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slagningen av dessa organisationer 1982 resulterade i EÖM. Genom sin långa historia har erfarenheter samlats vilka kommer väl till pass
då nya och annorlunda möjligheter till tjänst under senare år öppnats framförallt i Kina och Mongoliet. EÖM vill i partnerskap med svenska
församlingar och organisationer samt tillsammans med kristna i Kina, Mongoliet och Japan göra evangeliet trovärdigt genom att exem-
pelvis stödja sociala utvecklingsprojekt. EÖM arbetar för att motverka den isolering gentemot omvärlden som systerkyrkan i Kina samt
kinesiska institutioner upplevt under senare årtionden.  
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Missionssekreteraren har ordet

Det är Jesus som skapar tro – inte jag. Men
jag kan välja att vara där Jesus är”. Cita -
tet från tidningshögen har följt mig

några månader. Att vara en Jesu efterföljare
innebär ett medvetet val. Så var det när vi förs-
ta gången tog ställning och så är det varje dag.  

Det är konferenstider och många av oss har
haft tillfälle att lyssna till trosstärkande förkun-
nelse om vad Gud gör och vem han är. Men
det budskap och den livsstil som förmedlas
genom profan media skapar sällan gudstro.
Snarare riskerar tron att tyna bort. Men vi kan
välja att vara där Jesus är. I meditation och bön
och i ett levande gudstjänstliv. 

Ett långt SMS från Kina letade sig fram till min
mobil.  Pastor Jia från Pucheng rapporterar att
man nu tagit över den stora förskola som kom-
munen tidigare bedrivit på församlingens
mark. Redan 2004 beviljade EÖM ett större lån
till församlingen så att alla delar av tomtmar-
ken mitt emot kyrkan skulle kunna friköpas.
Efter jordbävningen i grannprovinsen Sichuan
år 2008 som tog över 70 000 människors liv fick
förskolan stängas. Nya byggnormer för offent-
liga lokaler trädde i kraft och gjorde att alla
byggnader tillhörande förskolan stängdes. Nu
har lokalerna reparerats och inspekterats. På
förskolan finns också ett tiotal barn med olika
handikapp som EÖMs läsare under många år

understött. Också dessa får nu vård och under-
visning genom församlingens försorg. Framför
allt genomsyrades meddelandet av tacksam-
het. Att vi från Sverige upprätthåller kontakter
med församlingarna som en gång grundades
av svenska missionärer. 

Bilderna och rapporten från direktor Jayasingh
från Malaysia griper mig. Inte minst sedan jag
nyligen läst Tomas Sjödins bok ”Reservkraft”
och fått en inblick i hur oerhört påfrestande det
kan vara att ta hand om ett svårt funktions-
hindrat barn.  Att leva en timma i taget. Att det
är kärleken till barnet som är drivkraften. Un -
der sommaren inleder vi en förstudie hur EÖM
på bästa sätt kan hjälpa några av de tusentals
familjer i staden Shangqiu, Kina som har barn
med utvecklingsstörning. Vi hoppas att studi-
en som delvis finansieras genom Svenska Mis -
sionsrådet skall leda till ett projekt där vi till-
sammans med församlingarna i Shangqiu kan
göra en verklig insats för att förbättra livsvill-
koren för dessa familjer. 

Till sist ett varmt tack till alla er som med för-
böner och offer stöder missionens verksamhet.
Ett speciellt tack till Korskyrkan i Gävle som
skänkt en hel minibuss till särskolan i Shang -
qiu. Den kommer ge barnen nya möjligheter
att regelbundet kunna följa med på utflykter
och på olika sätt integreras i samhället.

Jan-Endy Johannesson

Det är Jesus som skapar tro – inte jag. 
Men jag kan välja att vara där Jesus är.”



Det börjar lite skakigt …
… när vi sover över på hotellet nära
flygplatsen. Vi undrar om det är nå -
gon stor tung lastbil som kör förbi.
Våra sängar skakar, men i detta stora
hotell på nionde våningen? När vi
träf far Kerstin och Bosse Dellming får
vi veta att det var en jordbävning 10
mil bort, en 4 på Richterskalan. De
hade genast kollat upp det, då de
kände skakningarna. 

Det här är en del av japanernas liv.
Så fort det skakar avbryts alla sänd-
ningar på TV och radio och informa-
tion om jordbävning lämnas genast. I
mångas mobiler kommer en signal –
det varningsprogrammet finns in byggt
i nya mobiler. Efter förra årets tsu nami
är detta en del av deras liv. Många är
rädda. Man börjar vänja sig, men ho -
tet finns där.

I Fuji stad är Falkhöjdens kapell en
av de platser man kan ta sig till vid

jordbävning. Den ligger så högt upp
att en tsunamivåg inte når dit. Det är
här Kerstin och Bosse bor. Den kyrkan
är en trygg plats på många sätt och för
många människor. 
Samling för präster och prästfruar
Vårt uppdrag är att ha seminarium i
själavård för medlemmar i försam-
lingarna i Fuji, Mishima, Ohito, Num -
azu, Fujinomia och Nirayama. De alla
har sina rötter i dagens EÖM. 

Först träffar vi pastorerna och deras
fruar. För oss känns det hemvant, efter -
som vi var i Japan för fyra år sedan
och träffade de flesta – och några av
dem har varit hemma hos oss i Sve -
rige. Vi talar om själavårdande samtal
och betydelsen av att kunna lyssna. 

Som aftonbön läser en person en
bibeltext och alla blundar och lyssnar.
Sedan delar vi vad vi hört just nu. Vi
hör vad de andra hört. Vi kommer
närmare varandra. Det visar sig att

det är länge sedan denna grupp varit
tillsammans under så lång tid. Nu har
vi dragit oss undan på en kursgård,
där ingen har ansvar för värdskapet.
Vi får ett par berikande dagar inför
det kommande seminariet, där också
andra församlingsmedlemmar är med.
Ett rikt gudstjänstliv och en öppen
gemenskap 
I Falkhöjdens kapell är vi med om hel-
gens tre gudstjänster. En på fre-
dagskvällen och två på söndagens för-
middag.

Vi får leda fredagskvällens möte.
Det blir ett samtal kring liknelsen om
den förlorade sonen. Vi lyssnar till tex-
ten och var och en av oss berättar vad
vi hör, de inre bilder som bibelberät-
telsen ger oss. Vi sitter i en halvcirkel
framför bonaden ”den förlorade
sonen”. Vi är en lagom stor grupp, så
alla får tid att vara med. Det kommer
in en ung man, som inte varit i kyrkan
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Tillbaka till Japan

Berget Fuji reser sig mäktigt över stadsbilden. Foto: Magnus Lidbeck.

Japan
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Japan

tidigare. Hans pappa har just dött.
Han har med sig en liten dator med
bilder av pappan. Efter gudstjänsten
sitter Bosse en stund med honom, se -
dan berättar han också för oss andra.
Det här är ett bra exempel på öppen-
heten i denna församling. Han kom-
mer sedan tillbaka till söndagens båda
gudstjänster och samlingen efter. 

De båda gudstjänsterna på sönda-
gen leds av olika personer.  Uppgif ter -
na i kyrkan delas av många. Vi predi-
kar i var sin gudstjänst. Några perso-
ner från en annan stad kommer till
gudstjänsten, därför att de sett en film
på TV. Filmen handlar om Falkhöj -
dens kapell och om en man som varit
hemlös och bott under en bro många
år. Nu är han kristen och har fått ett
enkelt men tryggt boende. Vid kyrk-

kaffet får gästerna tala med Bosse och
honom som de sett på TV. 

Det här är ett exempel på församlin-
gens utåtriktade verksamhet. En dag
följer vi med på ett möte för hemlösa i
en park. Efter en kort andakt serveras
mat. En gång i månaden får de skjuts
till en middag i kyrkan.  
Delat ledarskap
I församlingen finns många smågrup-
per, ”Barnabasgrupper”, som möts
regelbundet, några en gång i måna-
den, andra varje vecka. Genom grup-
pen kan medlemmarna få hjälp att
växa personligt i sin tro. Ledarna
fostras till ”små herdar”, som växer i
sitt ansvarstagande i församlingen.
Det här är en medveten strategi och
man hämtar idéer utifrån och från lit-
teratur.

Ett tema som man tillsammans med
många kyrkor i Japan arbetar med är
”Purpose driven life”. Från Falk -
höjdens kapell deltar fem ledare i åter-
kommande seminarier för att kunna
föra hem idéerna till sin egen kyrka.

Vi möter församlingens styrelse. Det
är en öppen och frimodig grupp. De
talar om sin situation nu och sina tan-
kar om framtiden. En fråga är om de
ska gå upp en större gemenskap med
andra kristna i Japan. Just nu känns
det inte aktuellt. Den frågan diskute-
rar vi också med de andra församling-
arnas pastorer och det visar sig att de
tänker på samma sätt. 

Mick och Magnus Lidbeck

Vårt uppdrag är att ha seminarium i själavård för medlemmar i församlingarna i Fuji, Mishima, Ohito, Numazu, Fujinomia
och Nirayama. De alla har sina rötter i dagens EÖM. Foto: Magnus Lidbeck



Under helgen 5-6 maj ägde EÖMs
årshögtid rum i S:t Görans församling,
Stockholm.

”Många utomlands tror att vi är en
stor organisation, det beror på det om -
fattande arbete som vi bedriver”, sade
missionssekreterare Jan-Endy Johan -
nes son då han hälsade församlingen
välkommen till högtiden.

EÖM understöder bl.a. arbete i Kina
bland handikappade i provinserna
Henan och Shaanxi och stöder bibel -
skolor i Henan, Shaanxi och Mongo -
liet samt församlingsarbete i Japan.
Häls ningar framfördes från missio-
närsparet Kerstin och Bosse Dellming
stationerade i Japan samt från pastor
Maxin från Kina. Christina Wiklund
som funnits med i EÖMs styrelse
under många år avtackades i sin från-
varo men i övrigt förblir styrelsen
oförändrad. Omval blev det för Hå -
kan Leandersson, Mick Lidbeck, Arne
Wikström och Eva Joelsson. I slutet av
årsmötet höll EÖMs ordförande Mick
Lidbeck ett tal till missionssekretara-
ren Jan-Endy Johannesson, överläm-
nade en blomma och tackade honom
för hans arbete och stora engagemang
för missionens arbete.

Kristendomens historia i Japan, var
rubriken då Arne Wikström höll ett
föredrag på lördagseftermiddagen.
Idag är 1 % av Japans befolkning krist-
na. Under 1500-talet tillhörde 2 % den
kristna tron. 1597 korsfästes tjugo krist -
na och en förföljelse inleddes. De krist-
na japanerna tvingades då till templet
för att trampa på en Kristusbild.
Följden blev att många började utöva
sin tro i hemlighet. Det kunde ta sig
uttryck på flera sätt, bland annat
genom att folket vid påskdagen, i de
traditionella tehusen, gömde Kristus -
kors inuti buddastatyerna under ki -
monon i manschetten. Vid teceremo-
nin, då man drack ur samma skål,
kunde man då få uppleva något av

nattvardens välsignelse. Dolda bud-
skap blev ett sätt att i hemlighet
uttrycka sin kristna tro. 

Arne Wikström berättade att han
under en japanresa i år fick möjlighet
att möta en av sina gamla elever i sta-
den Sapporo där han och hans fru
varit med och startat en församling för
37 år sedan. Den första generationens
kristna, berättar Arne, levde i en stor
kamp mot traditioner och sedvänjor. I
dag präglas de kristna i Japan av stör-
re mognad, de älskar Jesus, vill vara
med i kyrkan och har vuxit upp under
goda kristna förhållanden. Att återse-
endet var känslofyllt gick inte att ta
miste på.

Makarna Mick och Magnus Lidbeck
berättade om sitt besök i Kina under
våren. De besökte bibelskolor i två
provinser.  Vid ett tillfälle undervisade
makarna 200 ledare från olika försam-
lingar i Weinan-distriktet i provinsen
Shaanxi. I staden Zhoukou i provin-
sen Henan går årligen 3 600 elever, på
kortare och längre kurser. Det stora
flertalet av dem är kristna ungdomar
från landsbygden. Vid en av skolorna
har ledningen en vision att bygga både
kyrka och sjukstuga, ett tydligt holis-
tiskt tänkande. EÖM är med och under -
 stödjer 12 stipendiater. Kostnaden per
år och student är 3 600 kronor, vilket
inkluderar mat, boende, utbildning
och studielitteratur. 
Mission – en återvinningscentral
Missionens mål är att återvinna det
återfunna. Det sade ledamoten i EÖMs
styrelse Tord Ershammar, själv missio-
närsbarn uppvuxen under de lar av
sin barndom i staden Pucheng i Kina.
Till kyrkan får vi komma som vi är,
och målet är att återvinna det återfun-
na. Missio nä rerna lade grunden för
evangeliet, Mao kom till makten,
mycket krossades. Idag har Herren
återvunnit det återfunna, kyrkorna är

starka. Genom EÖM får vi vara med
och sprida kärlekens evangelium.
Inget ”Von oben” utan evangelium i
äkta kärlek, ett sammanhang större än
oss själva, sade Ershammar.
Förbön för missionsländer och min-
nesglimtar
På lördagseftermiddagen bjöds flera
personer fram för att berätta om sina
erfarenheter efter nyligen företagna
resor till Japan och Kina. Flera under-
strök att resorna varit välplanerade
och gett många gripande möten. Ett
av dem var då gruppen var på ett för-
samlingsbesök i Japan. Under ett
möte berättade två personer att de
tidigare varit nära att ta sina liv, de
hade i förtvivlan bränt upp sina saker,
men tagit sig till den kyrka där makar-
na Dellmings tjänstgör och där tagit
emot frälsningen. När de berättade
om sina erfarenheter strålade de av
lycka.

En kvinnlig resenär berättade om
sitt starkaste minne som ägde rum vid
särskolan i Shangqiu, där kvinnan
som själv kan teckenspråk gjorde
tecken till barnen, som de förstod.
Känslan av gemenskap och närhet var
påtaglig och när hon skulle lämna
dövskolan bildades en kramkö med
döva flickor, som alla ville krama om
den svenska gästen som talade ”deras
språk”. En annan som också var med
på resan berättade att hans starkaste
minne var då de besökte en lokal för-
samling i den japanska staden
Korachi, där församlingen i samband
med en ombyggnad upptäckt ett upp-
hängt kors, förmodligen från samuraj-
tiden. Årshögtiden avslutades i och
med gudstjänst på söndagsförmidda-
gen i S:t Görans församling, där mis-
sionssekreterare Jan-Endy Johannes -
son predikade över temat mission.  

Eva Joelsson, styrelseledamot
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Först av allt vill vi tacka Evangeliska
Östasienmissionen för att vi fått detta
tillfälle att samarbeta med EÖM. Vi
från Bethany Home, Malaysia och er
mission delar erfarenheter när det gäl-
ler stöd till personer med olika funk-
tionsnedsättningar. Vi tackar också vår
biskop här i Malaysia som har låtit oss
delta i detta samarbete.

Det var en stor glädje för mig och
mina tre kolleger att få möta föräld-
rarna vid särskolan i Shangqiu, pro-
vinsen Henan, Kina. Omedelbart tog
rektor He till sig insikten att träna för-
äldrarna till ett nära samarbete med
skolan. Det är också så vi arbetar i Be -
tha ny Home. Vi delade alla våra be -
rättelser om barn som fått en lyckad
rehabilitering. Vi nämnde också om
hur utvecklingen avstannar för barn
som saknar stöd från sina föräldrar. I
slutet är det hela familjen som får lida.

Jag gladde mig åt att vi tog en
mamma med oss från Malaysia som

delade sina erfarenheter från det att
barnet föddes. Hennes son Goh Zhang
Kooi nu 13 år gammal  är ett barn med
svår autism och hyperaktiv. Vi visade
också bilder och video med sonen.
Publiken var mycket imponerad och
ställde många frågor. Frågestunden
varade långt efter mötets slut. Det var
ett fantastiskt tillfälle att dela vår
historia. Jag är så tacksam och glad att
denna mamma kom med på resan.

Rektor He ville att vi skulle besöka
klasser och bedöma lärarnas metoder
och ge råd och tips hur man skulle
kunna göra klassrumsaktiviteter bätt-
re och roligare. Vi besökte teoretiska
klassrumssituationer, ”livingskill”
klasser och klasser där rekreation och
fysiska aktiviteter pågick. 

Vi uppmuntrade lärarna att göra
upp en studieplan för varje enskild
elev tillsammans med föräldrarna för
att ta reda på deras önskemål om vad
som känns viktigt för dem att barnet

lär sig. De allra flesta vill att deras
barn ska bli ”normala”. Barnen liknar
våra barn på Bethany Home. De kan
lära sig många saker men inte bli vad
vi kallar ”normala”.

Vi ordnade med en del övningstill-
fällen för personalen hur man hands-
kas med en del uppförandeproblem
som vi har. Det finns många duktiga
lärare men de behöver handledning
på vissa områden.

Just nu följer man ett schema där
barnen går i skolan 10 dagar och är
hemma 4 dagar. Vi uppmuntrade per-
sonalen att ha ytterligare 4 dagar
klassrumsundervisning och två fri-
luftsdagar och efter det gå tillbaka till
klassrumsundervisning. 

Man har tagit initiativ till en del
aktiviteter som vi praktiserar på
Bethany. De har startat ”livingskill”
klasser. Barnen får t.ex. lära sig enkel
matlagning. Vi uppmuntrade dem att
sedan sälja sina alster till personal, för-
äldrar och till personer utanför skolan.
Barnen lär sig pengars värde och får
ökad social kompetens. 

Barnen har även fått följa med ut i
samhället exempelvis till små affärer
med hjälp av frivilliga och föräldrar.
Detta var ett fantastiskt initiativ och vi
uppmuntrade dem att göra det oftare.

Sociala aktiviteter upplevdes som
en stor framgång. Det ordnades ”vår-
drakflygning” i en park. Barnen upp-
levde leken med drakar mycket posi-
tivt. Studenterna från Bibelskolan fick
vara till stor hjälp. Dessa band som
knyts mellan bibelskolelever och våra
speciella barn betyder mycket. Rektor
He var också involverad och ledde
lekar med barnen. Man hade också
picknick tillsammans med dem. Det
var en sann glädje att bevittna detta
arrangemang.
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Sverige – Kina – Malaysia – ett samarbetsprojekt
Under flera år har EÖM haft glädjen att stödja en skola för barn med funktionshinder i Shangqiu, provinsen
Henan i Kina. Skolans huvudman är utbildningsdepartementet i den stora staden med ca 7 miljoner innevånare.
Projektet finns utförligt beskrivet i tidigare nummer av EÖM-nytt. Det nya som tillkommit sedan 2010 är att en
kontakt etablerats med Bethany Home i Malaysia vilket fått till följd att vi kunnat sända två grupper dit 2010 och
2011. Flera lärare från Malaysia har vi olika tillfällen också besökt församling och särskola i Shangqiu.

Barnen tillsammans med föräldrar och lärare på utflykt.

Rapport från direktor Jayasinghs besök i Kina våren 2012



Vi tillbringade tid med de äldre
lärarna och gav förslag till hur man
skulle kunna samla in medel till sko-
lan. Här borde församlingen i Shang -
qiu kunna hjälpa till en hel del.

Jag tillbringade en del tid med
bibelskoleleverna från församlingen
och det var en glädje att dela med mig
av mina erfarenheter tillsammans
med våra speciella barn på Bethany
och hur evangeliet kan förändra livs -
öden. Jag gav också några tips om hur
de kan hjälpa familjer i sina hemkom-
muner där de kommer att arbeta när
de är klara med sina studier. Hur de
kan starta smågrupper där de träffas
en gång i veckan t.ex. Ta emot barnen
och låt mammorna få en liten paus.
Dela familjens bekymmer – det de går
igenom dagligen.

Nedan följer några förslag på hur
församlingen kan stödja skolan: 
• Jobba med en och en vid ett under-

visningstillfälle. 
• Hjälpa till vid lunchraster, t.ex. vara

tillgänglig och träna sociala färdig-
heter.

• Inbjuda en elev att besöka försam-
lingsmedlemmens hem, eller att ta
en promenad tillsammans.

• Hjälpa till vid utomhusaktiviteter.
• Träna frivilliga så att de visar res -

pekt för barnen.
• Ge tid till att låta kärleken ta sig

uttryck på olika sätt.
• Delta i insamlingsverksamhet och

idrottsdagar

Vi hade också tillfälle att träffa pastor
Yan som delar den vision vi har på

Bethany. Han har lärt sig mycket av
besöket hos oss i Malaysia och har en
önskan om att fler medlemmar skulle
ha möjlighet att besöka oss på Be -
thany Home.

Skolan har också ett önskemål om
att fler lärare skall få tillfälle att besöka
Bethany Home. Man behöver tala om
hur man bedriver insamlingsverk-
samhet och hur man engagerar speci-
ella människor i kommunen.

Vi gläds över att Gud använder
Bethany Home för att göra livet för
dessa speciella människor bättre i
China. Vi vill stå vid er sida i denna
uppgift.

Jayasingh Rajiah

Director Bethany Home

7

Direktor Jayasingh längst till höger tillsammans med personal och barn från särskolan i Shangqiu. En viktig beståndsdel i
rehabilitering och förändring av attityder, menar Jayasingh,  är att barnen skall få komma ut och synas i samhället.
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Hela verksamhetsberättelsen finns på
EÖMs hemsida och kan också beställas
tillsammans med fullständig ekonomisk
redovisning från EÖM.

Årshögtiden
EÖMs missionskonferens hölls 14-15
maj i Brunnsparkskyrkan, Tranås. Ida
Andersson höll ett uppskattat semina-
rium om rehabilitering och habilite -
ring i provinserna Henan och Inre
Mongoliet, Kina. Mick och Magnus
Lidbeck visade bilder och talade om
nyligen gjord resa till Kina där fyra
församlingar besökts och seminarier
om själavård hållits. Under kvällsmö-
tet som leddes av Håkan Leanderson
berättade flera personer om hur deras
missionsintresse påverkat relationen
med Gud. Årshögtiden avslutades

med att Tord Ershammar under sön-
dagen predikade utifrån Johannes 16,
med temat Vägen till livet. Missionens
sekreterare visade bilder och talade
om Brunnsparkskyrkans engagemang
i Kina.
Kina 
Tord Ershammar och makarna Lid -
beck besökte under mars månad Kina.
Syftet med resan var dels att hålla
undervisning om själavård samt att
följa upp pågående projekt och ut -
veckla kontakter och samarbete.
Undervisning om själavård hölls i Pu -
cheng, Yongji, Zhoukou och Shang -
qiu. Dessutom besöktes Haizhou och
Yuncheng. 

I Shangqiu besöktes också den sär -
skola som EÖM under många år haft

förmånen att stödja. Här sammanträf-
fade teamet med direktor Jayasingh
från Bethany Home, Malaysia. Till -
sam mans med två medarbetare höll
Jayasingh seminarier på särskolan och
i församlingen. Det svenska teamet
sam talade tillsammans med Jaya -
singh och representanter för särskola
och  församling om hur arbetet med
att stödja personer med funktionshin-
der skall ha förutsättning att utveck-
las. Under augusti månad sändes föl-
jande fem personer till Bethany Home
för vidareutbildning: Chen Youjun,
Maming, Tong Meili, Liu Xueyun
samt Zhang Weifang. 

En andra resa initierad av Arne
Wikström gjordes under oktober må -
nad. Arton personer med anknytning

Utdrag ur verksamhetsberättelsen för 2011

Under oktoberresan knöts nya vänskapsband till de kristna i Kina.



till stockholmsförsamlingarna St. Gö -
 ran, Kungsholmen, Essinge och EÖM
besökte församlingarna i Shangqiu,
Weinan och Pucheng. I Shangqiu
besökte gruppen pågående bygge av
församlingens nya kyrka som kom-
mer att rymma 3 000 personer. Beslut
togs av kyrkoherdarna för de tre
stockholmsförsamlingarna att samla
in 140 000 kr till den kyrkklocka för-
samlingen planerar att inköpa. Besök
gjordes också på särskolan i Shangqiu
och EÖMs missionssekreterare fick
tillfälle att ingående planera ev. kom-
mande projekt och förstudie tillsam-
mans med rektor He och pastor Yan. I
Weinan möttes gruppen av blåsorkes-
ter och en grupp församlingsmedlem-
mar. Pastor Jia informerade om pågå-
ende bygge av kyrka, bibelskola och
administrativt centrum för försam-
lingarna i Weinan-distriktet. I Weinan

mötte också gruppen äldste Dang från
Yongji till vilken överlämnades lagfar-
ter till missionens gravplats i Hai -
zhou. Flera större utpostförsamlingar
besöktes och gruppens medlemmar
gav hälsningar. Ett speciellt intresse
märktes när Elisabeth Hellström och
Gunilla Johansson med rötter i Kina
berättade om morföräldrarnas mis -
sions  gärning i grannprovinsen Shan -
xi. I Pucheng predikade Louise Linder
tillsammans med Göran Agrell i en
utpostförsamling. I huvudkyrkan ta -
lade Gunnel Wigg-Bergquist, Jan Sten -
berg och Arne Wikström. 
Sociala projekt
Annelie Sköld var under april månad
i Kina och avslutade en insats med
stöd från SIDA gällande utbildning av
projektpersonal främst i Fujian-pro-
vinsen. Två fleråriga sociala projekt;
hiv/aids prevention i Yunnanprovin  -

s en samt hiv/aids prevention inklusi-
ve kapacitetsbyggande för projektper-
sonal i Zhoukou slutredovisades
under hösten och godkändes av SMR.
Styrelsen beslutade vidare att ansöka
till SMR om medel att göra en förstu-
die för ett eventuellt större projekt i
Shangqiu gällande barn med utveck-
lingsstörning. 
Japan
Japanåret dominerades naturligtvis
av jordbävningskatastrofen 11 mars.
Våra missionärer, makarna Dellming,
fördelade medel som missionen sam-
lade in i Sverige. Våra tankar och
böner gick under året ofta till katastro-
fens alla offer. Makarna Lidbeck som
den 11 mars var på väg till Japan blev
tvungna att uppskjuta sin resa till föl-
jande år. I styrelsen samtalades flera
ggr om missionens fortsatta engage-
mang i landet. Speciellt underströks
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Japanåret dominerades helt av den ofattbara katastrof som drabbade landet 11 mars.



vikten av att församlingarna söker
samarbete i ett större sammanhang än
det egna lilla samfundet. Beslutades
också att uppmuntra fortsatta kontak-
ter med Kina och Mongoliet. Insam -
lingar från japanförsamlingarna har
under året förmedlats till mission i
Mongoliet.  

Styrelsen beslutade också att Arne
Wikström skulle representera missio-
nen vid det besök i Hokkaido som
han planerade för 2012.
Mongoliet 
Under året har missionen understött
Bayaraa med make Okhio. De har
flyttat till Ulan Bator och förbereder
sig för en insats på Svenska Mongol -
missionens gamla fält i nuvarande
Inre Mongoliet. Fortsatt stöd har
under året också utgått till Nergui
som fått sitt underhåll från S:ta Clara
församling, Stockholm. Ytterligare
flera personer som arbetar vid
Mongolian Mission Center har fått sitt
underhåll från EÖM.

Vid missionssekreterarens besök i
Kina under oktober gavs tillfälle att
träffa dr. Mengke Batu från Gula Ba -
ne ret i Inre Mongoliet. Samtal fördes
om fortsatt samarbete gällande pla-
cering av engelsklärare i Gula Baneret
samt om eventuellt stöd till den
rehab-klinik han kommer att starta
under 2012. 

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. Ett omfattande arbete
med att skanna in historiskt material
har pågått under hela året. Mål sätt -
ningen är dels att rädda materialet för
eftervärlden samt inte minst att ge för-
samlingarna främst i Kina deras kyr-
kohistoria. Boken ”Min farfar i Kina”
som tidigare översatts till kinesiska
trycktes under året i 3000 ex och

spreds till församlingar i Shaanxi och
Shanxi. Under året har besök skett på
hemmafronten i församlingar både av
missionens sekreterare, styrelsemed-
lemmar samt andra engagerade
understödjare av EÖM.  Regelbundna
EÖM-samlingar har hållits i Betle -
he ms kyrkan, Stockholm samt av
EÖM-gruppen i Göteborg.

Under de resor som gjorts under
året har viktiga kontakter knutits.
Dörrarna till meningsfull tjänst är
verkligen vidöppna. Inte minst har
det upplevts som inspirerande att
fortsätta uppmuntra kontakter och
insatser mellan församlingar och
organisationer i Asien. Det gäller både
Japan-Kina-Mongoliet samt mellan
Bethany Home i Malaysia och Kina.
Med förtröstan ser vi framåt och tror
att Herren fortsättningsvis vill leda
oss i projekt och olika insatser som får
betyda mycket både här hemma och i
Japan, Kina och Mongoliet.

Jan-Endy Johannesson
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Elever och lärare på Mongolian Mission Center vid matbordet.



Namn: _________________________     Adress: _____________________________________________

Namn: _________________________     Adress: _____________________________________________

Namn: _________________________     Adress: _____________________________________________

Tänkvärt

Jag är oerhört tacksam och glad över
att jag fått möjlighet att vara med i ett
par projekt inom ramen för Evan ge -
liska Östasienmissionen. Tankarna nu
går till särskolan i Shangqiu, Henan,
som jag haft förmånen att besöka ett
par gånger för att tillsammans med
personalen där samtala om hur de
kan stötta sina elever så bra som möj-
ligt. Skolan tar emot ett 30-tal elever
med utvecklingsstörning, ibland till-
sammans med andra funktionsned-
sättningar.

Jag är själv mamma till fyra barn,
och vår yngsta dotter, idag vuxen, har
bl a en utvecklingsstörning. Det har
tidvis varit och är en kamp, kast mel-
lan övertygelse om att livet för henne
snart är slut till spirande hopp om
fortsatt liv. Erfarenheter jag inte vill
vara utan och samtidigt inte önskar
någon annan. Sedan Lina föddes för
snart 30 år sedan har jag och vi som
familj konkret fått erfara hur vi bärs
av Honom som själv har sårmärkta
händer. 

Hur hade vårt liv sett ut om vi varit
fattiga bönder och bott på landsbyg-
den i Henan? Med all säkerhet hade
Lina inte överlevt sitt första lev-
nadsår… Mitt hjärta brinner för att jag
med min och vår familjs erfarenhet
tillsammans med min profession ska
kunna vara till något stöd för de
familjer vars barn går på särskolan i
Shangqiu. 

När jag kom till skolan i Shangqiu
slogs jag av två saker särskilt. Det var
dels kåren av lärare som med stor
hängivenhet och uppfinningsrikedom
arbetade med barnen. På en lektion

fick barnen stoppa råa bönor i fint
dekorerade pet-flaskor och i en annan
hade läraren klippt fina frukter av
papper som arbetsmaterial. Det andra
jag slogs av var de totalt annorlunda
levnadsförhållandena barnen och
deras familjer lever under. En del av
de skador och svårigheter dessa barn
har, skulle de inte ha haft om de hade
varit västerlänningar och bott i ett
land som Sverige. För alla oss väster-
länningar som kommer till andra
delar av världen och ser hur olika
samhället behandlar de allra minsta är
det nyttigt att komma ihåg vår egen
historia – det är inte så länge sedan
familjer i Sverige uppmanades att
läm na bort sina utvecklingsstörda
barn och de omfattades inte av den
allmänna skolplikten!

Men, trots att det i Kina ofta fortfa-
rande ses som en skam att få ett barn
med funktionshinder, kanske särskilt
utvecklingsstörning, har familjer i
stället för att gömma sitt barn, tagit
dem till skolan i Shangqiu för att ge
dem möjlighet till lärande och utveck-
ling. Där är det inte alls självklart att
barn med utvecklingsstörning ska gå i
skolan och inför varje termin är det en
kamp för familjerna att få ihop till-
räckligt med pengar för avgifterna till
skolan. Samhället ger endast en liten
summa till skolan för varje elev, en
summa som långt ifrån täcker kostna-
derna. 

Visst finns det mycket att göra på
särskolan i Shangqiu och att få samta-
la med rektor He Yingchun och övriga
lärare om tänkbara steg framåt var en
glädje. De var med rätta stolta över

sitt arbete samtidigt som de tog
intryck av resonemang vi fick möjlig-
het att dela. Det visar på en stor por-
tion skicklighet och mognad. Ödmjuk -
het och respekt från båda håll kan leda
till fortsatt utveckling för eleverna på
särskolan. 

Be för rektorn och hennes personal
att de fortsatt ska få ork, glädje, utma-
ning, uppmuntran, fantasi, kärlek och
ökad kunskap för att möta eleverna
på särskolan. Be också för barnen att
de ska utvecklas på olika sätt av den
kärlek, uppmuntran och utmaning i
lagom doser de möter på skolan. Be
särskilt också för att det ska kunna bli
verklighet att människor från kyrkan i
Shangqiu, ska kunna föras samman
med familjer som har barn med ut -
vecklingsstörning, till stöd och upp-
muntran. 

Ida Andersson  
Styrelseledamot

Jag mötte barnen i Kina

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

Under april månad reste vårt missionsteam
bestående av sex medlemmar ut två veckor
för att besöka sju församlingar som finns i
närheten av vår hemstad Erdenet.

De evangeliserade, bad för de behövande
och predikade evangeliet överallt. Teamet
fick också möjlighet att själavårda kyrkole-
dare och övriga församlingsmedlemmar och

uppmuntra dem till att bli verkliga lärjung-
ar till Jesus Kristus. De besökte också fängel-
set i Harhorin där de fick tillfälle att dela
evangeliet med internerna. Slutligen hade
de också möjlighet att ge praktisk hjälp till
olika familjer genom att samla in kodynga
som bränsle och hjälpa till med trägårdsar-
bete och husreparationer

Nyheter från våra vänner i Erdenet republiken Mongoliet

Ledare och elever från Mongolian Mission Center i Erdenet reser regelbundet ut på den mon-
goliska landsbygden för att uppmuntra och stärka församlingar som de tidigare bildat. 

Samlingar i höst med medverkan från EÖM. För fler samlingar se www.eom.nu
under “Aktuellt”

4 okt kl. 12.30 Betlehemskyrkan, Stockholm.  Maming, direkt från Kina, berättar om 
sociala projekt som EÖM stöder.

7 okt. kl. 10 Gudstjänst i Åkersberga kyrka. Maming medverkar i gudstjänst och vid 
kyrkkaffet.

10 okt. kl. 19 Församlingsafton i Åkersberga kyrka. Medverkan av Maming
14 okt. kl. 10 Maming i Brunnsparkskyrkan, Tranås.
16 okt. kl. 19 Kungsholms kyrka, Stockholm. ”Tänkvärd tisdag” med Maming. 

St. Görans och Kungsholms kyrka i samverkan.
18 okt kl. 19 Turebergskyrkan, Sollentuna. ”Förföljelsen som blev till välsignelse” – 

rapport från den växande kyrkan i Kina. Tord Ershammar och Maming. 
15 nov. 12.30 Betlehemskyrkan, Stockholm. Jan-Endy Johannesson nyss hemkommen 

från Kina rapporterar. 


