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Välkommen Elisabeth!
sex år, hennes morföräldrar var Carl
Johan och Elsie Bergquist. De var
SMK:s missionärer i Kina i många år.
Elisabeths mamma, Gunvor Ljunggren var 11 år när hon fick lämna sitt
älskade Kina, så Elisabeth och hennes
systrar har vuxit upp med många berättelser om livet i Kina.
Vid årshögtiden 22 maj i Enebykyrkan
installerades Elisabeth Hellström som
EÖM:s femte missionssekreterare.
Elisabeth har tillhört EÖM:s styrelse i

Elisabeth har de under de senaste 12
åren varit rektor och skolledare vid
en kristen friskola i Gävle. För fyra år
sedan besökte Elisabeth SMK:s fält i

Kina i en resa som leddes av Jan-Endy
Johannesson. I höstas deltog Elisabeth i styrelsens resa till Japan och
fick besöka i stort sett alla församlingar som grundats av vår mission.
Styrelsen hälsar Elisabeth varmt välkommen in i den nya uppgiften. En av
hennes uppgifter blir att resa till Kina
i höst tillsammans med sin mamma
Gunvor för att besöka flera platser
där Gunvor växt upp. De är inbjudna
av staden Mianchi i Kina!

Elisabeth och Ove Hellström hälsas varmt välkomna in i uppgiften som EÖM:s missionsledare av EÖM:s ordförande Mick Lidbeck.
Foto: Cecilia Kvam

Evangeliska Östasienmissionen har sedan samgåendet 1982 haft följande missionsledare:
1982-1984 Kurt Mossberg, 1985-1990 Arne Wikström, 1990-2001 Elon Svanell,
2002-2014 Jan-Endy Johannesson, 2014-2016 Arne Wikström, 2016— Elisabeth Hellström

Utdrag ur Verksamhetsberättelse för år 2015 Evangeliska Östasienmissionen
Evangeliska Östasienmissionen grundades 1982 genom
samgående mellan Svenska Missionen i Kina och Japan
samt Svenska Mongol- och Japanmissionen. 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 människovårdande verksamhet i samverkan med de nationella kyrkor missionen samarbetar med.
EÖMs styrelse har under året bestått av Ida Andersson,
Magnus Lidbeck, Mick Lidbeck (ordf), Tord Ershammar (v.
ordf.), Elisabeth Hellström, Håkan Leanderson, Arne Wikström, Lena Åkerlund och från årsmötet Annelie Sköld. Styrelsen har under året haft fem protokollförda sammanträden. Arne
Wikström har under året varit anställd som missionssekreterare
på 20 %.
Årshögtiden
EÖMs missionskonferens hölls 9-10 maj i Enebykyrkan,
Danderyd. Jan-Endy Johannesson höll ett utmärkt missionsföredrag där han belyste frågan om västerländska organisationer
på något sätt kan bidra till kyrkans tillväxt i Kina, Japan och
Mongoliet. Föredraget finns sammanfattat i EÖM:s eposttidning nr 11 och 12. Speciellt inbjuden gäst till årshögtiden var
ledaren vid Mongolia Mission Center i Erdenet, missionsdirektor Boloroo. Hon berättade om den kristna kyrkans remarkabla
utveckling under 25 år i republiken Mongoliet. Hennes föredrag finns refererat i eposttidning nr 11. I gudstjänsten på söndagen predikade Tord Ershammar.
Kina
Ett framgångsrikt projekt gällande stöd till barn med utvecklingsstörning och deras familjer i Shangqiu har avslutats. Som
uppföljning genomfördes under sommaren en lyckad workshop
i Xuchang med deltagare av föräldrar, speciallärare, volontärer
och församlingar. Kinas kristna råd stod som arrangör och från
EÖM deltog Annelie Sköld.

Missionsdirektor Boloroo från Mongoliet var huvudtalare
vid årskonferensen 2015
en resa till de flesta platser i Japan där missionen verkat. Det
blev tio platser på Hokkaido och sex i Shizuoka län. Överallt
möttes svenskarna med stor värme och kärlek och fick lyssna
till många gripande vittnesbörd där japanerna framförde sin
stora tacksamhet.

Mongoliet
Under året har missionen understött sina medarbetare
Bayaraa med make Okhio i pionjärarbetet i Ulan Bator. Flera
resor bland kristna hemgrupper har gjorts i Gula Baneret med
nyöversatt bibelstudiemateriel. Bayaraa med familj besökte
Europa under augusti månad och ett välbesökt missionsmöte
Historieprojektet, som innebär att ge kyrkan i Kina dess anordnades på Rålambsgården i Stockholm. Missionen har
skrivna historia, har pågått intensivt under året. Mick Lidbecks också förmedlat medel till Nergui som är underhållen av S:ta
bok Min farfar i Kina samt Anna Haglund Slevins bok Med en Clara församling, Stockholm.
get som ressällskap har fått ett mycket gott mottagande både i
I september reste läkaren Hélèn Pessah och sjukgymnasten
kyrkorna och av myndigheter. Genom Jan-Endy Johannessons Johanna Blom på ett mycket lyckat besök till Gula Baneret i
försorg har det mesta av missionärsbrev och tidskriften Sinims Inre Mongoliet för att delta i utbildningen av sjukvårdspersonal
land skickats till Liu Hong i Kina för översättning. kring rehabilitering efter stroke och traumatiska hjärnskador.
Under hösten besökte en officiell kyrkodelegation på åtta personer Sverige, varav de flesta är ledare i den stora tre-självEkonomi
kyrkan, samt Kinas kristna råd. Temat för besöket var Kyrkans
Till missionen har som gåvomedel, testamenten och bidrag
roll i ett modernt samhälle. Vid ett besök i Stockholm presente- inkommit 451 000 kr, vilket innebär en minskning mot föregårade Annelie Sköld vår mission och anknöt till de sociala pro- ende år med 101 000 kr.
jekt vi haft tillsammans med Kinas kristna råd. Mick Lidbeck
Missionens expedition med kontor, bibliotek och arkiv finns
berättade om historieprojektet. Böckerna Min farfar i Kina
samt Med en get som ressällskap, båda på kinesiska, delades ut på Rålambsvägen 46 i Stockholm. Epost-tidningen har ersatt
papperstidningen EÖM-nytt. Besök har gjorts på hemmafrontill delegaterna.
ten i församlingar både av missionens sekreterare, styrelsemedUnder hösten besökte Mick och Magnus Lidbeck vårt fält i lemmar samt andra engagerade understödjare av EÖM.
Kina. Flera själavårdskurser genomfördes och många gripande
och viktiga möten med våra syskon i Kina kunde hållas.
Vi ser med stor tacksamhet tillbaka på året som gått och ber
om Guds ledning för framtiden
Japan
Under året har Kerstin och Bo Dellming fortsatt sitt arbete i
församlingen i Fuji stad. De gläds över sin medarbetare Tanaka Stockholm 2016-04-20
som under året avlagt sin teologiska examen. Under deras Sverigesemester fick missionsvännerna i Stockholm möjlighet att
möta Kerstin och Bo vid ett fint möte i juni på Rålambsgården. EÖMs styrelse genom Arne Wikström
I den stora kristna skolan Kwansei Gakuin i Nishinomiya arbetar Yasuko och Daniel Dellming sedan flera år.
Verksamhetsberättelsen i sin helhet finns på hemsidan:
Under hösten genomförde en grupp ur missionens styrelse www.eom.nu

Femtio år i Japan

Församlingen i Fuji gläds över sin fina medarbetare
Sumiko Tanaka. Hon har varit med i församlingen i över
20 år och tog sin teologiska examen i mars 2015.

under det sista dygnet på sjukhuset. Där fick jag
vittna för en ung fru som just gått igenom samma
operation som Erina. Hon var full av dödsfruktan
och oro inför framtiden, men när hon fick höra
evangelium och tog emot Jesus som sin personlige
Frälsare blev hon som förvandlad, likt en blomma
som öppnar sig för solen. Förändringen var så påtaglig att hennes läkare, som också opererat Erina,
kom till mig på kvällen och tackade mig för att jag
talat med henne. Också han märkte att hon fått tillbaka livsglädjen. Alla människor behöver Jesus!! Vilken nåd att få vara med och göra honom känd!
Den 15 maj firade Kerstin och jag 50 år som
missionärer i Japan tillsammans med vår församling.
Firandet blev en dag fylld av tacksamhet att vi
svaga, bristfälliga människor ändå av nåd får vara
med att utbreda Guds rike och tjäna våra medmänniskor, drivna av Kristi kärlek.
Denna pingstdag predikade Berndt Bohman om
Andens kraft och tillsammans med sin fru, Ruriko,
förgyllde de vår gemenskap med flera fina piano
och cello- musikstycken.
Era i tjänsten lyckliga

Kära vänner!
Mikael och barnen kom i söndags och det är
jätteroligt att få vara tillsammans. Vårt barnbarn
Erina läggs in idag igen på cancersjukhuset. Hennes
värk vill inte släppa och tumörerna har börjat växa.
Det är oroande men vi fortsätter att tro på under.
Hennes man, Mitsunao, ställer upp helhjärtat och
ofta ser vi honom sitta vid hennes säng. Deras lilla
dotter Ema förstår på något sätt att mamma är sjuk
och att hon inte orkar ta hand om henne. Emas
pappa, Kristina och Kerstin får alla hjälpas åt med
Ema, men mitt i allt det jobbiga är hon en stor ljuspunkt i tillvaron.
Själv har jag nu tackat nej till ytterligare cellgiftsbehandlingar. De sista behandlingen hade så många
biverkningar att jag blev nästan helt utslagen. Nu vill
jag om möjligt få behålla livskvaliteten tills det är
dags att flytta hem. Om Herren fortfarande har någon uppgift för mig kommer Han att låta mig leva.
Att Gud fortfarande vill använda mig fick jag uppleva

Kerstin och Bo Dellming

Anne Johannesson trivdes tillsammans med sina kinesiska vänner. Hon talade en utmärkt kinesiska och var både en
empatisk själavårdare och en husmor som rörde sig obehindrat bland matstånden på torget.

Anne Johannesson har flyttat hem
Efter flera års sjukdom fick Anne Johannesson flytta hem till
Jesus den 1 maj. Sorgen efter sin älskade make Jan-Endy var
stor och hon längtade hem till himlen. Vi saknar vår älskade
syster Anne, men tackar Gud för den tid som vi fick ha henne
bland oss.
I Kina är sorgen och saknaden stor efter Jan-Endy och Anne.
Efter Jan-Endys död blev Anne genast inbjuden att få flytta
till vänner i Kina. Det kunde inte genomföras eftersom Anne
redan då var svag, men stor och varm kärlek och omtanke
strömmade till henne från alla vänner där.
Våra tankar och förböner går till dottern Annelie och hennes
familj, Mattias och barnen Markus och Clara. Annelie vill
fortsätta i sina föräldrars fotspår och vi är så glada att hon är

med i vår styrelse och leder planerade projekt i Kina.
Många gåvor till Jan-Endys och Annes minne har kommit in
till EÖM:s arbete i Kina, hittills sammanlagt 67.330 kr. För
detta tackar vi varmt!
Ur Arne Wikströms griftetal citerar vi Ylva Eggehorns dikt
Stå stilla i smärtan,
rotad i det som är ljus i dig.
Låt svärdet gå genom dig.
Kanske det inte alls är ett svärd,
kanske är det en stämgaffel
Du blir en ton, du blir den musik
du alltid längtat efter att få höra.
Du visste inte att du var en sång.
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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
Elisabeth Hellström (missionssekr.), Mick Lidbeck (ordf.), Ida Andersson, Tord Ershammar, Håkan Leanderson, Magnus Lidbeck,
Annelie Sköld, Arne Wikström, Lena Åkerlund. Redaktör för e-posttidningen: Arne Wikström.

