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församlingar och organisationer samt tillsammans med kristna i Kina, Mongoliet och Japan göra evangeliet trovärdigt genom att exem-
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Omslaget: Pastor Jia leder den stora församlingen i Pucheng, Shaanxi. Foto: JEJ.

Missionssekreteraren har ordet

Stationsmästaren stirrade barskt på mig:
”Ni saknar sex biljetter.” Det är inte möj-
ligt. Alla biljetterna fanns i min hand,  men

det visade sig att sex av dem var utställda på
fel dag. Resebyrån i Beijing hade gjort en jätte-
miss och här står vi strandade på perrongen i
Beijing på väg med nattåget till Shangqiu i pro-
vinsen Henan. Efter långa och spända över-
läggningar får vi äntligen byta biljetter och hy-
sas in i en lite enklare sovvagn.

Vi var i Kina, 23 okt-5 nov, en grupp på 25 per-
soner för att möta de troende vännerna i flera
församlingar samt att se ett av de SIDA-projekt
som EÖM driver i provinsen Henan. Allt hade
gått som smort fram till de olycksaliga biljet-
terna. Tolken Emma i Beijing charmade oss
med sin svensk-norska brytning och fick oss
att brista ut i gapskratt med sina norgehisto-
rier. Utflykten till Muren var bra trots disigt
väder. Sommarpalatset charmerande och För-
bjudna staden imponerade. Inköpen på siden-
marknaden och alla andra marknader med
lyckade prisförhandlingar och bågnande res-
väskor fick allas självförtroende på topp. Allt
detta yttre till trots var det mötet med försam-
lingarna, de kristna syskonen, som för oss alla
blev höjdpunkten. Inte ens terrakottaarmén i
Xian kunde mäta sig med den Guds armé vi
träffade i provinserna Henan och Shaanxi.
Omfamningarna och tårarna då barn av samme
far – som trots språkförbistring och kulturella
skillnader – finner varandra i den gemenskap
som endast finns i Guds familj, grep oss alla. 
Detta nummer präglas till en del av denna
resa. Mick och Magnus Lidbeck mötte upp i
Beijing efter själavårdsmöten och kurser både i
Japan och Mongoliet. Läs mer om dessa spän-
nande möten i tidningen. Här följer också över-

sikten över svenska missionsinsatser i Kina
som tidigare utlovats. I provinserna Inre Mongo-
liet, Hebei, Shanxi, Shaanxi, Henan, Shandong
och Hubei finns det idag stora församlingar
som direkt kan spåra sin historia till svenska
missionärers verksamhet i Kina från slutet av
1800-talet fram till 1950. Många av dessa för-
samlingar har idag 10 000-tals medlemmar.
Ofta efterfrågas foton och dokument om histo-
riska rötter. EÖM arbetar nu med att lägga ut
historiska uppgifter, foton samt fakta om pågå-
ende projekt på sin kinesiska hemsida. Det gäl-
ler främst arbetet som Svenska Missionen i
Kina bedrev i provinserna Henan, Shaanxi och
Shanxi. 
Det är inte bara församlingarna som utstrålar
dynamik och tillväxt. Hela det kinesiska sam-
hället är under omvandling. Byggkranarna
står i täta led vid infarten till Beijing. Bönder
har blivit byggnadsarbetare. Den så kallade
flytande befolkningen uppgår idag till hela 150
miljoner enligt den nationella kommissionen
för befolkningstillväxt i Kina. Det är mer än
10% av landets befolkning. Många lever under
ytterst hårda villkor. Arbetsplatsen får ofta tjäna
som övernattningsplats. Måltiderna intas också
på bygget.  I Beijing finns det minst 3 miljoner
byggarbetare från landsbygden – de flesta helt
utan sociala skyddsnät och tryggheten av släkt
och vänner på nära håll. Många husförsam-
lingar bedriver idag ett målmedvetet missions-
arbete att nå dessa 150 miljoner människor. Låt
oss tänka på denna utsatta grupp då vi firar jul
och nyår. 
Till sist. Ett varmt tack till Er alla för offer och
förböner. Efter ytterligare en resa till Kina kan
vi konstatera att det arbete ni stöder verkligen
är fruktbärande.

Jan-Endy Johannesson



Vi var 25 personer, de flesta från Små-
land, som reste till Kina under hösten.
Förutom Beijing besökte vi platserna
Shangqiu, Luoyang, Xian och Pu-
cheng (se kartan).
I Shangqiu bedriver EÖM ett treårigt
hiv/aidsprojekt tillsammans med för-
samlingarna i staden. Här kommer vi

också att stödja en särskola för döv-
stumma och förståndshandikappade
barn. Luoyang var före 1949 en av
SMKs huvudstationer. Xian är en turist-
stad och här passade vi naturligtvis 
på att besöka den imponerande terra-
kottaarmén. Höjdpunkten för resan
var dock Pucheng. Församlingen

grundad av svenska missionärer för
över hundra år sedan upplever en stor
frihet att bedriva arbete. Här stöder vi
sociala projekt samt hjälper försam-
lingen bygga kyrkor m.m.

Foton på denna sida: JEJ.
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Gruppresan till Kina 23 okt-5 nov 2007

Kartan visar Svenska Missionens i
Kina missionsfält i provinserna Henan,
Shanxi och Shaanxi. Området på kartan,
stort som Götaland, ligger ca 70 mil
sydväst om Beijing.

Bibelskoleleverna i Shangqiu tog emot oss med glädje och tårar.

I Shangqiu hade de förberett en kulturkväll med dans och musik.

Lärare Zhang föreläser om hur hiv/aids kan förebyggas.

Barbro och Bengt Malm utanför Tacksägelsekyrkan 
i Luoyang där Bengt växte upp. 

Välkomstkommittén utanför en av de sju utpostkyrkor 
i Pucheng vi besökte.



När Kina 1950 stängdes för kristen
verksamhet, flyttade många svenska
missionssällskap till Japan. Svenska
Missionen i Kina blev Svenska Missio-
nen i Kina och Japan. Missionärerna
slog sig ner i några städer i området
Shizuoka söder om Tokyo i närheten
av det snöklädda, vackra Fujiberget.
Svenska Mongolmissionen blev Svenska
Mongol och Japan Missionen, och de
flyttade till nordön Hokkaido. Till-
sammans blev de båda missionerna
Evangeliska Östasien Missionen för
25 år sedan.

När jag var 12 år fick jag en ny klass-
kamrat. Hon hette Kerstin och blev
min bästa vän. Hon hade rest ifrån
sina föräldrar på SMKJs fält för att gå
i skolan i Sverige. Kerstin berättade
mycket och jag lärde mig namnen på
platser och människor, sånger och
lekar. Sedan dess har jag känt till och
genom missionstidningarna Sinims
Land, och numera EÖM-nytt, följt
med utvecklingen i församlingarna
som missionärerna grundade. I okto-
ber i år fick min man och jag äntligen
tillfälle att besöka Japan och vännerna
Kerstin och Bosse Dellming, EÖMs
missionärer där sedan mer än 40 år.

Nu har vi mött de kristna i försam-
lingarna i Fuji, Mishima, Numazu,
Fujinomia och Ohito och så några som
hör hemma i Nirayama, alla de för-
samlingar som har anknytning till
EÖM. Det blev ett kärt möte!

Vi bodde hos Dellmings i Fuji Chris-
tian Centre som är namnet på försam-
lingen i Takaoka i staden Fuji. Den för-
samlingen började när Kerstin och
Bosse flyttade till dit för 15 år sedan.
Nu finns det ungefär 100 medlem-
mar. Många flyttar och många nya
kommer till. Personlig omsorg, själa-
vård och förbön utmärker församlings-
livet, som vi sett det. Själva blev vi
också mötta med stor värme. Genom
att vi var där över två helger, hann vi
få en god bild av församlingslivet
både i veckorna och under helgerna.
En strid ström av människor kommer
till olika grupper under veckans alla
dagar. Alla grupper har två ledare, de
allra flesta frivilligarbetare som för
kortare eller längre tid sedan kom till
kyrkan och nu är beredda att själva ta
ansvar. Vardagsverksamhet kan vara
bönegrupp, bibelstudium, helig dans,
engelskgrupp, samling för äldre,
barngrupp, dopundervisning, alpha-

grupper och mycket mer. En vision är
att alla ska tillhöra en hemgrupp vars
ledare ska kunna dela ansvaret för för-
samlingen och den personliga omsor-
gen om medlemmarna. Det unga
evangelistparet Mochizuki växer in i
uppgifterna samtidigt som han full-
följer sina teologiska studier. 

Kerstin har tidigare skrivit i denna
tidning om alphagrupper som den mest
effektiva missionsmetoden. Vi fick vara
med om några träffar och vi delar
uppfattningen. En liten grupp samlad
runt ett bord i kyrkan. Det är vackert
dukat med god mat, ett stilla småprat,
stor omsorg från dem som serverar.
Deltagarna är en blandning av männi-
skor som redan är hemma i försam-
lingen och några som är helt nya, men
också socialt en blandning av männi-
skor från den hemlöse mannen till
tjänstemannen på en bilfabrik. Sedan
ser de en kort film om kristen tro och
delar sina personliga reflektioner och
frågor. De möts varje vecka till dess de
reser bort tillsammans över ett par
dagar. Det är klart att det är bra mis-
sion! Mission genom relation. Hittills har
25 grupper hållits. En grupp hålls på
kinesiska.
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Mission genom relation

Japan

Samtal om lyssnande i Numazu. Foto: Mick och Magnus Lidbeck.



5

Helgens gudstjänst sker tre gånger.
Fredag kväll och två gånger på sön-
dag. Det ger möjlighet att välja – om
inte hela familjen är kristen, kan det
vara svårt att gå hemifrån på sönda-
gen. Många moment i gudstjänsten
leds av lekmän: inledning, lovsång,
förbön, meddelanden, söndagsskola
mm. Bilden vi får är att Kerstin och
Bosse fostrat församlingen till frimo-
dighet och ansvar. Själva turas de och
evangelisten om att predika. Guds-
tjänsten tolkas till kinesiska.

Efter söndagsgudstjänsterna mötte
vi en grupp kineser i församlingshu-
set. De kallar sig: En liten kinesisk för-
samling vid Fujibergets fot. De äter till-
sammans och har sedan kristen
undervisning. 

Vi besökte också de övriga försam-
lingarna och höll samlingar som
handlade om själavård och vikten av
att vi verkligen lyssnar till varandra, i
synnerhet till den som har sorg,
bekymmer och svårigheter i sitt liv
eller sin tro. I Fuji hade vi en hel dags
seminarium med delande av erfaren-
heter.

Det är stort att få möta kristna i ett
avlägset land och uppleva att vi hör
ihop. Tillsammans är vi del av Guds
mission i världen! Och när vi efter
veckorna i Japan for vidare, fick vi
med oss missionskollekter till både
kyrkan i Erdenet i Mongoliet och för-

samlingen i Pucheng i Kina. Som alla
kyrkor är de japanska kyrkorna en
frukt av mission och vi har sett att de
lever med ett starkt missionsmedve-
tande.

Mick Lidbeck

medlem av EÖMs styrelse

Japan

“Kyrkkaffe” i Ohito. Foto: Mick och Magnus Lidbeck.

“Kinesiska församlingen vid Fujibergets fot”. Foto: Mick och Magnus Lidbeck.



Min fru och jag har varit på besök i en
församling, som startade i början av
1990-talet. Det ger en känsla av att vara
tillbaka i urkyrkan  – och samtidigt kom-
mer vi själva från en gammal kyrka.
Vad kan hända i ett sådant möte?

Vår uppgift var att dela med oss av
våra erfarenheter av själavårdssamtal,
och gärna frågor kring familjen. Vi hade
mest kontakt med våra tolkar Boloroo
och Bayraa, två unga kvinnor, som är
med i ledningen för denna kyrka. 
Kyrkan i Erdenet
Ett svenskt par, Maria och Magnus
Alphonce, understödda av EÖM och
Evangeliska Frikyrkan kom till staden
Erdenet i norra Mongoliet år 1992.
Tidigt började de med ledarträning.
Mycket snart överlämnade de ansva-
ret till de mongoliska kristna, som
från början var 14 unga flickor. För-
samlingen växte snabbt och fick 1200
medlemmar. De har senare delat upp
sig i flera församlingar. 

En kyrka växer genom fler medlem-

mar. Men hur ser den personliga väx-
ten ut, när man blivit en kristen? Hur
kan församlingen bli till hjälp för and-
lig växt och mognad? Egentligen kanske
skillnaden inte är så stor mellan en
ung eller gammal kyrka?

Vi träffade församlingarnas ledare
under en serie morgonsamlingar. Hur
kunde våra kunskaper och erfarenhe-
ter passa in här? Mot slutet av våra
seminarier sa en av ledarna, att det

hon speciellt tog med sig var insikten
”att se genom den andras tårar”. När
man lyssnar till en gråtande männi-
skas berättelse, är inlevelse och empa-
ti viktiga. Just den här formuleringen
bar vi med oss från en präst i ett tidi-
gare seminarium i Tanzania. I mötet
mellan olika kyrkor lär vi oss som
kristna av varandra. I både gamla och
unga kyrkor kan vi dela insikter och
erfarenheter trots alla våra olikheter. I
ett seminarium om själavård sker ofta
ett ömsesidigt lärande om vad livet
gör med oss och vår tro.

Den unga kyrkan i Erdenet har en
stark missionsiver. Fler måste nås av
budskapet! Och för detta behövs en
fortgående undervisning. Man driver
varje år kurser i bibelkunskap, mis-
sion och lärjungaträning. Man vill nå
ut med evangeliet i hela landet i det
tidigare så stora mongoliska imperiet.
I november varje år hålls en missions-
konferens med omkring 1000 deltagare.
I söndagens gudstjänst hade vi med
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Livfulla samtal på de öppna kvällarna för församlingsmedlemmar. Foto: Mick och Magnus Lidbeck.

“Att se genom andras tårar”
Tankar efter ett besök i Mongoliet

Mongoliet

“Det sociala engagemanget 

är starkt och är en 

konsekvens av den kristna

tron. Lever denna verksamhet

i marginalen? Eller är det

här Kristus rör sig mest? 

Och ser genom deras tårar?”



oss en kollekt från en kyrka i Japan –
kyrkor stöder varann.

Den inre växten och mognaden
behöver också plats. När vi talade om
själavårdens roll i församlingen, kom
reaktionen – ”det är rätt tid nu”. Det
var gott för ledarna att få arbeta till-
sammans med dessa frågor. Inte
minst viktigt är lyssnandet, att den
enskilde får berätta sin historia. Det
handlar inte bara om hur man bör vara
som kristen – det som predikan och
undervisning kan ge stoff till. Det
handlar också om hur det är för mig att
leva och växa som kristen. Om någon
lyssnar till mig, händer något. Någon
ser genom mina tårar – som både kan
uttrycka glädje och sorg. Någon finns
med mig och delar det jag erfar och
behöver sätta ord på. När vi delar
våra erfarenheter av vår tro och vårt
liv, kan det leda till befrielse och växt.
Kyrkan som levande gemenskap är ju
summan av våra erfarenheter, som
Gud kan arbeta genom. 

Det vi delade med ledarna, tog vi
också upp med församlingarnas med-
lemmar i en serie öppna möten på
kvällarna. 

Vi träffade också mammagrupper,
som genom att komma tillsammans
kan stödja varandra. Det finns många
gömda handikappade barn, som skul-
le kunna bli synliga om mammorna –
många av dem ensamstående – får

stöd. Det sociala engagemanget är
starkt och är en konsekvens av den
kristna tron. Lever denna verksamhet
i marginalen? Eller är det här Kristus
rör sig mest? Och ser genom deras
tårar?

Magnus Lidbeck
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Ledarna i intensiva samtal. Foto: Mick och Magnus Lidbeck.

Mongoliet



8

� Svenska Missionssällskap sände
1846 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.

� Erik Folke åkte tillsammans med
en grupp Kina-Inlandmissionärer
ut 1887. Han anlände till Kina den
14 mars endast 25 år gammal. Han
avböjde att bli organisationens
missionär då han planerade att
grunda ett svenskt missionssäll-
skap. En svensk mission – Kommit-
tén för Erik Folkes missionssällskap –
bildades 1887 men namnet ändra-
des sedan till Svenska Missionen i
Kina (SMK).

� År 1890 reste de första missionä-
rerna från Svenska Missions-
förbundet ut till Hubeiprovinsen.
De bar namnen Sköld, Wikholm
och Engdahl.

� Helgelseförbundet sände 1890 ut
Emanuel Olsson och Natanael
Carleson till Kina. Flera missionä-
rer följde i deras spår. Samtliga
förutom en missionär mördades
under Boxarupproret år 1900.
Missionen verkade i den nordliga
provinsen Shanxi.

� Under 1891 sände Svenska Bap-
tistsamfundet ut sin första missio-
när, Karl Vingren, till Kina. Efter
språkstudier i Gangking reste han
till provinsen Shandong, i vars
nordöstra del de amerikanska syd-
statsbaptisterna bedrev verksam-
het.

� Missionssällskapet Kvinnliga Mis-
sionsarbetare sände 1896 ut Agnes
Forsberg till Svenska Missionens i
Kina fält.

� Svenska avdelningen för Skandi-
naviska Alliansmissionen grunda-
des 1900 och fick 1910 namnet
Svenska Alliansmissionen. Redan
1900 antog missionen Nathanael
och Augusta Göthberg som sina
första missionärer. Dessa tillsam-
mans med ytterligare sju sändebud
anlände 1902 till det område som
idag utgör Inre Mongoliet.

� Svenska Mongolmissionen räknar
sin historia från 1897 då Georg och
Eva Eneroth reste till Mongoliet.
Sjukdom tvingade dem att åter-
vända. Karl och Lotten Helleberg
reste ut 1889 men mördades under
Boxarupproret år 1900. Det dröjde
sedan till 1907 innan Hanna och
Edvin Karlén kunde etablera sig i
landet.

� Svenskamerikanerna Ellen och
Gustav Lundgren samt Linda och
Adolf Johnson anlände 1908 till

Hebei-provinsen. Efter en resa till
Sverige 1915 hade de kontakt med
och understöddes av pingstför-
samlingar i Sverige.

� Örebromissionen upptog 1919
mission i Kina. Nanny Aronsson,
Elna och Richard Eriksson samt
Gerda Hellström reste först till
provinsen Shandong men fick
senare inbjudan från Svenska
Alliansmissionen att dela deras fält
i nuvarande Inre Mongoliet.

� Fribaptistsamfundet upptog genom
Alfred Nelson missionsarbete i
norra Shaanxi år 1919.

� Svenska Kyrkan upptog 1920 arbete
i Hunanprovinsen genom Gustav
Österlin.

� Metodistmissionärer från Sverige
arbetade under en tid på ameri-
kanska Metodistkyrkans fält i
västra Kina samt i Kalgan på grän-
sen till Mongoliet.

� Dessutom verkade många svens-
kar i olika internationella missions-
organisationer samt i Nordiska
Östasienmissionen, vilken senare
bytte namn till Nordiska Kristna
Buddhistmissionen.

Svenska missionsinsatser i Kina

Svensk missionshistoria i Kina utgör fascinerande läsning. De första svenskarna kom redan under mitten av
1800-talet men det dröjde till slutet av århundradet innan svenska missionssällskap och samfund fick upp ögo-
nen för Kinas behov av kristen mission. Arbete pågick fram till kommunistregimens övertagande av landet 1949.

Svenska Missionen i Kina som etablerade sig i landet 1887 var den första mission som långsiktigt kunde bygga upp
ett framgångsrikt missionsarbete. Missionen hade 126 missionärer under sina 63 verksamhetsår i Kina. Svensk
Pingstmission räknar sin början i Kina till år 1908 då två svenskamerikaner anlände till landet. Under sin knappt 40-
åriga verksamhetstid sände missionen ut 137 missionärer. Några av dem fick korta verksamhetsperioder under de
kaotiska åren under senare delen av 1940-talet. Flera av missionerna byggde upp livskraftiga institutioner såsom pas-
torsseminarier, sjukhus, kliniker, skolor, barnhem m.m. Ett omfattande nödhjälpsarbete utfördes av de flesta av dem
under krig, översvämningar och andra naturkatastrofer.

Nedan följer en kort resumé av de svenska missionsinsatserna:

Kort svensk missionshistoria i Kina



Med dessa rader vill vi önska er alla
en God Jul och vittna om att vår
Frälsare som föddes i Betlehem lever
och verkar också idag även här i Japan.

I februari månad 1998 skrevs en
liten notis i Shizuoka-tidningen att
man hittat en äldre kvinna sittande
död i en rullstol och lite därifrån en
man i medelåldern djupt sovande
men ännu vid liv. Polisens utredning
visade att son och mor tillsammans
bestämt sig för att begå självmord
genom att ta en överdos av sömn-
tabletter. Sonen som överlevde heter
Noboru Nimura och har de sista sex
åren bott under en bro i närheten av

Fuji Centralpark, dit vår kyrka de sista
tre åren, en gång i månaden, haft utbe-
spisning för hemlösa. Nimura har kom-
mit troget till dessa samlingar men de
första åren bara för att få mat och klä-
der. Men i januari i år kom han med
på en Alpha-kurs här i kyrkan. Moti-
vet var kanske först att få en riktigt
hemlagad middag?

Han kom sedan också med i en
hemgrupp hos makarna Shinohara,
där mannen plötsligt dog den 25 juli
(se förra EÖM-nytt). Den kristna
begravningen gjorde säkert intryck på
honom. Han fick en bibel av en av
våra kristna och kom med på höstens

Alpha-kurs igen och började komma
cyklande varje söndag till våra guds-
tjänster. Budskapet om nåd och vårt
behov att både ta emot förlåtelse och
att förlåta nådde fram till hans hjärta.
Han bestämde sig för att förlåta den
man som förskingrat hela familjens
ägodelar och gjort honom hemlös.
Han förstod att det var fel att bära på
hat och bitterhet i sitt hjärta. Men han
hade ett ännu värre problem. Allt-
sedan modern dog och han överlevde
hade han burit på fruktansvärda sam-
vetskval som ofta väckt honom på
natten då han drömt hemska dröm-
mar om sin mor. Hur skulle han
kunna förlåta sig själv? Två veckor
efter att han bestämt sig för att förlåta
drömmer han på nytt om sin mor men
denna gång är hon leende och lycklig,
raka motsatsen till alla tidigare mar-
drömmar. Han blir så glad att han
vaknar och cyklar iväg till moderns
grav och spontant säger: ”Tack,
mamma”. Hans bitterhet och onda
samvete har ersatts med Jesu frid och
glädje. Han har fått tillbaka livsgläd-
jen igen. Ni skulle se honom med en
uppslagen bibel utanför sitt krypin
under bron! Nu ser han med förvän-
tan fram till dopet under julgudstjäns-
ten och det nya livet med Kristus.
Tack, Jesus att du kom! Tack, att du
vann seger över allt det onda! Tack att
du också idag förvandlar människors
liv! 

Med tack för ännu ett år i Herrens och
EÖMs tjänst

Era tillgivna Kerstin o Bo Dellming
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Noboru Nimura vid sin bostad under bron vid Fuji Centralpark. Foto: Bo Dellming.

Japan

Möte med Fridsfursten

Efter 1978 och Deng Xiaopings nya
politik och öppningen mot Väst börja-
de kristna åter resa in i landet. Det var
lärare och projektledare av olika slag,
men de hade inte mycket gemensamt
med de missionärer som fanns i Kina
före 1949. Profilen var och är låg. Man
fann snart att evangelisation och för-
samlingsbyggande sköttes bäst av

kineserna själva. De första åren efter
1980 gällde det främst att förse troende
med biblar och annan litteratur. Sedan
följde träning av husförsamlingsledare
via radio, kassettmission eller liknande.
Oftast var det kineser med bas i
Hongkong som försåg sina landsmän
med det de mest behövde. Under
2000-talet stöder flera svenska kristna

samfund stora eller mindre sociala
projekt genom olika institutioner och
stiftelser i Kina. Under senare år har
även samarbete inletts direkt med
kinesiska församlingar exempelvis
genom EÖMs hiv/aidsprojekt i Henan
och Yunnan.



Japan
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Missionsarbetet i Japan – kort historik

F.d.  japanmissionären, Inga  Brodin,  f. Joki-
aho, Söderfors har avlidit i  en ålder av 75
år. Hon sörjs närmast av sin make Gösta
Brodin samt av syskon och syskonbarn.

Inga föddes i Tornedalen i en by nära den
svensk-finska gränsen. Hon var nummer
nio av tio syskon. Hennes föräldrar hade
ett litet jordbruk men hennes far utökade
hemmets ekonomi genom ellinje-arbete. I
det enkla hemmet hölls många laestadi-
anska möten, då både finska och svenska
predikanter undervisade i Guds ord. Inga
hade alltså ett kristet arv med sig, när hon
började sin livsresa, som skulle föra henne
långt bort till det avlägsna Hokkaido –
Japans nordligaste ö.

Inga utbildade sig till lärare vid semina-
riet i Haparanda och fick vid 22 års ålder
sin första tjänst  i Fagersta, där hon anslöt
sig till Missionsförsamlingen. Där upplevde
hon också på ett märkligt sätt en kallelse att
bli missionär. En Kongo-missionär hade
kommit på besök i församlingen. Och mis-
sionären gick helt spontant fram till Inga
och bad om ett samtal. ”Jag har sett dig i en
vision ikväll” sa missionären, ”och jag såg
dej i en utländsk dräkt i arbete på ett mis-
sionsfält”. Efter sju långa år  blev det klart
för Inga, att det var till Japan hon skulle gå.

Efter tvåårig missionärsutbildning i Lon-
don och några månader på Fuller Teolo-
giska Seminarium i Pasadena, Kalifornien

var hon så beredd att resa ut till Japan.
I ungefär  tjugo år verkade Inga som mis-

sionär på Hokkaido, där hon fick utföra ett
viktigt pionjärarbete. Inga hade en kontakt-
skapande gåva som förde henne in i en nära
gemenskap med människor. Hon hade en
särskild känsla för Hokkaidos urbefolkning,
ainofolket, och fick föra många av dem till
tro på Kristus. Jag har själv sett henne i
arbete i den lilla staden Furenai, där hon
aldrig tvekade att besöka hem, som inga
andra besökte. Jag minns hur hon gick hem
till ett förståndshandikappat par, gjorde rent
deras hem och bjöd dem till sitt eget hem.

Hon hade en speciell omtanke om de små
och ofta föraktade – och dit hörde många
av aino-folket.

Under svenska delen av sin missions-
period spred hon litteratur och fick då sam-
arbeta med Svenska Journalens Läkar-
mission. Det var ett viktigt uppsökande arbete
som förde henne i kontakt med många
människor, som hon fick hjälpa både
kroppsligt och andligt.

När hon avslutat sin missionärsperiod
tog hon tjänst som församlingsassistent i
Söderfors och fick också biskopens venia
att predika i de norduppländska kyrkorna.
Där ingick hon äktenskap med Gösta
Brodin. Hon drabbades för ett antal år
sedan av en svår sjukdom som gjorde
henne bunden till sängen. Hon vårdades
ömt av sin man och behöll sitt klara intel-
lekt till livets slut.

Inga skrev en liten bok om sina upplevel-
ser på Hokkaido, Från Tornedalen till Saru-
dalen –  en bok som blivit  mycket uppskat-
tad inte minst i  hembygden. 

Vi är många bland missionens vänner,
särskilt Evangeliska Östasienmissionen
som med stor tacksamhet minns Inga. Och
ute på Hokkaido kommer hennes minne
att leva länge.

Kurt Mossberg 
f.d. missionssekreterare för 

Evangeliska Östasienmissionen

Inga Brodin – till minne

Arbetet i Japan inleddes då epoken i
Kina avslutades 1949. Missionsarbe-
tarna, varav många tidigare arbetat i
Kina, letade efter nya arbetsfält. Japan
var efter krigsslutet vidöppet för kris-
ten mission. Selfrid Ershammar från
Svenska Missionen i Kina reste till Japan
före jul 1949 för att rekognosera det
nya fältet. Flera missionärer kom
sedan till landet under våren 1950. Snart
bytte Svenska Missionen i Kina (SMK)
namn till Svenska Missionen i Kina
och Japan (SKJM). Missionsarbetet
koncentrerades till Shizuoka-distriktet
sydväst om Tokyo. Svenska Mongol-
missionens första missionärer anlände
till Japan, 1 februari 1951. De valde
den nordliga ön Hokkaido som nytt
arbetsfält. Det nya namnet på missio-
nen blev Svenska Mongol- och Japan-
missionen (SMJM).

Idag har EÖM endast ett missionärs-
par, Kerstin och Bo Dellming, kvar i
Japan. EÖM har dock kontakt med flera
av församlingarna och stödjer till-
sammans med dem, bland annat pro-
jekt i Kina.

Kerstin och Bo Dellming har arbetat
i Japan sedan över fyrtio år tillbaka.
Kerstin växte upp som missionärs-
barn i Kina. 1947, när Kerstin var sex
år gammal, flyttade familjen till Japan,
där Kerstin bodde åren 1950-54. 

Som vuxen reste Kerstin tillbaka till
Japan tillsammans med sin make Bo.
1966 påbörjade de sitt arbete där. De
började med engelskundervisning,
socialt arbete och församlingsbyggande
pionjärarbete. Deras tre barn, Kristina,
Daniel och Mikael är alla födda i
Japan. Två av dem bor kvar i Japan.

Sedan över 10 år tillbaka har famil-

jen Dellming arbetat i staden Fuji, som
har cirka 240 000 invånare. Där har de
grundat en församling och byggt en
kyrka som går under namnet Falk-
höjdens kapell. 

På vår hemsida www.eom.nu kan
du läsa vidare om missionsarbetet i
Japan.

Japansk evangelist under pionjärtiden
i Japan.
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Tänkvärt

Att inte hitta en sittplats är ett vanligt
tema i drömmar. Man kommer på tå-
get precis när det startar och håller bil-
jettnumret i handen. Men platsen går
inte att hitta fastän man letar överallt.
Det verkar vara helt andra sifferkombi-
nationer ombord, ingenting stämmer.
Alla sittplatser är upptagna av främ-
lingar. De pratar och skrattar med
varandra på ett obegripligt språk. 

Det här är en dröm som förekommer
ofta och i en rad variationer, och som
många av oss kan känna igen sig i
(också den obehagliga känslan när
man vaknar). Vad är det för en plats
som så många människor letar efter,
fastän mer omedvetet än medvetet?

I den krassa verkligheten finns
många exempel på att alla platser är
upptagna: kön till dagisplats, smärt-
fylld väntan på operation eller på att
ett rum på äldreboendet ska bli ledigt
(och då måste någon där dö först).
Leken ‘hela havet stormar’ spelas upp,
livet igenom, och det är alltid någon
som blir över, som blir utan plats. 

Drömmen bearbetar alla dessa var-
dagliga upprepningar av tillvarons
villkor samtidigt som den avslöjar
något mer.

Därför är denna mening så slående i
Lukas läkarens berättelse om hur det
kom sig att den nyfödde lades i en
krubba: ”eftersom det inte fanns plats för
dem inne i härbärget”.

Det är inte så långt mellan Nasaret
och Betlehem, bara litet mer än tio mil.
Vi kan tänka oss att Josef tyckte att
den påtvingade resan hade kommit
olägligt, eftersom nedkomsten närma-
de sig för hans trolovade. Kanske
hade han hoppats att de skulle hinna
tillbaka innan dess. Väl framme får de

inte komma in någonstans utan blir
anvisade en plats i stallet.

Gästerna på härbärget blev trakterade
och fick sina sovplatser. De brydde sig
inte mycket om vad som hände utan-
för. De hade kommit i tid, innan det
var fullt, inte kunde de rå för att det
inte fanns rum för alla. Så är det ju i
livet. Några innanför, andra utanför.
Också värdshusvärden kunde vara
tillfreds, det var fullbelagt hos honom.
Nöjd och belåten kunde han gå till
sängs, efter en lyckad dag. 

Herdarna på ängen, ett stycke bort,
var de första som fick veta vad som
hänt: Det nyfödda barnet är lagt i en
krubba, så skulle de känna igen honom. 

Detta är tecken för många hemlig-
heter, också denna: det finns en sär-
skild plats för varje människa. I Guds
hjärta finns rum för var och en av oss,
en egen plats för alla, där vi får vila ut
och finna ro.

Det är vanligt med drömmar om att
inte hitta en sittplats. Vad betyder detta
tema, mer än att vara en beskrivning
av hur världen är beskaffad? Vad är
det egentligen för en plats som män-
niskor letar efter? De söker efter en
okänd plats där de hoppas finna sva-
ret på alla problem, behov och tvivel.
Drömmen kommer, och den kommer
tillbaka, eftersom platsen man inte hit-
tar är den plats som kan ge en sann
trygghet och skydda från besvikelser,
den perfektion som helt enkelt inte
existerar i den här världen.

Tecknet som ges i julnatten är att det
nyfödda Kristusbarnet är lagt i krub-
ban, på halm och strå. Det mest intiga,
gräset som har torkat, får tjäna som
bädd åt det gudomliga. Redan sin
första natt på jorden gav Kristus en ny

innebörd åt våra omständigheter. För
att vi inte skulle ängslas för vissnan-
det, uppfyllde han tomheten med sin
närvaro.

Efter julottan ett år begav jag mig
genom ett snötyngt landskap direkt
till sjukhuset. Där hade några veckor
tidigare en gammal man kommit i
min väg. Vid morgonproceduren, när
hans säng höjts till bekväm bäddnivå,
sade han ”Närmare himlen än så här
kommer jag väl aldrig.” Dagen innan
hade han flyttats till enskilt rum, ett
säkert tecken, förmodade han med
rätta, på att han snart skulle dö. Den
uppmärksamma undersköterskan bad
mig besöka honom och vi hann mötas
några gånger. I det kala sjukrummet
lyste julbudskapet med en särskild
innerlighet, nu när hans tid snart var
ute. På väg därifrån vänder jag mig
om och ser det genomskinliga ansiktet
mot lakanen. Och i ett ögonblick tycks
det mig som om jag ser något annat,
jag ser Barnet som ligger i krubban.
Kristus föddes för att ge oss platsen
som aldrig tas ifrån oss.

Det nyfödda barnet – mänsklighetens hopp

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

Kerstin Propper 
Präst, bokförläggare och författare
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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.

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 ex. 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!

EÖMs sommarkonferens 2008
EÖMs sommarkonferens hålls 24-25 maj i Brunnsparkskyrkan Tranås. 
Talare: komminister Carl-Eric Sahlberg, prof. Rune Andersson m.fl.
Fullständigt program i nästa nummer av EÖM-nytt.

Ett besök på 
kinesiska muren
är obligatoriskt 
för alla grupp-
resor.


