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Framsidan: En av deltagarna från oktoberresan till Kina, Kerstin Säfström tillsammans med ung kines. Övriga bilder från Pucheng och
Shangqiu.

Missionssekreteraren har ordet

Äldste Dang strålar av lycka. Att få möta
kristna trossyskon ända från yttersta
Nor den känns speciellt eftersom föräld -

rarna arbetade tillsammans med svenska missio-
närer före den så kallade befrielsen, men det som
hände 1949 då Mao tog över Mittens rike var att
ett stort antal kristna förlorade friheten. Äldste
Dang är också lycklig över lagfarten som vi har
med oss. Lagfarten på tunt rispapper gällande
tomtmark, som tidigare under många år funnits
på Riksarkivet. Kanske kan detta dokument
innebära kompensation från staten.

1579 nytagna bilder. Inför den här tidningen har
jag gått igenom samtliga. Naturligtvis håller inte
samtliga för publicering men de som finns med i
tidningen har alla en historia att berätta. Detta
nummer handlar till stor del om ”Prästresan” till
Kina 9-19 oktober. De arton deltagarna tog bil-
derna. Stockholmsprästerna Louise Linder och
Arne Wikström tecknar sina intryck av mötet
med Kina i denna tidning. Elisabeth Hellström
skriver om morföräldrarnas Kina. Det var Arne
som tog initiativ till resan. EÖM ordnade kontak-
terna med församlingarna. För även om Muren
och Förbjudna staden besöktes så blev försam-
lingsbesöken höjdpunkterna.

Vi firar nu jul och mina tankar dras till gåvan
Gud gav oss. Ni känner vår herre Jesu Kristi stora
gåva: han, som var rik, blev fattig för er skull, för att ni
skulle bli rika genom hans fattigdom (2 Kor 8:9).

Julens budskap handlar om den största gåva som
någonsin givits. Gud gav sig själv till mänsklig-
heten. Han blev fattig så att du och jag skulle
kunna leva i rikedom. Som vanligt känns det
upplyftande att möta Kinas kristna denna höst.
Kanske för att så många av dem har tagit lär-
jungaskapet på heligt allvar. Strålande ansikten
och förvandlade liv. Inte så att livet varit lätt och
befriat från prövningar, sjukdom och nöd. Men
ändå, förvandlade liv därför att man mött

Honom som blev fattig för att vi skulle bli rika.
Att leva i världen men inte av världen. Att bli
med borgare i ett nytt rike. Himmelriket är som en
skatt som ligger gömd i en åker. En man hittar den och
gömmer den igen, och i sin glädje går han och säljer
allt han äger och köper åkern (Matt 13:44). Han sålde
allt han ägde för att köpa skatten. Något att tänka
på i juletid. Tänka på det viktiga. Kompromisser
trasar sönder det andliga livet. Kompromisser
med samvetet, med Guds-ordet, med relationer.
Den kristendom jag ofta möter i Kina verkar vara
kompromisslös i överlåtelsen till Kristus. Bibel -
ordet, bönen och gudstjänstlivet ger näring åt ett
vitalt kristet liv.

EÖM arbetar i Kina, Mongoliet och Japan. I mis-
sionens stadgar står det att vi skall verka för evan-
gelisk förkunnelse och människovårdande verk samhet.
I Japan och i viss mån även numera i Mongoliet
är det fritt fram att förkunna evangelium i tradi-
tionell bemärkelse. I Kina kan vi ge evangeliet
händer och fötter genom att konkret stödja olika
typer av utvecklingsinsatser. Det kan gälla sjuk-
och hälsovård, utbildning, katastrofbistånd eller
byutveckling. Under många år har vi kunnat göra
detta i samarbete med lokala församlingar. 

På många håll i Kina ser myndigheterna att den
kristna församlingen utgör en positiv kraft i sam-
hällsbyggandet. Under resan till Kina besökte
gruppen staden Shangqiu där församlingen har
fått tillstånd att bygga en katedral som rymmer
över 3000 personer. Korset längst upp på spiran
vittnar om en levande ny dimension i bygden.
Trots många år av kommunistisk ateistisk propa-
ganda växer församlingarna snabbare än någon-
sin tidigare.

Ett varmt tack till era alla som stöder missionens
arbete med förbön och offer. Vi upplever en
vidöppen dörr till meningsfull och fruktbärande
verksamhet. Dina insatser gör skillnad. En God
Jul och ett Gott Nytt år önskar vi dig. 

Jan-Endy Johannesson



En församlingsresa till Kina. Är det
möjligt? Det började som en dröm i
den internationella gruppen i St
Görans församling i Stockholm för två
år sedan, och i oktober blev drömmen
verklighet. Under tio intensiva dagar
vandrade 18 personer med anknyt-
ning till församlingarna i St. Göran,
Kungsholmen och Essinge samt från
EÖM, på Kinas jord, både som turis-
ter, men också som hedersgäster i den
kinesiska kyrkan. Själv tycker jag att
det är en av de starkaste upplevelser
jag gjort, och speciellt då mötet med
de kinesiska kristna. Dörröppnare för
oss i Kina var Jan-Endy Johannesson
från EÖM och Lars-Eric Hermansson
från resebyrån Contour och hans
medarbetare.

Vi skulle lätt kunna fylla tidningen
med rapporter och bilder från vår
resa, men vi får begränsa oss till en

enda dag, lördagen den 15 oktober.
Det var en av dessa oförglömliga da -
gar. Vill någon läsa mer om vår resa så
finns vår blogg på St Görans hemsida:
www.blogg.sanktgoransforsamling.se
Några av resenärerna delger sina in -
tryck från denna dag:

Louise Wikström berättar: Efter en kort
natt väcktes vi 7.15 så vi fick sno på,
för vi skulle gå till ett annat hotell för
frukost redan 7.30. Överraskning nr 1
var frukosten: varm mjölk i muggar,
banan, ägg, grönsaker, tofu, och kina -
kål med nudlar och hårt runt vitt
bröd. Vi fick även ångkokt bröd utan
fyllning (mantou). Som vanligt hade
vi pulverkaffe med oss, så vi avslutade
med en kopp kaffe. Sedan följde över-
raskningarna på varandra. Det var rena
Eriksgatan! Frukt och te och översval-
lande mottagande, först i pastor Jias
församling, där man också ordnat med

cyklar till oss alla. Gripande med all
gäst vänlighet. Vi fick också se pastor
Jiasmycket enkla bostad. Byn har över
90 % kristna. Vi cyklade inte långt, men
hann ändå plocka päron och se majs -
skörd, både för hand och med skörde-
tröska.

Gunnel Wigg Bergquist skriver: Aldrig
har jag kunnat tro att jag skulle cykla
på Kinas gula jord. Vi gav oss iväg
efter en andakt i den stora kyrkan i
den lilla byn. Nästan alla är kristna
här! Före turen hade man dukat upp
en härligt stärkande fruktmåltid.
Församlingsborna kom med sina cyk-
lar – en till oss var. Några i gruppen
hade inte cyklat på många år. Efter en
kort tur bjuder församlingsborna oss
att stiga av. Utrustade med stora kor-
gar ska vi nu plocka de mogna päro-
nen. Varje päron är varsamt inlindat i
mjukt papper – tänk vilket jobb bara
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En oförglömlig dag

Hela gruppen samlad i byn Lijia utanför pastor Jias hem. Här finns en utpostkyrka till  församlingen  i Pucheng. 
Fr.v. Elisabeth Hellström, Ingegerd Nydevik, Gunilla Johansson, Bertil Bengtsson, Göran Agrell, Eva-Britt Widahl, Annelie
Bengtsson, Jan Stenberg, Louise Linder, Louise Wikström, Helen Josefsson, Jan-Endy Johannesson, Lars-Erik Hermansson,
Gunnel Wigg-Bergquist, Tore Nydevik, Kerstin Säfström, Arne Wikström och Catarina Agrell. 

Kina-resan
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det! Några i gruppen är väl lämpade
för att skörda päron. De kinesiska kvin -
norna skrattar när den längste av oss
(Göran 2 m) når högst upp i trädet. Vi
cyklar vidare när vi fyllt våra korgar.
Nästa stopp är majsfälten. Det är skör-
detid nu. Varje familj skördar de hek-

tar som de har tilldelats. Också pastor
Jia med fru har arbete som väntar på
fälten. När vi cyklar vidare finns det
många tankar hos oss var och en, var-
för vi kommit till Kina, alla möten
med varma goa människor här. Alla
tänker vi efter vår cykeltur på missio-

närerna, som på eländiga vägar och i
oländig terräng tagit sig fram i ett gott
ärende. Vi förstår då pastor Jia berät-
tar att det är det som missionärerna en
gång sådde som nu skördas. Vi tackar
för cykelturen, lite träningsvärk för
någon efteråt kanske, men definitivt

Redo för cykelturen, Gunnel och Tore
väntar på att de övriga skall göra sig
klara.

Cykelturen på den kinesiska lands-
bygden lämnade ett oförglömligt
minne hos deltagarna.

Louise Linder och Ingegerd Nydevik sjunger tillsammans med övriga i gruppen i den grotta där hemliga möten hölls under
kulturrevolutionen. Pastor Liu som håller lampan är märkbart rörd. I denna grotta fick hon en gång kallelsen till tjänst. 
Se Nr 40 av EÖM-nytt. 



en större förståelse för att det går att
bryta ny mark i Kina och i Sverige!

Louise Wikström fortsätter: Nästa kyrka
mötte med blåsorkester och te och
frukt. Vittnesbörden och hälsningarna
har gjort att vi har sett nya sidor av
våra medresenärer. Efter andra kyrk-
besöket skulle vi äta lunch, men en
medlem kom och ville bjuda med hela
gruppen hem till deras taklagsfest. Vi
kom till en gård vid en större gata, en
fyrverkerifabrik som höll på att bygga
nytt. Måltiden var en bjudning för
grannar, släkt, vänner och arbetare.
Både värden och värdinnan strålade
av glädje över att vi var där. Frun
hade f.ö. deltagit i Mick och Magnus
Lidbecks själavårdskurs i våras. ”Det
här är en av mitt livs största dagar” sa
hon. När vi lämnade hade vi smakat
14 rätter och den unga frun var lite
besviken eftersom det var ytterligare 5
rätter som skulle serveras. Vi var
ursäktade eftersom vi skulle till ytter-
ligare två kyrkor. På bägge platserna
möttes vi av blåsorkester och kör, vi
bjöds på frukt och te och en kortare
gudstjänst delades. Varje gång så rö -
rande så vi var alldeles matta efteråt.

Catarina och Göran Agrell skriver: En
stark upplevelse för oss var när pastor
Liu tog oss med till sin mamma, som

fortfarande bor på traditionellt sätt i
en grotta i berget. Berget är mycket
poröst och man kan lätt gräva ut gans-
ka stora utrymmen. I första rummet
finns kangen, den traditionella kinesiska
sängen där man kan elda under för att
få god värme. Intill kangen finns Tv:n.
I nästa rum tillagades maten på ett
gasolkök. Längt in i grottan var stora
utrymmen som nu används som för-
råd. Under kulturrevolutionen, när
kristna var förbjudna att träffas och fira
gudstjänst, samlades man i hemlighet
i det innersta rummet och stängde
dörr och ventiler för att inte ljus och

ljud skulle tränga ut. På så sätt över-
levde kyrkan de 10 år som kultur -
revolutionen varade. Efter Maos död
har situationen successivt lättat för de
kristna och vi kunde utan problem
öppet fira gudstjänst i deras kyrka.

Elisabeth Hellström: Det är första gång-
en som jag och min syster är i Kina. Vi
har längtat länge efter att få besöka
landet där vår mor, Gunvor Ljung -
gren, föddes. Vi är så tacksamma att få
följa med på den här resan.

För nästan 100 år sedan bodde vår
mormor och morfar i närheten av de
platser vi besökt idag. De var missio-
närer i många år och vår mamma gick
i skola här och lärde sig kinesiska. De
tvingades fly ut ur Kina 1945 och jag
minns hur morfar bad mycket för de
kristna och att han längtade resten av

sitt liv att få resa tillbaka hit.
Vi har fått smaka så härligt goda

frukter i alla församlingar vi besökt
och vi får även se den Andens frukt
som Jesus lovat i Joh 15:5, Om någon
förblir i mig och jag i honom bär han rik
frukt, utan mig kan ni ingenting göra.

Jag har blivit smittad av den äkta,
innerliga tro jag mött i Kina och det
inspirerar mig att fortsätta sprida de
goda nyheterna tillsammans med
Kristi kropp över hela vår jord. 

Sammanställt av Arne Wikström
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Grottbostäder nyttjas fortfarande på den kinesiska landsbygden. I den yttre
delen av grottan är här golv och väggar förstärkta med ett lager tegel.

Eva-Britt Widahl och Göran Agrell
besökte också grottbostaden.

Arne Wikström som arbetat i Japan
under många år förklarar kinesiska
tecken som är gemensamma för båda
länderernas skriftspråk. 



En grupp från Essinge, S:t Göran och
Kungsholms församlingar har varit på
en resa till Kina. Vi besökte församlin -
gar och kyrkor i städer och på lands-
bygden. Var vi än kom möttes vi av så
mycket värme och kärlek. Det är stor
tillströmning till kyrkorna i Kina och
församlingsantalet växer. En pastor
berättade att de hade tre gudstjänster
varje söndag och att människor började
köa till den första gudstjänsten som är
kl. 11 redan kl. 4 på morgonen! Präs -
ten frågade om vi hade samma ”pro-
blem” med köandet hemma hos oss i
Stockholm.

I alla församlingar som vi kom till
togs vi emot som deras käraste gäster.

Församlingsborna mötte oss formerade
som en allé av människor som klap-
pade i händerna. Vi kände en sådan
oerhörd värme och kärlek i varje
klapp. Ögonen strålade av glädje. 

De bjöd på frukt och jasmin te och
visste inte hur väl de ville. I vissa för-
samlingar hade de en musikkår som
spelade gamla psalmer eller väckelse-
sånger. Vi utbytte erfararenheter av
vad det är att vara kyrka i dag. De såg

sig själva som våra småsyskon i sam-
manhanget och var enormt tacksam-
ma över den mission som bl.a. svens-
ka Kina missionen hade utfört under
1800- och 1900 talet.

Det var starka upplevelser att höra
dem berätta om hur de hade levt i
hemliga församlingar och firat guds -
tjänst hemma hos varandra och i grot-
tor. När Mao kom till makten 1945 för-
bjöds i princip all religiös verksamhet
och de flesta missionärerna tvingades
återvända till sina respektive hemlän-
der. Många tänkte att de snart skulle
få återvända till Kina. Döttrar till ett
missionärsbarn som var född i Kina
var med på resan. De berättade att

deras mamma hade tvingats lämna
Kina när hon var 12 år i samband med
att Mao tog över makten. Hon tog
med sig en tygpåse med jord från
Kina. Och när hon hemma i Sverige
längtade till sitt första land tog hon
fram tygpåsen med jord och kände på
jorden med sina händer och luktade
på den. 

När vi kom ut på landsbygden 100
mil söder och Beijing träffade vi en

gammal äldstebroder som kom för att
ta emot gravbrev och tomträttsintyg
som missionärerna hade tagit med sig
hem till Sverige i slutet av 1940-talet.
En av prästerna från vår grupp som
har varit missionär i Taiwan och talar
och läser kinesiska hade varit på
stadsarkivet och botaniserat bland det
material som missionssällskapen hade
fått med sig hem. Där hade han hittat
intyg på att de gamla församlingarna
hade köpt markområden och även
hittat gravbrev, där det var angivet
vilka områden som hade varit kyrko-
gårdar. Det var många svenska mis-
sionärer som dog i Kina. Att få se hur
de två männen, den svenske prästen

och den kinesiske äldstebrodern  tittade
på köpebrev och gravbrev var ett stort
ögonblick. Små kinesiska tecken
skrivna på tunt rispapper som tyddes.
Glädjen hos kinesen att det gällde just
det landområdet som var beskrivet på
rispappret gick inte att ta fel på. Tårar
rann nerför kinderna och orden räckte
inte till för att uttrycka tacksamheten. 

Vi präster som var med delade upp
oss under den söndagen vi var där

6

Låt oss säga att vi är syskon

Glada församlingsbor mötte de svenska prästerna.

Kina-resan



och predikade i olika kyrkor. Jag hade
förmånen att tillsammans med Göran
Agrell, en pensionerad prästkollega,
få predika i en kyrka ute på landet.

När vi kom dit möttes vi också av
församlingsbor som sjöng och klappade
i händerna. De tittade på oss som de
aldrig hade sett något så exotiskt!
Många av dem hade aldrig sett, som
de uttryckte sig några färgade, vitfär-
gade förut. Dessutom är både Göran
och jag långa. Göran närmare 2 meter
och jag 180 cm. Pastorn som hade
tjänsten där visade oss runt och berät-
tade att det var en av de äldsta kyr-
korna i området. De hade en lite träd-
gård bakom ett vackert runt valv i
mu ren.

När det var dags att predika läste
vår tolk Maming evangeliet från Jo -
hannes (Joh 15) om vinstocken på
kine siska. Göran och jag hade skrivit
vår predikan på engelska och tolkades
av Maming. Det var intressant att bli
tolkad för då var det som om varje ord
gick rakt in i mitt eget hjärta också.
Församlingsborna följde med i sina
bib lar, de nickade och sa Amen lite då
och då. De lyssnade på varje ord! Jag
tackade för att Göran och jag fick
komma och predika i deras kyrka och
berättade lite om hur vi har det i Sve -
rige. Jag sa att vi skulle bära med oss
värmen och kärleken som de mött oss
med hem till Sverige. Och jag bad

dem be för oss precis som vi kommer
att be för dem. Bådas våra predik-
ningar avslutades med en rungande
applåd! 

Under resan till Kina har jag mött
många äldre mäns och kvinnors ögon
och upplevt sådan kärlek och värme.
Många är de händer vi har kramat.
Vissa händer var kalla och andra
varma, ögonen strålade och leendet
hade inga gränser, vissa hade inga
tänder, andras tänder var bruna och
förstörda av det dåliga vattnet. Vi upp -
levde en gemenskap som inte ur -
sprung, kulturell bakgrund eller språk

kan sätta gränser för. Vi är helt en
enkelt en enda mänsklighet och ett i
Gud. 

Det arbetet för en mänsklighet fort-

sätter hemma i våra respektive för-
samlingar burna av våra kinesiska
sys kons böner. Och precis som de ut -
tryckte sig att de känner sig som våra
småsyskon rent historiskt känner jag
att vi har mycket att lära av dem nu.
Så låt oss säga att vi är syskon!
Värme och kärlek

Louise Linder

Kyrkoherde Kungsholms församling
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Fem av gruppens präster predikade under söndagens gudstjänster. Louise Linder
och Göran Agrell reste ut till en av kyrkans utposter. Här överlämnar de minnes-
gåva till församlingens representant. 

Lagfarten visas i bussen innan den överlämnas till äldste Dang.

Äldste Dang från grannprovinsen
Shanxi hade rest till Weinan för att ta
emot lagfart på gravområde där svens-
karna från missionsepoken ligger
begravna.
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Under oktoberresan besökte vi staden
Shangqiu i provinsen Henan. Här har EÖM
tillsammans med Svenska Kyr kans för-
samling i Sollentuna och Brunns parks -
kyrkan i Tranås drivit ett treårigt hiv/aids-
projekt. Vi stöder också den skola för barn
med olika typer av funktionshinder som
finns i staden. Vid besöket på skolan upp-
förde man till vår ära en dansföreställning
i gymnastiksalen som fått nytt golv av
EÖMs läsare. 

Vi besökte också församlingens bibel -
skola och fick ge en hälsning från Sverige.
För närvarande studerar 179 elever
antingen i bibelskolan eller i musik/
konstskolan. Musikeleverna ledde oss i in
i en mycket karismatisk lovsång och

bönestund. Församlingen bygger nu en ny
kyrka. Ja egentligen en katedral som kom-
mer att rymma över 3000 personer.
Kyrktornet syns vida omkring och vittnar
också om att myndigheterna tillåter så tyd-
liga kristna inslag i stadsbilden. Våra
stockholms präster konfererade kort och
beslutade på plats att stödja inköp av en
kyrkklocka som kommer att gengjuda
över bygden som ett vittnesbörd om att
det finns en levande församling på plats.
Förhoppningsvis så kommer den att kalla
till gudstjänst under sommaren 2012 då
kyrkbygget skall vara klart. 

JEJ

Shangqiu

De tre kyrkoherdarna Gunnel Wigg-Bergquist, Jan
Stenberg och Louise Linder tillsammans med pastor Yan
Xinjian som är ansvarig för kyrkbygget i Shangqiu.

Musikeleverna ledde oss i bön och lovsång. 

Längst upp på den väldiga byggnaden syns korset. För bara
en mansålder sedan bröts korsen som fanns på kyrkorna
bort och byggnaderna förvandlades till fabriker eller maga-
sin. En ny tid är nu inne. I Staden Shangqiu finns det
enligt officiell statistik 430 000 registrerade kristna. 

Kyrkoherde Jan Stenberg höll tacktalet till pastor Song
tolkad av EÖMs föreståndare Jan-Endy Johannesson. 

Kina-resan

Shangqiu har en befolkning på 8,4 milj. in -
vånare fördelat på 6 län, en stad (centralort)
samt 3 speciella distrikt. Här finns 430 000
registrerade kristna fördelade på 703 utpost -
församlingar (med egna kyrkor), 12 pasto-
rer, 46 äldste, 39 bibel skolstudenter (som arbe -
tar i församlingarna), 14 personer arbetar
inom de två kommittéerna (Tre-Själv samt
Kinas Kristna råd). För närvarande stude-
rar 179 elever antingen i bibelskolan eller i
den kombinerade musik- och konstskolan.
Tills i år (2011) har 874 elever gått igenom
bibelskolan och 69 elever musik/konst -
utbildningen. Ålders  fördelning: 18-30 år 
82%, 31-45 år 18%. Utbild nings nivå:
Grundskolan 31% (1-6 klass), högstadiet
65%, högre utbildning 4%.
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Sedan jag var barn har jag längtat efter
att besöka landet där min mamma
föddes. Mina första klasskamrater
undrade varför jag inte hade ¨sneda
ögon¨ när jag berättade var min
mamma var född. Även om det inte
syntes på utsidan så har Kina alltid
funnits i mitt hjärta. Jag har minnen
från mina morföräldrar att de fastade
och bad för landet och minns att de
längtade att kunna återvända men att
det var omöjligt p g a det politiska
läget på 60- och 70-talet. 

Resan i oktober tillsammans med St.
Görans församling och Contour Air
var en fantastisk upplevelse för mig
och min syster Gunilla Johansson! Vi
fick se mycket av det olika kejsare
åstad kommit i form av byggnader och
monument, för att försöka bevisa sin
storhet och odödlighet. Besök i För -
bjudna Staden, Himmelens Tempel,
Kinesiska muren och Terracotta-ar mén
var något av det som vi fick uppleva. 

Jag imponerades och uppmuntra-
des dock mest av det verk som vår
Herre och Konung Jesus Kristus gjort
i de människor och församlingar vi
fick besöka. Det är svårt att uttrycka i
ord, det som vi fick uppleva. Jag ska
aldrig glömma den stora tacksamhet
och kärlek vi möttes av hos de kristna.

De ser våra svenska missionärer som
verkade i dessa områden för ca 100 år
sedan som sina kyrkofäder. 

Bussresan längs med det bördiga
jordbruksdistriktet söder om Gula flo-
den förde oss mycket nära de byar och
städer där våra morföräldrar bott och
arbetat. Den nybyggda moderna
motor vägen påminde om att det gått
nästan ett sekel sedan de färdades
denna väg. Tänk, vilken lång och
besvärlig resväg våra missionärer
bemödade sig att åka för att nå män-
niskorna som bodde här! Vi reste till
flera mindre byar och samhällen runt
Pucheng och det var gripande att se
hur enkelt människor levde och hur
hårt de arbetade för att försörja sig, de
flesta som bönder. Där försökte jag
göra mig en bild av hur min mamma
växte upp och hur mormor och mor-
far levde i vardagen. Tanken på deras
enkla levnadsvillkor och stora uppoff-
ringar för att dela evangeliet i detta
land gör mig rörd och tacksam. 

Frågor väcktes som jag nu bett min
mamma om hjälp att svara på och
skriva ner så att vi kan minnas och
berätta för våra barn. Mamma har ju

berättat om de goda frukter, bl a per-
simoner, hon saknat och som vi nu
också fick njuta av när vi blev bjudna
av församlingar vi besökte. Vi blev
kungligt mottagna och den värme och
syskonkärlek vi delade med varandra
gör mig glad att minnas. Pastorer och
ledare arbetar på ett osjälviskt och
uppoffrande sätt för att ta hand om
människor och organisera tillväxten i
församlingarna. Min bön är att vi
genom vår mission ska kunna fortsätta
att stödja dem både i förbön och med
annat i framtiden. Jag tror att ett större
engagemang i våra syskon utomlands
också ger oss en större iver och
kallelse glädje i våra svenska hemför-
samlingar. Möjligheten att få samlas
som kristna och uppmuntra varandra
och dela vår tro tar vi kanske för själv-
klar men jag blev påmind om att mera
värdesätta den frihet vi har i vårt land. 

Den himmelska livgivande sådden
av Guds Ord som verkat och vuxit i
dessa områden påminner mig om Joh.
15:5 där Jesus lovat att vi ska bära
frukt om vi förblir i Honom och Hans
Ord. 

Elisabeth (Lisa) Hellström 
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Gunilla Johansson cyklar på den kine-
siska landsbygden.

Elisabeth i talarstolen tillsammans med tolken.

Kina-resan

Äntligen i Kina!



År 2011 är snart slut, ett oerhört tur-
bulent och jobbigt år både för Japan i
stort men också för oss personligen.
Det har varit som en båtresa på ett
gungande hav. Vi har skakats om inte
bara av en utan oräkneliga jordbäv-
ningar men slapp att vara med om den
fruktansvärda tsunamin i norr. Japan
har dessutom denna höst drabbats av
starka tyfoner som krävt många män-
niskoliv och orsakat stor förödelse.
Hela året har varit som ett komman-
dorop: ”Vaka och bed, för ni vet inte
stunden...”
Året började intensivt med avslutan-
det av en ganska ”turbulent” Alpha -
kurs och Bosse fick för första gången
på 45 år själv skriva många rapporter
till årsmötet i brist på medarbetare.
För hans del har året också inneburit
tre sjukhusvistelser och många sjuk-
besök. Vår gode vän, advokaten Azu -
ma Takekawa, som i flera år varit en
av EÖMs juridiska representanter
härute, fick flytta ”hem” frälst och
salig efter fyra månaders kamp mot
bl.a. cancer. Hans kritiska tillstånd

gjorde att vi fick minska vår planerade
semester till några dagar och när vi
som bäst försökte koppla av fick vi
besked att vårt äldsta barnbarn, Erina,
blivit inlagd på sjukhus för en stor
hjärntumörsoperation. Många av er
som läser detta fick vårt SOS om böne -
hjälp. Gud hörde våra böner och
resultatet var överväldigande! Det var
som när Jesus ställde sig upp i den
gungande båten och sade sitt ”Tig!
Var stilla!” Just nu är både marken
under oss och våra hjärtan stilla och vi
kan se Guds godhet och börja räkna
välsignelserna under året.
Tänk! Under året har vi Ikuko Imaoka
som sekreterare på deltid. Hon döptes
för tre år sedan, har villighetens ande
och ett leende på läpparna. Under vå -
ren dök Masuo Mita med frun Noriko
också upp. Mita var pastor i Fuji no -
miya för 36 år sedan men flydde från
kallelsen såsom profeten Jona. Kal -
lelse medvetandet har funnits hela
tiden och nu vill båda återvända till
det sammanhang där de mötte Kris -
tus. De är inte så unga och har lång

resväg hit men är redan till ovärderlig
hjälp i arbetet. Flera håller nu på att
förberedas för dop i jul, bl.a. några
från sista Alphakursen. Under året
har vi haft samtal med våra systerkyr-
kor angående eventuellt sammangå-
ende med ett större samfund men har
ännu inte kommit fram till den ”rätta”
lösningen.

Som ni säkert vet är Japans ekonomi
fortfarande i ”gungning” och det talas
om skattehöjningar för att bekosta åter -
uppbyggandet av tsunamiområdena.
Självmord genom att hoppa framför
tåg är nu så vanliga att man på många
stationer byggt staket utmed plattfor-
marna. Men mitt i allt detta söker sig
människor till kyrkorna och i de värst
drabbade områdena är den andliga
öppen heten mycket större än tidigare.

Kortet på den gamla damen som
blir döpt är från en dopförrättning
den 9 oktober. Hon heter Asae Suzuki
och är 94 år. Hon har kommit till vårt
kapell nu i sju år. I början hade hon
ingen tro alls men hennes kristna dot-
ter bad oss att bjuda henne på de sam-
lingar vi har för äldre. Hon och vi har
bett för henne och steg för steg har
tron vaknat. Sedan något år tillbaka
börjar och slutar hon varje dag med
att be till Jesus. Hon är älskad av de
sina så vid hennes dop samlades en
stor del av släkten. Det blev en riktig
glädjefestdag. Bed gärna för de äldre i
Japan som utgör en allt större del av
befolkningen, att vi får med så många
som möjligt till himlen!

Själva får vi lyfta blicken från de
yttre omständigheterna och fästa den
på Jesus. Då ser vi de böljande skör-
defälten och ropar till Gud efter fler
arbetare. Mer än någonsin vet vi att
det är tack vare era förböner som vi
också denna jul får förkunna det glada
budskapet ”För dig är en Frälsare
född”. Japan behöver Jesus! Tack att ni
är med oss! God Jul och ett Välsignat
Gott Nytt År! 

Kerstin och Bo Dellming 
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Asae Suzuki 94 år döps i kapellet i Fuji.

Japan

Ett turbulent år i Japan



Namn: _________________________     Adress: _____________________________________________

Namn: _________________________     Adress: _____________________________________________

Namn: _________________________     Adress: _____________________________________________

Tänkvärt

En turist gästade en from mans hem.
När han såg hur tomt hemmet var på
möbler frågade han: ”Var är dina möb-
ler?” Som svar fick han motfrågan:
”Var är dina?” ”Men jag är ju bara på
genomresa”, invände turisten. ”Det är
jag också”, blev svaret.

Vi reser som aldrig förr. Vi reser på
tjänsteresor, nöjesresor, charterresor till
solen och värmen. Resor ger vidgade
perspektiv men vi glömmer så lätt att
vi bara är på genomresa.

Vi kan upptäcka hela världen men
ändå missa meningen med vår livs -
resa. Tron ger oss insikten att denna
världen inte är allt. Vi har ett ursprung
och ett mål som sätter in våra liv i ett
större sammanhang. 

När Abraham nås av Guds kallelse
bryter han upp för att börja en lång
resa, som också är en andlig resa. Han
visar oss att om man vill följa Gud får
inte bagaget vara för tungt och bo -
pålarna inte slås ner för djupt. Det
avgörande är inte om vi reser eller
håller oss stilla utan om vi vill lyssna
när Gud kallar oss. Den inre resan kan
man göra även om man är bunden vid
en sjuksäng. 

Vi är alla rymdresenärer, som färdas
fram i en svindlande fart fastklamrade
vid vårt lilla jordklot i ett oändligt uni-
versum. ”Varifrån och varthän?” är
människans ständiga fråga.

Gud som bor i ett ljus dit ingen kan

komma gör den långa resan från him-
len till jorden för människans skull.
Här är han beredd att slå läger och
campa för att vara nära oss:

”Se Guds tält står bland människor-
na, och han skall bo ibland dem och
de skall vara hans folk. Och Gud själv
skall torka alla tårar från deras ögon”
(Upp.21:3). Ordet advent kommer av
samma ord som äventyr. Ingen även-
tyrshistoria kan vara mer spännande
än den som handlar om Guds advent
i världen. Jesu liv blev så kort. Han
var bara på genomresa men han hann
ge mänskligheten ett nytt hopp både
för livet och evigheten.

Paulus var tältmakare och som
resande missionär blev han en tidig
globetrotter med evangelium om
Guds nåd som sitt viktigaste bagage. I
de städer och byar som han reste ige-
nom blev upptäckten av denna nåd
den bestående grund på vilken Kristi
världsvida kyrka skulle byggas.

När jag läser gamla årgångar av vår
missionstidning slår det mig hur
mycket tid de första missionärerna
tillbringade på resande fot. Det var
ofta strapatsrika resor men man bars
fram av sin kallelse och av missions-
vännernas förbön. Säkert drevs också
många av en god portion äventyrs-
lystnad. Advent och äventyr går gär -
na hand i hand när man är beredd att
bereda vägen för Herren.

”Jag är en gäst och främling”, sjunger
vi. Det finns ett farligt främlingskap i
världen, som vill få oss att förringa
jordelivet och vårt ansvar här i värl-
den. Men jordelivet är inte bara en
transportsträcka till himlen. Det är
något att tacka Gud för och förvalta
till glädje både för oss själva och för
andra. Det finns också ett gott främ-
lingskap, som påminner oss om att vi
bara är på genomresa. Vi är pilgrimer
på väg mot ett himmelskt mål. Det
målet är både långt borta och mycket
nära. Därför: ”Ta på dig vandrings -
skorna och kasta dig i Guds famn!”
(M Eckehart)

Tord Ershammar                               

På genomresa

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

“Tron ger oss insikten att denna världen inte är allt. Vi har ett ursprung 
och ett mål som sätter in våra liv i ett större sammanhang.”
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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!

• Vidareutbildning av lärare vid
särskola i Henan

• Förskole arbete i Shaanxi för 
handikappade barn

• Bibelskolarbete i Shaanxi
• Stöd till kinesiska bibelskol-

studenter i Henan
• Stöd till  mongoliska missionärer
• Stöd till bibelskola i Mongoliet
• Församlingsarbete och katastrof -

uppföljning i Japan 
• Projekthandledning i Fujian och

Henan

Plusgiro 5 02 15-3

Några samlingar med EÖM-medverkan under våren 2012
För upplysningar om fler möten se under ”Aktuellt” 

på vår hemsida www.eom.nu

Betlehemskyrkan, Luntmakargatan 82, Stockholm. Kl. 12.30
• Torsdag 2 februari 
Kristen i ett mångkulturellt samhälle, i Malaysia och Sverige. 
Ragnhild Danell, missionär i Malaysia berättar                                                                                                                                   
• Torsdag 1 mars     
Hälsningar från våra systerkyrkor i Kina, Mongoliet, och Japan, Jan-Endy
Johannesson

St. Görans kyrka, Kungsholmen, Stockholm
• Trettondag jul 11.00 Högmässa. Tord Ershammar predikar. 
Sång av kinesisk kör. Deltagarna i kinaresan berättar vid 
kyrklunchen i församlingshemmet Arbetargatan 21.

5-6 maj
EÖMs årskonferens med seminarier, missionsmöten och årsmöte. Se annons i
marsnumret av EÖM-nytt och vår hemsida. 

Resan till Kina
9-19 oktober
skedde tillsam-
mans med St.
Görans För sam -
ling, Stockholm.
Här syns 18-
mannagruppen 
på Kinesiska
Muren. 


