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Missionssekreteraren har ordet

Tänk dig ca 700 000 aktiva kristna förde-
lade på 1200 utpostförsamlingar. Ett
jätte arbete att leda. En av dem som gör

det är Jiao Xuewen. Ung nitisk pastor och rek-
tor för bibelskolan i Zhoukou, Kina. Han har
skrivit andakten i detta nummer av EÖM-nytt.
Han skriver som de kinesiska pastorerna pre-
dikar. Allt är centrerat omkring bibelordet.
Inga  onödiga utvikningar eller historier som
tar tid och plats. Ändå, eller kanske på grund
av detta, antecknas det flitigt i kyrkbänkarna.
Budskapet skall föras vidare. 

Det arbete som vår mission är involverad i
innebär ofta långa resor. Under mars månad
reste Mick och Magnus Lidbeck till Japan och
sedan till Kina för att undervisa om själavård.
Läs deras intressanta rapport i detta nummer.
Arne och Louise Wikström reste till Hokkaido,
Japan och besökte flera församlingar på den
nordliga ön. Deras besök där innebar förnyad
kontakt med det arbete som Svenska Mongol-
och Japanmissionen grundlade 1951. År 2004
förenades det samfund som under årens lopp
bildats med ”The Evangelical Alliance Mis sion”
vilket visades sig vara strategiskt. För sam -
lingarna kom med i ett större sammanhang.
Arne berättar i tidningen om sina intryck. Hela
hans reserapport finns på vår hemsida
www.eom.nu.  Slutligen har vi direktor Jaya -
singh som tillsammans med tre medhjälpare
reste till Shangqiu Kina, också under mars
månad. Resan gällde undervisning i rehabili-
tering av personer med olika typer av funk-
tionshinder. Denna gång fick han också träffa
föräldrar till de barn som får sin utbildning på

särskolan i staden. Hans rapport kommer i
nästa nummer av EÖM-nytt.

Någon av EÖMs läsare bidrog med över 20 000
ägg till bibelskolan i Zhoukou. Pastorn där
undrade försynt om vi kunde bidra till kost-
hållningen för eleverna. Tack till alla er som fri-
kostigt gav som respons på brevet jag skickade
ut under mars månad med titeln ”Äggoffer”.
Eleverna på bibelskolan kommer tack vare
dina gåvor dagligen få åtminstone ett ägg till
de grönsaker och ris som vanligen serveras
under hela detta år. 

När du får denna tidning stundar EÖMs års-
konferens. I år håller vi till i S:t Görans försam-
ling i Stockholm. Håkan Leanderson, EÖMs
ekonom hade nyligen den stora glädjen att
skicka iväg 140 000 kr till församlingen i Shang -
qiu. Medlen kom från S:t Görans, Essinges och
Kungsholms församlingar. De var öronmärkta
till kyrkklockan i den nya katedral  i Shangqiu
som kommer att rymma över 3000 personer.
Kyrkklocka i Kina är något anmärkningsvärt.
Från en av de högsta byggnaderna i miljonsta-
den kommer denna klocka  att kalla till guds -
tjänst. Ett starkt vittnesbörd i ett Kina där inne-
hav av en bibel eller ett brev från utländska
missionärer för mindre än fyrtio år sedan
kunde innebära fara för livet och ett långt fäng-
elsestraff.  Vi gläds när vi ser hur Kinas kristna
återvinner mer och mer av den frihet som vi
tar för given. Till slut ett varmt tack för att du
stöder EÖMs arbete med dina medel och för-
böner.

Jan-Endy Johannesson



På påskdagen var det feststämning här
i vårt kapell med fullsatt kyrka, dop -
guds tjänst och knytkalas.
Innan Elia, 12 år, döptes gav han ett

frimodigt vittnesbörd om att han
hädanefter vill vandra i Jesu efterföljd.
Det är vår bön att många ungdomar

skall följa hans exempel. Mari, 42 år,
döptes också denna dag. 
Hon är verkligen ett levande bevis

på att Jesus lever och fortsätter att
”upp söka och rädda det som var för-
lorat”. När hon en dag i oktober förra
året var ute med sin hund ”råkade”
hon gå en annan runda än vanligt och
upptäckte då vårt kapell. Vem som
ledde henne hit är det ingen tvekan
om. Hon hade redan då börjat förbe-
reda att avsluta sitt liv på denna jord
genom att bränna och slänga alla
foton och brev m.m. Hon hade också
bestämt dagen när hon skulle avsluta
sitt liv, på sin nästa födelsedag den 26
januari.
Hon fick en stark lust att komma in

i kyrkan men vågade inte först men
ringde och kom hit en söndagsefter-
middag. Det vänliga mottagandet av
bl.a. pastor Mitas fru och atmosfären
gjorde att hon vågade öppna sig

medan tårarna rann utmed kinderna.
Några veckor senare var hon redo att
ta emot Jesus som sin Frälsare och nu
har en av våra smågruppsledare väg-
lett henne fram till dopet. Ni skulle ha
varit med på hennes födelsedag i
januari och se henne glädjestrålande
framför födelsedagstårtan som Kerstin
bakat! Det som hon tänkt skulle bli
slutet hade nu blivit början till ett nytt
liv i gemenskap med Herren Jesus!
Vår f.d. hemlöse Noboru Niimura,

som genom sitt möte med Kristus,
bibeln och kyrkan förvandlats från ett
liv i bitterhet, hat och dåligt samvete
till ett förlåtande och tacksamt sinne-
lag, har denna vår fått vittna i ett kris-
tet TV-program om hur Kristus gett
honom nåd att både kunna ta emot
förlåtelse och att förlåta. Hans vittnes-
börd fick en väldig respons. Några har
kommit långt ifrån bara för att få träf-
fa honom.
Tyvärr är det så många som har

svårt att förlåta både sig själv och
andra, inte minst i detta land.
Det har nu gått ett år sedan den

fruktansvärda jordbävningen och tsu-
namin drabbade Japan. Uppröj nings -
arbetet är nu i stort sett färdigt i alla

områden utom på de platser som lig-
ger för nära det skadade kärnkraft-
verket i Fukushima. Fortfarande bor
340 000 människor i tillfälliga bostä -
der där de får vistas gratis under två
år. Den akuta nödhjälpen behövs inte
längre men nu gäller det att hjälpa alla
dessa människor att med nytt hopp
kunna bygga upp sina. För att för-
medla nytt hopp och framtidstro har
bl.a. Billy Grahams organisation an -
ord nat en ”Hoppets festival” i miljon-
staden Sendai den 2-4 mars. Många
berömda sångare medverkade och
Frank lin Graham predikade. Cirka tio
tusen personer samlades dessa dagar
och över fyrahundra avgjorde sig för
Kristus. Man ordnade fria bussturer
från de tillfälliga bostäderna i de tsu-
nami-drabbade till dessa samlingar.
En av våra medlemmar här i kyrkan
har arbetat intensivt för denna stora
kampanj. Till sommaren ämnar våra
pastorer resa upp till de tsunamidrab-
bade områdena för att hjälpa till fram-
för allt med själavård. Det var därför
så meningsfullt att Mick och Magnus
Lidbeck kom till oss och höll semina-
rier både för pastorer och lekmän om
hur man skall bli en god ”lyssnare”
och lära sig att visa äkta medkänsla
med medmänniskor. Våra pastorer
kom mer säkert att ha stor nytta av
dessa goda råd. Lidbecks besök blev
mycket uppskattat av alla, inte minst
av Kerstin och mig.
Till sist vill vi tacka er alla som tänkt

på och bett för vårt barnbarn Erina.
Hennes andra hjärntumörsoperation
lyckades utan några komplikationer
men tyvärr kunde man inte ta bort allt
så nu väntar jobbiga efterbehandlingar.
Vi är tacksamma för fortsatt förbön för
henne och hennes familj.                           
Jesus lever och gör under också

idag. Vi säger som en av våra kristna
sa för många år sedan när hon drab-
bats av en svår sjukdom: ”Jag tror på
en uppstånden Herre, därför är jag
trygg.” 

Kerstin och Bo Dellming
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Nytt hopp och nytt liv

Mari döptes på påskdagen och firade sedan sin födelsedag i kyrkan.

Japan
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En överraskning …
Vi är tillbaka för att undervisa i Pu -
cheng för fjärde gången, den här
gången en grupp ledare från de olika
kyrkorna i området. Vi väntar oss 25
personer. Den gamla kyrkan som
används för undervisning är full av
200 personer. Vilken överraskning!
Det märks att de är erfarna. De

kommer med egna exempel på situa-
tioner där de upplevt att det är svårt
att hjälpa. Har vi några råd? De tycker
att vi talar om ”normala problem”,
men som de behöver kunskap om hur
man kan hjälpa. Vid utvärderingen

hör vi att de fått insikter och redskap
som kan vara till hjälp. Kursdagarna
handlar i huvudsak om själavård och
om hur vi kan hjälpa varandra. Det
kan ske genom att lyssna till en män-
niskas berättelse om problem i sitt liv
och sin tro. Målsättningen är natur-
ligtvis att varje människa ska kunna ta
mer ansvar för sitt liv och växa i sin
tro. Och därmed också vara till hjälp
för andra.

En överraskning till!
Pastor Jia berättar att detta möte är
historiskt. Aldrig förut har så många
ledare träffats från så många kyrkor i
Weinan-området med över 100 000
kristna. Efter avslutad kurs reser alla
till Weinan för att se hur den nya
stora huvudkyrkan har börjat byg-
gas. Många har aldrig varit där.
Första gången vi var där fanns det
bara fyra väggar i ett hörn av tomten.
Snabbt blev det en liten kyrka, som så
småningom ska bli matsal. Nu går
byggledaren runt och visar oss grun-
den och berättar. De siktar högt!

Kyrkan kommer att bli 49 meter hög
och rymma 2 000 - 3 000 personer. Den
kommer att synas på långt håll. Den
här byggnaden innehåller också en
bibelskola i flera våningar. Man hop-
pas på invigning i slutet av året. Nu
har alla ledarna sett bygget och kan
åka hem och berätta. Alla församlingar
måste bidra ekonomiskt. I storstaden
Weinan kommer bibelskolans under-
visning att ske i fortsättningen. 

Möten med några medlemmar i för-
samlingen i Pucheng 
Vid en middag träffar vi advokaten
Dang. Vilka människor söker hans
hjälp? Ofta kommer kvinnor och kla-
gar över problem i äktenskapet. Han
kan kalla makarna för att förklara
lagar och regler för dem båda tillsam-
mans, framför allt om en hustrus rät-
tigheter. Är myndigheterna glada över
kyrkan? Ja, religion är viktig i Kina.
Kristna har ett gott inflytande i sam-
hället. I det lilla: kristna skiljer sig inte.
I det stora: kristna ger till människor i
nöd. Unga vet inte så mycket om kyr-
kan. Men till en julgudstjänst i Xian
vällde det in så många unga att poli-
sen måste ställa ut ordningsvakter.
Kyrkan växer.
De båda pastorerna Jia och Liu tar

oss med på en kvällspromenad. På
gatan möter vi en ung kristen syster,
som resolut tar oss med till sin friser-
salong. Först hårtvätt och sedan blir vi
klippta under stort ståhej och mycket
skratt. Vi ber för henne och salongen.
Vid ingången till ett nytt, stort varu-
hus möter vi säkerhetsvakten, en ung
man i församlingen. Han berättar om
sitt arbete. Inne i varuhuset visar sig
en av butiksägarna, syster Wu, vara
en körmedlem i kyrkan. Hon visar oss
runt. Efter bön för henne och butiken,
följer hon med oss på middag. Den
nyöppnade butiken går ännu inte så
bra, men hon oroar sig inte. Hon vet
att Gud kommer att hjälpa. Hon berät-
tar att hon givit en av sina unga expe-
diter en bibel. När medhjälparen skulle
föda barn krävde läkarna att hon skulle
göra kejsarsnitt. Syster Wu rådde
henne att be till Gud i stället. Kvinnan
blev kristen och förlossningen gick
bra. Sedan dess har maken och svär-
föräldrarna en mycket bättre inställ-
ning till henne. Restaurangägaren
visar sig också vara en kvinna i för-
samlingen.
Kanske sprids tron i Pucheng

genom kristna människors vardagsliv.
Det är viktigt att det finns människor

Församlingarna i Weinan-distriktet bygger kyrka, bibelseminarium och administ-
rativa lokaler. Kyrkolokalen kommer rymma över 2000 personer. På flera platser
där EÖM har kontakter bygger man nu liknande komplex för att rymma den 
växande församlingen och få lokaler till bibelskolor. Foto: Magnus Lidbeck

Tillbaka till Kina



med Guds kärlek i sina hjärtan och att
de kan ge den vidare till andra männi-
skor.
Pastor Liu Fengqin och Pastor Jia
Pastor Liu Fengqin prästvigdes nyli-
gen efter många års tjänst som evan-
gelist och församlingsledare i Pu -
cheng. Hon är tillsammans med oss
hela tiden i Pucheng och hinner berät-
ta mycket. Vi får höra om hennes fort-
bildningskurs vid Peking University
om ”Vart är kyrkan i Kina på väg?”
Kursen sträcker sig över två år med
fyra undervisningstillfällen om 20
dagar. Det handlar om den kristna
trons möte med en ny kultur. Hon
hoppas att nästa kurs ska handla om
trons möte med kulturen i det moder-
na samhället i Kina. 
När hon själv möter en människa

med en annan tro kan hon säga: Du
kan se din gud i templet, han ler och
står still. Vår Gud är osynlig men föl-
jer oss i våra liv och problem. Din gud
kräver inget av dig. Vår Gud kräver
att vi lever rena. Din gud kan inte tala
till dig. Vår Gud talar till oss och krä-
ver att vi handlar. Vi kan inte se vår
Gud men vi måste göra det Han säger.
Liu undrar varför så få är kristna när
Gud är så god.
Pastor Liu har svårt att hinna med

läsning och hemuppgifter. Hon har
hela tiden bibelundervisning i bykyr-
korna. Hon är bonde, har ansvar för
familjens åkrar, från sådd till skörd.
Pastor Jia betonar att kristen tro skiljer
sig från andra religioner. Vi vill hjälpa
i samhället, och kristna kan bli goda
exempel. Och samhället ser gärna att
kyrkan utvecklas. Om vi är ärliga och
vänliga, kan vi ha olika uppfattningar
men ändå leva i harmoni. Oärliga
människor kan ha samma uppfatt-
ningar, men får ändå inte någon har-
moni. 
I Zhoukou väntar en ny överraskning …
Vi tror att vi liksom tidigare ska
undervisa eleverna i den två-åriga
bibelskolan. Men till vår förvåning
förs vi till det stora klassrummet uppe
på taket. Förutom bibelskolans 65 stu-
denter deltar idag också den vecko -
långa kort-kursen, som lekmannapre-

dikanter inbjuds till tolv gånger om
året. De kommer från de 1200 kyrkorna
i området. När vi startar är vi 200 i
rummet. Efter lunch måste vi flytta till
kyrkan eftersom det nu handlar över
300 deltagare. Vi är glatt överraskade
över att vi lyckas få dem att dela med
varandra i smågrupper kring vår
under visning om lyssnande, fast de är
så många. De lyssnar till varandra! De
två följande dagarna får vi arbeta med
den ”lilla” gruppen, mest unga. Det
leder till större fördjupning.
Samtal med bibelskolans ledare
Vi har flera samtal med pastor Ma,
kyrkans ledare och pastor Jiao, rek-
torn på bibelskolan, om betydelsen av
utbildning för de kristna. Nästan alla
kristna i området kommer från den
fattiga landsbygden. För ungdomarna
finns det få utbildningsmöjligheter.
Där   för har undervisningen på bibel -
skolan i Zhoukou dubbla syften. Efter
avslutad kurs ska studenten dels
kunna predika och leda en försam-
ling, dels försörja sig och på det sättet
göra nytta i samhället. Alltså måste

bibelskolan också ge en praktisk yrkes -
utbildning t ex datakunskap, musik,
matlagning, trädplantering och svets-
ning.
Utbildningen ger människor hopp

om en förändring. I framtiden kanske
kristna här kan bli medelklass, hör vi.
Skolan har nyligen givit ut en bok om
entreprenörskap, om hur man kan få
en inkomst. Nu har de manus till två
nya böcker, som de hoppas kunna
trycka. Den ena är en kinesisk kokbok
med 1000 recept. Syftet är att man ska
kunna tjäna pengar genom att laga
mat. Den andra är skriven för kristna
som inte har sitt arbete i kyrkan.  Den
ger råd om hur man som enskild kris-
ten kan samla en grupp som läser
Bibeln eller ber tillsammans. Man pla-
nerar många fler böcker som hjälp för
de kristna. Vi märker en verklig om -
sorg om människornas hela liv.
EÖMs samarbete med bibelskolan
Vi får veta, att sedan kyrkan i
Zhoukou börjat få stöd från Sverige
för bibelundervisning, har man kun-
nat öppna ytterligare en bibelskola.
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Pastor Maxin, här med en av de skrifter han varit med att ge ut, är huvudpastor
för församlingen i Zhoukou med över 700 000 medlemmar. Dessa är fördelade på
ca 1200 utpostförsamlingar men med endast 6 pastorer.



Nu finns sex mindre bibelskolor i om -
rådet för ettårig utbildning. Därifrån
kan en del gå vidare till den två-åriga
i Zhoukou stad. Man har också kunna
höja lönerna för lärarna, så att de har
råd att stanna i sin tjänst. Sammanlagt
har de sju skolorna 35 lärare och 600
studenter. Det är mycket ovanligt att
en kyrka har en så omfattande utbild-
ning. 
Vår hemförsamling, Österåker-Östra

Ryd, är sedan några år vänförsamling
till Zhoukou och stöder bibelskolans
arbete. Det ger församlingen glädje
och inspiration. Ett särskilt stöd är sti-
pendier till elever, som inte kan betala
de 3 600 kronor som är årsavgift för
undervisning, mat och logi. Vi får tala
med några av dem. Det här är vad vi
får höra:

Wang Chen Ying studerar första året
nu. Han kommer från en mycket fat-
tig familj med tre barn. När han var 15

år slutade han skolan och arbetade i 7
år. Förra året blev han mycket sjuk och
vårdades på sjukhus i en månad utan
att bli bättre. Då hade familjens alla
pengar gått åt och han kom hem.
”Min mamma är kristen och genom

bön återfick jag hälsan.” Under sin
sjukdom lovade han ge allt åt Gud om
han blev frisk. Därför kom han till
bibelskolan. Han har förändrats helt
under detta år. ”Min kropp är inte
längre min utan Guds.” Han hoppas
kunna få högre utbildning efter
bibelskolan och tjäna kyrkan. Vid
sidan om bibelundervisningen lär han
sig att plantera fruktträd och föda upp
kycklingar och får datakunskap. Det
kan ge honom försörjning samtidigt
som han kan bidra med kunskapen på
den plats där han kommer att bo. Han
deltog i själavårdsundervisningen och
tror att den blir till stor hjälp. Predikan
och olika sätt att hjälpa kommer att få
ickekristna att bli intresserade av tron.

Xie Shi Yong kommer från kyrkan
Zhao Zhuang i staden Dan Cheng.

Hans mamma dog när han var 3 år.
Mamman var kristen, men han minns
inte mycket av henne. De var fyra barn
som bodde med pappan. När han var
16 slutade han skolan och flyttade
med en äldre bror till en annan stad
och började arbeta. 2005 dog pappan
och de fyra syskonen flyttade och bör-

jade tillverka skor. ”Jag var deprime-
rad och bråkade ofta med familjen.
Jag mådde väldigt dåligt och hatade
till slut alla.” Han ville bli framgångs-
rik, men allt misslyckades. Vänner tog
honom till sjukhus, men han fick
ingen hjälp mot sina grubblerier. Han
ville inte leva. Men människor i byn
bad till Gud för honom. En dag när
han befann sig i den nybyggda kyr-
kan, kände han sig mycket bättre.
Kristna skickade honom till bibelsko-
lan. ”Efter helandet känner jag bara
kärlek och vill ge mitt liv till kyrkan.
Gud valde mig.” Hans praktiska ut -
bild ning sker som kock i köket på
bibelskolan.
Framtidsplaner om själavårdsunder-
visningen …
När kursdagarna är över berättar pas-
tor Jiao om sina tankar. Han har hört
från eleverna att de uppskattar under-
visningen om själavård, särskilt vil-
ken betydelse det har att lyssna och
försöka förstå en annan människas
känslor.  Om vi kommer tillbaka vill
han att vi undervisar alla bibelskole -
lärarna. Då kan de själva undervisa
om detta senare. Han vill också att vi
skriver en lärobok som de kan ge ut
till hjälp för både lärare och elever. Då
kan undervisningen allt mer tas över
av lärarna här. Vi instämmer.
Vår tolk Maming
Under hela tiden i Kina har vi
Maming som tolk. Vi träffade henne
först som den unga socialarbetaren på
pro-jektkontoret i kyrkan i Zhoukou.
Hon tillhör det lilla arbetslaget där. Vi
har lärt känna henne och hållit kon-
takt under några år. Förra året fick
hon plötsligt hoppa in som vår tolk.
När en liten grupp kineser reste till
Bethany Home i Malaysia 2011 följde
hon med som tolk. Hon lyssnar till
människor och blir engagerad. Vi
valde henne och är glada över vårt
samarbete.

Mick o Magnus Lidbeck
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Wang Chen Ying: ”Min kropp är inte
längre min utan Guds.”
Foto: Magnus Lidbeck

Xie Shi Yong: ”Efter helandet känner
jag bara kärlek och vill ge mitt liv till
kyrkan. Gud valde mig.”
Foto: Magnus Lidbeck



När det romerska riket var som mäk-
tigast var inte Rom den största och
vack raste staden på jorden. Det var en
plats som få romare hört talas om,
näm ligen Luoyang. Där fanns nästan
oräkneliga palats, det ena mer magni-
fikt än det andra. En dag förvandlades
detta världens underverk till grus och
aska. På regeringens order... 
När jag var barn tyckte jag det var

sorgligt att det inte fanns något kvar
av min hemstads forna härlighet. Men
det var inte slut med dramatiken.
Under 45 år, mellan 1903 och 1948, upp -
levde svenska missionärer i Luoyang
åtskilligt med spänning, i själva ver ket
alldeles för mycket. Deras livfulla be -
rättelser skulle kunna fylla åtskilliga
böcker. 
Härom året föreslog EÖMs missions -

sekreterare Jan-Endy Johannes son att
jag skulle studera luoyangmissionä-
rernas insatser. I Luoyang finns nämli-
gen fler kristna än någonsin och det

finns ett intresse för kyrkans tidiga
histo ria. 
Det blev som sagt en spännande läs-

ning. Precis som jag minns det hade
missionärerna ögon och känsla för
den underbara naturen liksom för fol-

ket och dess urgamla kultur. De levde
i ett stort kristet nätverk och följde lan-
dets sociala och politiska utveckling
med största intresse. Och de var i Kina
för att på olika sätt hjälpa människor
och predika korsets evangelium. 

Varför tog missionsarbetet slut? Det
kom en natt som jag minns mycket
väl. Några av de allra nyaste missio-
närerna samlades för att i lugn och ro
dricka kaffe och sticka. De kunde inte
sova. Det var för mycket oväsen. En
röd armé höll som bäst på att försöka
storma staden. Den underlägsna gar-
nisonen sköt med alla kanoner och
automatvapen den hade. Hur det
gick? Det minns jag ju. Men det går
också att läsa historien i den tidskrift,
Sinims Land, som gavs ut av Svenska
Missionen i Kina. Det är framför allt
den som är källan till den berättelse
jag skrivit. 

Bengt Malm 
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Kina

En blick bakåt
Församlingarna i Kina har börjat skriva sin kyrkohistoria. Under kulturrevolutionen förstördes systematiskt inte
bara kyrkobyggnader utan också värdefulla dokument som kunde berätta om hur församlingarna bildades och
utvecklades. I Sverige finns dock en omfattande dokumentation i gott förvar – det mesta i Riksarkivet, Stockholm
men också en del material på EÖMs kontor i Tranås. Glädjande har vår mission fått förmedla en mängd gamla
lagfarter, foton och andra dokument till flera församlingar i Kina. Bengt Malm, tidigare styrelsemedlem och son
till missionärerna Ingrid och Erik Malm har i en gedigen uppsats skildrat Svenska Missionens i Kina arbete i
storstaden Luoyang. En förhoppning finns att så småningom också göra detta värdefulla arbete tillgängligt för
församlingen där. 

Uppsatsen finns nu i sin helhet tillgänglig på missionens hemsida www.eom.nu   

Varken östan om sol eller västan om måne 

Utanför kyrkan i Luoyang i början av 1900-talet. Foto: EÖMs bildarkiv.

Bilden tagen mot slutet av missionärsperioden i Luoyang, hösten 1947. 
Erik Malm, längst upp till höger syns tillsammans med medarbetare. 
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För drygt 60 år sedan började svensk
mission sitt arbete i Japan. Många
missionärer hade blivit utkastade från
Kina, och nu var Japan det nya mis-
sionslandet. Japanerna – de forna fien-
derna! Skulle man kunna älska det
folk som gjort deras älskade kineser,
och även dem själva, så mycket ont?
För Ingrid Aspberg, mamma till Kers -
tin Dellming, skedde omvändelsen i
en tågkupé i Japan, då en japanska
delade sin matsäck med Ingrid och
bar nen.
1952 fanns det 82 svenska missionä-

rer i 8 svenska missionssällskap i Ja pan.
Nu finns det kanske 8 svenska missio-

närer! Under våren fick Louise och jag
besöka ett dussintal församlingar som
grundats av svensk mission för ca 60
år sedan. Vad hade skett under de 60
åren? Själva har vi inte riktigt ett så
långt perspektiv, men vi kom till Ja -
pan 1968 och den 1 april i år firade vi
att det var 37 år sedan vi tog vår exa-
men vid språkskolan i Sapporo.
Det blev något av en eriksgata vart

vi än kom – helt oförtjänt naturligtvis
– men vi representerade den svenska
missionen, och många var djupt tack-

samma för att de mött dessa svenska
missionärer och på så sätt lärt känna
en Gud som älskar dem och som vill
dem allt gott och som gett deras liv en
ny inriktning.
Under en vecka reste vi runt på

Hokkaido – Japans näst största ö belä-
gen i norr. Här besökte vi nio försam-
lingar. Jag fick predika i kyrkan i
Noboribetsu – det var säkert 30 år se -
dan sist! Så fick vi resa runt i de övri-
ga kyrkorna. Först i Muroran-områ-
det, staden med många stålverk som
under de senaste åren fått vara med
om många nedläggningar och kraftigt
minskad befolkning.  Sedan den stora

hamnstaden Tomakomai, som expan-
derat kraftigt, delvis på Murorans
bekostnad. Sedan stod kyrkorna på
landsorten  i Tomikawa och Hidaka i
tur. Från Hidaka går nu en ny väg till
Sapporo, så på en dag hann vi besöka
5 kyrkor. Vår chaufför, Shimizu-sensei
och hans fru, körde oss 40 mil denna
dag!
Sapporo var na tur ligtvis föremål för

vårt speciella intresse. Här hade vi
bott i närmare tio år! När vi kom in i
kyrkan i Shin-Sap poro som vi varit

med att bygga för 31 år sedan, så möt-
tes vi av en stor skylt: Louise & Arne
Wikström. Välkomna hem! Det går inte
att i ord beskriva känslan av att vara
tillbaka bland vänner. Fru Sawasato
som jag lärt att spela orgel, hade pla-
nerat att spela en av de sånger jag lärt
henne, men bara för någon dag sedan
hade hon ramlat och skadat sig så det
gick tyvärr inte. Kramarna från henne
var nog de mest intensiva bland alla
hundratals sådana vi fick. Och ändå
brukar inte japaner kramas så ofta!
Det var lite förunderligt att se att de
tapeter vi hade satt upp i kyrkans
innertak fortfarande fanns kvar! Och
predikstolen och borden som vår
glade snickare Sato-san tillverkat var
fortfarande i bruk! Församlingen hade
tränat ivrigt och nu sjöng man O store
Gud – på svenska för oss!
Sapporo har nu närmare 2 milj.

invånare. Befolkningen har fördubb-
lats sedan vår tid! En fin och välord-
nad stad! Vår sista dag i Sapporo
föreslog jag att vi skulle besöka en
kristen bokhandel. När vi kom in
fanns det bara en kund i affären. Efter
några sekunder såg jag vem det var. -
Iyama-san ropade jag och skyndade
fram till honom. Iyama-san var en av
våra ungdomar i Shin-Sapporo. Han
utbildade sig till pastor, och hade ett
par pastorstjänster i vårt samfund. I
samband med att hans mamma blev
sjuk blev han utbränd och slutade sin
tjänst. Han har sedan helt isolerat sig
och när vi frågat efter honom så var
det ingen som visste var han fanns.
Men Gud kunde hans adress! Och
bland alla dessa två miljoner männi-
skor i denna stad kunde just vi träffas
denna dag! Iyama-san berättade att
han hade sökt min adress den senaste
tiden utan att hitta den. Bara ett par
dagar innan vi träffades så hörde han
en röst när han vaknade som sa: ”Stig
ner från trädet!” Han visste genast
vad det betydde, att det var han som
var Sackeus. Han följde oss sedan hela
dagen och det sista vi hörde honom

Ljusglimtar från Hokkaido

Ett osannolikt sammanträffande i Sapporo med Iyama-san (längst till höger). Till
vänster sitter pastorsfrun Yumiko Takanashi och hennes dotter Kiyomi, som stu-
derar till pastor. Foto: Arne Wikström

Japan



säga när han tillsammans med sin fru
vinkade av oss vid flygplatsen var:
”Vilket under, vilket under!” 
Vårt samfund Japans Bibelevan -

geliska kyrka med 11 församlingar på
Hokkaido och tre i Tokyo-området
gick 2004 in i samfundet Japanska
Allianskyrkan, oftast kallat Doomei.
På engelska heter det TEAM - The
Evangelical Alliance Mission. Detta
samfund är stort för att vara i Japan.
Det har 10 000 medlemmar i 230 för-
samlingar, 300 pastorer, och varje år
ordineras 10 nya pastorer. Dessutom
har Doomei samma grundare som
Svenska Mongolmissionen, nämligen
världsmissionären Fredrik Fransson.
Alla vittnar om att det har varit lycko-
samt att gå in i Doomei. På så vis
behöver ingen församling stå utan
pastor någon längre tid. Ett fint exem-
pel är pastor Shimogwa. Han var rek-
tor för den teologiska högskolan i
Tokyo, och ordförande i samfundet,
då han för 7 år sedan meddelade att
han ville flytta till vår lilla församling

i den yttersta avkroken av Japan i
Hidaka. Det var en stark och glad för-
samling vi mötte i Hidaka tillsam-
mans med pastor Shimogawa i förra
veckan!
Min reflektion efter att ha besökt

dessa församlingar från Hokkaido i
norr till Okayama i väster är att för-
samlingarna i Japan har växt och
mognat. Det finns nu en helt annan
stabilitet och mer avspänd attityd än
för 30 år sedan. På flera håll spelar

kyrkan en aktiv roll i samhället. Och
så mötte vi glada och sprudlande
kristna fulla av hopp och framtidstro!
En förklaring kan vara att församling-
arna numera domineras av andra
generationens kristna, alltså männi-
skor som vuxit upp i kristna familjer.
De har fått en helt annan grund i sina
liv än föräldragenerationen som haft
en svår kamp mot traditioner och för-
domar – och andliga makter!

Arne Wikström
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Pastor Ri i Tomakomai är en av våra nyaste pastorer. Foto: Arne Wikström.

Fru Hamada var missionens tidigaste medhjälpare redan för 60 år sedan! 
Foto: Arne Wikström.

Louise med en av våra närmaste 
vänner, pastorsfrun Rieko Ishikawa 
i Kyoto. Foto: Arne Wikström

Japan

“I samband med att hans mamma blev sjuk blev han utbränd och slutade sin tjänst. 
Han har sedan helt isolerat sig och när vi frågat efter honom så var det ingen som visste 
var han fanns. Men Gud kunde hans adress! Och bland alla dessa två miljoner människor

i denna stad kunde just vi träffas denna dag!”



Lisa Lundberg, husmor på Missions -
hemmet i Duvbo, blev 100 år och sörjs
närmast av sina syskonbarn.
Duvbo gård, med herrgård och stor

tomt, förvärvades av SMK, Svenska
mis sionen i Kina, som semesterhem för
de missionärer som återvänt till Sverige
efter boxaruppropet i Kina år 1900. Trots
många hotfulla situationer blev ingen
av SMK:s missionärer dödad och snart
kunde missionsverksamheten återupp-
tas. Missions hem met fortsatte att ta
emot missionärer och deras familjer
under viloperioderna men kom också
att blir ett hem för de äldre. Måltider
serverades i den stora matsalen. Skjut -
dörrarna stängdes om salongen för
bönestunderna. Med stor värdighet
uppe höll de gamla sin sista kallelse, för-
bönstjänsten. 
Här på Duvbo kom Lisa Lundberg att

under mer än fyrtio år fullgöra sin mis-
sionsgärning som husmor. Hen nes 
ar betskapacitet var enorm i kombina-
tion med stor organisations talang. Hon
var snabb i tanke, beslut och handling. 
Lisa växte upp i en stor syskonskara i

ett borgarhem i centrala Kristianstad.
Somrarna tillbringades i sommarhuset
vid havet i Åhus. Det var också dit hon
reste varje år på semester.
Hon var bara 29 år gammal när hon

1940 rekryterades som efterträdare till
missionärsparet August och Augusta
Berg. Tidigare hade missionens grunda-
re och ledare Erik Folke under några år
förestått hemmet tillsammans med sin
maka Anna. Den unga Lisa hade lysan-

de betyg från Statens Skolkökssemi -
narium och flera väl vitsordade tjänst-
göringar.  Under studietiden i Stock -
holm kom hon missionen nära och hade
gjort sig känd som en helhjärtat och
nitisk ”kinalänk”.
Lisas syster Rut fick som svärfar över-

ingenjören K.G. Magnusson vid hissfö-
retaget Graham Brothers i närbelägna
Ursvik. Vid sekelskiftet hade K.G.
utsetts till missionens kassaförvaltare.
Han ägnade mycket omtanke åt missio-
närernas barn, som ju lämnades för
skolgång i Sverige när föräldrarna reste

tillbaka till Kina. Det var under hans tid
som Barnens hem uppfördes 1912, det
hus som sedan kom att utgöra medel-
punkt och själ för Missionshemmet.
Alldeles ny på sin post lät Lisa införa

en notis i Sinims land om inackorde -
ringar, ”även över en Week-end”. Hon
höll Missionshemmets dörrar öppna!
Gästfriheten var stor. Ljusglimtens för-
säljning, årsmöteshögtider, kommit téns
sammanträden var årliga begivenheter.
Det var härligt julfirande, men också
födelsedagshögtider och examensfester.
Med klara rutiner och naturlig pondus
höll hon ihop gemenskapen i Duvbo-
familjen: de mycket gamla missionärer-
na, familjen i lilla stugan, missionärer
som behövde vila, de tonåriga missio-
närsbarnen, den lilla personalstyrkan
och raden av inackorderade studenter.
Hon visade intresse utan att tränga sig
på och var nyfiken utan att lägga sig i.
De flesta av de gamla fick bo kvar på sitt
kära Duvbo ända till slutet. Det sprangs
med otaliga brickor till sjukbäddarna.
Lisa gick i pension vid drygt sjuttio

års ålder och Missionshemmet såldes
1991. De boende, liksom hon själv, fann
nya hem i lägenheter i grannskapet. Sin
allra sista tid vårdades Lisa på Ek back -
ens sjukhem, bara några hundra meter
från den plats där hon utfört sin livsgär-
ning. Syskonbarnet Gunnar, Ruts son,
har berättat om hur hennes ansikte, när
slutet närmade sig, lystes upp av ett
ljust, ljust leende. 

Kerstin Propper
Missionärsbarn på Duvbo, kyrkoherde em

10

Lisa Lundberg var bara 29 år gammal
när hon 1940 rekryterades som husmor
till Duvbohemmet. Hon efterträdde där
missionärsparet August och Augusta
Berg. Foto: EÖMs fotoarkiv.

Vi minns Lisa Lundberg

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

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

Kryssa i den portofria talongen
på sista sidan och vi sänder dig
boken och inbetalningskort. 

Mitt liv som mongol, kines och svensk

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

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



Namn: _________________________     Adress: _____________________________________________

Namn: _________________________     Adress: _____________________________________________

Namn: _________________________     Adress: _____________________________________________

Tänkvärt

”…medan de ännu talade om detta,
stod Jesus själv mitt ibland dem och
sade: ”Frid vare med er.”  Luk 24: 36

Efter det att Jesus hade uppstått visade
han sig vid flera tillfällen för både sina
lärjungar och för större skaror. Vid ett
tillfälle uppenbarade han sig för två
män som var på väg till platsen Em -
maus. Den ene av dem hette Kleopas.
Den judiske historieskrivaren Josefus
menar att han var bror till Jesus jordis-
ke far Josef. Dessa båda vandrings-
män hade inte tillräcklig kunskap om
Messias eller Guds ord. De hade fått
höra nyheten om Jesu uppståndelse
men var fortfarande helt förskräckta
och nedslagna. Jesus började då från
Gamla Testamentets profeter att för-
klara skrifterna för dem. Han visade
på att han själv var ett huvudtema i
den Heliga Skrift. När han till slut bröt
brödet tillsammans med dem kände
de igen sin mästare och Herre. 
Det som sedan hände var att dessa

två vände om och berättade för de
övriga lärjungarna om att de mött
Jesus. Just då de försökte övertyga de
tvivlande lärjungarna stod Jesus mitt
ibland: ”Frid vare med er”. Uppskakade
och förskräckta trodde de att det var en
ande de såg”. 
När lärjungarna mötte Jesus kände

de inte igen honom för att den upp-
ståndne Herren bar nu en förhärligad
kropp och hade ett annorlunda utse-
ende. För att bevisa för lärjungarna att
Han uppstått från de döda räckte han
fram sina händer så att de skulle

kunna se spikhålen efter korsfästel-
sen. Han visade också på de sårmärk-
ta fötterna som fortfarande bar mär-
ken av spikarna på korset. För att
ytterligare bevisa att han kroppsligen
uppstått bad han lärjungarna om
något att äta.  
Vid detta tillfälle var en av Jesu lär-

jungar, Thomas inte närvarande. Evan -
gelisten Johannes berättar vad som
hände. 

De andra lärjungarna sade nu till ho -
nom (Thomas): ”Vi har sett Herren” Men
han svarade dem: ”Om jag inte får se hå -
len efter spikarna i hans händer och sticka
fingret i hålen efter spikarna och inte får
sticka min hand i hans sida, så kan jag inte
tro.” (Joh 20:24-29).
Jesu lärjunge Thomas var tvivlare till

naturen.  När den ene efter den andre
berättade för honom om Jesu upp-
ståndelse så kunde han inte ta detta
till sig. Han måste själv få se såren
efter spikarna och sticka sin hand i
Jesu sida för att kunna tro. På grund
av att Thomas inte kunde tro lärjung-
arnas vittnesbörd måste Jesus möta
honom på ett särskilt sätt. 

Åtta dagar därefter samlades hans lär-
jungar igen där inne, och Thomas var med
bland dem. Då kom Jesus, medan dörrar-
na var låsta, och stod mitt ibland dem och
sade: “Frid vare med er.” Sedan sade han
till Thomas: “Räck hit ditt finger och se
mina händer. Och räck hit din hand och
stick den i min sida. Och tvivla inte utan
tro!” Thomas svarade honom: “Min
Herre och min Gud!”
Det som hände med Thomas är en

av Johannesevangeliets verkliga höjd-
punkter för det skildrar hur en tvivla-
re börjar tro. Thomas vägrade att tro
vittnesbörden från dem som upplevt
Jesu uppståndelse. Därför måste
Herren behandla honom på ett speci-
ellt sätt. Det som hände Thomas har
en djup teologisk innebörd som tyd-
ligt visar hans förhållande till Jesus
före och efter det speciella mötet med
honom. Thomas var tvungen att med
egna ögon se Jesus innan han kunde
tro på uppståndelsen. Det visar tyd-
ligt på trons bräcklighet i hans fall.
Jesus tillrättavisar honom också och
säger: Saliga de som inte har sett men
ändå tror. Vår tro är byggd på tillför-
litliga bevis från Guds ords uppenba-
relse och gångna tiders heligas vitt-
nesbörd. Till detta kommer egna upp-
levelser. Min förhoppning till oss alla
är att vi som Thomas får möta Jesus
på nytt och att vi liksom han kan
utbrista: ”Min Herre och min Gud”.

Mötet med den uppståndne Jesus

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

Pastor Jiao Xuewen
Rektor för bibelskolan i Zhoukou 
samt pastor i församlingen.
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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 

Plusgiro 5 02 15-3

Ny Kinabok
Ruth följer med sina föräldrar till Yunnan - ”Söder om molnen”, en provins i sydvästra
Kina. Ett område med ett myller av intressanta folkgrupper som föräldrarna missionerar
bland. Efter faderns död tvingas Ruth och hennes mor fly undan krig och japanerna och ta
sig hem till tryggheten i Sverige. Hemkomsten blir en andra chock…
Söder om molnen, 223 s, som är utgiven av Narin Förlag kan beställas från EÖM. 
Författare är Ruth Asp-Odlander. 150 kr plus frakt. 

EÖMs årskonferens 5-6 maj
i S:t Görans kyrka, Stockholm

(Welanders väg 2, tunnelbana Fridhemsplan)

Program

Lör. 15 EÖMs offentliga årsmöte i församlingshemmet 
(S:t Göransvåningen, Arbetargatan 21)

Lör. 16 Kaffe
Lör. 16.30 Arne Wikström tillsammans med resenärer, 

nyss hemkomna från Japan berättar.
Lör. 17.30 Mick och Magnus Lidbeck talar om teologisk 

utbildning i en stor församling i Kina. 
Lör. 19.00 Missionsmöte. Deltagare i flera resor till Kina 

och Japan under senaste halvåret förmedlar 
sina intryck.

Sön. 11 i S:t Görans kyrka. EÖMs föreståndare Jan-Endy 
Johannesson predikar. Efter gudstjänsten tillfälle 
till frågor om missionens arbete vid kyrkkaffet.

Alla hjärtligt välkomna


