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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.
Adress: Linneagatan 18, 573 34 Tranås. 
Tel: 0140-10025, 0736-402733. Fax: 0140-10025. Epost: info@eom.nu Hemsida: www.eom.nu. Plusgiro: 50215-3. Organisationsnr.: 802002-3225

Framsidan: Ett urval av framsidan på EÖM-nytt genom åren. 

Missionssekreteraren har ordet

Vår värd Dr. Meng Kebatu hade köpt in
plastblommor i storformat. Vi är på väg
till Svenska Mongolmissionens grav -

plats i Goltjaggan, Inre Mongoliet. Det är i slu-
tet av oktober månad och vinden blåser snålt
på gravkullen. Vi står där tysta och gripna. Ja -
pa nen Toshio Takahashi som var sex år när
mongolmissionären Bolin fick vinna honom
för Kris  tus, är med oss i Kina. Här finns också
Arne Wik ström, tidigare föreståndare för EÖM
som delar sina intryck i detta nummer av vår
tidning. Cirkeln var på något sätt sluten och
Toshio ville så gärna fortsätta Bolins mission
bland mongolerna. 

Resan till Kina under denna höst känns alltmer
viktig då jag bearbetat alla intryck. Det kändes
fantastiskt att få överlämna minibussen,
skänkt av Korskyrkan i Gävle till särskolan i
Shang qiu. Barnens glädje över att få en egen
buss gick inte att ta miste på. Också samtalet
med kyrkans projektpersonal före uppstarten
av nya projekt var viktigt. Jag ser anslagstavlan
där hiv/aids-projekten presenteras och jag
känner stor tacksamhet till Svenska Kyrkans
församling i Sollen tuna som under flera år
stödde det stora Sida projekt som vi bedrev där.
Vi ansöker nu till Svens ka Missionsrådet om
att få starta upp ett projekt gällande stöd till
barn med utvecklings störning. Det skall drivas
av den stora registrerade församlingen på plat-
sen. 

I Zhoukou mötte jag pastor Maxin. Han dela-
de sin vision med mig där den nya kyrkan
kommer att spela en central roll. Den som
besökt kinesiska församlingar kan kanske inty-

ga att byggnaderna inte vinner några arkitekt-
tävlingar i skönhet direkt. Pastorn och läkaren
Maxins nya kyrka skulle vara en skönhetsupp-
levelse och ligga i en park. ”Man blir inte en
kristen genom att vara i en vacker kyrka, men
det vackra kan förstärka upplevelsen av Guds
närvaro”, menade han. Ändå är det mötet med
de troende i Zhoukou som framstår som det
vackraste. Bibelskole stu den  terna som går upp
kl. 5.20 för bön och självstudier och sedan har
fyra lektionspass före dagens första måltid
som är lunch kl. 12. Mina tan kar går till Svens -
ka kyrkan i Österåker som till sam mans med
Brunnsparkskyrkan i Tranås stöder det stora
bibelskolarbete som är i full gång i Zhoukou.

I Weinan pågår bygget av den väldiga kyrkan
med tillhörande lokaler för bibelskola och
administration. Jag har svårt att föreställa mig
att denna storslagna byggnad inte skall kosta
mer än sju miljoner kronor. Stora salen kom-
mer att rymma omkring 3000 personer och
den sex vå ningar stora tillbyggnaden innehål-
ler mängder med lektionssalar, bönerum och
administrations lokaler. Pastor Jia påminner
mig om hur EÖM i ett kritiskt läge skänkte 500
000 kr till kyrktomten som kostade 2 miljoner.
Byggytan är nu värd över tio miljoner konsta-
terar Jia förnöjt. Invig ningen skall ske i slutet
av nästa år om allt går som det är tänkt. 

Till sist ett varmt tack till era alla som offrar och
ber för EÖM. Som ni ser på motstående sida
upphör nu denna tidning men vår förhopp-
ning är att Ditt engagemang fortsätter oför-
ändrat. Jag önskar också er alla en riktig God
Jul och ett Gott Nytt år. 

Jan-Endy Johannesson



Du läser just nu det sista numret av
EÖM-nytt. Det känns vemodigt att
lägga ner tidningen som fyllt en viktig
funktion under många år. Allt sedan
1896 har missionen haft en tidskrift
med undantag av ett par år i början av
2000-talet då den ersattes med brevut-
skick. För tio år sedan var det inte själv -
klart att använda Internet som infor-
mationskanal. Idag använder många
organisationer detta nya sätt att hålla

kontakt med läsare och gåvogivare.
Kostnaden att producera en pappers-
tidning är hög både vad det gäller
arbetstimmar och tryck. Vi kan nu fri-
göra medel till att nå nya läsare via
annonsering, epost och inte minst ge -
nom vår hemsida. De som inte har till-
gång till dator kommer att få ett brev -
utskick några gånger årligen och kan
på det viset hållas uppdaterade om
vad som sker inom missionen. Vi tror

att vi med denna omläggning kan nå
längre och få nya läsare för en betyd-
ligt lägre kostnad. Hemsidan kommer
att utökas med aktuell information.
När så sker får du ett meddelande till
din epostadress och kan genast leta
upp det du tycker är intressant. Vi
tackar våra tidningsläsare för tiden
som ligger bakom och hoppas på fort-
satt kontakt genom brevutskick och
via Internet.
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EÖM-Nytt upphör – vi går över till brevutskick och digitala medel

I Kina används nu Sinims Land, EÖMs
första tidning, för att skriva kyrko-
historia. Universitetslektor Liu Hong
och läkaren Fan med bas i Yuncheng

har gått igenom samtliga Sinims Land
som finns på EÖMs hemsida och fram -
ställt en fotodokumentation över mis-
sionens arbete på 184 sidor. Liu Hong

som är språklärare läser numera svens-
ka och över sät ter till kinesiska med
hjälp av sin dator. Liu och Fan har 
sk r i vit ut samtliga foton och översatt
bildtexterna från vår hemsida. Då jag
besökte dem under november detta år
fick de också på ett USB-minne ytter-
ligare ca 1500 fotografier samt flera
böcker som vi skannat in. De arbetar
nu med att översätta valda delar av mis -
sionens böcker till kinesiska. Varför
det ta oerhörda engagemang? ”Vi vill
skri va vår kyrko historia på kinesiska
och visa på hur det verkligen förhöll
sig”. De liksom alla andra har av myn-
digheterna fått en mycket mörk bild
utmålad för sig om missionärerna som
impe rialisternas lakejer. Genom det
käll material de fått tillgång till vill de
visa på att missionen utförde ett arbe-
te präg lat av kärlek under stora upp-
offringar. Artiklarna i Sinims Land om
kliniker, skolor, katastrofarbete och
missionärsgravar talar sitt tydliga
språk. Det skall bli intressant att se -
nare ta del av deras arbete. Även myn -
digheterna har börjat omvärdera mis-
sionärsepoken. Förr eller senare segrar
alltid sanningen. Både det goda och
eventuellt negativa aspek ter av mis-
sionsarbetet kommer i framtiden att
bli utsatt för forskning och det arbete
som i Kina bär sådan överväldigande
frukt i form av blomstrande försam-
lingsarbete får sin rätta bedömning.
Här kan EÖM även fortsättningsvis få
spela en viktig roll. 

EÖMs tidning i Kina

EÖMs föreståndare Jan-Endy Johannesson överlämnar historiskt material till Liu
Hong för att översättas till kinesiska.

Boken The History of Christian Chur -
ches around us är en fotodokumenta-
tion där Liu och Fan gått igenom samt-
liga Sinims Land som finns på EÖMs
sida. 

En sida av fotodokumentationen. Här
kan våra kinesiska vänner identifiera
sina tidigare pastorer, äldste och dia-
koner och hitta material till sin kyrko-
historia.

Kina
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Provinsen Inre Mongoliet i Kina
För 25 år sedan skrev jag i bönekalen-
dern i denna tidning: ”Bed för repu-
bliken Mongoliet! Vad vi vet finns det
två kristna där.” I år fick jag tillfälle att
besöka detta land. Nu finns det enligt
uppgift 100 000 kristna i landet! Det
blev en spännande och fantastisk resa
i spåren av Fredrik Franson och de gam -
la mongolmissionärerna. Det är väldi-
ga avstånd i Mongoliet! Delen i Kina –
Inre Mongoliet – är dubbelt så stor som
Sverige, och Republiken Mongo liet,
som ibland kallas Yttre Mongoliet, är
tre gånger så stort som Sverige. Däre -
mot är det glest befolkat! På landet
kan det vara 30 mil mellan gårdarna! 
Jag reste tillsammans med EÖMs

missionsdirektor Jan-Endy Johannes -
son, som lyckligt nog talar mandarin.
I Beijing anslöt den japanske pastorn
Toshio Takahashi. Vi besökte både In -
re och Yttre Mongoliet. Ett av målen
för resan var att presentera den 
ja pans ka kyrkan för våra vänner och
kon takter i Mongoliet. En gren av
EÖM hette ursprungligen Svenska
Mon golmissionen och arbetade i
Mongoliet sedan 1897. När missionä-
rerna tvingades lämna Kina för drygt
60 år sedan så bytte missionen namn
till Svenska Mongol- och Japan missio -
nen. I den japanska kyrkan finns ett
stort intresse för Mongoliet, och nu
vill man undersöka vilka möjligheter
det finns till samverkan. En av mina
viktigaste uppgifter under denna resa
var att tolka pastor Toshio från japans-
ka till engelska. Pastor Toshio är en av
mina närmaste japanska vänner, och
vi har alltid mycket att prata om.
Toshio har en härlig humor, och är lätt
att vara tillsammans med honom.
På flygplatsen i Beijing möttes vi av

liten delegation från Mongoliet. En av
missionens vänner, dr Mengke Batu,
hade skickat sin son och sin ambu-
lansförare de 40 milen för att möta oss.
Som tur var kom de inte med ambu-
lansen utan med doktorns nya fina
Toyota. Efter en spännande och snabb

bilresa anlände vi till Xiang Huang Qi
(Gula Baneret). På kvällen bjöds vi på
en fin välkomstmiddag med dr Meng -
ke Batu och hans familj och nära med -
arbetare. Vi mottogs med stor värme
och kärlek, och man talade mycket om
våra gamla missionärer, främst Mar -
gith Persson som de mött några gång-
er. Hon är högt aktad här och var
hedersmedborgare i Inre Mongoliet!
På morgonen anlände två nya med-

lemmar i vårt team, EÖMs missionä-
rer Bayaraa och Okhio från Ulan Ba -
tor. De fungerade som våra värdar
och tolkar under resten av resan. Det
är ett förtjusande par som arbetat i
kyrkan under många år. Bayaraa är
bättre än de flesta av oss på engelska.
Till min häpnad såg jag att just de två
som enligt uppgift inte kunde tala
engelska, pastor Toshio och Okhio, stod
i glatt samspråk med varandra just på
det språket. Pastor Toshio har tagits
emot mycket fint. Flera mongoler har
påmint honom om att mongoler och
japaner är bröder, eftersom det ja -
pans ka folket sägs ha mongoliskt ur -
sprung. När sedan pastor Toshio be -
rät tade att han blivit kristen genom de
svenska missionärerna Bohlin, som
tvingades lämna Mongoliet för att
flytta till Japan, då steg hans aktier
ytterligare!
På eftermiddagen besökte vi två

gamla missionsstationer och en grav -
plats vid Goltjaggan. Det var oerhört
starkt. Här var tre missionärer som
avled 1926-1930, makarna Maja och
Teodor Ollén samt Sven Skallsjö, två
av Margith och Folke Perssons barn
samt den kristne mongolen och prin-
sen Enke Billik begravda. Namnen
fanns mycket tydligt inhuggna i grav -
stenarna. Vi lade några blommor vid
gravarna och höll en bönestund. Vi
var oerhört berörda av besöket på den -
na plats långt ute på stäppen. 
Vi åkte vidare till Hattin Sum. Det

var ursprungligen ett lamatempel som
år 1927 köptes in av missionen. Nu
finns bara grundstenarna kvar av kli-

niken, skolan och bostäderna. När vi
kom dit så dök ett par män från husen
i närheten upp. De var mycket ivriga
att visa hur husen hade legat. Vi visa-
de dem några bilder, och när vi kom
till en bild på Gallinder ropade de: -
Men det är ju vår farmor! Och genast
frågade den yngre av männen: - Hur
mår Ulla? Ulla Sylvén var en liten flicka
när hennes pappa Sven Skallsjö dog
1930. Han var begravd på gravplatsen
vi sett tidigare på dagen. Efter ett par
år åkte familjen hem. Mamma Elsa tog
då med en barnflicka till Sverige. Det
var Gallinder. Efter ett tag återvände
hon till Mongoliet, och det var hennes
två barnbarn vi träffade! En av män-
nen sprang hem och hämtade fotogra-
fier, och på en av bilderna sitter han
som liten pojke i Ullas knä! Skratt blan -
 dades med glädjetårar och vi kände
oss starkt förbundna med dessa män!
Så tog vi farväl till Jan-Endy som

reste vidare till Luoyang, ca 100 mil
söder om Beijing. Han har många som
han ska besöka på missionens gamla
fält vid Gula flodens krök. Vi tog ock -
så farväl till dr Mengke Batu och hans
trevliga familj. Det har verkligen varit
en upplevelse att få vara i Gula Ba ne -
ret i Inre Mongoliet. Det är en stad
som jag gärna återvänder till! Vi reste
nu tåg 16 timmar till Mongoliets
huvudstad Ulan Bator och därefter bil
till Erdenet.
Erdenet
Erdenet är Mongoliets tredje stad med
ca 100 000 inv. med flera gruvor och
annan industri. Vi blev inkvarterade
på gästhemmet till Mongolian Mis -
sion Center (MMC). Här har vi det
kungligt! Direktorn för MMC, Bolo -
roo, kom efter en stund för att hälsa
oss välkomna. Hon visade sig vara en
härligt glad person, och hon talar en
fantastiskt bra engelska. För övrigt är
jag förvånad över att så många är
duk tiga på engelska. Det är jag inte
van med sedan Japan och Kina.
Erdenet är vårt huvudmål med denna
resa, och här stannar vi tre nätter. 

I spåren av missionärerna i Mongoliet

Mongoliet
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Pastor Okhio (till höger) från Erdenet, republiken Mongoliet, här tillsammans med ”mongolmissionens barnbarn” Gallinder.
Okhio som nu tillsammans med hustrun Bayaraa arbetar med församlingsplantering i Ulan Bator, Republiken Mongoliet fick
tillfälle att fördjupa sig i Svenska Mongolmissionens historia på plats i Kina. Foto: Arne Wikström.

Mongoliet



Pastor Oko och hans två döttrar
kom och hämtade oss till söndags-
gudstjänsten. Den hölls i en teater,
som församlingen hyr på söndagarna.
Snart hoppas man kunna köpa en
egen byggnad, och något är visst på
gång. Många ville hälsa på oss, och vi
hade tränat in det mongoliska ordet
för hej ”Sanbanoo” så det fick vi god
användning för.
Gudstjänsten bygger på lovsång,

bön och predikan. Lokalen var fullsatt
och mongolerna sjöng för full hals.
Om det var den berömda mongoliska
strupsången kunde jag inte utröna.
Men äktheten i lovsången kunde man
inte ta fel på. Vi blev hjärtligt välkom-
nade. Pastor Toshio frambar en kort
hälsning från Japan, men eftersom jag
först tolkade från japanska till engels-
ka och Bayaraa sedan till mongoliska
så blev det nog inte så kort. Han av -
slutade med att på japanska sjunga en
vers av Amazing Grace, som försam-
lingen nyss sjungit, och det gick verk-
ligen hem. Pastor Toshio har en fan-
tastisk röst! Sedan var det min tur att
predika. Jag berättade en del om mis-
sionens historia i detta land och hur
evangeliet hade såtts ut för så många
år sedan, men att det viktigaste skett
under jorden. Efter lång tid har det nu
börjat växa. Många kom och tackade
och sa att de blivit starkt uppmuntra-
de. Det är en ung kyrka, och man
säger att man saknar erfarna ledare,
men vad jag har sett är det ödmjuka,
andefyllda och visa människor som
leder kyrkan.
Efter gudstjänsten blev vi bjudna på

en fin mongolisk måltid, och sedan
åkte vi med pastor Oko och hans fru
Saraa en timmes färd ut på stäppen till
en av kyrkans familjer som bor i  ”ger”
– ett mongoliskt tält. De hade nyss
flyttat till vinterplatsen, där de nu
skul le bo fram till mars. Och att det nu
är vinter kunde vi känna. – 8° och
första snöfallet talade för vinter. Man
kanske inte kan kalla det för vägar när
vi tog oss fram över stäppen, och det
är nog att rekommendera att man har
4-hjulsdrift på bilen. Vi blev hjärtligt
väl komnade, och fick både mat och
dryck. Det var varmt och skönt inom-

hus och familjen verkade förnöjd. Pro -
blemet med denna boendeform är att
man kan glömma dusch och bad. Det
får man sköta när man kommer till
stan. Familjen kommer vissa sönda-
gar till stan då de provianterar och går
i kyrkan. Den här familjen har kor, och
vi mötte frun när hon höll på att driva
hem flocken ridande på en liten mon-
golhäst. Jag blev erbjuden att rida,
men avstod. Pastor Toshio tog dock
ett varv med hästen. Mannen sa att vi
absolut måste komma tillbaka när vi
kom till Erdenet igen.
Måndag i Erdenet
Måndagen blev en minnesvärd dag
med de mest skiftande upplevelser.
Den började tidigt på morgonen på en
årlig konferens för kyrkoarbetare på
Mongolian Mission Center. Det var ca
50 personer samlade från hela landet.
Dessa människor är ute och bygger
nya kristna församlingar. Kristen do -
men sprids verkligen med stormsteg
och på många platser grundas nya
krist na församlingar. Dessa kyrko -
arbetare möts varje år för fortbildning
och gemenskap. Det var mycket inspi-
rerande att få möta dessa vänner. Vi
framförde våra hälsningar och mot-
togs med stor värme.
Så var det dags för 11-kaffet. Det

intogs på ett kristet bokcafé som kallas

Eternal Springs. Jag tror aldrig jag sett
så stora croissants tidigare. Med ny -
bryggt mörkrostat kaffe smakade de
fantastiskt! Missionär Patrick berätta-
de att de har fem anställda, men att de
hoppas kunna utveckla verksamheten.
Vi träffade flera studenter och ungdo-
mar som verkade trivas utmärkt i mil-
jön. 
Därefter besökte vi ett rehabilite -

ringshem för alkoholskadade som
precis skulle öppna. Mongoliet håller
på gå under i alkoholism. Myndig he -
terna står handfallna och har bett kyr-
kan i Erdenet att öppna en verksam-
het och lovat att bistå med vad man än
behöver. Nu har man byggt upp fyra
ger (mongoltält), där man kommer att
i första hand ta hand om fem personer
och låta dem gå igenom ett 9-måna-
ders program. Vi fick träffa en familj
som lovat att arbeta där under upp-
byggnadstiden. Mannen berättade så
gripande hur han varit en rik affärs-
man, men att han hade ruinerades av
alkoholen och under fem år varit
hem lös. Han fick höra talas om kyr-
kans rehabiliteringshem i Ulan Bator
och sökte hjälp där, fast han egentli-
gen inte hade så höga tankar om kyr-
kan. Han blev fri från sin alkoholism
och är nu en hängiven kristen. Jag har
gett mitt liv till Jesus, och jag kommer
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Pastor Toshio Takahashi och missionsledaren Bayaraa under tågresa på väg till
Ulan Bator från den kinesiska gränsstaden Erenhot. En av anledningarna till
resan var att sammanföra Toshio med mongoliska kristna för att uppmuntra till
stöd av den unga kyrkan i Mongoliet. Foto: Arne Wikström.

Mongoliet
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att göra vad han än säger åt mig, var
hans vittnesbörd.
I samma område, som kan beteck-

nas som en kåkstad, och som präglas
av många sociala problem och arbets-
löshet, finns också en liten kyrka. Pas -
torn mötte oss och berättade att den
stora kyrksalen inte gick att värma upp
under vintern, så därför samlades de i
en mindre sal. Jag räknade till 30 sto-
lar. Eftersom den är så liten får man
hålla tre gudstjänster varje söndag.
Pas torns familj är mycket musikalisk
och man undervisar både i piano och
gitarr i kyrkan.
Vi blev bjudna på en sen lunch i kyr-

kans expeditionslokaler. Jag tror att
man är 7-8 personer anställda i för-
samlingen. Pastorn bad oss berätta
kyr kans historia i Japan respektive
Sverige. De imponerades av vår 1000
åriga kristna historia och jämförde med
de 20 år kristendomen funnits i Mon -
goliet.
Vi besökte också en plats där man

brukar utspisa fattiga barn. Nu hade
hälsovårdsnämnden slagit igen plat-
sen, och bett dem förbättra köket. Just
nu visste de inte hur de skulle kunna
fortsätta eftersom man står inför att
för söka köpa en byggnad och för-
vandla den till kyrka och ett kyrkligt
center. Vi fick se byggnaden. En gans-
ka förfallen gammal lokal som varit

bageri och vodkafabrik. Tomten ligger
dock väldigt strategiskt, och de
erbjuds köpa tomten och få byggna-
den gratis. De har själva samlat in mot -
svarande 250 000 kr – en ofantlig sum -
ma i detta land – men hoppas att med
Guds hjälp kunna köpa denna bygg-
nad.
Kvällen tillbringades sedan hemma

hos pastor Oko och hans fru Saraa och
deras två döttrar, 12 och 9 år. De hade
ett så vackert hem – det vackraste jag
sett i Mongoliet. Vi hade en fantastisk
stund tillsammans! De var mycket
öpp na, tackade oss av hjärtat för att vi
kommit. De kände sig mycket upp-
muntrade av vårt besök, sa de, och
visade oss stor värme och tillgivenhet.
Mongolian Mission Center och sedan
hemresa
Den tredje dagen i Erdenet blev vi
häm tade till MMC (Mongolian
Mission Center) redan kl 8 på morgo-
nen för att hinna till dagens första lek-
tion med kyrkoarbetarna. Pastor
Toshio sjöng O store Gud på japanska
och jag kompade på synten – som vi
gjort så många gånger förr i tiden.
Folket sjöng med spontant eftersom
sången är känd även i Mongoliet. Jag
höll en liten avskedspredikan av upp-
muntrande karaktär. Det var gripande
att möta alla dessa pionjärarbetare
efter som jag själv varit med och startat

en församling. Det var för 38 år sedan
i Sapporo. Efter predikan blev vi av -
tackade av MMC:s direktor Boloroo
med var sin praktfull bok skriven av
två mongoliska unga damer som tidi-
gare varit elever vid MMC. Boken
handlar om mongoler i diasporan, de
som är utspridda över hela Djingis
Khans tidigare världsvälde. Boken
har blivit en bestseller och har en
efter skrift av Mongoliets president. 
Efter en fantastisk lunch hos direk-

tor Boloroo väntade taxin som skulle
ta oss till Ulan Bator. Pastor Oko och
fru Saraa kom rusande innan vi åkte
för att ta farväl. Det är märkligt hur
förbundna vi blivit på bara tre dagar!
Med oss i taxin hade vi nu ytterligare
en mongolisk dam, hon är nykristen
så hon hade många frågor. Vår tolk
Baya raa och hon pratade oavbrutet de
sex timmar resan tog. Myten om den
tystlåtne mannen och pratsamma
kvin nan verkar stämma i detta land.
F.ö. är kvinnan stark i Mongoliet! Den -
na paranta dam som åkte med oss i
taxin tog oss till den fabrik som hon
och hennes man driver. De har 25 an -
ställda som tillverkar dumplings och
glass. Mannen verkade mycket glad
över att få träffa oss. 
Ulan Bator är en stad som närmast

exploderat! Det byggs överallt, och
folk är ständigt i rörelse. Enligt mon-
golerna så har ryssarna förfulat deras
land och rövat det på viktiga minera-
ler och andra värdefulla tillgångar,
under de närmare 70 år som Mongo -
liet fungerat som en satellitstat till
Sovjet/Ryssland. Nu har Mongoliet
en tämligen väl fungerande demokra-
ti – enligt dem vi pratat med.
Nu tar vi farväl till Mongoliet och

säger ”baiertä” – hej då! Mongoliet
har klarblå himmel under 285 dagar
om året. Under våra nio dagar i Mon -
go liet hade vi åtta dagar med klarblå
himmel. Det är svårt att inte tycka om
ett sådant land!
Artikeln i sin helhet finns att läsa på EÖMs hem -
sida www.eom.nu

Arne Wikström
Präst i Danderyds församling 
och ledamot av EÖMs styrelse

Pastorsparet Oko och Saraa flankerar artikelförfattaren Arne Wikström och
Toshio Takahashi.

Mongoliet
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Tidningen Evangeliska Östasienmissionen utkom 1982-2000. Kurt Mossberg redigerade 
tidningen fram till dec 2005 då nye missionsföreståndaren Arne Wikström tog över 
ledningen. Ansvarig utgivare var Tord Ershammar som också var missionens ordförande.
Tidningen var 16-sidig och utkom 10 gånger/år. Redaktionsarbetet var omfattande och tog
i anspråk en halvtidstjänst.

Svenska Missionen i Kina gav under åren
1896-1981 ut missionstidningen Sinims Land.
Den behandlar utförligt arbetets mödosam-
ma början, men också till växt och konsolide -
ring under svåra för hållanden. Tid ningens
första sida inne höll undertexten ”Organ för
Svenska Missionen i Kina”. Det dröjde ända
fram till maj 1953 till att denna text också
omfattade det nya missionslandet Japan.
1982 bytte tidningen namn till: Evangeliska
Östasienmissionen. Namn bytet berodde på
att de två missionerna Svenska Missionen i
Kina och Japan och Svenska Mongol- och Japan -
mis sio nen detta år gått samman i den nya
organisationen Evangeliska Öst asienmissio -

nen. I den nya tidningen ingick också Ljus -
glimtar, Mongol mis sionens välredigerade
tidning vars första nummer kom ut 1919.
EÖMs tidning Evangeliska Östasienmissionen
lades ner år 2000 men återuppstod i en ny
skepnad 2002 med namnet EÖM-nytt. Den
fick färgtryck och också en upplaga för
Internet. Alla gamla EÖM- nytt, tillsammans
med Sinims Land och framöver också
Ljusglimtar kan läsas på missionens hemsi-
da, www.eom.nu. För den historieintressera-
de eller för forskaren utgör de en guldgruva.
För kineser, mongoler och japaner en källa
till att skriva det egna landets kyrkohistoria. 

EÖMs tidningar: Sinims Land, Ljusglimtar,
Evangeliska Östasienmissionen och EÖM-nytt

Sinims Land utkom under åren 1896-1981.

Ljusglimtar var Mongolmissionsens
språkrör 1919-1981.

EÖM   NY MISSION – NY TIDNING



Det som slår mig vid mitt besök under november är de hårda
levnadsförhållandena för medelkinesen. Konkur ren sen om
arbete, bostad, utbildning m.m. är stenhård. Endast de starka
har möjlighet att ta sig fram. Förutom rätt föräldrar behöver
man ha rätt kon takter. Jag tänker exempelvis på kyr kans
chaufför i Zhoukou. Han heter Wu Zonghua och är i 35-årsål-
dern. Han tar mig med till en av de så kallade aidsbyarna, dvs
samhällen där en stor del av befolkningen lever med hiv/
aids. Vi samtalar om livet och jag frågar honom om han har
fru och barn. Jovisst, frun bor i Xiamen ca 100 mil österut vid
kusten och två tonåringar bor på varsin billig internatskola på
an nan ort. Men varför, frågar jag. Var för bor ni inte tillsam-
mans som en familj. Här finns inga arbeten förklarar Wu. Han
mottar en blygsam lön på några hundra kronor i månaden
från församlingen medan frun vid kus ten tjänar omkring 4000
kr. Bar nens skolkostnader uppgår till 3000 kr/termin.
Tonåringarna får han träffa någon gång per månad men frun
endast under det kinesiska nyåret, alltså en gång om året.
Resorna kostar för mycket. Allt hon kan tjäna in där borta vid
kusten går till barnens skolgång och sparande inför en osäker
fram tid. 
Wu som gått församlingens bibel skola skulle så gärna vilja

fortsätta att utbilda sig och bli pastor men ser inga möjlighe-
ter att förändra sin tillvaro. Jag får också reda på att i Zhou -
kou, en stad med omkring omkring tio miljoner invånare,
lever över två miljoner på samma sätt som Wu, dvs man bor
ofta många hundra mil från hemmet och ofta splittras famil-
jerna.
Det är också tufft att vara bibel sko lestudent i Zhoukou. Jag

besöker Huai  yang utanför tätorten. Innan jag träffar ett hund-
ratal elever i skolan tittar vi in på flickornas logement. Det är
prydligt och rent men redan nu i början av november är det
kallt inomhus. Hur är det på vintern frågar jag. Finns det
ingen uppvärmning. En onödig frå ga om man tittar på eng-
lasfönstren och de helt oisolerade tegelväggarna. 
Nej det finns ingen uppvärmning får jag veta och tempera-

turen under december-januari går ofta ner under nollstrecket.
- Men som du ser så har de gott om täcken, förklarar pastorn.
Jag påminns om hur vi samlade in medel för att kunna köpa in
100 täcken till en annan bibelskola för ett par år sedan. Att ha
gott om täcken betyder livskvalitet här. 
Också tufft schema. Uppstigning kl. 05.20 och ingen frukost.

Här krävs det en tydlig kallelse till tjänst, tänker jag. De där
bonddöttrarna och bondsönerna som går på bibelskolan är av
ett tåligt virke och vana vid umbäranden. Under veckorna bor
de på skolan och helgerna tillbringar de i sina församlingar
med att praktisera det som de hämtat in på skolan. 
Men vilken glädje att möta dem. Att se deras hängivenhet

och entusiasm trots allt. Och deras arbete bär frukt. En ständig
ström av nyomvända vittnar om detta. Det är nog här de
hämtar motivationen att fortsätta kämpa trons goda kamp. 

Jan-Endy Johannesson
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Fantastiskt roligt att möta studenterna (bönderna) på
bibelskolan i Huaiyang. De studerar här under ett år för
att kunna leda de snabbt växande församlingarna på
landsbygden utanför storstaden Zhoukou, provinsen
Henan i Kina. Foto: JEJ

Rent och snyggt på logementen men kallt på vintern då
morgontemperaturen ofta kryper ner under nollstrecket.
Foto: JEJ

Det är tufft att vara bibelskolstudent i Zhoukou. 
Upp 5.20 och första målet kl. 12.  Foto: JEJ

Tufft att bo och leva i Kina

Kina
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Jag har nyss förberett predikan för
första advent från Jes. 52:7 ”Hur ljuv-
liga är inte glädjebudbärarens fotsteg
när han kommer över bergen och för-
kunnar frid och bär fram goda nyhe-
ter och förkunnar frälsning och säger
till Sion, Din Gud är konung”.
O, vad människorna behöver frid i

Japan. Den politiska situationen med
stridigheter och splittringar inom de
olika partierna är enorm. I stället för
att ställa upp bakom partiledaren för-
söker man avsätta honom och om inte
det går bildar man bara ett nytt parti.
Återuppbyggnadsarbetet efter tsuna-
min går inte planenligt. Ingen vill t.ex.
ta hand om det radioaktivt förorenade
skräpet från området omkring det för-
störda atomkraftverket i Fukushima.
Många firmor går i konkurs, få jobb
finns för ungdomen, hemlösheten ökar.
– Jag är så rädd för att dö, sa en okänd
kvinna till Bosse när de hamnade bre d -
vid varandra i ett väntrum.
Vår kyrka började sitt julfirande den

29 november med en samling för äldre.
38 personer bjöds på en hemlagad god
jullunch efter att ha lyssnat till jul -
evan geliet. Man känner längtan efter
Kristus hos de gamla buddhisterna
men många vågar inte ta steget ut
och bli kristna på grund av vad folk
och inte minst släkt skall tänka och
tycka.
På den andliga fronten är det ännu

trögt, tycker många. Den 18 novem-
ber hade vi besök av två pastorer och
en missionär från det samfund vi nu
börjat samtal med om ett eventuellt
samgående. När vi rapporterade från
våra respektive kyrkor blev stämning-
en pessimistisk: ”Vad är det med oss
som inte växer? Varför är vi fortfaran-
de bara fyra kyrkor?” Då protesterade
jag! ”Glöm inte Nirayama och Fuji!
Glöm inte att evangeliet sprids också
genom alla dem som flyttat!” I mindre
städer saknas jobb och många försvin-
ner men vad har t.ex. hänt med arbe-
tet i Nirayama, där vi arbetat i många
år. Det är sant att pastorn slutat och att
de flesta medlemmar flyttat men han

och hans familj arbetar troget vidare i
en annan kyrka. Nirayama kyrka
finns kvar och har nyligen fått en ny,
fin hyrd lokal. Våra unga vänner,
Hugh och Heather Nelson och deras
två pojkar kom som ett stort bönesvar
och tog över ansvaret för arbetet där
för flera år sedan. De har nu köpt ett
eget hus och bosatt sig i Nirayama.
Tillsammans med en ung missionär,
Han nah, har de nu byggt upp ett
blomst rande barnarbete med över 100
barn, som får lära sig både engelska
och Bibeln. Arbetet är ganska hårt i
Nirayama men i år har en över 90 år
gammal dam blivit döpt. Kom gärna
ihåg Nelsons och Hannah med familj
i era förböner. Under EÖMs arbete i
Atsugi, utanför Tokyo, kom bland
många andra en ung kvinna till tro.
Hon vann först sin mor och sedan sin
man för Kristus. Han är nu pastor och
ordförande i det samfund som vi bör-
jat ha gemenskap med. Bosse har någ -
ra gånger kallats som talare till hans
kyrka. Det känns som om ”cirkeln”
nu sluter sig. Vi får bara be om en klar
Guds ledning inför framtiden. Detta
samfund startades av amerikanska
Mis sionsförbundet för 60 år sedan.
Mis sionär William Rigmark var bl.a.
en tid rektor för deras teologiska skola
I Tokyo. Liksom vi är tyvärr många av
deras pastorer i 70-80årsåldern. Näs -

tan alla samfund i Japan saknar unga
pastorer som kan ta över efter de gam -
la. Ett stort böneämne: ”Herre, sänd
nya skördearbetare!”             
Vi har just fått goda nyheter från

vårt gamla fält i Hokkaido. Pastor
Tokita i Konan-kyrkan skriver: ”För
38 år sedan arbetade jag som evange-
list i Hakuchodai tillsammans med
Anna-Lisa Thorsell och Laila Fjäll -
man. I juli i år var vi uppe i detta
område på nytt och delade ut trakta-
ter. Nu har vi börjat få se frukt. Förra
året fick vi döpa 78-årige Katsumi
Norita, vars hustru bett för hans fräls-
ning i 40 år! Den 16 december förbere-
der vi dop för Rieko Nakai, 43 år. Hon
brukade komma som barn med sin
mamma till vår kyrka i Hakuchodai.
Nu har hon kommit till våra guds -
tjänster här under två år och är redo
för dop. Jag vill särskilt framföra mitt
tack till alla missionsvänner som bett
för vårt arbete i Hakuchodai.
Vi vill än en gång tacka er, alla un -

derbara vänner, som ber för oss. Vi har
nu en bråd julmånad framför oss med
fester, konserter, gudstjänster, dop och
dans runt julgranen. Må Jesus tas emot
i mångas hjärtan.

En God Jul och ett Gott Nytt År öns-
kar era tillgivna Kerstin och Bosse

Advent i Japan

Överläggningar sker här med ”Amerikanska Missions förbundet” om samarbete
och eventuellt samgående.

Japan
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Tänkvärt

I samband med försäljningen av mis-
sionshemmet i Duvbo togs en mängd
inventarier till vara. Bland allt det som
skulle sparas för framtiden var hem-
mets gästbok. En gästbok är som de
boendes förlängda minne. Den inne-
håller namn på de som besökt hem-
met eller bott där under år som gått.
När jag bläddrar i boken imponeras
jag av hur många de är. Hemmet på
Duvbo har erbjudit ett tryggt boende
och en inspirerande mötesplats för
unga och gamla, utländska gäster och
missionens trotjänare både ute i andra
länder och här hemma i vårt land.
Många av namnen representerar ett
stycke missionshistoria. Här möter vi
några av de svenska pionjärer som
fått spela en så viktig roll i Guds verk
i Kina, Japan och Mongoliet.  Här och
där visar hänvisningar till Böckernas
bok – vilken central roll Guds ord spe-
lat för gäster och boende. Bakom en
skrifthänvisning anar man personliga
erfarenheter: ”Ropa till mig och jag
skall svara dig och låta dig höra om
stora ting, hemligheter som du inte
känner” (Jer. 33:3). Många som svarat
ja till en missionskallelse har säkert
mötts av omgivningens kritik och 
ifrågasättande. Finns det inte bättre
sätt att förverkliga sig själv och få ett
bra liv än att missionera i främmande
land?  Kanske ligger en sådan erfaren-
het bakom en hänvisning till Kol 3:5
bredvid ett annat namn: ”När Kristus
träder fram, han som är ert liv, då skall
också ni träda fram i härlighet tillsam-
mans med honom”. Det ordet erbju-
der ett bra recept för den som också
idag vill förverkliga inte bara sig själv
utan också Guds avsikt med våra liv.
Gästboken är i viss mån också ett

tidsdokument. Många namn i boken
är norska. Under andra världskriget

tvingades många fly från ett krigs-
drabbat Norge för att bl a här på
Duvbo finna en fristad. Senare har
också flyktingar från Etiopien och
Eritrea fått samma möjlighet. Namn
tecknade med utsökt vackra kinesiska
tecken visar på det nära sambandet
mellan missionsfält och hemmafront.
Gäster från Kina kom på besök. Den
kinesiska församlingen i Stockholm
hade ett tag sin bas på hemmet medan
verksamheten inne i Stockholm bygg-
des upp. Mission handlar inte bara
om något långt borta utan också om
något mycket nära. Under rubrikerna
böne- och syföreningsmöten vittnar
återkommande namn om ett trofast
vardagsarbete för missionen på hem-
maplan. Vad vore mission utan bön
och alla missionsvänners engage-
mang?
På en sida i vår gästbok brer Gunilla

och Monika ut sig med sina namn i
stora, spretiga bokstäver. Självklart
måste barnen och de unga få ta plats
både i gästboken och på hemmet. Vi
ser också namn på några av de som
under många år tvingades leva åtskil-
da från sina föräldrar för sin skolgång
i Sverige. Förhoppningsvis kunde
missionshemmet i någon mån kom-
pensera för den smärtsamma skils-
mässan. Mission har inte bara kostat
pengar utan ofta också stora personli-
ga uppoffringar.
Vår gästbok avslöjar hur missions -

arbetet stegvis förändrats under åren
som gått. Missionärernas antal har
minskat. Deltagarlistorna från årskon-
ferenserna har blivit kortare. Men nog
skulle våra pionjärer förundrats om
de fått se vilken rik frukt deras arbete
för Guds rike har fått i de länder där vi
genom vår mission varit och fortfa-
rande är engagerade.

”Jag är en gäst o främling… vårt
hem är ej på jorden”. Så sjunger vi en
psalm om ett främlingskap som kan
misstolkas så att vår stund här på jor-
den nedvärderas. Den reduceras till
att bara bli en transportsträcka till
himlen. Men självklart ska vi bejaka
livet här och nu. Det är här i världen
som vi har vår kallelse och livsupp-
gift. Däremot kan vi behöva en
påminnelse om att denna världen inte
är allt. Vi är tillfälliga gäster här och
”vårt hemland är himlen”. På första
sidan i vår gästbok står en strof som
inspirerats av en vers i Bibelns sista
bok. Den handlar om Livets bok
(Upp. 20:12).  En dag kommer den att
ersätta alla våra gästböcker. De be -
hövs inte längre. Vi är inte längre gäs-
ter och främlingar. Vi är framme,
hemma hos Gud för evigt. Strofen
med sitt symbolrika språk är också en
bön: ”Må alla, vilkas namn stå skrivna
här i Lammets livsbok evigt stråla
där!” Livets bok, det är boken om våra
liv, om nuet, framtiden och hoppet.
Den utmanar oss att se att ”Var dag är
en sällsam gåva, en skimrande möjlig-
het, var dag är en nåd dig given från
himlen, besinna det.”

Tord Ershammar

Gästboken 

Tipsa vänner och bekanta om att de kan få EÖMs brevutskick och information via e-post!
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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 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

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 kan du finna all den information som tidigare funnits i tidningen och mycket
mer. Vi uppdaterar den nu kontinuerligt med nytt material.

gå in på www.eom.nu

www.eom.nu

Jag beställer boken Inblick i Inre Mongoliet för 150 kr + frakt.

Vi behöver
ditt stöd till 
vårt arbete!

• Stöd till barn med utvecklings-
störning

• 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 i Japan 

Plusgiro 5 02 15-3

Några samlingar 2013

Betlehemskyrkan, Stockholm 12.30
7 febr. Arne Wikström. ”Resan till Mongoliet.”
7 mars Jan-Endy Johannesson. ”Vad kan vi lära av kyrkan i Kina?”

Övrigt
24 febr kl. 11 Betlehemskyrkan, Gävle - EÖMs arbete i fokus
4-5 maj EÖMs årshögtid hålls 4-5 maj i Enebyberg, norr om Stockholm.

Kyrkan i Enebyberg är ett samarbete mellan Enebykyrkans församling, 
som ingår i Svenska Missionkyrkan, och Svenska kyrkan i Danderyd. 
Kallelse till årshögtiden med detaljerat program görs i brevutskick 
under våren.

För fler sammankomster, se EÖMs hemsida www.eom.nu

Vi uppdaterar nu vårt adressregister 
och vill gärna att du kryssar i tillämpliga rutor 

på ibladningen i mitten av tidningen. 

Stöd till förskola i
Pucheng
I Pucheng, Kina har församlingen tagit
över den kommunala förskola som
gränsar till kyrkan. Här bidrar Fynd -
platsen i Tranås med två lärarlöner så
att åtta barn med olika typer av handi-
kapp kan få tillgång till den stimule-
rande miljö som förskolan innebär.
Alla lokaler är renoverade och för-
stärkta enligt de nya direktiv som till-
kommit efter jordbävningen i Sichuan
2008. Jag frågar pastor Jia om hur för-
samlingen fått fram medel till renover-
ingen. - Vi har lånat pengar av våra
medlemmar, säger Jia. Ett mycket van-
ligt tillvägagångssätt för församlingar
för att få fram medel i Kina. Foto: JEJ


