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Missionssekreteraren har ordet

Det är i år 150 år sedan protestantisk mission
kom till Japan. Det skedde genom att läka-
ren James Hepburn öppnade en klinik och

senare också en liten skola i Yokohama. Den blev
grunden till nuvarande “Meiji Gakuin”universi -
tetet. Det finns idag många skolor och universitet
över hela Japan som startats av både katolska och
protestantiska missioner.

I år är det också 60 år sedan EÖMs missionärer bör-
jade rekognosera Japan som möjligt missionsfält
efter det att kinaepoken avslutades omkring 1949.
Tord Ershammar, missionärsbarn med rötter i Japan
beskriver i detta nummer hur flytten av missioner-
na från Kina gick till.

Rick Warren, pastorn i USA som bad vid Barack
Obamas installationstal skriver dagligen en andakt
som dimper ner i min epost-brevlåda. Denna dag
citerar han Ps 23:6. Din godhet och nåd skall följa mig
varje dag i mitt liv, och Herrens hus skall vara mitt hem
så länge jag lever. Warren påpekar att psalmisten inte
påstår att endast goda saker kommer att hända den
kristne. Tvärtemot händer onda saker goda männi-
skor. Vad David säger i Ps 23 är att Gud kan ta hand
om det onda och svåra och använda även detta till
något positivt.  

Jag vet inte om våra kinamissionärer kunde se det
så när de brådstörtat blev tvungna att lämna det
land och folk som de älskade och startade ett nytt
arbete inom den forna fiendens territorium. Då vi
nu ser tillbaka så kan vi ändå konstatera att något
positivt kom till stånd av denna svåra tid. Evan -
geliet kom till Japan och Kinas kristna tvingades till
förtröstan på Gud allena. Alla andra resurser från-
togs dem. Idag ser vi en levande och växande för-
samling i detta land. 

Annelie Sköld, nyss hemkommen från en projekt -
resa i Kina, berättar om sina intryck från jordbäv-

ningsområdet i provinsen Sichuan dit inga utländs-
ka journalister släppts in. Uppbyggnaden pågår
men det kommer att ta lång tid innan livet kan åter-
gå till något som kan liknas vid normalt i det områ-
de som idag mest liknar en krigszon. 

Detta år besöks EÖM av två grupper från Asien. Bo
Dellming vår missionär i Japan har med sig pastorer
och lekmän och reser omkring i Sverige under maj
månad. Den japanska gruppen medverkar i flera
mötessammanhang och också under vår missions-
konferens i Oscars församling. Under maj månad
får vi också besök av personal från särskola och
sjukhus i provinserna Henan och Inre Mongoliet i
Kina. De skall studera svensk vård för svårt handi-
kappade barn. 

Februari månad är rapportskrivandets tid. EÖMs
engagemang för det kristna sjukhuset i Yiyang,
hiv/aids-projekt i Shangqiu, Zhoukou och Yunnan,
skall redovisas till Svenska Missionsrådet. Även om
pappersarbetet tar mycket tid i anspråk är det inspi-
rerande att se hur projekten verkligen förändrar de
berörda människornas liv. Hiv-smittade, som många
människor gått omvägar för att slippa möta, accep-
teras nu då information om smittspridning fått fot-
fäste bland församlingsmedlemmarna. I staden
Zhou kou har speciell utbildning hållits för anhöriga
till hiv/aidssjuka. Även detta har inneburit lättnad
då man i grupper fått dela sina bekymmer med
andra drabbade. Utbildning har också getts om
vård i livets slutskede, att ge en värdig behandling
också där allt hopp om tillfrisknande saknas. 

Vår mission har idag många öppna dörrar bland
kineser, mongoler och japaner. Gåvogivandet
genom månatliga inbetalningar, testamenten m.m.
har ökat markant under 2008. Ett varmt till er alla
som stöder EÖMs verksamhet.

Jan-Endy Johannesson



Visst ser det ut som om Guds rike går
långsamt fram här i Japan men det
finns också mycket att glädjas över.
Gudstjänstdeltagandet har under
senare år stigit. Arbetslöshet och
oviss het inför framtiden gör att
många är mer mottagliga än tidigare
och söker sig till en kristen församling.
Från officiellt håll befarar man dock
att självmorden kommer att öka dras-
tiskt detta år. Bed att Japans kristna
kyrka skall kunna nå ut med evange-
lium till dessa som lever under kris -
artade omständigheter. 

Vi kan också vittna om Guds rikes
framgång här i Fuji. Jag tänker på den
kvinna som vuxit upp i ett kristet hem
men reagerat negativt till sin mamma
som alltid, enligt henne, satte kyrkan
framför familjen under uppväxtåren.
Som gift flyttade hon med sin familj
hit till Fuji ungefär samtidigt med oss.
Hennes mor kom med henne till kyr-
kan första gången och bad oss väg -
leda dottern fram till tro. Det var inte
så lätt. I början när de båda flickorna
var små kom de ganska flitigt men
sedan under de sista tio åren har hon

kommit mera sporadiskt. För drygt ett
år sedan började hon delta i en Alpha -
kurs och när den var över ville alla
deltagarna fortsätta gemenskapen så
man bildade en ny cellgrupp i kyrkan.
I denna öppna gemenskap med
Kristus och Ordet i centrum har så
småningom motstånd och tveksam-
het hos henne försvunnit och i julas
blev hon döpt. Att överlåta sitt liv åt
Kristus kan gå fort för somliga men i
hennes fall tog det sexton år. Men nu
börjar Gud verka i hela familjen. Båda
flickorna säger att de tror och vill bli
döpta, en av dem eventuellt till påsk,
och t.o.m. mannen och frun läser nu
Bibeln tillsammans.

Så har jag också glada nyheter från
Hokkaido. Pastor Tokita, som var
med oss till Mongoliet förra året, har
skickat ritningar på den nya kyrkan
som man räknar med skall vara färdig
i oktober detta år, ett bygge som kom-
mer att kosta närmare 3 miljoner kro-
nor. De japanska kyrkorna är ofta små
men offerviljan är stor. Den nuvarande
kyrkan är en av de första som mon-
golmissionens missionärer byggde på

Hokkaido för femtio år sedan. Den
kommer härefter att fungera som pas-
torsbostad.

En annan mycket glad nyhet kom-
mer från pastor Fujiyama också han
från Hokkaido. Han berättar att sedan
de började Alphakurser i hans kyrka
har tolv av kursdeltagarna blivit döpta.
Än idag går Jesus omkring även här i
Japan för att “uppsöka och frälsa det
som var förlorat”. Vilken nåd att få
vara med och sprida evangelium.

Bo Dellming, EÖMs missionär i Japan       
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Positiva nyheter från Japan

Fakta Japan
Befolkning: 127 milj. 
Befolkningstäthet: 336/km2

(Sveriges befolkning 9 milj. med en
befolkningstäthet på 22 invånare/km2.
99% av Japans befolkning är japaner.
Övriga till största delen koreaner.
Religioner: Shinto 109 milj, buddister 
96 milj. (Många bekänner sig till både
shintoism och buddism), kristna 1,5 milj,
övriga 10,5 milj. 
Språk: japanska. 
Självmord/100 000 inv.: 48 
(Sverige 26,6) 
Källa: WHO

Det tog sexton år för fru Imaoka att komma till tro men genom Alphakursen försvann motstånd och tveksamhet. 
Här tillsammans med sin familj.



”Vi vet inte vad vi ska göra, vi riktar
våra blickar mot dig.” (2 Krön. 20:12)
Denna bibelvers citerar Selfrid Ers ham -
mar i ett brev från Kina till missions-
vännerna i Sverige sommaren 1948.
Både bland missionärerna i Kina och i
missionsledningen hemma i Sverige
är man oviss om hur man ska göra i
det kaotiska läget. Man har tvingats
till en brådstörtad flykt ifrån det
gamla missionsfältet och har nu fun-
nit en tillfällig fristad i  Yipin, Sichuan,
dit man välkomnats av Kina Inland -
missionens ledning. Men läget blir allt -
mer kritiskt. De kommunistiska trup-
perna rycker snabbt närmare. Ska
man stanna eller lämna Kina och mis-
sionsuppdraget där? Brevet till Sverige
speglar villrådigheten. ”Vi vet inte
vad vi ska göra, vi riktar våra blickar
till dig.” Efter mycken vånda och bön
till Gud bestämmer man sig för att
per flyg ta sig till Hongkong dit man

anländer i september 1949. Men frå-
gan kvarstår och jag citerar ånyo Sel -
frid: ”Vad ska vi nu ta oss till? Resa
hem? Ta upp nytt fält? Tre års svåra
strapatser har gjort oss trötta. Och sor-
gen är stor i våra hjärtan efter vad vi
fått uppleva av förluster och tragedier.
Rådplägningar hålls, kartor studeras,
informationer samlas, och vi ber om
Guds ledning. I dec 1949 reser jag över
till Japan för att på ort och ställe
undersöka förutsättningarna för att
uppta nytt fält här. Resultatet av
denna resa och de därvid gjorda
rekom mendationerna leder till att vår
missionärskår skall överflyttas till
Japan. Dit anländer vi så i mars 1950”. 

Väl på plats i det nya landet är det
många nya frågor att ta ställning till.
Erik Malm skriver i Sinims land:
”Missionärer  från två andra svenska
missioner hade något tidigare kommit
över från Kina. Efter något år hade

åtta svenska missioner upptagit arbe-
te i Japan, och detta land blev på kort
tid föremål för en betydande svensk
missionsinsats. Liksom för alla missio -
närer, som kommit från Kina, blev frå-
gan om arbetsfält aktuell redan från
början… Kontakt med japanska kyrko -
ledare och erfarna missionärer gav
värdefulla upplysningar om landet
och var det kunde vara lämpligt att
söka ett arbetsfält.” Efter några måna-
ders resor kors och tvärs genom Japan
och samtal med representanter för de
lokala kyrkorna bestämde man sig för
ett område i Shizuoka län vid foten av
Fujiberget (se karta sid 7). Här väl -
kom nades man varmt av pastorerna i
de befintliga församlingarna och
sedan följde fem år av ett nära och
gott  samarbete. Missionärerna får
från början satsa på en utåtriktad
evangeliserande verksamhet medan
de japanska pastorerna koncentrerar
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Selfrid Ershammar reste under december 1949 runt i Japan för att hitta ett lämpligt fält för missionärkåren som tvingats lämna
Kina. Här tillsammans med japanska ungdomar och sonen Mats.

Så började vi i Japan
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sig på de befintliga församlingarna.
Beslutet att inte redan från början
skapa ett eget samfund berodde bl.a.
på att man inte ville utöka den redan
rika samfundsfloran. I längden be -
döm des denna arbetsform ”oprak-
tisk”. På en missionärskonferens 1955
bestämdes ”att missionens arbete
skall inriktas på att bilda självständiga
församlingar.” 

I början av 1950 kunde man i Svenska
Mongolmissionens tidning Ljus glim -
tar läsa om ”missionärernas bön och
kamp för att få visshet om ett nytt
arbetsfält.”

I det längsta hoppades man kunna
fortsätta missionsverksamheten i
Mon go liet. Men situationen förvärra-
des och man tvingas lämna landet. I
samband med missionskonferensen  i
Stockholm sommaren 1950  håller den
kände kristne författaren och social -
arbetaren Dr T Kagawa ett anförande
där han vill inspirera till mission i
Japan: ”De öppna dörrarna för kristen
mission i Japan är ett så enastående
tillfälle i missionens historia, att något

sådant återkommer inte vart 500:de år
ens.”

I september 1950 beslutas: ”att mis-
sionsarbete nu skall upptagas i Japan i
avvaktan på att Mongoliet åter skall
öppnas för kristen mission.”

I februari året därpå anländer de
första missionärerna till Japan. De väl-
komnas  av vännerna i Svenska
Missio nen i Kina – och Japan! – som
redan är på plats. Man får också hjälp
med ett tillfälligt boende i Numazu
och Mishima  i väntan på att finna ett
lämpligt arbetsfält. Missions före stån -
dare Magnus Havermark rapporterar:
”Efter omsorgsfulla undersöknings -
resor, under bön till Gud om Hans
ledning, har missionärerna nu stannat
för en trakt på södra kusten av den
nordligaste av Japans huvudöar, Hok -
kaido.”  

I november 1951 anländer missionä-
rerna och arbetet kommer snart igång.
Margith och Folke Persson  stannar i
Tokyo där man börjar ett pionjärarbe-
te i stadsdelen Shimouma.  

Så leddes de båda gamla svenska mis-
sionerna till ett nytt arbetsfält i Japan.
Nya församlingar bildades med en
omfattande verksamhet där de ja-
pans ka pastorerna så småningom tar
över ansvaret. 1982 bildades Evan ge -
liska Östasienmissionen genom en
sammanslagning av de båda  missio-
nerna. De japanska samfunden har
också närmat sig varandra och prövat
olika former för samverkan. I Japan
finns nu självständiga kyrkor och för-
samlingar som EÖM på olika sätt  vill
fortsätta att stödja. Cirkeln sluts när
man genom vår mission nu får kon-
takt med församlingarna i Kina och
Mongoliet och vi får inspirera varand-
ra i ett fortsatt gemensamt missions -
uppdrag. EÖM är en liten mission
men vi tror att vi alltjämt har ett vik-
tigt bidrag att ge i kyrkornas gemen-
samma missionsuppdrag i Kina,
Mon goliet och Japan. När vi undrar
hur EÖM:s framtid ska se ut får också
vi frimodigt låta våra frågor bli till bön
till Gud:”Vi vet inte vad vi ska göra, vi
riktar våra blickar mot dig”.

Tord Ershammar

Ingela, Sigbrit, Mats och Tord Ershammar utanför missionärsbostaden i Numazu tillsammans med japanska ungdomar.



Jag var 19 år när jag mötte Kristus. Jag var mitt inne i en själslig
kris då jag blev rekommenderad av min äldre bror att se filmen De
tio budorden. Den gjorde ett så starkt intryck på mig, särskilt bibe-
lorden, att jag såg den två gånger i sträck. Efteråt köpte jag min
egen bibel och gick igenom en kristen korrespondenskurs. Vid
kursens slut blev jag rekommenderad att gå till en kyrka i Oka ya -
ma stad. Det visade sig senare att denna församling var startad av
Svenska Missionsförbundets missionärer. Där började jag gå regel-
bundet och blev döpt i julgudstjänsten samma år.

I det traditionella buddhistiska hem där jag vuxit upp hade jag fått
lära mig att själv genom egna ansträngningar övervinna alla livets
motgångar och prövningar. Visst hade jag försökt och kämpat men
inte lyckats nå de mål som jag satt upp för mitt liv. Det var för mig
en revolutionerande tanke att kunna bli delaktig av evigt liv och
frälsning utan egen ansträngning bara genom att ta emot i tro. Så
småningom förstod jag att det var enkelt att bli en kristen men att
det var en kamp att förbli i tron. Ett tag var jag frestad att lämna
den kristna gemenskapen men tack vare en kristen vän blev jag
bevarad.

Efter fyra år upplevde jag Herrens ledning att börja studera på
Kobe Lutherska Bibelskola. Där mötte jag min blivande hustru,
Yasue, och till min stora förvåning visade det sig att hon också
kommit till tro genom svensk mission i Japan. Efter vårt giftermål
började jag arbeta på EÖMs fält i Shizuoka län. Första tiden fanns
där sex missionärer men de som vi arbetat med och känner bäst är
Dellmings. De första tre åren verkade jag som evangelist i
Numazu och efter fyra års teologiska studier i Tokyo invigdes jag
som pastor här i Fujinomiya där jag nu varit i 27 år. Jag tackar Gud
för den Gode Herden som varit med och lett oss alla dessa år och
för att Han gett mig en hustru som har varit och är en så stor hjälp
i arbetet.

Den japanska kyrkan är liten som ett senapskorn men vi tror på
tillväxt. Missionsvännernas i Sverige offer och innerliga förböner
för vårt andligt mörka land har hela tiden varit en stor inspiration
och uppmuntran och vi vill framföra vårt varma tack till er alla.
Lönen väntar i himlen på alla som varit trogna i det tysta! Det är
vår bön att vi härefter, fyllda av Kristi kärlek, skall kunna gå in i ett
närmare samarbete för världens evangelisering.   Shalom. Herrens
frid vare med er alla!

Pastor Ikuo Fujita
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Pastor Fujita predikar i sin kyrka i
Fujinomiya.

Pastor Fujita med dottern Motoyo och
hustrun Yasue.

En japan möter Kristus

”I det traditionella buddhistiska hem där jag vuxit upp hade jag fått lära mig att 

själv genom egna ansträngningar övervinna alla livets motgångar och prövningar...

Det var för mig en revolutionerande tanke att kunna bli delaktig av evigt liv och frälsning

utan egen ansträngning bara genom att ta emot i tro.”

”Jag var 19 år när 

jag mötte Kristus” 



Inblick i Inre Mongoliet
Karin Johansson som under 2008 doktorerade på Svenska
Mongolmissionen har skrivit en intressant och lättläst skild-
ring där hon utgår från missionär Sven Skallsjös brevsamling.

Boken kan beställas från
EÖM och kostar 150 kr 
+ frakt. 

Kryssa i den portofria talongen
på sista sidan och vi sänder dig
boken och inbetalningskort. 
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De svenska missionärerna 
startade arbete i Shizuoka län
vid foten av Fujiberget 1950.
Pastor Fujita arbetar i staden
Fujinomiya i norra delen av
provinsen. 

150 kr + frakt
Allt eventuellt överskott på försäljning av boken går oavkortat till projekt i Kina.
“Boken är tveklöst den bästa bok jag läst om den kristna kyrkan i Kina.” JEJ

Mitt liv som mongol, kines och svensk

Evert Martinsson har skrivit en mycket
läsvärd bok om sitt liv som missionärsbarn
bland mongoler och kineser. Hans föräldrar
var Svea och Anders Martinsson, Svenska
Mongol missionens missionärer, som arbe-
tade i Inre Mongoliet under 1930- och 40-
talet. Martins sons observationer är osenti-
mentala och humoristiska och ger en god
inblick i hur mongo liska och kinesiska seder
och bruk kunde te sig för ett brådmoget mis-
sionärsbarn. De tidiga minnes bilderna kom-
pletteras av den vuxnes erfarenheter efter
studier och resor till Fjärran Östern. 

Mitt liv som mongol, kines och svensk
beställs från EÖM och kostar 150 kr + frakt.
Kryssa i talongen på sista sidan och vi sän-
der dig boken och inbetalningskort! 

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

• Fuji

• Numazu
• Mishima

• Fujinomiya

• Nirayama

• Ohito
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I staden Hanwang som nu ser ut som en spökstad avled 16 000 personer efter jordbävningen 12 maj 2008. Foto: Annelie Sköld.

Nio månader efter jord b ä v n i n g e
n

Vakterna kontrollerar noga vårt special -
tillstånd och när jag har gått in innan-
för polisavspärrningen känns det som
att stiga in i en spökstad. Redan långt
innan vi kommit fram till det avspär-
rade området kunde man se hur hårt
staden Hanwang, som ligger i Mian -
zhu län utanför provinshuvudstaden
Chengdu, drabbades av jordbävningen.
Även i den fortfarande fungerande
de len av staden gapar många hus
tomma med stora sprickor i fasaderna.
Innanför avspärrningen är det som att
befinna sig i ett krigsområde. 

Det är en kuslig känsla när man går
där på gatorna. Det är som vilken
medelstor kinesisk stad som helst;
man ser det som har varit bostäder,
småaffärer, restauranger och banker,
färgglada reklamskyltar överallt, men
alla hus är tomma eller raserade.
Förutom fågelkvittret i bakgrunden är

det alldeles tyst. Många hus, sju-åtta
våningar höga, ligger som stora grus -
högar. Och man vet inte hur många
människor som fortfarande ligger be -
gravda under rasmassorna. Siffran för
antalet döda i Hanwang är 16 000.
Många av dem var barn. Byggfusket i
förskolor och skolor var särskilt ut -
brett. 

Inte långt från Hanwang ligger byn
Woyuncun. När jag frågar byledaren
hur många hus som rasade här svarar
han att nästan alla hus rasade, över
99%. När vi går runt i byn ser vi febril
verksamhet. Överallt byggs det. Nu i
februari, nio månader efter jordbäv-
ningen den 12 maj förra året, är det
fortfarande många som bor i tempo -
rära skjul och i tält. Jag, Helen Zhao
och Tang Haiyan från Amity hälsar på
hos några familjer. I ett litet tält på
några kvadratmeter sitter en pojke

och läser sina läxor vid ett vingligt
bord. Sängen är en madrass lagd på
två trädörrar som man grävt fram ur
rasmassorna. På sängen ligger ett av
de täcken som EÖM via Amity var
med om att distribuera direkt efter
katastrofen. ”Var det inte kallt under
vintern?” ”Jo”, svarar pojkens mamma.
”Det var mycket kallt…”

Några bybor har redan byggt fär-
digt sina hus, men de allra flesta
husen är fortfarande under uppbygg-
nad. Amity har satt upp ett kontor i
byn och hjälper byborna både med
pengar till byggnationerna och med
ritningar från en arkitektfirma i Hong
Kong som varit här och ritat säkra sta-
diga hus. Förhoppningsvis ska detta
område aldrig drabbas av en så stor
jordbävning igen. Men om det skulle
hända är de i alla fall bättre rustade nu
– i Woyuncun i alla fall. 

Annelie Sköld
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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 kine-
siska 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 situ-
ationen betydligt. 

Måndag den 12 maj, klockan 14:28 kinesisk

tid inträffade en jordbävning av storleksord-
ningen 7,9 på richterskalan i Sichuan provinsen
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.

Annelie Sköld

EÖM skickar en miljon till jordbävnings offren i Sichuan, Kina
SNABB HJÄLP: En snabb ansökan till SIDA från EÖM resulterade i att missionen snabbt kunde förmedla en miljon svenska kronor till sin samar-
betspartner Amity Foundation.

Återuppbyggnaden av städer och byar pågår men beräknas ta flera år i anspråk. Foto: Annelie Sköld.

En liten pojke sitter och läser sina läxor i den provisoriska
bostaden. Foto: Annelie Sköld.

EÖMs insats koncentrerades till att förse 3800 familjer med
tält och varma filtar. Annelie Sköld i samspråk med äldre
kvinna utanför det plasttält som fortfarande tjänar som
bostad efter nio månader. Foto: Annelie Sköld.
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”Det gjorde Gud”
Kista är en dynamisk stadsdel i norra
Stockholm med en mycket internatio-
nell karaktär. Stadsdelen domineras
av företag och utbildning inom IT-sek-
torn. I det katedralliknande köpcent-
ret möter man människor från hela
världen som bor, arbetar och studerar
här. Mitt i detta myllrande liv råkar
jag en dag möta Margit Cederholm,
under många år missionär inom vår
mission. Hon är den nu äldsta bland
våra tidigare missionärer och har
säkert mycket att berätta om åren i
missionens tjänst. Vi kommer överens
om att mötas på nytt för en intervju.
”Minnet sviker mig så ofta” säger
Margit, men under vårt samtal impo-
neras jag av hur mycket hon kommer
ihåg trots sina nyss fyllda 90 år.

Margit är född och uppvuxen på
Söder i Stockholm. Hennes pappa var
sjökapten och under långa tider borta
från hemmet. När hon var 11 år dog
hennes mamma och hon fick då bo
hos sin farmor. Konfirmationstiden i
Oskars församling blev en viktig tid
för henne. Hennes konfirmationspräst
sådde det frö, som sedan skulle växa
till en kallelse till mission i Kina. ”Jag
visste tidigt att jag ville berätta för
andra om Jesus” säger hon. Under en
tid arbetar hon som sekreterare på ett
företag men missionsintresset finns
hela tiden kvar. En dag gör hon ett
besök på expeditionen för Svenska
Missionen i Kina tillsammans med Maj
Holmström, som också var missions -
intresserad och senare skulle bli hen-
nes arbetskamrat  inom vår mission i
Japan. De blir båda rekommenderade
att skaffa sig en utbildning som sjuk-
sköterska på Ersta.  

Efter avslutad utbildning studerar
Margit vid en bibelskola i Oslo. På grund
av kriget försenas hennes utresa.
Vänte tiden använder hon till att bred-
da sin sjukvårdsutbildning med tre

specialkompetenser. 1946 blir det så
utresa till Kina tillsammans med Maj
och  flera andra missionärer med mis-
sionsflygplanet Ansgar. Efter språk-
studier följer en tid i Luoyang. Den
kommunistiska armén rycker allt när-
mare  och  missionärerna beslutar sig
för att flytta till den något mindre oro-
liga Sichuanprovinsen, som i våras
blev aktuell för oss genom den stora
jordbävningskatastrofen. Margit får
här gå in i sjukvårdsarbete. Snart tving-
as man till uppbrott igen och hon
berättar om en spännande veckolång
färd på flodbåt på Yangtze-floden  till-
sammans med övriga svenska missio-
närer. Resan fortsätter sedan med flyg
till Hongkong där de engelska myn-
digheterna bara beviljar ett tids -
begrän sat uppehållstillstånd.

Eftersom Kina stängdes för utländsk
mission beslutas att man ska fortsätta
i Japan. Här får Margit gå in i olika
uppgifter både som husmor för de
äldre missionärsbarnen och som mer
traditionell missionär i Fuji. Sin breda
sjukvårdsutbildning får hon använd-
ning för då hon under en tid utlånas
till den amerikanska TEAM-missio-
nen, som vår mission samarbetade
med.

Hon får arbeta i Tokyo först  inom
rehabiliteringsvården och senare som
operationssjuksköterska. 

Efter en canceroperation tillbringar 
hon en tid i USA och återvänder sedan
till TEAMs sjukvårdsarbete på Taiwan
där hon också möter många japaner
och fastlandskineser. Några år senare
tvingas hon till en ny canceroperation,

denna gång i USA. Trots dålig prog -
nos blir hon helt frisk. ”Ett Guds
under”, säger hon.

Margit återvänder år 1974 till Sve -
rige och  bor  en tid på Duvbo och ägnar
sig åt sjukvårdsarbete i Sundbyberg
och senare på Beckomberga där hon
får användning för sin specialkompe-
tens inom psykiatrin. 

Under vårt samtal träder bilden
fram av ett mycket aktivt och omväx-
lande missionärsliv med en inriktning
på hela människan. Hur har hon fått
kraft att orka med alla dessa krävande
arbetsuppgifter, ständiga uppbrott
och svåra problem? ”Det gjorde Gud!
”  - är ett uttryck som Margit ofta åter-
kommer till. För henne är svaret så
självklart: ”Det gjorde Gud!” 

Tord Ershammar

”Jag visste tidigt att jag ville

berätta för andra om Jesus”

”Hur har hon fått kraft att

orka med alla dessa krävande

arbetsuppgifter, ständiga

uppbrott och svåra problem?

För henne är svaret så själv-

klart: ”Det gjorde Gud!””
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Tänkvärt

Under 16 år bodde jag utomlands. I
Japan. Eftersom jag stannade så länge
så blev jag tvungen att bli registrerad.
Jag fick något som på engelska heter:
Alien registration. Det låter som om jag
var en utomjording – alien. Och
kanske var jag det. Jag var ”en gäst
och främling”. Vi trivdes bra i Japan –
annars hade vi väl inte stannat 16 år.
Men vi visste att en dag skulle vi resa
hem. Därför investerade vi inte så
hårt. Vi köpte inga fastigheter och för-
sökte leva med lätt bagage.

Att vara ”gäst och främling” är ett
viktigt tema i bibeln. Vårt hemland är
himlen, skriver Paulus. Fil 3:20. Är vi
då som kristna något slags främman-
de människor på denna jord, ett slags
”aliens” med medborgarskap i him-
len, som inte deltar i det jordiska och
praktiska, utan bara seglar lite ovan-
för de andra och är andligt upphöjda
över denna världen? Ibland har nog
kyrkans folk uppträtt på detta sätt.
Men jag tror inte att vi kristna ska vara
konstiga eller märkvärdiga på något
vis. Det mest andliga är att vara natur-
lig. Författaren Tomas Sjödin skriver:
Det är bland ungar, grannar, trasmattor
och köksbord himmelriket är att finna.
Den som inte vänder ett lyssnande öra
mot denna värld kan aldrig höra ljudet av
Guds rike. Det som är invärtes. I oss och
världen.

Ett med din värld så vill du vi ska leva
sjunger vi i psalm 288. Men samtidigt
är det naturligtvis sant att vi är med-
borgare i himlen. För som kristna har
vi ett dubbelt medborgarskap. Vi
lever både i en synlig och en osynlig
värld. Vi har ett synligt pass men
också en osynlig vattenstämpel. Vi
kommer från den osynliga världen.
En av mina kollegor brukar berätta
om den lille killen som viskade till sin
nyfödde lillebror: Berätta för mig om
Gud, för jag håller på att glömma bort!
Ja, vi kommer från Gud och dit ska vi
också återvända efter en liten stund
här i den synliga världen.

Vi har ett dubbelt medborgarskap,
men vår djupaste identitet är att vi är
främlingar och gäster i denna värld.
Därför slår vi inte ner våra bopålar så
hårt. Vi tillhör en annan värld – vårt
hemland är himlen – men vi står med
bägge fötterna i denna värld – med ett
uppdrag. Det är inte Guds mening att
vi ska ta avstånd från den värld vi
lever i. Utan just där vi står ska vi för-
verkliga Guds närvaro.

Livet – den där sträckan mellan min
födelsedag och min dödsdag – lever
jag här i den synliga världen. Men vi
vet att allt det här omkring oss, som vi
ofta tar för självskrivet – pengar, häl-
san, vänner – kan tas ifrån oss på ett
ögonblick. Därför uppmanas vi av

aposteln att rikta blicken – inte mot
det synliga – utan mot det osynliga.
Det synliga är förgängligt, men det osyn-
liga är evigt. 2 Kor 4:18. Med prästen
och trubaduren Ingmar Johansson
sjunger vi: 
Jag är alltid på väg mot en avlägsen desti-
nation, bortom det vi kallar tid och rum.
Detta mål ger mig mod, ger mig kraft, ger
mig inspiration till att möta åren som jag
nu har framför mig.

Så, vad jag än gör, vad jag än tar mig för,
ska jag aldrig släppa taget om denna osyn-
liga hand som Herren sträckt mig. Nej,
vad jag än gör, vad jag än tar mig för, ska
jag aldrig släppa taget Om detta osynliga
land som kallas himlen.

Blott en afton bor jag här

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

Arne Wikström
Tidigare missionssekreterare för EÖM,
numera präst i Oscars församling,
Stockholm

“För som kristna har vi ett dubbelt medborgarskap. Vi lever både i en synlig 

och en osynlig värld. Vi har ett synligt pass men också en osynlig vattenstämpel. 

Vi kommer från den osynliga världen.” 
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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 boken Jesus i Beijing för 150 kr + frakt.

Stöd till bibelskolstudenter i Zhoukou.
Jag beställer boken Mitt liv som mongol, kines och svensk för 150 kr + frakt.

Frankeras ej

Mottagaren 
betalar portot

Evangeliska
Östasienmissionen

Svarspost
415039800
573 20 Tranås

q
q
q
q
q
q

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

EÖMs årskonferens 16-17 maj
i Oscarskyrkans församlingshem, Stockholm

Japan i fokus

Program

Lör. 15 EÖMs offentliga årsmöte
Lör. 16 Kaffe
Lör. 16.30 ”Japanmission under 150 år”.  Arne Wikström
Lör. 17.30 ”Att vara kristen i dagens Japan”. 

Pastorsparet Ikue och Yasue Fujita talar.
Lör. 19.00 Missionsmöte där gästande japaner samt 

Bo Dellming medverkar

Sön. 11 Missionsgudstjänst i Oscarskyrkan. 
Arne Wikström och gästande japaner.
Efter mötet kaffe och gemenskap i församlings-
hemmet

Sön. 16 ”Mässa i japansk stil”. Ett verk av japanskan 
Shia Eguchi framförs med japanska instrument

Kallelse till årsmöte
EÖMs årsmöte med sedvanliga 
förhandlingar hålles 16 maj kl. 15.00
i Oscarskyrkans församlingshem,
Stockholm.
Alla missionsvänner och andra 
intresserade är hjärtligt välkomna.

Jag beställer boken Inblick i Inre Mongoliet för 150 kr + frakt.


