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I Elnas fotspår
”I Elnas fotspår” var temat för en resa till Kina som
jag fick göra tillsammans med min fru, min dotter
och hennes familj och två tonårstjejer från Norge i
juli månad. Den största delen av de tre veckorna
vistades vi i Yuncheng med omnejd i Shanxiprovinsen. Resan var arrangerad av King´s Kids
Sverige, och vårt team på åtta personer var
inbjudna av en av de icke registrerade församlingarna i Yuncheng. Fyra av oss – jag själv, min
dotter och hennes två tonårsbarn – representerade
andra, tredje och fjärde generationen efter
missionären Elna Lenell, min farmors lillasyster, som
under 28 år arbetade i Svenska Missionen i Kinas
tjänst (nuvarande EÖM).
Det är svårt att så här kortfattat beskriva alla
intryck och upplevelser vi var med om. Mötet med
våra trossyskon i Yuncheng var överväldigande.
Deras trosvisshet, hängivenhet och frikostighet
berörde oss starkt. Inte minst greps vi av deras
högaktning för de svenska missionärernas gärning i
de tre provinserna Shanxi, Shaanxi och Henan med
just Yuncheng som centrum. Man sa oss, att ”hade
det inte varit för missionärernas oﬀer hade vi inte
haft någon kyrka idag”. Vi fick många bevis på det
som Gunvor Ljunggren skrev i EÖM-Nytts marsnummer i år, att ”minnet av missionärerna är
levande hos de kinesiska kristna.”
De var också intresserade av situationen för den
kristna kyrkan i Sverige idag, och vi hade flera
samtal där de uttryckte sorg över det låga antalet
levande kristna i vårt land.
Vår värdförsamling var en av de så kallade
”familjekyrkorna” i staden, och tre av dess ledare
med Liu Hong i spetsen tog hand om oss på ett
fantastiskt sätt. De hjälpte oss att resa ”i Elnas
fotspår”, och vi fick se ett flertal platser där Elna
arbetat. Höjdpunkten var ett besök i Ruicheng, som
var den missionsstation där Elna huvudsakligen var
stationerad.

Yao Tianmin, 80 år (son 0ll äldste Yao som
dödades sam0digt med Elna) håller upp en
tavla med bilder på äldste Yao och Elna.
Nästan exakt 70 år efter att hon blev
SMK:s första martyr stod vi på platsen där
hon lämnade sitt sista fotspår. Vi mindes
det som hände och påmindes om hennes
sista ord: ”Ni kan döda mig, men ni kan
inte hindra min Gud att hämta mig hem till
sig.” Det var en stark upplevelse att vara
där tillsammans med Yao Tianmin, sonen
till äldste Yao som slogs ihjäl samtidigt med
Elna. När det hände var han 10 år gammal
och blev vittne till avrättningen där han satt
uppkrupen i ett träd.
Bo Lenells

Missionsresa i
Mongoliet
Republiken Mongoliet är till ytan mer än tre
gånger så stort som Sverige och har ca 3
milj. invånare.
Den livaktiga kristna församlingen i
Erdenet har under tio år satsat på stora
tältkampanjer i ett tält som rymmer 1000
personer på olika platser i Mongoliet. I
augusti gick missionsresan till Gobi-Altai,
150 mil från Erdenet. I Gobi-Altai finns tre
små kristna församlingar som inte haft full
frihet att verka förrän nu.
Från Erdenet reste 81 personer den långa
vägen till Gobi-Altai för att delta. Under
flera dagar gick man på hembesök hela
dagarna. På kvällarna hölls konserter som
nådde över 3000 vuxna och barn.
Församlingen vädjar om förbön för dem
som kommit till tro och för de tre
församlingarna i området.

Pastor Oko från Erdenet provar på att rida kamel.

”Farmor-Zhou” -projektet
I Kina är det inte ovanligt att kyrkor och
församlingar driver äldreboenden. Det finns
över 300 sådana kyrkdrivna boenden. Det är
dock inte lätt för kyrkorna att få ekonomin att
gå ihop. Många av de som bor på äldreboenden är beroende av anhöriga som
kommer med extra mat och hjälper till med
omvårdnaden. Om man inte har några
anhöriga eller om dessa t.ex. har rest till
storstäderna för att arbeta, eller själva har det
svårt ekonomiskt, kan det drabba den äldre
hårt.

Kinas kristna råds avdelning för sociala
projekt har fått in ansökningar om ekonomisk
hjälp från ett stort antal äldreboenden. I
projektet ”Farmor Zhou” handlar det om att se
till att de boende får bra och näringsrik mat.
Ett bidrag på endast 10 kinesiska yuan (ca. 13
kronor) per person och dag kan göra stor
skillnad.
Evangeliska Östasienmissionen är glada över
att kunna vara med och bidra till att hjälpa tio
boende under ett år. Detta uppgår till en
kostnad av 36 500 yuan (ca 49 000 kronor). Av
de tio personerna som får hjälp av EÖM bor
fem i Inre Mongoliet (Svenska Mongolmissionens tidigare fält) och fem i Henan
(Svenska Missionen i Kinas fält). Vi hoppas
och tror att denna gåva kommer att betyda
mycket för dessa personer. Medlen är
utskickade och projektet kommer att starta
under vintern 2018.

Annelie Sköld
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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.
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