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Till Kina för 70 år sedan

Den 2 december 1946 reste 10 missionärer och 8 barn till Kina med missionsflyget Ansgar. Det var familjerna Malm
och Ershammar, Astrid Löfgren och Ingeborg Axell samt fyra nya missionärer Ella Nilsson, Margit Cederholm, May
Holmström och Emma Wåhlin. Så här skriver Bengt Malm om resan: Det var en stor upplevelse för mig som var 10
år. Jag såg fram mot sju år i Kina. Det blev i själva verket inte ens tre år med flykt tre gånger undan inbördeskrig. Så
småningom kom de flesta i sällskapet till Japan. Efter sex och ett halvt år utomlands kom jag tillbaka till Sverige oerhört tacksam för de år jag fick vara med missionen därute.
Lyssna till en som var med på denna spännande resa:

Kerstin Propper talar den 2 mars kl 12.30 i Betlehemskyrkan, Stockholm över ämnet

Hundrafalt igen — minnesbilder och reflektioner när EÖM fyller 130 år.

”Tiger du i detta ögonblick …”
En dag får Magnus och jag ett brev med ett
speciellt innehåll från vännen Liu Hong i församlingen i Yuncheng. Det är den församling
som möts i ett parkeringsgarage, de kristna
som särskilt vårdar minnet av sitt svenska ursprung.
En grupp kristna företagare har som evangelisationsmetod att hjälpa församlingar med
finansiering av kyrkbyggen. Våra vänner tackar nej till deras erbjudande men visar representanten många bilder från den gamla missionärstiden och ger honom de två till kinesiska
översatta ”systerböckerna” (”Med en get som
ressällskap” av Anna Haglund Slevin och min
bok ”Min farfar i Kina 1903-1930”). Ett halvår
senare i slutet av februari 2016 får de en bibelvers sänd till sig från mannen, Ester 4:14
”Tiger du i detta ögonblick…” följt av en varning om vad som kan hända, om de tiger med
missionärsberättelserna. ”Vi lärde oss snabbt
versen utantill”.
De ledande bröderna tar det på allvar och
samma dag bildas ett predikoteam. Liu Hong
läser böckerna om och om igen och skapar ett
power point program. Den första predikan om
missionärerna håller han ensam i deras egen
kyrka och därefter i två olika bykyrkor i närheten. ”Predikan” betyder i Kina undervisning
och det teamet kallar ”predikan” är ett mycket
långt föredrag. Predikoteamet består av sju
personer, alla med god kunskap om de
svenska missionärerna. En doktor Wei fick
mycket hjälp av Carl Blom och andra missionärer. Alla hans barn och barnbarn är medvetna om sitt svenska arv.

Broder Tang berättar om missionärsgravarna

Systerböckerna studeras i en bykyrka.

Familjen Wei är grundstenen i den här församlingen och predikoteamet utgörs huvudsakligen av familjemedlemmar. Genomsnittsåldern för teamet är 62 år, flera är över 70. ”Vi
är alla mycket lyckliga i uppgiften, fast vi blir
också trötta och stressade”.
Vi får veta hur de lägger upp sina
”predikningar”. Det tar 4-5 timmar. Alltid börjar de med läsning av Rom 14:8 ”Om vi lever,
lever vi för Herren, och om vi dör, dör vi för
Herren. Vare sig vi lever eller dör tillhör vi
alltså Herren”. Min då 22-åriga farmor Gertrud Halldorf läste versen som sitt avskedsord
vid sändningsgudstjänsten. Liu Hong börjar
sin berättelse med den brittiske missionären
James Hudson Taylor, grundare av China Inland Mission, och fortsätter fram till pionjären
för Svenska Missionen i Kina Erik Folke. Sedan fortsätter han genom missionärshistorien
fram till Maria Pettersson, som var den sista
missionären som lämnade Kina 1951. De visar
bilder på flera olika missionärer.

Församlingen i Yuncheng har bildat ett predikoteam för att berätta om den svenska missionens historia i Kina och missionärernas arbete. Eldsjälen i detta arbete är Liu Hong som översatt både böcker, artiklar och missionärsbrev från svenska och engelska. ”Missionens historia är kyrkan i Kinas historia” säger han. På bilden ses åhörarna i en bykyrka i Yuncheng

På en vägg har de spänt upp ett långt papper
med många bilder från missionstidningen Sinims Land och gamla album. En syster refererar min farfars historia, en annan syster berättar om Elna Lenells martyrskap. Vi hoppas
att de på vår uppmaning understryker att det
hela tiden fanns kinesiska medarbetare tillsammans med missionärerna. Broder Feng
avslutar med att säga att överallt blir människor gripna av missionärsberättelserna, av
kärleken till kineserna och av svårigheterna de
gick igenom. Han berättar om församlingens
önskan att bygga ett kulturutbytescentrum
och att återupprätta missionärernas gravgård.

”predikan” i Xi’an, där 60 församlingsledare
deltar från Guangdong, Shaanxi, Shanxi, Inre
Mongoliet och Henan. De kommer alltså från
norr och söder i Kina och inte bara från det
gamla fältet. De har aldrig hört något om
denna period i historien. I samband med predikningarna säljs systerböckerna.
Så fortsätter det. Liu Hong summerar året. De
har hållit sina missionspredikningar i mer än
20 kyrkor för 4000 ledande bröder och systrar,
bibelskolelärare, blivande evangelister, kristna
studenter och många andra kristna. ”Gud har
lett oss att tjäna honom på ett nytt sätt. Det är
så tydligt att Han är med oss.”

Under hela året får vi brev om deras olika preDet är sant att missionärsberättelserna innedikoresor. Den första går till Linfen, en större
håller lidande. Nu vet vi att inget var förgäves
stad i närheten. Där samlas 700 personer med
och vi kan bara tacka.
ansvar i 100 kyrkor. Intresset är mycket stort.
Mick Lidbeck
Pastorn från Linfen organiserar deras nästa

Vi behöver ditt fortsatta stöd i förbön och offrande. Vi ber speciellt för:


Våra missionärer i Japan: Kerstin, Yasuko och Daniel Dellming.



Pastorerna i Japan: Mikami i Mishima, Kondo i Ohito, Shinmura i Numazu, Fujita i Fujinomiya och Tanaka i Fuji.



Våra medarbetare i Mongoliet: Bayaraa och Okhio i Ulan Bator, Nergui i Erdenet, Saara
och Oko i Erdenet, Boloroo, f.n. i USA.



Kyrkan i Kina: arbetet bland barn med utvecklingsstörning, bibelskolor, predikoteamet i
Yuncheng, församlingar och pastorer.

Sorgen och glädjen
Medarbetarnas julfest som vi årligen firar med pastorerna och deras familjer i vårt japanska samfund blev inställd
i år pga sjukdom. På vårt regelbundna pastorsmöte i januari var vi bara fyra personer och kunde bara konstatera
att vi glesnar i leden och att behovet av arbetare är oerhört stort. I de större städerna är det lättare, men annars
vilar nu en trötthet över många församlingar över landet.
Trots full religionsfrihet är man bunden av alla dessa
osynliga trådar och regler som hindrar så många att stå
upp och följa Jesus.

Först ett av hjärtat varmt tack till er alla som varit med
och omslutit Erina, Bosse och familjen genom förbön,
omtanke, brev och hälsningar under en lång och kämpig
sjukdomstid! Herren gav dem båda en nådatid och det är
väl som Bosse ofta sa: ”Så länge som Herren har en uppgift åt mig på jorden så kommer jag att leva, sedan är det
dags att "resa hem"." Nu är både han och Erina i himlens
glädje.

Själv har jag hamnat i en situation jag aldrig tänkt mig.
Bosse hade velat överlämna huvudansvaret till någon
annan när han fyllde 75 år. Nu står jag som ansvarig för
kyrkan i Fuji och EÖM:s "Religiöst Juridiska Person" i Japan och jag ber intensivt att Herren snart skall sända rätt
arbetare att ta över och många nya arbetare till den väntande skörden. Det är lätt att gripas av panik när tre telefoner ringer på en gång, folk kommer och går och tiden
inte vill räcka till. Men jag är trygg på andra våningen i
kyrkan, jag är nu på rätt plats i rätt tid och buren av mångas förböner. Jag skriver listor på allt som skall göras och
lär mig att prioritera och sovra: först stunden inför Herrens ansikte, sedan ber jag Herren om råd och hjälp att
prioritera rätt. Så går en dag i sänder. Nu närmast ligger
planering och kyrkornas årsmöten i februari.

Den 18:e september hade Bosse sin avskedspredikan då
Några timmar och eftermiddagar i veckan har jag hand
han delade med sig av sitt andliga "testamente" inför en
om Ema, Erinas treåriga lilla dotter och det är ett sant
fullsatt kyrka på dubbla gudstjänster. Dagarna innan fick
nöje. Där finns sorg, men också mycket glädje både inom
han också döpa tre personer, däribland Erinas bästa vän.
henne och oss andra. Bed gärna för hennes pappa att han
Tiden efter begravningen fortsatte besökarna att komma får uppleva Kristus och tröst i sorgen.
och på något sätt lyckades jag få iväg omkring 500 tackNu har vintern kommit med frost till Shizuoka: strålande
brev till de begravningsgäster vi hade adresserna till. Sesolsken nästan varje dag, blommor i rabatterna och Fujidan tog den nödvändiga byråkratin över, sammanträden,
berget i sin skönaste vinterskrud. Än en gång: tack för att
gudstjänster och hela raden av julfester som började reni ber!
dan i mitten av november och i år slutade med julgudsKerstin Dellming
tjänst och fest då jag fick hjälp av Daniel med familj och
Daniel fick döpa sin yngsta dotter Yoko Julia.
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