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Yasuko Dellming:

”Kom och följ mig. Jag skall göra er till människofiskare”

(Matt 4:19)

- dotter, Johanna (16), har nyligen varit med i en missionsresa med en grupp elever från
Vår äldsta
olika internationella gymnasieskolor i Japan. Medlemmarna i teamet reste runt i Tokyo området,
och senare väster till Osaka-Kobe området (där vi bor). De delade ut traktater till japanska gymnasieelever och inbjöd dem till kvällssamlingar, där de förkunnade det glada budskapet om Jesus.

Det var första gången för Johanna att vara med på en missionsresa, och hon stormtrivdes. Johanna
är mycket utåtriktad och har varit öppen om sin tro sedan hon var liten. Att tjäna Herren tillsammans med andra engagerade kristna tonåringar var verkligen en välsignelse och en uppbygglig erfarenhet för henne.
Johanna var också mycket glad att på sin resa få träffa så många människor som kände hennes farmor och farfar, Bo och Kerstin Dellming. Bl.a. fick hon möta en gymnasieelev som känt Bo och
Kerstin sedan han var liten samt en japansk pastor som fick möta Kristus genom Bo. Ett par sökte
upp Johanna när de hörde att Bo och Kerstins barnbarn var med i teamet! Det var en underbar
upplevelse som Johanna att få se en liten del av vad Gud har gjort genom hennes farfar och farmor
under de senaste 48 åren.
Det är så lätt att känna sig
nere när man ser på våra
gamla
japanska
kyrkor.
Många föräldrar kämpar med
det faktum att deras barn har
för mycket att göra i skolorna
och deras klubbar så att de är
tvingade att gå till skolan
även på söndagar.
Men Johannas erfarenhet i
sommar har varit en påminnelse för oss om att Gud fortsätter sitt verk här i Japan och
att han är trofast mitt i vår
kamp. Bed för oss medan vi
fortsätter i det arbete vi har
fått vid vår stora skola
Kwansei Gakuin, dess kyrka
och vår stad, Nishinomiya.
(Översättning Daniel Dellming)

Kerstin och Bo Dellming med den del av familjen som bor i Japan.

INSPIRERANDE ÅRSHÖGTID
EÖM:s årshögtid 2014 var även i år förlagd till Enebykyrkan i Danderyd. Vi togs emot med stor värme
och kärlek och fick tillsammans med församlingen en oförglömlig helg. I år fick vi möta flera inbjudna
gäster: Liu Hong och Feng Yunan från Kina, Jayasingh och Lucy Raijah från Malyasia samt konstnären
och kinakännaren Janeric Johansson från Malmö. Vi gladdes också över att ett stort antal missionärsbarn och barnbarn också var med denna helg. På detta uppslag kommer några små glimtar från vår
årshögtid.
Våra kinesiska gäster Liu och Feng
är sedan flera år djupt engagerade
i att forska om den kinesiska kyrkans historiska rötter. Det allra
mesta av skriftlig dokumentation
har förstörts. Liu och Feng har
engagerat sig i EÖM:s historiska
projekt och har tillsammans med
Jan-Endy Johannesson översatt
stora delar av vår missionstidning
Sinims Land. De är djupt gripna av
missionärernas osjälviska arbete
för Kinas folk.
Liu säger: Fastän missionärernas
gravar brändes ner på 1950-talet så
kommer missionärernas verk att
vara odödliga monument i våra
hjärtan. Det handlar inte bara om
Kinas historia utan också om Sveriges. Det handlar om att så civilisation i Kina, en historia av vänskap mellan folk och länder, och
denna vänskap ska aldrig glömmas. Den som har blivit berörd av
den noble kommer att följa den
noble!
Bara en vecka innan Liu reste till
Sverige kom de två böcker han
översatt från svenska till kinesiska
och som nu kan köpas över hela
landet: Min farfar i Kina av Mick
Lidbeck samt Med en get som ressällskap a v Anna Ha glund Slevin. Båda böckerna utspelas på
samma plats, Yungtsi, och speglar
tidsperioden 1903 till 1946.
Det som dock verkade imponera
mest på våra kinesiska vänner under deras korta besök i Sverige var
besöket på Riksarkivet, där mycket
av missionens viktiga handlingar
finns i tryggt förvar. Tack för att ni
kom till oss Feng och Liu!

Janeric Johansson tillsammans med våra kinesiska gäster Feng och Liu samt Arne
Wikström framför Janerics installation med 260 kinesiska ansikten

Janeric Johansson har hunnit besöka Kina 25 gånger. I sitt föredrag tog
han med oss på en mycket spännande resa till Kunming i Kina. En av våra
missionärer, Gustaf Adolf Stålhammar, kom att bistå den svenske vetenskapsmannen Johan Gunnar Andersson vid arkeologiska utgrävningar i Kunming
1921. Dessa utgrävningar var ytterst betydelsefulla och revolutionerade Kinas
historia. På märkliga vägar blev Janeric kontaktad av kinesiska myndigheter i
samband med ett jubileum av dessa utgrävningar, och han har sedan dess varit inkopplad i vänskapsarbetet mellan Kina och Sverige.
Janeric är en flitig läsare av vår missionstidning Sinims land. Han tycker det är
fantasiskt att missionen har kunnat lägga ut den på sin hemsida, både på
svenska och kinesiska.
Janeric berättade också om alla dessa ynlingaföreningar och syföreningar som
uppstod i vårt land för ca 100 år sedan för att stödja vår mission i Kina. För att
på ett pedagogiskt sätt försöka klargöra hur mycket folk det bodde i Kina förklarade man att det för varje bokstav i Bibeln fanns 8o kineser. En svindlande
tanke, men det ger ändå en aning om hur oerhört mycket folk det bodde i
detta land. Nu är siffran 260 kineser för varje bokstav i Bibeln! Därför har Janeric fotograferat 260 kineser och gjort ett stort montage av det. Rubriken är
en ordlek på engelska: China faces — Face China.

PREDIKAN
Vid söndagens gudstjänst predikade missionssekreterare Arne Wikström. Predikan i sin
helhet kan läsas på www.enebykyrkan.se. Här
följer inledningen.
Grundaren till Evangeliska Östasienmissionen hette Erik
Folke. Tillsammans med Natan Söderblom och många
andra studenter lyssnade han 1883 i Uppsala till ett föredrag av den norske missionären Lars Skrefsrud. Det var
den kvällen Erik Folke glömde alla andra hägrande
framtidsmål. Han upplevde att Gud kallade honom att bli
missionär. ”Ingen tillbakagång var möjlig” skrev han.
Erik Folke visste att hans missionsland var Kina, men
det fanns ingen svensk mission i Kina vid denna tid.
Svenska Kyrkans mission vågade inte och Erik Folke
kom då att resa till London för att få kontakt med Hudson Taylor och den stora China Inland Mission.

Lucy och Jayasingh Raijah från Bethany Home i Malaysia.

Erik Folke bad: ”Herre, tag du dig an min sak och led
som du vill”. Någon dag senare blev Erik ombedd att
följa med en handikappad man till ett kristet möte. Där
lästes ett brev upp: I dag på morgonen kom Herrens maning till mig att lämna halva min årsinkomst till en ung
man… Så reste sig den som hade läst brevet och gick
fram till Erik Folke. ”Var inte detta ett glädjebudskap?
sa hon. ”Jo, för den det gäller” svarade Erik. ”Det är du
som skall få dessa pengar”, sade damen. Det var i den
stunden Gud öppnade dörren för Svenska Missionen i
Kina. Den 14 mars 1887 landsteg Erik Folke i Shanghai.
När han 52 år senare fick hembud hade 112 missionärer
sänts ut till Kina.

Bethany Home i Malaysia grundades 1966 av Lutherska kyrkan i Malaysia och Svenska kyrkans mission.
Bethany Home har utvecklats att bli något av en mönsterskola för barn med speciella behov, eller som man
själva uttrycker det: People With Learning Difficulties.
Jayasingh Raijah var varit skolans direktor under de senaste 21 åren. Han ansikte lyste när han berättade om
många av de barn som de fått hjälpa. Filmerna som han
visade berörde oss alla djupt.
Under flera år har EÖM genom församlingen i Shangqiu
stött en särskola i Shangqiu. Vi förmedlade kontakt mellan dessa två skolor, och personalen har besökt varandra
i flera omgångar.
Jayasingh säger: ” Jag är så glad när jag har sett vad personalen i Shangqui så snabbt har börjat praktisera vad
de lärt sig vid Bethany Home”. Vid ett tillfälle gjorde
man en tre dagars utflykt till en havsstrand. Det var 40
barn och 80 volontärer, de flesta bibelskolestudenter.
De fick åka kanot, bestiga berg och vara ute på stranden.
Det var första gången för de flesta av barnen som de fick
uppleva en utflykt utanför skolan. Dessutom har barnen
fått följa med och handla på varuhus, besöka polisstationen, vara med om drakflygning mm. Fantastiskt när
man tänker på hur ofta ban med funktionshinder hålls
isolerade i hem och institutioner.

Missionssekreterare Jan-Endy Johannesson avtackas
av missionens ordförande Mick Lidbeck.

Allting har sin tid
Allting har sin tid. Att bygga har sin tid och att riva ner har sin tid. Idag har jag
varit på en samling med samfundets pastorer i Fujinomiya. Pastorsbostaden i
Fujinomiya är c:a 60 år gammal, och skall rivas i nästa vecka. På 50-talet bodde
först Maj Holmström, Margit Cederholm och Ella Nilsson där. De avlöstes av
Ingrid och Erik Malm, som levde där under många år. Sedan kom pastorsfamiljen Fujita. Pastor Fujita avled helt oväntat 2009 och sedan dess har fru Yasue varit
församlingens pastor. Med tanke på den stora jordbävningsrisken känns det skönt
att veta att Yasue Fujita och hennes två döttrar nu får ett bättre och säkrare boende.
Egentligen borde även kyrkolokalerna i Fujinomiya och Numazu och Ohito med
bostad alla byggas om, men just nu finns det inga ekonomiska möjligheter till
det.

Pastor Yasue Fujita med sina vänner
Kerstin Dellming och Louise Wikström

Själv kan jag berätta om att jag fått ett unikt tillfälle att evangelisera bland svenskar här i
Japan tack vare att vi blivit goda vänner med personalen på Svenska Ambassaden i
Tokyo. I fredags besökte jag ett stort fängelse i utkanterna av Tokyo och fick träffa två svenskar som sitter där. En av dem har tagit
emot Kristus och ångrar bittert vad han gjort, men jag försöker säga honom att denna tid i fängelset kan bli en möjlighet för honom
att börja ett helt nytt liv med Kristus i centrum. I fängelset finns 2500 fångar och 400 av dem är utlänningar. Det är väldigt strikt när
man träffar en fånge. En vakt sitter hela tiden bredvid och måste få veta vad vi talar om. En tjock glasruta mellan oss gör det omöjligt
att t.ex. skaka hand. När jag lämnar fängelset brukar jag tänka: ”Det kunde ha varit jag om jag inte i unga år fått nåden att överlåta mitt
liv åt Kristus och börja leva ett liv i hans efterföljelse..” Vilken nåd att få vandra med Honom!
Varma hälsningar Kerstin och Bosse

Vi behöver ditt fortsatta stöd i
förbön och offrande
Barn med utvecklingsstörning

Läs vår spännande missionshistoria! Bägge
böckerna är översatta till kinesiska men finns
att köpa hos oss på svenska! Pris 200 kr för
bägge böckerna, inklusive frakt.

Vidareutbildning av lärare vid särskola i Henan
Förskolearbete i Shaanxi för barn med handikapp
Bibelskolarbete i Shaanxi

Min farfar i Kina av Mick Lidbeck
Med en get som ressällskap av
Anna Haglund Slevin

Stöd till bibelskolstudenter i Henan
Stöd till mongoliska missionärer


Bayaraa och Okhio

Beställ hos Evangeliska Östasienmissionen
Rålambsvägen 46, 112 56 Stockholm
Tel 072-200 85 85

Stöd till bibelskola i Mongoliet
Församlingsarbete i Japan

Våra missionärer:


Kerstin och Bo Dellming



Yasuko och Daniel Dellming

Besök oss på vår webbplats: www.eom.nu

Kontakta oss
Evangeliska Östasienmissionen
Rålambsvägen 46
112 56 Stockholm
Tel: 072-200 85 85
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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, Håkan Leandersson,
Magnus Lidbeck, Lena Åkerlund.

