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Missionssekreteraren har ordet

De finns överallt. I söndags plockade
min fru upp ett par av dem mellan
gudstjänst och kyrkkaffe på Storgatan

i Tranås. Jag menar kineserna. Vid kaffet berät-
tar de sin historia på fullt begriplig Ningbo-
dialekt. De söker som Mobergs utvandrare ett
bättre liv i en ny värld. Och de har kommit till
lilla Tranås. Och de är vidöppna inför nya kon-
takter. Vad har våra församlingar att ge dessa
nysvenskar?

I Kina vinns nya medlemmar genom en för-
samling som bryr sig. Jag mötte den gamle
pastorn för en tid sedan nere i Yunnan-
provinsen. Han hade avtjänat 23 år i fängelse
för sin tro. Han tittade mig djupt in i ögonen
och sa: ”Under mina år då jag suttit inlåst har
jag funderat mycket över hur evangeliet skall
förmedlas. Jag tror jag har kommit på något
viktigt. Människor blir berörda av evangeliet
när de ser att vi som kristna bryr oss om deras
vardagssituation. Att ställa upp, att hjälpa till.”

En efter en har de gamla kämparna fått lämna
sin jordiska hemvist för ett ännu rikare liv.
Runa Goës har flyttat till sitt himmelska hem.
Då jag besökte henne nere i Lönsboda för ett
par år sedan, strålade hon av förtröstan och
glädje över att få färska nyheter från sitt älska-
de Kina. Tillsammans med Gösta och nyfödde
sonen Erik lämnade de Kina så sent som
annandag påsk 1951. Därmed var de bland de
allra sista missionärerna som blev tvungna att
bryta upp. 

Från min parabol följer jag händelserna i Kina.
Både kanal 9 och 4 ger ständigt färska nyheter.
I skrivande stund pågår det kinesiska parla-
mentets olika sessioner. Vid flera tillfällen tas
problemet med korruption upp. Flera tusen
partitjänstemän har dömts till långa fängelse-
straff. De intervjuade parlamentsledamöterna
är bekymrade över att regeringen inte lyckas
stävja problemet trots utökade kontroller och
åtgärder. Det är för lätt att lura systemet. Lägg
därtill vänskapskorruptionen eller detta att äga
guanxi, att helt enkelt utnyttja sina kontakter.
Detta ses som en del av den sociala strukturen
och är helt naturligt. Då dessa kontakter an-
vänds på ett uppseendeväckande eller anstöt-
ligt sätt förvandlas ordet guanxi till fubai dvs.
korruption. Gränsen är ofta hårfin mellan det
som kan accepteras som en del av kultur och
social struktur, och det som anses vara brotts-
ligt. Korruption finns över hela världen men i
Kina får allt så väldiga proportioner. Projekten
är så stora och gäller så många. Summorna är
ofta astronomiska. 

Kristendomen i Kina växer och får sakta ökat
inflytande. I detta nummer informerar vi om
två kristna böcker som givits ut i Kina med
regimens goda minne. En gripande biografi
över Hudson Taylors liv samt ett stort apolo-
getiskt verk försvarande den kristna tron.
Dessa böcker kan nu köpas över disk i Kina.
Förhoppningsvis kan de vara etiska och mora-
liska ledstjärnor också i  kampen mot korrup-
tionen. 

Jan-Endy Johannesson



När jag besökte Kina under december
2006 fick jag två böcker i min hand. De
var billiga men o så värdefulla – som
dyrbara julklappar. 

Den första  var  J. Hudson Taylor – A
man in Christ författad av Roger Steer,
och  den andra skriven av Josh
McDowell, New Evidence that Demands
a Verdict.

Genom Guds nåd och genom våra
medarbetares ansträngningar har de
nu kunnat publiceras. 

Hudson Taylor har inspirerat många
i arbetet för Kina. Många kristna brö-
der och systrar från väst kom och tjä-
nade Gud i Kina. Under de senaste tio
åren har CCL (Christian Communi-
cation Limited) publicerat böcker om
Hudson Taylor med förenklade kine-
siska tecken i Hong Kong och skickat
dom som gåvor till pastorer på fast-
landet. Många läsare blev märkbart
rörda och uppmuntrade genom att
läsa Hudson Taylors familjs vittnes-
börd.

Sedan flera år tillbaka har vi försökt
att få tillstånd att publicera dessa
böcker helt lagligt genom officiella
kanaler för att allmänheten skulle få
tillgång till Taylors vittnesbörd. Vi har
prövat med olika bokförlag i Kina
men reaktionen har alltid varit den-
samma.

Allt som gällt utländska missionärer
har varit för känsligt och samman-
kopplas fortfarande med imperialis-
men under 1900- och 2000-talet. Därför
fick vi inget tillstånd.

Vi försökte gång på gång. 2006 öpp-
nades så äntligen dörrarna. Det var
svårt att tro ända till jag fick ett exem-
plar av boken i mina händer med
Hudson Taylors bild på framsidan.

Våra samarbetspartners på fastlan-
det var också förvånade och mycket
intresserade av att köpa boken.

Boken har inspirerat många kristna
att svara ja till missionskallelsen. En
månad senare fick vi en annan bok
publicerad – en berömd apologetisk
bok för forskare och icke troende, New
Evidence that Demands a Verdict.

Det tog inte så lång tid att få den 800
sidor långa boken publicerad och
utgiven under  den statligt myndighe-
ten som ansvarar för religiösa angelä-
genheter. Denna akademiska bok
innehåller också Josh McDowells vitt-
nesbörd:

Kristendomen är inte en lära som ska
tvingas på dig. Du har ansvar för ditt liv
och jag för mitt. Allt jag kan göra är att
tala om vad jag har lärt mig och vilka erfa-
renheter jag har gjort. Vad du gör med
Kristus är sedan ditt val. Kanske den bön
som jag bad kan hjälpa dig: Jesus jag behö-
ver dig. Tack för att du dog på korset för
mig. Förlåt mig och rena mig. Just nu  tror
jag på dig som min frälsare och Herre. Gör
mig till den person som du ämnade mig
till. I Jesu namn amen. 

Vi hade för avsikt att få ut denna bok
för tre år sedan för att många fler intel-

lektuella skulle få möjlighet att lära sig
mer om den kristna tron. Även rege-
ringstjänstemän lät oss förstå att de
ville lära sig mer om den kristna tron
från det perspektiv som fanns med i
boken. De tog emot kristendomen inte
som ett redskap för imperialismen utan
som en typ av sanning.

Publiceringen av dessa två titlar
förra året hos två olika bokförlag var
ingen tillfällighet. Gud ledde översät-
tare, publicering i Hong Kong och
valet av bokförlag och valet av distri-
butionskanaler i Kina. Allt skedde i
Guds tid.

Det är lätt för människor att ge ära
åt varandra. Men vi har lärt oss att
Gud har kontroll och kommer att
använda böckerna för att dra männi-
skor till sig själv och uppmuntra tro-
ende till att tjäna Honom. Guds nåd
har vilat över hela publicerings-
processen.

Tillsammans innehåller böckerna
1000 sidor. Det blir ”tunga” böcker
inte bara med tanke på vikten, utan
även med tanke på att de kommer att
förvandla människors liv i Kina.

Översättning Anne Johannesson
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Kristna böcker i kinesiska bokaffärer
Det finns flera tecken på att den officiella synen på religionen i Kina håller på att förändras. Under 2006 rappor-
terade vi om hur den välkände evangelisten Luis Palau blivit publicerad i South China Morning Post, en av Kinas
största tidningsdrakar. Nedan rapporterar Otto Lui som är direktor för China Church Ministry om två böcker som
översatts och nu helt lagligt ges ut i Kina. Artikeln är en översättning från tidskriften Pray for China februari/mars
2007.

Hudson Taylors livsgärning har påverkat genera-
tioner av missionärer. Hans biografi finns nu 
tillgänglig på den kinesiska bokmarknaden. 



I december förra året har jag glädjen
att besöka två av EÖMs stora projekt 
i Kina. Den här gången reser jag,
åtminstone under en del av resan, till-
sammans med Ing-Marie Berglund.
Ing-Marie är koordinator för PMUs
olika HIV/AIDS-projekt runt om i
världen. Hon är nu inbjuden av EÖM
för att hålla en seminariedag i
Shangqiu. Vi har tidigare rapporterat
om Shangqiuprojektet som startade i
början av 2006 och det är glädjande att
kunna berätta att projektet går fortsatt
bra. Kurserna i HIV/AIDS genomförs
som planerat för kyrkans ledare och
när dessa ledare återvänder hem till
sina församlingar organiserar de lik-
nande kurser för sina församlings-
medlemmar. Intresset för dessa nivå-
två-kurser har vida överskridit för-
väntningarna. Det är också glädjande
att kunna berätta att ryktet om detta
projekt har spridit sig och att många
andra organisationer har besökt om-
rådet för att titta på det. Till och med
ledarna för de muslimska församling-
arna i området har hört av sig till de

kristna ledarna och bett dem organise-
ra kurser för muslimerna. Något lik-
nande samarbete mellan den kristna
kyrkan och muslimska församlingen i
Kina har vi inte hört talas om tidigare.

Ing-Marie Berglunds seminarium
hålls i en byggnad bredvid kyrkan i
Shangqiu. Där finns kontor och flera
klassrum. Trots att det är i början av
december och minusgrader utomhus
finns det ingen uppvärmning i bygg-
naden. De cirka 200 deltagarna är väl
påklädda i tjocka jackor, men det är
ändå dragigt och kallt både för dem
och för oss som ska hålla i seminariet.
Men till lunch får vi rykande het
soppa och sedan tar pastor Song och
pastor Yan med oss ut att hitta en sko-
affär. De har sett att Ing-Marie bara
har små tunna skor. Innan vi lämnar
affären har vi båda ordentliga varma
kängor. Men allra mest värmer nog
känslan av våra vänners omsorg om
oss. 

Nästa dag besöker vi en internatsko-
la för dövstumma barn och utveck-
lingsstörda barn. Kyrkan i Shangqiu

har nära kontakt med skolan. Flera av
kyrkans medlemmar har fadderbarn
som de hälsar på bland eleverna, och
ungdomar från kyrkan hjälper till att
städa och ordna med praktiska saker.
Jan-Endy Johannesson och Eva och
Gustaf Joelsson besökte samma skola
under sin resa, bara två månader tidi-
gare. Då tog Jan-Endy en hel del foton
med sin digitalkamera och lovade att
han skulle se till att de fick en del av
korten. Nu hade jag med mig dessa,
som jag har framkallat i Beijing. Det är
rörande att se hur glada barnen blir
för korten de själva är med på. Ett
ögonblick blir det nästan kaos i klass-
rummet när alla ska titta. En liten
pojke ställer sig upp och tecknar med
händerna. Hans lärarinna översätter
åt mig. ”Jag visste att man kunde lita
på honom” säger han, och menar Jan-
Endy och hans löfte om fotona.

När Ing-Marie och Helen Zhao och
Wang Baocheng från Amity, samt en
amerikansk gäst slussas vidare till
andra klassrum och övriga delar av
skolan blir jag ensam kvar med en
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Ing-Marie Berglund talar om stigma och diskriminering och om vilket ansvar kyrkan har att hjälpa de svaga och utstötta.

Projektresa till Kina december 2006 
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grupp lite äldre elever. De är så entu-
siastiska och vill så gärna kommuni-
cera med mig. De kan läsa på läppar-
na vad jag säger på kinesiska. Men
eftersom jag inte förstår teckenspråk
får vi ta svarta tavlan till hjälp och de

skriver på kinesiska. Det är oerhört
roligt att få en stund ensam med ele-
verna och jag får slita mig därifrån när
en lärare kommer och hämtar mig för
att jag ska ansluta mig till ”besöks-
gruppen”. Innan jag lämnar ”mina”

elever ger jag dem varsitt vykort över
Sverige och Stockholm. Det är gripan-
de hur något så enkelt som ett litet
vykort kan få deras ansikten att
spricka upp i de största leenden.

Efter tre dagar i Shangqiu skjutsas
vi i bil till Zhengzhou, provinshuvud-
staden i Henan, varifrån vi flyger till
Kunming i Yunnanprovinsen. Där
skiljs mina och Ing-Maries vägar åt.
Hon reser vidare för att titta på PMUs
projekt i Yunnan och jag och Helen
Zhao och Zheng Ye från Amity träffar
ledarna för Kristna Rådet i Yunnan för
att diskutera EÖMs nästa stora projekt
som ska starta i början av 2007. Det är
ett projekt liknande det i Shangqiu,
men med lite annorlunda upplägg av
undervisningen. Förutom försam-
lingsledare som får en kortare allmän
kurs i HIV/AIDS-prevention så kom-
mer vi i Yunnan även att utbilda fram-
tida projektledare. De kommer att få
en längre och mer heltäckande utbild-
ning som inkluderar planering, pro-
jektledning, utvärdering och annat.

Annelie Sköld

Sammanträde med ledarna för Kristna Rådet i Yunnanprovinsen och represen-
tanter för Amity. EÖMs nyligen godkända projekt för 2007-2009 diskuteras. 

Eleverna är så ivriga att kommunicera med oss och blir så glada för ett enkelt vykort från Sverige.
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Från Kina till Kista
Det är tisdag kväll på kontoret i Kista
och jag sitter i telefonkonferens om-
given av dokument och pappershögar
på skrivbordet. Ett e-postmeddelande
trillar in i min dators inbox och jag ser
en okänd kinesisk adress. 

”Kära Miss Christina, jag är nu i
Göteborg med det internationella fyr-
verkeribolag jag jobbar för. Tänk att
jag besöker ditt hemland tio år efter
det att du var min lärare i Kina.”

Vilken flashback. Här sitter jag, 2007
i ett modernt kontor i Sveriges tele-
kom-centra Kista, tio år efter det att
jag blev utsänd som kristen engelsk-
lärare till Yichuns Teachers’ College i
Jiangxi, Kina. Upptagen av möten, kon-
ferenser, kundresor och hektiska för-
handlingar i elektronik- och telekom-
branschen går dag efter dag utan att
jag tänker tillbaka på mina tre år i mis-
sionens tjänst i Kina. 

Så händer något som får mig att
känna att det var som i går som jag
vandrade genom smala gränder till

den skraltiga undervisningslokalen
och öppnade en dörr till ett enkelt
klassrum utan elektricitet där ett 60-
tals högskolestudenter ivrigt väntade
på att få ha engelskalektioner. 

Meddelandet från en av mina fd
studenter gör mig nostalgisk. Han
kallades för Gregory eftersom han äls-
kade gamla amerikanska filmer med
Gregory Peck i huvudrollen. Som de
flesta andra studenter var han den

förste i sin by som fick chansen att läsa
vidare på högskolan tack vare insam-
lingar i byn och kunde åka hem två
gånger på ett år, en gång under som-
marlovet och ytterligare under det
kinesiska nyåret. 

Nu tio år senare har han jobbat sig
upp i ett fyrverkeribolag i Yichuns
grannort Wanzai som är Kinas fyrver-
kericentra. Hans arbete har fört ho-
nom till Göteborg för en internationell
kurs och det är då han kontaktar mig
för att fördjupa sig i nostalgi. Minnen
som den gång vi firade svensk lucia

med ”Sankta Lucia” och adventsdik-
ter binder oss samman, liksom de
tuffa tentorna och alla kvällssessioner
med diskussioner och samtal om livet
i min lägenhet i Yichun.

Internationella, personliga kontak-
ter ger inspiration, det finns ingen
tvekan att det är så. Själv blev jag
inspirerad under mina tre år i Kina att
fortsätta arbeta med Kina fast i annan
form, och min fd student Gregory fick

verktyg och kraft att ta sig framåt och
se utanför sin egen hembygd. 

Många frågar sig i dag om bistånd
och mission verkligen behövs i Kina,
ett land som verkar så rikt och pro-
gressivt. Det annonseras om shopping-
resor till Beijing i Dagens Nyheter, och
alla känner till detaljer om förberedel-
serna inför OS i Kina. Mina fd studen-
ter kommer till Sverige för att gå på
kurs, och kontakter mellan svenskar
och kineser ökar dag för dag. Behöver
vi egentligen fortsätta ge stöd till
Kina?

Svaret får man om man åker till
västra Kina, t ex till Gansu- och Yun-
nanprovinserna. Dit har den snabba
utvecklingen inte nått ännu i många
områden, och minoritetsfolk lider fort-
farande av fattigdom och saknar sko-
lor och grundläggande infrastruktur.
Man ser också behoven när man besö-
ker de mera välbärgade kustområdena
i södra Kina, där den rörliga arbets-
kraftsinvandringen är stor och miljon-
tals arbetare flyter omkring i jakt på
arbete och en framtid. Prostitutionen
ökar i storstadsområdena, liksom
klasskillnaderna. 

Christina Wiklund (styrelsemedlem)

”Internationella, personliga kontakter ger inspiration, det finns ingen tvekan att det är så.”

Inte bara utländska turister shoppar i Beijing. Foto: Anne Johanneson.



Eskil Albertssons Många tårar –
stor skörd berör på djupet. Den
berör därför att de levnadsöden
som beskrivs innehåller så mycket
av smärta, dramatik och vitalitet.
Författaren beskriver kunnigt och
med stor värme sina många besök
i Kina och inte minst i Inre
Mongoliet där Svenska Allians-
missionen en gång bedrev arbete.
De många åren som missionär i
Hongkong och senare som före-
ståndare för ovannämnda mission
ger tydliga avtryck. Svartvita
skildringar av den registrerade
kyrkan undviks och istället teck-

nas en nyanserad bild av balans-
gången som denna kyrka tvingats
vandra. Nutid förklaras med till-
bakablickar till missionärsepoken.
Inte minst de avslutande kapitlen
”Vanliga frågor” om kyrkan i
Kina ger ideologisk fördjupning
om landets religionspolitik och
kyrkans vardag. 

Många tårar – stor skörd kan köpas
bland annat på A6 Bok & Musik
på A6 Köpcenter i Jönköping, tel
036-71 98 70. 

Evert Martinsson har skrivit en
mycket läsvärd bok om sitt liv
som missionärsbarn bland mon-
goler och kineser. Hans föräldrar
var Svea och Anders Martinsson,
Svenska Mongolmissionens mis-
sionärer, som arbetade i Inre
Mongoliet under 1930- och 40-
talet. Martinssons observationer
är osentimentala och humoristis-
ka och ger en god inblick i hur
mongoliska och kinesiska seder

och bruk kunde te sig för ett bråd-
moget missionärsbarn. De tidiga
minnesbilderna kompletteras av
den vuxnes erfarenheter efter stu-
dier och resor till Fjärran Östern. 

Mitt liv som mongol, kines och
svensk kan beställas direkt från
författaren, på telefon 0380-
373055, 0730-292610 eller från
EÖM och kostar 150 kr + frakt.
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Privatpersoner som äger börsnoterade aktier kan efter en dom i Regeringsrätten förra året ge bort sina aktieutdelningar utan att det dras
någon skatt på utdelningen. Förutsättningen är att pengarna doneras till ideella föreningar och stiftelser som har ett allmännyttigt ända-
mål och därmed är skattebefriade. Men aktieägare som vill skänka pengar som delas ut i vår måste agera snabbt, innan bolagsstämman
fattat beslut om årets utdelning.

Aktieutdelning utan skatt kan bli gåva till missionen

Nya böcker om Kina och Mongoliet



Missbrukaren som blev evangelist
På den lilla missionsstationen fanns
även mongolen Gendun. Edvin Kar-
lén hade mött honom för första gång-
en strax efter sin ankomst till
Mongoliet 1905 – ”en förfallen opium-
rökare med trasiga kläder och elän-
digt utseende”. Men Gendun var
språkkunnig och anställdes av Karlén
som språklärare. Gendun blev också

snabbt Karléns trogne vän och genom
sina kunskaper både i mongoliska och
kinesiska ovärderlig i missionsarbetet
Som missionär försökte Karlén förstås
också intressera Gendun själv för den
kristna tron. Långsamt övertygades
mongolen allt mer men själva avgö-
randet kom först i början av april 1909.

Svart födelsedag
Vintern 1908-09 är Hanna Karlén gra-
vid. En dag i början av mars kommer
de första värkarna. Förlossningen blev
lång och plågsam och hon nedkom
med en dödfödd pojke. Hon led se-
dan svårt av sviterna efter förloss-
ningen och lämnade endast sängen en
kortare stund vid ett enda tillfälle
under en hel månad.
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Karléns korta insats var inte förgäves. Makarna Gendun blev missionens trogna medarbetare under nästan hela missions-
epoken.

Missionspionjärer i ”gräslandet”  Del 2

Mongoliet

I detta nummer avslutar vi vår artikelserie om Svenska Mongolmissionen. I tidigare nummer har Mats Carlson
Lénart skrivit om Joel Eriksson samt om Edvin och Hanna Karlén. Kurt Mossberg har gett en sammanfattning av
missionens historia. TV-dokumentären Stäppens helgon har recenserats och den stora verksamhet som nu bedrivs
från Erdenet i Republiken Mongoliet har presenterats i flera reportage. Här följer nu avslutningen av artikeln om
Hanna och Edvin Karlén samt en faktaruta gällande Mongolmissionen. Tidigare ”mongolnummer” kan beställas
från EÖMs exp.



Den 4 april fyllde Hanna 35 år.
Natten hade varit den första sen för-
lossningen som båda två sovit riktigt
gott. Efter frukost var hon tillräckligt
stark att sitta uppe. Men på eftermid-
dagen blev hon sämre igen. ”Hon
somnade in lugnt och stilla som ett
barn i modersfamnen, kl 5.10 e.m.”,
skrev Edvin Karlén.

Innan dess hade Hanna bett
Gendun att fortsätta arbetet bland
mongolerna och för dem förkunna
frälsningens budskap. Stunden vid
Hanna Karléns dödsbädd blev avgö-
rande för Genduns omvändelse.
Reste hem
Edvin Karlén fick mer eller mindre
ensam utföra allt som hörde till sjuk-
domen, dödsfallet och begravningen.
Efter att ha bäddat ner hustru och son
i den mongoliska jorden reste han
hem, nerbruten av sorg och över-
ansträngning. En tröst i den tunga sor-
gen var att han före hemresan inte
bara fick döpa Gendun utan även viga
honom till evangelist. Gendun var
den förste mongol som den svenska
missionen omvänt.
Nytt liv i Kristinehamn
Efter hemkomsten vistades Edvin en
tid hos sin svåger på trädgårdsmäste-
riet i Falköping men sökte redan efter
kort tid upp sin första fästmö Maja.
Och hon var fortfarande ledig för
honom. Bara ett halvår efter Hannas
död är han omgift och senare föds
Majas och Edvins första barn. 

Edvin Karlén startade helt enkelt ett
nytt liv så snabbt han kunde. Ny familj,
nytt jobb och en borgerlig småstads-
tillvaro i Kristinehamn. Att tala om
hans missionärstid var mer eller
mindre tabu i familjen, kanske med
hänsyn till den andra hustrun. Men
inte heller hans nya liv blev fritt från
svåra motgångar. År 1930 fick hans
nioåriga dotter Kerstin lunginflamma-
tion och dog.

Men Edvin behöll sin djupa religio-
sitet livet ut och i sitt inre kunde han
heller aldrig helt glömma människor-
na i Mongoliet. När hans gode vän
Gendun dog 1940 skrev Karlén, då 61
år gammal, en runa i Mongolmissio-
nens tidning Ljusglimtar som avsluta-
des så här.

-Vila i frid, broder Gendun! Snart
mötas vi på den vita tronen. Men det
mötet skulle komma att dröja länge.
Edvin Karlén levde ända till 1967.

Mats Carlsson Lénart
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Mongoliet

• År 1897 beslöt sig två unga makar, Georg och Eva Eneroth, för att åka till Mongoliet
som missionärer efter att ha deltagit i en mötesserie som hållits av Fredik Franson,
känd för att ha bildat flera missionssällskap i Sverige. Efter en kort tid var de dock
tvungna att återvända hem p g a sjukdom.

• I september 1899 bildades Centralkommittén för Svenska Mongolmissionen som led-
des av ordföranden Prins O. Bernadotte, och ytterligare fem missionärer reste ut till
Mongoliet, för att följas av fler genom åren. 

• Den 2 mars 1908 hölls Svenska Mongolmissionens första årshögtid där bl a Erik Folke
medverkade. 

• Missionärerna i Mongoliet kom främst att arbeta med sjukvård och utbildning, och
1915 byggdes den första internatskolan för ca 30 barn i Tabo Ol. Man öppnade sedan
en klinik i staden Urga 1920. Efter utvisningsorder av ryssar 1924 var missionärerna
dock tvungna att lämna Urga.

• De svenska missionärerna från Svenska Mongolmissionen kom främst att arbeta med
sjukvårdsarbete och skolor i södra Mongoliet i orterna Hallong Osso (1908-1927),
Goltjaggan (1922-1943), Dojen (1924-1942) och Hattin Sum (1927-1944).

• Efter andra världskrigets slut lämnade de flesta missionärerna Mongoliet efter 
politiska oroligheter och krig. 

• 1946-1950 undersöktes möjligheterna för fortsatt mission i Mongoliet och flera missio-
närer reste ut för att bl a arbeta med flyktingarbete. År 1950 var de dock tvungna att
lämna området. 

• I början av 1950-talet fick flera missionärer som lämnat Mongoliet visioner om ett nytt
arbetsfält - Japan. I början av februari 1951 anlände de första missionärerna och kom
att slå sig ner på Hokkaido. 

• Den 27 augusti 1951 beslutade styrelsen i Svenska Mongolmissionen (SMM) för att
anta namnet Svenska Mongol- och Japanmissionen (SMJM). 

• Missionärerna från SMJM har främst verkat på Hokkaido i städerna Muroran och i
Tokyo. Man har även varit med och bildat församlingar har längs Hokkaidos södra
kust och i Sapporo-området. 

• Japanska pastorer och lekmän kunde med tiden överta allt mera av ansvaret för
SMJM:s församlingar, och 1974 bildades Japans Bibelevangeliska Kyrka (JBEC) av 13
församlingar som SMJM grundat. År 1986 överlämnade sedan SMJM hela Shizuoka-
fältet till Japanerna.

• Trevande samtal om en sammanslagning av Svenska Missionen i Kina & Japan och
Svenska Mongol- och Japanmissionen startade 1978. 

• År 1982 togs beslutet att Svenska Missionen i Kina & Japan och Svenska Mongol- och
Japanmissionen skulle gå samman och få namnet Evangeliska Östasienmissionen
(EÖM). Även fast missionsorganisationerna hade lika struktur vid sammangåendet
fanns det frågor som främst rörde de två olika missionernas traditioner som väckte
frågor.

Fakta om Svenska Mongol- och Japanmissionen

”Den 4 april fyllde Hanna 35 år... ”Hon somnade in lugnt och stilla som ett barn 
i modersfamnen, kl 5.10 e.m.”, skrev Karlén.”
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Som ni vet har vi fått vara med och se
många kineser komma till tro här i
Falkhöjdens kapell. Vår mission var ju
från början en Kinamission (SMK)
men tvingades lämna Kina och öppna
ett nytt missionsfält här i Japan. Nu
efter drygt 50 år får vi i detta land vara
med och vinna kineser för Kristus!

Det är en sen fredagskväll när jag
skriver dessa rader. På vår kvälls-
gudstjänst nyss hade vi en helig
avskiljningsstund för ett ungt kine-
siskt par. Broder O kom till tro genom
Alpha för drygt två år sedan och hans
fru ett år senare. Det har varit gripan-
de att se förvandlingen särskilt hos
broder O sedan han kommit till tro.
Trots att han inte kan mycket japanska
både syns och känns det att här är en
man som verkligen fått möta Kristus.
För några dagar fick vi veta att hans
uppehållstillstånd går ut och att han
måste återvända till Kina redan i bör-
jan av nästa vecka, hans fru något
senare. Vi blev förstås först väldigt
ledsna att få ta farväl av dessa fina
vänner men upplever också detta som
en ny utmaning. Nu får vi vara med
och sända tillbaka till Kina två ande-

fyllda, brinnande kristna kineser som
bara brinner för att vinna människor
för Kristus.

I kväll smorde vi dessa två med olja
och sänder dem nu som missionärer
tillbaka till sitt eget folk. O har redan
vunnit sin yngre bror för Kristus och
reser nu till Kina för att få med sig hela

sin familj på vägen hem. Så har evan-
geliet genom missionen gått från Kina
till Japan och nu via Japan tillbaka till

Kina. Cirkeln har slutits. Det är nu vår
bön att kunna uppehålla kontakten
med makarna O och genom dem få en
vänförsamling i Kina.

Era i tjänsten lyckliga Bo och Kerstin  

Runa Goës född Hägg föddes den 23
augusti 1911 och reste ut i Svenska
Missionens i Kina tjänst 1939. Hon av-
led stilla den 16 februari i år. Begrav-
ningen hölls i Lönsboda 9 mars. En
speciell minnestund för vänkretsen
kring Stockholm hölls i Sundbyberg
16 mars. Sonen Örjan Goës, kyrkoherde
i Lönsboda, Småland delger oss några
personliga intryck av sin mor.

”Jag och min bror Erik har så myck-
et att tacka mamma Runa för. Hon
stod på en fast klippa genom hela vår
uppväxt och våra liv därefter, klippan
Kristus. Hon var ett stort föredöme
och en stor förebedjare. Hon bar mig
och Erik i förböner genom både gläd-
jeämnen och svårigheter. Hon var en

liten människa till storleken men upp-
visade en oerhörd styrka och uthållig-
het som hon hämtade hos sin Gud och
Frälsare. Så många människor rym-
des i hennes hjärta. När vår far Gösta
helt hastigt lämnade detta livet för
mer än 26 år sedan stod hon stadigt
kvar och följde oss söner. Hon flyttade
då från Örbyhus till Uppsala och fick
återigen många nya vänner vid sidan
av de gamla. År 2004 beslutade hon
sig för att flytta till Lönsboda i Skåne
där jag har min tjänst. Så fick hon vara
närmare sina söner och barnbarn de
sista åren. På fredag eftermiddag den
16 februari i år hämtade Herren henne
hem till det eviga riket. Helt stilla
medan hon vilade. Tack för allt.”

Cirkeln sluter sig

En av våra äldsta missionärer har lämnat oss

Ända in på ålderns höst, Runa blev 96
år, var hon intresserad av missions-
arbetet. Här visar hon för ett par år
sedan upp lagfartsbevis som kommit
till rätta gällande missionens egen-
dom i Yishi, Shanxi, Kina. Foto: JEJ

Församlingen i Fuji har
numera en stor grupp
nyomvända kineser som
är ivriga att dela med sig
av sin tro. 
Foto JEJ
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Tänkvärt

Jag har ärvt en resväska full med fotoal-
bum från min farfar och farmor i Kina.
Jag har studerat de svartvita bilderna
noga. Farmor och farfar och deras barn
känner jag igen. Många gånger har jag tit-
tat på bilderna av gravstenarna. Så små-
ningom har jag förstått vilka de andra
missionärerna på bilderna är, ”syskonen”.
Flera av dem träffade jag under 50-talet
på missionshemmet på Duvbo och på
SMKJs sommarveckor. Bland fotona lig-
ger litet saker också. Några små, små
skor, kvinnoskor. Det är svårt att tänka på
att de är använda, men de är både smut-
siga och slitna. Där finns sidenfigurer som
satt på väggen när jag var liten och ett
litet jadelejon. En dag tar jag upp en rulle
som visar sig vara en långsmal målning,
ni vet hur det kan se ut. Två fåglar i en
vackert blommande buske, några kinesis-
ka tecken och en liten röd stämpel. Jag tit-
tar på bilden och gläds åt skönheten. Så
upptäcker jag att det föll ur några ark
med maskinskriven text.

De gulnade bladen är daterade novem-
ber 1925 och har rubriken Missionary
Action. Jag läser att olika missionssäll-
skap verksamma i Kina vid den tiden
anser att extraterritorialrätten och andra
orättfärdiga avtal med Västerlandet sna-
rast bör upphöra. Ett telegram från Lon-
don publicerat i North China Daily News
berättar att de brittiska missionssällska-
pen önskar att deras fri- och rättigheter
att vistas i Kina i fortsättningen ska bero
av kinesiska myndigheters självständiga
beslut och inte av olika villkor som på-
tvingats Kina av utländska makter. Nu
minns jag att jag läst det här förr och att
det gjorde stort intryck på mig. Jag plock-
ar fram Sinims Land från den här tiden
och läser följande. ”Nu är husbonden
gäst i sitt eget hus och gästen husbonde.
Vad som kinesen mest eftersträvar är att
den s.k. extraterritorialrätten skall upphä-

vas, och detta äro européerna högst ovil-
liga att gå med på. Man undrar ej på att
kineserna önska detta. Utlänningarna ha
ju sina särskilda koncessioner med dom-
stolar, polisväsen och rättigheter som om
landet vore deras eget. Kineserna få ej bo
där utan särskild tillåtelse, de stå där
under utländsk polisuppsikt, politiska
flyktingar kunna ej gripas där osv. Och
dock är detta i kineserna eget land!”
Missionärerna ser alltså hur orättfärdigt
detta är och vill att akterna ska upphävas.

Jag förundrar mig över den tidens mis-
sionärer, hur stark deras tro är, hur modi-
ga de är, och hur beredda att lida förlus-
ter. Ingen har någon garanti att en dag få
återvända till Sverige. De väntar att Jesus
ska komma snart, och de bärs av kallel-
sen att erbjuda frälsning till så många
människor som möjligt. Och hela tiden
blir de uppehållna av människors pro-
blem. De är tvungna att ägna sig åt soci-
alt arbete. Ibland beklagar de sig över att
det hindrar dem från att evangelisera.
Människor är slavar under opium,
hungersnöd råder, rövarband härjar, olika
arméer plågar folk, Gula floden svämmar
över och städer begravs. De är upprörda
över kvinnors rättslöshet, deras bundna
fötter och flickan som hämtas i skolan för
att giftas bort med någon hon aldrig sett.
Det som griper mig är att deras innerliga
tro inte utesluter konkret, praktiskt arbete.

Vi befinner oss i fastan. Ofta handlar
texterna om ”kärlekens väg”. De handlar
om Jesus. Han går kärlekens väg och vi
ska också göra det. Det är gott att det
handlar om en väg, att vara på väg. Vi är
inte framme och kärleken blir inte färdig.
Det finns hinder på vägen. Ibland står vi
still. Men sen får vi gå vidare igen. Jesaja
ger oss en bild av kärlekens väg. ”Detta är
den fasta jag vill se: att du lossar orättfär-
diga bojor, sliter sönder okets rep, befriar
de förtryckta, krossar alla ok. Dela ditt

bröd med den hungrige, ge hemlösa
stackare husrum, ser du en naken så klä
honom, vänd inte dina egna ryggen! Då
bryter gryningsljuset fram för dig och
dina sår ska genast läkas.” Jag tror att
missionärerna kan ha sett orden som en
vägvisare på kärlekens väg. Hur blir
orden en vägvisare för mig, för oss nu
idag? Var ser jag orättfärdiga bojor? Vilka
ok ser vi människor digna under? Ett av
världens ok idag är hiv/aids. Människor
och länder dignar under bördan. Och
många smittade människor behandlas
orättfärdigt. Vår mission låter oss delta i
arbetet att lätta på oket för några. Ensamma
kan vi inte göra något åt det, men i sam-
verkan med kinesiska trossyskon blir det
möjligt. Jag tror att det också är en san-
ning om kärlekens väg. Kärlekens väg
går vi bäst tillsammans. Då kan vi påminna
varandra om gryningsljuset som bryter
fram.  

Kärlekens Gud, 
Hjälp oss att i Kristi efterföljd
Bedja, försaka och leva
Så att tro och handling förenas.
I Jesu namn Amen.

Kärlekens väg

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

Mick Lidbeck, samtalsterapeut 
i Sollentuna församling, 

tillhör EÖMs styrelse
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EÖMs årskonferens 12-13 maj i Umeå
Vi firar årskonferensen tillsammans med pastor Wang från Kina

som är föreståndare i en församling på 30 000 medlemmar 

Lördag 12 maj
14.00  Årsmöte i Pingstkyrkan
15.00  Kaffe
15.30  Seminarium med pastor Wang från Kina i Pingstkyrkan
18.00  Ungdomsmöte med Christina Wiklund och pastor Wang 

i Vasakyrkan

Söndag 13 maj
11.00 Pingstkyrkan: Jan-Endy Johannesson och pastor Wang. 
11.00 Vasakyrkan: Eric Lundqvist och Christina Wiklund.
11.00 Korskyrkan: Tord Ershammar och Eva Joelsson.

Vasakyrkan efter gudstjänsterna: kyrkkaffe där pastor Wang 
talar och besvarar frågor.

Samlingar i Betlehemskyrkan
Stockholm
12 april kl. 12.30 
Den svenska missionens väg över Himalaya
till Östturkestan/Xinjiang. 
Dr. Margarta Höök-Wennfors berättar och
visar bilder.
3 maj kl. 12.30
Pastor Wang och Jan-Endy Johannesson med-
verkar.

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.  

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!


