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Vid Gobi-öknens gränser

Några förbönsämnen från Mongoliet:
* Den kristna församlingen i Erdenet är missionerande! Årets stora satsning blir i
provinsen Gobi-Altag i västra Mongoliet under tiden 12-25 augusti. Omkring
100 personer reser den långa vägen från Erdenet för att delta. Med sig har
man ett stort tält som rymmer 1000 personer. Målet är att kunna göra
hembesök i många hem under tiden. Ofta blir man väl mottagen i hemmen.
* Från församlingen i Ulan Baator görs ofta besök i Inre Mongoliet i Kina. Det är
politiskt känsligt, och därför skrivs det inte mycket om det.
* Arbetet i ett fängelse i Mongoliet samlar ca 60 personer. Bed för det fortsatta
arbetet och kontakten med myndigheterna.

Nyheter från Yuncheng

Pastor Daniel Kondo,
Ohito, har gått hem till sin
Herre, 69 år gammal. Vi
minns honom med glädje.
Han talade norska eftersom han fått sin teologiska utbildning i Norge.
Pastor Kondo var en
bibeltrogen förkunnare
och också en skicklig
musiker. Våra tankar går
till hustrun Mie och döttrarna Tone, Åse, Mona
och Signe.

Barnens dag i Kina firades av den kristna skolan i
Yuncheng. Skolan har f.n. 35 elever men växer hela
tiden.
Ett par av missionärernas gravstenar har varit
försvunna i många decennier. Nu har de återfunnits
och ”räddats”. Stadens museum tar hand om dem!
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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.
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