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En dag på Riksarkivet
- eller om att förvalta ett arv.
Vi som är missionsvänner kan ha ett arv i våra hjärtan som tro, kärlek och engagemang för mission. Ofta
känns det verkligen som ett arv. En del har arvet också
på sina väggar och i skåp och lådor. Jag har blivit så
berikad av att hitta mina farföräldrars brev från Kina
hem till släktingar i Sverige. Jag har lärt mig mycket om
deras liv och kunnat skriva om det. Jag har fått ta emot
så mycket kärlek och tacksamhet i Kina för den
kunskap de fått genom översättningarna.
Att förvalta arv handlar ofta om att göra det tillgängligt
för andra. För våra barn och kanske för andra. EÖM har
vänner i Kina som skriver sin kyrkohistoria med hjälp av
berättelser om missionärerna. De talar också om att
förvalta ett arv. Idag kom det ett brev från Liu Hong i
Yuncheng där han listar alla böcker han har på
svenska: missionstidningen Sinims Land från 1898 och
framåt, gamla årsböcker och nyskrivna böcker om
missionärsfamiljer i Kina. De senare översätter han till
kinesiska så fort han hinner.
Fynd på Riksarkivet! Bild på första flickskolan.
Erik Folke längst bak till höger.
För att göra historien tillgänglig för andra, har
EÖM material deponerat på Riksarkivet i
Stockholm. Det är väldigt många hyllmeter med
dokument och handlingar, räkenskaper,
missionärers brev, lagfarter till kyrktomter,
inbundna årsböcker - allt mycket noga
specificerat. I en särskild avdelning för foto och
film finns sciopticonbilder, fotografier i mängder,
en guldgruva för forskare i EÖMs historia. En
dag åkte vår sekreterare Lisa Hellström och vi
två dit för att gå igenom och förstå upplägget, ta
bort dubbletter och deponera annat, ett arbete vi
hoppas slutföra snart. En dröm är att kinesiskt
material ska kunna arkiveras i Kina.

Mick och Lisa på Riksarkivet.

Mick och Magnus Lidbeck

Heda Gospel House
Hugh och Heather Nelson övertog arbetet
i Nirayama från Kerstin och Bo Dellming
för drygt 20 år sedan. Här berättar de hur
Gud lett dem vidare till fiskarbyn Heda på
Izu halvön.
Genom Guds nåd växer Nirayama kyrka: vi är
en liten kyrka med en stor Gud! Vi vill vara en
levande kyrka, som når ut till människor i sin
omgivning. Vi vet att Gud är undrens Gud.
Precis som han en gång mättade en stor
skara människor med bara två bröd och fem
fiskar, så vill han göra något stort genom det
lilla vi har. Vi behöver bara gå framåt i tillit och
ge honom vad vi har, och följa hans röst.
För fem år sedan upplevde vi att Gud
uppmanade oss att be speciellt för fiskarbyn
Heda. Vi började att åka dit varje månad för
att be och för att ta med våra gäster. Pastor
Kondo från Ohito kyrka följde med oss många
gånger. Vi åkte också runt hela Izu halvön till
många onådda platser och bad för dem. En
ung fransman arbetade med oss i tre
månader. Han kände en speciell kallelse till Izu
halvön, och när han återvände till Frankrike,
gav Gud honom en fru och ett barn. Nu
förbereder de sig för att komma ut som
missionärer till Izu halvön.
Vi har bett Gud att komma med frälsning till
Heda och alla byar och städer på Izu halvön,
och att Heda skulle bli ett ljus som får skina
för andra. Vi önskar och ber att Gud ska
använda oss och Nirayama-församlingen i sin
plan att nå människor på Izu halvön för att de
ska få höra det glada budskapet om Jesus.
Vi har besökt Heda många gånger och bett för
platsen. Under de senaste åren har vi haft
julgudstjänster i Heda stadshus. Det har då
blivit helt klart för oss att vi behöver en plats
dit vi kan inbjuda människor för bibelstudier
och gudstjänster. Vid ett tillfälle i mars 2018 då
vi var på stranden i Heda och bad Gud om en
byggnad i Heda sa Gud helt klart ”bönen är
hörd”. Vi blev starkt berörda. Nu var tiden inne
att handla.
Det fanns ett trevånings hus i centrala Heda
som var till salu. Det skulle vara perfekt som
kyrka! I april fick vi se huset tillsammans med
en mäklare. Vi tänkte: ”Detta skulle vara en
fantastisk plats för en kyrka! Men vi har ju inte
någon som kan arbeta i Heda än…”

Heather och Hugh Nelson
Hemma i Nirayama samtalade vi om
situationen över en kopp kaﬀe. Plötsligt såg vi
på varann. Samma tanke hade slagit oss! VI
skulle flytta till Heda! Vi kunde bo i Heda och
börja arbetet där, och köra till Nirayama några
dagar i veckan och fortsätta att arbeta där
också. Vi samtalade med medlemmarna i
Nirayama och bad dem be över saken.Vi hade
inga pengar till detta projekt, men vi var
förvissade om att det vilade på Guds hjärta.
Alla var eniga med oss.
Jesus har lovat: ”Vad ni än ber om i mitt namn
skall jag göra” (Joh 14:13). Vi var säkra på att
vi kunde be om en kyrka i Heda i Jesu namn!
Så, den 4 juli sände vi ut ett email till våra
förebedjare där vi bad om förbön och
ekonomiskt stöd till en kyrka. Den 11 aug var
målet nått! Gud hade lett 60 personer att lova
ekonomiskt stöd till huset. Alla våra vänner
gladdes med oss, och medlemmarna i
Nirayama församling var överväldigade.
Den 1 oktober kunde vi köpa huset och efter
en del renoveringar kunde vi flytta in i slutet av
året. Vi vet att en församling är en kropp av
troende. En församling är människor inte en
byggnad. Det finns vad vi vet bara en troende
i Heda. Han heter Sato. Tag med honom och
hans familj i era förböner! Vi kallar huset för

Heda Gospel House

”Heda Gospel House” och vi tror att Gud
kommer att samla människor snart i Hedas
första kyrka.
Tacka Gud med oss för vad han har gjort till
denna dag. Vi vill gärna vara inneslutna i era
förböner tillsammans med församlingen i
Nirayama.

Heda Gospel House är en gåva och en
investering från Kristi världsvida kyrka för att
människor i Heda och på Izu halvön ska få
höra och ge sitt gensvar till budskapet om
frälsning. Det kommer att vara en plats för bön
och handling där människor kommer att be
och arbeta tillsammans och där Guds rike
kommer att växa.

Hugh och Heather Nelson

Årshögtid 18 - 19 maj i Enebykyrkan, Danderyd
Program 18 maj:
15.00 Offentligt Årsmöte.
16.00 och 17.00 Missionsföredrag om Kina, Mongoliet
och Japan.
18.00 Servering
19.00 Missionsmöte med Kerstin Dellming, Japan och Nara
Bäckström, Mongoliet.
Kerstin Dellming

Sönd 19 maj kl 11.00 Gudstjänst. Arne Wikström,
Jenny Karlsson

Varma hälsningar från kristna vänner i Mongoliet
Dagmar Olofsson – .ll minne
Den 18 december 2018 insomnade Dagmar
Olofsson lugnt och s9lla på si< äldreboende i
Sundbyberg, 97 år gammal. Genom hennes död
har vår mission förlorat en trogen förebedjare och
stor missionsvän. Dagmar föddes 1921 i Råsunda
där hon också växte upp och gick i skola. ELer
studentexamen fortsa<e hon med språkstudier vid
Stockholms universitet. I Betlehemskyrkan i
Stockholm mö<e hon sin blivande livskamrat, Eskil.
Tillsammans ﬁck de tre söner, Gunnar, Ber9l och
Staﬀan. Om sina barn och barnbarn talade Dagmar
oLa med tacksamhet och glädje. När Eskil 1961
anställdes som missionssekreterare i dåvarande
SMKJ kom också Dagmar a< knytas närmare 9ll vår
mission. Vid missionens olika sammankomster

fanns hon oLa vid Eskils sida som e< troget stöd. I
Bibeln och bönen hade Dagmar sin kraLkälla. Med
sin personlighet spred hon värme och glädje i sin
omgivning. Under många år var hon värdinna vid
EÖM:s torsdagssamlingar i Betlehemskyrkan där
hon också hade sin andliga hemvist. Vid
begravningsgudstjänsten sjöngs som avslutning
psalm 261: ”Tack min Gud för vad som varit, tack
för allt vad du beskär! Tack för 9derna som farit!
Tack för stund som inne är! ”. Vi är många som
tackar Gud för Dagmar och för vad hon har bety<
för vår mission och för missionsvänner runt om i
vårt land.
Tord Ershammar

Evangeliska Östasienmissionen - EÖM
Rålambsvägen 46, 112 56 Stockholm. Tel. 070-770 42 55 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.), Magnus A, Tord Ershammar, Håkan Leanderson, Magnus
Lidbeck, Inger Silfverdal, Annelie Sköld, Arne Wikström, Lena Åkerlund.

