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Missionssekreteraren har ordet

Iår firade vi vår årskonferens i den nybyggda
Brunnsparkskyrkan i Tranås då vi också
blickade tillbaka på året som gått och sum-

merade missionens insatser. Vi kan återigen
konstatera att Gud öppnat många dörrar till
meningsfull tjänst i Kina, Mongoliet och Japan
för vår mission. Verksamhetsberättelsen som
finns med i denna tidning vittar om detta. Vi
blickar också framåt och tror att, vi med de
medel som står oss till buds, kan få göra skill-
nad där dörrar till tjänst fortfarande står
öppna. Vi tänker bland annat på de människor
som vi mött i Kina med funktionshinder av
olika slag. Vi hoppas att tillsammans med för-
samlingar i landet kunna lyfta upp denna
grupp av människor som har allra lägst status.
I Kina är det de som föds med utvecklingsstör-
ning. Någon har sagt att man bör bedöma ett
lands etik och moral efter hur man tar hand
om de svagaste i samhället. 

Även i denna tidning får vi naturligtvis en rap-
port från Japan. Många har sänt in gåvor och
vår medarbetare Bo Dellming reser under
sommaren upp till katastrofområdet för att
undersöka hur medlen bäst kan komma de
mest utsatta till del. Vi ser gärna att hjälp kana-
liseras genom de kristna församlingarna i om -
rådet. Vi funderar också på hur vår mission
långsiktigt kan stödja genom att finnas med i
ett nätverk av själavård. Att ge pastorer och
andra medlemmar verktyg att kunna lyssna
och trösta under en tid då behovet av just detta
verkar obegränsat stort. Många har förlorat
allt: familjemedlemmar, hus och hem men
framför allt viljan att leva vidare. Här kan för-
samlingarna bli en resurs i det långvariga upp-
byggnadsarbete som nu inleds efter den akuta
fasen att rädda liv. Vi ber att Gud skall leda oss
i detta arbete.

En ny bok om den kinesiska kyrkan recensera-
des under maj månad i Dagens Nyheter av bis-
kop emeritus Jonas Jonsson. Boken heter
Redeemed by fire – The rise of popular Christianity
in modern China (Yale University press). För fat -
taren Lian Xi beskriver de många sekter och
avarter av kristendom som vuxit fram i Kina
under senare år. Ett problem med både boken
och recensionen är dock att den typ av kristen-
dom som växer och karaktäriseras av ett brin-
nande böneliv och evangelisation ofta beskrivs
som sektliknande. Exempel på detta är den
långa utläggningen om pekingpastorn Wang -
ming Daos verksamhet. Han var djupt respek-
terad och uppskattad av missionärerna från
Svenska Missionen i Kina och besökte också mis-
sionens verksamhetsområde för mötesserier.
Även så den brinnande evangelisten John
Sung. 

När detta är sagt kan vi ändå konstatera att
boken fyller ett behov då den mer grundligt än
något annat verk beskriver framväxten av sek-
ter som både John Sung och Wangming Dao
säkert skulle ta avstånd från om de levt idag.
Dessa sekter gör anspråk på att själva äga den
enda fulla sanningen och också fördöma alla
som inte har samma syn.  Den sekt som skadat
den kristna kyrkan allra mest är förmodligen
Blixten från Öster. EÖMs satsning på bibelsko-
lor både i Henan och i Shaanxi känns mycket
relevant. Sund bibelundervisning samt gemen -
skap med troende av andra traditioner är de
bästa botemedlen mot avarter och urspårning.
Till sist ett varmt tack till er alla som ber och
offrar för vårt arbete. Vi önskar er en härlig
sommar. 

Jan-Endy Johannesson



Det är nu tre månader sedan den stora
jordbävningen och tsunamin drabbade
Japan. Ja, ibland känns det som att allt
stannade av då och man talar om ti -
den före och tiden efter tsunamin. De
jordskalv som sedan höll på i veckor
efteråt har satt spår efter sig både i oss
människor och i samhället. Det kärn -
kraftverk som ligger i vårt län har
stängts av på obestämd framtid och i
alla städer utmed havet, Suruga buk -
ten, har man insett hur oskyddade vi
är om en lika stor tsunami skulle träffa
oss. Vi ligger i ett sedan länge jord-
bävningshotat område.

Regnperioden har börjat tidigare än
vanligt, sängkläder och mattor känns
som fuktig mossa och krafterna avtar.
Flera i kyrkan har svårt att sova och
mår inte bra. ”Den stora tröttheten”
brukar jag kalla den fysiska och andliga

kraftlöshet som regelbundet kommer
över oss här i Japan. Själv har jag inte
mått så bra heller. Jag for med till
Tokyo på ett seminarium om ”att leva
med mål och mening” med en ny -
spräckt tand som inte bara satte ner
krafterna utan också förändrade ansikts -
formen. Varhärdar är inte roliga och
inte behandlingarna heller. Mitt i allt
detta drömde jag en dröm som i all sin
symbolik var en bild av vad jag upp-
levt i församlingen: de viskande rös-
terna, något som gömdes undan, ste-
gen som avlägsnades ner för en mörk
trappa, mörkret, tomheten och en för-
lamande svaghet. I drömmen smög
jag mig nerför trappan och där genom
gluggen såg jag vad som hänt.
Fienden var inne på området och alla
stod som förlamade, stelfrusna, i olika
ställningar. Då bröts förlamningen inom

mig. Jag rusade fram med armarna i
vädret och ropade: ”Jesus är Herre!
Han har dött och uppstått! Jesus lever!
Jesus är segrare!” Som genom ett troll-
slag kom alla till liv, leende och glada.
Fienden rusade ut men dängde till
mig på vägen. Där slutade drömmen.
Det var mitt i natten och jag kände
mig sjuk och svag. Ett ögonblick var
ondskans kraft kompakt men för-
svann genast. Drömmen påminde om
när Amalek kom och stred mot Israel.
När Mose höll armarna uppe segrade
Josua mot fienden och när han blev
trött fick Aron och Hur stödja honom.
Så är det för oss. Vi behöver förbönens
stödjande armar för att kunna hålla
uppe våra armar i den andliga kam-
pen härute. I oss själva är vi oändligt
svaga. Tack alla ni som bett och ber för
oss och Japans folk.            forts. sid 5
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Det kom ett brev från det jordbävnings-
drabbade Japan…

Den stora jordbävningen med tsunamin och ständigt återkommande efterskalv har lämnat efter sig spår av utmattning även
i de områden som inte drabbades av den ”stora katastrofen”. Foto: Iwama.

Japan
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Vi har varit på resa, Tord Ershammar
och vi två. Vi har mött många männi-
skor på olika platser. Att resa är att få
nya intryck, att påverkas och kanske
påverka andra. 

”Vad är det ni går här och talar med
varandra om på vägen?” Jesu fråga till
två lärjungar på väg till Emmaus är en
meningsfull fråga också till oss. 

När vi for till Kina i våras hade vi
med oss en fråga från vår församling.
Försök ta reda på varför så många
kineser blir kristna idag. Den frågan
ställde vi många gånger i olika sam-
manhang och vi fick svar, som fördju-
pade vår bild av människor vi mötte. 

I Pucheng sitter vi på restaurant en
kväll med pastor Jia och hans kvinnliga

kollega Liu Fengqin och en tolk. Vi får
höra om 200 döpta varje år. Flera kom-
mer från församlingar runt omkring
storstaden Pucheng. Dopgrav finns
bara i Pucheng. I bykyrkorna döps man
med begjutning. Efter två dagars
under visning sker dopen i augusti
”när det är bra väder”. Efter en för-
middag med själavårdsundervisning
frågar vi vännerna kring lunchbordet
hur de kom till tro. En vän tog mig med.
Jag greps av musiken, säger en kvinna vi
sedan känner igen i kören. Senare får
vi översatt ett brev som en kvinna
sticker till oss. - Min personliga erfaren-
het kan vara ett vittnesbörd. Jag hade
svårt att bli gravid. Sedan en kvinna bett
för mig har jag fått två söner. När min
äldste son hörde om det, sa han stolt: ”då
är jag ett löftesbarn, ett svar på min mors
många böner”. Under 25 år har i min
familj 5 personer från tre generationer bli-
vit kristna. Så växer kyrkan i Pucheng.

I Yongji blir vi mottagna av våra
vänner sedan förra året, de fyra sysko-

nen Dang. Deras farfar blev vän med
missionären i Puchow Verner Wester,
min farfar.  De tar oss med till platsen
där missionsstationen låg med kyrka,
skolhus och boningshus. Sen kommer
vi till dagens kyrka i Puchow. Vi fäller
ihop våra blöta paraplyer och ställer
oss längst bak i den tomma kyrkan. Vi
sjunger psalmer för varandra och ber,
vi tre svenskar och våra kinesiska vär-
dar. Sen ställer vi frågan: ”Varför växer
kyrkan?” Olika personer ger olika
svar förstås. Regeringen är öppen och
positiv till vår tro, så länge vi följer bibeln.
Vår tro är ren och vi har ingen splittring i
kyrkan. Ett svar förbryllar oss. Folk är
trötta på korruptionen. Jag måste skriva
och fråga vad han menar. Senare för-

klarar han i brev. Regeringen försöker
bekämpa korruptionen med lagar och
restriktioner. Det tar tid och har svårt att
lyckas. En bättre väg är att människor blir
kristna och förändras inifrån. Vi hör ofta
att kristet liv väcker respekt.

Vi är i Haizhou, där det fanns många
gravar efter missionärer under första
delen av 1900-talet. Berättelserna om
dem som kom hit med tron ligger
nära i tiden. Vi hör starka ord: Det var
genom blodsådd. Det kostade liv. De
utländska missionärerna var hängivna, vi
får den goda skörden nu. En kvinna visar
oss var missionärernas gravar var.
Hon såg själv när gravstenarna togs
ner.

Det finns en sådan närhet till rötterna
för tron. De kan berätta för varandra
om hur tron kom in i deras liv. Vi i vår
lilla resegrupp lyssnar. Det är gripande.
Det finns en styrka med närheten i tid
och rum.

Under resan till nästa plats talar vi
om det vi varit med om. Vi börjar

fråga varandra vilka personer eller
händelser som väckt och stärkt vår tro.
Den ena trosresan är ju inte som den
andra … men det finns likheter.

I Yuncheng tar två stora familjer i en
husförsamling med oss på restaurang.
Vi sitter vid två runda bord och
maträtt efter maträtt bärs in. Åter be -
rättar vi att kyrkan i Sverige är tusen
år gammal och att vi förlorar medlem-
mar. Kan vi lära oss något av kyrkan i
Kina som växer så fort? Ett livligt
samtal utbryter och många vittnes-
börd hörs.    

En tanke kommer upp flera gånger:
missionärerna sådde – vi får den goda
skörden. Det är bakgrunden, före 1950.
Men historien går ju vidare också
genom förföljelse: Guds kärlek och fräls-
ning kan aldrig stoppas. Svårigheterna
gjorde att kyrkan blev underjordisk.
Ibland kan man undra, om inte kyr-
kan växer mest i svåra tider. 

Vi hör dem säga att vi vill gå i missio-
närernas fotspår och sprida evangeliet i
hela Kina – också internationellt. Kyrkan
är gränsöverskridande och världsvid,
alla hör ihop. 

Men så kommer en ny aspekt: kine-
siska studenter utomlands för tillbaka
evangeliet. Kineser börjar resa utomlands
och ser lyckliga människor. De ser välsig-
nelsen för familj och kyrka. Unga kineser
vill bli tjänare som kan inbjuda till kyr-
kan. 

Vi kommer fram till Zhoukou som är
vår församlings vänkyrka. Vilken bild
av kyrkotillväxten vill de ge sina vän-
ner i Sverige? Vid en lunch på restau-
rang sitter vi vid ett jättestort bord.
Där finns pastorerna Ma och Jiao, en
pastor från en grannstad som också
han är rektor för en bibelskola, kyr-
kans kassör och några andra äldre
damer, de tre unga socialarbetarna på
kyrkans kontor för sociala projekt, två
chaufförer och så vi tre svenskar. Vi
ställer frågan och varje person runt
bordet svarar i tur och ordning. Gud
älskar Zhoukou. Utan Guds kärlek kan vi

Varför blir så många kristna i Kina?

Kina

“I kyrkan skapar vi medmänsklighet och unga blir goda
människor. Det gör att ännu fler vill bli kristna.”
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inte göra något. Det känns skönt att tro på
Gud. Det känns bra att arbeta i kyrkan.
Jesus gör oss till en lycklig familj i försam-
lingen. Fler och fler familjer får känna
Guds kärlek och de unga ser hur föräld-
rarna ändrar sina liv när de blir kristna.
De flesta som blir kristna har föräldrar
eller åtminstone en mamma som är kris-
ten. Kyrkan erbjuder unga människor nya
möjligheter. Hon tänker på bibelskola
och annan yrkesutbildning, ibland
arbete eller åtminstone meningsfulla
frivilliguppgifter. Kyrkan i Zhoukou
har genom de sociala projekten flera
utländska kontakter. 

Till sist vittnar pastor Ma. Guds kär-
lek planterades här och nu leds vi steg för
steg. Kyrkan tjänar människor och det
väcker hopp. De sociala projekten blir kända.
I kyrkan skapar vi medmänsklighet och
unga blir goda människor. Det gör att
ännu fler vill bli kristna.

Vi märker att de flesta svaren hand-
lar om kärlek. Guds kärlek och kärle-
ken man möter i församlingen. En dag
frågar vi vår unga tolk vad hon kallar
den kvinnliga prästen. Moster. Jaha, är
ni släkt? Nej, men min mamma och hon
är systrar i församlingen. 

Vi fortsätter att få nya svar, även
sedan vi kommit hem. Det kom ett
brev från en syster Dang. Om inte vår

svenska farfar och vår kinesiska farfar om
somrarna bott i grottorna bredvid varand-
ra, hade det dröjt mycket längre innan
min stora familj blivit kristen. Och vår
unga tolk, socialarbetaren skriver nu
långt efter resan att Guds kärlek stärker
människornas tro. Och Guds kärlek som

kommer till oss genom andra människor
får oss att vilja lära, hjälpa och vara till-
sammans.

Jesus frågade ju: ”Vad är det ni går
här och talar med varandra om?” 

Mick och Magnus Lidbeck

Vad är det ni går här och talar med varandra om. Foto: EÖMs arkiv

Kina

Till sist några glädje- och förbönsäm-
nen. Vi har nu tre dopklasser på gång.
Vi ber om seger, pånyttfödelse och för-
vandlade liv. En av EÖMs juridiska
representanter här i Japan heter Azu -
ma Takekawa. Han är advokat och
med sin kinesiska fru, Liu En, kom
han till tro genom en alphakurs här i
kyrkan för nio år sedan. Man har kon-
staterat att han har cancer i tjocktar-
men. Eftersom han haft dialysbehand-
lingar sedan 28 år tillbaka har läkarna
varit särskilt noga med förundersök-
ningarna. Det upptäcktes då att hjär-
tat var i för dåligt skick för att klara en
operation. Hjärtkärlen måste öppnas.
Under första ingreppet fick han en
mindre hjärninfarkt som gjorde ho nom
mycket förvirrad. Han kände inte ens
igen sina egna barn. Bosse åkte dig för

att be för honom och när han kom in i
dialysrummet och tilltalade honom
slog han upp ögonen och log mot
Bosse och var normal igen. Vilket
bönesvar! Läkarna visste inte vad de
skulle tro. Hans icke-kristna släktingar
är också förundrade över den frid och
glädje han nu utstrålar. Häromdagen
sa dottern: ”Jag är så glad att pappa
har blivit en kristen”. Nu ber vi i tro
att han skall klara den kommande
canceroperationen också.

Masuo Mita och frun Noriko, som
slutade sin pastorstjänst i Fujinomiya
för 35 år och sedan haft ett profant
arbete, har i dagarna flyttat över sitt
medlemskap hit. Båda kom till tro i
vår mission och vill nu hjälpa till. Mita
har redan ställt upp och predikat i Nu -
ma zu kyrkan vilket varit till en enorm

hjälp för Bosse, särskilt efter operatio-
nerna. Om någon dag far Bosse med
en god vän upp till jordbävningsom-
rådet för att se var och hur vi som
EÖM bäst kan hjälpa till. De närmaste
veckorna får vi också några kortare
besök från USA och Sverige och i juli
har vi kyrkans familjeläger med över
50 anmälda. I maj månad hade vi vår
årliga gemensamma bönesamling för
alla våra kyrkor i Numazu. Det var
god gemenskap men få som samlades
på grund av ett häftigt tyfonregn.  Vi
önskar er alla en trevlig sommar och
minns med glädje förra årets svala,
svenska sommar och doftande syren-
buskar.

Kerstin Dellming

forts. från sid 3



Helgen den 14-15 maj ägde EÖMs års-
konferens rum i Brunnsparkskyrkan
Tranås. Det var i en nybyggd kyrka
centralt i staden. Seminarier, missions -
möte och gudstjänst med kinafokus
stod på programmet.

På lördag eftermiddag startade års-
mötet med en bildserie med presenta-
tion av olika projekt där EÖM funnits
med under det gångna året. Missions -
sekreterare Jan-Endy Johan nesson
redogjorde från resor, och sociala pro-
jekt som EÖM understödjer. Håkan
Leanderson, EÖMs kassör redogjorde
för verksamhetens ekonomi och bud-
get. Under årsmötet hälsades formellt
Ida Andersson välkommen in som ny
ledamot och för omval på två år valdes
Tord Ershammar. EÖMs ordförande
Mick Lidbeck riktade ett personligt
tack till Jan-Endy Johannesson som
med kunnighet i kinesiska, vana vid
projektansökningar, gör ett värdefullt
arbete för EÖMs räkning. Två semina-
rier erbjöds också under eftermidda-
gen. Det första handlade om att växa i
tro, med makarna Mick och Magnus
Lidbeck. Det andra seminariet stod Ida
Andersson för med en bildserie om
rehabilitering och habilitering i Kina
och Mongoliet. Under de två senaste
åren har två resor gjorts till Kina och
Inre Mongoliet, och ett besök har
genomförts med mongoliska läkare
som kommit till Sverige. Syftet med
projektet har varit att sprida kunskap
och förmedla råd kring habilitering
och rehabilitering av bland annat barn
födda med utvecklingsstörning eller
dövhet. Eller rehabilitering för patienter
som drabbats av stroke eller propp.  

Makarna Mick och Magnus Lidbeck
visade bilder från tillfällen då de under -
visat i själavård och då de arrangerat
gruppsamtal i församlingar på fyra
olika platser i Kina. Under samtliga
be sök ställdes en återkommande fråga,
nämligen varför blir människor kristna
i Kina?  Svar, som makarna Lid beck
förmedlade under sitt seminarium på
årskonferensen. Under lördagskvällen
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Årskonferensen

Många samlades kring bokbordet för att få tidningen EÖM-nytt och köpa böcker.
Foto: Gustav Joelsson.

Jan-Endy Johannesson talade om Brunnsparkskyrkans insatser i Kina genom EÖM.
Foto: Eva Joelsson.



hölls missionsmöte. Tre personer hade
i förväg fått frågorna: Hur blev du
kristen? Hur började ditt intresse för
mission samt frågan: Hur påverkar
ditt missionsintresse din relation till
Gud idag. Tre olika och personliga
vittnesbörd förmedlades, vilka varva-
des med lovsånger under ledning av
Håkan Leanderson. På söndag för-
middag var Brunnsparkskyrkan full-
satt. För ledningen svarade Jan-Endy
Johannesson som höll ett anförande
om vänförsamlingens arbete i Kina.
Församlingens gospelkör medverkade
med flera sånger och styrelseledamo-
ten i EÖM, Tord Ershammar predikade
utifrån Johannes 16, med temat Vägen
till livet. Under konferensen såldes
missionslitteratur och information
spreds om EÖMs arbete. 

Eva Joelsson

Ledamot av EÖMs styrelse
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Församlingens gospelkör medverkade med sång och Tord Ershammar predikade.
Foto: Eva Joelsson.

Om ett par dagar skall jag själv åka till jordbävnings om -
rå det och med egna ögon se och uppleva situationen där -
uppe. Nu är de akuta problemen med att rädda och hjälpa
de överlevande över men härefter börjar det säkert ganska
långa uppbyggnadsarbetet av de förstörda städerna och
sam hällena på en sträcka på cirka 50 mil. Stackars pre-
miärministern Kan! Han kritiseras från alla håll för hand-
läggningen av denna naturkatastrof. Personligen tror jag
han gjort så gott han kunnat. Det är tråkigt att se den
mänskliga naturen som alltid söker att överföra skulden
på andra.

Nu börjar också det personliga återuppbyggnadsarbe-
tet för de enskilda individerna som förlorat anhöriga,
ägodelar, hus och arbete. Det gäller att inte förlora fram-
tidshoppet och livsglädjen. De kristna kyrkorna i kata-
strofområdet har gjort en fantastiskt fin insats och varit
bland de första att hjälpa och dela ut mat och förnöden-
heter. Flera kyrkor har spolats bort av tsunamin men dess
pastorer och kristna stannar kvar och arbetar frimodigt
vidare med en tro som är verksam i kärlek. Den här delen
av Japan räknas som det andligt sett kanske allra hårdaste

området men nu berättas om hur många kommit till tro
genom de kristnas vittnesbörd och kärleksgärningar. Den
fina nybyggda kyrkan där pastor Akira Sato verkar, kla-
rade sig utan skador men ligger för nära det förstörda
kärnkraftverket i Fukushima. Faran för strålning är så
stor att hela befolkningen på en radie av två mil blivit
tvångsevakuerade. 70 av hans medlemmar ambulerar
med honom från plats till plats men de andra 80 är spridda
på olika håll. Han försöker trots detta vara en god herde
för alla. Det måste vara svårt för alla som har fina hus och
ägodelar m.m. men inte har tillåtelse att bo där. Härom -
dagen var jag hos min frisör härintill och medan han
klippte det lilla hår jag har kvar berättade hans fru att
både hennes far och mor och storasyster hade spolats ut
i havet av tsunamin och tillhör de många vars kroppar
aldrig kommer att hittas. När jag nu åker upp till dessa
trakter är det min bön att om möjligt kunna bli till tröst
och uppmuntran för någon eller några av alla dessa som
förlorat nära och kära. Tack alla ni som ber för oss och
Japan!!

Bo Dellming

Tre månader efter jordbävningen
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Hela verksamhetsberättelsen finns på
EÖMs hemsida och kan också bestäl-
las tillsammans med fullständig eko-
nomisk redovisning, från EÖM.

Årshögtiden
EÖMs missionskonferens hölls 29-30
maj i S:t Clara församling, Stockholm.
Mick och Magnus Lidbeck höll ett semi -
narium om sin nyss genomförda kina-
resa med seminarier om själavård som
hölls i städerna Pucheng och Zhoukou.
Annelie Sköld talade om utbildning
för sociala projekt bland kyrkoledare i
Kina. Under lördagens kvällsmöte tala-
de församlingens kyrkoherde Carl-
Eric Sahlberg och makarna Dellming.
Årskonferensen avslutades söndags-
för middag i en fullsatt kyrka då Sahl -
berg inspirerade för missionsuppdra-
get. I samband med årshögtiden av -
tackades Beata Haapanen för sin tid i
styrelsen. Som ny ledamot välkomnades
Elisabeth Hellström från Gävle.

Kina 
Under mars månad skedde flera viktiga
besök i Kina för att följa upp pågående
projekt och initiera nya. Ida Anders -
son och Johanna Blom reste för andra
gången till Gula Baneret i Inre Mongo -
liet och staden Shangqiu i provinsen
Henan. Syftet med projektet i Inre Mon -
go liet har varit att initiera och stödja
rehabiliteringsarbete för patienter som
fått stroke och patienter med trauma-
tiska hjärnskador. Under de drygt tre
dagar som Ida och Johanna var i Gula
Baneret, undersökte och behandlade
de patienter på avdelning, mottagning
och i hemmen.

Under flera år har EÖM haft glädjen
att stödja en skola för barn med funk-
tionshinder i Shangqiu, provinsen
Henan i Kina. Skolans huvudman är
utbildningsdepartementet i den stora
staden med över åtta miljoner innevå-
nare. Syftet med Ida och Johannas resa
till Shangqiu denna gång var att
undervisa om ämnena kommunika-
tion och språk. Det var speciellt gläd-
jande för svenskarna att se hur arbetet

utvecklats på skolan sedan deras första
insats där 2008 och efter besöket som
rektor med medhjälpare fick göra till
Sverige 2009. 

En ny dimension har tillkommit
gällande arbetet på särskolan i Shang -
qiu. Kontakt har etablerats med
Betha ny Home i Malaysia vilket fått
till följd att vi under maj månad
kunde sända fyra personer för vidare -
utbildning dit. Från Shangqiu sände
vi rektorn från särskolan, samt pastor
Yan. Från Pucheng evangelisten Liu
Fengqin och pastorsfru Jia. I Pucheng
stöder missionen handikappade för -
skolebarn. Målsättningen med resan
var att hämta inspiration och kunskap
inte minst från ett kristet perspektiv
samt att inspirera den stora försam-
lingen i Shangqiu att engagera sig i
arbetet bland personer med funktions -
hinder. Det beräknas finnas ca 440 000
personer med funktionshinder i staden.
Rektor He Yingchun skrev en utförlig
rapport om vistelsen i Malaysia som
finns införd i septembernumret av
EÖM-nytt. Rektor He som är medlem

av kommunistpartiet och inte är en
bekännande kristen avslutar sin rap-
port med följande ord: ”Kan det vara
så att Gud utvalt denna mission
(EÖM) för att hjälpa oss. Vår förhopp-
ning är nu att Gud på samma sätt skall
använda den lokala församlingen här i
Shangqiu som ett medel för att ut -
veckla särskolan”. Utvärderingen av
resan resulterade sedan i att försam-
lingen bad om ytterligare hjälp för att
kunna initiera insatser bland behö-
vande i närområdet. Under hösten
togs därför kontakt med direktor
Jayasingh från Bethany Home om en
resa till Kina våren 2011.

Mick och Magnus Lidbeck tillsam-
mans med Anne och Jan-Endy Johan -
nesson besökte under mars månad
flera församlingar i provinserna Shaan -
xi, Shanxi och Henan. Mick och Mag -
nus undervisade om själavård i Pucheng
och Zhoukou. I Pucheng samlades
under fyra dagar omkring två hundra
lekmannaledare och i Zhoukou en
klass med bibelskolstudenter för att
lyssna till en undervisning som inte

Utdrag ur verksamhetsberättelsen för år 2010

Elever från särskolan i Shangqiu. Foto: JEJ.



prioriteras i kyrkan i Kina idag. Skälet
till detta är att pastorer och ledare är
helt så upptagna med att administrera
den pågående väckelsen. Det gäller
främst traditionell bibelundervisning i
bibelskolorna och grundläggande
undervisning i de stora dopklasserna.
EÖM ser här en möjlighet att bidra
med något unikt. Att ge pastorer och
lekmannaledare verktyg för att tänka i
nya banor och också få in själavård på
schemat vid olika undervisningstill-
fällen och kontakt med behövande
människor.  

Platsen Yongji i provinsen Shanxi har
representanter för EÖM besökt två
ggr tidigare men aldrig träffat försam-
lingen. Det blev ett mycket känslo-

samt möte inte minst sedan vi också
fick tillfälle att leta upp den gamla
missionärskyrkogården som enligt
tidigare uppgifter inte existerade. I
Zhoukou besöktes också projektkon-
toret för det Sida-finansierade HIV/-
AIDS projekt som EÖM i samarbete
med bl.a. Svenska kyrkans församling
i Österåker varit med om att stödja.
Projektet har innehållit utbildning för
dem som vårdar de aidsdrabbade,
(home-based aidscare); bildandet av
små stödgrupper ute i byarna samt
också hjälp till projektledarna att höja
sin kompetens och att få nödvändig
utrustning. 

Under flera år har missionen under -
stött uppbyggnaden av bibelskolan i

Weinan i närheten av den gamla kej-
sarstaden Xian. Det var därför med
stor glädje vi kunde besöka skolan där
flera lokaler redan färdigställts. Stöd
har under året också utgått till
bibelskolan i Zhoukou och i Pucheng.  

I april i år inledde EÖM ett samar-
betsprojekt med Kinas kristna råd
som handlar om planering och admi-
nistrering av sociala projekt. De in -
bjud na deltagarna till den första av tre
workshops var pastorer och kyrkole-
dare som är intresserade av att utvidga
och utveckla sina församlingars sociala
engagemang och målet med de tre
kurstillfällena var att stärka kyrkornas
kapacitet att genomföra sociala pro-
jekt i framtiden.

Församlingarna har en stor uppgift
gentemot samhället men många ser
det inte som kyrkans uppgift att hjälpa
utsatta och fattiga, sjuka eller svaga
utanför den egna kretsen. Visserligen
är det inte ovanligt att kyrkor driver
ålderdomshem, men de boende är
oftast medlemmar i dessa kyrkor. En
del kyrkor tenderar att isolera sig från
samhället och bland allmänheten finns
en skepsis mot kyrkor som vänder sig
alltför mycket inåt. Men det finns
också kyrkor som tar sin roll i samhäl-
let på stort allvar men det fattas ofta
en professionell inställning till arbetet
med sociala projekt, detta har både
EÖM och Kinas kristna råd erfarit vid
tidigare samarbetsprojekt med lokala
kyrkor. Det första av tre seminarietill-
fällen hölls i Wuyishan 27-29 april, i
Fujian-provinsen i Sydöstra Kina.
Sammanlagt 25 pastorer och projekt-
ledare samlades till kursen. Annelie
Sköld från EÖM och tre medarbetare
från Kinas kristna råds avdelning för
socialt arbete höll i kursen och föreläste
i olika ämnen. Under hösten genom-
fördes nästa utbildningstillfälle med
samma deltagare. Projektet kommer
att avslutas under 2011. Under hösten
genomförde också Annelie Sköld en
resa till Kina tillsammans med Anders
Malmstigen och Joel Sverker från
SMR. Resan som var helt bekostad av
organisationen hade som syfte att ge
SMR en förståelse av sociala projekt i
Kina.  

9

He Yingchun är rektor för särskolan i Shangqiu och hade under våren 2010 till-
fälle att besöka Malaysia för vidareutbildning. Här visar hon en ”papercutting”
som eleverna på skolan gjort och som nu finns på EÖMs kontor i Tranås. Foto: Liu Hong.
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Japan
Även om våra missionärer Bo och
Kerstin Dellming nu är folkpensionä-
rer fortsätter de sitt arbete som ledare
för församlingen i Fuji och som rådgi-
vare även åt de andra församlingarna
som är knutna till vår mission. Tyvärr
slutade deras medarbetare Takashi
Mochizuki under året sin tjänst i för-

samlingen men flera andra personer
delar på ansvaret. Bland andra har
pensionerade pastorn Toru Kikuchi
hjälpt till i predikogärningen. Vår japan-
mission drabbades av en svår förlust
då pastorn i Fujinomiya, Ikue Fujita
hastigt avled 1 februari endast 60 år
gammal. Hans fru Yasue Fujita upp-
levde Guds kallelse att gå in i tjänsten
som ny pastor på platsen. Pastor
Kobayashi från Numazu som troget
tjänat Gud både som församlings- och
samfundsledare har under året gått i
pension och flyttat till Hokkaido.
Makarna Dellmings leder tills vidare
arbetet på platsen. Arne Wikström
ledde under påsktiden en uppskattad
resa till Japan. Tidigare missionärer,
missionärsbarn, missionärsbarnbarn
m.fl. hade under två veckor möjlighet
att besöka landet. Under påskdagen
de lade gruppens fyra präster och
övriga resenärer upp sig på olika för-
samlingar. Örjan Goes predikade i
Mishi ma, Anders Hansén i Ohito, Arne
Wikström i Numazu och Elisa beth
Öberg Hansén i Fujinomiya. Resan

har för många betytt ny inspiration
för EÖMs engagemang i Japan. 

Mongoliet 
Under året tog missionen beslut om
att anta Bayaraa med make Okhio
som sina missionärer. De har flyttat till
Ulan Bator och förbereder sig för en
insats på Svenska Mongolmissionens

gamla fält. Bayaraa har alltsedan mis-
sionens nystart bland mongoler från
början av 1990-talet arbetat som ledare
i församling och på missionscentrat i
Erdenet. Fortsatt stöd har under året
också utgått till EÖMs mongoliska
missionär Nergui samt till fyra perso-
ner som arbetar vid Mongolia Mission
Center. EÖM är också med och finan-
sierar den stora missionskonferens
med över 1000 deltagare som varje
höst hålls i Erdenet. 

Missionens expedition med kontor,
bibliotek, arkiv och övernattningsrum

är förlagd till Storgatan 58 i Tranås.
Informationsskriften EÖM-nytt med
en upplaga på ca 1500 ex har under
året utkommit med fyra nummer.
Även brevutskick har gjorts till EÖMs
understödjare. Vidare har litteratur
för bibelskolor distribuerats vid resor i
Kina. Ett omfattande arbete med att
skanna in historiskt material har
pågått under hela året. Målsättningen
är dels att rädda materialet för efter-
världen samt inte minst att ge försam-
lingarna främst i Kina deras kyrko-
historia. Mick Lidbecks bok ”Min far-
far i Kina” har under året översatts till
kinesiska för tryckning i Kina. Den
har redan spritts digitalt i landet då
den finns utlagd på EÖMs hemsida
som nu har en kinesisk avdelning.
Under året har besök skett på hemma-
fronten i församlingar både av missio-
nens sekreterare, styrelsemedlemmar
samt andra engagerade understödjare
av EÖM.  Regelbundna EÖM-samling-
ar har främst hållits i Betlehems kyr -
kan i Stockholm där Dagmar Olofs son
efterträtts av Birgitta Ershammar som
ansvarig för dessa. 

EÖMs styrelse har under året be -
stått av Mick Lidbeck (ordf), Tord Ers -
hammar (v.ordf.), Elisabeth Hell -
ström, Eva Joelsson, Håkan Leander -
son, Christina Wiklund och Arne Wik -
ström. Arbetsutskottet har bestått av
Mick Lidbeck, Jan-Endy Johannesson
och Håkan Leanderson. Styrelsen har
under året haft fyra protokollförda
sammanträden samt en AU- samling.
Jan-Endy Johannesson har under året
varit anställd som missionssekreterare
på 80 %. Anne-Marie Johannesson har
arbetat med kontorsgöromål på 20 %. 

Det gångna året har varit inspire-
rande. Kontakten med flera nya för-
samlingar främst i stockholmstrakten
har känts mycket berikande. Kontakt
har också knutits med flera Second
Handbutiker vilket resulterat i gåvor
från dessa. Med förtröstan ser vi
framåt och tror att Herren fortsätt-
ningsvis vill leda oss i projekt och
olika insatser som får betyda mycket
både här hemma och i Japan, Kina och
Mongoliet.

Jan-Endy Johannesson

Under året som gick antog vi Bayaraa
och Okhio som våra mongolmissio -
närer. Foto: EÖMs arkiv.

Kyrkorna i Kina har inga ”kyrktorg” inomhus men på gårdsplanen samlas man gärna
och språkas vid eller äter lunch tillsammans efter gudstjänsten. Foto: Tord Ershammar.
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Tänkvärt

För en tid sedan kom jag över en bok
som innehöll flera fristående berättel-
ser. Bokens pärm hade sett sina bästa
dagar, och omslaget var slitet och färg -
löst. Trots detta fanns guldkorn i bo kens
innehåll. En av dem handlade om en
person som kom att få betydelse för
missionsarbetet i Asien. Han hette James
Hudson Taylor och visade sig vara en
ganska rebellisk tonåring. En dag då
han satt hemma i föräldrahemmet fick
han syn på en bok i hyllan med kristet
innehåll. Hans föräldrar var för tillfäl-
let bortresta och skulle komma hem
några dagar senare. Han hade inget
speciellt för sig men tänkte att han
kunde läsa boken för att fördriva
tiden. Det fanns ingen djupare överty-
gelse bakom, utan läsningen skulle
mest bli ett sätt att fördriva tiden. En
bra berättelse, tänkte han och för
övrigt planerade han att skippa sens-
moralen. Det berättas att han satte sig
tillrätta och började läsa. En bit in i
boken stötte han på uttrycket ”Jesu
fullbordade verk”. Taylor hade bilden
av kristen tro som en strävan efter att
nå bekräftelse. En trosriktning som
mest gick ut på att sträva, kämpa och
vara duktig. Taylor, som var ung, var
mest nyfiken på livet och var bara
intresserad av att ha kul. Men uttrycket

”Jesus fullbordade verket” tog tag i
honom. Det hände något på insidan
av honom. Han fick plötsligt en viss-
het om att Jesus gjort allt klart och att
hans synd redan var sonad. ”Det var
som om den Helige Ande låtit ett ljus
flöda in i min själ”, berättar han.
Taylor böjde knä på golvet och sa till ja
till Frälsaren. Något nytt hade hänt i
hans själ. När föräldrarna sedan kom
hem, sprang han ivrigt fram mot sin
mamma för att få berätta om sin erfa-
renhet för henne. När han kramade
om henne, sade hon bara; ”Jag vet, jag
vet, jag har glatt mig i flera dagar över
vad du kommer att berätta för mig”.
Taylor blev förvånad, och förstod inte
alls vad hans mamma syftade på. Hon
hade ju de senaste dagarna befunnit
sig flera hundra kilometer hemifrån
och kunde omöjligt veta vad han skulle
berätta. Men så började hon förklara
för honom. Hon beskrev hur hon känt
en stark maning att be för honom vid
ett speciellt tillfälle, efter en stund
kände hon att bönen var besvarad. När
de började samtala om tidpunkten för
läsningen av den kristna boken och
hennes bönestund, kom de fram till
att då hon hade bett, det var då som
Hudson Taylor hade läst meningen
”Jesu fullbordade verk. Efter detta tviv -

 lade Taylor aldrig över bönens kraft.
Året var 1849 och Taylor blev sedan
grundaren av Kinas Inlands mission.

Tänk vad Herren kan göra genom en
person. Tänk vad Herren kan göra
genom att en person lyder bönens
maning i sin förbön för någon annan.
Tänk var Herren kan göra genom att
vi låter oss påverkas av hans kraft.
Tänk vad Herren kan göra genom alla
dem som dag efter dag bekänner sig
till Kristus runt om i vår värld, både i
Sverige, i Mongoliet, Japan och Kina.

Eva Joelsson

pastor inom Svenska Missionskyrkan 
och ledamot av EÖMs styrelse

Förbönens makt

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

“Den rättfärdiges böner har
stor kraft” Jakob 5.16.22 maj hölls en konsert i Oscarskyrkan för

de som drabbats av jordbävningskatastro-
fen i Japan. Under ledning av kyrkomusi-
ker Shia Eguchi framfördes japansk musik
med bland andra  instrumenten Koto och

Shaku Hachi. Dan Laurin medverkade
med blockflöjtssolo. Bland besökarna fanns
det japanska ambassadörsparet.

Insamlingen som gick till EÖMs katastrof -
insats i Japan inbringade ca 30 000 kr. 

Välgörenhetskonsert för Japan i Oscarskyrkan Stockholm
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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

Välkommen till Stockholmsgruppens 
träffar i Betlehemskyrkan, Luntmakargatan 82

torsdag 1 september kl 12.30

Rapport från våra systerkyrkor i Japan, Kina och Mongoliet. Missionssekr. Jan-Endy Johannesson. 

torsdag 6 oktober kl 12.30

Själavård i Kina. Mick och Magnus Lidbeck låter oss ta del av den undervisning de haft bl a i Kina.

torsdag 3 november kl 12.30

Deltagare från St. Görans församlings resa till församlingar i Kina berättar. Arne Wikström.

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

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

Japan
Endast 20-30 % av befolkningen bekänner sig
till någon som helst religion.
1-2 % av japanerna bekänner sig som kristna
men endast 0,8 % tillhör någon av de prote-
stantiska, katolska eller ortodoxa kyrkorna.  
7-8 % är intresserade av kristendomen som
religion.
10-11 % är intresserade av personen Jesus Kristus.
Det finns inga protestantiska kyrkor i 68 %
av landets städer och byar.


