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Tack Anne och Jan-Endy
Så glada vi blev när Jan-Endy Johannesson för nästan
fjorton år sedan tackade ja till uppgiften som EÖM:s
missionssekreterare! Sedan dess har vi gång på gång fått
bekräftat att det blev rätt man på posten.

Anne Johannesson tillsammans med kinesiska vänner

Som tidigare missionär på Taiwan hade JanEndy en mångårig erfarenhet av mission i en
kinesisk kontext. Eftersom han tidigare också
varit styrelseledamot i EÖM var han väl förtrogen med vår mission och kunde snabbt gå in i
uppgiften att leda verksamheten.
Under de följande åren intensifierades kontakten med de församlingar i Kina, Japan och Mongoliet där vår mission tidigare varit verksam.
Tack vare sina kunskaper i det kinesiska språket
kunde Jan-Endy få en direkt och personlig kontakt med de kinesiska pastorerna och församJan-Endy får ofta vara en brygga mellan Kina och Sverige. Här tolkar han kyrkoherde Jan
lingarna.
Antalet kristna ökade rekordsnabbt och
Stenberg från Stockholm och pastor Song från Shanqiu
Jan-Endy insåg vikten av att satsa på bibelskolor
och teologisk utbildning. Flera nya sociala projekt initierades såsom rehab-arbete i Mongoliet, stöd för HIV-Aidsdrabbade
och för barn med funktionshinder. EÖM har också under flera år fått bidra med själavårdsutbildning i flera församlingar.
Ett viktigt projekt har varit att satsa på att dokumentera missionens insatser i Kina och ge de kinesiska kristna tillgång till
sin egen historia. Detta som ett svar på en önskan att korrigera myndigheternas negativa skildring. I allt detta spelade JanEndy en avgörande roll. Som redaktör gav han EÖM-tidningen en prägel som vann respekt i vida kretsar. Viktig för honom var också kontakten med missionsvännerna runt om i Sverige.
Vi vill tacka dig, Jan-Endy för din stora insats för EÖM och önskar dig Guds rika välsignelse för kommande dagar och ser
fram emot ett fortsatt gott samarbete! Här vill vi också framföra ett tack till Anne Johannesson, Jan-Endys hustru, för hennes arbete på EÖM:s kontor bl a med historieprojektet och till Anneli Sköld för hennes insatser som skicklig och språkkunnig projektledare!

För Evangeliska Östasienmissionen
genom Tord Ershammar, v.ordf.

Svenska Mongolmissionen
- faktaruta

Glada mongoler på väg till kyrkan i Erdenet. Trea från höger står direktor Bolooro, bredvid henne vår medarbetare Bayaraa och
längt ut pastor Toshio Takahashi från Japan

Kyrkan växer i
Mongoliet
Kurt Mossberg skrev i vår missionstidning 1985 om att nå till de
onådda folken: Man har riktat sin
Bayaraa och Okhio är våra medarbetare i UB
uppmärksamhet bl.a. på Yttre Mongoliet, ett av världens mest stängda länder. Så långt man vet finns
det bara 14 eller 15 kristna i hela detta land.
När jag för drygt ett år sedan besökte Republiken Mongoliet frågade jag vår
medarbetare Bayaraa: Hur många människor går i kyrkan i Mongoliet varje
söndag? Ca 100.000 personer, svarade hon. En helt otrolig tillväxt! Från en
handfull kristna för 30 år sedan till 100.000! Vad är hemligheten? Bayaraa,
som jag ser som en apostel i Mongoliet, svarar: Era förböner! Under alla
dessa år har ni bett för Mongoliet och dess folk! Själv blev jag kristen för 23
år sedan, och jag var en av de första! Jag lade märke till att överallt Bayaraa
gick så mötte hon människor som önskade samtal och förbön! Mannen Okhio har besökt nästan varje by i jättelandet Mongoliet och visat Jesusfilmen.
De bygger nu en församling i huvudstaden Ulan Bator.
Församlingen i Erdenet kallar sig för Jesus Assembly Church. Församlingen
firade sitt 20-årsjubileum i fjol sommar. Under dessa år har den församlingen sänt missionärer till andra städer och provinser. Inte mindre än 70 kyrkoledare från 34 kyrkor samlades nyligen till gemenskap och fortbildning.
Församlingen har hyrt en stor teater
för sina gudstjänster, men i höstas
fick man flytta till en ny lokal. Den
rymmer 200 personer, och den är
fullsatt två gånger varje söndag. Man
längtar ivrigt efter att få bygga en
egen kyrka. Just nu ber man om att få
köpa den tomt där man under många
år har utspisat fattiga barn och hemlösa. (AW)
Pastorsfamiljen i Erdenet. Fru Saara är en
skicklig musiker.

1897. Fredrik Fransson håller mötesserie i Bollnäs. Makarna Georg och Eva
Eneroth ger sig till känna som missionärskandidater. 1898. Eneroths reser ut
men återvänder samma år till Sverige
efter en tid av sjukdom. 1899. Centralkommittén för Svenska Mongolmissionen bildas med Prins O Bernadotte
som ordförande. Tre nya missionärer,
Karl o Lotten Helleberg samt Emil
Wahlstedt reser till Inre Mongoliet.
1900. Hellebergs och Wahlstedt dödas
under Boxarupproret. 1906. Edvin och
Hanna Karlén anländer till Inre Mongoliet. 1908. Svenska Mongolmissionen
anordnar sin första årshögtid i Sverige.
Edvin Karlén upprättar den första missionsstationen i Hallong Osso. 1909.
Hanna Karlén avlider och Edvin Karlén
reser tillbaka till Sverige. 1910-13. Magnus Havermark, Gerda Ollén och Joel
Eriksson reser ut till Mongoliet och
lägger grund till ett varaktigt missionsarbete. 1914. Den första skolan etableras i Tabo Ol. 1915. Ett tryckeri sätts
upp och kristen litteratur börjar spridas. 1918. Skolan och övrigt arbete
flyttas över till Hallong Osso. 1919. På
hemmafronten utkommer det första
numret av ”Ljusglimtar från Monogliet”
som blir missionens språkrör. Detta år
döps åtta personer i Hallong Osse. Två
kvinnliga missionsarbetare etablerar
arbete i Ulan Bator (Urga). Under de
följande åren kommer flera nya missionärer ut till Mongoliet. Några av dem
dör av olika sjukdomar men efterträds
av åter nya arbetare. 1922. Arbete upprättas i Goltjaggan. 1924. Missionen
tvingas lämna Yttre Mongoliet. Dojen
blir Mongolmissionens fjärde station i
Inre Mongoliet. 1927. Arbete upprättas
i Hattim Sum. 1935. Revision och delvis
nyöversättning av de fyra evangelierna
görs av Joel Eriksson, Gerda Ollén och
Daste Tjub. 1937-1944 Isolering och
begränsad frihet under japansk ockupation. 1946. Samtliga missionärer reser tillbaka till Sverige. 1947. Joel Eriksson undersöker möjlighetena att återuppta arbetet. Sex missionärer reser ut.
1948. Flyktingarbete i Kalgan. 19491950. Missionärerna tvingas lämna
mongolarbetet efter 53 år. En tid fylld
av nöd och nåd. Nya uppgifter väntar
många av dem i Japan.
På 1990-talet öppnas Republiken Mongoliet och 1992 påbörjade Maria och
Magnus Alphonce ett pionjärarbete i
Mongoliets tredje stad Erdenet.

Vinterhälsning från Fuji - Japan

På över 100 år har det aldrig snöat så mycket i denna del av Japan som detta år. Bilar på motorvägar har
inte kunnat röra sig på upp till 4 dygn! Men kanske tack vare Fujiberget har vi här på havssidan haft barmark, men när vi hade vårt årsmöte den 9 feb. var det flera medlemmar som inte kunde komma på grund
av snön. Nu till våren är det 20 år sedan vi byggde vårt kapell här och till hösten hoppas vi kunna fira
detta med Elon Svanell som talare. Elon var ju också talare på invigningshögtiden 1994.
Vi upplever verkligen hur snabbt allt kan förändras. I julas döptes 4 kineser till Kristus och under de sista
10 åren har de varit i utländsk majoritet fram till i år mycket tack vare Liuen, som döptes 2002 och hittills
varit evangelist och ledare för dessa. Sedan hon flyttat till Tokyo har vi nu fler koreaner i stället på gudtjänsterna. De talar bra japanska (japanskan och koreanskan är besläktade) så det är lättare att kommunicera med dem.
Året började mycket lovande med en mycket fullsatt nyårsgudstjänst, över 100 personer, och årets årsmöte präglades av stor glädje och enhet. Jag får fortsätta ännu ett år som ansvarig pastor med Kerstin och
pastor Mita vid min sida. Tack alla ni som är med oss i bön att Herren skall sända den rätte gode herden
att ta över efter oss. Ett ständigt aktuellt böneämne!
Den 16 feb. hade vårt japanska samfund sitt årsmöte i Mishima. Pastor Kondo arbetar vidare i Ohito, Mikami i Mishima, Shinmura i Numazu
och Yasue Fujita i Fujinomiya och
Nelsons i Nirayama. I maj skall vi
alla deltaga i det f.d. amerikanska
missionsförbundets konferens för att
fördjupa
gemenskapen
med
varandra. Den 15 sept. vill man att
Elon Svanell också skall medverka i
gemensamma möten i Mishima.
Många hälsningar från era i tjänsten
lyckliga
Bosse och Kerstin Dellming

Välkommen Arne Wikström, som till vår
glädje förklarat sig villig att på nytt åta sig
uppdraget som ledare för vår mission! Arne
har varit EÖM:s missionär i Japan och under
många år missionssekreterare och styrelseledamot på hemmaplan. Nu har Arne gått i
pension efter sin prästgärning och är laddad
för sitt nya uppdrag. En mera kvalificerad
ledare kunde vi inte önska oss. Vi önskar
dig, Arne, Guds välsignelse i uppdraget!
EÖM:s styrelse genom Tord Ershammar
Tre missionssekreterare i EÖM: Arne Wikström, Kurt Mossberg och Elon Svanell

Fyllda av bävan och glädje sprang de för att berätta. Så står det om kvinnorna vid Jesu grav. Så känner jag
mig nu, när jag efter 23 år ska återinträda i tjänsten som missionssekreterare. Kanske mer glad än rädd. Styrelsen och alla missionsvänner är mycket uppmuntrande! Jag vill passa på och tacka min företrädare JanEndy Johannesson. Tack för att du har lovat att fortsätta och hålla i kontakterna med Kina! Varmt tack
också till Kurt Mossberg som jag efterträdde 1985 och Elon Svanell som efterträdde mig 1990. Kurt var min
chef under många år som missionär i Japan. En bättre chef kunde man inte ha! Elon har varit min själasörjare i 45 år! Hur länge ska EÖM fortsätta? Svaret har Mongolmissionens första ordförande prins Oscar Bernadotte formulerat vid en minneshögtid efter missionens missionärer som mördats vid Boxarupproret år
1900. ”Missionärerna äro döda, men missionens Herre lever, och missionen kommer, i den mån Gud ger medel och missionärer att fortsätta.” Detta gäller än!
Er tillgivne Arne Wikström

Vi behöver ditt fortsatta stöd i förbön och offrande
Barn med utvecklingsstörning
Vidareutbildning av lärare vid särskola i Henan
Förskolearbete i Shaanxi för barn med handikapp
Bibelskolarbete i Shaanxi
Stöd till bibelskolstudenter i Henan

Kommande samlingar:



EÖM-samling 6 mars i Betlehemskyrkan Stockholm
kl 12.30 Mats Ershammar
talar om
Etniska
minoriteter i Burma



Sinologen Fredrik Fällman förelä ser om Tro hopp
och den kinesiska drömmen—Om intellektuella och
tro i dagens Kina. Plats: ABF-huset, Sveavägen 41,
Stockholm. Torsdag 20 mars kl 18.00

Stöd till mongoliska missionärer
Stöd till bibelskola i Mongoliet
Församlingsarbete i Japan

Plusgiro 5 02 15-3

Kontakta oss
Evangeliska Östasienmissionen
Rålambsvägen 46
112 56 Stockholm
Tel: 072-200 85 85
info@eom.nu

Besök oss på vår webbplats: www.eom.nu

Evangeliska Östasienmissionen – EÖM
Evangeliska Östasienmissionen (EÖM) har sitt ursprung i Svenska Missionen i Kina (1887) och Svenska Mongolmissionen (1897). Sammanslagningen 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
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
Arne Wikström (missionssekreterare), Mick Lidbeck (ordf.), Ida Andersson, Tord Ershammar, Elisabeth Hellström, Eva Joelsson, Håkan
Leandersson, Magnus Lidbeck.

