centralföre-
nings lokaler den 6 september 1905.
Nio dagar senare reste han ut till Mon-
goliet. Hanna lämnade Falköping först
på hösten 1906 och några månader
senare kan Edvin möta sin blivande
hustru i Pekings hamnstad Tientsin. I
juli 1907 anländer dom äntligen till sitt
missionsfält.
Granne med hertig
Karléns bosatte sig på en plats som
heter Tabo Ol, där dom tidvis hade en
svensk granne – den berömde hertig
Larson, Frans August Larsson från
Tillberga i Västmanland, den förste
svensken i Mongoliet. Denne började
som missionär men kom senare att
ägna sig framförallt åt affärer. 

Det kan ha varit den karismatiske
Larson som förrättade vigseln mellan
Edvin och Hanna den 22 november
1907. I varje fall stod bröllopet i
Larsons hus i Kalgan – den legenda-
riska gränsstaden mellan Kina och

För 100 år sen byggde västgötarna Hanna och Edvin Karlén upp EÖMs första fasta verksamhet i Mongoliet – 
missionsstationen i Hallong Osso. Med stora förhoppningar reste de ut i Fredrik Fransons anda för att kristna 
stäppens folk innan det var för sent. Men redan efter ett par år tvingades Edvin ensam återvända till Sverige.



Mongoliet. Men det kan även ha varit
missionär Fridström som gjorde
Karléns till ett äkta par – han hade
återkommit till Mongoliet där han och
hustru Jenny byggde upp och i många
år missionsstationen och storjordbru-
ket Patsebolong. 

Under sin första vinter på stäppen
får Karléns känna på det stränga mon-
goliska vinterklimatet. Området kring
Tabo Ol ligger på drygt 1300 meters
höjd och det västgötska missionärspa-
ret tillbringade vintern i en jurta. 
Bistert klimat
Karlén skrev i ett brev daterat 25
februari 1908 att det inne i tältet var så
kallt att hans hand stelnade mellan
varje sked mat han stoppade i mun-
nen. De svenska missionärerna hade
inte fått köpa något bränsle och vatten-
hinken var bottenfrusen varje morgon. 

På sommaren 1908 lät Karléns

bygga ett enkelt hus av soltorkat tegel
i Hallong Osso, några kilometer från
Tabo Ol. De fick hjälp av kineser från
låglandet för deras egna grannar, de
nomadlevande mongolerna, ville inte
hjälpa till.

Så Hanna och Edvin hade det gans-
ka så motigt som missionspionjärer på
stäppen. Men det fanns ljus i mörkret
och bland svårigheterna. En dag kom
ett par grannar till Karléns ihop sig,
det var en gammal buddhapräst som
började gräla med en grannkvinna
och grälet övergick snabbt till slags-
mål. Orsaken var att kvinnans hund
bitit prästens son i handen. Hanna
lyckades skilja dem åt och talade
sedan om för prästen hur illa han
uppfört sig. 

Dagen därpå kom buddhaprästen
och sa ”Vi mongoler följa ej vår lära.
Jag skulle vilja bli en Jesu lärjunge

men jag är för gammal. Men tag mina
söner och fostra dem till kristna”.

Hanna Karlén använde mycket av
sin korta tid i Mongoliet åt att under-
visa prästens söner och de kom så
småningom att älska henne. 

Mats Carlsson Lénart

Fortsättning på artikeln följer i nästa nummer av

EÖM-nytt.
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2006 – Mongoliet i fokus

HALLONG OSSO var en av Svenska
Mongolmissionens stationer fram till
1927. Efter att Edvin Karlén lämnade på
våren 1910 stod huset tomt fram till det
att den legendariske Joel Eriksson
anlände till Mongoliet 1914. Eriksson
ledde Mongolmissionens fältarbete och
utbyggandet av fler stationer från
Hallong Osso fram till 1927 då statio-
nen flyttades till Hattin Sum.

Fakta

Edvin Karlén Hanna Karlén
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Några unga ledare från Mongol Mission Center.

Mongolian Mission Center organise-
rar missionskonferensen i Erdenet
varje år i november. I år var det åtton-
de gången. Temat för konferensen var
Alla folk och stammar ska tillbedja inför
honom hämtat från Psaltaren 22:28.

I år var det 850 delegater från 95
kyrkor och 15 kristna organisationer.
Den helige Ande förenade oss i bön
och tillbedjan: En enda kropp och en
enda Ande liksom ni en gång kallades till
ett och samma hopp. En är Herren en är
tron, ett är dopet en är Gud och allas fader.
Han som står över allting, verkar genom
allt och finns i allt. (Ef 4:4-5)  

Temat för konferensen innebar:
• Att utmana Kristi kropp i Mongoliet

att gå vidare och nå de onådda
grupper som finns i Mongoliet och
att göra dem till lärjungar.

• Att få kristna att svara ja på kallel-

sen genom att bedja, underhålla eko-
nomiskt och genom att gå ut.

• Att komma med en vision och i
Herrens kraft uppmuntra till bön
för de onådda och till att adoptera
olika folkgrupper.
Det gavs tid till vittnesbörd av såda-

na som arbetar både inom och utanför
Mongoliet. Vi tillbad Herren tillsam-
mans och upplevde härlig gemen-
skap.

Huvudtalaren var Don Gillman som
har varit missionär på Taiwan i 14 år.
Vidare undervisade pastor Odgerel,
pastor Munkbaatar och pastor Nar-
mandah. Alla dessa gudsmän upp-
muntrade oss i sin undervisning
angående arbetet som ligger framför
oss.

Under konferensen bad vi för Yun-
nans mongoliska folkgrupp samt för

mongolgruppen Khamnigan som
finns i Kina, Afganistan, Tibet, Nord-
korea och Inre Mongoliet. Vi lyssnade
till vittnesbörd från människor som
rest eller tjänar i dessa områden. Det
var mycket uppmuntrande. Vi förstår
att Herren har gjort fantastiska gär-
ningar sedan vi sist möttes till konfe-
rens. Det gav oss en ännu större läng-
tan att stödja missionsarbetet.

Vi lyssnade också till flera olika
organisationers visioner och rappor-
ter. Det gav oss kunskap om vad som
händer i de olika delarna av landet. Vi
gläder oss över vad Gud gör genom
människor som lyder honom.

Offer togs upp under konferensen
för speciella folkgrupper. Gud kom-
mer att välsigna dem som välsignar
nationerna.

Rapport från missionskonferensen i Erdenet, Mongoliet
16-18 november 2006

2006 – Mongoliet i fokus
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Jag heter Nergui och är trettio år gammal. Jag blev kristen i december 1992 när jag var arton

och jag döptes 1993. Jag är en av de fjorton första flickorna i Jesus-församlingen i Erdenet,

Mongoliet.

När jag kom till tro på Kristus gick jag en yrkesutbildning där jag fick lära mig att knyta 

mattor. Efter min omvändelse började jag leda en cellgrupp och även undervisa i söndags-

skolan. Jag fick också en uppgift i församlingen att ta hand om döva.
Jag bor tillsammans med min mamma och en syster. Min mamma är 68 år gammal. Hon är

troende. Min far dog för tolv år sedan. Det finns ytterligare tre flickor i familjen.
Sedan jag blev kristen har jag haft många möjligheter att studera vid olika bibelskolor och

praktisera på olika sätt. Detta har bidragit till att jag har lärt känna Herren på ett djupare

plan. År 1994 gick jag på en bibelskola i Ulaanbaatar och 1996 fick jag mer teologisk träning 

i  Ryssland. Under september 2003 gick jag en kurs som kallas School of  Biblical Studies i

Erdenet. 2003 gjorde jag min lärjungaträning i Perth, Australien. Jag kom till Mongolian

Mission Center MMC i Erdenet när det startade 1998. Sedan dess har jag varit anställd på

skolan. Jag har varit del av undervisningsteamet på  School of Biblical Studies två gånger och

lärjungaträningen vid åtta tillfällen. Jag har varit ansvarig för ledarskapsträningen tre gånger

och lett ett antal missionsresor utomlands. Gud har lett många mongoler till vår skola och det

är uppmuntrande att se vad Gud gör i deras liv.När jag har tjänat Herren har jag lärt mej att människor är ytterst värdefulla för honom och

att det är av stor vikt att uppmuntra elevernas visioner och stärka deras tro på att Herren är

med dem och att han vill använda dem. Det är underbart att se när människor överlåter sig åt Herren och börjar leva ett alltigenom

rättfärdigt liv. När unga människor tjänar Herren av kärlek till Honom blir man glad.

Jag är tacksam för vad Gud gör runtomkring mej och genom mej. Under en väckelsekampanj

år 2000 kallade Gud mej att bli missionär.Guds hjärta klappar verkligen för de förlorade och de länder där de bor. Jag vill vara en del i

arbetet att vinna de förlorade. 

Nergui från Erdenet, Mongoliet
är EÖMs nya mongolmissionär.

EÖMs nya missionär Nergui berättar

2006 – Mongoliet i fokus
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Har du hört änglarnas sång? Har du
fallit ner i tillbedjan inför barnet i
krubban som kom för att bereda oss
rum i himlen men för vilken det inte
fanns plats i härbärget. Också i Japan
grips många av julatmosfären. Våra
grannar ser med glädje fram mot att vi
skall komma och sjunga julsånger
utanför deras hus. Till julhelgen vän-

tar vi några långväga gäster som bett
att få komma och för första gången
fira en ”riktig” jul.

Det hemlösa paret som döptes i
januari får nu fira sin första jul med
Frälsaren i sina hjärtan. De bor nu i en
liten lägenhet och tackar Gud för hans
nåd och omsorg.

Efter att ha besökt vårt kapell endast

tre gånger men främst genom sina
kristna kusiners kärlek och omtanke
öppnade sig Yuko Kobayashi för
Kristus. Denna höst försämrades hen-
nes hälsa så att hon måste föras i
ambulans till sjukhus. Vi besökte henne
där den 16 november och på min
fråga om hon ville bli döpt strålade
hon av glädje trots sin kroppsliga
svaghet. Dopstunden vid hennes säng
blev en heligstund! Förra tisdagen när
vi besökte henne formligen lyste hon
av frälsningsglädje och tacksamhet.
Elva dagar efter dopet fick hon flytta
hem till Jesus men det verkar som om
genom hennes död andra nu är på
väg till Kristus.

En medelålders man, som Bosse fick
besöka på häktet hos polisen här i Fuji
väntar nu på sin dom. Han har för
första gången i sitt liv fått höra om och
uppleva Kristi kärlek. Han vill nu
börja ett nytt liv. En mor och dotter
som sysslat mycket med det ockulta
upplever mer och mer befrielse
genom Kristus.

Varje dag tycks full av nya männi-
skor med nya problem och nya utma-
ningar och under sker, även om de
inte är så stora. Aldrig har vi lång-
tråkigt och sällan hinner vi med att städa
med mera.

För vår del börjar julen den 3
december med kyrkornas i Fuji
gemensamma julfirande i en stor hyrd
lokal. Sakta men säkert har den eku-
meniska gemenskapen vuxit fram -
bland annat skall en klockgrupp från
vår kyrka medverka. Den ville ha ett
svenskt namn så den heter ”jubel-
klang”.  Fram till den 26 december föl-
jer sedan det ena julfirandet efter det
andra. Vi ber att julevangeliet skall
bringa frälsning och frid till många
just denna jul.

Så vill vi tacka för ännu ett år i
EÖMs och vår Herres tjänst härute i
Japan. Tack för trofast stöd alla dessa
40 år.  

Er tillgivne Kerstin Dellming

Julhälsning från Japan

Japan

Gunborg föddes i Ryr, Västergötland 1924
och gick tidigt ut i livet till olika tjänster i
ett flertal familjer.

Efter folkhögskola utbildade hon sig till
sjuksköterska med tanke på missionärs-
arbete. Hon vidgade sina kunskaper med
studier i Norge och England och antogs
sedan som missionär i dåvarande SMKJ.

Missionärsavskiljningen skedde i Ryrs
kyrka. Från 1956, då hon först kom till

Kobe i Japan för språkstudier, blev sedan
Mishima och Numazu vid Fuji-berget hen-
nes arbetsområden. Många minns henne
därifrån, särskilt unga som fick del av
hennes ljusa kristna livssyn. Hon fick tre
arbetsperioder i Japan men var också aktiv
under hemmavistelserna – dels inom Svenska
Kyrkan i Hallstahammar och dels vid ett
syn och hörselcenter i Hovmantorp.

Den slutliga hemmaplatsen blev Hallsta-
hammar då hon gifte sig med Arne
Berndtsson.

Deras hem stod alltid öppet för släkt och
vänner, både för svenskar och för besöka-
re från missionslandet Japan.

Begravningsakten hölls i St. Lars kyrka i
Hallstahammar en mörk novemberdag
som genomlystes av Gunborgs ljusa minne.

Gunhild Fhager och Fumiko Johansson

Japanmissionären Gunborg Berndtssons rika liv har 
avslutats efter en kort tids sjukdom

Kristen familj i Mishima.
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Tänkvärt

De flesta av oss kommer att sjunga den
gamla sången under denna julhelg i
olika gudstjänster. Det hör ju till tradi-
tionen. 

”Vi vill till stallet gå.” Låt oss göra det i
vårt sinne, med vår tanke, vår invärtes
människa. Det är inte att fly undan
verkligheten, utan tvärtom. Det är att fly
en stund in i den sanna verkligheten –
att Gud blev människa genom att födas
i stallet i Betlehem av jungfru Maria.
Olof Hartman har skrivit en psalm, som
fanns med i sångboken Psalmer och
Visor. Den lyder: ”Släck de tusen bilder-
nas skärm – en är verkligheten i Gud.
Öppna dig för löftet och vänta – tåligt
vid dagens portar av ljus”. Hartman för-
klarar själv den första versen med att vi
med tusen bilder och intryck påverkas
stund för stund varje dag, våra sinnen
matas med ständigt nya intryck, och det
mesta är bara blänk och reflexer på ytan,
som inte ger oss verkligheten. 

Koncentrerat får vi det från TVn, som
oavbrutet förmedlar allt, som om detta
var ett ofelbart sätt att nå verkligheten.
Men det är ju bara ett flimmer på ytan.
Stäng av TVn. Släck de tusen bildernas
skärm.

När den står där blind och stum kan vi
vända oss mot barnet i krubban. Där har
skapelsen på nytt brutit in i vår värld.
En är verkligheten i Gud. Hos honom
finns bara en verklighet. Därför räcker

det med en bild. Nu är det bilden av
Jesusbarnet. Men för att se den bilden
måste vi stänga av TV-apparaten i vårt
inre, släcka de tusen minnesbilderna
som flimrar förbi i vårt sinnes innersta,
stänga av tankarnas ström av ord, där
grämelse över det förgångna upprepas
på nytt och oron för framtiden formule-
ras i allt större ord och växer till intensi-
vare bilder. Också till vårt inre kan vi
säga: Släck de tusen bildernas skärm. En
är verkligheten i Gud. Fyll ditt sinne
med bilden av barnet i krubban – Guds
verklighet i vår värld, i våra liv. Låt pro-
fetordet bli ett glädjebudskap till oss:
”Se jungfrun skall bliva havande och
föda en son, och man skall ge honom
namnet Emmanuel” (det betyder Gud
med oss). 

Gud med oss – ett underbart namn. Låt
oss fylla våra hjärtan med det namnet.
För var och en personligen betyder det
inte att han alltid står på vår sida.Vi kan
ju ha fel, och då är det mot Guds vilja
men han överger oss inte ens när vi svi-
ker honom – men han står där inte som
medkämpe – utan som med-lidande...Vad
din plåga än är, hur ditt mörker än ser
ut, så är han med dig. Även när du inte
kan förnimma det, därför att bildström-
men i ditt inre är för stark. Men han som
är din enda verklighet och trygghet, han
är ändå där, osynlig, vid din sida och i
ditt hjärta.

Det står i texten att Josef hade fått i sinne
att skilja sig från Maria, därför att hon
väntade barn. Josef var en människa i
kris. Han tog ängelns budskap i den
dröm han fick, som en anvisning från
Gud själv och handlade därefter. När vi
själva befinner oss i tilltrasslade situa-
tioner, när det blir kris i livet, så är det
viktigt att stänga av de tusen bilderna,
och gå i bön till Jesus allena, för att möta
den enda verklighet som är av betydel-
se i en människas kris.

Barnet i krubban. Gud med oss talar
Matteus om i sitt första kapitel. I sista
kapitlet kommer bekräftelsen, när Jesus
säger: ”Jag är med Er alla dagar till tidens
slut”. Detta är fortsättningen av julens
evangelium. Vår enda verklighet, Jesus
Kristus, vår Frälsare. I dag, i morgon och
i evighet.

Tankar kring Jesu födelse

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

Eric Lundqvist

”Gud med oss – ett underbart namn. Låt oss fylla våra hjärtan med det namnet .”
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När juldagsmorgon glimmar – jag vill till stallet gå
Där Gud i nattens timmar, ren vilar uppå strå
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Stockholmsgruppens träffar
i Betlehemskyrkan, Luntmakargatan 82

Första torsdagen i månaden kl 12.30

1 februari
Bönesvaren som stoppade flygplanet
Sigbrit Törnqvist berättar från Sinims land          

1 mars
I bärstol, jeep och DC3a 
Kerstin Propper berättar

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

3 maj
Aktuell missionsinformation
av Jan Endy Johannesson

Engelsklärare till Kina
Erfarna engelsklärare söks för tjänstgöring i
Kina hösten 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 2007
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 vårdav-
delning för handikappade i Kina. Tag gärna
kontakt med Jan-Endy Johannesson för att
planera ett mötesbesök. 

EÖMs Missionskonferens
EÖMs missionskonferens hålls 12-13 maj i
Umeå EFS- och Pingstkyrka. Se detaljer i
nästa nummer. 

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

249 kr
Beställ nu ett portofritt exemplar. Se talongen
nedan. Allt eventuellt överskott på försäljning av
boken går oavkortat till projekt i Kina.

Jesus i Beijing
Den nya boken om kyrkans 
fantastiska tillväxt i Kina!
Informativ och uppmuntrande!


