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Evangeliska Östasienmissionen  EÖM

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.  
Missionsledning och styrelse
Jan-Endy Johannesson (missionssekr.) Mick Lidbeck (ordf.) Tord Ershammar, Beata Haapanen, Eva Joelsson, Håkan Leanderson, 
Eric Lundvist, Bengt Malm och Christina Wiklund.
EÖM – Nytt
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Ansvarig utgivare: Eric Lundqvist. Redaktör: Jan-Endy Johannesson. Tryckeri: Skilltryck AB. Grafisk form: Textorama, Tranås     

O
m

sl
ag

et
: M

on
go

li
sk

 r
yt

ta
re

 f
rå

n 
Er

de
ne

t. 
Fo

to
: J

EJ
.

Missionssekreteraren har ordet

Det var ödesdagen 12 maj 2008. Efter en
vecka i republiken Mongoliet skulle vi
nu landa på Beijings flygplats. Klockan

var nästan 15 när vår pilot säkert tog oss ner på
landningsbanan. Snart fick vi höra att en kata-
strof bara några minuter tidigare drabbat provin-
sen Sichuan ca 170 mil sydväst om Beijing. Skalvet
hade också känts på flygplatsen. På hotellet följer
jag utvecklingen. Fyra rapporterades döda vid
första sändningen. Senare kommer uppgifter att
storleken på jordbävningen är minst 7,9 på rich-
terskalan. Efter någon timme rapporteras 4000
döda. Städer och byar jämnade med marken
visas från TV-teamens helikoptrar. Krisgrupper
framträder i TV. Det står snart klart att myndig-
heterna bestämt sig för öppenhet gällande rap-
porteringen. Både kinesiska och utländska TV-
team rapporterar inom några timmar till hela
världen om katastrofens omfattning. 

Vår kinesiska samarbetspartner Amity Foundation
vädjar till oss att göra en insats och i  samarbete
med Svenska Missionsrådet och SIDA kan vi
inom kort förmedla en miljon kronor till de drab-
bade via Amity. Återuppbyggnadsarbetet kom-
mer ta lång tid. De fattiga har drabbats hårdast
och är i behov av hjälp från alla upptänkliga håll. 

Resan österut gjorde jag denna gång tillsammans
med en grupp japanska pastorer samt vår mis-
sionär i Japan, Bo Dellming. Huvudmålet var inte
Kina utan republiken Mongoliet. Målsättningen
var att bygga en bro mellan de japanska kristna
och den växande församlingen i Erdenet, Mongo-
liet. Evangeliska frikyrkan med stöd av EÖM
sände redan 1992 ut det unga missionärsparet
Alphonce till denna stad. Sedan landet öppnats
mot väst 1990 har demokrati och religionsfrihet
införts. Idag finns det omkring 50 000 bekännande
kristna i landet. Vid kontakten med de mongoliska
kristna har vi upptäckt att det ömsesidiga läran-
det är livsviktigt för Kristi kropp. Här kan vi lära
oss vad lärjungaskap, försakelse, evangelisation
och bön verkligen är. Från oss kan de lära vikten

av mångfald, själavård, konfliktlösning, socialt
ansvar m.m. För konflikter inträffar när väckel-
sen brinner. Faran för ensidig förkunnelse och
därmed efterföljande extrem sektbildning är stor.
Den ensidiga förkunnelsen kommer inte sällan
från utlandet. Missionärer speciellt från asiatiska
grannländer är ivriga att exportera sina olika teo-
logiska modeller och absoluta sanningar till den
unga kyrkan. Inte sällan resulterar detta i att för-
samlingar splittras.

OS i Beijing inleds 8/8 kl 8.08 på kvällen. Siffran
åtta innebär tur och välstånd för kinesen. Ändå är
myndigheterna oroliga för att utländska journa-
lister skall ta kontakt med oliktänkande. Många
menar att kontrollen av dessa ökat och att även
inskränkningar gjorts gällande kristen verksam-
het. Så har exempelvis rapporterats från provin-
sen Yunnan. Det motsatta händer i den del av
provinsen Henan där vi har kontakter. Här har
även den ej registrerade församlingen fått ökat
handlingsutrymme under de senaste månaderna.
Från en större stad rapporteras att husförsam-
lingarna får hållas med sina möten under förut-
sättning att inte utlänningar (läs koreaner och
taiwaneser) medverkar i samlingarna. Kina är
stort och religionspolitiken genomförs på olika
sätt i olika delar av landet. Låt oss komma ihåg
våra kristna trossyskon. Jag tänker speciellt på
sjuttio husförsamlingsledare och lekmän som sit-
ter fängslade i en viss stad i Kina just nu. 

Till sist ett varmt tack till alla er som beder och
offrar för vårt arbete. Utan ert stöd skulle vi inte
kunna räcka ut de hjälpande händer som betyder
så mycket för många enskilda människor. Vi star-
tade i samband med vår årskonferens i maj
månad en insamling för att hjälpa kyrkorna att
göra insatser för jordbävningsoffren. Genom att
skriva ”Nödhjälp” på inbetalningskortet som
medföljer tidningen kan du vara med i denna
insamling.

Jan-Endy Johannesson



Jordbävningen har lämnat mer än 5
miljoner människor hemlösa och
många av dessa bor nu under öppen
himmel, utan skydd från regn och
kyla. EÖM har efter en ansökan från
vår kinesiska partner Amity Foun-
dation sökt och fått beviljat Sida-
medel från Svenska Missionsrådets
anslag för humanitära insatser. 

Vår insats har riktat in sig på att
förse 3 800 familjer med enkla tält
samt varma filtar. Det finns en mat-
och vattenreserv på plats nu, men ett
akut behov av boende och skydd mot
det dåliga vädret och regnet som har
förvärrat situationen betydligt. 

Måndag den 12 maj, klockan 14:28
kinesisk tid inträffade en jordbävning
av storleksordningen 7,9 på richter-
skalan i Sichuanprovinsen i sydvästra
Kina. Skalvet var så kraftigt att det
kändes i sju kringliggande provinser
och ända bort till Beijing, som ligger
nästan 170 mil från epicentret i Beichuan.

Många hundra efterskalv inträffade

under den första veckan, varav en del
så kraftiga att de uppmättes till över
5,0 på richterskalan. Amity Founda-
tion, EÖMs kinesiska huvudpartner i
de större medicinska projekt vi genom-
för i Kina, var snabba att reagera på
katastrofen. Redan inom ett par tim-
mar fanns den första ur Amitys perso-
nal på plats i Chengdu, provins-
huvudstaden i Sichuan som ligger
mycket nära epicentret. Han började
arbetet med att försöka få en överblick
över katastrofens omfattning samt
planering för inköp, transport och
utdelande av förnödenheter till de
drabbade. Under dagen efter skalvet
skickade Amity ut en vädjan om hjälp
till alla sina partners och EÖM fick
den 14 maj en mer detaljerad beskriv-
ning av behoven och en ansökan om
finansiellt stöd för hjälpinsatser.

Den 14-16 maj arbetade Annelie
Sköld från EÖM i nära samarbete med
Ms Tan Hua på Amitys katastrof-
avdelning med en ansökan anpassad

för just ett svensk-kinesiskt samarbete
inom ramen för Svenska Missions-
rådets humanitära bistånd från Sida.
Vi hade kontinuerlig kontakt med Sue
Davén och Anders Malmstigen på
SMR som vägledde i praktiska frågor
kring ansökan. Efter en första bedöm-
ning från SMRs sida och fortsatta kon-
takter mellan EÖM och Amity för
kompletterande uppgifter, kunde
ansökan skickas vidare till Sida på
måndagsförmiddagen den 19 maj.
Sida var snabba att reagera och god-
kände ansökan redan under eftermid-
dagen samma dag. 

Ytterligare kontakter med Amity för
praktiska detaljer som faxande av
avtal med mera under tisdagen, gjorde
att de godkända medlen, över 990 000
svenska kronor, som ska användas till
inköp och utdelande av provisoriska
tält och filtar, kunde överföras till
EÖMs konto redan under tisdagen.
Medlen har nu skickats vidare till
Amity. 

Annelie Sköld
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EÖM skickar en miljon till jordbävnings-
offren i Sichuan, Kina

Jordbävningsområdet. Källa: www.reliefweb.com som
drivs av FNs kontor för koordination av hjälpinsatser

Hur kan vi hjälpa till? Personal från vår samarbetspartner i Kina talar med en av
alla dem som mist allt. Statistiken visar nu på nästan 100 000 döda samt flera
hundra tusen lemlästade och svårt skadade. Vi kan inte hjälpa alla men vi kan
förändra livsvillkoren radikalt för några. 

Uppspända pressningar får fungera
som tillfälliga bostäder och ger skydd
mot regn och kyla. Foto: Amity Foundation.

SNABB HJÄLP: En snabb ansökan till SIDA från EÖM resulterade i att missionen snabbt kunde förmedla en miljon
svenska kronor till sin samarbetspartner Amity Foundation.



Vår mission har sina rötter i Kina och
Mongoliet. När dessa länder stängdes
för mission öppnades arbete i Japan
omkring 1950. År 2004 besökte en
delegation av japanska pastorer Kina.
Tanken var att knyta gemenskap med
de församlingar som tidigare grun-
dats av de missionärer som efter flyk-
ten från Kina arbetat i Japan. Flera för-
samlingar besöktes. Mest gripande var
det att höra hur pastorerna vädjade
om förlåtelse för hur Japan uppträtt
under andra världskriget i Kina. Besö-
ket resulterade också i stöd till kyrk-
bygge i Kina. 

Under maj månad i år har pastorer
som representerat den nordliga ön
Hokkaido besökt Mongoliet. Försam-
lingarna där grundades av Svenska
Mongolmissionen som senare blev
EÖM tillsammans med Svenska
Missionen i Kina. Tanken var också
här att bygga broar och inleda ett
samarbete. De japanska pastorerna
har oftast en gedigen teologisk utbild-
ning. Församlingarna är med kinesiska
och mongoliska mått också välbeställda
och kan ge ekonomiskt stöd till sys-

terkyrkorna i Kina och Mongoliet. Vår
förhoppning är att också besöket nu i
maj skall resultera i fortsatta menings-
fulla kontakter. Nedan följer en av
resenärernas, den kvinnliga pastorn
Tokita,  intryck av sitt besök i Mongo-
liet. Hon är uppvuxen med mongol-
missionen som efter 1949 upptog
arbete i Hokkaido, Japan. Hon tillhör
numera den japanska Allianskyrkan
efter det att det ”svenska samfundet”
2004 gått in i denna kyrka. 

Pastor Tokitas intryck av resan till
Mongoliet
Ni skall få kraft när den heliga anden kom-
mer över er, och ni skall vittna om mig i
Jerusalem och i hela Judeen och Samarien
och ända till jordens yttersta gräns.
Apg.1:8

När missionär Dellming inbjöd mig
att följa med till Mongoliet för att se
missionsarbetet där ställde sig min
församling positivt till detta och sände
iväg mig med stor glädje och jag kan
nu se tillbaka med stor tacksamhet på
en resa full av Guds väsignelse och
förunderliga ledning. Sedan Svenska

Mongolmissionen under ett drygt
halvsekel missionerat i Mongoliet
under svåra umbäranden, och under
martyrium tvingats lämna landet av
politiska skäl, blev Japan deras nya
missionsfält. Från 1951 startades pion-
järarbete i Tokyo av makarna Persson
och på Hokkaido i Tomakomai av
makarna Almefors och i Muroran av
makarna Bohlin. Jag var då två år
gammal och en efter en av min familj
vanns för Kristus genom Bohlins och
Almefors verksamhet. Först blev min
12 år äldre syster frälst och sedan vår
mor. Själv avgjorde jag mig när jag var
13 och döptes av Edvin Bohlin när jag
var 16. Efteråt blev också min bror en
kristen. 

När jag var Laila Fjällmans med-
arbetare kände jag kallelsen till
heltidstjänst och började studera på
Hokkaido Bibelinstitut. Samtidigt
som jag utexaminerades blev far
också en kristen. Efter utbildning på
Evangeliska Barnmissionen arbetade
jag under tre år tillsammans med
Anna-Lisa Thorsell i Hauchodais
Evangeliska Kyrka i Muroran. Jag
minns så väl en gång då hon berättade
för mig om Mongoliet: 

”Jag älskade mongolerna och hade
så gärna velat fortsätta min tjänst där.
Det var svårt att byta missionsfält
men nu förstår jag att Herren har lett
allt och är så tacksam att få vara här.
Han har gett mig samma kärlek till
det japanska  folket” berättade hon
glädjestrålande. 

Jag minns den pratstunden som i
går. Efter att ha arbetat för Evan-
geliska Barnmissionen i 13 år blev jag
kallad till pastorstjänsten i Konan där
jag nu arbetat i 17 år. För några år
sedan hade jag förmånen att få göra
ett sjukbesök hos Anna-Lisa Thorsell i
Sverige. Då fick jag också träffa
makarna Eriksson, Gullbritt Hellberg,
Laila Fjällman och Margith Persson.
Särskilt Paul Eriksson berättade
mycket gripande om sin fars arbete
och Guds verk bland mongolerna.

4

Brobygge Japan – Mongoliet

Brobygge

Bo Dellming på hembesök i mongolisk bostad. De flesta mongoler bor idag i moderna
hus i städerna. Foto: JEJ.
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Margith Persson, som nu var över 90
år, berättade glädjestrålande om hur
Mongoliet, som tidigare varit så
stängt, nu börjat öppnas för missions-
insatser främst inom sjukvård. Med
ett stort leende sa hon: ”Herren lever!
Han har hört våra böner.”

Jag har hört att Margith av mongo-
lerna kallats “mamma”. Med Guds
hjälp kom hon över sorgen efter de
två egna barnen hon fick begrava
därute och blev i stället en mor för
många föräldralösa och andra lidande
mongoler. Det har nu gått över 50 år
sedan dess och många av dessa har nu
viktiga positioner i samhället men har
inte glömt “mor”. De vet också att hon
var driven av Kristi kärlek. 

När jag nu ser tillbaka på mitt första
besök i Mongoliet är det särskilt tre
saker jag upplevt. För det första
chocken över hur annorlunda detta
land är, både gällande klimat och lev-
nadssätt, jämfört med mitt land  trots
att jag också bor i Asien. Nu förstår jag
på ett helt annat sätt hur svårt det
måste ha varit för Mongolmissionens
missionärer att anpassa sig till Japan
när de kom hit för 57 år sedan. Det

gick säkert inte utan smärta och upp-
offringar av olika slag. För det andra
har jag påmints om pingstdagens
bibellöfte:”Alla fylldes av helig ande
och började tala andra tungomål...”
Jag förstod att de missionärer jag var
tillsammans med alla fått tungotalets
gåva. Jan-Endy Johannesson talade
kinesiska, Bo Dellming japanska och
Shino Yada, min japanska vän som nu
är missionär i Mongoliet, flytande
mongoliska. Deras språkbegåvning
måste vara en speciell gåva från
Herren. För det tredje upplevde jag att
såsom Gud älskar mongolerna och
inte vill att någon skall gå förlorad så
är samma kärlek drivkraften bakom
dem som fortsätter Guds verk därute
på de olika platserna i Mongoliet. Vi
hade förmånen att få vara med på
Mongolian Mission Centers (MMC)
skolavslutning. Johannesson gjorde
då bl.a. en historisk genomgång av
Mongolmissionens arbete. Jag kunde
inte hålla tillbaka tårarna när jag tänkte
på hur Guds kärlek och Kristi förso-
ning förkunnats av missionärer och
tagits emot till frälsning, hur försam-
lingar fötts och från dem nya vittnen

gått ut med evangelium. När jag såg
alla dessa som nu utexaminerades och
sändes ut till olika uppgifter upplevde
jag en förnyad kallelse att själv vara
med och bygga upp Guds rike genom
bön och offer och helöverlåtelse. Låt
oss tacka Gud för nåden att vi får vara
med och stödja varandra i Guds stora
verk. Jag ber också att genom Guds
nåd och ledning medel skall komma
in så att man få bygga nya lokaler till
MMC. Jag vill också särskilt fortsätta
att bedja för vår japanska missionär,
Shino Yada, att Guds kärlek och förso-
ningens evangelium genom henne
skall nå många mongoler. Jag prisar
också Herren för att dessa mongoliska
kristna vänner nu missionerar på de
platser i Inre Mongoliet där de svenska
missionärerna tidigare arbetade.
Herren fortsätter att utföra sitt verk.
Jag vet inte hur jag skall tacka alla er
svenska missionsvänner som troget
offrat och bett fram till idag. Av hjärtat
lovprisar jag Herrens namn och fram-
för mitt varma tack.
Noriko Tokita  pastor i Konans Evangeliska

Kyrka – Japanska Allianskyrkan 

Brobygge

Pastor Norika Tokita talar tolkad från japanska till engelska av Bo Dellming och sedan till mongoliska av Boloroo. Bilden tagen
vid MMC skolavslutning 9 maj 2008. Foto: JEJ.



Evangeliska Östasienmissionen grun-
dades 1982 genom sammanslagning
av Svenska Missionen i Kina och Japan
och Svenska Mongol- och Japan-
missionen. Dessa missioner hade
redan då en lång historia bakom sig
med verksamhet i Kina, Mongoliet
och Japan. Missionens målsättning är
enligt dess stadgar att verka för Guds
rikes utbredande i Östasien. Detta mål
vill missionen uppnå genom evan-
gelisk förkunnelse och människo-
vårdande verksamhet i samverkan
med de nationella kyrkor missionen
samarbetar med. 

EÖMs styrelse har under året
bestått av Eric Lundqvist (ordf.), Tord
Ershammar, Beata Haapanen, Eva
Joelsson, Håkan Leanderson, Mick
Lidbeck (v.ordf.), Bengt Malm och
Christina Wiklund. Arbetsutskottet
har bestått av Eric Lundqvist, Jan-
Endy Johannesson och Håkan Lean-
derson. Styrelsen har under året haft
fyra protokollförda sammanträden.

Jan-Endy Johannesson har under året
varit anställd som missionssekreterare.

Pastor Wang från Kina gästade oss
under april-maj månad. I samband
med detta besöktes flera församlingar
från Tranås i söder till Umeå i norr.
Pastor Wang var också huvudtalare i
missionens årshögtid som hölls i
Pingstkyrkan Umeå 12-13 maj.  I sam-
band med årshögtiden hölls också
samlingar i Vasakyrkan och Korskyr-
kan. Flera andra möten och samlingar
har hållits i olika församlingar både av
missionens sekreterare och  av missio-
nens vänner. Intressanta kontakter har
också tagits med flera kinesiska för-
samlingar i Paris i samband med mis-
sionssekreterarens besök där under
året.   

Under 2007 har EÖM tillsammans
med Amity Foundation i Nanjing dri-
vit två hiv/aidsprojekt i Kina. Projek-
tet i Henan som startades 2006 foku-
serar på utbildning och pågår under
tre år med en total budget på 1,65 mil-

joner kr. Omkring 8 000 pastorer,
evangelister, ungdomsledare, körle-
dare och andra församlingsarbetare
från kyrkor runt om i staden Shang-
qiu, bjuds in till kurser i hiv/aids-
prevention. Det nystartade projektet i
Yunnan, också det treårigt, informerar
1440 kyrkoledare samt inrymmer en
längre utbildningsinsats för 60 perso-
ner som sedan skall undervisa vid
lokala träningscentra i provinsen.
Projektets totala budget är på 1 750 000
kr. Ett tredje hiv-projekt i Henan god-
kändes under hösten av Svenska
Missionsrådet. Det kommer att genom-
föras tillsammans med kristna för-
samlingar i staden Zhoukou. Förutom
pastor Jia har vi under året också
inbjudit Helene Zhao från Amity,
Nanjing, att delta i ett hiv/aidssemi-
narium i Stockholm arrangerat av
Svenska Missionsrådet. Missionssekre-
teraren samt Annelie Sköld har under
året deltagit i flera informations- och
utbildningsinsatser arrangerade av SMR.
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Verksamhetsberättelse 2007

Hiv/aids-projektet i Zhoukou besöktes under maj månad av Annelie Sköld EÖM, och Helena Bådagård SMR. Besöket ing-
ick i en större utvärdering som SMR gjort av hiv/aids-projekt på flera kontinenter. Svenskorna här tillsammans med Helene
Zhao från Amity (fyra från vänster) samt projektpersonal.  Foto: Amity Foundation.

Utdrag ur verksamhetsberättelsen för år 2007



Flera uppföljningsresor till Kina
gjordes under året av Annelie Sköld.
Vid en av dem hade hon sällskap 
av Helena Bådagård från Svenska
Missionsrådet i samband med den
stora utvärdering som SMR nu gör av
hiv/aidsprojekt på flera kontinenter.
Under denna uppföljningsresa gjor-
des också besök på Amitys kontor i
Nanjing och personlig kontakt upp-
rättades med chefen för Amitys
biståndsarbete. 

Under året har styrelsen vid flera
tillfällen samtalat om möjligheter att
erbjuda kunskap om själavård i de
länder där vi är verksamma. Detta har
fått som följd att Mick och Magnus
Lidbeck besökte Japan, Mongoliet och
Kina under okt-nov. Resan kom till
efter en konkret förfrågan från ledar-
skapet i Erdenet, Mongoliet. 

Arbetet i Japan har dryftats vid flera
tillfällen då Bosse och Kerstin
Dellming uppnått pensionsåldern och
former för vidare kontakt med Japan
måste etableras. Mick och Magnus
Lidbeck fick vid sitt besök i landet
under oktober månad tillfälle att ingå-
ende samtala om japanarbetet med

Dellmings. De fick också möta sam-
fundets pastorer tillsammans med
deras fruar från Mishima, Fujinomiya,
Ohito och Numazu för samtal om
själavård. Dellmings hade också för-
berett seminarier i de olika försam-
lingarna och Lidbecks besök i Japan
avslutades med en heldag om själa-
vård i Fuji. 

I Erdenet, Mongoliet höll Mick och
Magnus Lidbeck själavårdssamlingar
15-22 oktober. Tre typer av möten
arrangerades: ”Öppna kvällar om själa-
vård” där församlingsmedlemmar
inbjöds att delta. ”Samlingar med för-
samlingsledare” blev speciellt värde-
fulla för deltagarnas personliga liv
samt inte minst på grund av att de alla
ger mycket själavård. ”Mamma-
grupper ”och ”Single Mothers group”
var den tredje kategorin som fick del
av själavård. Under året har vi vidare
tillsammans med St. Claras vänner i
Stockholm understött vår mongoliska
missionär Nergui samt tagit beslut att
ytterligare stödja fyra lärare och bli-
vande missionärer vid Mongolian
Mission Center. 

Annelie Sköld besökte under våren

Gula och Blå Baneren i Inre Mongoliet
samt överlämnade gåvor gällande
rehabinsatser till sjukhusen. Gula
Banerets chefsläkare Dr. Menke Batu
fördes också i kontakt med chefen för
ett stort rehabsjukhuset i Beijing. 

Missionens sekreterare arrangerade
under hösten en gruppresa till Kina
där också flera styrelseledamöter del-
tog på egen sold. Hiv/aidsprojektet i
Shangqiu besöktes där gruppen fick
vara med om ett informationstillfälle i
en avlägsen utpostkyrka samt besöka
en klinik. Vid besöket i Pucheng,
Shaanxi medverkade under sönda-
gens förmiddagsmöte förutom mis-
sionssekreteraren,  styrelseledamöter-
na Mick Lidbeck, Bengt Malm och
Håkan Leandersson. Sju av försam-
lingens många utposter samt försam-
lingen i Chengcheng gästades också.
EÖMs engagemang i Yunnan har
detta år bestått i att stödja kulturarbe-
tet i Kunming. 

Missionens expedition med kontor,
bibliotek, arkiv och övernattningsrum
är förlagd till Storgatan 58 i Tranås.
Informationsskriften EÖM-nytt med
en upplaga på ca 1500 ex har under
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Verksamhetsberättelse 2007

Noggrann planering och uppföljning följer vid varje SIDA-projekt. Kostnadseffektivtet, långsiktig bärkraft, ringar på vattnet-
effekter och transparens är några av nyckelorden. Foto: Amity Foundation.
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Verksamhetsberättelse 2007

året utkommit med fyra nummer. En
ibladning i Dagen och Budbäraren
samt annons i Kyrkans Tidningen
under hösten 2007 resulterade i ca 300
nya adresser till tidningens register.
Ett brevutskick gällande handikappade
förskolebarn i Pucheng resulterade i
ca 80 000 kr. Vid ett flertal tillfällen har
distribution av teologisk kinesisk litte-
ratur kunnat ske från EÖMs kontor i
Tranås. Hemsidan har utökats och
innehåller detaljerad information
främst om pågående projekt samt
beskrivning av missionens historiska

bakgrund med bildmaterial och kar-
tor. Arbete har också pågått under året
att göra delar av den tillgänglig på
kinesiska. 

Vi ser tillbaka på år 2007 med stor
tacksamhet. Kontakterna med för-
samlingar i Japan, Kina och Mongoliet
känns viktiga och meningsfulla inte
minst genom de själavårdskurser som
kunnat påbörjas under året. De stora
sociala projekten i Kina innebär att
många drabbade av hiv/aids får ett
drägligare liv samt att de förebyggande
åtgärderna hindrar fortsatt spridning

av sjukdomen. Dessa projekt ger
också församlingarna goodwill inför
myndigheterna och råg i ryggen att
spela en viktig roll i samhället. Med
förtröstan ser vi framåt och ber att
Gud skall leda oss in i nya och frukt-
bärande uppgifter. 

Fullversionen av verksamhetsberät-
telsen tillsammans med resultat- och
balansräkning kan kostnadsfritt be-
ställas från EÖMs expedition.

Jan-Endy Johannesson

Fikarast under själavårdsamtal med Magnus Lidbeck. 
Foto: M. Lidbeck.

Mick Lidbeck tillsammans med äldre kvinna i Erdenet. 
Foto: M. Lidbeck.

Klinikbesök för undersökning ingår i hiv/aids-projekten även om huvuddelen inriktar sig på förebyggande informations-
insatser. Foto: Annelie Sköld.
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Mongoliet

Församlingen i Erdenet, Mongoliet har följande
målsättningar:
• Presentera det glada budskapet till varje familj i staden

Erdenet. Med ”presentera” menar de att Evangeliet
måste kommuniceras så att varje familj får ett verkligt
tillfälle att ta emot Jesus Kristus. För att nå denna
målsättning startas cellgrupper i alla delar av staden.

• Grunda församlingar i grannprovinsen Bulgan. Redan
1993 sändes team till grannprovinsen och en församling
grundades.

• Grunda församlingar (eller stödja andra församlings-
grundare) i alla provinser och städer i Mongoliet.

• Förkunna evangeliet till alla onådda folk inom det forna
mongoliska väldet.

För att nå de två sista målsättningarna etablerades Mongo-
lian Mission Center (MMC) 1998 som en plats för studier och
träning inför de stora uppgifterna. En utmaning för för-
samlingen är nu att bygga upp ett nytt missionscenter på
grunden av det gamla. De nuvarande lokalerna är helt
nedslitna och alltför trånga. En ny byggnad beräknas kosta
ca 1.5 milj kronor, alltså kostnaden av en mindre nybyggd
villa i Sverige. Om många missionsvänner i Sverige hjälps
åt kan vi säkert förmedla ett viktigt bidrag till mission-
scentrat i Mongoliet.

Det gamla MMC är illa medfaret. Ett nytt 1 1/2 plans hus skall byggas upp på den gamla grunden. Därmed kommer golvytan
att öka med 80%. Så mycket som möjligt exempelvis fönstren kommer att renoveras och ingå i det nya MMC. Totalkostnaden
beräknas bli 1,5 milj kr. Missionsledaren Boloroo framför den nedslitna byggnaden med ritningarna. Foto: JEJ.

Planlösningen, våning 1, av det nya missionscentrat.

Mongolisk församling med djärva visioner 
Upprop om nytt missionscenter i Erdenet



Årshögtid
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EÖMs årshögtid i Brunnsparkskyrkan Tranås 24-25 maj

EÖMs årshögtid hölls 24-25 maj i Brunnsparkskyrkan
Tranås. Huvudtalare var Carl-Eric Sahlberg som höll
seminarium om missionens historia och predikade
inför en fullsatt kyrka söndag förmiddag. Uppskattad
sång framfördes av Liza och Håkan Leanderson.
Professor Rune Andersson använde liknelsen om den
barmhärtige samariern då han föreläste om hiv/aids-
situationen på flera kontinenter. Under lördagens
kvällsmöte talade Christina Wiklund medryckande
om sin tid som engelsklärare i Kina. Kinesen Wang
gav under söndagens kvällsmöte en gripande utma-
ning om överlåtelse och lärjungaskap. Vid detta möte
talade också EÖMs nytillträdde ordförande Mick
Lidbeck om sin farfar och far i Kina. 

Årsmötet hölls under lördagens eftermiddag.
Verksamhetsberättelsen som upplästes av Jan-Endy
Johannesson visade på att 2007 varit ett händelserikt
år för EÖM. I maj gästades Sverige och EÖM av pastor
Chen från Kina, flera församlingsbesök runt om i
Sverige genomfördes och han var dessutom huvud-
talare vid årshögtiden, som ägde rum i Pingstkyrkan i
Umeå. Vidare informerades årsmötet om att flera
besök i Kina gjorts under det gångna året, med syfte
att bidra till information och utbildning kring
hiv/aids.  8 000 pastorer, ungdomsledare och körledare
har inbjudits till kurser. Vill du veta mera om detta,
kan du ta del av årsberättelsen i det här numret av
EÖM-nytt.

Satsningar inom PR och information har under det
gångna året bidragit till ökad kännedom om EÖM, det
har genererat 300 nya mottagare av tidningen, samt
ökat givande. EÖMs kassör Håkan Leanderson redo-
gjorde under årsmötet för budgeten som visade på
många positiva trender; gåvomedlen och testaments-
medel har ökat, och bidragen från organisationer och
från SIDA likaså.   

I slutet av årshögtiden offentliggjordes att Erik
Lundqvist, uppskattad ordförande för EÖM, valt att
avgå från ordförandeposten. Han kommer dock att
sitta kvar i styrelsen. Som ny ordförande i styrelsen
valdes Mick Lidbeck, som själv har rötter i missionen
i Kina. Tord Ershammar, ledamot i styrelsen höll tack-
tal och en stor hängande rosa petunia överräcktes som
tack för Erik Lundqvists engagemang, som ordförande.

EÖMs årsmöte präglades av saklighet, värme och
stor passion för de länder i vilka missionsorganisatio-
nen verkar. Upptagen kollekt till jordbävningskata-
strofen i Kina samt pågående hiv/aids-projekt upp-
gick till 33 000 kronor.

Eva Joelsson

Carl-Eric Sahlberg inspirerade för mission under årshögtiden. 
Foto: Magnus Lidbeck.

Professor Rune Andersson talade med utgångspunkt från ”Den barm-
härtige samariern” om hiv/aidssituationen i världen. Foto: Magnus Lidbeck.

Eric Lundqvist avtackas som EÖMs ordförande av tidigare ordföranden
Tord Ershammar. Foto: Magnus Lidbeck.

Mick Lidbeck berättade om farfar Verner Westers livsöde i Kina.
Foto: Magnus Lidbeck. 
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Tänkvärt

”Många av Jesu lärjungar drog sig till-
baka och ville inte längre följa med
honom. Jesus sade till de tolv:  ”Inte vill
väl ni också gå er väg?” Simon Petrus
svarade: ”Herre, till vem skulle vi gå?
Du har det eviga livets ord, och vi tror
och förstår att Du är Guds helige” (Joh 6).

Vid en rättegång i Leningrad för cirka
35 år sedan var en ung man anklagad
för att parasitera på samhället. Han
hade inget fast arbete, eftersom han
var poet. Han hade inte heller någon
utbildning och ingen legitimation av
staten.  Så kommer frågan från doma-
ren: ”Vem har givit dig rätt att kallas
poet?” Den unge mannen svarar då
att Gud själv gett honom denna rätt. 

Domen blev fem års tvångsarbete i
Archangelsk. Tjugo år senare fick
denne man nobelpriset i litteratur.
Kulturskribenterna påminde då om
rättegången och om Brodskys svar
och påpekar samtidigt att Brodsky
inte hade någon gudstro. Kanske var
hans tidigare bekännelse människo-
andens svar mot makten snarare än
bekännelsen av tron på Gud.

När en människa ställs mot väggen,
och man inte har någon legitimation
för vad man är, då kan man till sist

hänvisa till skaparmakten. Brodsky
hade fått ett pund att förvalta i sin
poesi, och det hade han inte fått av
staten utan av Gud.

Många människor har lämnat sin tro
på Gud, men längst in i de omedvetna
finns en förankring, en resurs att ta till
när inget annat hjälper. Många har
dragit sig tillbaka från trons källa, från
bönens livsluft.  Det är ingen nytt - det
har alltid varit så. Man orkar inte mer -
tillförsikten är borta. Man kommer in
i krissituationer, när all tro tycks för-
svunnen. Petrus fick uppleva det själv
den natten när han förnekade sin mäs-
tare. Man är beredd att ge upp därför
att man tror att allt vilar på den egna
kraften och förmågan, viljan och
trosvissheten. Då kan man ju verkli-
gen fråga med bibelordet: ”vem kan
då bli frälst?”

Det är i krisen och prövningen som vi
behöver lära oss att ge upp något av
det egna och vila i Gud. Om man drar
sig tillbaka, blir man lätt ensam.

Petrus uttrycker det i frågan - till vem
skulle vi gå? Om den frågan var aktu-
ell i Jesu närhet, så är den minst lika
aktuell i dag. Man bör kanske ställa
den till sig själv.  Till vem skulle jag gå,

om jag drar mig tillbaka från Jesus?
Det är inte ont om alternativ. Det finns
en mängd namn på gamla och nya
frälsargestalter och undergörare. Det
är viktigt att formulera frågan rätt.
Har man ingen att följa, så är risken att
man hamnar i ett tomrum. De som
har gjort det vet hur stor förtvivlan
och ensamheten kan vara i detta tom-
rum.

Vändpunkten kan bli när man upp-
täcker var man hör hemma.När man
”nyupptäckt” den gamla boken i bok-
hyllan. Plötsligt kan det bli en ny
bekännelse till Jesus. ”Du har det
eviga livets ord”. Mitt i vardagen öpp-
nar Jesu ord en dimension av evigt liv.

Till sist: ”Vi tror och förstår” säger
Petrus. Hör tro och förstånd ihop? Ja,
när man uppäckt det på nytt. Då
stämmer tanke och medvetande över-
ens med tron, känslan och förnimmel-
sen, en återupptäckt som gör oss över-
tygade om att han är den ende - han
som frigör det poetiska språket i en
lovång, en tillbedjan, en bekännelse.
Då vet du till vem du skall gå, då vet
du var du hör hemma.

Trons kraft

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

Eric Lundqvist
Medlem av EÖMs styrelse
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“Det är i krisen och prövningen som vi behöver lära oss 

att ge upp något av det egna och vila i Gud. 

Om man drar sig tillbaka, blir man lätt ensam.”
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Kerstin och Bo Dellmings adress-
uppgifter 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 250 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

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

Vad händer i Kina inför OS i Beijing augusti 2008?

Hur ser Kinas politiska makthavare på de växande religiösa rörelserna? Vad händer
inom den kristna kyrkan i Kina? Hur ser det ut med mänskliga rättigheter i Kina?
Jesus i Beijing besvarar dessa frågor. Boken är tveklöst den bästa bok jag läst om den
kristna kyrkan i Kina. David Aikman var under många år korrespondent i Beijing
för Time Magazine. Den drivne journalisten behandlar inte sitt ämne i allmänna
ordalag. De många intervjuerna ger de djuplodande analyserna spänst och liv. 
Den engelska utgåvan har redan blivit ett standardverk för var och en som på 
ett grundligt sätt vill sätta sig in i den kristna församlingens villkor i Kina. 
Jesus i Beijing nu på svenska rekommenderas på det varmaste. (JEJ) 

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

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

Välkommen till Stockholmsgruppens
träffar i Betlehemskyrkan, Luntmakargatan 82

Första torsdagen i månaden kl 12.30

4 september
Ingrid Jämterud, f Bergling, berättar om missionärer i släkten

2 oktober
De vågade sig ut - Karin Johansson berättar om Svenska Mongolmissionens
missionärer och verksamhet 

6 november
Aktuell missionsinformation av Jan-Endy Johannesson

4 december
Mick och Magnus Lidbeck, just hemkomna från Kina och själavårdskurs
för pastorer

För Stockholmsgruppens programkommitté
Birgitta Ershammar, tel 08-969468


