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Från
Nippons öar
I Japan arbetar missionärerna Kerstin
och Bo Dellming sedan 50 år! Bosse
och barnbarnet Erina har drabbats av
cancer, men är förhoppningsfulla. Här
kommer Bosses rapport:

Sumiko Tanaka är en duktig predikant och
uppskattad medarbetare i församlingen i
Fuji

Kerstin och Bosse har utsikt över berget Fuji (3776 m öh) från sin bostad!

Tack, kära vänner, för trofast stöd och förböner. Jag har just börjat en
ny cellgiftsomgång, en i januari, en i februari och en i mars. Doktorn menar att jag är så pass bra att jag klarar av ev. biverkningar. Ibland börjar
jag tro att jag kanske får leva till olympiaden i Tokyo 2020!! Erinas sista
MRA-undersökning visade också att det snarare såg bättre ut, särskilt
med den farligaste tumören. Vi blev alla jätteglada och tackar Gud.
Snart har vi församlingens årsmöte. I rapporten för förra året kan vi
glädjas över 9 nydöpta, däribland Kristinas tre barn och två hemlösa. Just
denna månad kommer vårt arbete bland de hemlösa att gå in i en ny fas.
Vi har hyrt en lägenhet, där en av dessa nydöpta skall bo, och därifrån
kommer vi att bedriva vår verksamhet. Bed gärna att Herren får leda oss
så att vi kan få hjälpa många att finna ett hem, både på jorden och i himlen.
Vi gläds också över att gudstjänstdeltagandet ökat något, men vi saknar barn och ungdomar, ett annat mycket angeläget böneämne. Till påsk
planerar vi att döpa två söndagsskolbarn, vars föräldrar är medlemmar i
kyrkan. Då skall också två unga kvinnor döpas som just nu går i dopklass.
Något av det största i livet är att få vara med och se hur Herren Jesus söker upp, räddar och förvandlar människor! Bed gärna för dessa två, Makisan och Utaho-san.
Bed också gärna att jag får tillbaka min röst. Kerstin och vår evangelist,
Sumiko Tanaka, som båda är duktiga predikanter, får stå för det mesta av
predikandet. Kerstin hälsar till er alla! Bed för henne! Hon har omsorg om
så mycket och så många, inklusive mig, Det är inte underligt att hon känner sig trött. Många fridshälsningar från era i tjänsten lyckliga

Bosse o Kerstin

Att förvalta ett arv
Året är 2001. Magnus och jag är i
Kina för första gången. Bara
några dagar stannar vi. Med oss
har vi några fotografier ur farmor
och farfars album. Det är nu jag
får uppmaningen att åka hem
och skriva farfars berättelse. De
säger att de behöver den. Bilden
som ges av de gamla missionärerna som utsugare är inte sann. Allt
det här hör vi tolken berätta.
Hemma igen läser jag drygt trettio
årgångar av missionstidningen Sinims
land och mer än 100 brev skrivna av
farmor och farfar. Deras liv som jag
bara vagt känt till blir mer och mer
tydligt för mig. Farmor berättar om
vardagen med småbarnen och skolMick och Magnus besöker gravplatsen innanför grinden till fårbonden.
flickorna som hon undervisar, torgmöten
Tolken Liu Hong pekar ut platsen. Foto Magnus Lidbeck.
med bibelkvinnan och grottorna i bergen
dit de flyttar för att komma undan somLiu och Feng kom till Sverige med en låda böcker, kinemarhettan i den muromgärdade missionsstationen. Far- sisk översättning av boken om farfar i Kina och Anna
far skriver brev till sin lilla pojke som fått resa till Sverige Haglund Slevins bok ”Med en get som ressällskap”. Dem
sedan hans mamma och småsyskon dött. Det är tydligt har Liu översatt från engelska, andra böcker kämpar han
att han vill att pojken ska komma ihåg sitt liv i Kina. Han med att översätta från svenska. Ju mer kunskap de kan få
berättar om missionärer och nödhjälpsarbete, kocken om de svenska rötterna, desto bättre. Nu visar det sig att
och skolbarnen. Och han hoppas att de någon gång ska många - inte bara kristna - läst böckerna. Det som griper
kunna leva tillsammans igen. Vi vet att det inte blev så. dem är missionärernas osjälviska liv. De gjorde gott utan
Jag skriver och det blir boken ”Min farfar i Kina 1903 – egen vinning. Det är det vi får höra gång på gång.
1930 – ett stycke svensk missionshistoria”.
Nu börjar vi känna att vi är på en släktresa. Fengs fru
Medan jag arbetar med boken får jag en stark känsla av Wei Yana är barnbarn till dr Wei som ledde det kristna
att jag har ett arv att förvalta. Sedan får jag uppgifter sjukhuset i Yuncheng och fick god hjälp av svenska missinom EÖM och känslan följer mig. Vi har rest i Kina sex ionärer under svåra tider. Vi möter alla hennes syskon
gånger sedan dess, senast nu i höstas. Människor och med sina familjer. Alla vet de att deras tro och deras
platser är välkända för oss. Vi undervisar och vi besöker kyrka kommer ur missionsstationen i Yuncheng. Likaväl
vänner. De och vi delar erfarenheter. Vi firar gudstjänst som jag är ett barnbarn känner de sig som barnbarn. De
och ber tillsammans. En av de nära vännerna är Liu kallar sig “the younger generations of the Swedish
Hong, översättare och pensionerad engelsklärare. 2014 missionaries”. De har ett arv att förvalta.
kom han tillsammans med Feng Yunan till EÖMs årsmöte
för att berätta om historieprojektet. De bor i samma bo- Vi möter fler ur den generationen. I somras fick vi besök
stadsområde i Yuncheng, staden där Svenska Missionen i av en kvinna från Shanghai som presenterade sig som
Kina hade sin huvudstation. Från Yuncheng spreds den barnbarn till dr Liu. Vilken Liu? ”Jo, han som skötte om
kristna verksamheten ut till femtio byar och städer. Liu din farfar när han dog.” Hon berättar att hon växte upp
och Feng går också i samma kyrka och är med i en hem- hos sina farföräldrar. De talade alltid om hur de fått tro,
grupp i Fengs hem. De delar med iver arbetet med att kärlek och goda värderingar av de svenska missionärerlära känna och beskriva kyrkans rötter i deras område. na. I sin tur gav de det vidare till barn och barnbarn. När
Rötterna är svenska, det är de så medvetna om. För dem vi hälsar på hennes pappa på ett vårdhem i Shanghai visar han oss en bok han skrivit om missionärer i historien
är det ett arv att förvalta.
som ”vi inte får glömma bort”.

De tre gravstenarna, som senare förstördes. Micks farfar Verner Wester fick begrava sin hustru Thora 1908 och sin andra hustru
Gertrud 1923. Fyra barngravar fick han också gräva. Verner begravdes här 1930. Över graven står: Uppvakna att skåda Herren.

Våra värdar under veckan i Yuncheng är Liu och Feng och
deras kyrka. De planerar så intressant för oss. En dag
visar de oss ett område med sjöar och dammar i utkanten av staden. Det ska utvecklas till ett stort rekreationsområde med nöjesfält, gamla hantverkskvarter, fruktodling, forskning, vinodling, äldreboende, kultur, bröllopspalats mm. Vi kommer att tänka på ett stort
”Djurgården” med Skansen och Gröna Lund. Mitt i området har kyrkan fått en fin tomt och tillåtelse att bygga ett
svensk-kinesiskt kulturutbytescentrum, ett hus som ska
rymma gudstjänster, missionsforskning och socialt arbete. Den drivande personen är mr Wang, ledaren för
företaget som åt kommunen ska utveckla hela området.
Han säger att han är gripen av missionärernas osjälviska
liv. Feng och Liu och ledningen för församlingen är myck-

et engagerade. Det hålls möten med de olika parterna
och oss två som representanter för den svenska missionen. Allvarliga ambitioner och glädje präglar mötena. Det
återstår att se om församlingen klarar av att samla de
millioner bygget kräver. De ber och väntar på Guds ledning.
Äntligen har vännerna listat ut exakt var missionärernas
gravgård låg. En dag reser vi dit. Det är en fårbondes
gård i Haizhow inte långt från kyrkan farfar byggde 1921.
Genom att studera fotografier ur våra album vet de hur
gravarna låg i förhållande till varandra. Den kommunala
ledaren i Haizhow har förhandlat med fårbonden om att
mot pengar avbryta hans arrende. De stegar upp marken
och pekar ut var min familjs tre gravar låg. När farfar dog
1930 hade han där redan begravt sina två hustrur och
fyra av sina fem barn. Åter talar någon om ett osjälviskt
liv.
En annan dag hålls ett möte om gravgården. Två historiker är väldigt engagerade. De vill att gravgården ska bli
ett turistmål så att så många som möjligt ska få kunskap
om missionärernas osjälviska liv. De betonar att det inte
är för att vara snälla mot oss eller ens kyrkan. Kineser
behöver kunskap om medmänsklighet. Det lärs inte ut
annars.
Jag har ett arv att förvalta, EÖM har ett arv att förvalta
och kinesiska kristna har ett arv att förvalta. Vi gör det
på olika sätt. Upptäckten är att det är samma arv.

Två engagerade historiker. De vill att missionens gravgård
ska bli ett turistmål. Foto: Magnus Lidbeck

Mick Lidbeck

Ny bok om Mongolmissionen
Anita Öhborg fick i sin hand en dagbok som tillhört en släkting,
Svenska Mongolmissionens missionär Greta Nilsson. Dagboken
skildrade en ung kvinnas val att bli ”Guds sändebud” på ett
missionsfält där Jesus och sjukvårdskliniker var okända begrepp. En ny värld öppnades för Anita. Dagboken väckte hennes nyfikenhet för detta utopiska missionsarbete i hjärtat av
Asien och hon började forska om Svenska Mongolmissionens
verksamhet i Inre och Yttre Mongoliet 1897-1950.
Boken är oerhört fängslande och välskriven. Författaren väjer
inte för svårigheter och konflikter, men man dras ohjälpligt in i
den levande skildringen. Detta är nog den bästa bok jag läst om
mission i Mongoliet! Boken avslutas med ett porträttgalleri
med samtliga missionärer. Tack Anita Öborg för ett strålande
och välgjort arbete!
Boken kan beställas från Evangeliska Östasienmissionen, Rålambsvägen 46, 112 56 Stockholm. Mail: info@eom.se.
Tel. 072-200 85 85. Kostnad 220 kr inklusive porto.

Äntligen en bok om ”flickdoktorn” Greta Nilsson!

Missionssekreterare

Jan-Endy Johannesson
har lämnat oss
Måndagen den 8 februari 2016 förolyckades Jan-Endy Johannesson. Tillsammans med sin vän missionär Åke Stenlund hamnade han i en isvak under en tur på långfärdsskridskor. Båda omkom.
Jan-Endy var en av vårt lands främste kännare av den kinesiska kyrkan.
Men för oss alla inom EÖM var han vår käraste broder och vän. Sorgen är
stor, inte minst bland tusentals kinesiska kristna.
Vi omsluter hustrun Anne, dottern Annelie med familj och syskonen med
kärlek och förböner.
Begravningen sker i Brunnsparkskyrkan i Tranås, 29 februari kl 13.00.
Minnesgåvor kan sättas in på EÖM:s pg-konto 5 02 15-3.
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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.

