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Glad Påsk i Japan 
Aldrig har vi varit så många på en påskgudstjänst i Falk-
höjdens kapell, 125 vuxna och 25 barn! Överfullt hus och 
stor glädje. Inte minst Kerstin och jag, som fick glädjen 
att se alla Kristinas tre barn döpas till Kristus tillsammans 
med en 9-årig flicka, vars föräldrar är medlemmar i för-
samlingen. Efter gudstjänsten var det knytkalas med 
maträtter från Kina, Korea, Filippinerna och Japan. Ker-
stin hade också gjort en liten bröllopstårta till ett par 
som gifte sig en vecka före påsk. Det var verklig fest-
stämning! Men på Annandag Påsk, som är vardag i Ja-
pan, fick vi det tråkiga beskedet att vårt nydöpta äldsta 
barnbarn Erinas hjärntumör börjat växa igen men på ett 
ställe som går att operera. Den 16-17 april blir det oper-
ation igen på cancersjukhuset. Tack alla ni som vill vara 
med i förbön för Erina!  

Själv kan jag komma med det glädjande beskedet att 
mina cellgiftsbehandlingar haft önskad effekt. Cancercel-
lerna har minskat något och jag har inte längre besvär 
med sömnen. Jag skall nu få ytterligare två cellgiftsbe-
handlingar i april och maj med förhoppning att få besöka 
Sverige i sommar!! Tackar Gud och alla som ber för mig. 
Det är min bön att vi alla kristna både i Sverige och Ja-
pan skall bli allt frimodigare att dela med oss av vår tro 
på vår Uppståndne och Levande Frälsare. Varma Påsk-
hälsningar!  

Era i tjänsten lyckliga 

Bosse och Kerstin 

Bosse Dellming hade den stora glädjen att få döpa tre av sina 
barnbarn på påskdagen. Här är det Shin som avlägger sitt dopvitt-
nesbörd 

I sommar blir det 50 år sedan Kerstin och Bosse Dellming 
kom till Japan som missionärer.  De senaste 20 åren har 
de arbetat i staden Fuji med kristet församlingsarbete och 
diakonalt arbete bland uteliggare och människor som haft 
det svårt i det högpresterande japanska samhället. 



EÖMs styrelse har under året bestått av Ida Andersson, 
Magnus Lidbeck, Mick Lidbeck (ordf), Tord Ershammar 
(v. ordf.), Elisabeth Hellström, Håkan Leanderson, Arne 
Wikström och Lena Åkerlund. Arbetsutskottet har be-
stått av Mick Lidbeck, Håkan Leanderson och Arne 
Wikström. Styrelsen har under året haft fyra protokoll-
förda sammanträden. Arne Wikström har under året varit 
anställd som missionssekreterare på 20 %. Missionens 
kontor under året flyttats från Tranås till Stockholm. 
 
Årshögtiden 
EÖM:s missionskonferens hölls 24-25 maj i Enebykyr-
kan, Enebyberg. Jan-Endy Johannesson avtackades för 
sin mångåriga tjänst som missionssekreterare. Som ny 
ledamot i styrelsen invaldes Lena Åkerlund. Konstnären 
Janeric Johansson, som besökt Kina ett 25-tal gånger, 
satte upp ett stort fotomontage med 260 kineser med 
rubriken China faces – Face China. I sitt föredrag gav 
han intressanta historiska kopplingar mellan Kina och 
Sverige. Två personer som är engagerade i EÖM:s histo-
rieprojekt, Feng Yuan och Liu Hong från Yuncheng i 
Kina, talade engagerat om arbetet med att återge kyrkan 
i Kina dess skrivna historia. I missionsmötet talade Jaya-
singh Raijah från Bethany Home i Malaysia om arbetet 
med barn med funktionshinder, God’s special people. I 
gudstjänsten på söndagen predikade Arne Wikström.  
     
Kina  
Under året har ett framgångsrikt projekt gällande stöd 
till barn med utvecklingsstörning och deras familjer i 
Shangqiu avslutats. En fortsättning av ett projekt vid 
rehabilitetscentrat i Xuchang har inletts. Det innehåller 
bl.a. balansterapi, talterapi och social adaptering samt 
ledarskapskurs. Samordnare och ledare för projekten är 
Annelie Sköld. 
I Weinan invigdes en stor nybyggd kyrka i september 
med plats för 2000 personer i kyrksalen. Goda utrym-
men i den 6 våningar höga byggnaden finns även för 
bibelskola, kansli mm. I Shangqiu och Zhoukou pågår 
också stora kyrkbyggen. Imponerande att de kinesiska 
kristna utan ekonomiskt bistånd utifrån kan bygga dessa 
stora katedraler! 
Historieprojektet, som innebär att ge kyrkan i Kina dess 
skrivna historia, har pågått intensivt under året. Liu 
Hong har publicerat två svenska böcker på kinesiska. 
Dels en nyöversättning av Mick Lidbecks bok Min farfar 
i Kina, samt Anna Haglund Slevins bok Med en get som 
ressällskap. Böckerna har fått ett mycket gott motta-
gande både i kyrkor och av myndigheter. De har också 
spritts bland kineser i flera länder. 
 
 

Japan 
Samtal och gemenskap har fortsatt mellan församlingar-
na i Shizuoka län och representanter för Sekei-
samfundet om fördjupat samarbete. Från april månad är 
Daniel och Yasuko Dellming EÖM:s nya missionärer. 
De tjänstgör sedan 2002 som gymnasielärare vid den 
stora skolan Kwansei Gakuin i Osaka. Församlingarna 
på Hokkaido och i Tokyo ingår numera i den japanska 
allianskyrkan, Doomei Kirisuto Kyoodan,  
 
Mongoliet  
Under året har missionen understött sina missionärer 
Bayaraa med make Okhio i pionjärarbetet i Ulan Bator. 
Deras underhåll har nu övertagits av församlingar i Ja-
pan med församlingen i Fuji som samordnare. Flera re-
sor bland kristna hemgrupper har gjorts med nyöversatt 
bibelstudiematerial. Missionen har också förmedlat me-
del till Nergui som varit underhållen av S:ta Clara för-
samling, Stockholm. Under året har församlingen i Ulan 
Bator grundat två nya församlingar ute på den mongo-
liska stäppen. I oktober besöktes missionen av pastors-
paret Oko och Saraa från den dynamiska församlingen i 
Erdenet tillsammans med missionär Okolo.  
 
Ekonomi  
Till missionen har som gåvomedel, testamenten och bi-
drag inkommit 529.000 kr, vilket innebär en minskning 
mot föregående år med 406.000 kr. Minskningen beror 
bl.a. på att vi inte bedrivit något projekt med SIDA-
medel under året. Årets underskott blev 97.000 kr, att 
jämföra med styrelsens budgeterade underskott på 
180.000 kr. Differensen beror till största delen på att 
våra omkostnader blev lägre än förväntat. 
 
Missionens expedition med kontor, bibliotek och arkiv 
har under året flyttas från Tranås till Rålambsvägen 46 i 
Stockholm.  Epost-tidningen har ersatt papperstidningen 
EÖM-nytt. Besök har gjorts på hemmafronten i försam-
lingar både av missionens sekreterare, styrelsemedlem-
mar samt andra engagerade understödjare av EÖM.  Vi 
ser med stor tacksamhet tillbaka på året som gått och ber 
om Guds ledning för framtiden.  
 
Stockholm 2015-04-10 
EÖM:s styrelse gm 

 
 

Arne Wikström 
 
Verksamhetsberättelsen i sin helhet finns på hemsidan: 
www.eom.nu 

Utdrag ur Verksamhetsberättelse för år 2014  
Evangeliska Östasienmissionen  

 
Evangeliska Östasienmissionen grundades 1982 genom samgående mellan 
Svenska Missionen i Kina och Japan samt Svenska Mongol- och Japan-
missionen. 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 människovår-
dande verksamhet i samverkan med de nationella kyrkor missionen samar-
betar med.  

Arne Wikström 



Lördag 9 maj 

15.00 Offentligt årsmöte 
Fruktstund 

16.30 EÖM under 2000-talet   - Vad har vi gjort? 
Vad kan vi göra?  Jan-Endy Johannesson  
17.30 Missionsarbete i Mongoliet       -  Att med 
Guds hjälp sida vid sida kämpa för evangeliet      
Direktor Boloroo     
19.00 Missionsmöte  
Direktor Boloroo, Arne Wikström.                      
Sång av Gert Nordin. Offergång 
 

Söndag 10 maj 

11.00 Gudstjänst. Tord Ershammar predikar.     
Hälsning av direktor Boloroo. Inessa Rejer. 
Enebykyrkans kör under ledning av Eva Wedin. 

Kyrkkaffe 

 

Huvudtalare vid årshögtiden är direktor Boloroo från 
Mongolian Mission Center i Erdenet. Hon blev tidigt 
kristen och var en nära medarbetare till Maria och 
Magnus Alphonce.  

Personalen vid Mongolian Mission Center (MMC) i Erdenet. MMC startade 1997 och är ett viktigt verktyg  för evangelisation i och utanför 
Mongoliet. Visionen är att nå de folk som Djingis Khan en gång härskade över med Guds kärlek och försoningens budskap.  

Årshögtid 
Evangeliska Östasienmissionen 2015  

Enebykyrkan, Eneby torg, Danderyd 
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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 kom-
mer 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 evan-
geliet trovärdigt genom att exempelvis stödja sociala utvecklingsprojekt. EÖM arbetar för att motverka den isolering gentemot om-
världen som systerkyrkan i Kina samt kinesiska institutioner upplevt under senare årtionden.  

Missionsledning och styrelse 
Arne Wikström (missionssekr.), Mick Lidbeck (ordf.), Ida Andersson, Tord Ershammar, Elisabeth Hellström, Håkan Leanderson, 
Magnus Lidbeck, Lena Åkerlund. 

Kära vänner I Sverige! 
Vi lever i en välsignad men intensiv period. Vi vill 
gärna dela med oss av några böneämnen från vår 
horisont! Under de närmaste veckorna kommer jag 
att undervisa vid den största bibelskolan här i Ulan 
Bator. Efter det kommer jag och min man att under-
visa om Äktenskap och Familj vid en annan bibelskola. 
Vi har också ombetts att resa till kristna i ett grann-
land och undervisa de unga kristna familjerna om 
Friskvård i äktenskapet. Kyrkoledarna som inbjudit 
oss att komma säger att det finns ett stort sug bland 
de unga kristna familjerna efter sådan undervisning. 

Under maj månad planerar vi att resa till de två nya 
församlingarna ute på stäppen för att uppmuntra och 
undervisa de nykristna. 

Tack för förbön för vår familj och det arbete som vi är 
involverade i. Vi behöver massor av Guds nåd. 

Era tlllgivna medarbetare, 

Bayaraa, Okhio och Isaac 

Låt oss be för 

Barn med utvecklingsstörning 

Vidareutbildning av lärare vid särskola i Henan 

Förskolearbete i Shaanxi för barn med handikapp 

Bibelskolarbete i Shaanxi 

Stöd till studenter och lärare vid bibelskolan i Zhoukou 

Stöd till mongoliska missionärer 

 Bayaraa och Okhio 

Stöd till bibelskola i Mongoliet 

Församlingsarbete i Japan 

Våra missionärer: 

 Kerstin och Bo Dellming 

 Yasuko och Daniel Dellming 

Bayaraa och Okhio i Ulan Bator 

Pastorerna Ma och Jiao mailade nyligen och bad om förbön för sitt 
stora kyrkbygge i Zhoukou i Kina. Huvuddelen av den stora försam-
lingen är fattiga bönder som dock har gjort otroliga insatser. ”Vi 
ber 24 timmar om dygnet, men vi behöver Guds hjälp för att kunna 
fullfölja arbetet!”  hälsar de. 

Vi behöver ditt fortsatta stöd i förböner 


