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Evangeliska Östasienmissionen (EÖM) har sitt ursprung i Svenska Missionen i Kina (1887) och Svenska Mongolmissionen (1897). Samman-
slagningen av dessa organisationer 1982 resulterade i EÖM. Genom sin långa historia har erfarenheter samlats vilka kommer väl till pass
då nya och annorlunda möjligheter till tjänst under senare år öppnats framförallt i Kina och Mongoliet. EÖM vill i partnerskap med svenska
församlingar och organisationer samt tillsammans med kristna i Kina, Mongoliet och Japan göra evangeliet trovärdigt genom att exem-
pelvis stödja sociala utvecklingsprojekt. EÖM arbetar för att motverka den isolering gentemot omvärlden som systerkyrkan i Kina samt
kinesiska institutioner upplevt under senare årtionden.  
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Missionssekreteraren har ordet

Det är i år 200 år sedan protestantisk
mission kom till Kina. 1949, då Mao tog
över landet fanns det omkring 800 000

troende protestanter och omkring 1 miljon kato-
liker i landet. Maos hustru Jiang Qing utropade
i triumf under kulturrevolutionen, att religio-
nen var död och försvunnen från Kina. Idag
ser vi en av historiens allra största andliga
väckelser i just detta land. Vi i väst utmanas
ständigt av den kinesiska kyrkan att ta vår
kristna tro på allvar. 

Under viss tvekan bejakade jag en inbjudan att
tala till 150 kinesiska studenter och pastorer i
Paris i slutet av maj. Det ämne jag fått bidrog
till min tvekan: ”Varför talar jag kinesiska?”
Min uppgift var att utmana kinesiska högsko-
lestudenter, de flesta av dem från Nordamerika,
att ordentligt lära sig mandarin, som är Kinas
riksspråk, för att gå in i olika uppgifter i Kina
med den utbildning och erfarenheter de fått
från många år i väst. Många av studenterna
var födda utomlands. Flera intressanta kontak-
ter togs under konferensen. Förhoppning finns
nu bland annat att sända ett tandläkarteam till
Pucheng i Shaanxi. I Paris finns ett 15-tal kine-
siska församlingar. Under söndagen hade jag
tillfälle att predika i två av dem. Få ”huaqiao”,
som utlandskineserna kallas, assimileras helt
in i den nya kulturen. Man söker istället gemen-

skap med andra utlandskineser, och de skall
helst komma från den egna landsändan. 

Sommarkonferensen i Umeå var inspirerande.
Pastor Wang utmanade oss till ett hängivet
kristenliv fyllt av Jesu kärlek. Missionen fick
också tillfälle att medverka i gudstjänster både
i Vasakyrkan, Korskyrkan och Pingstkyrkan.
Under den långa bilresan mellan Tranås och
Umeå fick jag många nya inblickar i den kine-
siska kyrkans vardag. Behovet av själavård är
stort. Pastorer och församlingsledare har fullt
upp med att ta hand om alla nykristna och
undervisa dem om de första grunderna. Till-
sammans med pastor Wang planerade vi för
kurser i själavård under hösten 2008. Det känns
som en viktig pionjärinsats. Redan till hösten i
år åker Mick och Magnus Lidbeck ut till
Mongoliet för en första insats där gällande
själavård. De har under många år i Sverige och
Afrika själavårdat och undervisat i detta ämne.
Det är en glädje för oss att få ta deras kunska-
per i anspråk. 

Till sist ett varmt tack till alla er som skickat in
gåvor till handikappade förskolebarn i Pucheng,
Kina. Responsen har varit överväldigande och
redan till hösten kommer intagning av de förs-
ta barnen att ske i nya lokaler. Allt på grund av
din medverkan!

Jan-Endy Johannesson



Han har egentligen ett kvinnonamn,
pastor Wang från provinsen Shaanxi i
Kina. Med pliriga ögon och ett utseende
som mest liknar en snäll morfar delar
han under EÖMs årshögtid i Umeå
sitt vittnesbörd. Orsaken till att han
har det namn han har, är ett löfte som
hans mor gav till Gud, innan sonens
födelse. Plågad av lång tids sjukdom
och med en stark tro på Guds möjlig-
heter bad den då gravida kvinnan:

”Om du botar mig, lovar jag att det liv
som jag bär inom mig ska tillhöra dig
och att namnet på barnet ska vara
Nåd”. Nåd är ett kvinnonamn på kine-
siska. Den gravida kvinnan blev helad
och babyn föddes. Det var en pojke,
löftet infriades och namnet på späd-
barnet blev Nåd. Wang är född i en
stor familj i norra Kina, med sju sys-
kon. Under Wangs uppväxtår plåga-
des de norra delarna av Kina av svår
missväxt. Många försörjde sig som
bönder och situationen ledde till att
stora grupper människor lämnade sina
byar och sökte sig söderut. Så gjorde
även Wangs familj. Under den största
delen av Wangs uppväxt har det inte
varit tillåtet att dela sin tro med andra.
Kyrkorna har varit stängda, varken
biblar eller annan kristen litteratur har
varit tillåten, trots detta lyckades Wang
och hans mamma under årtionden
ändå hålla fast vid sin övertygelse.

Vi kristna träffades i smyg. Ibland gick
jag efter mörkrets inbrott direkt efter sko-
lan med matsäck i handen, längs små-
vägarna där vi bodde för att vara med på
husmöten. Eftersom alla kyrkor var stängda
möttes vi i hemmen. En gemenskap som
utgjorde livsnerven för den kristna tron.

Under det att Wang delar sin livs-
berättelse väver han in många bibel-
ord, han har lärt sig att memorera, en
speciell tillgång i en miljö, där det

varit ont om biblar. 
När Wang i tonåren lyssnade till

människor som undervisade och delade
Ordet väcktes en längtan att vara i
tjänst för Kristus. 1979 öppnades åter
kyrkorna efter Maos ledartid i Kina
och ganska snart blev det behov av
förkunnare i den stad han bodde. En
då ung Wang erbjöd sig att börja hjälpa
till med att predika. Sagt och gjort, ett
tillfälle blev snart två. Och Wang bör-

jade läsa teologi på distans. Hans mor
väntade med att berätta om det löfte
hon gett Gud innan Wangs födelse,
men nu kom det till hans kännedom.
Idag är Wang pastor och föreståndare
för en församling med 30 000 medlem-
mar. En stab med frivilligarbetande
bibellärare, evangelister och diakoner
tjänstgör på församlingens utposter. 

För att illustrera situationen i dagens
Kina, ett land där cirka 80 miljoner av
landets totala befolkning på i 1,3 mil-

jarder är kristna och behovet av andli-
ga ledare är stort, använder Wang en
liknelse.

- I Sverige söker herden fåren, i Kina
söker fåren herden. 

Behovet av pastorer och andliga
ledare är stort i att land där ständigt
nya människor kommer till tro.

Eva Joelsson  

Under sommarkonferensen i Umeå
12-13 maj medverkade förutom pastor
Wang med sin tolk Jan-Endy Johannes-
son även Christina Wiklund som i
Vasakyrkan talade om sina erfarenhe-
ter av tre år i Kina som engelsklärare.
Eric Lundqvist, missionens ordförande,
predikade på söndagsförmiddag i
Vasakyrkan och Tord Ershammar till-
sammans med Eva Joelsson i Korskyr-
kan. Rikliga offer i samtliga kyrkor togs
också upp till EÖMs arbete. Möten i
samband med Wangs besök hölls
också i Tranås, Lönsboda, Stockholm,
Gävle, Nordingrå och Örebro. I Örebro
var Wang huvudtalare på Folk & Språks
årskonferens. 
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Kinesisk pastor talade på EÖMs 
sommarkonferens

”I Sverige söker herden fåren, i Kina söker fåren herden.”

Under försommaren besökte pastor Wang Sverige. Här tillsammans med några av
missionens  trogna förebedjare och understödjare i Betlehemskyrkan Stockholm.
Foto: JEJ.



Dr. Robert Morrison var den förste
protestantiske missionären i Kina. Han
kom till landet 1807 utsänd av London
Missionary Society. Liksom sin katolske
föregångare Ricci studerade han språ-
ket grundligt och gav ut ett kinesiskt
lexikon samt översatte hela Bibeln till
kinesiska. Då han dog 1834 hade han
endast fått se tio omvändelser till kris-
tendomen. Opiumkriget i mitten av
1800-talet kom att få en olycklig bety-
delse för missionen under nästan 100
år. Missionärerna som nu fick fritt till-
träde till det väldiga Mittens rike upp-
fattades ibland som ideologiska språk-
rör för den utländska imperialismen.

Hudson Taylor anlände 1853 och
grundade Kina Inlandmissionen. Han
rekryterade nästan 1000 missionärer
som arbetade i Kinas samtliga provin-
ser. Under 1800-talet påbörjade åtminsto-
ne åtta svenska missionssällskap arbe-
te i Kina. Det första av dem var

Svenska Missionssällskap som 1846
sände ut Teodor Hamberg för att
verka i Baselmissionens tjänst. Hamberg
dog i Hongkong efter åtta års arbete.

År 1850 sände Lunds missionssäll-
skap ut två missionärer - Carl Josef Fast
och Anders Elgqvist. Fast blev samma
år mördad av rövare och Elgqvist
lämnade Kina efter två år.

Den första svenska kinamission
som etablerade ett långsiktigt arbete i
landet blev Svenska Missionen i Kina.
Erik Folke åkte tillsammans med en
grupp Kina-Inlandmissionärer ut 1887.
Svenska Mongolmissionens första
missionärer reste ut tio år senare, 1897.
Dessa två missioner slogs samman 1982
och bildade Evangeliska Östasien-
missionen.

Men det kristna budskapet hade
långt tidigare nått Mittens rike. Den
nestorianska stenen rest fem mil söder
om Kinas gamla huvudstad Xian

berättar om de första kristna missions-
insatserna i landet. Stenen rest år 781
visar att biskop Aloben år 635 kom till
Mittens Rike från det avlägsna Daqin
(Syrien). Kejsar Tai Cong tog väl emot
honom och beordrade att både kloster
och kyrka skulle byggas, men på grund
av religionsförföljelser och dålig anpass-
ning till kinesiska förhållanden hade
den nestorianska kyrkan så gott som
försvunnit vid 900-talets slut.

Under Marco Polos tid i Kina under
senare delen av 1200-talet erbjöd mon-
golkejsaren Kublai Khan påven att
sända 100 katolska präster till landet.
Någon enda kom årtionden senare.
Några år in på 1300-talet hade dock
omkring 6000 personer blivit döpta.
Under den påföljande Ming-dynastin
försvann både katoliker samt resterna
av nestoriansk kristendom nästan helt
från Kinas religiösa scen.

Då portugiserna år 1560 intog Macao
sändes fader Alexander Valignano till
kolonien. Han utvalde Michele Ruggiere
och Matheo Ricci att introducera kris-
tendomen i Mittens Rike. De välutbil-
dade missionärerna lyckades genom
sin intellektuella resning vinna de lär-
des och kejsarens respekt. Då Ricci
dog 1610 upprestes på kejserlig befall-
ning ett monument för att hedra hans
minne. Hans livsverk i Kina bestod av
omkring 340 verk om religion, filosofi
och matematik. År 1720 då kejsar Kangxi
förbjöd kristendomen fanns det om-
kring 300 000 katoliker i landet men
vid slutet av århundradet hade siffran
decimerats till 200 000.

I nästa nummer följer en redogörelse
för svenska missioners insats i Kina.

Jan-Endy Johannesson
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Från SMKs skola i Luoyang 1926. I främre raden syns från vänster Natanael 
Ängbäck och David Landin. Foto: EÖMs arkiv

1807-2007 
Två hundra år av protestantisk kristendom i Kina
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Evangeliska Östasienmissionen grun-
dades 1982 genom sammanslagning
av Svenska Missionen i Kina och Japan
och Svenska Mongol- och Japanmissio-
nen. Dessa missioner hade redan då
en lång historia bakom sig med verk-
samhet i Kina, Mongoliet och Japan.
Missionens målsättning är enligt dess
stadgar att verka för Guds rikes ut-
bredande i Östasien. Detta mål vill
missionen uppnå genom evangelisk
förkunnelse och människovårdande
verksamhet i samverkan med de
nationella kyrkor som missionen sam-
arbetar med. 

EÖMs styrelse har under året
bestått av Eric Lundqvist (ordf.), Tord
Ershammar, Eva Joelsson, Håkan
Leanderson, Mick Lidbeck (v. ordf.),
Bengt Malm, Christina Wiklund och
Pekka Mellergård. Arbetsutskottet har
bestått av Eric Lundqvist, Jan-Endy
Johannesson och Håkan Leanderson.
Styrelsen har under året haft fyra pro-
tokollförda sammanträden och AU
har haft två. Jan-Endy Johannesson
har under året varit anställd som mis-
sionssekreterare. 

År 2006 har Mongoliet uppmärk-
sammats på ett speciellt sätt. Samtliga
nummer av EÖM-nytt har innehållit
både historiskt och nutida material
om kristen verksamhet i landet. I
Sverige uppmärksammades Margith
Perssons livsgärning och därmed in-
direkt missionens arbete genom filmen
Stäppens Helgon, producerad av Mats
Carlsson Lénart. Dokumentären visa-
des i TV2 under april månad. Årshög-
tiden hölls i Lutherska Missions-
kyrkan i Borås 13-14 maj. Till högtiden
hade inbjudits Boloroo och Nergui
från församlingen i Erdenet, Mongo-
liet. Förutom uppskattad medverkan i
årshögtiden deltog de också i flera
möten på andra platser. Den kristna
församlingen i Erdenet har sedan bör-
jan av 1990-talet vuxit till över 1500
medlemmar. Besöket resulterade senare
under året i att styrelsen antog Nergui
som missionens mongolmissionär att
arbeta i Östasien. Vid årshögtiden
medverkade också bland andra Kurt
Mossberg och Karin Johansson som
båda talade om Mongoliet. 

Flera möten och samlingar har hål-

lits i olika församlingar både av mis-
sionens sekreterare och  av missionens
vänner. En intressant samling hölls i
Huddunge Missionshus under hösten
där Kurt Mossberg m.fl. talade om
Mongolmissionen och speciellt om
bygdens son Joel Eriksson. 

Annelie Sköld besökte Kina under
mars-april för att följa upp det nystar-
tade hiv/aidsprojektet i Shangqiu,
Henan. Projektet som fokuserar på
utbildning pågår under tre år med en
total budget på 1,65 miljoner kr. Om-
kring 8 000 pastorer, evangelister,
ungdomsledare, körledare och andra
församlingsarbetare från kyrkor runt
om i staden Shangqiu, som har cirka 8
miljoner invånare, bjuds in till kurser i
hiv/aids-prevention. Efter genom-
gången kurs får de ekonomiskt stöd
att genomföra liknande kurser hemma
i sina hemförsamlingar, för att på
detta sätt sprida kunskapen vidare.
Genom en ökad kunskap behöver för-
samlingsmedlemmarna inte längre
vara rädda för att bry sig om och hjäl-
pa smittade och sjuka. Projektet stöd-
jer även en liten klinik i byn Yucheng,

Boloroo och Nergui talade under årskonferensen i Borås.
Senare antog vi Nergui som vår mongolmissionär. 
Hon understöds nu också av St. Clara församling 
i Stockholm. Foto: JEJ

Hiv/aids projektet i Shangqiu löper under tre år med en
budget på 1,5 miljoner kronor.

Utdrag ur verksamhetsberättelsen för 2006



där resurser kommer att läggas på att
ge kvinnor gratis gynekologiska
undersökningar. 

Vidare gjordes uppföljning/inspek-
tion av pågående projekt på det krist-
na sjukhuset i Yiyang utanför Luo-
yang samt besök i Shijiazhuang i
Hebei-provinsen där EÖM tillsam-
mans med PMU startat upp ett
mindre sjukvårdsprojekt. 

Dr. Pekka Mellergård, svensk neuro-
kirurg, reste till Inre Mongoliet under
maj månad och avslutade därmed det
projekt som gäller utbildning av sjuk-
vårdspersonal. 

Insatsens övergripande mål enligt
ansökan från 2002, var att höja kirur-
gernas och den övriga personalens
kompetens i behandling av skallska-
dor, vid sjukhusen i Blå och Gula
Baneret. 

För att nå detta mål genomfördes ett
trestegsprogram, där första steget var
att Pekka Mellergård, som även arbe-
tat i Kina under flera år, besökte Inre
Mongoliet och föreläste om vård av
skallskador. Andra steget innebar att
representanter från sjukhusen i Blå
respektive Gula Baneret besökte
Sverige och reste runt till ett antal
svenska sjukhus för att lära av den
svenska sjukvården. Tredje steget var
att Pekka Mellergård återvände till

Inre Mongoliet och tillsammans med
en kinesisk läkare, Dr. Xu Wangbing,
genomförde ett större seminarium för
representanter från sjukhusen i fem
baner, samt besökte ett antal sjukhus.

Det övergripande målet har under
insatsens gång fortlöpande ändrat fokus
från de enskilda läkarna och de lokala
sjukhusen i Blå och Gula Baneret till
ett större utvecklingsmål med sikte på
planering, organisation och allmän
inställning till skallskadevård i områ-
det. I detta syfte omorganiserades steg
tre av insatsen, från föreläsningar på
de två sjukhusen till ett större semina-
rium där personal från sjukhus från
fem baner inbjöds. 

Under hösten reste Annelie Sköld
åter till Kina för uppföljning av pågå-
ende projekt samt inför uppstarten av
ett nytt stort hiv/aidsprojekt i provin-
sen Yunnan som godkänts av SMR
och SIDA. Projektet liknar det i Shang-
qiu förutom att utbildningstiden är
längre för en del av deltagarna som
sedan skall starta upp nya projekt.
Också detta projekt löper på tre år
med en total kostnad av 1,7 miljoner
kr. Den egna kontantinsatsen för socia-
la projekt är 10 % av totalkostnaden.
Sociala projekt innebär dock stora
arbetsinsatser i form av planering, upp-
följning, resor m.m. från missionens

sida. Vi upplever ändå att en dörr till
viktig verksamhet har öppnats för oss
att nå de mest utsatta i det kinesiska
samhället. Insatserna som sker till-
sammans med lokala församlingar
ger också dem goodwill och respekt
från myndigheterna och förhopp-
ningsvis ökad frihet att bedriva verk-
samhet. 

Jan-Endy Johannesson och Eva och
Gustaf Joelsson reste till Kina under
oktober månad. Det kristna sjukhuset
i Yiyang samt pågående projekt i
Shangqiu besöktes. Inte minst var det
värdefullt att stämma av med stiftel-
sen Amitys personal som samtidigt
utvärderade projektet i Shangqiu.
Vidare besöktes Luoyang där vi
kunde träffa Zhang Shuliang. Senare
besöktes församlingar i Yuncheng,
Linyi, Ruicheng, Weinan, Pucheng
och Dongchen. Vi hade glädjen att
överräcka en penninggåva till försam-
lingen i Linyi gällande deras nystartade
bibelskola samt förmedla medel från
en svensk vänförsamling till Dongchen,
en utpostförsamling till Pucheng.
Speciellt intressant var besöket i Rui-
cheng där inga svenskar varit sedan
missionärsepoken avslutades under
1940-talet. Vi fick här överlämna lag-
farter som förhoppningsvis kan hjälpa
församlingen återfå tidigare tomtmark.
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Vårt sjukvårdsprojekt i Inre Mongoliet avslutades med ett sista besök
av Pekka Mellergård under maj månad. Foto: Annelie Sköld.

Lagfarter överlämnas i Ruicheng. Foto: JEJ.



EÖM har under året haft glädjen att
stödja flera personer som arbetar med
sociala projekt och andra uppgifter i
Kina. Stöd har exempelvis utgått till
Anna Mellergård, Annelie McIver,
Sara och Alfons Leung och Sara
Garpebring.

I Japan har Bosse och Kerstin Dell-
ming blivit ålderspensionärer under
2006. De arbetar dock vidare under
ytterligare två år som missionens
arbetare. Under hösten hade de gläd-
jen att välkomna en ny medarbetare,
Takashi Mochizuki, till verksamheten
i Fuji. Under kommande två år i mis-
sionens tjänst bör arbetet helt lämnas
över till de nationella. Dellmings kom-
mer under denna tid också att inspire-
ra för mission i Mongoliet och Kina.
Alphaklasserna har burit frukt inte
minst bland den kinesiska befolkning-
en i Fuji och flera har genom dopet
inlemmats i församlingen. 

Missionens expedition med kontor,
bibliotek, arkiv och övernattningsrum
är förlagd till Storgatan 58 i Tranås.
Informationsskriften EÖM-nytt med
en upplaga på ca 1300 ex har under
året utkommit med fyra nummer. Vid
ett flertal tillfällen har distribution av
teologisk kinesisk litteratur kunnat
ske från EÖMs kontor i Tranås. Boken
Jesus in Beijing av den f.d. journalisten

på Time Magazine, David Aikman,
har väckt stor uppmärksamhet över
hela världen. Den handlar om den
kinesiska kyrkans villkor och starka
tillväxt. Tillsammans med Ljus i Öster
fick vi boken översatt till svenska och
utgiven under september månad.
Vidare har tio banderoller producerats
och använts i olika mötessamman-
hang. På vår hemsida finns informa-
tion om pågående projekt samt be-
skrivning av missionens historiska
bakgrund med bildmaterial och kartor.

Det gångna året har varit uppmunt-
rande på många sätt. Vi har kunnat

utöka våra insatser i Kina betydligt
genom sociala projekt. Tyngdpunkten
på Mongoliet har skapat förnyat in-
tresse för Stäppens folk vilket också
resulterat i att vi kunnat anta en mon-
golisk missionär.  Vi ser tillbaka på år
2006 med glädje och tacksamhet. Med
förtröstan ser vi framåt och ber att
Gud skall leda oss in i nya och frukt-
bärande uppgifter. 

Jan-Endy Johannesson

Fullversionen av verksamhetsberättelsen till-
sammans med resultat- och balansräkning kan
kostnadsfritt beställas från EÖMs expedition.
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En handvävd duk överlämnas som gåva från vänförsamlingen i Dongchen. Foto: JEJ.

Bo och Kerstin Dellming hade under hösten glädjen att välkomna Takashi
Mochizuki som  ny medarbetare.
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Besök i Inre Mongoliet i maj 2007
Det råder ibland fortfarande en viss för-
virring när man pratar om Inre Mongo-
liet, vilket kanske inte är så konstigt.
Områdets historia är inte helt okompli-
cerad. Men som kartbilden ser ut idag
kan man i alla fall konstatera att Inre
Mongoliet är en av Kinas provinser me-
dan Mongoliet (eller Yttre Mongoliet
som det ibland kallas i Kina), är en själv-
ständig stat; republiken Mongoliet med
huvudstaden Ulan Bator.

Inre Mongoliet har ca 24 miljoner in-
vånare, men är glest befolkat om man
jämför med andra kinesiska provinser.
När man åker bil kan man färdas i flera
timmar utan att knappt se någon bebyg-
gelse. Runt omkring en sträcker sig de
vida grässtäpperna.

De städer med vilka EÖM haft mest
kontakt de senaste åren ligger i sydöstra
delen av Inre Mongoliet och heter Zheng
Lanqi och Xiang Huangqi på kinesiska.
På svenska brukar det översättas till Blå
Baneret och Gula Baneret. Ordet baner
är en påminnelse om det mongoliska
krigarfolket under Djingis Khans stor-
välde. På den tiden organiserades trup-
perna under olikfärgade baner. Numera
kan man kanske översätta baner med
kommun. Det finns åtta baner i områ-
det. 

Sjukhuschefen från Blå Baneret, dr Te,
som ju var i Sverige för några år sedan,
kommer och möter mig i Beijing tillsam-
mans med en polis, herr Hao. Haos fru
arbetar som sjuksköterska på sjukhuset
i Blå Baneret så de två känner varandra
väl. Resan upp till Blå Baneret företas i
polisbil. På bilen står ordet Säkerhets-
polis med stora tecken. 

Resan från Beijing till Blå Baneret ska
ta sju timmar. Vägförbindelserna är
numera mycket bättre än de var för bara

några år sedan. På grund av bilköer blir
resan ändå några timmar längre. Det är
ofattbart många stora lastbilar som frak-
tar varor fram och tillbaka mellan norra
Kina och Beijing. 

I Blå Baneret besöks sjukhuset som dr
Te är chef över. Det är nybyggt sedan
något år tillbaka. Dr Te har tidigare
berättat att han tog med sig många
intryck från sitt besök på svenska sjuk-
hus hösten 2003 och att en del idéer
därifrån kunde användas när de plane-
rade sitt nya sjukhus. Jag har också
glädjen att överlämna en gåva från mis-
sionsvännerna i Sverige till sjukhuset.

Nästa dag besöker jag Gula Baneret,
tre timmars bilresa från Blå Baneret.
Även här tas jag emot av sjukhuschefen.
Dr Meng visar mig runt på sjukhuset
och jag får också tillfället att prata med
honom om något dr Pekka Mellergård
kommenterade efter sitt senaste besök
på sjukhusen i området. Det treårspro-
jekt som avslutades förra året gällde det
akuta omhändertagandet vid skallska-
dor, men dr Mellergård kunde konstate-
ra att det saknas kunskap och resurser
för att ta hand om dessa patienter även
efter den akuta fasen. Patienter med
skallskador behöver ofta omfattande re-
habilitering för att kunna komma tillba-
ka efter skadan. Och det är inte bara
efter olycksfall som rehabilitering och
träning är viktig. Vid till exempel stroke
är det ovärderligt att en god rehabilite-
ring påbörjas så snart som möjligt. 

I samband med rapporteringen från
EÖMs rehabiliteringsprojekt i Yiyang,
Henan, har vi tidigare beskrivit hur
rehabiliteringsvården är ett eftersatt
område i Kina. Det är likadant i Inre
Mongoliet. Just på grund av detta har
jag innan jag åker till Inre Mongoliet

varit och besökt Social Service Guidance
Center på China Disabled Persons’ Fede-
ration i Beijing. Där har jag träffat dr Fu,
som svenska Hoppets Stjärna också har
arbetat med och som de rekommende-
rade. Dr Fu är mycket trevlig och hjälp-
sam och enligt honom det finns goda
möjligheter för samarbete mellan våra
kontaktsjukhus i Inre Mongoliet och det
stora rehabiliterings- och undervisnings-
sjukhuset i Beijing. Kontaktinforma-
tionen till dr Fu ges vidare till både dr Te
och dr Meng. 

Även i Gula Baneret överlämnar jag
en gåva från EÖM. Vid överräckandet
finns representanter från stadsledning-
en och det lokala hälsodepartementet
med. Det känns att kontakterna mellan
Sverige och både Blå Baneret och Gula
Baneret är mycket uppskattade och
under talen vid middagarna nämns den
långa och goda vänskap som byggts
upp under dessa år. Det känns viktigt
att visa att vi fortfarande vill hålla kon-
takten med de gamla missionsfälten.

Förutom kontakterna med sjukhuset i
Gula Baneret letar jag också upp de eng-
elsklärare som var mina elever då jag
undervisade i engelska i Gula Baneret
under sommaren 2005. Det är ett kärt
återseende och vi träffas för en trevlig
middag tillsammans där lärarna åter får
tillfälle att öva sin engelska. Det känns
som om lärarna har gjort framsteg
under de två år som har gått. I och med
bättre kunskaper i engelska blir ju också
kontakterna mellan våra två länder
enklare – även om jag naturligtvis vill
uppmuntra alla som har intresse att lära
sig kinesiska. Det är ett fantastiskt språk
och ett stort äventyr att ge sig in på.

Annelie Sköld

Chefen för hälsodepartementet i Gula Baneret tillsammans
med Annelie Sköld. Foto: EÖM.

Kärt återseende av de engelsklärare från Gula Baneret som
jag undervisade sommaren 2005. Foto: Annelie Sköld.

Inre Mongoliet
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Det vackra lamatemplet utanför Gula Baneret totalförstördes under kulturrevolutionen men återuppbyggdes 2005 
med statliga medel och privata donationer. Foto: Annelie Sköld.



Japan

Idag, den 14 juni, har regnperioden
satt igång och en månad framåt kom-
mer luftfuktigheten att vara så hög att
man känner sig blöt vare sig man är
inne eller ute. Men hortensia-buskar-
na utanför huset mår bra i regnet och
de stora blomklasarna ändrar färg i
grönt, skärt och blått från dag till dag.
Vår kyrka har också upplevt föränd-
ringar detta år. Många har flyttat häri-
från bland annat på grund av arbete.
Församlingen har förlorat flera myck-
et aktiva familjer. 

Dessutom har omkring tio av våra
kinesiska medlemmar flyttat tillbaka
till Kina då deras uppehållstillstånd
gått ut. Våra vänner, Seiji och Yoko
Yamamoto, som varit med från allra
första början av vårt pionjärarbete här
i Fuji, flyttade också för några veckor
sedan och har lämnat ett stort tomrum
efter sig. Seiji fortsätter att represente-
ra missionen detta år ut men i övrigt
har det varit ett pussel att få ersättare
att ta över alla de uppgifter de har haft.
Men egentligen har vi inte förlorat
dem. Vi vet att de kommer att sprida
evangeliet till sina nya hemorter. En
av våra kineser har t.ex. fått vinna sin

bror för Kristus och en annan fick föra
sin far, en före detta kommunistpamp
till tro på hans dödsbädd, och senare
också sin mor.

Några av deltagarna i vårens Alfa-
kurs håller nu på att förbereda sig för
dop. Häromdagen kom fru Naito,
som gick en kurs för några år sedan,
glädjestrålande hit. Vad hade hänt?
Hon ville bara tala om att hon nu ville
bli döpt så snart som möjligt. Hon
hade t.o.m. fått sin makes bifall att ta
detta steg. Den ”islossning” vi väntat
på länge har nu skett och i juli blir det
dop. För övrigt kommer det männi-
skor av alla de slag hit. Många har det
jobbigt och orkar inte med livet, stres-
sen och konkurrensen i samhället.
Skolungdomar och vuxna arbetare
behandlas mer som maskiner än som
människor och ”körs” till de går sön-
der. ”Klarar du inte av situationen så
tar vi en annan...” Inte förrän nu, 25 år
efter Europa och USA, har man i dags-
pressen och politiken börjat en debatt
om hur man skall få företagen att ge
sina arbetare bättre anställningsvill-
kor och mer tid med familjen. Det
finns knappast något skydd för arbets-

lösa i detta land. När ett företag går i
konkurs, och det är mycket vanligt,
särskilt bland småföretag, då blir
deras anställda lämnade med ett halvt
års arbetslöshetersättning och sedan
inget mer. För oss har det gångna året
varit det jobbigaste hittills med tanke
på alla som kommit och sagt att de
inte ens har pengar till mat.

Sedan ungefär tio år tillbaka har
man i Japan fenomenet med ”arga
vuxna”, en attityd av vrede mot skola,
samhälle och arbetsplats som fått till
följd att fruktansvärda brott mot inte
ont anande oskyldiga barn och vuxna
ökat. Mer än någonsin behövs nådens
och förlåtelsens evangelium här. Tack
att ni vill vara med och be för Japan!
Resultaten är inte stora. Vi behöver få
uppleva andlig islossning. Bed om
det! Bosse och jag börjar känna av
åldern. Bed gärna för oss om hälsa och
daglig kraft. Vi behöver bl.a. nya man-
liga gruppledare för att ersätta de som
flyttat. Bed för församlingen och dess
sökare och alla som går ut och in här
om dagarna.

Kerstin Dellming 

Japannytt

Japan
Endast 20-30 % av Japans befolkning bekänner sig till någon som
helst religion.
1-2 % av japanerna bekänner sig som kristna men endast 0,8 % till-
hör någon av de protestantiska, katolska eller ortodoxa kyrkorna.  
7-8 % är intresserade av Kristendomen som religion.
10-11 % är intresserade av personen Jesus Kristus.
En genomsnittlig protestantisk församling har 70 medlemmar med
35 mötesbesökare. 
Det finns inga protestantiska kyrkor i 68 % av landets städer och
byar.

Källa: Japan Update, utgiven av Japan Evangelical Association.
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Tänkvärt

Det finns flera berättelser i bibeln om
själavårdande samtal. Den text jag
ofta återkommer till är berättelsen om
lärjungarnas vandring mot Emmaus.
Där möter de en man utan att först
förstå att det är Jesus. De talar med
varandra, bekymrat. Det är ju ofta då
man är bekymrad, som man behöver
någon att prata med för att förstå lite
bättre, att få tröst, eller på annat sätt få
hjälp.

Då kommer Jesus och slår följe med
dem och frågar: ”Vad är det ni går här
och talar med varandra om?” De är
förvånade över att han inte känner till
det som hänt. Det vet han förstås,
eftersom det handlar om honom själv.
Men han berättar inte själv utan frå-
gar: ”Vad har hänt?” Han ger dem
möjligheten att själva berätta med sina
egna ord. 

När man varit med om något
omtumlande kan det vara svårt att
förstå vad som hänt. När någon dör,
kan det vara så svårt att ta in det. Vi
kan behöva lyssna länge på en sörjan-
de. Många gånger behöver den sör-
jande berätta, gärna för flera männi-
skor. Och medan den sörjande berät-
tar blir det svåra mer verkligt för hen-
ne själv. En betydelse av ordet ”trösta”
i bibeln betyder ungefär att vara där så
länge det behövs.  

Lärjungarna på väg mot Emmaus
hade sett Jesus dö på korset. Inte kan
de se eller inse att det är han som går
där tillsammans med dem. De är ”för-
blindade” och kan inte förstå att Jesus
går där med dem. Det nya är ännu
otänkbart, därför ser de inte klart, genast.
Det dröjer. Jesus är med dem på vägen

och samtalar med dem. Han har ett
bibelsamtal med dem – som han haft
många gånger förr – men de känner
inte igen honom då heller. Det är först
vid måltiden då han bryter brödet,
som de inser att det är han. Och då
försvinner han igen. Nu har de för-
stått att han lever. Jesus är borta, men
med dem på ett nytt sätt. Livet går
vidare, men annorlunda.

Lyssnande kan skapa klarhet

Min fru och jag har varit missionärer i
Tanzania och har sedan återvänt flera
gånger för att leda seminarier i själa-
vård för tanzanska präster och andra
församlingsmedarbetare på Kiliman-
jaros sluttning. En kväll blev vi hem-
bjudna till en sjuksköterska. Under
dagen hade vi i vår undervisning talat
om att vi har två öron och en mun – vi
behöver lyssna mer är vi talar i själa-
vården. Vår värdinna kommenterade
detta: ”Det är så viktigt att någon lyss-
nar. Människor kommer till sjukhuset
och visar sina sår eller sin feber. Men
egentligen är de flesta förvirrade i sina
liv och behöver någon som lyssnar,
tills de vet vad de ska göra.”  När vi
säger något, när vi berättar om vårt liv
– då skapas något. Medan någon lyss-
nar på vår personliga berättelse hän-
der något. 

Tron kommer av det hörda

Predikans uppgift är att väcka tro.
Paulus skriver: ”Så bygger tron på för-
kunnelsen” (Rom 10:17). Ordagrant
står det: ”tron kommer av det hörda”.
Så föds tron i oss, i vårt hjärta.

Och själavårdens uppgift är att hjäl-
pa oss att växa i tro. 

Inte så sällan hör jag någon säga i ett
själavårdssamtal: ”Det här jag inte
berättat för någon tidigare.” Det hän-
der något när vi berättar det som vi
burit på, något vi kanske dolt också
för oss själva. Jesus säger att ”sanning-
en gör fri”, och det grekiska ordet för
”sanning” betyder det som inte är dolt. 

När Jesus talar om sig själv som
vägen, sanningen och livet, är det ett
uttryck för livet som en ständig förny-
else. Den första beskrivningen av de
kristna var de ”som hörde till Vägen”.
Vi behöver få tala med varandra på
vägen, för att förstå det nya som Gud
vill göra genom oss. När livet  föränd-
ras, behöver vi ibland få sätta ord på
detta för att se klarare. Berättelsen
befriar. Och vår bön kan bli: ”Herre,
visa mig min väg och ge mig mod och
kraft att gå den.”

EÖM har glädjen att till hösten  sända ut
Magnus och Mick Lidbeck att hålla kurs
om själavård i Erdenet, Mongoliet.

Själavårdande samtal

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

Magnus Lidbeck
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Välkommen till Stockholmsgruppens
träffar i Betlehemskyrkan, Luntmakargatan 82

Första torsdagen i månaden kl 12.30

6 september
Möte med den växande Kyrkan i Kina
Intryck från en resa november 2006   Eva-Lisa Frisk

4 oktober
Edvin Karlén i Mongoliet 
Birgitta Lindencrona berättar och läser i en gammal dagbok

1 november
Missionärsbarn kommer tillbaka
Gunvor Lindén och Sigbrit Törnqvist m fl

6 december
Hälsningar från Japan, Mongoliet och Kina
Mick och Magnus Lidbeck

Handikappade förskolebarn
Tack till alla gåvogivare för stödet till handi-
kappade föreskolebarn i Pucheng, Kina. I
nästa nummer kommer en utförligare artikel
om skolan som då är i startgropen. Vi är
beroende av ditt fortsatta stöd. Sätt gärna in
en gåva på plusgiro 50 215-3.

Engelsklärare till Kina
Erfarna engelsklärare söks för tjänstgöring i
Kina hösten 2008. 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!


