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Den 14 mars 1887 landsteg Erik Folke i Shanghai. Det har blivit missionens födelsedag. Här visar vi
några av EÖM:s fantastiska medarbetare i Kina, Mongoliet och Japan.

Vi har ett arv att förvalta
I år är det 130 år sedan Svenska Missionen i Kina tog sin början med Erik Folke 1887. Tio
år senare började Svenska Mongolmissionen sitt arbete i Inre Mongoliet. När Kina stängdes för utlänningar runt 1950 uppstod Svenska Missionen i Kina och Japan samt Svenska
Mongol- och Japanmissionen. För 35 år sedan blev namnet för de sammanslagna missionerna Evangeliska Östasienmissionen.
I varje nummer av EÖM Nytt kan vi läsa orden ”EÖM vill
tillsammans med kristna i Kina, Mongoliet och Japan
göra evangeliet trovärdigt genom att exempelvis …”. (Se
rutan längst ner på sidan).
Det vi gör ser olika ut i de tre länderna, eftersom situationen i länderna och kyrkans villkor är olika. Men
syftet är att göra evangeliet trovärdigt, värt att lita på.
Hur vet vi att något är värt att lita på? Vi ser det på människorna som är vittnen. Att förstå att evangeliet om
Guds kärlek har hjälpt människor att leva också genom
svårigheter väcker tro. Det är beprövat. Samtidigt är det
Engagerade i historieprojektet: Jan-Endy Johannesson,
viktigt att se att det är relevant idag, att det hjälper nu.
Liu Hong, Mick Lidbeck och Feng Yunan.
Det leder över till det andra viktiga ordet i EÖMs avsiktsDet kan vara berättelser vi hört, ett andligt arv. Hur förförklaring ”tillsammans med kristna i…”. Vi har ingen
valtar vi det? EÖM har ett arv att förvalta. Det fyller
egen verksamhet i de tre länderna. Men vi har nära, lemånga hyllmeter på Riksarkivet. Och det finns i mångas
vande relationer med kristna som i sin tur är aktiva och
hjärtan som ett engagemang för mission och för de tre
engagerade i sina samhällen. Ibland passar det att vi
länderna.
stödjer någonstans, allt beroende på sammanhanget.
Ett sätt att förvalta är att samla berättelser om missionI Kina är barn med olika funktionshinder ofta gömda
ärerna. Hittills har två sådana böcker blivit översatta och
barn. Tillsammans med kinesiska kristna genomför EÖM
spridda i Kina.
projekt som vidgar dessa barns värld. Samtidigt får deras
familjer litet lättnad i sitt ansvar och volontärer glädjen Under våren kommer två böcker till att publiceras, vilka
av att få kontakt och kunna hjälpa till. Kristen människo- en vacker dag kan vara översatta till kinesiska. Gammalt
syn gör evangeliet trovärdigt.
svenskt missionsmaterial blir byggstenar i skapandet av
Kinas kyrkohistoria genom det vi kallar historieprojektet.
Vi som idag är engagerade för EÖM talar ofta om att vi
Jan-Endy Johannesson hann före sin död 2016 utföra ett
har ett arv att förvalta. Vi är många som har släktingar
mycket viktigt arbete genom att göra materialet tillgängsom var missionärer och vi har ett arv. Det kan vara rent
ligt i Kina, och Liu Hong i Yuncheng genom att ta emot
fysiskt som brev, foton, saker från äldre tid ”där ute”.
och översätta det.

Evangeliska Östasienmissionen – EÖM
Rålambsvägen 46, 112 56 Stockholm Tel: 072 -200 85 85 Plusgiro 5 02 15 -3. Swish 123 64 08 108
Hemsida www.eom.nu Mailadress: info@eom.nu
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.
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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 alla de folk som Djingis Khan en gång härskade över med Guds kärlek och försoningens budskap.

Det vi hör idag är att kristna i Yuncheng, som ärvt sin tro
från svenska missionärer och deras kinesiska medarbetare, de känner att de har ett arv att förvalta. De besöker olika kyrkor för att under flera timmar berätta om
de tidiga missionärernas liv och verksamhet. Överallt
väcker det stort intresse. Samtidigt märker de att detta
är den mest effektiva missionsmetoden, och deras plan
är att oftare besöka skolor och andra sammanhang utanför kyrkorna. Berättelserna bidrar till att göra evangeliet trovärdigt.

imperiet. Församlingarna är missionsförsamlingar som
grundar nya församlingar. Det gör evangeliet trovärdigt.

I Japan finns församlingar med rötter i de båda gamla
svenska missionerna. De minns sina missionärer. Japan
är det enda av ”våra” länder där det fortfarande finns
från Sverige utsända missionärer. I 50 år hade Kerstin
och Bosse Dellming arbetat i Japan när Bosse dog i höstas. Och Kerstin fortsätter. Yasuko och Daniel Dellming
arbetar vid den stora kristna skolan Kwansei Gakuin i
Nishinomia som våra missionärer. Det gör evangeliet
I Mongoliet växer den unga kyrkan snabbt. EÖM har trovärdigt.
särskild kontakt med staden Erdenet i norr. MMC MonI stor tacksamhet
gol Mission Center samlar undervisning, lärjungaskola
Mick Lidbeck
och sändande av missionärer ut i det gamla mongoliska

TVÅ NYA BÖCKER
Kärleken drev henne
En gripande bok om Elna Lenell som gav sitt
liv för Kinas folk.

Bilder av hopp
Två svenskar som förändrade Kina: JG Andersson och Maria Pettersson.
Böckerna kommer från tryckeriet i april.
Mer information i nästa nummer av eposttidningen kring 1 maj.
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Äntligen hemma i Kina
Mina morföräldrar, Elsie och Carl Johan Bergquist, har varit
goda föredömen för mig genom hela livet. De reste ut som
missionärer i början av 1900-talet, liksom flera kristna som
kände en kallelse från Gud att nå ut med Evangeliet till Kina.
Ett av mina starkaste minnen av morfar var att han fastade och
bad för Ostasien, och hade en karta på väggen i sitt arbetsrum
över dessa fjärran länder. När vi skulle resa hem igen efter
besöken i Jönköping, där mina morföräldrar bodde, samlade
morfar hela familjen och bad om en trygg och säker bilresa.
Jag var nog 10-11 år då och förstod att tron på Guds beskydd
var något viktigt. Jag minns också den längtan till Kina och den
sorg de kände över att inte kunna återse sitt andra hemland
och alla vännerna där. Min mamma (Gunvor Ljunggren) har
berättat om flykten undan kriget i Kina, då de 1944 fick påbörja en resa som varade i 1 ½ år. De fick bl a resa med båt
runt Afrikas södra spets för att slutligen komma fram till Sverige. Inte kunde vi drömma om att mamma och jag tillsammans skulle få göra resan tillbaka precis 100 år efter att morfar
för första gången landsteg i Kina. (Det tog oss bara 9 timmar
med flyg!) Tänk att få se platserna min mamma bott på och
upplevt som barn! Det blev många tårar och mycket glädje
under de 10 dagar i höstas vi besökte EÖM:s gamla missionsfält. Vi upplevde att Gud öppnade många dörrar och överallt
uttryckte människor en stor tacksamhet och förundran över
missionärernas osjälviska och kärleksfulla arbete.

Förstasidan på tidningen Da He Bao:
Mamma äter hirsvälling hos en gammal kvinna som bott på
Maria Petterssons barnhem

Vi har Ji Hui (Molly) att tacka för att resan kunde genomföras
och betalas av sponsorer i Henanprovinsen. Genom ett otroligt
sammanträffande fick Molly och jag kontakt och blev vänner
när hon studerade på Högskolan i Gävle för 6 år sedan. Vi
hamnade bredvid varandra på en studentträff och det visade
sig att hon bodde i samma stad som min mamma bott i som
liten flicka, Mianchi i Henan. Molly berättade om detta möte
för journalister och en historieforskare i Kina och de blev intresserade av att veta mer om mammas och missionärers berättelser och minnen. Flera tidningsartiklar beskrev mammas
längtan att få återse sin barndomsbygd igen och en stor tefirma och Henans största dagstidning erbjöd sig att tillsammans med lokala myndigheter bjuda oss på resan. Vi möttes
av ett stort intresse och hade ett fullt program med många
möten med myndighetspersoner, journalister och församlingar. Tefirman Lantian guidade oss genom teodlingar i sydvästra
Henan och visade oss tecermonier i provinshuvudstaden
Zhengzhou, där vi också besökte tidningen Da He Baos huvudGammalt foto på familjen Bergquist: mormor Elsie och morfar kontor. Det skrevs många artiklar om vår resa och vi fick
Carl-Johan med flickorna Gunvor och Anne-Marie.
många tillfällen att berätta om missionärernas och mammas
historia.
4

Vi välkomnas av en fullsatt kyrka i Caiyuan
Mianchi var vårt första resmål och vi besökte den stora församlingen som tog emot oss med stor värme och kärlek. Vi
besökte också en gammal kristen kvinna som bott på Maria
Petterssons barnhem i Xinan och som kom ihåg missionärerna. Där bjöds vi på den enkla vardagsmat som min mamma
längtat så mycket efter, hirsvälling med sötpotatis och nudelsoppa. Mamma talade inför avgångsklassen på den största
gymnasieskolan och många elever blev berörda av berättelsen
om mammas uppväxt och missionärernas arbete. Det stora
nybyggda Yang Shao-museet har en liten utställning med foton på svenska missionärer och de spelade nu in en film om
vårt besök i Mianchi, där mamma också blev utnämnd till
hedersmedborgare.

förundran över denna osjälviska kärlek och försökte beskriva
den som en ren kärlek, som vi behöver ännu mer av idag
också. Jag påminns om Paulus beskrivning av Guds kärlek i 1
Kor. 13 och min bön är att Guds Ande ska fylla oss alla alltmer
i denna tid. Den generositet och gästfrihet vi mötte var överväldigande och vi hoppas snart få återse våra trossyskon och
vänner. Missionärernas livsgärning har burit en rik frukt och vi
gläds med våra kinesiska syskon att vi kan fortsätta kontakten
genom EÖM:s fortsatta arbete.

Elisabeth Hellström

Caiyuan är en by där mamma bodde i några år och även gick i
skolan tillsammans med barnen i byn. Vi hälsades välkomna
med en blåsorkester och en fullsatt kyrka och blev bjudna på
en god lunch som tilllagats i den grotta som tidigare varit familjen Bergquists hem. Jag försökte för mina inre ögon se hur
mamma sprang runt och lekte i byn och klättrade i bergen
som liten flicka. Där hade vi velat stanna mycket längre och
jag förstår nu varför mamma har så fina minnen därifrån och
att hela familjen trivdes så bra där. Morfars trälår var bevarad
och jag har hittat gamla traktater som han förvarade i den
tillsammans med sovtäcke och proviant när han var ute på
missionsresor till byar runt omkring.
Det är svårt att sammanfatta allt vi fick uppleva, men det
djupaste intrycket var nog att se den tacksamhet och uppskattning för missionärernas arbete som vi mötte från myndighetspersoner, partimedlemmar och andra. De uttryckte en
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Skolkamrater från byskolan i Caiyuan

Svenska Mongolmissionen—faktaruta

Glada mongoler på väg till kyrkan i Erdenet. Trea från höger står direktor
Boloroo, bredvid henne vår medarbetare Bayaraa och längst ut pastor Toshio
Takahashi från Japan.

Kyrkan växer i Mongoliet
Kurt Mossberg skrev i vår missionstidning 1985 om att nå till de
onådda folken: ”Man har riktat sin uppmärksamhet bl.a. på Yttre
Mongoliet, ett av världens mest stängda länder. Så långt man vet
finns det bara 14 eller 15 kristna i hela detta land.”
När jag för drygt tre år sedan besökte Republiken Mongoliet frågade
jag vår medarbetare Bayaraa: Hur många människor går i kyrkan i
Mongoliet varje söndag? Ca 100.000 personer, svarade hon. En helt
otrolig tillväxt! Från en handfull kristna för 30 år sedan till 100.000!
Vad är hemligheten? Bayaraa, som jag ser som en apostel i Mongoliet, svarar: Era förböner! Under alla dessa år har ni bett för Mongoliet och dess folk! Själv blev jag kristen för 23 år sedan, och jag var en
av de första! Jag lade märke till att överallt Bayaraa gick så mötte hon
människor som önskade samtal och förbön! Mannen Okhio har besökt nästan varje by i jättelandet Mongoliet och visat Jesusfilmen.
De bygger nu en församling i huvudstaden Ulan Bator.
Församlingen i Erdenet kallar sig för Jesus Assembly Church. Församlingen firar snart sitt 25-årsjubileum. Under dessa år har den församlingen sänt missionärer till andra städer och provinser. Inte mindre
än 70 kyrkoledare från 34 kyrkor samlades nyligen till gemenskap
och fortbildning. Församlingen har hyrt en stor teater för sina gudstjänster, men har nu fått flytta till en ny lokal. Den rymmer 200 personer, och den är fullsatt två gånger varje söndag. Man längtar ivrigt
efter att få bygga en egen kyrka. (AW)
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1897. Fredrik Fransson håller mötesserie i
Bollnäs. Makarna Georg och Eva Eneroth
ger sig till känna som missionärskandidater.
1898. Eneroths reser ut men återvänder
samma år till Sverige efter en tid av sjukdom. 1899. Centralkommittén för Svenska
Mongolmissionen bildas med Prins O Bernadotte som ordförande. Tre nya missionärer,
Karl o Lotten Helleberg samt Emil Wahlstedt
reser till Inre Mongoliet. 1900. Hellebergs
och Wahlstedt dödas under Boxarupproret.
1906. Edvin och Hanna Karlén anländer till
Inre Mongoliet. 1908. Svenska Mongolmissionen anordnar sin första årshögtid i Sverige. Edvin Karlén upprättar den första missionsstationen i Hallong Osso. 1909. Hanna
Karlén avlider och Edvin Karlén reser tillbaka till Sverige. 1910-13. Magnus Havermark, Gerda Ollén och Joel Eriksson reser ut
till Mongoliet och lägger grund till ett varaktigt missionsarbete. 1914. Den första
skolan etableras i Tabo Ol. 1915. Ett tryckeri
sätts upp och kristen litteratur börjar spridas. 1918. Skolan och övrigt arbete flyttas
över till Hallong Osso. 1919. På hemmafronten utkommer det första numret av
”Ljusglimtar från Monogliet” som blir missionens språkrör. Detta år döps åtta personer i Hallong Osse. Två kvinnliga missionsarbetare etablerar arbete i Ulan Bator (Urga).
Under de följande åren kommer flera nya
missionärer ut till Mongoliet. Några av dem
dör av olika sjukdomar men efterträds av
åter nya arbetare. 1922. Arbete upprättas i
Goltjaggan. 1924. Missionen tvingas lämna
Yttre Mongoliet. Dojen blir Mongolmissionens fjärde station i Inre Mongoliet. 1927.
Arbete upprättas i Hattim Sum. 1935. Revision och delvis nyöversättning av de fyra
evangelierna görs av Joel Eriksson, Gerda
Ollén och Daste Tjub. 1937-1944 Isolering
och begränsad frihet under japansk ockupation. 1946. Samtliga missionärer reser
tillbaka till Sverige. 1947. Joel Eriksson undersöker möjlighetena att återuppta arbetet. Sex missionärer reser ut. 1948. Flyktingarbete i Kalgan. 1949-1950. Missionärerna
tvingas lämna mongolarbetet efter 53 år. En
tid fylld av nöd och nåd. Nya uppgifter väntar många av dem i Japan.
På 1990-talet öppnas Republiken Mongoliet
och 1992 påbörjade Maria och Magnus
Alphonce ett pionjärarbete i Mongoliets
tredje stad Erdenet.

Tack för alla gåvor!
Att prata om pengar är inte alltid så trevligt. Men eftersom det mesta i EÖMs verksamhet bekostas med
pengar som du och jag tillsammans skänker, är det
ett område som vi i styrelsen ändå frimodigt vill ta
upp.
Regelbundet givande
Det finns flera sätt att stödja missionen ekonomiskt och
många är ni som ger via plusgiro eller bankgiro. Vi är
mycket tacksamma för ert trofasta stöd.
Nu skulle vi vilja uppmuntra dig att bli Månadsgivare. Att
bli Månadsgivare innebär att du tar ett medvetet beslut
om hur mycket du är beredd att ge till EÖMs arbete och
sedan låter detta bli en fast månatlig överföring. Vilket
belopp du väljer är självklart din ensak, men kontinuiteten
skulle bli en stor hjälp för att vi skall kunna planera missionsarbetet.
En del av det kristna livet
Att dela med sig är ett naturligt och viktigt uttryck för kristen tro. Det utgivande livet är den livshållning som Jesus
lär oss genom sitt liv. Utöver tiden, kärleken och engagemanget gäller det också ekonomin. Om du inte ger gåvor
via bank, post- eller bankgiro idag, ber jag dig att ta en
funderare och be över hur du vill ge i fortsättningen.

Evangelisten Sawano Yuki med familj i Mishima

Så blir du Månadsgivare
Gå in på din Internetbank. Leta rätt på stället där du kan
göra överföringar från ditt bankkonto till ett annat. Det kan
heta lite olika på olika banker, men ”Överföringar konton”
kan vara en bra första gissning. Lägg in ”Evangeliska
Östasienmissionen” som mottagare.
Vårt Swedbankkonto har clearingnummer 8327-9 och
kontonummer 42061655.
Välj sedan belopp, datum då pengarna skall dras samt
”månatlig överföring” eller liknande. Klart! Du kan både
öka och minska beloppet när som helst. Lycka till!
Om du inte har internetbank, kan du ta med dessa uppgifter till din bank och be dem hjälpa dig.
Gåvor via Swish
Du kan även överföra gåvor via mobilen. Vårt Swishkonto är 123 64 08 108.

Läget i Evangeliska Östasienmissionen
Mycket händer i de delar av Japan, Mongoliet och Kina
där vi arbetar. Vi får vara med och se människor komma
till tro, vi kan ge utsatta barn hjälp, vi uppmuntrar församGuds rika välsignelse
lingar, vi undervisar i bibelskolor, vi hjälper sjukhus och
vårdinrättningar med specialistutbildning och vi underHåkan Leanderson, kassör
stöder evangelister och missionärer. Så inspirerande det För EÖMs styrelse
är! Det är till detta dina gåvor går.
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Japan nästa!
Efter revolutionen i Kina 1949 blev det omöjligt för missionärerna att
stanna kvar i Kina och Mongoliet. Efter mycket bön och vånda beslöts att
uppta arbete bland de forna ”fienderna” i Japan. Ett bibelord som blev
vägledande var att Jesu missionbefallning (Matt 28) gällde alla folk.
Toyohiko Kagawa inspirerade svenska missioner att uppta verksamhet i
Japan. Det blev som ett rop: Kom över och hjälp oss!
1950 var den ringa begynnelsens dag, men redan två år senare fanns det
82 svenska missionärer i Japan inom 8 svenska missionssällskap.
SMK (Kina) kom att börja arbeta 10 mil söder om Tokyo på Izu-halvön.
Mongolerna (SMM) fick arbete i Tokyo och den nordligaste ön Hokkaido.
1982 gick våra två missioner samman till Evangeliska Östasienmissionen.
Sammanlagt har EÖM upptagit verksamhet på 23 platser i Japan. Man
brukar räkna med att ca 1% av Japans befolkning är kristna.

I september 2014 firade församlingen i Fuji sitt 20-årsjubileum. Det blev en
stor glädjefest!

Tack Kurt!
EÖM:s förste missionssekreterare Kurt
Mossberg somnade stilla in på natten den 9
mars. Han blev 96 år. Kurt var inte bara min
chef under många år, han kom att bli min
mentor och förebild. Begravningen hålls i
Adolf Fredriks kyrka i Stockholm fredag 7
april kl 11.00.
Vila i frid!
Arne Wikström

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, både på Hokkaido
och området runt Izu-halvön.



Våra medarbetare i Mongoliet:
Bayaraa och Okhio i Ulan Bator,
Nergui samt Saraa och Oko i Erdenet.



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

Skriv inget på denna sida av inbetalningskortet!
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