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Missionssekreteraren har ordet

Dags för ännu en kinaresa. Denna gång
tillsammans med 25 medresenärer. Vi
besöker under okt-nov de platser i pro-

vinserna Henan och Shaanxi där vi har kontakt
med församlingar och enskilda. 

Det är betydelsefullt att understödjare och före-
bedjare får möjlighet att besöka de områden
där missionen arbetar. Det resulterar alltid i
ökad förståelse och engagemang. Även det
andliga livet fördjupas vid mötet med trossys-
kon och nya dimensioner i det kristna livet
öppnas upp.

Vi kommer att delta i kurser i provinsen Henan
där utbildningsinsatser pågår för att förebygga
och lindra HIV/AIDS. Förhoppningsvis får vi
tillfälle att besöka bibelseminariet i Luoyang
samt inte minst besöka pastor Jia som leder den
stora församlingen i Pucheng. 

Pucheng län finns med i listan över de fattigaste
distrikten i hela det väldiga Kina  (regeringens
egen lista). Industrier saknas nästan helt. Folket
lever på vad jorden kan producera. De främsta
inkomsterna fås genom fruktodling och spann-
mål. En ordinär månadsinkomst är mindre än
500 kronor. På grund av att vattnet innehåller
grundämnet fluor i hälsovådliga halter har flera
generationer fått hög benskörhet och förstörda
tänder. Här bygger vi nu upp en ny verksam-
het. En förskola för handikappade förskole-
barn börjar ta form. Den gamla missionärs-
bostaden har renoverats för detta ändamål.
Rekrytering pågår av lärare och elever. Det
känns viktigt att stödja de mest utsatta, de som
inga andra bryr sig om. Dina gåvor och förbö-
ner gör skillnad.

Jan-Endy Johannesson

EÖM mottar en 
hemvävd duk från de
kvinnor som leder en
av utposterna till för-
samlingen i Pucheng.
Foto: JEJ.



Evangeliska Östasienmissionen är en
ekumenisk organisation med en lång
historia bakom sig. Vi arbetar i Kina,
Mongoliet och Japan. Till Kina kom
vår första arbetare redan 1887 och de
första mongolmissionärerna reste till
Mongoliet tio år senare. Arbetet i Japan
inleddes i och med att Kina  stängdes
för mission då Mao Zedong tog över
landet 1949.

I Japan valde mongolmissionärerna
den nordliga ön Hokkaido som sitt
arbetsfält. Kinamissionärerna grunda-
de församlingar på Shizuoka-halvön
söder om Tokyo.

Förutom arbetet i Japan som pågått
sedan 1949 har det stängda Kina upp-
låtits för olika insatser. Även Mongo-
liet öppnades upp för kontakter med
väst då fria val hölls där 1990 och landet

inledde en process mot demokrati. På
vår hemsida www.eom.nu finns ett
rätt omfattande material gällande
missionens historia.

Under de senaste tio åren har arbe-
tet i Kina dominerat EÖMs arbete.
Under vår tidigare initiativrike före-
ståndare Elon Svanells tid byggdes
bl.a. flera skolor och kliniker i den
sydliga provinsen Yunnan. Under
2000-talet har församlingskontakter i
främst Henan och Shaanxi resulterat i
ett omfattande stöd till bibelskolor,
kyrkbyggen och katastrofhjälp. Under
de senaste tre åren har stora sociala
projekt med Sida-bidrag startats upp.

För närvarande pågår två större
hiv/aidsprojekt och förhoppning finns
att starta ett tredje nästa år. I Shangqiu
som ligger i den folkrika provinsen

Henan samarbetar vi med den kine-
siska stiftelsen Amity och den lokala
församlingen. Här tränar vi under tre
år 8000 lekmän och ledare att i sin tur
träna andra i att förebygga och lindra
AIDS. I EÖM-nytt kan du läsa om hur
projekten fortskrider och hur arbetet
utvecklas. Se vidare Annelie Skölds
artikel längre fram i tidningen. 

Vi söker för närvarande engelsk-
lärare att arbeta i Kina under en två-
årsperiod. De lärare som vi tidigare
har haft i Kina upplevde tiden där
som mycket berikande och menings-
full. Kanske du känner någon som
skulle passa för uppgiften. Vi hoppas
att du kommer att trivas med vår tid-
ning och tipsa andra att läsa den. 
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EÖM fick en utmanande fråga från
Mongoliet. Ledaren Boloroo vid
bibelskolan i Erdenet besökte ett sam-
talscentrum i en svensk församling
och tänkte att här finns kunskap och
erfarenhet, som de kan ha glädje av
hemma i sin kyrka. Kan EÖM sända
några som kan leda en kurs i själavård
med inriktning på familjer, som har
svårigheter?

EÖM beslöt att skicka oss. 
När det handlar om själavård och

undervisning om själavård, är vår

erfarenhet hittills naturligtvis i första
hand svensk. Men också i Tanzania
och Etiopien har vi fått ha kurser. På
vilket sätt kan vår erfarenhet bli till
nytta i Mongoliet och Japan? Det vet
vi ju faktiskt inte. Det vi utgår ifrån, är
att det som händer inne i oss männi-
skor, det är ganska lika. Vi blir glada
och tacksamma, rädda och sorgsna för
ungefär samma saker. Och vi blir såra-
de eller skuldtyngda var vi än bor.
Och förlåtelse från Gud och männi-
skor kan ge samma lättnad. Kulturen

styr hur vi uttrycker oss. Men det är
en annan sak. Samtal om själavård
handlar om ett ömsesidigt lärande om
vad livet gör med oss och vår tro. När
vi lyssnar till varandra och delar både
frågor och erfarenheter, då utvecklas
vår förmåga att vara till stöd.

Genom brevkontakt med Boloroo
har vi förstått, att vi i Mongoliet får
möta både församlingens ledare,
deras speciella själavårdare och också
församlingsmedlemmar för att fördju-
pa förståelsen för samtalets betydelse.
I Japan har våra gamla vänner Kerstin
och Bosse Dellming planerat att vi ska
predika och ha själavårdsdagar för
både präster och församlingsbor. I
Kina kommer vi delta i en grupp på
besök i församlingar på den gamla
Kinamissionens fält, där Micks farför-
äldrar var missionärer. Samtidigt kan
det för oss bli en förberedelse för en
kursvecka i själavård, som är plane-
rad för år 2008.

Detta är en stor utmaning för EÖM
och oss att kunna se hur våra erfaren-
heter och kunskaper ska kunna
komma församlingarna till godo. Vi
ber om er förbön för att det ska bli ett
ömsesidigt möte, där vi i Kristi kropp
får dela på insikter och kunskaper. 

Mick och Magnus Lidbeck
Mick är medlem i EÖMs styrelse och har arbetat med
själavård under många år. Magnus är präst och själa-
vårdslärare.

Det var rubriken på ett brev som sän-
des ut till ca 1000 personer från vårt
adressregister i början av maj 2007.
Det gällde den föräldralöse Xias Lu
som nu är sex år gammal. När han var
fyra och lekte på gatan blev han
påkörd av en bil och svårt handikap-
pad. Församlingen i Pucheng har
länge velat hjälpa handikappade barn
som inga förskolor tar sig an. Det är

naturligtvis en resurskrävande verk-
samhet. I denna delen av Kina kostar
det ungefär 45 kr/dag och barn. I
Sverige handlar det om flera tusen
kronor om dagen. På brevet fick vi en
överväldigande respons. Nästan 70 000
kr sattes in på EÖMs plusgirokonto.
Dessa pengar förmedlades till försam-
lingen i Kina och nu är reparationen
av en gammal missionärsbostad klar.

Här skall eleverna bo och ta emot spe-
cialundervisning. Nu rekryterar vi barn
och lärare. Tio barn behöver fyra spe-
ciallärare. 

Med tidningen följer ett inbetal-
ningskort. Kanske kan du stödja ett
barn under tio dagar. I nästa nummer
följer mer information om förskolan i
Pucheng. 
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Mick och Magnus Lidbeck.

Kan en svensk själavårda mongoler
och japaner?

Handikappad och chanslös?
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När Bernard Karlgren, känd lingvist,
sinolog, författare, professor i östasia-
tiska språk och östasiatisk arkeologi,
hade bestämt sig för att studera kine-
siska i början av 1900-talet, sägs han
ha blivit avrådd av en gammal svensk
diplomat: ”Jag har själv bott tio år i
Östern och det vet jag, att ingen utlän-
ning någonsin kan lära sig kinesiska”. 

Jag kan lätt konstatera att detta på-
stående inte är sant. Jag
har många, både svens-
ka och andra väster-
ländska vänner som pra-
tar kinesiska flytande.
Kinesiska är inget
omöjligt språk. Att lära
sig vilket främmande
språk som helst är alltid
en utmaning. Just kine-
siskan kanske erbjuder
lite annorlunda svårig-
heter än de flesta andra
språk, men med en god
portion av beslutsamhet, envishet och
tålamod kan du också bemästra det
för oss ovanliga uttalet och få in de
rätta tonerna, lära dig känna igen och

läsa kinesiska tecken. Är du villig att
satsa ännu lite mer tid kan du också
lära dig skriva dem. 

Hösten 2000 började jag studera
kinesiska på Stockholms universitet.
Vi var en tapper grupp som satte
igång. Och många av oss fortsatte fak-
tiskt vidare till universitet i olika delar
av Kina efter några terminers studier i
Sverige. Det är fantastiskt att komma

till Kina och kunna, om än bara så lite,
kinesiska. Man möts av stor entusi-
asm vart man än kommer i detta jätte-
lika land. Du kommer att se stora

leenden, få översvallande beröm och
mycket uppmuntran bara du kan
säga ”hej” och ”tack” eller ”jag kom-
mer från Sverige”. Sverige har ett
mycket gott anseende i Kina.

Eftersom jag själv är född och upp-
vuxen på Taiwan hade jag naturligtvis
goda förutsättningar redan när jag
började att läsa kinesiska, men man
kan absolut börja läsa kinesiska även

av anledningar som
”Kina kommer ju mer
och mer nu… ”, ”Det är
ju en fascinerande histo-
ria och kultur Kina
har… ” eller ”De är coola,
de där kinesiska teck-
nen”. Kinesiska är ett
otroligt fascinerande
språk (och land, och
folk) och ett fantastiskt
roligt språk att läsa! För
sent? Skulle ha börjat
mycket tidigare i så

fall…? Nej, tänk på det gamla kinesis-
ka ordspråket här intill! 

Annelie Sköld

Lärare i kinesiska på Franska Skolan och
Enskilda Gymnasiet i Stockholm

Att studera kinesiska

Läs Patrick Hassel Zeins utmärkta ”Introduktion till
Studier i Kinesiska”. Det är en mycket bra kortfattad
genomgång av det kinesiska språkets historik, olika dia-
lekter, tecknen; hur de är uppbyggda och hur man skri-
ver dem; skillnaderna mellan förenklade tecken och
oförenklade tecken, kinesisk grammatik, uttal, toner osv.
En komplett introduktion på svenska! 
www.zein.se/patrick/chinsv2p.html

Zhongwen.com är en trevlig sida med lite allt möjligt för
den som är intresserad av kinesiska. Den har ett bra lex-
ikon där det även förklaras vilka delar tecknet är upp-
byggt av. Här finns också en FAQ med svar på vanliga
frågor som ”Hur många tecken finns det?”,  ”Hur över-

sätter man västerländska namn till kinesiska?” osv.
På denna sida kan också den som har börjat läsa kine-
siska chatta med andra studenter på transkrip-
tionssystemet pinyin (alltså med bokstäver, inte tecken). 
www.zhongwen.com

Kinaportalen: här finns massor av information om allt
möjligt som rör Kina. De har också en sida för just stu-
dier i kinesiska. Sidan innehåller många bra tips och län-
kar till andra sidor och online-lexikon samt tips om kurs-
material och andra studiehjälpmedel som man kan
beställa från olika håll. 
www.kinaportalen.se/sprak/kinesiska/att_lara_sig_kinesiska.html

www www www www www www www www www www www www www www www www www www www www www www

Studier i kinesiska på nätet

www www www www www www www www www www www www www www www www www www www www www www

��� � ���
”Lev tills du blir gammal - Lär tills du blir gammal”!

”Man lär så länge man lever”



Mission har alltid inneburit socialt
engagemang. Många av de tidiga EÖM-
missionärerna arbetade aktivt med
socialt arbete; med sjukvård, utbild-
ning, katastrofhjälp, flyktingarbete.
Det finns en naturlig koppling mellan
att sprida evangeliet och att aktivt visa
sin tro i handling.

Efter att den sista av EÖMs arbetare
tvingats lämna Kina 1951 följde flera
årtionden då missionärerna bara kunde
be för sina medlemmar i kyrkorna
man tvingats lämna bakom sig.
Inbördeskrig, kommunisternas över-
tagande, politiska kampanjer, nödår
och inte minst kulturrevolutionen
kom emellan missionärerna och deras
arbete på fältet. Kina var ett land slu-
tet för omvärlden. 

I början av 1980-talet kom så en
vändning. Den politiska situationen
förändrades sakta till det bättre. Man
kunde åter se en ljusning. Men hur
hade det gått för de kristna vännerna
och kyrkorna som de svenska missio-
närerna grundat? Fanns det något kvar
efter de svåra åren? När så småning-
om kontakterna mellan västvärlden
och Kina kunde återupptas var det
glädjande att det fanns många kvar
som fortfarande mindes de gamla

missionärerna som funnits i landet
från slutet av 1880-talet fram till 1950-
talet. Och på många platser fanns det
fortfarande aktiva kristna.

Idag har EÖM kunnat återknyta till
många av områdena där de tidiga
missionärerna hade sina pionjärfält.
Nu tillåts inte utländska missionärer
arbeta aktivt med mission i Kina. Men
det är glädjande att vi fortfarande kan
göra en viktig insats i och med vårt
sociala arbete – för att hjälpa de allra
svagaste och mest utsatta. 

EÖMs engagemang i det sociala
arbetet i Kina har vuxit markant under
de senaste åren. Ett exempel är det
Sida-stödda projektet under den stora
översvämningskatastrofen i Shaanxi
2003. Kyrkan i Pucheng, där EÖM
tidigare verkat, fann sig plötsligt i nära
anslutning till ett katastrofområde av
stora mått; med tusentals hemlösa och
hungrande när floden Wei svämmade
över efter kraftiga skyfall och la byar
och åkrar under vatten. Här kunde vi
snabbt skicka medel för att köpa in
mat. Kyrkan i Pucheng samarbetade
sedan med den lokala räddningstjäns-
ten för att få ut hjälpen till de nödställda.

År 2004 startade ett projekt i Yiyang
i Henan-provinsen. Här fick vi hjälpa

församlingen att utveckla ett rehabili-
teringscenter på det kristna sjukhuset
i staden. Medlen gick till inköp av
rehabiliteringsutrustning och till kurser
för sjukvårdspersonalen för att höja
kompetensen inom rehabilitering; ett
eftersatt specialistområde i Kina.

Under 2004 kunde vi starta upp
ytterligare ett Sida-projekt. Även detta
handlade om sjukvård. Tyngdpunk-
ten låg på organisations- och kompe-
tensutveckling. Det var de två sjukhu-
sen i Blå Baneret och Gula Baneret i
Inre Mongoliet som var EÖMs samar-
betspartner i detta arbete. Många av
Svenska Mongolmissionens pionjärer
verkade i detta område och de senaste
åren har EÖM haft nära kontakt med
just dessa två kommuner. I slutet av
2004 hade vi också glädjen att ta emot
läkare och representanter från admi-
nistrationen under ett besök i Sverige,
där ett flertal sjukhus, sjukhem, vård-
centraler, skolor ingick i programmet,
som en del i utvecklingsprojektet.

Under en uppföljningsresa till Kina
2005 togs kontakt med den kinesiska
organisationen Amity Foundation.
Det blev starten på ett mycket gott
samarbete. En ansökan om ett större
HIV/AIDS-projekt i Shangqiu i Henan-
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På den kinesiska landsbygden körde en strid ström med 
lastbilar fullastade med förnödenheter till de mest drab-
bade. På sidan av flaken kunde de stora kinesiska karak-
tärerna med texten, ”Älska ditt land, älska församlingen,
förhärliga Gud och gör gott mot alla människor, synas.”
En ovanlig syn i det kommunistiska Kina. Foto: Annelie Sköld.

Svensk sjukvårdsutrustning demonstreras för mongoliskt
läkarteam.

EÖMs sociala engagemang i Kina



provinsen kom till stånd under hösten
2005 och godkändes av Svenska
Missionsrådet i slutet av samma år.
Redan under de första månaderna av
2006 kunde projektet komma igång.
Genom den så kallade ”trainer-of-trai-
ners” metoden, hade över 3 200 kyrko-
medlemmar under det första projekt-
året fått en grundläggande utbildning
om vad HIV/AIDS är, hur det smittar
(och inte minst hur det inte smittar)
och hur man kan skydda sig. Projektet
har rönt stor framgång och samarbe-
tet fungerar bra mellan EÖM, Amity
och Shangqiu. Det är nu inne på sitt
andra år.

Stärkta av framgångarna med Shang-
qiu-projektet gjordes en ny ansökan
till Svenska Missionsrådet under hös-
ten 2006, även detta ett samarbete
med Amity Foundation och också
detta ett HIV/AIDS-projekt. Den här
gången var projektet förlagt till
Yunnan, liksom Henan en av de värst
drabbade provinserna. Denna ansökan
godkändes i slutet av 2006 och projek-
tet kunde komma igång i början av
2007. En färsk rapport från september
i år kan berätta att 8 av 12 planerade
kurser har genomförts så här långt.
450 personer hittills har genomgått
fem-dagarskurserna. Det är fler del-
tagare än vad som planerats. Intresset

för kurserna är enormt och det är näs-
tan ett problem att begränsa deltagar-
antalet. Av dem som genomgår den
första kursen kommer 20 personer/år
att få möjlighet att fortsätta en mer
omfattande utbildning till framtida
projektledare. En stor workshop plane-
ras också till december i år. Då kom-
mer representanter från flera av
Amitys projekt att bjudas in. Förhopp-
ningen är att det ska bli ett tillfälle till
ömsesidigt utbyte av erfarenheter där
man kan lära mycket av varandra. 

I april/maj följde en representant
för Svenska Missionsrådet med mis-
sionens projektledare på ett besök ute
på EÖMs arbetsfält. Det var ett led i
SMRs övergripande utvärdering av
sina HIV/AIDS-projekt runt om i
världen. Men det gav också EÖM till-
fälle att visa sitt engagemang i det
sociala arbete vi bedriver. Vid samma
resa besöktes även Zhoukou som lig-
ger i anslutning till Shangqiu och som
är EÖMs nästa projektmål. Även detta
är ett HIV/AIDS-projekt om än i en
något annorlunda utformning. Tillsam-
mans med Amity arbetar vi redan i
stor skala i både Henan och i Yunnan
med prevention; utbildningskampan-
jer för att sprida kunskap om sjukdo-
men. Nu vill både Amity och EÖM
göra något aktivt för att hjälpa de

redan drabbade på den fattiga kinesiska
landsbygden. I Zhoukou-ansökan sat-
sar vi på att hjälpa de familjer där en
eller flera redan är HIV-smittad eller
AIDS-sjuk. Med hjälp av utbildning
hoppas vi kunna ge bättre kunskap i
omvårdnad i hemmet. En annan aspekt
av projektet kommer också vara orga-
nisationsutveckling för projektledarna
i kyrkan i Zhoukou. 

Under senare år har vi haft glädjen
att se det viktiga sociala arbetet ut-
vecklas på ett positivt sätt. En viktig bi-
effekt är att den lokala församlingens
ställning stärkts. Speciellt i Henan där
kyrkan fortfarande förföljs på många
platser är det viktigt att visa att de
kristna kan utgöra en positiv kraft i
samhället. Samarbetet med Amity
Foundation har bidragit till att projek-
ten utvecklats positivt. Det känns
också glädjande att vi fått förtroendet
av Svenska Missionsrådet att förvalta
Sida-medel för våra projekt. Amity’s
motto är ”Love in Action”, ”Kärlek
genom handling”, det är ett starkt
motto och en uppmaning till alla.
Samma uppmaning ser vi i den väl-
kända textraden: ”Sannerligen, vad ni
har gjort för någon av dessa minsta…”.

Annelie Sköld

Projekthandläggare, EÖM

7

Informationsplancherna i Zhoukou om hur HIV/AIDS kan förebyggas och lindras studeras ivrigt av lokalbefolkningen.
Detta distrikt är det mest hemsökta i hela Kina. Det finns byar där över hälften av befolkningen är drabbad. 
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Adress och telefon till några välkända församlingar i Kina
I flera av kyrkorna exempelvis i Beijing och
Shanghai delas hörlurar ut där du kan lyss-
na till predikan via engelsk tolk. Ring gärna
kyrkan före mötet för att kontrollera att nedan-

stående mötestider fortfarande är aktuella.
Oftast finns engelskspråkiga kyrkvärdar i de
större städer som ofta besöks av turister.

Internet-adresser till kinesiska
hemsidor med kristet innehåll

http://www.livingwater4u.com
http://www.gospelfilm.com
http://www.godoor.net
http://www.21sz.org

Några organisationer som
informerar om den kristna
kyrkan i Kina och Japan 
Asia Harvest Europe
c/o SALZ
Postfach 1144
D-72206 Altensteig, Germany
www.asiaharvest.org

COCM Mission Centre
2 Padstow Avenue
Fishermead
Milton Keynes
MK6 2ES, England
www.cocm.org.uk 

Christian Communications ltd
P.O. Box 95364, 
Tsimhatsui Hongkong
Email:pfc@ccl.org.hk

China Instituttet
Adr: Sinsenvn. 15, 0572 Oslo, Norway 
www.fjellhaog.no 

The Amity Foundation
71 Hankou Road,
Nanjing, 210008, China
www.amityfoundation.org

Japan Evangelical Missionary Association
Ochanomizu Christian Center Building
2-1 Kanda, Surugadai, Chiyoda Ku, Tokyo 101, Japan
www.keikyo.com

Typisk äldre kyrkbyggnad i Kina.

Stad samt för-

samlingens namn

Gatuadress Mötestider Församlingsnamn

adress och tel.

Beijing

Gangwa shi tang

Xisi nan  

dajie 57 

Sö 7.30, 9.30,

13, 19 
���	


���57 �

010-65133549 

Shanghai

Muen tang 

Xizang zhong 

lu 316 

Sö 7.30, 930,

14, 19, To 9.30,

Lö 9

��	


���316 �

021-63225069 

Tianjin,  
Shanxi Lu Tang

Heping Qu
Shanxi Lu 62

Sö. 9 �
�	, 

����
�	62

��022-27302758 

Chongqing,  

Jiefang Xi Lu

Libai Tang  

Yuezhong

Qu, Jiefang

Xi Lu 73 

Sö 9, 14  Lö. 9, ��
���	

�����
�73

�� 023-63704844 

Shijiazhuang,

Jidu Jiaohui  
Xin Hua Lu
94  

Sö. 9,  Lö. 9 �����

� �94!�

0311-7022318 

Baoding, 

Jidu Jiaohui 

Huayuan Jie

76 

Sö. 9 �����

"#�76��

0312-2034732 

Taiyuan,

Jidu Jiaohui  

Qiaotou Jie 

Jiao Tang 98

Sö. 7.30,10,

lö. 10 
���	, 

$%��	98��

0351-2027557 

Datong

Jidu Jiaotang

Qipan Jie 15 Sö. 7, 9, 11.30 ���	, 

&'�15�

0352-2053766 
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Japansk teceremoni i mishimakyrkan. Många upprotas från tidigare traditioner
och livsstil utan att hitta ett nytt sätt att leva. 

Japan

Detta är två brännande frågor för
Japans uppväxande släkte. Familje-
sammanhållningen är inte densamma
som tidigare. Många skiljer sig och
många gamla har ingen kontakt med
sina anhöriga. Det märktes tydligt
denna sommar då många gamla hitta-
des döda i sina lägenheter på grund
av hettan utan kontakt med omvärl-
den.

Tryggheten i arbetslivet är heller
inte densamma. De privilegierade har
fasta, välavlönade jobb men alltfler får
nöja sig med tillfälliga anställningar

där de kan bli avskedade när som
helst. Klyftan mellan rika och fattiga
ökar och med den också solidaritets-
känslan med de svaga i samhället. Det
ökade välståndet i Japan har också lett
till minskat socialt umgänge. 

TV påverkar på ett tydligt sätt detta
folks mode, livsstil och omdöme. Om
någon matvara t.ex. rekommenderas
kan man vara säker på att den nästa
dag är slutsåld i affärerna. Tack vare
att vår goda vän, Lena Maria, med-
verkade i ett mycket känt TV-program
för över tio år sedan är hon fortfarande

en “kändis” härute. 
Mobiltelefonen betyder också mycket

för många. 75% av Japans 126 miljo-
ner har mobil med vilken man håller
ständig kontakt med sina vänner. Fem
hundra kronor i telefonavgifter varje
månad ses inte som speciellt mycket.
För dem som inte har något fast jobb
har “internetkaféet” blivit en tillflykt
där man kan tillbringa en hel natt med
fri dricka för cirka 60 kr. När man har
jobb får man övernatta på företagets
logement men på fritiden har många
inte fast bostad.

Vi som vet att Kristus är svaret på
alla människors behov av tillhörighet
och en livsmodell – vet vi också om hur
vi når dessa människor?  Den frågan
brinner inom mig och blir till en bön
inför Falkhöjdens kapells 13-årsjubile-
um kommande söndag: ”Tack, Herre,
att jag får tillhöra dig och följa dig.
Tack att du också idag är ute och söker
efter förlorade söner och döttrar för
att föra dem hem till dig. Låt oss inför
dagar som kommer vara med och
hjälpa många att hitta ”hem” och
börja vandra i din efterföljd.” Den 25
juli fick en av våra medlemmar, som
kom till oss som hemlös för två år
sedan, flytta hem. Han hade just blivit
utlovad sjukpension från augusti
månad när han blev medvetslös
under en dialysbehandling och dog
dagen efter utan att vakna upp igen.
Det var gripande att se hur vår lilla
församling ställde upp och ordnade
ett så fint sista avsked. Flera tog ledigt
från sina arbeten för att kunna vara
med på begravningen. Utan kontakt
med anhöriga har vi fått vara hans
nya familj dessa två sista år av hans
liv. 

Med många varma hälsningar från
oss båda.       

Er tillgivne Bo och Kerstin Dellming

En hälsning från våra trogna missionärer som kom till Japan redan 1966 och som även efter uppnådd pensionsålder hängivet tjänar
Gud bland det folk de kallats till.

Var hör jag hemma och hur skall jag leva?
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- De här har vi målat och vi vill ge
dem till er. Barnen visar stolta upp
sina teckningar. De är mellan 5-15 år
och bor på ett hem för barn med funk-
tionshinder i Shangqiu, Kina. Några
av dem är utvecklingsstörda medan
andra är döva. I oktober 2006 besökte
Eva och Gustaf Joelsson och Jan-Endy
Johannesson Kina och provinsen
Henan för att se några av de projekt
som understöds via EÖM. På flyget
hem hade sällskapet förutom den
vanliga packningen cirka 50 teckning-
ar gjorda av barnen på barnhemmet.
Vad ingen av de svenska resenärerna
då visste var att flera av teckningarna
ett år senare skulle visas upp på de
lokala biblioteken runt om i
Oskarshamn. Eva Joelsson, bosatt i
Oskarhamn hade barnteckningarna
liggande hemma ett drygt halvår. -Jag
tänkte att det vore kul om flera kunde
få möjlighet att se de fina teckningar-
na som barnen hade gett oss. De var
välgjorda och speglar väl den kinesis-
ka kulturen. Det är dessutom impone-
rande med så konstnärliga bidrag
med tanke på de handikapp barnen
lider av. 

Efter lite funderande togs en kon-
takt med den lokala kulturförvalt-

ningen i kommunen. Disa Carlsson
ansvarig för evenemang hörde av sig,
en kontakt etablerades och Disa nap-
pade på idén. Under senare delen av
hösten 2007 kommer flera av teck-
ningarna att finnas monterade på
ambulerade skärmar som skall visas
på stadsbiblioteket och de lokala filia-
lerna runtom i kommunen. Förutom

att bilderna blir tillgängliga för all-
mänheten så är tanken också att de
ska vara en resurs för lärare i grunds-
kolan i ämnen som geografi och sam-
hällskunskap.

Eva Joelsson
Styrelsemedlem i EÖM

Pastor för Påskallavik/Svallidens
Missionsförsamlingar

eva.joelsson@skutan.eu

Teckningar från hem för barn med funktionshinder 
på utställning i Oskarshamn

Frances Haglund växte upp i Skottland och
England i ett kristet hem med  ett starkt
missionsintresse. Om denna tid berättar
Frances bl a så här: ”Var och en måste göra
sitt eget val, om man vill vara kristen eller
inte. Jag gjorde mitt val redan i söndags-
skolan..” Under ett missionsmöte många år
senare bad predikanten alla som ville tjäna
Gud att ge sig till känna.

Frances berättar: ”Jag ställde mig upp
och bad Gud hjälpa mig att tjäna honom.”
En tid senare upplevde hon Guds kallelse
att bli missionär i Kina. ”Det kändes som
om Gud talade direkt till mig: Du kan
berätta för dem om Jesus och hans kärlek.”
Efter bibelskola for hon 22 år gammal ut till
Kina som missionär. Där ingick hon 1937
äktenskap med Åke Haglund och tillsam-

mans fick de utföra en lång missionsgärning
i Kina och Japan och senare också i Malaysia.
I en familj med fyra döttrar var hon den star-
ka, sammanhållande kraften.

Efter hemkomsten till Sverige gick
Frances i nya uppgifter som husmor, lärare
och aktiv i Öppna Dörren och församlings-
arbete.

Frances var en varmhjärtad och vidsynt
människa, som aldrig framhävde sig själv.

Däremot var hon bra på att stötta och
backa upp andra. Det blev med tiden många,
som fick del av hennes omsorg. Hon var en
god lyssnare och stimulerande samtals-
partner. När det blev möjligt att på nytt
resa i Kina besökte hon tillsammans med
barn och barnbarn på nytt de trakter där
hon och Åke tidigare verkat som missionä-

rer. Glädjen blev stor då hon fick möta
några som mindes dem från deras tid där.

Vid minnesstunden i Brännkyrka fram-
fördes en hälsning från Skottland och
Japan och ett tack från Evangeliska Östasien-
missionen vars missionär Frances varit
under många år. Det blev också personliga
vittnesbörd om vad Frances betytt från
både familjen och gamla vänner.

Psalmerna vid begravningsgudstjänsten
hade Frances själv valt. En gång hade hon
fått dem av missionär Linder i Kina för att
öva sin svenska! Ps 260 börjar med orden:
”Jag kan inte räkna dem alla de  prov på
Guds godhet jag rönt..”. Psalmen gav oss
ett ljust perspektiv på  ett långt och rikt liv
i  Herrens tjänst.

Frances  Haglund – till minne

Från en av klasserna i skolan för barn med speciella behov. Flera av de barn vi
träffade är dövstumma. På skolan i Shangqiu får de möjligheter att utveckla sina
olika förmågor. Foto: JEJ
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Tänkvärt

Jag minns en händelse i Mishima i Japan
för många år sedan. Församlingen hade
besök av en broder, som suttit många år i
kommunistiskt fängelse på grund av sin
kristna tro. Hans vittnesbörd var starkt
och utan ett spår av bitterhet. Efter guds-
tjänsten sökte vi oss ner till ån nedanför
kyrkan. Vi såg hur det skimrade av fisk i
vattnet. Mitt ute i det strida vattendraget
kämpade fiskarna mot den starka ström-
men. Närmare strandkanten upptäckte vi
några fiskar, som flöt upp och ned och
föreföll helt livlösa där de gled med ström-
men. Trots att så många år gått sedan dess
minns jag vårt samtal. Fiskarna i vattnet
blev en bild  för hur vi kristna kan förhålla
oss till vår tro och vår omvärld. Vågar vi
stå för vår kristna tro även om det innebär
att vi  måste kämpa och gå emot ström-
men? Eller väljer vi den bekväma kristen-
dom, som anpassar sig och undviker ett
vittnesbörd som kostar på. Brodern, som
rest mycket både i väst och öst menade att
kyrkan i väst mest liknade fiskarna nära
strandkanten. Den är alldeles för bekväm
och menlös. Det gäller att våga profilera
sig om vi vill att kyrka och kristendom ska
bli ett meningsfullt alternativ för männi-
skor i vår tid. Men frågan är hur vi gör vi
det?

Får jag svara med några exempel från
kyrkan i Kina?  När landet öppnade sig på
nytt mot omvärlden efter kulturrevolutio-
nen kunde vi åter besöka Pucheng där vår
mission tidigare verkat. Församlingen hade
upplevt många svåra år med förföljelse
och motstånd från myndigheternas sida.
Man hade tvingats gå under jorden och
hålla en låg profil. Men man hade bevarats
i sin tro, som också vuxit sig stark under
prövningarna.

Vid vårt besök fann vi att platsen för
den gamla kyrkan mest liknade en ruin-
hög belamrad med tegelstenar. Pastorn
lovade  att vid vårt nästa besök skulle där

stå en färdig  kyrka. Två år senare kunde
vi fira gudstjänst med en stor församling i
en stor kyrka med ett imponerande kyrk-
torn. Varför bygger man så stort och impo-
nerande? Vid EÖMs årskonferens i Umeå
i maj förklarar pastor Wang att dels är det
många som söker sig till kyrkan. Men man
vill också att kyrka och kristendom, som
så ofta förknippats med något svagt och
mindervärdigt i Kina i stället ska bli upp-
märksammad som förmedlare av ett hopp-
ingivande och triumferande budskap.
Mitt ibland de låga och gråa bostadskvar-
teren höjer sig nu kyrktornet i Pucheng
och ger en ny profil åt samhället. Från vårt
eget land vet vi att kyrktorn i sig inte
garanterar någon andlig kvalitet. Men den
som haft förmånen att fira gudstjänst med
församlingen i Pucheng upplever att här
är en kyrka, som är  uppbyggd av levande
stenar, människor som tar sin tro på allvar
och vågar stå för den också under mot-
stånd. 

Mitt över gatan i Pucheng ligger den
gamla missionärsbostaden som idag är
klassad som kulturminnesmärke. Den är
nu åter i församlingens ägo och frågan har
varit vad den skulle användas till. Nu har
kommunen frågat om den kunde bli en
förskola för barn med svåra funktionshin-
der, som samhället inte anser sig kunna ta
hand om. Församlingen har ställt sig posi-
tiv och EÖM har också lovat att bidra med
medel till verksamheten. Frågan från
kommunen vittnar om ett överraskande
förtroende för kyrkan. Det som kunde ha
förblivit ett minnesmärke över missionens
insatser i det förgångna blir nu en plats
där kristen tro omsätts i praktisk handling.
Kan man profilera kristen tro bättre än
genom att förmedla kristen omsorg och
människosyn? 

I min egen församling planerar vi just
nu för en ny kyrka i ett utbyggt affärs-
centrum där man satsar på exklusiva affä-

rer. Det har aktualiserat frågan hur vi som
kyrka och församling ska profilera oss i en
tid där allt förändras i en svindlande fart.
Vi ser hur andligheten söker sig nya
uttryck och hur kyrka och kristendom allt
oftare möter motstånd. Ska vi följa med
strömmen och anpassa oss så till vår om-
värld att vi aldrig framträder som ett alter-
nativ? Eller ska vi isolera oss och tona fram
så annorlunda att vi inte blir relevanta?
Tyvärr hamnar vi lätt i något av dessa
diken. Jesus kallar oss att leva i men inte
av världen. ”Anpassa er inte efter denna
världen, utan låt er förvandlas genom för-
nyelsen av era tankar, så att ni kan avgöra
vad som är Guds vilja” manar aposteln
Paulus (Rom 12:2).

En dag på motorvägen ser jag hur det
blänker till i strömmen av bilar framför
mig. Mina ögon har fångats av ett tecken i
silverfärg på en av bilarna. Det är tecknet
av en fisk, Kristus-tecknet från martyrer-
nas katakomber i urkyrkan. Här blir det
en diskret men skimrande bekännelse mitt
i trafikvimlet. Må Guds Ande få göra oss
lyhörda, uppfinningsrika och djärva när vi
profilerar vår tro!

Profilera!

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

Tord Ershammar 
medlem av EÖMs styrelse
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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.

-----
Sveriges bilaterala (stat till stat) bistånd till
Kina kommer förmodligen att upphöra inom
en snar framtid. Det arbete som enskilda
organisationer utför kommer troligen inte att
påverkas. Att stärka den kinesiska kyrkans
roll i det civila samhället genom att låta den
vara en samarbetspartner i sociala projekt
exempelvis hiv/aidsprojekt kommer för-
hoppningsvis att kunna stödjas med SIDA-
medel även i fortsättningen.

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!

Bok om kyrkan i Kina
Jesus i Beijing är tveklöst den bästa bok jag läst om den kristna kyrkan i Kina.
Visst märks det ibland att perspektivet är amerikanskt och att sympatierna lig-
ger hos den oregistrerade kyrkan. Sammantaget ger boken ändå en balanserad
bild av en komplex situation. Vi ser här en trovärdig dokumentation av husför-
samlingarnas verksamhet och framväxt. För det mesta kan uppgifterna lätt veri-
fieras då ortnamn och platser nämns. Detta har blivit föremål för mycken dis-
kussion men enligt Aikman så har husförsamlingsledarna varit angelägna om
just detta. Deras historia måste bli känd. De söker också dialog med myndig-
heter på olika nivåer och hoppas att Aikmans berättelse, som redan med första
upplagan spridits utöver hela världen, skall bidra till förståelse för deras situa-
tion både inom och utom landet.

Jan-Endy Johannesson


