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Missionssekreteraren har ordet

Med stigande intresse och stor gripen-
het lyssnar jag till min mörkhyade
broder, ärkebiskopen i York Dr. John

Sentamu. Han talar vid avslutningsmötet i
Edinburgh, Skottland. Texten häm tas från
Hesekiel om de torra benen. Han tecknar kyr-
kans oförmåga att nå ut och istället syssla med
oväsentligheter (det finns inte tid att dekorera
finrummet då det brinner) men visar också på
möjligheterna då vi kristna överlåter våra liv
helt åt den Helige Ande. För de flesta av oss är
konferensen i Edinburgh som jag följer via min
dator helt okänd men den är en uppföljning av
den stora missionskonferens som hölls i staden
1910, alltså för jämt hundra år sedan. Ändamå-
let var att sam ordna missionsinsatserna glo-
balt. Det övergripande temat var: Världsmissio -
 nens nuvarande läge och uppgift. Omfattande
missionsforskning hade kartlagt i stort sett
varje land och hörn av jorden. Missionsatlaser
och statistik hade framtagits. Många menar att
det är den viktigaste kristna konferens som
någonsin hållits. 

EÖM var en av tre svenska missioner som
fanns representerade. Erik Folke, Svenska
Missionens i Kina grundare, rapporterar bl.a.
följande i missionens tidning Sinims Land 1910.
”Konferensen i Edinburgh saknar sitt mot-
stycke i kyrkans historia. Aldrig förr har en så
fullständig representation av ledande män och
kvinnor från alla delar av det vida missions -
fältet varit samlad” (för hela artikeln, gå till vår
hemsida och läs Sinims land 1910:14 s 107).
Över 1200 personer från omkring 160 organi-
sationer fanns representerade. En internatio-
nell konferens av den storleken känns otänk-
bar idag utan e-mail och andra hjälpmedel. 

I min hemförsamling i Tranås hade vi under
november månad missionskonferens med
OMs  grundare George Verwer. Sedan början
av 1960-talet har Operation Mis sion sänt ut
över 170 000 korttids- och heltidsmissionärer.
Idag har organisationen ca 5 500 arbetare sta-
tionerade över hela världen. Jag glömmer själv
aldrig sommarmånaderna i slutet av 60-talet
när jag gick dörr till dörr i Italien och spred
kristen litteratur. George, nu över 70 år, gav
åter en flammande appell om lärjungaskap
och helöverlåtelse till missionens heliga sak.
När andra praktiskt taget slutat att missionera
så har OM behållit fokus på missionsuppdra-
get. I min hand har jag en rykande färsk upp-
laga av Operation World som jag recenserar på
nästa sida. Fortfarande finns det ca över 2000
folkgrupper som inte har en enda bibelvers
översatt till det egna språket. Västeuropa är i
behov av en total återevangelisation. Muslim-,
buddist- och hindu världen behöver få del av
det goda budskapet om Jesus Kristus. Japan
har ca 0,5 % kristna. 

Det har hänt mycket i min lilla hemstad Tranås
under senaste veckan förutom missionskonfe-
rensen. Vår församling på drygt 500 medlem-
mar invigde första advent  sin nya kyrka mitt i
stan. Notan slutade på 30 miljoner kr. Vid bygg -
start fanns det 10 miljoner. Under året har vi
samlat in ytterligare 10 miljoner och insam-
lingen pågår. Vilka resurser, också ekonomis-
ka, det finns i Guds församling då vi blir moti-
verade och den Helige Ande får röra vid våra
hjärtan. Ett varmt tack till Er alla som under
2010 stött EÖM med offer och förböner. En
God Jul och ett Gott Nytt år önskar jag er.

Jan-Endy Johannesson



Framför mig ligger den massiva voly-
men på 978 sidor tätskriven text. Här
finns varje region och land beskrivet
från ett missionsperspektiv. Varje av -
snitt inleds med fakta gällande ekono-
mi, politik, och religion. Statistiken är
uppdaterad till juni 2010 och kommer
från en mängd olika källor. Ett omfat-
tande forskningsarbete av en stab från

tio länder har lett fram till den sjunde
utgåvan av Operation World. Den första
kom ut redan 1974.

Så gott som alla missionsledare som
arbetat med världsmission har vid något
tillfälle läst och kanske citerat Opera -
tion World under årens lopp. Varje fakta -
uppgift har kontrollerats vid upprepa -
de tillfällen med både globala och lokala

experter. 
Nedan ser vi ett exempel från ett av

de länder där EÖM har arbete. På ytter -
ligare två sidor i boken finns fler upp-
gifter relevanta för mission i Mongo liet.

Boken kan beställas från: OM,
Sverige, Box 8013, 550 08 Jönköping.
Den finns också som DVD och priset är
200 kr + frakt. 
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Henrik Tjäder kom till Kina redan 1889,
utsänd av den nybildade organisatio-
nen, Svenska Missionen i Kina. Tre år
senare kom också Hilma, hans maka
till landet. Då paret lämnade fältet 1933,
efter över 40 år, skulle Henrik, på grund
av sin ålder enligt missionens praxis,
pensioneras från aktiv missionärs -
tjänst. Men Henrik hade andra planer.
Han skulle återvända. I hemlighet be -
gravde han sin motorcykel som tjänat
honom så väl under alla missions -
resorna i provinserna Shanxi, Henan
och Shaanxi. Motorcykeln förblev dock
begravd. Missionen sände inte ut pen-
sionärer till det hårda uppoffrande
mis sions arbetet under en mycket
omvälvande tid i Kinas historia. 

Ett e-mail med erbjudande om att ta

emot två stycken kinesiska textrullar
förde mig i kontakt med Eva Aulin
och Marianne Jonsson, barnbarn till
Hilma och Henrik Tjäder. Det visade
sig att rullarna hade överlämnats som
gåva till missionärsparet redan 1898.
Henrik var en ivrig evangelist och
grundade tillsammans med Hilma
flera församlingar i provinsen Shanxi.
Rullarna var en gåva från dessa för-
samlingar. 

Henrik avskiljdes för sin missionärs -
tjänst under missionens första årshög-
tid 10 maj 1888. Predikant var J. Holm -
gren som gav en flammande mis -
sionsappell: Låtom oss nu särskildt tänka
på tillståndet i Kina. Tänken eder detta
väldiga rike med 400 miljoner menniskor,
af hvilka kanske trettio tusen är kristna.

Tänken eder dessa oräkneliga massor af
okunniga, efter ljus trånande menniskor.
Tänken eder dessa hopar af qvinnor, som
äro föraktade såsom slafvar, som aldrig få
någon hugsvalelse genom evangelium.
Tillståndet beskrevs efter ti dens språk -
bruk. Verkligheten då missionärerna
kom ut var om möjligt ännu mer skräm -
mande. Natur kata stro fer med följande
hungersnöd, in bördeskrig, översväm-
ningar av Gula floden, epidemier av
olika sjukdomar samt ett oerhört ut -
brett opiummissbruk kallade på extra -
ordinära insatser. Missionärernas soci-
ala engagemang blev mycket omfat-
tande med grundande av skolor, klini-
ker, yrkes utbildningar, katastrofarbete
och inte minst etablerandet av opie -
asyler där många missbrukare rädda-
des till livet. 

Henrik reste till London för språk-
studier 9 juli 1888. Här stannade han
flera månader och började redan här
lära sig grundelementen i det kinesiska
skriftspråket: de 214 radikalerna. Hans
omvittnade evangelistgåva kom redan
här väl till pass. (Man berättar om
Henrik att sedan han kom tillbaka till
Sverige vittnade om sin tro på både
bussar och tåg). I ett brev till Erik
Folke skriver Henrik, nu 22 år, om sina
upplevelser på landsbygden utanför
London: En kamrat och jag hade beslutat
oss för att ej köpa någonting, vare sig mat
eller dryck, ty ”arbetaren är värd sin lön”.
Herren försåg oss med vad vi behöfde 
ge nom sina troende efterföljare öfver allt.
Sålunda besökte vi 16  byar och i 9 af dem
höllo vi open-air-meetings på aftonen.

Henrik fortsatte sina studier vid High -
bury Missionary Training Home från
1 jan 1989 till dess att han 25 augusti
samma år, från South hamp ton, läm-
nade England med ångfartyget Neckar.
Han anlände till Shanghai 7 oktober
och välkomnades av föreståndarna
för Kina Inland Missionens mis-
sionshem.  Redan andra dagen var

Henrik begravde sin motorcykel i Kina
och reste hem

Missionärsparet�Tjäder�reste�ut�till�Kina�redan�1889,�två�år�efter�missionens�
grundande.�Här�tillsammans�med�sonen�Carl.�
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Henrik klädd som en kines och reste
efter någon vecka till Ganking (nuva-
rande Anqing) där Kina Inland Mis -
sionen hade etablerat en språkskola.

Hur språkstudierna och vistelsen
vid skolan kunde se ut lär vi oss av
föl jande citat infört i Svenska Missio -
nens i Kina årsberättelse 1 maj 1889 –
31 april 1890:

Här arbetas nu dagligen efter bästa för-
måga. Jag studerar åtta timmar om dagen.
Dagordningen är som följer. Frukost kl. 7,30,
dessförinnan enskild bibelläsning och bön.
Från 8-8.30 engelsk bibelklass, en mycket
dyrbar stund. 9-12 kinesiska språket; 12-
12.30 gymnastik eller en promenad och se -
dan middag. Kl. 1 bönemöte för arbetarna
i tre av Kinas 18 provinser. På detta sätt
bedja vi under en vecka för hvar och en av
missionens missionärer. Mellan half två
och half tre eller tre företages vanligen en
promenad antingen å stadsmuren eller
utanför staden. Från höjden af den först-
nämnda har man en vidsträckt utsigt både
öfver den kringliggande nejden och den
stora floden Yang-tse, här en fjerdingsväg
bred. De tre följande timmarna till kl. 6
till bringas åter med att ”äta skrivtecken”
såsom kineserna uttrycka sig. För många
af oss är detta en ganska hårdsmält
”föda”; dock förefaller kinesiska språket
alls icke att vara så svårt som jag föreställt
mig. Kl. 6 e.m. intages det sista målet för
dagen, aftonvard med thé. En stund häref-
ter ha vi enskild uppbyggelse, bön och bibel -
läsning, hvarpå åter en á två timmar an -
vändas för studier. Denna språkskola bör-
jades för omkring tre år sedan och har
visat sig vara till stor välsignelse. 

Efter språkstudierna reste Henrik
upp till staden Yuncheng i provinsen
Shanxi och påbörjade arbete tillsam-
mans med Erik Folke. Vägen genom
provinsen Henan, som benämns som
äventyrlig och farlig tog 56 dagar. Han
skriver hem och berättar om mötet
med familjen Folke: 

Vi anlände dit den 11 juni vid 9-tiden
på qvällen. Min ledsagare Chan fick snart
fatt i en man, som visade oss hvar utlän-

dingarne bodde vi Fu-hang-Fugatan. Un -
der tiden satt jag på lasset och bad Gud
innerligt, att jag måtte blifva till verklig
hjelp och välsignelse för våra syskon. So
kommo vi fram till stora porten, och min
körsven bultade på väldelig. Br. Folke ut
och tog emot mig. Hag helsade enligt kine-
siskt sätt. Sedan jag helsat på fru Folke och
vi uttryckt vår tacksamhet till Gud å ömse
sidor, att han fört oss tillsammans intogs
qvällsvard. Strax efter måltiden hade vi ett
särskildt tacksägelsemöte inför Herrens
ansigte. Herren hade välsignat mig under
resan och nu välsignade han mig vid fram -
komsten. Ära vare hans namn.

Henrik stannade i Yuncheng under
ca ett halvår och gjorde flera missions-
resor med Erik Folke men redan
under januari följande år (1891) finner
vi honom i grannprovinsen Shaanxi
på västra sidan om den väldiga Gula
Floden.  Målsättningen var att få ett
fotfäste i den stora staden Tong-cheo-
fu (Dali). Detta är inledningen till det
framgångsrika arbete missionen be -

drev i denna provins.  Några månader
senare är Henrik i staden Weinan där
missionen idag (2010) understödjer
byg get av den bibelskola som skall
tjäna stora delar av södra Shaanxi. Här
bestraffades den husvärd som Henrik
hyrde rum av med 200 bambuslag och
kastades i fängelse. Vid denna tid kom
också en mängd flyktingar från pro-
vinsen Shandong till området. Dessa
visade sig vara mottagliga för evange-
liet och många av dem kom att inför-
livas i de församlingar som missionä-
rerna bildade under kommande de -
cen nier. 

Hilma Tjäder kom till Kina 1892 och
stod vid sin makes sida under alla år.
Efter hemkomsten till Sverige 1933
fick Tjäders sin andliga hemvist i Imma -
nuelskyrkan i Malmö. En levnads-
tecknare beskriver deras inträde i för-
samlingen med följande ord: Jag
minns ganska väl, då missionärsparet
Tjäder presenterades för församlingen. De
trädde båda upp i talarstolen. Fru Hilma

Henrik�Tjäder�på�sin�motorcykel�som�han�grävde�ner�då�han�år�1933�lämnade
Kina.�Han�var�fast�besluten�att�komma�tillbaka.

“Natur kata stro fer med följande hungersnöd, in bördeskrig, översvämningar av Gula floden,
epidemier av olika sjukdomar samt ett oerhört ut brett opiummissbruk kallade på 

extra ordinära insatser.”



räckte ungefär sin man Henrik till axlar-
na. Hon framträdde ödmjuk, gudfruktig
och klok, hon hade varit en ”moder” för
många kineser. Man förstod av hennes tal
och böner, hur tjänstelivet inställt henne.
Missionär Tjäder, huvudet högre än många
andra, med sitt yviga helskägg i grånan-
dets tecken ville stanna i Kina länge än,
men fick ej lov.

När vi idag besöker de församlingar
som Hilma och Henrik grundat eller
arbetat i möts vi av hängivna kristna.
För många av dem har efterföljandet
av Kristus inneburit  svårigheter och
förföljelse. Men ändå: medlemsantalet
har mångdubblats. Kyrkorna är över-
fulla och nya byggs hela tiden. Då J.
Holmgren 1888 gav sin flammande
appell vid vår missions första årsmöte
uppskattade han antalet kristna i Kina
till 30 000. Idag har många enskilda

församlingar på vårt gamla fält fler än
dessa 30 000 medlemmar. För detta
tackar vi Gud eller som Henrik Tjäder
i ett brev 1891 skrev till hemmafron-
ten:  Min själ är fylld med fröjd idag, ty
Gud är på vår sida. 

Jan-Endy�Johannesson
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Missionärerna�använde�ofta�tält�vid�evangelisationsarbetet.�Henrik�på�sin�motorcykel�ses�här�tillsammans�med�medlemmarna
i�evangelisationsteamet�från�Jiezhou,�provinsen�Shanxi.�Texten�på�banderollen�lyder:��”Se�Guds�lamm�som�borttager�
världens�synd”.�Bilden�är�tagen�1933,�alltså�samma�år�som�Tjäders�lämnade�Kina.��

Bilden�till�höger: På EÖMs kontor hänger nu

dessa ståtliga textrullar överlämnade till paret

Hilma och Henrik Tjäder då de reste hem till

Sverige för en viloperiod 1898.

“Ni har med möda genomfarit flera tiotusentals mil

för att komma och predika den Sanna Läran för oss,

att därmed förvandla de dåliga sederna till goda

sådana. Huru storartat sant är det inte att vara i

stånd att få kallas Kristi trogne tjänare.

Också har ni under mer än tio års tid genom mödo-

samt och flitigt arbete lyckats upprätta skolor, och

grunda fem kristna församlingar; i sanning kan det

sägas att ni haft omsorg om våra själar.”



Mongolmission är en del av EÖMs
arbete sedan 1897. Vi har glädjen att
samarbeta med och på olika sätt stödja
församlingen och missionscentrat i Erde -
net, Republiken Mongoliet. 

Nyligen fick vi en rapport och väd-
jan om förbön från Boloroo som är rek -
tor på Mongolian Mission Center (MMC).
Hon skriver: Kära syskon i Herren. Vi
skriver till er med stor glädje. Herren utför
sitt mäktiga arbete hos oss och genom oss.
Bed för våra missionskonferenser och de
samtal vi har med dem som grundar nya
församlingar. Bed vidare för våra skolor,
elever och lärare. Bed för ekonomiskt
understöd till hela vår personal och för
vårt stora byggprojekt (nytt bibelinstitut).
Gud välsigne er alla.

Våra mongoliska vänner är involve-
rade i renodlad pionjärmission. Nyli -
gen reste sju av medarbetarna till de
östra provinserna bland annat för att
fira tioårsjubileet för församlingar i Dada,
Henti och Mungunmorit som ligger i
provinsen Tuv. De reste vidare till Ba -
yan-Uul i provinsen Dornod för att
uppmuntra och stödja de unga kyrko-

ledarna där. Vi har också fått motta
nyheter från de team som plantera
nya församlingar. Tumuruu och Nuy -
maa som tidigare arbetade i Tosont -
sengel, i provinsen Zavhan har nu
flyttat till provinshuvudstaden Ulias -
tai. Innan dess hade de utsett ledare
för församlingen i Tosontsengel och
har nu som avsikt att grunda en för-
samling på den nya platsen. Uliastai

har 24 län men endast fyra av dessa
har en kristen församling. Tumuruu
och Nuymaa har som plan att under-
visa kristna i Uliastai så att dessa kan
påbörja arbete i de olika länen. 

Vår missionär Nergui studerar fort-
farande vid universitetet i Ulaan baa -
tar fram till juni 2011 då hon hoppas
kunna dra vidare till sitt missionsfält. 
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Pionjärmission i Mongoliet

Några�av�församlingsmedlemmarna�i�Mungunmorit�i�provinsen�Tuva.

Inblick i Inre Mongoliet
Karin Johansson som under 2008 doktorerade på Svenska Mongolmissionen har skrivit en
intressant och lättläst skildring 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 sän-
der dig boken och inbetalningskort. 
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Vi är inbjudna att besöka församlingen
i Yongji. Vi reser dit med historiska
foton och ett bidrag till deras kyrk-
bygge.

Vi kommer fram till kyrkan. Där
möter oss den kvinnliga pastorn och
tre syskon, en syster och två bröder.
Systern berättar att deras farfar mötte
min farfar 1914. De blev vänner och
han blev kristen, så de tre syskonen
hör till en kristen familj i tredje gene-
rationen. Hon känner till mycket om
farfar och farmor, Verner och Gertrud
Wester. Hon nämnde genast att farfar
dog där 1930. 

Senare åker vi till Puzhou där far-
mor och farfar bodde, till platsen där
farfar byggde en ny kyrka och flera
andra hus. Vi gick omkring och såg
var kyrkan låg, missionärsbostaden,
flick skolan och gatukapellet. Allt revs
1959 då man var rädd att Gula floden
skulle svämma över igen. Byggna der na
är borta men marken är densamma.
Här lekte pappa med sin lillebror som
lärt sig gå och med kocken, som var
en god vän som kunde många hyss.
Han lärde sig julsånger med skolbar-
nen och följde med sin pappa på
besök i fängelset. Han var med mamma
och bibelkvinnorna vid predikotältet.
”Han drar folk så bra.” 

Från den gamla missionsstationen
åker vi upp i bergen till ”sommargrot-
torna”. Syskonen bjuder in oss i deras
sommarhem och tar oss sedan med in
i grannhuset. Här bodde farfar, pastor
Wei, han ville ha den grottan med ett
litet hus framför. Nu förstår jag att det
innersta av den svala grottan använ-
des som skafferi under den heta som-
maren. Jag har läst farmors beskriv-
ning av deras grotta. De enda möblerna
var sängar, resten var trälådor. Tänk
att de bott just här!

Gudstjänsten nästa dag blir en väl-
digt fin upplevelse. Varm och enkel.
En timme prick, och det var bestämt.
Sångövning, kör, texter projicerade på
väggen. Den äldste av de två bröderna
inleder gudstjänsten. Jag får berätta

om farfars liv. Familjen bodde ju all-
deles i närheten av staden. Den unga
pastorn predikade om missionärerna
som goda föredömen.

Efter gudstjänsten far vi, fortfarande
med de tre äldre syskonen som gui-
der, till Haizhou, en liten stad i närhe-
ten. Där står kyrkan kvar som farfar
byggde 1921! Nu har den äldste bro-
dern med sig en gammal, kinesisk
bibel han fått av sin far, som fått den
av missionär Åke Haglund som fått
den efter farfar. ”Till minne av älskade
Gertrud” har farfar skrivit. Jag känner
igen hans handstil från alla brev jag
läst. Sedan far vi till kyrkogården där
farfar, hans båda hustrur och de fyra

barnen blivit begravda. Vi går om kring
i det torra gräset. Området används
fortfarande som kyrkogård. Här och
var står gravstenar. Vi går runt och
söker på marken. Finns det någon-
stans här i gräset spår av de tre höga
gravstenarna vi sett på foton i gamla
album? Vi hittar inget och våra guider
berättar att alla sådana monument
slogs sönder under kulturrevolutio-
nen. Egentligen gör det inget. Att bara
få vara här känns ändå väldigt viktigt. 

Mick�Lidbeck

I farfars fotspår

100 kr + frakt
Allt eventuellt överskott av boken går oavkortat till 
sociala projekt i Kina.

En artikel om boken hittar du under www.eom.nu,
EÖMs tidning nr 18.

Min farfar i Kina 1903-1930
Mick Lidbeck har gått igenom brevsamlingar och tidskrifter för att
kunna teckna sid farfars och fars livsöden i Mittens rike. Läs den
gripande skildringen om de personliga uppoffringar missionärs-
kallet medförde.  

”Till�minne�av�älskade�Gertrud”�stod�det�i�den�slitna�bibeln�jag�fann�i�Kina.�
Foto:�Magnus�Lidbeck.



Utdrag�ur�boken�Min farfar i
Kina

I maj 1934 hålls en minnesstund ”på
griftegården” i Haizhou. Kamraten
Ingeborg Ackzell skickar ett brev till
den nu sjuttonårige Sven med foton
och en redogörelse för högtiden.
Syno dalmötet vandrar ut till graven.
Kamraterna står runt graven och ste-
nen avtäcks. Den ser likadan ut som
de övriga, säkert tre meter hög, murad
i tegel med fyra stora tecken överst

”Uppvakna att skåda Herren”.
Nedanför Verners namn på svenska
och kinesiska. Nu finns bredvid
varandra tre sådana stenar, Gertruds
med Tore, Einar och Anna Greta,
Thoras med Gustaf och Verners egen.
Framför varje gravvård ligger små ste-
nar i en fyrkant vilka markerar själva
graven. 

Diakon Wang från Puchow leder
bön. Äldste Li Chen-the från Luoyang
(Honan-fu) läser bibelord och påmin-
ner vad han lärt av pastor Wester

under deras gemensamma arbete i
Luoyang – när ingen missionär bodde
i Luoyang, var Verner pastor också i
den församlingen. Evangelistskolans
elever sjunger en körsång. Äldste Xie
från Puzhou talar under djup rörelse
om pastor Westers utgivande kärlek
och nit för Guds rikssak och barmhär-
tighet mot nödlidande. Herr Guo,
doktor, berättar hur den unge missio-
när Wester hjälpt hans familj. Missio -
närskamraterna Bergquist, Styre lius
och Linder talar bl a om nöd och nåd
och sorgerna Verner haft att gå ige-
nom. Äldste Li ber att synodalmötets
hälsning skall framföras till Sven.
Sedan vandrar följet tillbaka.

Nästan alla brev, som Verner och
Gertrud skriver, inleds med ett bibel -
ord som de ofta sedan kommenterar.
Sommaren 1929 börjar ett brev till
Sven ”Ty ingen av oss lever för sig
själv”, Rom 14:7. Det, du Sven min,
skola vi aldrig glömma, nämligen att
ingen lever för sig själv allena. Låt oss
alltid komma ihåg att tiden är så kort
och att vi böra medan tiden är, söka
göra vad gott vi kunna emot dem vi
komma i beröring med under den
korta tiden.”– Så levde min farfar.
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“Låt oss alltid komma ihåg
att tiden är så kort och att
vi böra medan tiden är,

söka göra vad gott vi kunna
emot dem vi komma i 
beröring med under den

korta tiden.”

Äntligen�kunde�vi�lokalisera�missionens�gravplats�där�så�många�av�Svenska
Missionens�i�Kina�missionärer�ligger�begravda.�Gravstenarna�var�dock�borta.�
De�försvann�under�kulturrevolutionen.�Foto:�Magnus�Lidbeck.

Missionens�gravplats.�Här�ligger�många�av�pionjärerna�begravda�bland�andra
Verner�Wester,�hans�båda�hustrur�och�de�fyra�barnen.�



Hälsning från Japan

Även om Japan ekonomiskt och politiskt upplever kärva tider kan man utan överdrift säga att
folk har det bra här jämfört med de flesta andra länder.  Samhällsmaskineriet fungerar välsmort
med tanke på den höga befolkningstätheten. 

Visst har det gångna året varit ett sorgens och besvikelsernas år. Pastor Fujitas död i våras var
en chock för oss alla och under året har inte mindre än sex av våra trossyskon härute fått hem-
bud. Men för den som dött i tron på Jesus blir ändå begravningen full av frid och uppståndelse-
hopp. Det är så mycket värre för dem som dör utan Gud och utan hopp. Bed gärna för fru
Shinako Ishikawa, vars man dog i en trafikolycka häromdagen, och hennes tre barn, 12, 10 och 6
år, att de får kraft att komma över denna stora prövning. 

Vår evangelist slutade under året sin tjänst bl.a. på grund av hälsoskäl och ett tag trodde vi att
vi måste ställa in vår Sverige-resa men på Guds förunderliga sätt ordnades allt. Hattori, en f.d.
hemlös erbjöd sig att bli vaktmästare i kyrkan och en 75-årig pastor, Kikuchi, tog med glädje på
sig ansvaret att bli vakanspastor medan vi var borta. Lekmännen i kyrkan tog mera ansvar och
församlingen har mognat och vuxit under vår bortavaro. Hattori är på god väg att bli döpt. Bed
gärna för honom.

Som en del av er vet så är kristna vigslar mycket populära i Japan och även detta år har jag haft
flera förrättningar för ej troende. Jag brukar alltid träffa dem en gång innan vigseln då jag delar
med mig av min kristna tro och synen på äktenskapet samt ger dem en brudbibel med utvalda
bibelord. Jag ser det som ett viktigt såningsarbete. Men detta år har jag också fått förrätta vigsel
mellan bl.a. en dotter till våra mycket goda trossyskon, Kazuo och Setsuko Suzuki, som jag också
hade förmånen att sammanviga för över trettio år sedan. 

Till sist vill jag tacka er alla som ber för vår hälsa. Den 28 oktober opererades jag på nytt. Allt
gick väl och förra veckan fick jag beskedet att cancern tagits bort helt men att jag skulle fortsätta
med regelbundna kontroller. Vi vill båda lägga fram som ett mycket angeläget böneämne att
Herren reser upp nya arbetare som kan bli goda herdar för våra kyrkor här ute. Just nu har vi
förutom pastorsansvaret här i Fuji ansvar för arbetet i Numazu och vi hjälper också fru Fujita som
nybliven änka och pastor i Fujinomiya. Vi behöver också förbön i de samtal vi har med den
japanska Allianskyrkan om ett ev. samgående i framtiden. Många av oss känner behovet av att
komma in i ett större sammanhang. Det är dock gott att veta att det inte är vi utan Kristus själv
som genom Anden bygger sin kyrka och snart är det bygget färdigt och Han kommer tillbaka för
att hämta kyrkan, sin brud.

Slutligen måste jag få berätta om en äldre mans väg till Kristus. Han döptes i en kyrka i
Yokohama den 7 november efter att just fyllt 82 år och idag kom han hit till vårt kapell tillsam-
mans med sin dotter. Dottern Mariko döptes på julafton förra året. Under lång tid och med stort
tålamod har hon försökt leda sin pappa till Kristus. Det var gripande att idag höra hans vittnes-
börd om detta. Han talade om sitt ansvarslösa och syndiga liv inte minst gentemot den egna

familjen, sin hustru och sina barn. Trots att
alla fått lida så mycket för hans högmod och
själviskhet blev han djupt gripen när hans
dotter Mariko på hans 80-årsdag skickade en
present med hälsningen: ”Jag är så glad att
pappa är frisk och hoppas du skall få leva
länge till och att du kommer och hälsar på
snart. Jag ger dig här ett bibelord som jag
själv tycker så mycket om: ”Du är dyrbar i
mina ögon, högt aktad och älskad av mig
”(Jes.43:4) . Detta att vara älskad trots att han
själv visat så lite kärlek blev början till hans
omvändelse och idag vet han att en Frälsare
har fötts just för honom. 

Bo�och�Kerstin�Dellming�
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Mariko�tillsammans�med�sin�far.



Namn: _________________________     Adress: _____________________________________________
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Namn: _________________________     Adress: _____________________________________________

Tänkvärt

En av julens huvudpersoner är den
unga flickan Maria. Vad betyder
Maria i ditt liv? Frågan ställs till nio
kvinnor och deras svar ingick i utställ-
ningen MARIA – drömmen om kvinnan
som Historiska museet i Stockholm
nyligen visat. De nio kvinnornas svar
visar en otrolig bredd. Från den som
närmast är likgiltig inför Maria till de
kvinnor som dagligen umgås med
Maria i bön. 

Jungfru Maria är en förebild för
många miljoner människor. Den som
har besökt kyrkor i t.ex. Italien eller på
Filippinerna, har säkert lagt märke till
alla människor som vördnadsfullt böjt
knä framför Maria-skulpturer. I Maria
har många hittat en syster och vän
som vet vad livet handlar om, också
när inte allt blev som man hade tänkt
sig. Inte underligt att Maria blivit kal-
lad Mater misercordia – Barmhärtig -
hetens moder. Vårt behov av tröst är
omättligt, skrev Stig Dagerman så
insiktsfullt. Många kristna runt om i
världen har i Maria funnit en kvinna
som man har kunnat vända sig till för
att få trygghet och tröst.

Maria var en ung kvinna när hon
födde Jesus. Ordet jungfru har just

betydelsen ung kvinna. Många hakar
upp sig på detta med jungfrufödelsen.
Själv har jag inga problem med att tro
att Jesus kom till genom ett gudomligt
ingripande. För Gud är allting möjligt,
också mirakler. Men det tillhör de där
frågorna där ”tro” betyder att ha en
aning som gränsar till visshet. Det som
är viktigast för mig är att Gud blev
människa genom en vanlig kvinna
från en liten by i Mellanöstern. 

Maria fick erbjudandet om att bli
mor till Guds son. Vi kan kanske ana
vilken närmast chockartad upplevelse
det var för en ung trettonåring. Om
rummet snurrade ett par extra varv så
var det väl inte konstigt. En ängel och
så detta ofattbara erbjudande! Ja,
Maria förstod ingenting! Men hon
svarade, och detta svar tycker jag är
ett av Bibelns vackraste ord:

”Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske
med mig som du har sagt.” Lukas 1:38.

Hon kunde ha sagt nej. Hur hade
världen sett ut då? Vi har inget facit.
Men jag är så jublande glad att Maria
sa ja, att hon ställde sig till Guds för-
fogande. Där är Maria en stor förebild
för oss alla.  Gud vill använda oss alla.
Han ger oss vissa erbjudanden. Men

vi har frihet att svara som vi vill. Som
Anders Frostenson skriver: Vi frihet
fick att bo där, gå och komma, att säga
”ja” till Gud och säga ”nej”. (Psalm 289)

I en av våra under bara Maria-psal-
mer i psalmboken står det (481:4):

O Maria, lär mig dina sånger! 
Lär mig älska honom som har vandrat
genom död och grav till ljusets rike. 
Du vare lovad, Kristus.

Arne�Wikström������
Styrelseledamot av EÖM och 
tidigare missionssekreterare

O Maria, lär mig dina sånger!

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

“Det som är viktigast för mig är att Gud blev människa genom en vanlig kvinna 
från en liten by i Mellanöstern.” 
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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 utskick 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.
Stöd till arbetet i Japan.

Jag beställer boken Jesus i Beijing för 150 kr + frakt.                  
Jag beställer boken Mitt liv som mongol, kines och svensk för 150 kr + frakt.
Jag beställer boken Min farfar i Kina för 100 kr + frakt.

Frankeras ej

Mottagaren 
betalar portot

Evangeliska
Östasienmissionen

Svarspost
415039800
573 20 Tranås

q

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

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

Samlingar i Stockholm
Högmässa i St Görans kyrka

Arne Wikström predikar. Efteråt kyrklunch och föredrag om kyrkan i Kina 
av Mick och Magnus Lidbeck

Kvällar i Rålambsgården kl 18-20
Adress: Rålambsvägen 46, Stockholm. Buss 62 till Vitalisvägen eller t-bana till
Kristineberg. Kvällarna inleds med kaffe/te och smörgås. Ingen anmälan behövs.

Missionssekr. Jan-Endy Johannesson talar om kyrkan i dagens Kina

Missionärerna Birgitta och Per Larsson. Mission och miljö i Kina

Professor Torbjörn Lodén. Dagens Kina

Välkommen�till
Stockholmsgruppens�

träffar�i�Betlehemskyrkan,
Luntmakargatan�82

3 febuari kl 12.30

Mission – en framtidsrörelse?! 

Nina Martinsson, inledande andakt.

Bibelsamtal med Tord Ershammar. 

3 mars  kl 12.30

Rapport från våra systerkyrkor i Kina, Japan

och Mongoliet. Jan-Endy Johannesson

28 april kl 12.30

Färska hälsningar från Shangqiu Kina om 

ett spännande samarbetsprojekt för funktions -

hindrade barn samt rapport från besök i

Japan. Mick och Magnus Lidbeck, 

Birgitta och Tord Ershammar.

EÖM:s årshögtid 2011
Missionens årshögtid hålls 14-15 maj i nybyggda Brunns -
parkskyrkan i Tranås. Notera gärna i almanackan redan nu. 
Se annons i nästa nummer av EÖM-nytt!

Vi behöver ditt stöd till vårt arbete!

• Vidareutbildning av lärare vid särskola i Henan • Förskolearbete i Shaanxi för han-
dikappade barn • Rehab-projekt i Inre Mongoliet • Bibelskolarbete i Shaanxi • Stöd
till kinesiska bibelskolstudenter i Henan • Stöd till mongoliska missionärer • Stöd till
bibelskola i Mongoliet • Församlingsarbete i Japan • Projekthandledning i Fujian och
Henan


