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Gäster från Mongoliet deltog i EÖM:s årshögtid! MMC:s direktor Nergui med sin man Omboo,
samt pastorsparet Oko och Saraa, alla från Erdenet. Foto: Magnus Lidbeck
Så har ännu en fantas.sk årshög.d i EÖM ägt rum
– e9er 131:a (!) verksamhetsåret i missionens
historia. Många av missionsvännerna infann sig i
Enebykyrkan i Danderyd och ﬁck spännande
inblickar i vad som händer i de tre länderna–
Japan, Kina och Mongoliet – där EÖM verkar. Man
blir verkligen imponerad och ödmjukt tacksam för
den nyNa och välsignelse en så här liten
missionsorganisa.on får vara .ll!
Fyra unga mongoliska gäster hade kommit ända
från Erdenet i Mongoliet, tre svenska mongolmissionärer –Magnus (styrelsemedlem) och Maria
Alphonce samt Patrick Hellberg – var också med.
Från Evangelisk Orientmisjon EOM i Norge deltog
Roald Føreland. Ordförande Mick Lidbeck hälsade
alla närvarande välkomna.

Paul Wang, chef för Kinas kristna råds avdelning för
socialt arbete hade tyvärr fåN förhinder aN
komma, men Annelie Sköld som är projektansvarig
och själv besökt platserna presenterade på eN
utmärkt säN EÖM:s verksamhet i Kina. Hon gjorde
en Rllbakablick på vad som genomförts under
senare år på sex olika platser i Kina, varav tre i det
område där EÖM verkat under många år.
EÖM startade t.ex. HIV/AIDS-projekt i den provins
som drabbats extra hårt och när den stora
jordbävningskatastrofen 2008 inträﬀade kom EÖM
genast in med en ansökan Rll Sida om 1 Mkr och
katastro]jälpen kunde snabbt komma igång.
EÖM:s senaste projekt riktar sig Rll barn med
kogniRva funkRonsstörningar och Rll det har EÖM
sökt och fåN Sidabidrag från Svenska Missionsrådet

SMR. MålsäNningen är aN utbilda både föräldrar
och volontärer inom kyrkorna så aN dessa barn blir
sedda med Jesu kärlek. Det är glädjande aN
personer som varit tveksamma Rll projektet blivit
entusiasRska. Fler föräldrar vill anmäla sina barn Rll
projektet och ﬂer volontärer vill hjälpa Rll. Beslut
har också tagits om aN EÖM ska stödja eN mindre
projekt kallat ”Love Kitchen for Granny Zhou”,
varigenom äldre som inte har anhöriga kan få en
bäNre och näringsrikRg kost.

Roald Føreland från Evangelisk Orienmisjon

bibelskola, lärjungaträning, själavård m.m. Nergui
avslutade med aN inbjuda var och en aN komma Rll
MMC:s 20-årsjubileum den 1-3 november 2018 i
Erdenet. Patrick Hellberg
(som boN 17 år i
Mongoliet) beräNade gripande om hur Gud genom
åren uppfyllt de löjen han gav åt den lilla gruppen
kristna i Erdenet 1993.
Kvällsmötet leddes av missionssekreterare
Elisabeth Hellström som påminde om ordet i 1 Kor
14:26 ”När ni kommer Rllsammans, så har var och
en något särskilt aN meddela: den ene har en
psalm, den andre något Rll undervisning … allt
deNa må nu ske så, aN det länder Rll uppbyggelse.”
Vi ﬁck lyssna Rll två mongoliska sånger och två
viNnesbörd. Omboo beräNade hur Gud kallat och
bearbetat hans hjärta under en längre Rd innan
han helhjärtat blev villig aN överlåta allt i Herrens
hand. Saraa viNnade om hur hon och hennes syster
som nyblivna kristna hade känt sig manade aN
rensa bort alla avgudabilder i föräldrahemmet för
aN deras mormor skulle bli frisk. Inte förrän deras
mor gav siN Rllstånd därRll Rllfrisknade
mormodern.

Roald Føreland gav först en kort inblick i eN
evangelisaRonsprojekt i Kinas sydöstra hörn. Han
beräNade även aN på Evangelisk Orientmisjon
EOM:s hemsida www.eom.no ﬁnns en ljudbok om
grundaren av Kina Inlandsmissionen, Hudson
Taylor, som varit en inspiratör för såväl EÖM som
EOM. EOM har eN imponerande missionsfält som
omfaNar Kina, Japan, Nordkorea och Indien. Under
kvällsmötet visade Roald en kort ﬁlm från
Nordkorea om hur EOM förseN eN fahgt område
med en stor vaNentank som nu förser befolkningen
med rent vaNen och hur mycket deNa betyder.
FantasRskt aN EOM kan verka i det slutna landet
Nordkorea.
Oko och Saraa från Mongoliet framförde hälsningar
från församling Jesus’ Assembly och tackade varmt
för svenska missionärer som arbetat i Mongoliet,
för ekonomisk hjälp samt för förbön. Gripande aN
höra om hur den första lilla gruppen av kristna
vuxit och på kort Rd öppnat ﬂera församlingar. Det
ﬁnns en hunger ejer Gud hos mongolerna och de
kristna drivs av en längtan aN nå ut först och
främst Rll sina egna men även Rll Afghanistan och
Kina. Nergui beräNade aN hon tog emot Jesus
1992. Hon arbetade några år som missionär i Kina
och från 2015 är hon ledare på missionscentret
MMC som arbetar med församlingsplantering,

Inger Silfverdal är ny i EÖM:s styrelse.
Från Japan framfördes hälsning från KersRn
Dellming. Och Inger Silfverdal, som vid årsmötet
blivit invald i styrelsen, beräNade om sin Rdigare
tjänstgöring i Japan samt om siN och maken
Anders nuvarande arbete i Oviken med omnejd.
Mer om Japan får vi höra i slutet av augusR när
KersRn Dellming kommer Rll Sverige. Mick och
Magnus visade bild på eN stort kyrkbygge i Kina
som avbruRts trots aN det nästan var klart.

Det hade även varit svårt aN komma i kontakt med
församlingens pastor via mail och telefon. Det kan
vara eN oroande tecken på aN Kinas högsta ledning
stramar åt tyglarna även för kristna inom
Tresjälvrörelsen. EN böneämne!
Dagen avslutades med oﬀergång, som gav 13640
kr, och med aN Håkan och Elisabet Leandersson
sjöng två ﬁna sånger som Elisabet skrivit själv.
I söndagens gudstjänst predikade Arne Wikström.

Lena Åkerlund

Utdrag ur

Evangeliska Östasienmissionens
verksamhetsberättelse för år 2017

Evangeliska Östasienmissionen grundades 1982
genom samgående mellan Svenska Missionen i
Kina och Japan samt Svenska Mongol- och
Japanmissionen. Dessa missioner hade redan då
en lång historia bakom sig med verksamhet i
Kina, Mongoliet och Japan. Missionens
målsättning är enligt dess stadgar att verka för
Guds rikes utbredande i Östasien. Detta mål vill
missionen uppnå genom evangelisk förkunnelse
och människovårdande verksamhet i samverkan
med de nationella kyrkor missionen samarbetar
med.
EÖM:s styrelse har under året bestått av Mick
Lidbeck (ordf), Tord Ershammar (v. ordf.),
Magnus Lidbeck, Elisabeth Hellström, Håkan
Leanderson, Annelie Sköld, Arne Wikström och
Lena Åkerlund. Ida Andersson avtackades efter sin
tid i styrelsen 2011-2017, och som ny styrelsemedlem välkomnades Magnus A. Styrelsen har
under året haft fyra protokollförda samman-träden.
Elisabeth Hellström har under året varit anställd
som missionssekreterare på 20 %.
Årshögtiden
EÖM:s missionskonferens hölls 20-21 maj i
Enebykyrkan, Danderyd.
Programmet efter årsmötet bestod av tre olika
teman. Först Nu följer mongolerna Yesus Khan där
Maria och Magnus A tog oss med till väckelsen i
Mongoliet. Så berättade Gunvor Ljunggren och
Elisabeth Hellström om sin Resa till barndomens
Kina där de bl a fick många tillfällen att berätta om
de tidiga missionärernas livsgärning. Bo Lenells
presenterade därefter sin nyskrivna bok Kärleken

drev henne där Elna Lenells liv och missionsgärning berättas.
Lördagskvällens missionsmöte bjöd på blandade
inslag av flera deltagare.
Kina
Vi har haft täta kontakter med flera församlingar i
bl a Yuncheng och Zoukou under året.
Annelie Sköld besökte China Christian Council i
Shanghai under sommaren för att planera det nya
projektet. Hon besökte även rehabcentret i Inre
Mongoliet där vi har haft ett projekt under flera år.
Projektet avslutades i och med besöket och en
slutrapport skickades in och godkändes av Welins
fond som finansierade projektet. Förskolan i
Pucheng, som fått kontinuerligt ekonomiskt stöd av
EÖM, besöktes också och vårt fortsatta samarbete
för att förbättra förutsättningarna för barn med
funktionsnedsättningar diskuterades.
Japan
Missionär Kerstin Dellming har fortsatt arbetet som
församlingsledare i Fuji, efter Bo Dellmings
bortgång förra året. Församlingen höll en stor
minneshögtid för Bo i oktober. Kerstin har många
ansvarsuppgifter och är tacksam att medarbetaren
Tanaka i september har blivit avskild som pastor
och kan hjälpa till med predikouppgiften i
församlingen. Missionär Daniel Dellming med
familj bor sedan många år i Japan och han arbetar
som lärare vid en stor kristen skola i närheten av
Osaka.
Mongoliet
Magnus A har under året besökt Mongoliet flera
gånger. Han har fortfarande ett nära samarbete med
församlingsledarna där för att bistå dem med råd i
att utveckla olika områden i arbetet. Vi har under
året bidragit med medel till en stor evangelisationssatsning i onådda områden i landet. Pastor Oko i
Erdenet har också kunnat avsluta sina pastorsstudier med bidrag från Kurt Mossbergs
minnesfond.
Sverige
Stockholmsgruppen har haft välbesökta samlingar i
Betlehemskyrkan med olika teman och talare vid
tre tillfällen under året. EÖM-nytt har utgivits med
5 nummer under året med Arne Wikström som
redaktör. Ett jubileumsnummer ”EÖM 130 år”
skickades ut via posten i mars till alla aktuella
missionsvänner som finns i vårt register (ca 900).
Ekonomi
Till missionen har som gåvomedel, testamenten och
bidrag inkommit 528 tkr, vilket innebär en
minskning mot föregående år med 34 tkr.
Gåvomedlen har minskat med 86 tkr. Projektbidrag

från Sida har utgått med 254 tkr. Bidragen från
organisationer har ökat med 51 tkr. Bidragsgivare
har varit Lärarnas Missionsförening (20 tkr),
S:ta Klara Kyrkas vänner (35 tkr), Österåker-Östra
Ryds församling (100 tkr), Fyndplatsen Tranås (100
tkr) och Evangelisk Orientmisjon (26 tkr). Övriga
intäkter uppgår till 4 tkr. Resultatet för år 2017 blev
-87 tkr, att jämföra med styrelsens budgeterade
underskott på 104 tkr. Differensen beror i huvudsak
på att intäkterna blev större än förväntat. Likvida
medel uppgår vid årets slut till 2 455 tkr. Det egna
kapitalet är 1 416 tkr.
Vi ser med stor tacksamhet tillbaka på året som gått
och ber om Guds ledning för framtiden.
Datum: 2018-04-10
EÖMs styrelse gm
Elisabeth Hellström

Daniel och Yasuko Dellming arbetar vid Kwansei
Gakuin, en stor kristen skola utanför Osaka

Nytt hjälpprojekt i Kina ”Love Kitchen for Granny Zhou”. Vid flera av
kyrkornas ålderdomshem finns många personer utan släktingar. För bara 10
kr/dag kan en äldre person få näringsriktig mat.

Varmt tack för alla gåvor!

Välkomna till missionsmöte med

Kerstin Dellming

Fredag 31 aug kl 14.00
Rålambsgården
Rålambsvägen 46 Stockholm
T-bana till Kristineberg
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Evangeliska Östasienmissionen (EÖM) har sitt ursprung i Svenska Missionen i Kina (1887) och Svenska Mongolmissionen (1897).
Samgåendet mellan 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 exempelvis 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
Elisabeth Hellström (missionssekr.), Mick Lidbeck (ordf.), Magnus A, Tord Ershammar, Håkan Leanderson, Magnus Lidbeck,
Inger Silfverdal, Annelie Sköld, Arne Wikström, Lena Åkerlund.

