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Evangeliska Östasienmissionen  EÖM

Evangeliska Östasienmissionen (EÖM) har sitt ursprung i Svenska Missionen i Kina (1887) och Svenska Mongolmissionen (1897). Sam man -
slagningen av dessa organisationer 1982 resulterade i EÖM. Genom sin långa historia har erfarenheter samlats vilka kommer väl till pass
då nya och annorlunda möjligheter till tjänst under senare år öppnats framförallt i Kina och Mongoliet. EÖM vill i partnerskap med svenska
församlingar och organisationer samt tillsammans med kristna i Kina, Mongoliet och Japan göra evangeliet trovärdigt genom att exem-
pelvis stödja sociala utvecklingsprojekt. EÖM arbetar för att motverka den isolering gentemot omvärlden som systerkyrkan i Kina samt
kinesiska institutioner upplevt under senare årtionden.  
Missionsledning och styrelse
Jan-Endy Johannesson (missionssekr.) Mick Lidbeck (ordf.) Ida Andersson, Tord Ershammar, Elisabeth Hellström, Eva Joelsson, 
Håkan Leanderson och Arne Wikström.
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Tidningen utkommer med fyra nummer per år. Frivillig prenumerationsavgift 120 kr. Adress: Linneagatan 18, 573 34 Tranås. 
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Framsidan: I provinsen Henan finns det så kallade aidsbyar där hälften av befolkningen smittats av blod som bönderna sålt för att dryga ut
sina inkomster. Kvinnan har nyss fått sin medicin och också fått reda på sjukdomens smittvägar. Bilden tagen i Shangqiu, Henan. 
Foto: Annelie Sköld

Missionssekreteraren har ordet

Hur kan en bok som börjar med mening-
en, Det handlar inte om dig, sälja över hela
världen i en upplaga på över 25 miljo-

ner ex. och översättas till femtio språk. Inled -
ningen på boken fortsätter med följande citat:
Meningen med ditt liv är mycket viktigare än ditt
eget självförverkligande, din sinnesro eller ens din
lycka. Den är mycket viktigare än din familj, din kar-
riär eller dina vildaste drömmar och ambitioner. Om
du vill veta varför du hamnade på den här planeten
måste du börja med Gud. Du föddes av hans vilja och
för hans syften. Författaren är Rick Warren, sam -
me Warren som välsignade president Obama
vid inträdet i presidentämbetet 2009.  Hans stän-
digt växande församling, Saddleback Church, i
Kalifornien, har ett stort internationellt arbete
och var en av de tidigaste aktörerna i Japan då
tsunamin drabbade landet förra året. Han erbju-
der verkligen inte en amerikansk ”quick fix”.
Det är Gud själv och lärjungaskapet som sätts i
centrum. Efterlevnaden i vardagen. Jag tror att
Rick Warrens bok har funnit ett så starkt gensvar
för att så många är tröttna på en Kristendom där
människan och hennes självförverkligande står i
centrum snarare än Kristus själv. 
I skrivande stund förbereder jag mig för ytterli-
gare en kinaresa. Jag ser inte fram emot resan-
det. Långa flyg- och tågresor. Ibland hotell ute
på den kinesiska landsbygden där inte rena
lakan är något självklart. Men jag ser fram emot
att få träffa mina trossyskon där. Många av dem
har gått igenom djupa vatten för sin tros skull.
Även här är det lärjungaskapet som sätts i
centrum. Det är inte det egna självförverkligan-
det eller den egna lyckan som är meningen med
livet utan snarare att följa Jesus. 
Jag håller nu på att lära mig svenska och vill översät-
ta era böcker till kinesiska för att vårt folk skall få reda
på missionens sanna ansikte och inte den förvansk-
ning av arbetet som vi har presenterats med. Det är

språkläraren Liu Hong från Yuncheng som skri-
ver. Och han skriver på svenska. Han går ige-
nom det historiska material som finns på mis-
sionens hemsida. Datorn hjälper honom att
över sätta men han har också god hjälp av eng-
elsksvenska ordböcker som han skaffat sig. Det
var just i hans hemstad Yuncheng, i provinsen
Shanxi som vår missions vagga stod. I år är det
125 år sedan Svenska Missionen i Kina grunda-
des. Tio år senare kom Svenska Mongol missio -
nen till. Dessa missioner gick samman 1982
under namnet Evangeliska Östasienmissionen. 
Efter en skön semester känns det inspirerande
att vara tillbaka i arbetet. Många viktiga uppgif-
ter väntar på att fullföljas. Moderna kommuni-
kationsmedel gör att ständig kontakt kan hållas
med våra medarbetare i Japan, Kina och
Mongoliet. Under hösten fick vi ett brev från
församlingen i Erdenet i Mongoliet där man bad
om förbön och hjälp gällande församlingens
lokal fråga. Vi presenterar brevet i sin helhet i
detta nummer. Vår styrelseledamot Arne Wik -
ström tillsammans med japanske pastorn Toshio
Takahashi reser under oktober månad  till Erde -
net för att själv bilda sig en uppfattning om arbe-
tet. Han rapporterar i nästa nummer om resan
till Inre och Yttre Mongoliet. Det är glädjande att
se hur japanerna själva nu tar över en del av vårt
åtagande i Mongoliet. Läs Bo Dellmings artikel
om just detta. 
Barn med utvecklingsstörning är en speciellt
utsatt grupp i Kina. Annelie Sköld och Paul
Wang gjorde under augusti månad en förstudie
för ett eventuellt kommande projekt att stödja
denna grupp. Studien som är på engelska finns
i sin helhet på vår hemsida www.eom.nu. Anne -
lie presenterar i denna tidning sina intryck från
studien. Till slut ett varmt tack för förböner och
ekonomiskt stöd.

Jan-Endy Johannesson



Det glänser till av tårar i ögonen på
henne när hon berättar. Trots att det är
flera år sedan nu märks det att det
fortfarande gör ont att tänka på. ”När
jag inte ville lämna bort vår dotter, gav
han mig ett ultimatum. Han sa: ”Det
är henne – eller mig.”. 
När paret fick sina två fina tvilling-

flickor var det ingen som kunde se att
ett av barnen inte var friskt. Men gans-
ka snart kände hon att något var fel.
Den ena av flickorna gick inte att få
samma kontakt med. Senare kunde
läkarna konstatera att flickan led av
autism. Nu, vid fem års ålder, kan hon
fortfarande inte prata. Det går inte att
kommunicera med henne; hon förstår
inte instruktioner eller tillsägelser.
Flickan sitter oroligt i mammas knä
medan vi pratar. Hon kan inte sitta
stilla länge. Hon springer ett varv runt
i lobbyn medan mammas ögon ängs-
ligt följer henne innan hon kommer
till baka och ställer sig och vaggar lätt
fram och tillbaka bakom mammas stol.
Maken ville att de skulle lämna bort
henne, men mamman vägrade ge upp
sitt barn. Då lämnade han henne.

Plötsligt stod hon ensam med två små
barn, varav ett förståndshandikappat.
Övriga deltagare i den lilla work-

shopen är märkbart rörda. Samtidigt
förstår man att de känner igen sig i
berättelsen. De har alla barn med för-
ståndshandikapp. De har alla haft det
svårt på olika sätt. När vi senare frå-
gar om hur de blir bemötta ute i sam-
hället, om de kan ta med sig barnen
ut, om människor är förstående eller
om de känner sig diskriminerade,
kommer samtalet igång. Många har
upplevt liknande saker; andra männi-
skors förebrående blickar, oförståelsen
när barnen ställer till med problem,
hårda ord – ja, till och med slag. Många
vågar inte ta med sig barnen ut. 
Vi sitter i lobbyn på Hotel Dynasty i

Shangqiu i Henan-provinsen, Kina.
Det är jag och Paul Wang, tidigare
projektledare på Amity Foundation,
nu chef för Avdelningen för sociala
projekt på Kinas Kristna Råds huvud-
kontor i Shanghai, som leder work-
shopen med en liten grupp mammor -
och en pappa. Jag och Paul är i Shang -
qiu för att genomföra en förstudie för

ett eventuellt framtida projekt med
fokus på förståndshandikappade barn. 
EÖM har tidigare haft ett större

Sida-projekt i staden tillsammans med
den kinesiska organisationen Amity
Foundation. Projektet genomfördes
av kyrkan i Shangqiu och gällde HIV/
AIDS. Under ett av besöken i Shang -
qiu 2006 introducerade pastor Yan oss
för rektor He på särskolan i Shangqiu
och sedan dess har EÖM stöttat sko-
lan på olika sätt (beskrivet i tidigare
nummer av EÖM-nytt). Den statliga
särskolan i Shangqiu har 102 elever,
alla med någon form av handikapp.
Den stora gruppen elever är dövstum-
ma, men 31 av eleverna har för-
ståndshandikapp. 
Kyrkan i Shangqiu har haft kontakt

med skolan under många år och gjort
flera mindre punktinsatser när de har
behövt hjälp. Pastor Yan och rektor He
skulle vilja genomföra ett större pro-
jekt för att hjälpa barn med handi-
kapp i Shangqiu. Inte bara de som går
på skolan. Kyrkan har en stor resurs
av volontärer och frivilliga. Skulle
dessa kunna hjälpa till och göra något
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Förstudie för framtida projekt i Shangqiu

Artikelförfattaren tillsammans med barn från särskolan i Shangqiu, Kina.

Kina
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Kina

för barnen?
Syftet med förstudien var att ta reda

på vad målgruppen; familjer med för-
ståndshandikappade barn upplever
som de största svårigheterna. Vad
behöver de? Vad skulle de vilja ha för
hjälp? Men det var också viktigt att
utreda vad kyrkan och särskolan har
för kapacitet. Det räcker inte med
goda intentioner och viljan att hjälpa.

Finns resurser för att driva ett större
projekt? 
Under de fyra dagar vi var i staden,

träffade vi två grupper av föräldrar till
förståndshandikappade barn, kyrko-
ledare och administratörer från Shang -
qiu kyrkas projektkontor, en grupp
volontärer från olika kyrkor, rektorer
och lärare från särskolan och ledare
för Religious Affairs Bureau, den stat-

liga myndighet som är ansvarig för
kontrollen av religiösa sammanslut-
ningar. Vi mötte en mycket positiv
inställning till ett utökat engagemang
för att hjälpa de här barnen bland alla
vi träffade. Resultatet av vårt besök,
svar på våra frågor och analys av en
enkätundersökning bland föräldrar
blev en rapport som skickades till
EÖMs styrelse i slutet av augusti. En
av rapportens slutsatser var att ja, vi
tror att kyrkan skulle kunna göra en
stor insats och att särskolan skulle
kunna fungera som en resurs i ett fram-
tida projekt. I rapporten listade vi också
aktiviteter som målgruppen önskade
sig och som vi bedömde att kyrkan
och skolan hade resurser att genomföra.
Ett sådant projekt skulle kunna bety-
da oerhört mycket för de individuella
barnen. Det skulle kunna innebära en
avsevärd förbättring av många famil-
jers liv. Men det skulle ock så kunna
hjälpa till att förändra attityderna ute i
samhället så att den na grupp av så
oer hört sårbara barn, kan mötas av
mer förståelse och kärlek.

Annelie Sköld 

Projektansvarig på EÖM

Några barn från särskolan i Shangqiu.

Sommaren 1997 reste Christina Wik lund ut till Yichun i
Kinas Jiangxi pro vins. Här följde tre år som engelsk lärare
på en högskola, först med Svenska Kyrkan och senare
med EÖM som arbetsgivare. Hon skaffade sig en ge di -
gen kunskap om språk, land och kul tur och rekryterades
vid hemkomsten till Sverige av ett stort amerikanskt
företag inom telekom- och mobilbranchen där hon
numera innehar en chefsbefattning. 
Det alltmer växande ansvaret som chef och oregelbundna
arbetstider har till slut inneburit att Christina inte haft
möjlighet att regelbundet involveras i EÖMs styrelse där
hon haft en given plats under många år. I styrelsen har
hon varit en inspirationskälla och kommit med många
konstruktiva förslag. Vi säger ett tack till Christina för en
lång och betydelsefull insats i EÖMs tjänst och hoppas
på fortsatt engagemang då tiden så medger. 

Avtackning av Christina Wiklund

EÖMs ordförande, Mick Lidbeck av tackar Christina för
hennes mångåriga engagemang inom EÖM.



Kerstin och jag har just kommit tillba-
ka från några veckors vila i vår 100 år
gamla sommarstuga utmed Stilla ha vet
nära Sendai i det område som drab -
bades hårt av tsunamin förra året.
Hela dalen nedanför våra två kullar
med 50 missionärsstugor är nu nästan
helt färdigstädat från alla hus som flöt
i väg och förstördes. Många av dessa
som blev hemlösa bor fortfarande i
till fälliga bostäder, som de fått löfte
om att bo gratis i under två år, men de
flesta vet ännu inte vad de skall göra
när tiden går ut nästa mars. En del har
t.o.m. obetalda banklån på hus som
inte längre finns! Många problem
återstår för många men i stort sett är
ändå Japan på väg att repa sig.
Det största bekymret är naturligtvis

det trasiga atomkraftverket i Fuku -
shima och alla de som evakuerats från
dess närhet. I dagarna har Japans
regering fattat ett beslut att lägga ner
alla atomkraftverk fram till 2030. Det
kommer bl.a. att medföra att el-priser-
na fördubblas. 
På det andliga området är det också

viktigt att inte ge upp. Japans kyrkor
är mestadels små med ungefär 30
medlemmar i genomsnitt, medelål-
dern är hög både bland medlemmar
och pastorer, och mycket få barn i sön-
dagsskolorna etc. 

Här i Falkhöjdens kapell kan vi i alla
fall glädjas över 6 nydöpta detta år,
två som vi skrev om i EÖMs april -
num mer, två medelålders kvinnor
som döptes i juni, en döende f.d. hem-
lös, som jag fick döpa på sjukbädden.
I augusti döptes Masayuki, 21 år, som
nu studerar för att i framtiden bli lärare.
Han har kommit till vår kyrka sedan
3-årsåldern tillsammans med sin
mamma och kände nu att det var dags
att ta steget att låta döpa sig. Eftersom
han bor i Tokyo-området har den
mesta dopundervisningen skett via
Skype och våra resp. datorer. Vilka
fantastiska hjälpmedel som finns! Bed
gärna att han blir inlemmad i en för
honom lämplig församlingsgemen-
skap.
Ett annat stort tacksägelseämne är

familjelägret vi hade den 15-16 juli.
Både barn och vuxna upplevde en
underbar glad och öppen gemenskap.
När den ännu icke-troende pappan
kom för att hämta sin son blev det
tårar. Sonen ville inte åka hem! Så
roligt hade han haft på lägret.  
Som en del av er vet har vi härute

länge känt behovet av att komma in i
ett större kristet sammanhang. Vi har
gjort våra “trevare” åt olika håll och
nu verkar det som om Gud håller på
att öppna vägen in i ett större sam-

fund. Vi har hittills haft två mycket
positiva samtal med  missionärer och
pastorer  inom “Seikei”-samfundet.
Denna organisation har bildats ge nom
det Amerikanska Missionsför bun det.
De har ett relativt stort  teologiskt semi -
narium i Tokyo där dess förste rektor
var svensken William Rigmark. På nå -
got sätt känns det som om vi går i
beredda gärningar. Tack att ni är med
oss i förbön att Guds vilja får ske.
Vår församling och kyrkorna härute

känner också mer och mer sitt ansvar
att engagera sig i världsmission. Det
är en stor glädje att vi nu för första
gången kan ta direktkontakt med
Mongoliet och skicka ut c:a 45 000 Skr
till Mongol Mission Center. Vilken
nåd att få vara med och sprida korsets
evangelium!
Till sist vill vi tacka alla er som bett

för Erina och hennes hjärntumör. I
juni avslutades hennes strålbehand-
lingar och häromdagen var alla vär-
den bra vid återbesöket på cancersjuk-
huset. Den 3 augusti hade  jag den stora
glädjen att få förrätta en enkel vigsel-
ceremoni för henne och pojk vän nen
Mitsunao. Tack att ni vill fortsätta att
be för hennes hälsa och att de båda
skall få många lyckliga år tillsam-
mans.

Kerstin och Bo Dellming
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Församlingen i Fuji på utflykt.

Japan tar nya tag

Japan



Kära bröder och systrar, hälsningar i
Herrens Jesu namn!
Vi har hyrt teatern i Erdenet och

andra lokaler sedan församlingen bil-
dades 1993. De har hittills fyllt våra
behov men nu har vi vuxit till den grad
att vi inte ryms längre i våra nuvaran-
de lokaler. Vi har många olika växan-
de verksamhetsgrenar. De viktigaste
är: ungdomsgruppen, söndagsskolan,
äktenskapsskolan, medlemmarnas akti-
vi tetsgrupp för våra missionärer, he -
landeskolan, styrelsemöten och våra
vecko möten, två gudstjänster på sön-
dagar, dagliga bönemöten på mornar-
na, möten för nyfrälsta och möten för
cellgruppsledare. 
Vi upplever att det inte är möjligt

för oss längre att hyra lokaler. När pri-
vata fastighetsägare hör att vi är en kris -
ten församling höjer de hyran orim ligt
mycket. Om det är en kommunal lo -
kal finns nu en lag med innebörden
att dessa lokaler inte längre får använ-
das till religiösa ändamål och därför
är det inte möjligt för dem att hyra ut
till oss.

De äldste och jag är uppfyllda av
glädje med tanke på de möjligheter
som ligger framför oss nu. Vi vill
intro ducera detta för er i vårt brev.
Den fastighet vi hoppas kunna köpa

är på 480 m2 och rymmer ca 500 per-
soner.
Den rymde en spritfabrik tidigare

och vi är ivriga att få använda den till
en plats där människors liv kan bli
för ändrade till det positiva. Bygg -
naden har tre våningar bestående av
en källarvåning, en våning i markplan
som har nio rum samt andra våning-
en med åtta rum. I byggnaden finns
också inte mindre än sex garage m.m.
Alla de här utrymmena kommer att

ge oss plats för kontor och mötesplat-
ser för alla våra grupper, en kafeteria
för medlemmar där man kan slå sig
ner och ha en stunds gemenskap efter
mötena. Här planeras också ett vilo-
hem för missionärer som befinner sig
hemma.  Priset på 350 000 US dollar
(ca 2,3 milj. svenska kronor) har blivit
konfirmerat och är resonabelt. Våra
tillgångar just nu, bl.a. en kontorslä-

genhet som vi äger, uppgår till hälften
av den summan. Själv är jag villig att
sälja mitt hus och låta summan gå in i
kyrkbyggnaden. Vi vädjar nu till Er
att ni tar det här brevet fram inför
Herren och låter honom få röra vid
era hjärtan så att hans församling kan
fortsätta växa och bära frukt. Vi kom-
mer att ha en speciell offerdag 23 sep-
tember 2012. Vi är övertygade att vad
ni sår kommer att bringa mycken frukt.
Församlingen har vuxit från 14

tonårsflickor till att vi nu har 500 med-
lemmar och antalet ökar för varje sön-
dag. Vi har under årens lopp sänt ut
missionärer till många länder i Asien,
även till så kallade stängda länder och
vi har upplevat missionsarbetet som
mycket fruktbärande. Men det är inte
möjligt att fortsätta i våra gamla loka-
ler. Hjälp oss att utbreda Guds rike
här i Erdenet och att skicka ytterligare
missionärer till andra länder.

Med vänliga hälsningar,
pastor Battogtokh
Jesus Assembly
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Upprop om hjälp att köpa ny kyrkolokal i Erdenet, Mongoliet

Församlingen i Erdenet, Mongoliet har under alla år varit hänvisade till att hyra lokaler. Nu har de vuxit ut dessa och står i
begrepp att köpa fastigheten ovan. 

Mongoliet
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På varje missionsstation startades skolor. Här Puzhou gosskola
1924. Foto: EÖMs arkiv. 

Sociala projekt i Kina – förr och
nu
Det är intressant och tankeväckande att läsa artikeln från vår
missions tidning Sinims land år 1913 om hur man tänkte angå-
ende  sociala projekt för hundra år sedan. När missionärerna
kom, först katolikerna i slutet av 1500-talet, och sedan prote-
stanterna i mitten av 1800-talet inleddes en period med omfat-
tande socialt arbete. Skolor, ja till och med universitet, kliniker,
sjukhus, opie asyler m.m. byggdes i rask takt. Ett om fattande
katastrofarbete utfördes inte minst på Svenska Missionens i
Kina arbetsfält där den oberäkneliga Gula Floden skar rakt
igenom området. Mycket av det sociala arbetet upphörde eller
förstatligades då missionärerna lämnade Kina vid den så kal-
lade befrielsen 1949. 
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”Jag satt i fängelse och ni besökte mig”. Bilden taget i fängel-
set i Lingbao 1918. Foto: EÖMs arkiv.

Det stora antalet drogmissbrukare gjorde att missionärerna
öppnade upp speciella avvänjningskliniker på många platser.
Här ses ”Doktor Bergling” från Heyang ordinera mediciner
mot opiumberoendet. Foto: EÖMs arkiv. 

Överallt bedrevs arbete bland föräldralösa barn. Den största
insatsen gjorde Maria Pettersson i Xinan (Sinan) under sina
55 år i Kina. Ett stort barnhem där flera hundra barn fick ett
hem och utbildning. Foto: EÖMs arkiv. 
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En viktig ingrediens i de hiv/aids projekt som EÖM bedrivit under senare år har varit att informera om sjukdomens smitt-
vägar. Här sätter projektpersonalen i Shangqiu upp stora affischer i städer och byar som drabbats av sjukdomen. I området
finns byar där fler än 30 % av invånarna smittats av sjukdomen.

Det dröjde ändå fram till 1985 innan
att kristna i Väst fick förfrågan om att
återigen göra sociala insatser. Stif -
telsen Amity grundades i Nanjing med
många kristna i ledningen. Många
hundra engelsklärare började under-
visa på Kinas högskolor och olika ut -
vecklingsprojekt kunde genomföras
med hjälp av utländska experter.
Vid sidan av Amity kanaliserades

också medel till andra organisationer i
Kina. EÖM utförde under flera år ledd
av sin energiske föreståndare, Elon Sva -
nell, ett viktigt arbete i Yunnan. Många
skolor och kliniker byggdes under
slutet av 1990-talet. Samarbets part -
nern var FUREC, Foundation for Under -
developed Regions In China. Denna
organisation var en så kallade NGO
(non governmental organization) allt-
så en organisation skild från staten.
Dessa började vi denna tid tillåtas och
fick efterhand en allt större betydelse

för Kinas utveckling. En NGO kunde
också vara en frimärksklubb eller
idrottsförening.
Idag räknar man med att det finns

mellan trehundra till fyrahundratusen
sådana organisationer i Kina. Åtskilli-
ga hundra av dessa är utländska, allt
ifrån Melinda och Bill Gates organisa-
tion som är involverade i projekt i
Kina till ett värde av 300 miljoner – till
UNDP (FNs biståndsorganisation)
som också har kontor i landet.  Sedan
finns det många andra organisationer
som likt EÖM ej har kontor i Kina
men under många år bedrivit socialt
arbete där. 
En stor tysk givare har EED

(Evangelischer Entwicklungsdienst)
varit.  De hämtar sina medel från både
protestantiska och katolska samfund
och kyrkor samt får medel från tyska
staten. Hela EEDs budget är för 2011
inte mindre än 1, 2 miljarder kr. Enligt

statistik från 2009 så bedriver EED 75
projekt i Kina med en total budget på
över 7 miljoner EURO. Det är alltifrån
jordbruksprojekt till insatser gällande
mänskliga rättigheter. Också Sverige
stöder projekt om mänskliga rättighe-
ter. Raul Wallenbergs Institutet mottar
från SIDA 36 miljoner under 2011-
2013 för att bl.a. stärka det kinesiska
åklagarämbetet och bidra till att en
nationell institution för mänskliga rät-
tigheter etableras. SIDA satsar också
på ett institut i Beijing för företags
sociala ansvar. Organisationen har
också beviljat stöd till samarbete med
Kina kring habilitering av funk-
tionsnedsatta. Det är specialpedago-
giska institutionen vid Stockholms
Universitet som fått 100 000 kronor för
aktörsmöten i Kina och Sverige.
Från Utrikesdepartementet har tidi-

gare beviljats ett bidrag på upp till 1,9
miljoner till Rädda Barnen som stöd
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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! 

för ett regionalt resurscenter för bar-
nets rättigheter i Kina.
Det är alltså mycket som pågår eller

nyss avslutats av olika projekt till stöd
för samhällsutvecklingen i Kina. En -
ligt Internationella Valutafondens sta-
tistik från detta år intar Kina nummer
93 på listan över världens rikaste län-
der (bruttonationalprodukt/inv.). Sve -
rige intar plats 14. Stora delar av Kina
är fortfarande dåligt utvecklade. Då vi
reser på landsbygden i provinserna
Henan och Shaanxi ser vi fortfarande
skriande fattigdom. Att utveckla
dessa regioner kräver mångdubbelt
mer resurser än Kinas stora handels -
överskott. Att bara återuppbygga
efter jordbävningskatastrofen i Si chu -
an 2008 skulle snabbt tömma stats kas -
san. Men Kina ger själv visst bistånd
främst till afrikanska länder. Många
menar att stödet till Afrika kan inne-
bära handelsfördelar och att motivet
är detta snarare än osjälvisk hjälp-
verksamhet. Ja men det är inte bara
Kina som har handelsfördelar i tanke
då länder bedriver stöd. Man förvän-
tar sig motprestationer i form av
exportmöjligheter m.m.
Men ändå är det så att utländska

organisationer inklusive SIDA nu drar
tillbaka stödet till traditionellt socialt
arbete. Det direkta utvecklingsstödet
försvinner redan 2013. Kvar kommer
projekt vara som tar fasta på samarbe-
te mellan institutioner i Väst och Kina
som bl.a syftar till förbättring av mil-

jön i landet. På Utrikesdepartementets
hemsida hittar jag följande formule -
ring:  Att stärka kapaciteten i det kinesis-
ka samhället för en miljömässigt hållbar
utveckling samt för anpassning av sam-
hället till effekterna av klimatförändring-
arna och en minskning av klimatpåver-
kande utsläpp. Möjliga samarbetsområ-
den är energieffektivisering; förnyelsebar
energi. Trots att SIDA drar in sitt direk-
ta stöd för utvecklingsprojekt 2013
finns det dock troligen fortfarande
möjligheter för organisationer liknan-
de EÖM att fortsätta stödja lokala
part ners exempelvis kyrkor att bedri-
va projekt även efter 2013. 
Hur lyckas då landet själv med att ta

hand om sin växande befolkning?
Redan 1979 introducerade Deng Xiao -
ping konceptet ”Xiaokang Shehui”
dvs ett samhälle som strävar efter att
en stor medelklass skall få kunna leva
ett drägligt liv där staten tillhandahål-
ler de grundläggande behoven av
exempelvis sjukvård och utbildning.
Sakta skulle större delen av befolk-
ningen kunna leva i relativt välstånd.
Själva termen användes redan för
3000 år sedan i de kinesiska klassiker-
na och tankegångarna finns med i
artikeln från Sinims land daterad år

1911 där vi läser om de gamlas vård,
omsorg om de unga, medlidande med
föräldralösa, vården av vanlottade
m.m.
Kina försöker idag starta upp ett

ambitiöst sjukförsäkringsprogram
som omfattar allt fler medborgare. 
En snabbt växande medelklass med

en hög grad av privat sparande kan
också skapa sig sociala skyddsnät.
Kina har också nyligen sjösatt en
femårsplan för förebyggande åtgärder
mot HIV/AIDS. Detta i ljuset av att
stora internationella organisationer
nu avslutat sina program mot sjukdo-
men. Enligt FNs hemsida HIV-testa-
des under 2011 fler än 80 miljoner
människor och fler än 130 000 får nu
livräddande fria mediciner mot sjuk-
domen. Problemet med HIV/AIDS är
att mörkertalet är okänt och att många
fler än de som ingår i statistiken bär
på sjukdomen. 
Fortfarande är alltså behoven stora

och förhoppningsvis kan EÖM vara
med som partner till kinesiska för-
samlingar för att starta upp olika hjäl-
pinsatser liknande den som Annelie
Sköld beskriver i detta nummer av
EÖM-nytt. 

Jan-Endy Johannesson

“Då vi reser på landsbygden i provinserna Henan och Shaanxi
ser vi fortfarande skriande fattigdom. Att utveckla dessa
regioner kräver mångdubbelt mer resurser än Kinas stora

handels överskott.”
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Tänkvärt

Vår församling bär stoltheten och
glädjen att ha kontakt med kristna
systrar och bröder i Kina sedan några
år tillbaka. Vi blev till att börja med
involverade i informationsprojektet
runt aidskatastrofen i Zhoukou-regio-
nen för att sedan och alltjämt vara del-
aktiga i bibelskolan på samma plats.
Vår församling har sedan många år

en tradition att vara internationellt
präg lad genom exempelvis samord-
nad internationell verksamhet långt
före rekommendationen från kyrko-
kansliet i Uppsala. Vår internationella
grupp som också är rådgivande till
kyrkorådet förfogar tillsammans med
kyrkoherden en ansenlig summa
pengar årligen att efter kloka beslut
skicka vidare i världen där nöden är
långt större än våra egen.
Vad gör det då med vår församling?

Jag vill peka på två viktiga grundpela-
re i det internationella arbetet.

Förbön. Vi ber i varje gudstjänst spe-
cifikt för våra kämpande kristna som
idag finns i Zhoukou i Kina, i Fukeni -
Fojeni församlingar i Tanzania samt
St. Peters församling i England. Varje
gudstjänst, året runt. Vi vet, eller åt -
minstone hoppas att dessa också ber
för oss och vårt arbete. Dessa förböner
”gör” något med oss. Vår tanke flyger
iväg långt bort. Vår bön om föränd-
ring är på riktigt, vi hoppas ju verkli-
gen och vi ger inte upp.  Att Andens
kraft i vår tid är verksam är där vår
botten. Igen, igen och igen…

Kyrkan. Den världsvida, Kristi kropp
på jorden. Vi får ideligen en påmin-

nelse om att Kristi kropp på jorden är
verksam inte bara i vår kontext utan
på andra sätt och på andra platser. Det
ger insikter i variationen och i skapel-
sens mångfald. Och då väcks givetvis
tanken om vem som bär sanningen.
Inte vi i alla fall. Utan vi bärs av Jesus
Kristus som är världens ljus, som är
vägen, sanningen och livet. Jag menar
att vi blir klokare och ödmjukare i vårt
förhållningssätt när tanken om den
världsvida kyrkan är levande i försam -
lingsarbetet. Vi har fortfarande myck-
et arbete som återstår för att imple-
mentera det internationella perspekti-
vet i fler av våra verksamheter inte
minst rörande ungdomsarbetet men
vi är på mycket god väg. Ett mål är att
1% av församlingens intäkter ska an -
vän das till internationellt arbete. Bud -
get för 2013 pekar mot 0,65 %. Vi är på
god väg.
Zhoukou-arbetet ger även ytterliga-

re en dimension nämligen den eku-
meniska både vida och när, här i
Sverige och i Kina. Frågan återkom-
mer; Vem har sanningen? Tolknings -
företrädare vill ofta ta utrymme och
leverera sina ståndpunkter. Inte sällan
kommer de på skam. Jag tror på en
kontextuell kristen tolkningsteologi.
En teologi där Gud gör något med
människor utifrån där de finns och de
förutsättningar som erbjuds. En teolo-
gi som strävar till mångfald, fri från
rädslor och  trygg i tron på den upp-
ståndne. Men också en teologi i ge -
menskap, där möten ger ytterligare
insikter och kunskaper som berikar
både individuellt och för gruppen. En

stor ledstjärna att beskriva tro och
tolkning är för mig Dag Hammar -
skjöld. Han skriver bl.a: Gud dör icke
den dag vi ej längre tro på en personlig
gudom, men vi dör den dag livet för oss ej
längre genomlyses av det ständigt åter -
skänkta undrets glans från källor bortom
allt förnuft. Gud finns där. Jag ÄR. Vi
kan inte be om exklusiv närvaro vi
kan bra välja att ”ställa” oss i Guds
pågående verk. Vara delaktiga. Mina
slutord blir en välsignelse från WGRG
Iona Community.

Jag ber att Kristus håller om dig. Jag ber
att Gud håller i dig
Bär dig och skyddar dig och följer dig. Var
du än går 
Genom problem, genom faror, genom för-
luster.
Och låter sin Ande dansa runt dig, Och
stärka och trösta och ge dig mod
Varje dag, varje natt, Varje natt, varje dag.

Jan Bonander  
kyrkoherde Österåker – 
Östra Ryds församling

Gemenskapens välsignelse 

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

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

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

10 okt. kl. 19 Församlingsafton i Åkersberga kyrka.
Ma Ming berättar om kyrkans sociala
projekt och bibelskolan i Zhoukou.

14 okt. kl. 10 Ma Ming medverkar i Brunnsparks 
kyrkans, Tranås missionshelg.

16 okt. kl. 19 Kungsholms kyrka, Stockholm. 
”Tänkvärd tisdag” med Ma Ming. 
St. Görans och Kungsholms kyrka i 
samverkan.

18 okt kl. 19 Turebergskyrkan, Sollentuna (Efter 
kvällsmässan kl. 18.30)
“Älska Gud och tjäna landet!” - ett 
mål som får kyrkan i Kina att växa 
trots motstånd och förtryck. Erfaren 
heter från möten med kristna i Kina 
som kan inspirera oss. 
Medv. Tord Ershammar och Ma Ming,
gäst från Kina.  

15 nov. 12.30 Betlehemskyrkan, Stockholm. 
Jan-Endy Johannesson nyss hemkom-
men från Kina rapporterar. 

Ma Ming

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


