
EÖM Evangeliska Östasienmissionen
Nr 40 • april 2011

Ö
Nytt

Japan i kris – vart är landet på väg?



2

Evangeliska�Östasienmissionen��EÖM

Evangeliska Östasienmissionen (EÖM) har sitt ursprung i Svenska Missionen i Kina (1887) och Svenska Mongolmissionen (1897). Sam man -
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, Elisabeth Hellström, Eva Joelsson, Håkan Leanderson, 
Christina Wiklund och Arne Wikström.
EÖM�–�Nytt
Tidningen utkommer med fyra nummer per år. Frivillig prenumerationsavgift 120 kr. Adress: Linneagatan 18, 573 34 Tranås. 
Tel: 0140-10025, 0736-402733. Fax: 0140-10025. Epost: info@eom.nu Hemsida: www.eom.nu. Plusgiro: 50215-3. Organisationsnr.: 802002-3225.
Ansvarig utgivare och redaktör: Jan-Endy Johannesson. Tryckeri: Skilltryck AB. Grafisk form: Textorama, Tranås     

Framsidan:�Bilden�från�Iwate�län�är�tagen�av�den�katolske�prästen�Iwama�från�Fuji

Missionssekreteraren har ordet

”Vi är omskakade men oskadda”.
När jag ringde våra japanmissio-
närer några timmar efter det stora

skalvet 11 mars så fick jag det lugnande beske-
det jag hoppats på. Det svenska trähuset höll
även om grundvalarna skakade. Varken Kers -
tin och Bosse Dellming, våra japanmissionärer,
eller vi visste då om den oerhörda omfattningen
av den japanska katastrofen. Följande timmar
kunde vi via TV se hur tsunamin svepte med
sig hus, bilar och jordmassor, allt i en enda röra.

OMF-missionären Ron Thomas befann sig just
då i katastrofområdet i Sendai. Han bor granne
med Dellmings i det sommarstugeområde dit
flera missionärer flyr hettan under ett par som-
marveckor. Hans ögonvittnesrapport  om vad
som hände är skakande men han berättar
också om kyrkornas snabba insatser för att
lindra lidandet. På EÖMs hemsida www.eom.nu
kan du se de bilder han tog då tsunamin vällde
in endast ett stenkast från Dellmings sommar-
tillflykt. 

Många har sänt in pengar för nödhjälp i Japan
och vi förmedlar dem till de mest behövande
genom en kristen hjälporganisation i landet.
Detta nummer av EÖM-nytt innehåller flera
inslag från Japan. Låt oss komma ihåg landet i
våra förböner och offer.

Tre av våra missionsvänner: Mick och Magnus
Lidbeck och Tord Ershammar har besökt Kina
under mars månad. På flera platser har de
undervisat om själavård. Slutstationen var
Shang qiu i provinsen Henan där samtal fördes
med församling och en särskola om insatser att
förbättra vården av personer med särskilda
behov. Här var också Bethany Home från Ma -
lay sia representerat genom direktor och vård-
personal. 

Våra kinaresenärer träffade också pastor Liu
Fengqin från Pucheng. I detta nummer ger hon
sitt vittnesbörd om sin uppväxt under kultur-
revolutionen. Då vi i väst gärna vill ha guds -
tjänster med underhållningsinslag är samman-
komsterna i Kina präglade av ett djupare all-
var med bibelstudiet och Kristus i centrum.
Många antecknar flitigt under predikan för att
under veckan senare kunna repetera det
sagda. Under många år hade man inte tillgång
till vare sig predikan eller bibelboken. Även
idag finns endast ett begränsat antal kristna
böcker som församlingsmedlemmarna kan få
tillgång till.

Ett tack till er alla som ber och offrar för EÖMs
arbete och personal. På baksidan av tidningen
ser du vilka projekt för tillfället som är mest
aktuella. Bed för var och ett av dem.

Jan-Endy Johannesson



Blicken hos den lille pojken är bort-
vänd. De andra barnen leker omkring
honom men han sitter där passiv, utan -
för, isolerad i sig själv. Han är nästan
helt döv och den enkla hörapparaten
på ena örat fungerar inte. Hans äldre
bror har samma problem men försö-
ker ändå hänga med de andra barnen.
Han har också bara en bristfällig hör -
apparat på ena örat. Föräldrarna hade
inte råd att ge sina barn mer än var sin
hörapparat av enklaste kvalitet. För den
äldre brodern är det redan för sent att
få en normal skolgång och kunna leka
som andra barn. Men för treåringen
finns ännu chansen om han bara får
rätt hjälpmedel i tid. Skolgården på sär -
 skolan i Shangqiu är full av barn med
olika funktionshinder. 

Enligt rektor He finns nu 80-talet barn
på skolan, 60 döva och 20 med mentala
funktionshinder. 23 lärare tjänstgör på
skolan, dessutom tillkommer 9 lärare
som det saknas lön för. Rektorn berät-
tar om det stöd som skolan fått från
EÖM genom bl.a. Ida Anderssons och
Johanna Bloms besök. Själv har hon
också fått tillfälle att lära sig mer både i
Sverige och på Bethany Home i Malay -
sia. Hon är särskilt glad över samarbe-

tet med kyrkan, som hon själv inte till-
hör men som hon tror kan förmedla
Guds kärlek till barnen.  Förutom profes -
sionell hjälp behövs volontärer som
hjälp och stöd till både barn och föräld-
rar. 

Situationen för döva barn i Kina är
nog så svår men ännu mycket svårare
är det för barn med mentala funktions -
hinder. De göms undan och glöms näs-
tan alltid bort. Bidraget från stat och
kommun är mycket begränsat. Här kan
kyrkan göra en viktig insats genom att
lyfta fram denna grupp och visa på alla
människors lika värde. Ett engage-
mang i sociala projekt ger också ökad
trovärdighet åt kyrkans budskap.
Denna vecka är personal från Bethany
Home på svarsbesök på särskolan.
Direktorn Jayasingh och sjukgymnas-
ten Moe undervisar och ger förslag till
behandling och träning. Margaret Loh
med lång erfarenhet av att skapa kon-
takter med det omgivande samhället
och förändra attityden till barn med
funktionshinder sprider med sitt glada
skratt en skön stämning omkring sig.
Vår dag på skolan avslutas med att alla
barnen bjuder på en musikalisk dans-
och lekfest där också de svenska besö-

karna får hoppa hopprep tillsammans
med barnen. Dagen därpå möter vi
personal från särskolan och kyrkan för
att samtala om det fortsatta samarbe-
tet. Rektorn och de båda pastorerna
Song och Yan är positiva och vill satsa
på ett samarbete trots att man har fullt
upp med att bygga en ny kyrka. Alla
tycks också medvetna om vikten av att
hantera ett samarbete som detta på ett
rätt sätt. Här gäller det att förkunna
evan gelium i handling. I sommar in -
bjuds personal från både särskolan och
kyrkan till Bethany Home för att vara
med på sommarläger med barn med
svåra funktionshinder.  Mot slutet av
året hoppas man på särskolan att få ett
nytt besök av Jayasingh och Moe för
ytterligare professionell undervisning
och handledning. 

Liksom Bethany Home i Malaysia
har visat vad som kan ske i arbetet för
barn med funktionshinder när kyrkan
samarbetar med andra aktörer i sam-
hället är det vår bön och förhoppning
att EÖM ska få medverka till att detta
gränsöverskridande arbete sprids till
fler platser också i Kina.

En förmiddag får vi tillfälle att möta
de närmare 300 deltagarna i en (!) av
kyrkans bibelskolor. Jayasingh lyfter
fram de små bortglömda barnen med
sina olika funktionshinder.

De är ”Special children – God´s gift
to us!” På första bänken sitter en ung
kvinna. Vi ser hur tårarna droppar ner
i den uppslagna Bibeln i hennes knä.
Hon går sedan självmant fram till mik-
rofonen och berättar att detta är första
gången som hon får tala om sin sorg
över sitt barn som föddes med Downs
syndrom och sedan dog i leukemi
några år senare. Här fick hon chansen
att lätta sin börda och få tröst och stöd
i en kristen gemenskap. Innan vi läm-
nar särskolan i Shangqiu lovar vi oss
att den lille treåringen med de svåra
hörselproblemen snarast skall få bästa
tänkbara hörapparater.

Tord�Ershammar
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Nytt hopp för glömda barn i Kina

Han�är�nästan�helt�döv�och
sitter�där�passiv,�utanför,
isolerad�i�sig�själv.
Foto:�Magnus�Lidbeck.

Kina
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Det är nog ingen idag som avundas
premiärminister Kan och hans rege -
ring. Den största katastrofen sedan
andra världskriget har drabbat Japans
land och folk. Över 20 000 döda och
mer än 10 000 saknade; 150 000 hus
förstörda, 10 000-tals evakuerade på
grund av radioaktiva utsläpp från kärn -
kraftverken i Fukushima län. Många
tusen japaner står idag med två tomma
händer, utan arbete eller bostad. I en
liten stad förstördes t.o.m. stadshuset
med alla uppgifter om dess invånare.
Bara en fjärdedel av de anställda över-
levde. Det kommer säkert att ta flera
år innan livet återvänder till det nor-
mala för befolkningen i Iwate, Miyagi
och Fukushima län.

Ett mycket fint drag som kommit
fram hos japanerna dessa dagar är de -
ras tålmodighet. Vi som bott här i många
år har ofta sett detta men särskilt från
utlandet har man förvånats över hur
man tåligt står i långa köer och väntar
på sin tur utan att klaga. Det var gri-
pande att få se hur några poliser upp-
täckte en 16-årig pojke i ett söndersla-
get hus nio dagar efter tsunamin. Det

första han sa var: "Hjälp mig att få ut
farmor." Han och farmor hade blivit
instängda i husets kök men lyckats
överleva med de matvaror som fanns
i kylskåpet. I ambulanshelikopter för-
des sedan de båda till sjukhuset utan
några livshotande skador.

En äldre dam räddades av sin hund.
Hon satt i lugn och ro inne i huset när
hunden plötsligt började skälla och
ville ut. Det var inte dags för den dag-
liga promenaden men hon lydde sin
hund, klädde sig och gick ut. Hunden
drog henne upp mot en höjd och då
hördes jordbävningssirenerna och
strax efter kom tsunamin som hon
aldrig skulle ha hunnit undan om hon
inte redan var på väg upp till höjden.
Det sägs ju att djur har ett sjätte sinne
när det gäller naturkatastrofer.

En ung 19-årig brandman fick i upp -
 drag att stanna kvar på brandstatio-
nen för att via högtalare varna lokal-
befolkningen medan de andra ryckte
ut. Han larmade med så stark och
inträngande röst att alla i hela samhäl-
let lyckades fly undan innan tsunamin
kom.

Alla kyrkor är med och ber och off-
rar för de jordbävningsdrabbade. En
reformert amerikansk missionär i
Numazu har varit uppe två gånger
redan med lastbilar fulla med förnö-
denheter och vår katolske präst och
vän här i Fuji har också varit uppe i de
värst drabbade områdena. Samhället
runt de två kullarna där vi och femtio
andra missionärer har våra sommar-
stugor har tydligen blivit förstört av
tsunamin men så långt vi vet har ingen
missionär eller pastor omkommit.
Många kyrkor har mer eller mindre
förstörts.

Det är gripande att höra om alla
pastorer och missionärer däruppe
som med stor frimodighet vill vara
med och trösta och hjälpa samtidigt
som de vill predika evangelium med
en “tro som är verksam i kärlek”. Det
är min bön att Japans folk denna tid
skall skakas om på samma sätt som
fångvaktaren i Filippi och börja fråga:
“Vad skall jag göra för att bli frälst?”
och låta döpa sig till Kristus och få
medborgarskap i det rike som aldrig
kan skaka (Heb 12:28).

Bo�Dellming

Nyheter från bland annat japanska media

Familjen�Aikawas�hus.�Två�kvinnor�är�fortfarande�i
huset�men�lyckades�senare�komma�över�till�oss.�

Husets�andra�våning�har�hamnat�på�vägen.

Japan

Våra�japanmissionärer�Bosse�och�Kerstin�Dellming�ger�här�sin�syn�på�de�senaste�veckornas�dramatiska�händelser
i�landet.�Bildmaterialet�nedan�kommer�från�Dellmings�vän,�OMF-missionären�Ron�Thomas.�Då�tsunamin�kom
befann�han�sig�i�det�sommarstugeområde�där�många�missionärer�vistas�under�heta�sommarveckor.�Han�blev�ett
ögonvittne�till�katastrofen.�På�vår�hemsida�kan�du�läsa�hans�rapporter�och�se�fler�bilder.�
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I väntan på den stora jordbävningen
Under årtionden har vi här i Shizuoka
län väntat på den stora s.k. Tokai-jord-
bävningen. Regelbundna jordbävnings -
övningar i samhälle, på skolor och
arbets platser hör till rutinen. Likaså
görs husen så jordbävningssäkra som
möjligt och hyllor och möbler skruvas
fast vid väggar och tak. Vid ytterdör-
ren bör finnas ficklampa med extra-
batterier, en ryggsäck med vatten och
torrföda för tre dygn. Utmed Japans
kust har man byggt upp höga betong-
vallar som skydd mot tsunamivågen
och överallt finns skyltar med pilar till
närmaste evakueringsplats. Men när det
största jordskalvet på över ett tusen år
(9 på Richterskalan) inträffade den 11
mars i havet utanför Japans nordost-
kust då hjälpte ingenting.

Den på vissa håll upp till 23 m höga
tsunamin tog med sig allt i sin väg flera
km in på land. Över hela världen har
väl bilder visats från katastrofområde-
na och inte minst från kärnkraftverket
i Fukushima län, där man arbetar dyg -
net runt med att lösa problemet med
det radioaktiva utsläppet. Till en bör-
jan fick kraftverkets personal sova en
timma per dygn men även nu arbetar
och sover i skift flera hundra i ett jord-
bävningssäkert hus utan ventilation
med knapphändig mat tre hundra
meter från kraftverket. Inget avund-
samt jobb precis. Trots att vi bor nästan
femtio mil från epicentrat gungade
jorden sidledes i 3-4 min men åstad-
kom inga skador.

Däremot fick vi den 15 mars upple-
va den starkaste jordbävningen vi hit-
tills varit med om med starka skak-
ningar och svängningar och skram-
mel av allt som ramlade ner på golvet.
En liten glasvas for över hela rummet
utan att gå sönder. Jordbävningens
centrum (6 på Richterskalan) var 10 km
under Fujinomiya stad, där vår dotter
Kristina med familj bor, 7 km från oss.
Hos dem var förödelsen större.
Böcker, glas och mat ramlade ut från
hyllor och skåp men huset klarade sig.
Närmaste grannen fick evakueras
eftersom fönsterrutor gått sönder. På
olika plaster har jorden sänkts respek-
tive höjt sig. Även i vår stad har många
tegelpannor ramlat av husen och ifrån
stans högtalare talar man om vart
man kan åka med krossat glas och var
man kan hämta stora plastskynken
för att lägga på de trasiga taken. Från
högtalarna kommer också meddelande
om när det blir elstopp samt varning
för nya skalv. Men här är det ingen
som klagar. Vår granne håller just på
att lägga om sitt tak. De flesta är liv -
rädda men säger inget. På internet
varnas för Tokai-jordbävningen, Fuji -
bergets vulkanutbrott och tsunami m.m.

Mitt i allt detta och medan svenska
UD erbjöd alla svenskar att lämna
Japan låg Bosse på sjukhus för sin se -
naste blåscanceroperation. Där fick han
skriva på extra papper om eventuella
jordbävningar eller elavbrott skulle
uppstå under operationen. Men allt

gick väl och när dessa rader skrivs är
han just på väg in igen för en ljumsk-
bråcksoperation. Annars hade nog
Bosse varit på väg i lastbil med förnö-
denheter till Sendai.  Dit brukar vi åka
varje sommar. Vi äger ett av de femtio
gamla sommarhusen där som byggts
för missionärer på två kullar utmed
havet. Våra stugor har klarat sig men
alla samhällen nedanför sköljdes bort
av tsunamin. Men vår väns 102-åriga
mamma på ett äldreboende nära
havet klarade sig. Det kraftiga betong-
huset lyckades hålla stånd mot tsuna-
min och de gamla evakuerades till
husets övre plan.

Många utlänningar har flytt landet.
Av våra kinesiska studerande är bara
en kvar. Japanerna däremot visar inte
sina känslor. Med ett leende kan de
berätta om hur deras hus blivit för-
störda och anhöriga svepts bort. Men
häromdagen pekade vår närmaste
granne på mig och sa till någon:
”Kyrkan är ju här och dom där borta
och (Gud) bevarar oss. Förresten, du,
bed för mig och min fru.” Leende for
hon iväg. Inte bara den japanska mar-
ken vrider sig och väntar på sin för-
lossning utan också människorna. Vi
är så tacksamma för alla hälsningar
och förböner. De behövs i vår gungande
tillvaro. Bed att allt som händer skall
bli till ett andligt genombrott och
män niskor får möta Jesus genom oss.  

Kerstin�Dellming

Familjen�Mishima.�Frun�leende�mitt�i�katastrofen. Båten�kastades�upp�på�hustaket.

Japan



Vi är tre som reser till Kina i mars i år,
Tord Ershammar, Magnus och Mick
Lidbeck. Resan går till fyra platser där
vår mission har kontakter idag. På två
av platserna fanns dessutom den gamla
Kina-missionens stationer och försam -
lingar. Flera missionärer har bott där.
Vårt uppdrag är förstås att besöka
kyrkorna och att följa upp ett par pro-
jekt. Magnus och jag ska också under-
visa om själavård på ett par bibelsko-
lor. Följ med oss på vår resa!

g Vi landar i Xian och fortsätter
med bil till Pucheng, där Tord bodde
några år som barn. Det är tredje gången
Magnus och jag har seminarier här.
Det är samma härliga känsla som tidi-
gare, när de två hundra eleverna sätter
igång och surrar i smågrupper om vad
det finns för hjälp i kyrkan för vår tro.
Själavård, att få berätta personligt om
svårigheter i livet eller tron för någon
som vill lyssna, kan bli till be frielse.
En månads bibelskola sker här två
gånger om året. Församlingar i om rå -
det runt omkring sänder elever. Många
har uppdrag i sin församling. Överallt
växer kyrkorna med nya troende, över-
allt är det stor brist på pastorer.  Det
behövs många frivilligarbetare. Pastor
Jia är den starka ledaren för kyrkan i

hela området. I september fick han
äntligen en kollega, när den kvinnliga
evangelisten Liu Fengqin efter många
års tjänst fick tillåtelse av myndighe-
terna att prästvigas. Vi besöker pastor
Jias by, där hans fru driver deras jord-
bruk och församlingen just byggt en
kyrka. Vi lyssnar till Pucheng-försam-

lingens planer att öppna en förskola
med plats också för barn med funk-
tionshinder. 

g Nästa station på vår resa är
Yongji, som också är en gammal mis-
sionsstation. Här levde min farfar un -
der många år, både med och utan sin

familj. Våra kärleksfulla vänner, de fyra
syskonen Dang tar oss med till platser
där deras farfar och min farfar var
nära varandra: missionsstationen och
sommargrottorna i bergen. Det häll-
regnar och är kallt, men värmen vän-
nerna möter oss med är påtaglig. De
har inbjudit kristna från staden och
landsbygden runt omkring så att
dessa skall få tillfälle att träffa oss.
Kyrkan är full, säkert 400 personer. Vi
har också en fråga med oss: Varför blir
så många kineser kristna? Svaren
handlar ofta om missionärernas utsäde
som bär rik frukt idag. 

g I Zhoukou samlas 500 000 kristna
i 1 200 kyrkor. Sex präster och 4000
evangelister sköter församlingarna.
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Bland kristna i Kina våren 2011

Från�förmiddagsmötet�i�Pucheng.�Fullsatt�kyrka.�Bibelspråk�på�väggarna.�
På�banderollen�längst�bak�står�det.�”Du�skall�älska�Herren�av�hela�ditt�hjärta,�
av�hela�din�själ,�av�hela�ditt�förstånd�och�av�hela�din�kraft”.�Foto�Tord�Ershammar.

Syster�Dang�visar�på�fotografiet�från�svunna�tider�med�missionärerna�Francis�och
Åke�Haglund.�Bilden�tagen�i�Yongji.�Foto�Tord�Ershammar.

Kina



EÖM har varit med i ett hiv/aidspro-
jekt och vi stödjer deras bibelskola.
Den tvååriga kursen ger gedigen
bibelkunskap men också en praktisk
yrkesutbildning som ger möjlighet till
försörjning. En ny plan är att utbilda
elever till läkare. Så kan en kyrka sam-
tidigt bli ett litet sjukhus. Vi är impo-
nerade av deras konstruktiva planer.

g I Shangqiu möter vi vännerna i
kyrkan men också tre vänner från
Malaysia. Deras besök just nu i kyr-
kan och på specialskolan för barn med
funktionshinder är det femte ledet i
ett projekt EÖM stödjer. Det ska
utveckla kompetensen hos lärarna på
skolan och försöka integrera barnen
mer i samhället. Kyrkans roll blir att
inspirera kristna att bli volontärer på

skolan. Vi hoppas att skolan ska bli ett
föredöme för andra i området. Vi be -
sö ker kyrkor, bibelskolorna, ett möte
för husförsamlingarnas ledare och
musikutbildningen. Sjuttio unga entu-
siaster spelar piano, slagverk och
sjunger. De blir evangelistteam efter
två år här. Vi överväldigas av deras tro
och glädje – och förskräcks när vi
besöker ett stort kallt rum där femtio
av dem bor. Den skolan ligger vid en
byggarbetsplats, där den nya kyrkan
växer fram. Än finns bara ett under-
jordiskt garage för 100 bilar. I år ska
julens gudstjänster firas där och under
nästa år byggs fler våningar bl a för
bibelskolan. Denna kyrka kommer att
resa sig högt och synas från alla håll.

Under hela resan får vi turas om
med att ge en hälsning från Sverige.
Och hela tiden möts vi med stor gäst-
frihet. Det jag länge vill minnas är
besöket i en av myndigheterna regi-
strerad husförsamling. Ett fullt rum,
säkert 100 personer på små pallar,
många unga, bön och samtal. Varför
blev ni kristna? Guds kärlek och kär-
leken mellan de troende.   

Mick�Lidbeck
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Många�ungdomar�med�på�mötet�i�den�registrerade�husförsamlingen�i�Shangqiu.

Många�av�eleverna�på�särskolan�i�Shangqiu�är�döva�eller�dövstumma.�
Foto�Tord�Ershammar.

Kina
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Vittnesbörd�av�Liu�Fengqin�från
Pucheng,�Kina

Jag föddes in i ett kristet hem och jag
läste ofta Bibeln tillsammans med mina
föräldrar. Den period jag berättar om
gäller tiden för den svåra kulturrevo-
lutionen som härjade vårt land under
en lång tid. Aldrig någonsin tidigare
hade vi i Kina varit med om något lik-
nande. Denna period pågick under
hela tio år och efterlämnade många

gastkramande minnen åt en hel gene-
ration kineser. De kristna församling-
arna var bland de första att bli attack-
erade. Många kyrkor brändes ner eller
revs. Församlingarna dömdes till under -
gång och de som var anställda i olika
samfund blev förföljda. I allt detta vet
vi dock att Herren som skapat himmel
och jord inte ens låter en sparv falla till

jorden utan att han så tillåter. Vi vet
också att om inte Gud tillåtit att kyr-
korna stängts så hade inte en helt
annan dörr till liv och verksamhet
kunnat öppnas för de troende. Jag ta -
lar om en dörr som ingen världslig
makt kunde tillsluta. Fastän kyrkpor-
tarna var stängda under hela tio år så
var församlingarnas inflytande större
än någonsin. Den erfarenhet som vi
då fick är verkligen dyrbar. 

Vid tiden för kulturrevolutionen var
jag knappt tio år men de minnen jag
har är fortfarande levande för mig.
Min mamma och några äldre vänner
gav mig ett levande vittnesbörd om
Jesu kärlek genom sina sätt att leva.
Jesu sa en gång: ”Om ni samlas två
eller tre i mitt namn så är jag mitt
ibland er”. Om Herren är mitt ibland

de sina så blir det en levande försam-
ling även om kyrkan som byggnad är
försvunnen. Under den här tiden bör-
jade jag uppleva Guds kallelse till
tjänst. Jag som var den minsta och helt
obetydlig. Det var nästan som i Bibeln
då änglarna gav budskapet till de
enkla herdarna för att de i sin tur skulle
proklamera det glada budskapet. 

Min mamma började övervakas av
myndigheterna. Hon kunde inte längre

lämna hemmet hur som helst. Hon
berättade för mig att skälet till detta
var att mormor hade umgåtts med de
utländska missionärerna. Min farbror
som bar namnet Liang var diakon i
församlingen. Han vill stärka mam-
mas mod så under julhelgen 1970 bjöd
han i hemlighet in flera troende sys-
kon till att ha möte hos oss. Vi firade

Att vara kristen under kulturrevolutionen
- ett ögonvittne berättar

Efter�flera�år�har�äntligen�Liu�Fengqin�fått�tillåtelse�av�myndigheterna�att�bli�vigd�som�pastor.�Här�tillsammans�med�sina�två
barn�som�båda�går�i�sin�mors�fotspår.�I�församlingen�i�Pucheng�har�man�nu�två�pastorer�på�ca�30�000�medlemmar.�

Kina



julgudstjänst hemma i grottbostaden
som var vårt hem. Det var första jul-
mötet för mig sedan kulturrevolutio-
nen inletts 1966. Den kvällen var vi
både nervösa för att bli upptäckta och
samtidigt upprymda över att få vara
tillsammans. Det utspelades mycket
som framstår som oförglömligt för mig
från den tiden. Min farbror Liang bru-
kade komma under dagtid och förbe-
reda kvällens möte. Han började med
att ur minnet citera bibelord som mina
större bröder skrev ned på pappers-
remsor. Dessa rullade sedan min far -
bror ihop till små, små rullar. De tro-
ende vännerna i församlingen arbetade
under dagen men under kvällstid kom
fler än tio av dem, en och en, i skydd
av mörkret från byarna omkring vårt
hem, en del från en hel mils avstånd. 

Alldeles framför vårt hus tog sko-
gen vid. Våra mötesbesökare gick inte
den vanliga vägen utan smet in i stu-
gan i skydd av träden.  Vi var rädda att

våra grannar skulle upptäcka att så
mycket folk samlades hemma hos oss.
Dörren och de ventiler som fanns i
grottan förseglades för att inte något
ljussken skull synas utanför hemmet
och vaktposter var utposterade fram-
för porten. Innanför sjöng vi den 23
psalmen med lägsta möjliga ljudnivå.
Under hela mötet flödade både tårar
och skratt. Vid ett  sådant möte fick jag
för första gången ta till mig Guds löfte
från Ps 32:1. ”Salig är den som fått sin
överträdelse förlåten, sin synd över-
täckt”. Jag var ju inte så gammal då
och förstod inte helt innebörden av
det hela men sen jag blev lite äldre
funderade jag mycket över meningen
med bibelordet. På den remsa som jag
fått fanns ordet ”synd”. Det ordet tyck-
te jag inte om.  Den där speciella kväl-
len fanns det ingen annan som hade
det ordet på sina remsor – bara jag. 

År 1976 gick min far bort. Det var
samma tid som när kulturrevolutio-
nen led mot sitt slut och Kina började
nu öppna upp för yttervärlden men
det kändes oerhört tungt att vara med
på begravningen efter min far. Jag var
nu 12 år gammal, mitt under min
känsliga tonårstid. 

Så fort jag kom hem från skolan på
eftermiddagarna läste jag bibelverser

för mamma och jag hade redan en fast
tro på Jesus. Sedan pappa gått bort
måste mamma ta hand om mig och
mina sex syskon ensam. Under denna
svåra tid fick vi ändå uppleva att Gud
är änkors och faderlösa barns beskyd-
dare. Herren lämnade oss inte ensam-
ma. Han förblev vår hjälp i nöden. 

Det dröjde till dess jag slutat grund -
skolan innan jag verkligen började
lära känna Jesus. Det hände en gång
vid ett hemmöte att en Herrens tjänare
talade om det som Jesus ropade ut på
korset. ”Min Gud, min Gud, varför
har du övergivit mig. När jag lyssnade
till honom upplevde jag en stor nöd i
mitt hjärta. Jag började tänka på det
tillfälle när jag tagit emot bibelremsan
som nämnde ordet ”synd”. Då mötet
avslutades i bön vände jag mig till
Gud och bekände under tårar mina
synder inför Honom. Bibeln säger ju
att om vi bekänner våra synder så är
Han trofast och rättfärdig så att han
förlåter oss våra synder och renar oss
från all orättfärdighet. Från den stun-
den började jag få en längtan att bli en
Herrens tjänare och förkunna evange-
liet men det dröjde ända fram till 1996
innan jag förberett mig för framtiden.
Jag hade då avslutat en tre års utbild-
ning vid Shaanxi Bibelseminarium i
Xian.

Jag känner mig idag oändligt tack-
sam för att båda mina barn har tagit
emot Herren och förbereder sig för
tjänst vid samma bibelseminarium.
Min man tog emot Jesus efter en
olyckshändelse som inträffade 2008.
Jag ger verkligen Herren hela äran för
vad han gjort.’

9

“Fastän kyrkportarna var stängda under hela tio år 
så var församlingarnas inflytande större än någonsin. 
Den erfarenhet som vi då fick är verkligen dyrbar..”

“Dörren och de ventiler som fanns i grottan förseglades för
att inte något ljussken skull synas utanför hemmet...
Innanför sjöng vi den 23 psalmen med lägsta möjliga 

ljudnivå. Under hela mötet flödade både tårar och skratt.”

Liu�Fengqins�mamma.�

Kina
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För ett tag sedan kontaktades EÖM av
Joel Sverker, Svenska missionsrådets
handläggare för Asien. Han berättade att
SMR planerade en utvärdering av de
projekt SMR stödjer. Utvärde ringen
skulle handla om medlemsorganisa-
tionernas projektarbete ur ett rättig-
hetsbaserat perspektiv. Joel berättade
att han och Anders Malmstigen, an sva -
rig för SMR:s utvecklingsarbete, skulle
besöka ett antal projektområden och
att de var intresserade av att inkludera
EÖM:s projekt i Kina i sin utvärdering. 

Amity Foundation, med vilka EÖM
har samarbetat i ett antal projekt de
senaste åren, kontaktades och planer
för ett besök gjordes upp. Resan gick
till Zhoukou i Henan och Baoshan i
Yunnan. På båda ställena driver EÖM
tillsammans med Amity och lokala
kyrkor projekt som stöder HIV/AIDS-
drabbade. I Zhoukou sker det kanske
på ett mer påtagligt sätt då projektet
där handlar om kurser i omvårdnad
av AIDS-sjuka i hemmet. Familje med -
lemmarna lär sig till exempel hur vik-
tigt det är med god nutrition och hygi-
en och att förebygga och behandla enk -
lare symtom. I Baoshan handlar projek -
tet mer om att förebygga att sjukdo-
men sprids genom kurser och utbild-
ningar.

I Zhengzhou möttes vi av Mr Wei
Wei från Amity och projektledare Mr
Wu samt två medarbetare från projekt -
kontoret i Zhoukou. Tre intensiva da gar
följde med sammanträden och möten
och besök i byar. Anders och Joel ville
träffa representanter från alla grupper
som varit involverade i projekten.
Förutom EÖM och Amity och kyrko-
ledare från Zhoukous kristna råd
även projektledare från Zhoukous
projektkontor och medarbetare från
kontoret. Sedan också ledare från de
lokala kristna råd i de kommuner pro-
jektet genomförts, byledare, byläkare
och vanliga bybor samt familjemed-
lemmar och HIV-smittade och AIDS-

sjuka som deltagit i kurserna. Dess -
utom fick vi träffa politiska ledare på
olika nivåer.

Jag har tidigare besökt Zhoukou vid
ett par tillfällen och träffat många av
de här människorna förut. Men An -
ders och Joels frågor var av en lite
annor lunda karaktär än de jag brukar
ställa. De frågade saker som Vad är
mänskliga rättigheter?, Vems ansvar är det
att de här människornas rättigheter upp-
rätthålls? och Vad har den kristna kyrkan
för roll i samhället? Jag märkte på några
av de som blev intervjuade att de blev
lite ställda av frågorna. En del av frå-
gorna var svåra att svara på därför att
de kräver en hel del eftertanke, en del
var svåra att svara på eftersom det
kunde vara känsligt på grund av det
politiska läget. Flera av de som inter-
vjuades svarade att mänskliga rättig-
heter handlar om att ha mat för
dagen, att ha rätt till boende, utbild-
ning, arbete och sjukvård. I områden
där många har svårt att ens klara var-
dagen ligger kanske inte det vi ofta tän -
ker på när vi använder ordet mänskli-
ga rättigheter; yttrandefrihet och poli-
tisk frihet, högst på priorite ringslistan.
Men det är viktigt för oss att komma
ihåg att mänskliga rättigheter både
handlar om en acceptabel levnads -
standard och om personlig frihet. 

I många fall tror jag att kyrkan arbe-
tar med rättigheter och jämlikhet, men
att de inte alltid tänker på det i de ter-
merna eller sätter ord på det. Anders
och Joels frågor och kommentarer
väckte nog många tankar och funde -
ringar. Och med projektledaren och
medarbetarna på projektkontoret som
vi spenderade mest tid tillsammans
med uppkom många intressanta dis-
kussioner under mer informella for-
mer; under måltider och i minibussen,
på väg till olika ställen.

I Baoshan, en timmes flyg från Kun -
ming, provinshuvudstaden i Yunnan i
södra Kina, följde liknande möten och

besök under tre dagar. Här deltog också
Anders och Joel i en av kurserna om
HIV/AIDS och fick se den varierade
undervisningsmetodiken som varit ut -
märkande för projektet i Yun nan där
de, oftast ganska unga lärarna, blan-
dar teori med lekar, teater, rollspel,
frågestunder och sånger – allt för att få
deltagarna så aktiva som möjligt.

Överlag var det en mycket lärorik
och inspirerande resa där jag tror att
alla parter lärde sig mycket. För mig
personligen var det en nyttig erfaren-
het att se projekten ur ett vidare per-
spektiv än det praktiska ”här-och-
nu”, och tänka i banor kring hur pro-
jekten mer långsiktigt kan bidra till en
positiv förändring till ett rättvisare
och mer jämställt samhälle. Det var
också uppmuntrande att SMR var så
positiva till EÖM:s arbetssätt. Efter
resan skriver Anders och Joel i sin
reserapport: SMR ser gärna att EÖM
fortsätter samarbeta med SMR och vill
uppmuntra EÖM att fortsätta söka medel
för Kina. EÖM har en expertis, engage-
mang och strategiska relationer som kan
gynna den kinesiska kyrkan. Jag tror att
det arbete vi gör i Kina är viktigt och
jag hoppas att vi får möjlighet till att
fortsätta det även i framtiden med
stöd från SMR.

Annelie�Sköld,�projektansvarig�på�EÖM�

Svenska Missionsrådet besöker EÖM:s
projekt i Kina

Samtal�i�grupper�kan�fördjupa�lärandet.

Kina
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Tänkvärt

I påsktid talar vi om kvinnorna vid
gra ven. Nu vill jag ta med er till en
grav i Kina …

För tio år sedan var jag för första
gången i Kina. Vi visste inte riktigt om
vi skulle hitta spår efter min svärfars
föräldrar. Vi hade med gamla foton,
men trodde inte att vi skulle hitta
något konkret. Men så kom vi nära
den plats, där de hade verkat som
missionärer nästan hundra år tidigare.
Vi mötte en pastor som visste var
deras gravar hade funnits. Bara ett par
mil bort i detta stora land! Men grav -
platsen var borta, fick vi höra. Närmare
kunde vi inte komma.

Förra året var vi på resa i Haizhou
för att se en kyrka som farfar hade
byggt. Vännerna tog med oss till grav -
platsen, som faktiskt fanns kvar. Det
var med förundran vi stod på det fält
där gravarna funnits. Gravstenarna
hade förstörts under kulturrevolutio-
nen, fick vi höra. Vi såg andra yngre
gravstenar. Vi hade kommit ännu när-
mare!

Under mars månad i år, 2011, var vi
tillbaka på samma plats för att än en
gång få se området där gravarna fun-
nits. Den här gången hade vi med oss

två kvinnor, som kunde peka ut den
exakta platsen där gravarna varit!
Den ena var med 1958 och såg när
man tog ner de stora stenarna vi sökt.
Hon berättade att man skulle göra
kalk av stenen … Så här nära hade vi
aldrig drömt om att komma.

Nu vill dessa kvinnor vid graven
söka tillstånd att göra ett minnesmärke
här över dem som hade förmedlat tro.

Vi har frågat människor i kyrkan i
Kina hur det kommer sig att så många
blir kristna. Flera har sagt att det beror
på missionärerna. Att göra minnes-
märken där gravarna funnits kan bli
ett tecken för tro. De som gått före i tron
är uppmuntran till tro idag.

Och änglarna sade till Maria från Mag -
dala: ”Varför gråter du, kvinna?”
Hon svarade: ”De har flyttat bort min
her re, och jag vet inte var de har lagt
honom.”
När hon hade sagt det vände hon sig om
och såg Jesus stå där, men hon förstod inte
att det var han. (Joh 20:13-14)

Det var inte så lätt för Maria att genast
förstå vad som hänt. Det var så
omtumlande det hon varit med om.

Hon hade trott att Jesus skulle fortsätta
att leda dem. Och så hade hon sett hur
han dödats. När hon nu såg Jesus,
kunde hon inte förstå att det var han.
Hon såg inte klart. Hon hade i tårar i
ögonen. Hon var uppfylld av sin sorg
och kunde inte se klart, inte inse
meningen av det som hänt. Hon såg,
men kunde ännu inte inse, inte förstå. 

Nu står vi tillsammans med kvin-
norna vid graven i Haizhow. Det är
svårt att genast förstå det vi ser. Vad
kommer jag att förstå senare? Hur
kommer detta att påverka min tro?

Att se sker på ett ögonblick. Att för-
stå kan ta lång tid.

Magnus�Lidbeck����

Kvinnorna vid graven …

… i Haizhow

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

“Att se sker på ett ögonblick. Att förstå kan ta lång tid.” 
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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.

Vi behöver ditt stöd till vårt arbete!

• Katastrofhjälp till Japan. Vi förmedlar medel till kristen hjälp organisation i landet! 

• Vidareutbildning av lärare vid särskola i Henan • Förskolearbete i Shaanxi för handikappade 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

EÖMs årskonferens 14-15 maj
i Brunnsparkskyrkan, Tranås

Program

Lör. 15 EÖMs offentliga årsmöte i lilla salen 
(ingång från Storgatan)

Lör. 16 Kaffe
Lör. 16.30 Mick o Magnus Lidbeck, nyss hemkomna från 

Kina, berättar om sina upplevelser
Lör. 17.30 Ida Andersson talar om utbildning i Kina gällande 

vård av medfödda och förvärvade hjärnskador 
Lör. 19.00 Stora samlingssalen. Missionsmöte med fokus på

Kina, Mongoliet och Japan
Sön. 10 Gudstjänst. Tord Ershammar predikar. 

Tillfälle till frågor vid kyrkkaffet

Alla hjärtligt välkomna

Kallelse till årsmöte
EÖMs årsmöte med sedvanliga 
förhandlingar hålles 14 maj kl. 15
i Brunnsparkskyrkan. Tranås. 
Alla hjärtligt välkomna.


