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Kyrkan i Weinan invigd
I september invigdes den nya kyrkan i Weinan
under stor glädje och tacksamhet. Från Sverige
deltog Birgitta och Per Larsson. Kyrkan rymmer
2000 personer och vid första högmässan tjänstgjorde inte mindre än 300 nattvardstjänare!
Huset har 6 våningar och är den högsta byggnaden i området. Pastor Jia har ansvar för över
100.000
kristna i
Pastor Jia, Per och Birgitta Larsson tillsammans med två kyrkvärdar. Per och
WeinanBirgitta Larsson var utsända från Svenska kyrkan till Hongkong 1998-2004
distriktet
för att undervisa i pastoralteologi respektive missionsvetenskap
nära Sian.
Han sänder varma hälsningar och tackar alla vänner som bett och på olika
sätt stött detta arbete och vädjar om fortsatt stöd. Nu ser de fram emot att
få starta bibelskolan i dessa nya lokaler. De väntar ivrigt att Mick och Magnus Lidbeck ska komma ut till våren och undervisa vid bibelskolan.
Vi gläds uppriktigt med våra vänner i Weinan. För tio år sedan köptes den
stora tomten. Den låg då utanför staden, men nu har staden vuxit ikapp, så
kyrkan ligger på en mycket bra plats. Våra vänner har gjort enorma ekonomiska ansträngningar för att klara detta jätteprojekt!

Tjugo år på Falkhöjden i Fuji
grupper, varit lovsångsledare m.m.
Ibland har det
känts jobbigt, men
så händer hela
tiden det förunderliga att Gud sänder
hit nya människor
som tar över! När
drygt 30 kineser
farit hem till Kina
var det trösterikt
att få ett Herrens
ord att dessa flyttar
för att budskapet
om Guds rike skall
spridas allt vidare
ut över världen.
Utsikten från kyrkan på Falkhöjden inrymmer både det majestätiska berget Fuji och spår av människans
byggnadsiver.

Kyrkobyggnaden
har samma storlek
som då vi började.
Så
vårt
20Församlingen här i Fuji firade 20-årsjubileum i september. årsfirande får av platsbrist ske i olika etapper. Denna gång
Vid 20 års ålder blir man myndig här i Japan och vi frågade inbjöds bara dem som på något sätt varit med under dessa år.
oss: Har vi blivit vuxna och mer lika Jesus under de här åren? Det blev ett stort släktkalas.
Fungerar vi som Kristi kropp i samhället, låter vi ljuset skina
genom oss så att människor ser Jesus i oss eller…?
Vid första gudstjänsten predikade vår Daniel. Hela familjen
För 20 år sedan visste vi att vårt pionjärarbete skulle bli på en
var med! Efter söndagsskolans
plats som inte hade nåtts av evangelium. Vi ville att Gud skulle
gudstjänst hade vi jubileumssända oss till den plats dit Han själv tänkte komma. Förundergudstjänst med pastor Kikuchi
ligt nog kände vi alla att den del av Fuji stad som heter
från Tokyo som talare. Hans
Takaoka (Falkhöjden) var just den platsen.
hustru kom till tro och döptes
här i kyrkan, och själv upplevUnder kyrkbygget frågade våra grannar: Vilka skall samlas här?
de hans sin pastorskallelse här
Vi har väl redan tillräckligt med religioner! Vad svarar man på
och började att utbilda sig
det? Välkomna till kyrkan! Alla i Takaoka, välkomna!
efter att ha fyllt 60! Seiji och
Yoko, som tillsammans med
Daniel Dellming predikade
Förutom de vanliga religionerna fanns vid denna tid tre falska
oss började detta pionjärarvid jubiléet
kulter i dessa trakter:
bete var också med.
Hela dagen var en glädjefest!
 Soka Gakkai med sitt stora huvudtempel som senare revs
när man blev ovänner med den ursprungliga NichirenI december hoppas vi kunna ge ut en minnesskrift med vittnesbuddismen.
 Oumu Shinrikyo, som stod bakom attentaten med saringas börd från dessa 20 år och planerar att inbjuda grannar och
vänner till en julfest. Årets julfester börjar redan i mitten av
i Tokyos tunnelbanor, vars ledare nu fått sitt dödsstraff.
 Och bara någon kilometer härifrån Ho no hana, en hel- november och då måste julgranen vara på plats. Den 7 decembrägdagörelsesekt vars ledare nu är fängslad för penning- ber har vi en gemensam julfest med alla kyrkorna i Fuji med
Lena Maria Klingvall! Bed gärna för denna konsert!
bedrägeri.
Samma grannar har nu granskat oss under dessa 20 år för att
se om vi är likadana som de ovan nämnda. Vi är nu goda vänner och en jul kom samme granne in i kapellet och utbrast
spontant: O, vad jag har längtat efter att få komma in här!

De sista veckorna har vi haft två kraftiga tyfoner då det regnat
upp mot 100 mm på en timme! Vi kan bara tacka för Guds
bevarande nåd! Denna hälsning är skriven i all hast medan vi
står mitt uppe i begravningsförberedelser för en medlem som
dog i morse efter många års kamp mot cancer.

Åtskilliga har kommit och gått under dessa år. Många har kommit till tro, döpts och sedan flyttat i brist på arbete etc. Flera Tack alla vänner för era förböner och för att ni finns!
Kerstin och Bosse
har haft ledande uppgifter i kyrkan, lett Alpha-kurser och små-

Besök från Mongoliet
En måndagkväll i början av oktober fick vi i Evangeliska Östasienmissionen besök från Mongoliet.
Pastor Oko från Jesus Assembly Church i Erdenet kom tillsammans med sin fru Saraa, deras nyfödde
son Gerelt samt missionär Okolo. Församlingen grundades av våra missionärer Maria och Magnus
Alphonce för 22 år sedan. Ett 30-tal missionsvänner var samlade till en spännande gemenskapskväll
på Rålambsgården i Stockholm.
Våra

mongoliska gäster tackade
varmt för det stöd de fått under åren
och speciellt för missionsvännernas
förböner. De var själva bara unga studenter när de nåddes av evangeliet
genom Maria och Magnus. Från att
bara ha varit en handfull kristna i hela
landet för 25 år sedan är de nu
58.000 personer, enligt officiella siffror. Församlingen i Erdenet samlar
300 personer i sina gudstjänster varje
söndag. Man hyr en lokal men längtar
ivrigt att få bygga en egen kyrka. Det
har dock varit trögt att få byggnadslov. Under deras resa till Norge och
Sverige fick pastor Oko ett telefonsamtal där man berättade att byggnadslovet var ordnat!
Djingis Kahn grundade sitt världsrike på 1100-talet.
Det kom att bli det största rike som funnits genom
historien. Ättlingar till dessa mongoler finns nu kvar
i många av de länder som en gång tillhört detta imperium. De har ofta varit förtryckta minoritetsfolk.
Missionär Okolo berättade att dessa folk tar emot
mongoler med stor värme. En kvinna ur monguorfolket i Tibet säger: Vi har väntat på mongoler från
himlen i 800 år! I Afghanistan bor 5 miljoner hazarer, ett folk med mongoliskt ursprung. Kristna från
Mongoliet har haft en öppen dörr hos detta folk. På
olika sätt har de fått hjälpa dessa människor som
levt under stort förtryck. I kyrkan i Ulan Bator finns
en stor grupp studenter från detta folk.

Flera tolkar behövdes! Pastor Oko talar mongoliska, missionär
Okolo översätter till engelska och Arne Wikström till svenska.

Mongoler är välkomna till många stängda länder.
Det syns ingå i Guds förunderliga frälsningsplan!

Boktips!

Nyheter från Inre Mongoliet
Den som önskar få nyheter från Inre Mongoliet kan
maila/skriva en rad till mig så skickar jag Bayaraas bönebrev. Här en bild från ett kristet bröllop som hölls i
hemlighet./AW

100 kr/st inklusive porto!
Beställ så skickar vi!


Min farfar i Kina av Mick Lidbeck



Med en get som ressällskap
av Anna Haglund Slevin



Mitt liv som mongol, kines
och svensk av Evert Martinsson



Kampen mot Draken

av

Rebiya Kadeer

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



Gud är röd av Liao Yiwu



Jesus i Beijing av David Aikman
*****

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

Åter i lager 200 kr/st inkl porto:

Bibelskolarbete i Shaanxi
Stöd till bibelskolstudenter i Zhoukou
Bil till Ulan Bator



En sång för Nagasaki
av Paul Glynn

Kyrka och bostad i Erdenet
Stöd till bibelskola i Mongoliet
Hazarerna och andra mongoler i diasporan
Församlingsarbete i Japan
Våra missionärer:


Bayaraa och Okhio i Mongoliet



Kerstin och Bo Dellming i Japan



Yasuko och Daniel Dellming i Japan

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

