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Kära vänner i Sverige!
Varma hälsningar från alla kristna systrar och bröder i
Mongoliet! Under 11 välsignade och soliga dagar har
vi haft förmånen att få besöka ert vackra land! Vi har
glatt oss åt att få möta gamla och nya vänner, besöka
Missionen och flera församlingar. Varje dag har vi
stortrivts tillsammans med er! Vi har också hunnit
med lite sightseeing och förundrats över allt vackert!
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Nytt

Tack för era trofasta förböner och allt stöd under alla
år för vårt folk! Ni har verkligen välsignat oss genom
alla era förböner och all konkret hjälp på många olika
sätt. På grund av ert trofasta arbete har många i vårt
land blivit Jesu lärjungar.
Vi är tacksamma om ni vill fortsätta och bedja för oss
när vi nu predikar, undervisar och tränar människor
både i Mongoliet och på andra platser!
Guds rika välsignelse önskar vi er!
Okhio, Bayaraa och Isaac

Nergui—ny missionsdirektor vid Mongolian Mission Center
Mongolian Mission Center i Erdenet (MMC) startades 1998 med visionen: En
kristen kyrka i varje stad i Mongoliet och en kristen rörelse i varje stam i det
forna mongoliska världsriket. MMC utbildar medarbetare för visionen.
MMC har haft duktiga ledare. En var Bayaraa, som besökt Sverige denna månad. Hon efterträddes av Boloroo som talade vid vår årshögtid. Nu studerar
Boloroo vidare i USA, och till ny direktor har Nergui utsetts. Nergui har varit
knuten till MMC sedan starten. Hon har precis fullgjort en mastersutbildning i
Kina.— Nergui är ett utmärkt val, hon var också med från början, säger Magnus Alphonce. Nergui får underhåll från S:ta Clara i Stockholm.

EÖM:s insats för barn med utvecklingsstörning i Kina - arbetet fortsätter
Annelie Sköld
Det var rorande att hora mammorna
beratta om hur mycket volontarernas besok
hade betytt for dem, att nagon fragade efter
och brydde sig om deras barn! Öch hur
mycket gladje utflykterna tillsammans med
volontarerna hade gett barnen. Det handlade om sma utflykter till parker for att flyga
med drake eller leka lekar, eller nagot sa
vardagligt som att aka buss och handla i en
mataffar tillsammans.
Att lata barnen komma ut, fa synas i
samhallet, fa vara en del av det vanliga livet,
ar nagot som har betonats manga ganger
under projektets gang. Manga foraldrar ar
radda for att ta med sig barnen ut bland
Gruppfoto från workshopen. Bilderna som sitter uppsatta bakom oss är må- folk. Det finns en stor okunskap och oforstaelse i samhallet for barn – och vuxna – som
lade av barn från rehabiliteringscentret i Xuchang.
ar annorlunda pa nagot satt. Darfor har
I juni hölls den planerade workshopen i Xuchang manga barn hallits gomda i hemmen. Man skams over dem,
och jag hade den stora förmånen att vara på plats. vill inte att folk ska veta att man har ett barn som inte ar
Work-shopen var tänkt som ett tillfälle för upp- som andra barn. Genom projektet, berattar en del mammor, har de blivit modigare, fatt mer sjalvfortroende att ta
följning av det projekt för barn med utvecklings- med barnen ut.

störning som genomfördes under 2014 i Shangqiu
Eftermiddagen anvandes till att sitta i grupper och
och Xuchang, två orter med över sju respektive
diskutera
hur man skulle kunna fortsatta arbetet for att
fyra miljoner invånare i den folkrika och fattiga
hjalpa barn med utvecklingsstorning och deras familjer.
provinsen Henan.
Bland deltagarna (narmare 30 personer) fanns pastorer och kyrkoledare, projektledare, volontarer, larare
fran specialskola och rehabiliteringscenter och mammor
till barn med olika funktionshinder, samt var koordinator
fran China Christian Council i Shanghai, Leo Liu och en specialinbjuden forelasare, Mrs. Xie Qian, som varit delaktig i
projektet. Ett syfte med workshopen var att lata deltagarna
dela med sig av sina upplevelser av projektet och att ta
reda pa vad de sjalva skulle vilja se for fortsattning pa arbetet. Dessutom hade vi bjudit in representanter fran tva for
EÖM nya kyrkor, fran orterna Kaifeng och Jiaozuo, ocksa i
Henan-provinsen. Syftet med att bjuda in dessa var en forhoppning om att kunna inspirera fler kyrkor att gora en
insats for den oerhort utsatta gruppen av barn med utvecklingsstorning och deras familjer.
.
Workshopen genomfordes den 26 juni och var schemalagd fran 08:30 till 17:00. Dagen avslutades med en gemensam middag. Stamningen var ovanligt informell for
kinesiska sammantraden och moten. Det berodde troligtvis
pa att det inte fanns nagra hoga chefer eller representanter
for myndigheterna pa plats. Dessutom hade Mrs. Xie, som
holl i workshopen, stor del i att skapa en god stamning.
Hon bad for det forsta deltagarna att hjalpa till att flytta
undan konferensborden och stalla stolarna i en halvcirkel
sa att alla kom narmare varandra. Dessutom anvande hon
flera spannande metoder for att lata alla komma till tals
och fa fram var och ens historia. T.ex. fick manga av deltagarna beratta om sina upplevelser och sedan lat hon en
annan grupp deltagare, som forberetts for detta kvallen
innan, agera skadespelare och spela upp dessa berattelser
for oss. Hon tog ocksa fram nagra deltagare pa ”scenen” och
gjorde sma intervjuer.

Bade representanterna fran Shangqiu och fran Xuchang
hade ideer om hur man skulle vilja fortsatta och jag ar nu i
kontakt med Leo Liu for att hora vad de planerar for aktiviteter och om det ar nagot av det som EÖM skulle kunna
stodja.
Men det mest inspirerande for mig, var nog att hora
de kvinnliga pastorerna fran Jiaozuo som lyssnade intresserat och stallde relevanta, ofta ganska detaljerade fragor
till projektledarna och volontarerna om projektets genomforande. Kyrkan i Jiaozuo har aldrig arbetat med barn med
utvecklingsstorning tidigare. Öch pastorerna berattade for
mig att de, uppriktigt sagt, inte hade sarskilt hoga forvantningar pa dagen nar de fick inbjudan till denna workshop.
De trodde att det skulle handla om kyrkor som startar specialskolor eller rehabiliteringscenter (i Kina ar det inte
ovanligt att kyrkor driver t.ex. alderdomshem och barnhem) och de tyckte inte att de hade den kompetensen i sin
forsamling. De sa att de blev forvanade och mycket glada
nar de insag att deras kyrkor faktiskt skulle kunna gora
nagot liknande Shangqiu-projektet. Det kravs varken stora
ekonomiska medel eller sa mycket specialkunskaper om
olika funktionshinder - dessa ska ju komma fran utbildade
speciallarare och experter som man tar in som larare for
volontarerna. Jag tror att denna workshop har satt ett fro
och gett dem nya ideer.
Dagen i Xuchang gav tillfalle till manga bra moten
och samtal och jag hoppas att Shangqiu och Xuchang kommer att fortsatta arbetet. Det vore spannande om EÖM,
aterigen i samarbete med China Christian Council, kunde
vara med och stotta delar av det arbetet. Extra spannande
vore ocksa om kyrkan i Jiaozuo inleder arbete pa detta omrade.

Jan-Endy Johannesson:

Kan västerländska organisationer bidra till kyrkans tillväxt i Kina, Japan och Mongoliet?
Del 2: Kina

Jan-Endy Johannesson var EÖM:s missionsdirektor under 14
år. Nu fullföljer han EÖM:s ”historieprojekt” genom att ge
den kinesiska kyrkan dess historia.
I Kina möter vi en helt annan miljö än i Japan och Mongoliet. 1979 började Kina att öppnas upp mot den övriga
världen och de nyöppna kyrkorna kunde öppnas av människor som övervintrat kulturrevolutionen. Ett av mina
starkaste minnen i Kina är från grottbostaden utanför
Pucheng dit den kvinnliga pastorn Liu Fengqin ledde oss.
Här samlades de troende under största sekretess även
under kulturrevolutionen till kristna möten. Till skillnad
mot Mongoliet hade missionärer eller ansträngningar från
Väst en endast mindre betydelse. De som överlevt fasorna under 50- 60- och 70-talet visade på en sådan livskraft att antalet kristna fullkomligt exploderade under
kommande årtionden. Idag uppgår antalet kristna, enligt
betrodda källor, till över 100 miljoner troende och kanske
10 % av den kinesiska befolkningen. Staden Zhoukou har
knappt 9 miljoner invånare. Den registrerade församlingen har 800.000 troende och den ej registrerade troligen
lika många. Det häpnadsväckande är inte främst antalet
kristna utan ökningen av protestantiskt troende från en
miljon till 100 miljoner på endast 65 år. Kan vi i väst bidra
med något i allt detta? Flera viktiga insatser har under
åren gjorts i Kina från organisationer och enskilda utanför
landet. Jag har tidigare berättat hur jag från Taiwan, där
jag arbetade under kulturrevolutionen, uppfattade radiosändningar understödda från väst där man repeterade
bibelavsnitt för att kristna i landet skulle kunna skriva ner
detta. Deras egna biblar var konfiskerade och de
nykristna hade aldrig sett en bibel. Sedan har miljontals
biblar på olika sätt skeppats in landet på mer eller mindre
lagligt sätt. Själv bar jag under början av 80-talet in biblar
från Hongkong till Kanton. Nu trycks merparten av biblarna på Amity Press i Nanjing och distribueras lagligt i landet. Kristna engelsklärare har utövat ett positivt inflytande
på 100.000-tals studenter genom Amitys helt öppna program men också genom främst amerikanska studenter
som använt sin studietid i Kina för att evangelisera.
Kristna affärsmän har gjort samma sak. Undervisnings-

materiel har skeppats in. Det finns Internet-sidor riktade
mot den kristna kyrkan m.m. Jag tror dock att det viktigaste bidraget har varit den mängd av sociala projekt som
planerats och genomförts i landet av kristna organisationer, de flesta av dessa projekt direkt till kommuner och
landsting, men också många, och det gäller inte minst
EÖM:s projekt, genom lokala församlingar. Många önskar
att Kina helt skulle öppna sig för västerländska missioner
att etablera sig på gammalt manér i landet. Låt oss hoppas att så inte sker. Jag tror dock att västerländska organisationer kan ge viktiga bidrag och stöd till församlingarna där ute om det sker helt på deras villkor. Vi behöver
varandra.
Partnerskap i mission
Under senare år har vi talat mycket om partnerskap i
mission. De kristna i länder där vi grundat kyrkan har växt
upp och inte så sällan växt om oss. Partnerskap är inte
så mycket vad kyrkan gör som vad den är. Församlingarna tillhör varandra för att Gud har kallat dem till gemenskap (koinonia) med hans son Jesus Kristus. Gudstjänsformer m.m. kan vara helt olika. Ändå så är det: en enda
kropp och en enda ande, liksom ni en gång kallades till
ett och samma hopp. En är Herren, en är tron, ett är dopet, en är Gud och allas fader, han som står över allting,
verkar genom allt och finns i allt. Ef 4:4-6

Mission i retur! Den kinesiska kyrkoarbetaren Ma Ming talar kinesiska och tolkas till svenska av Jan-Endy.
Partnerskap och ekonomi
Meningen är ju inte att andra skall få det bättre och ni få
det svårt. Nej, det är en fråga om jämvikt; nu skall ert
överflöd avhjälpa deras brist, för att en annan gång deras
överflöd skall avhjälpa er brist. Så blir det jämvikt, som
det står skrivet: Han med mycket fick inte för mycket, han
med litet fick inte för litet. 2 kor 8:13-14
Jag citerar till sist Andrew Kirk: Partnerskap är inte bara
en trevlig slogan som någon smart kommitté har hittat på,
utan det är ett uttryck för det enda, odelbara och gemensamma livet i Jesus Kristus.

Kära EÖM-vänner!

Den intensivt varma och fuktiga sommaren är nu äntligen över, och vi ser nu fram mot höstens aktiviteter. Vi ber bl.a. att en 80- årig sökare nu skall få
dotterns tillåtelse att bli döpt, och att ett
barnhemsbarn, som dykt upp efter 35 år, nu äntligen
skall komma "hem".
I början av detta året trodde jag att mitt jordeliv gått
mot sitt slut, men nu verkar det som om Herren
fortfarande har uppgifter kvar som Han vill jag skall
fullborda innan det blir dags att flytta "hem" .
Vi har ett böneämne till för er som brukar be för oss.
Pastor Mita, som varit vår medarbetare i Fuji i snart 5
år har bestämt sig för att sluta sin tjänst hos oss, för
att mera kunna arbeta i sin hembygd. Efter en misslyckad ögonoperation i juni skall han opereras igen
den 24 sept. Låt oss be och tro att han får tillbaka
synen i det öga han nu inte kan se med.
Så vill Erina och jag än en gång tacka er alla för era
förböner. Vi är just nu tillsammans uppe i vår sommar
-stuga vid Stilla havet nära Sendai. Både Erina och
jag mår relativt bra just nu och är tacksamma till både
Gud och er alla. Erinas och Mitsunaos lilla Ema, som
snart fyller två, är allas vårt stora glädjeämne. Detta
blir sista semestern i vår stuga. Vi har bestämt oss att
sälja den till en ung missionärsfamilj med fem barn!
Många varma hälsningar från era i tjänsten lyckliga

Kerstin och Bosse

Välkommen Annelie Sköld!
Ny ledamot i EÖM:s styrelse sedan årsmötet
är Annelie Sköld. Annelie har under flera år
varit ledare för våra sociala projekt i Kina.
Bl.a. de stora HIV/AIDS-projekteten samt arbete bland barn med utvecklingsstörning.
Genom sina gedigna kunskaper i det kinesiska språket har Annelie byggt upp ett stort
nätverk med myndighetspersoner och församlingsledare i Kina.
RESOR i OKTOBER
I början av oktober reser några från EÖM:s
styrelse till Japan och besöker 14 av ”våra”
församlingar.
Mick och Magnus Lidbeck reser till Kina för
att besöka församlingar och undervisa i
själavård.
Rapport från resorna vid EÖM:s möte i Betlehemskyrkan, Stockholm 5 nov. 12.30
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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.
Missionsledning och styrelse
Arne Wikström (missionssekr.), Mick Lidbeck (ordf.), Ida Andersson, Tord Ershammar, Elisabeth Hellström, Håkan Leanderson,
Magnus Lidbeck, Annelie Sköld, Lena Åkerlund.

