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Cjuds alltillräckligr-et.'
Under dessa dagar har missionens uppgift på
ett sätt såsom aldrig tillförene framställts för våra
b li ckar. Vi hafva ty ckt oss se dessa 220 millioner
själar i länder, där d et icke Hnns en enda evangelii

budbärare.

Vi hafva sett, hur glest besatta af ar

betare missionsfälten äro. Vi hafva sett svårigheten
att erhålla män och kvinnor verkligen utrustade
me.d nådens gåfvor samt att tostra dem och gifva

dem den erforderliga kunskapen och utbildningen.
-vi ha sett svårigheten att erhålla penningemedel,
svårigheten af samarbete o. s. v. Och ick e blott
en hvar af oss utan he la k o nfe r e nsen har med bäfvan

frågat: , lI vern är hä rtill duglig?, Men på samma
gång har af själfva konferensen afgifvits svar med

som hafva kämpat och sträfvat och burit dagens
tun ga och hetta - om han sa mmankallat oss, ovär
diga och felande, som vi i mAnga hänseenden äro,

för att taga nya steg mot målet: att få Kristi strids
män att verkligen tåga framåt för eröfrande af
världen, kunna vi då betvifla, att han vill för
verkliga den tanke, han själf ingifvit oss? Skola
vi stanna och göra fråg or? Nej, vi vilja i stället
träda fram till honom och med böjda knän och
böjda hjärtan, med våra själar öfverlämnade åt
honom, med vår tankeförmåga och våra kroppar
lagda på hans altare bedja !tO"Ont utföra verket.
Vi vilja säga ho nom, att våra läppar äro o rena,
men att, om han vill vidröra dem med kolet från
sitt altare, vilja vi säga : »ETerre, här är ja!!, sänd

mig"p.

e n röst, som blifvit a ll t klarare, allt eftersom öfver

tygelsen dag för dag blifvit djupare.
afgifvits i detta enda o rd: »Gud».

Svaret har

Vi vända oss

därför från uppgiftens oändliga storhet till Guds
oäridliga storhe"t... Den kristna församlingen är,
det hafva vi alla kl art .för oss, i närvarand e stund

icke uppgiften vuxen. Hvarför? Därför att hon
i sin helhet icke fattar, alt Guds alltillräc klighet
kommer oss m ä nnis ko r tiH d e l endast genom jt'SUs
I{'ristus, at! det har behagat Fadern, att all fullhet
sk ulle bo i Sonen, att i honom allena ligga dolda
alla visdomens och kunSkapens skatter. S k alet,
hvarför Guds alltillräcklighet icke kommer de hjul
lösa vaRnarna till hjälp, hvarför församling a rna äro
döda eller döend e, är, att vi icke, som vi borde,
hafva vära blickar riktade på Jesus. Han är den

enda kanalen fOr Guds kraft. Han är förrådshuset
för Guds alltillräcklighet. Det är alldeles fåfängt
vänta, att Gud skall uppenbara sin kraft och all
tillräcklighl't utom genom Jes us Kristus. Och därför
att församlingen i våra dagar till stor del ha r för
rin gat Herren Jesus, har Gud måst undand ra ga
henne sin krdft.
Dpt är icke nödvändigt, att vi formulera en
lära om Jesu person och söka tvinga den på män
niskor. Men vi kunna i ljuset af kända fakta fram

hålla Jesu alllillräcklighet och bihringa människor
den klara öfvertyu-elsen, att det är intet a.nna t namn

hland människor g ifvet, i hvilket vi skola blifva
frälsta, än Jesu namn, att Gud icke beg-agnar någon
annan makt i världen för syndares fräl'ining än den
han nedlagt i sin älskade Son, i hans kors, hans

uppständ e l;e och hans förebedjande. Utan honom
äro vi m ak tlösa. Ja, hela vår kraft står i e ll direkt
förhålland e till vår tro på Jesus såsom den fullko m
ligp, alltil1räcklige Frälsaren, församlingens hufvud,
Fur:-;ten för den här, so m borde tåga fram till seger,
men som sänk t sin fana och i sina haracker dyrkar

afgudar i ställ et för alt följa sin Furste.
..... Om nu Gud har låtit oss se den stOra
synen, om han själf andats in i oss tanken på att
vinna hela världen för Jes"u,s - och vi äro ju icke
en skara af småbarn, som på sin moders knän
sjunga sånger, utan en skara af väderbit na kämpar,

,

.., Utdrag ur ett löredrag
missionskonferensen i Edinburg.

af Re". R.

F. Horton vid

"\'ärlds~

Redogörelse för Svenska .Missio
nens i }\ina 24:de verk~amhetsår.
Äter ligger en ärsperiod af verksamhet ä missions
fa lt och i hemland bakom oss. D~irunder har Kinas
folk icke såsom fordo m stätt fr:im mande för de väckande
och omskapande krafter, som uti frän trängt sig in i dess
religiösa, socinla och nationella lif. Det har med vaxande
styrlw berörts af dessa krafter, och i folkets lif hafva
förandringar åstadkommits, som för endast ett tiotal är
sedan syntes omöjliga.
I striden mot opium hafva nya och knlfliga steg
tagits, så att opieodlingen i Kina redan minskat!) med
75 :X, under det att den opieimport, som påtvingats
Kinas folk, ej red ucera ts m~d mer an 3 o J{ .
Till evangelillll1 lyssnar detta folk s§. villigt, att, då
t. ex. höslen 1910 sarsJ.:ilda evangeliska möten <Inordnades
i staden Hank ow, o mkring 60 tuse n ähörare strömmade
till de JO oli ka möteslokalerna och 400 sInd enter frän
regeringens skolor med uppmarksamhet ähörde fralsnin
gens budskap.
I Kinas hUfder inskrifves den J oktober 19 ro som
en historisk märkesdag. _D§. öppnades Kinas första natio
nalförsamling, och denna lyckades af regeringen utverka,
att löftet om inltallandet af ett nationellt parlament upp
fylles redan 1913"
För n~ringarna har det gångna året ej varit mindre
betydelsefullt, enar Kina därunder i Nanking öppnade sin
första industriella l1t~U\.lIning"
Under all t detta hafva pest, hungersnöd och lokala
uppro rsrörel..,er hemsö kt landet.
St5r icke Guds försa mling här inför oerhörda möjlig
heler och inför ett omätligt ansvar? Äro ännu icke vida
trak ter p§. värt lilla missionsfält obrukade, och har icke
redan upptaget arbete där måst öfvergifvas a f brist på
arbetskrafter? Inför de stora och härliga uppgifter, som
här finnas för dem, som tjana Gud, hm liten Ur ej arbets
skaran, och hur ringa och svaga äro ej de, som ingått i
arbetet sä val ute so m hemma! Det är und er intrycket
af denna vär ringhet men i tacksamhet för vår Guds
outs:tgliga trofasthet och makt, som i rikt mätt uppen
barats öfver oss Mven under det förflutna verksamhets
å re t} som vi nu här nedan framlägga beratteIsen o m ut
förd t a rbete på missionsfältet och häl: hemma.

K IN A·M ISSI ON S TIDN IN GEN.

Missionsfältet.
(Berättelse omfattande lmlcndcdrct 19'0 af Aug. Berg.)

C;;uds hushållning och vår.
Eres. 3:

,

I -~ I.

H vilket underbart ord är ej det lilla ordet flåd!
Hum mycket innehåller ej detsamma för lwar och en,
som blifvit delaktig a f dess vUisignelse ! Det synes harva
varit aposteln Pauli Ulsklingsord, ty han använder det
ofta oc h med förk2rlek. Ehuru nåden i hela sin storhet
först uppenbarades genom Jesus Krislus~ var den dock
längt ifrån främmande för dem, som lefde under den
gamla hush&llnin gen.
Till Mos es ropade Herren, att han var: »HerreTl,
Herren, en Gud, barmhärtig och nädig, längm odig och
stor i kärlek öch trofasthet, som bevarar kärlek intill
tusende led och förlä ter missgarning, öfvertrud else och
sy nd" 2 Moseb. 34: 6, 7, och Joel uppmanar fo lket på
si n tid till att Hifva sina hjärtan oeh icke sina kl[der
och omvända sig till Herren, ty nädig och barmhärtig tir
han, längm od ig och stor i näd och ångrar det o nda), 2: 13.
Under gam la förbund ets tid hushällade Gud med
sin nåd på ett sätl, som vi kanske ej fullt kunna förstå.
Tidt och ofta sande han profeter till sitt afftilliga fo lk,
men han hade likvM något mer att gifva, och han gal
det :.i tidernas fnllbordam, då han sände sin Son.
N u skulle man v~1 knnna tycka, att Gud uttömt
,all sin nåds rikedom, men nej, så var ick e förhållandet.
Visserligen talar aposteln Paulus O ln Guds nåds öfver
svinneliga rikedom, uppenbarad gen om hans godh et emot
oss i Kristus Jesus, E L 2 : 7, men ej förrän försonings
verket var fullbor dadt och döden besegrad, fram stod den
i sin fulla härlighe t och glan s.
Under sitt lif och sin verksamhet på jorJen upp
manar nämligen Herren J esus si na lärjllngar att »ej gå
in på hedningarnas väg», Matt. ro: 5; och till den syro
feniciska kvinnan säger han: }}Lät barnen (judarna) fö rst
kasta ej deras bröd (evangel ium) för
blifva mättade hundarna » (hedningarna ), M.ul\' 7: 27. Men efter sin
uppst~ndelse bjuder samme Frälsare : ~Gän u t och gären
alla folk till larjungan , Matt. 28: 19, och äter: »1 skolen
vara mina vittnen intill jordens ande " Apg. I: 8.
Nfldens dörr var nu i san ning ö ppnad på vid gafvel.
Frän d en liden och intill nu har det heller aldrig va ri t
tyst med nådens budskap. Vissa tid er har det rörkun 
nats mer svagt, andra tider äLer mera kraftigt, men verk
ningarna halva alltid varit desamma fräl sning af näd
och förmåga a tt genom nåd en kunna försaka ogudak tig
heten och de världsliga lustarna och lefva tuk Ligt, rätt
färdigt och gud ligt i denna världen och vänta det saliga
hopp et och uppenbarelse n a f den store Gudens oc h vär
Frälsare.';;, Je,>u Kristi, härlighet, Tit. 2: 13.
Det arbe te, som i nedanst§ende årsberättel se med
några korta ord beskrifves) är ej annat än ett vittnesbörd
om denna Guds nåd - nu ej Hl.ngre en hemlighet 
och dess verkningar samt om 7Jtlr hushålln ing med den
samma. Vi, som fått ät oss uppdraget a tt bland hed
ningarna förk unna evangelium om Kristi outgrundliga
rikedom, äro blott jö1'valtart af Guds mångfa ldiga nåd,
förvaltare, hos hvilka HetTen söker trohet. AUt för väl
kanna vi vär egen brist, och det är därför, som äfven
för oss ordet nåd ljuder Ijuft oc h dyrbart.

För hvad som
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utr~lttats,

känna vi ett lifligt behof
»Icke OSS, Herre, icke oss,
utan ditt namn gir tiTan för d in näds och för din sa n
nings skull!»

att med psalmisten ulr opa:

*

•

Äfven u nder är 1 9 I o· har Guds hand varit ö fver
oss till d et bästa . Nägra orol igheter hah-a ej ~igt rum,
vånlighet har p~ fler a sätt bevisats oss, och fo lket nr,
mer an nftgonsin , villigt att lyssna till evangelium.
De svära öfversv:tmnin gar, som hotade att för.störa
ut.sikten a f en god skörd, be rö rde oss jarnföre lsev is litet,
och med några fä undantag ha r skörden blirvit mycket god.
Utrotnillgskriget mot ojJium, dess odla nde, försäljand e
och rökande, - bar laaftigt bedrifvits. Shansi går ännu i
spelsen, men Shensi oc h Honan vi sa goda tecken till, att
äfven de äm na sH\. in på samma väg. E n ämbet~anan i
närh ete n af Haichow är sft n itisk uti alt utrota detta
o nda, att ha n o fta låter arrestera en för ä rrigt OSky ldig
opierökare och underkastar hon om förhör för att utröna, hvar
han köper sitt op ium, med rätta draga nd e den slutsatsen,
alt, om det finnes en, so m röker, mäste det ock finnas
en, so m s~i1je r. Pä. grund af denn a lyckliga sake rnas
ställning kommer den opitos)'lvtrksamlut, som und er ä r ens
lopp fått vara e tt medel till aU föm så många själar öfver
frä n mörker till ljus, frän död till lif, snart att höra till
det förflutna, allde nstund det är föga troligt, att h~d a ll '
efter några nya offer komma att he mfalla under opie 
rökningens vana. Vi ffi h oppas, att de, som hadan 
efter vinnas för kristendomen , må blifva personer af Slörre
karaktärsstyrka, mer lämpliga till ny ttig tjänst och mindre
emottagliga för frestelser, än mänga af de afvan da opie
rökarna hafva varit, ehuru dessa ju på ett särskildt kraftigt
s5.tt [lro ett vittnesbörd om Kristi alltillrackliga kraft att
frälsa.
Antale t elever i v(~r('(, skolor visar en tillökning af
omkrin g 50. Beho fvet af läinpliga ttrare är fort fa rande
mycket stort, men lyckligtvis utexam ineras nu hv~rje är
frä n vårt semi-narjum i Ynnchen g unga män, som med
k r i~tlig karaktär förena kun skaper, lillräckliga för att de
slcola kunna underv isa i va ra mindre skol or.
Värt h op p om att kunn a fa till stän d e tt kvinnligt
seminarium har ännu icke kunnat reali::;(mls, på grund af
att inga Jiimpliga hirarekrclfter kunnat und varas för de tta
arbete. Vi bedja och vänta, att bland den stora 5ka ra
af unga lärarinnor, so m hemma i Sverige fätt missionens
h eliga sak lagd på sina hjärtan, snart n§gra mä tte an
mäla sig för aktiv tjänst på missionsfältet.
Bibdklrrsur för män och kvinnor hafva hällits på
hvarje station. När det så läter sig göra, brnka vi följa
den sede n, att nägon ä ldre manlig församlingsmedlem
hjälper till med alt lära kvinnorna nya s krifteeken, och
det är und erbart, huru fo rt de !fira sig dem ! D et är
numera fä af vära kvinnor, som ej kunna lasa sitt Nya
tes tamente, och m§ nga äro gans ka hem mastadda äfven i
det Gamla.
Våra kvinn liga missionårer hafva vunnit
mycke t genom sitt trogna och ihärd iga arbete.
Husbesök Odl byrrsor utgöra fortfarande en viktig
gren af evangel isatio nsa rbetet.
Två gänger hvarje Är
bä.ll"s llOll/ermstr (stormöten) pä de olika stationerna, '
vid hvilka tillfä ll en dopkandidatef examineras och a ntagas,
o rdet predikas och församlingsa ngeW.genheter hehand las.
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Hvarje hilst hälles i Yuncheng en s. k.ledartkul1!t

Shansi.

nns, dä af förs amlingarna valda ombud, fem för hvarje
hundratal församlingsmedlemmar, samlas... Dessa konfe
renser äro mycket efterlängtade af alla, som haft förrn§.
nen att bevista dem, och ' hafva visat sig vara af fostrande
betydelse för sä.väl deltagarna som för församlingarna
deras helhet.
Antalet under äret döpta uppgår till 10 2.
Gudstiänstenza harva varit väl besökta, särskild t under
vintertiden. På grund af församlingarnas ständiga tillväxt
visa sig våra kapell, med nägra fä undantag, alltför små,
och byggaAdet af nya sådana på flera platser blir snart
en nödvandighet, en utgift, '~ät hvilken man ej kan anna t
än glädja sig, och i hvilken de kinesiska församlingarna,
efter förmåga och med glädje, äro villiga att taga del.
Ä tta af vå1'a arbetare hafva under §.rets lopp lämnat
fältet för att i bemlandet återvin na hälsa och krafter, och
en ny, J, E. Olsson, har anländt till Kina.

Yuncheng.
Stationerade missionärer:
August och Augusta Berg, Carl och E. Blom, Theo·
dor och Sekine Sandberg, Fredrika Hallin.
August Berg har såsom missionens ordförande öfver
vakat arbetet i dess helhet, besökt aUa stationerna samt
.haft vård om den lokala församlingen.
Carl Blom har haft åt sig anförtrodt missionens
finansiella arbete, I detta har han kraftigt biståtts af
sin hustru. Båda hafva ock ge men samt ägnat mycken
tid åt det ständigt växande antalet af sj uka besökande
sam t lit dem girvit god hjälp.
Th. Sandberg har föresHitt missionens seminarium ,
syster Fredrika Hallin en flickskola, och Augusta Berg och
Sekine Sandberg hafva gemensamt ägnat sig ät arbetet
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Med undantag af systrarna Anna Janzon och Maria
Hultkrantz, so m under några månader voro oförm ögna
till arbete, den förra på grund af benbrott, den senare
på grund af invärtes sjukdom, har /!.älsoIt.1Istå'ldet varit
mycket godt.
Den 10 decem ber förenades i äktenskap syskonen
Rikard Andersson och Hildur Engström.

bland kvinnorna, 4 personer hafva döpts, och en för
samlingsdialw n har afskilts.
Elevan tatet i flickskolan har varit 17 och i serni na·
riet 14. Tre af dessa senare elever utexaminerades vid
~irets slut och äro nu anställda som Jarare vid mindre
skolor, tillh örande missionen. Församlingsmedlemrnarnes
antal 38. Insamlade bidrag Tls 14159.

Statistik.

Ishih.

Stationer: I r.
Bistationer: 33.
Församlingsmedlemmar : 706.
Elever i skolorna: 284.
Bidrag frän församlingarna: kronor 767,

•

•

•

Stat ionera de missionärer:
Axel och Anna Hahne, Andrew och Elisabeth Eric
son, Agnes Forssberg, Maria Bj örklund, David Landin och
Edv. Lundström.
Med tillhjälp af evangelister harva Axel Hahne och
Andrew Ericson arbetat inom det sto ra distriktet, som i
sig Ufven innesluter städerna Yung~ho, Lin-chin, Hsia·hsien
och en del ar An-I.

K INA-MISSI ON S T IDNIN GEN.
Agnes Forssberg har, pä. samma gäng hon förestått
flickskolan, tillika med Maria Björklund bistått syster Anna
Hahne i arbetet bland kvinnorna. De två yngre bröderna
hafva hufvlldsakligen a.gnat sig åt språkstudier.
13 personer hafva genom dopet upptagits i försam
lingen, hvars medlemsantal nu uppgär till 140.
26 gossar och 27 flickor hafva bevistat skolorna.
Församlingsbidrag Tls 38.
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icke förran pä hösten. Under tiden gjorde församlings
tjänarna sitt bästa för att leda och öfvervaka verksam
heten, under det att syster Olga Ahlman fortsatte sitt
arbete bland kvinnorna.
Efter sin återkomst har broder Högman delat sin
tid mellan Hancheng och Hoyang. Församlingsmedlemmar
nas antal nppgär till 115, af hvilka 16 döpts under äret.
r6 elever hafva bevistat gosskoIan, och 39 patienter
ha behandlats i opieasylerna. Församlingens bidrag Tls 72, ID.

Chiehchow (Haichow) och Puchowfu.
Hoyang.
På grund af syskonen Henrik och Hilma Tjäders
hemresa i 'tiörjan af året och syster Emma Anderssons
förflyttning till Honanfu för att fylla platsen efter syster
Ebba Bmen, som ock rest hem för att hvila, föll en tung
arbetsbörda och ett stort ansvar på broder V. Wester.
Henen har emellertid uppehållit honom, och arbetet har
pägätt som vanligt, ehuru kvinnorna i Chiehchowdistriktet,
hvari ~fven städerna "G-hsiang och Rue'cheng äro inne
slutna, äro utan kvinnlig missionrlr. ..
Systrarna F. Prytz och Maria Nylin hafva fortfarande
haft sin verksamhet i Puchowfn.
I Chiehchow utgör medlemsantalet 66, af hvilka 12
tillkommit under §,ret. 38 gossar hafva bevistat skolan.
Församlingsbidrag TIs 35. I Pllchowfu hafva 20 per
soner döpts.
Medlemsantalet uppgär till 89. Antalet
elever i flickskolan 18. Församlingsbidrag Tls 65.
Ett gammalt förfallet hus, som köpts för biltigt pris,
har reparerats och erbjuder nu utmärkt utrymme ilt mötes
besökare säväJ vid de stora höst- och v§.rmötena som
vid de s. k. m§,nadsmötena.

She~si.

Tungchowfu.
Missionsarbetare : Hugo och Maria Linder, Anna
Eriksson och N. Svenson.
Arbetet har har betydligt underlättats, sedan en del
af Weinandistriktet öfverlämnades till Engelska Baptist
missionen, men distriktet som det är visar sig dock vara
för stort för endast ett missionscentrum, hvarför upprät
tandet af ytterligare en station med ständiga arbetare,
antingen i Tungkwan eller Huaehow, bäda platserna be
Utgna söder om Weifloden och f. n. utstationer, är nöd
vändigt, sä snart persouliga krafter finnas att ti\l'gä. Mis
sionärerna ha nu flyttat in i ett nytt hus, som vi under
mänga är längtat att komma i besittning af, och som är
mycket lämpligt för arbetet. Ett nytt skolhlls för gossar
har under äret uppförts. Fem utstationer, hvar och en
med sin evangelist, finnas inom distriktet.
63 opiepatienter hafva behandlats. Elevantalet i
gosskolan har utgjort r8. Församlingen har förökats med
ro personer, och uppgär medlemsantalet nu till 65. För
samlings bidrag TIs r 4.

Missionsarbetare : Ida An'dersson och Anna Rosenius.
Syster Ida Andersson har afven under detta §,r haft
ledningen af flickskolan, under det att syster Anna Rose
nius med bibelkvinnans tillhjälp har ägnat sin tid ät
kvinnoarbetet.
Intet dop har ägt rum. En af vilra evangelister,
en lärare och fordom själf en förmögen och inflytelserik
man, har uteslutits från nattvardsgemenskap p§, grund af
visad slapphet mot medlemmarna af sin familj, hvilka han
i sitt eget hem till§,ter att praktisera hedniska plägseder.
40 Ii (2 sv. mil) från Hoyang, i staden Chenghsien
hafva vi en bistation, och hoppas vi, att äfven pä denna
p lats några mä vinnas för Kristus.
12 flickor hafva åtnjutit undervisning i skolan. För
samlingsmedlemmarnas antal uppgär till' r 3 och insamlade
bidrag till Tls 5,60.

Honan.
Honanfu.
Missionsarbetare: O. och E. Beinhoff, Rikard Anders
son, Malte Ringberg samt systrarna Anna ]anzon och
Ebba Buren.
.
Syster E. Buren reste hem för att hvila i april
syskonen Beinhoffs i september, och syster Emma Anders
son förflyttades pä hösten frän Shansi öfver till Honanfu.
Fyra bistationer finnas. 9 personer hafva döpts, och
forsamlingsmedlemmarnas antal uppg§,r till 30. Arbetet
utvidgar sig alltmer. Broder Ringberg brukar hvarje mor
gon gå ned till järnvägsstationen och salja evangeliidelar
samt smäskrifter.
22 gossar och 32 flickor hafva åtnjutit undetvisning
i skolorna. Församlingsbidrag Tls 26.
I Yungning med d ess sju bistationer har arbetet
ledts från Honanfu och närmast ombesörjts af en god
evangelist, som va!"it stationerad i en mer centralt belägen
by. I själfva staden hafva vi en gosskola. Elevantalet
har utgjorts endast af sju, på grund af att de större gos
same undervisats i Honanfu skola. Församlingsmedlem
marnas antal uppgår till 67. 8 dop hafva ägt rum under
~het.
Församlingsbidrag T ls 26.

Sinanhsien.

Hancheng.
Missionsarbelare: Rob. och Dagny Bergling, N. Hög
man och Olga Ahlman. Vid syskonen Berglings hemresa
i mars öfvertogs ledningen af broder N. Högman. Han
bIef dock pä grund af sin hustrus hälsotirlsHmd nödsakad
att i april följa henne ned tiH kusten och ä,tervände själf

Syster Maria Pettersson har _varit ensam här under
största delen af äret pä grund af att syster Maria Hult·
krantz i april måste hjälpa syster Anna ]anzon, som råkat
ut för en olyckshändelse och brutit sitt ena ben. Under
sommarvistelsen pä Chikungshau insjllknade hon själf med
den päföljd, att hon mäste tillbringa flera mänader p§,
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norska missionens sjukhus i staden Ch iohshan, bel~g en
vid järnvägen ej längt från Chiku ngshan. Ganska mycken
sjukdom har råd t bland de kristna och ej sä liten nöd
bland fol ket i allmänhet på grund af den y.n niga neder
börden. 4 personer hafva döpts. Församlingsmed lem
marnas antal 46. Elevantalet i gosskolan 23. Försam
lingsbidrag TIs 6.

Mienchih.
Missionsarbetare : Gusta f Ad olf och Mina SHHhammar
samt Hildnr Engström. De under förra äre t päbörjade
byggnadsföretagen hafva nu a fslutats, och vära syskon
hafva kunn at tillbringa somma ren pä sta tionen i stället
för alt som förut nödgas fara till nägot sanatorium.
Vi hoppas snart få järnvägsförbindelsen mellan denna
station och I-Io nanfu färdig. Arbetet pågår med all kraft.
Sex personer hafva genom dopet upptagits i församlingen,
hvars medlemsantal nu uppgär til! 37. 14 gossar och
flickor hafva åtnjutit undervisning. Kollektmedlen uppgå
till Tis 4,50.

Skolverksamheten.
284 elever halva und er året ätnjutit uudervisuing i
missio nens skolor. Som redan blifvit uäm nd t, har anta
let under årets lopp öka ts med omkring femtio ele vcr,
och alla tecken tyda på att vi i den nilrmaste framtiden
hafva att vänta ansökningar om in trade i vära .'lkolor för
mngt lIera elever, an vi J,unna bereda rum för. Orsa
kerna härtill ~ro dels församlingarnas tillv äxt, dels a tt,
hvad flic kornas undervisning betr~lIrar, det nu kommit
da rhan, att den kristna familjefader n::Lsta n blir ·bränn
mä.rkt, som ej bibringar sin dotter undervisning.
I miSS;Oltssemi·n arict i YmlCluug har det femte läs
llret a fslutats.
Läsningen har under det gångna ~iret pågått mell an
7 i1 8 mänadcr; v§.rterm inen frän 19 fe br. till 2 1 maj
ocb hösttermin en fr§.n ro sept. till r4:de jan. Elevernas
antal utgjo rde ullder värterminen I3 och. under höstter
min en I4. En elev, II Boken l), hvilken redan förut om
nämn ts i Sinims Land af den 15 juli 10 10, slutade sin
kurs med vårterminen, och vid höstterrniEcns början till
].wmmo tvänne nya eleve r. Larjungarna ha varit iudela
de i fyra klasser. Alla ha varit flitiga och ifriga att lära,
och deras uppförande har i allmänhet varit mycket god t.
Med den nu .afslutade hösttermiuen a fgingo tre af
de äldre eleverna, som nu genomgått sin fyraå riga kurs.
Af dessa äro en frän I shib distrikt, en frän Yungning och
en från Mienchih . Uang från Ishih-distri ktet har tillh ört
se minariet fem år, emcdan hans stud ietid flere gå nger
a l brutits af sjukdom.
Alla tre äro gudfruktiga, ~ nllJla
ynglingar, som Sllke rt skola blifva till välsignelse och bi
drotga lill Guds rikes framgång hvar och en på sin plats,
om blott Gud allt fort f§.r taga hand om dem och fostra
dem.
För elen närmaste framt iden -komma dc alla att tagas
i anspråk för missio nens skolor, emedan bchofvet af tro
ende lärare, som afven kunna undervisa i västerländska
ämnen, f. n. ilr mycket stort på vårt fält.
Med denna lermin har ocksä den gamle I8raren Li
afgått fr.än skolan. H a n a nställdes vid seminariet är 1907
som lärarc i modersmålet; var redan då 68 ä.r IOen kry

och liflig och har sedan skutt sitt arbete med nit och
innerlig kärlek. Han har alltid sett pa sitt arbete säsom
en tjänst ät Hen'en och kände det säsom e n stor för
mån' att f5. gifva sina sista krafter åt honom. Under
höstterminen har han dock en tid varit klen, hvarför jag
ej äter vägade anställa honom, ehuru han nog gärna sett,
att han kunnat tjäna skolan ännu ett år.
Han har nu
rest till sitt hem söder om bergen. Mätte hans sista
dagar blifva ljusa och lyckliga med Herren!
I de mindre gosskolorna i sUidern~ Chie-chow, Ishih,
Hancheng, Tungchow, Mien chih, Sinan, Honanfu och
Y ungnin g har verksamheten pågått oafbrutet. I de flesta
af dessa s kolor :ir elevantalet nu så stort, att tvänne Ja
rare krafter behöfvas.
Lokalerna äro äfven otillr~ckliga.
Allt tyder på utveckling. Att i unga år fä lära k:tnna
sin Fr~lsare och fä karak tären danad och hjärtat omska
padt, är ju såväl den enskildes som församlingens lycka.
En sto r del af vära elever äga i hemland et vänner,
som intressera sig för dem och bära dem i varma för
böner I pä samma gång so m de genom årsbidrag möjlig
göra, att vi kunna bedrifva vär skolverksamhet. Utan
tvifvel hafva vi dessa vänners förböner att tacka, fö r att
arbetet på det hela taget har gatt så. lä tt, och alt vii·
lighete n alt vilja fly det o nda och tjana Jesus ar så stor,
som den ä r bland barnen.
Visserligeu göra icke alla
barnen oss gla.dje} men de stå ~nnu vid sitt lifs början,
och vi veta ej, huru framtiden kan gestalta sig. Guds
ord är lefvande oc h kraftigt.
Af be!tofv et pålwlladt är eu mindre slwla i Y un
cheng, i hvilk en seminarieeleverna kunde fä Mva sig uli
alt nodervisa. Ytterligare erfordras nägra mindre skohilr pli
andra pla tser samt tilW111e för sådana elever, som af cn eller
annan orsak ej lampa sig för missioncns tjän st, att un
der kristlig ledning utbildas till nägot handtverk. Af
orist pli personliga krafter, som kunnat upptaga detta ar
bete, ha fva vi ä nuu ej kunn-a t göra dct.
I de fem af :o Dilggryningen :t und erstödda jlidako
lorua har arbet et bedrifvits med [if och lust.
I Yunchengs flickskola har fröken Fred rika Hallin
under värterminen haft 19 och und er höstterminen r6
flickor. Halsotillst~ndet har varit gud t och elevernas fl·it
och uppföran de oklanderligt.
JSllih skola har under äret besök ts af 27 elever. Med
värtennincIl afsl utad e 2 elever den af missionen stadgade
läsekursen. En af dem biträdde unde r höstterminen frök
narna Agnes Forssberg och iVIaria Björklund med under.
vis ningen j de lagre klasserna . En annan af sko lfl ickorn a
fick ocksä hjälp a till. Två af eleverna blefvo under hös
ten gifta, bäda med troende ynglingar.
Herrens Ande har verkat i det stil la, och tre af
skolflickorna bekänna sig ha mtt frid med Jesus.
I PttdlOWfl{' skola var elevernas antal under våren
20 och un der hösten 1 9 .
Flickorna ha varit fördelade
på 5 kla&;er.
Systrarna Frida P rytz och Maria Nylin
hafva bestrid t und ervisningen, biträdda af sa mma kine
siske lärare, som föru t i 6 år varit anstäld vid skolan,
samt af en kinesisk lärarinna.
Till systrarnas glädje ha tre af nickarna kunnat dö
pas, den äldsta af dem 23 är gammal.
I-Ioya1t/JS ilid skola har varit besökt af r 2 elevel.
Furutom fröken Ida Anderssun har en äldre kinesisk lä 
rare och en lärari nna (f. d. elev i Tungcbow) bestridt
nndervisningen. Vi tro, att denn a skola har sin alld eles
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särskilda betydelse, belägen som den är i en trakt, be
ryktad för sina mänga larare, och d'är allmanheten för
stäT att viirdera kunskap, men hvarest kvjnnornas under
visning vari t tota lt försummad.
I I-Iona1l -ju flicksko la har arbetet ledts af frk Ann a
]an zon, biträdd a f en fru G u, en kinesisk da m med bild·
ning oeh upp fost ran, samt en f. d. skolflicka, Chin g. oc h
un de r höstterminen af en extra larare. Antalet elever
har va~it 33. I och med vär terminen slutade 5 flickor
skolan, tre fö r alt ing~ äktenskap. Tvä blefvo, sorgligt
n og, gifta med icke-kristna; hade redan som små b lifv it
bortlofvade it h ed ni ngar. Nägon större, genomgripand e
v::tckelse har ej försports. Men tydligt har dock Herrens
Ande verkat p5 fl eres hj~rtan. Hvarje kväll efter den
gemen:;amma aft onbönen ha barnen samlats har och hv ar,
två eller Oera till sammans, för alt bedja. HiilsotiIlståndet
har varit godt. Tack vare en enskild missions vän s gåfva
har en battre skoll okal kunnat erhållas.
En f. d. skolflicka, Sungpan, som skickats till Peking
för att utbildas till lärarinn a, fick tyvärr lungso t och af.
led i o ktober. Ma n hade i henne vän tat en god med
a rbetare, men Herren ha de and ra tankar. Han tog h enne
hem till sig.
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A f ofvanstäende korta redogörelse framgå r, a tt G ud
i sin go dhe t öpp nat för oss såviil :$ordets», som l> trons »
dörr. (Koloss. 4 : 3; Apg. 14: 27),
Efter förmåga hafva. vi sökt att begagna oss a r dc
gifna tillfUllena till att förkunna frälsningso rd et. Med öd·
mjuk ta cksamh et erk::l.Ima vi, att det ej återkommit fäfängt.
»I cke ~ t oss) Herrt:, icke åt oss, utan åt ditt namn gif
iiran för din nåds, för din sannings sk ull », Ps. l I S: I.
Dehofvet af fiera arbetare ter sig så skriande för oss,
som stå h:trute midt ib land de myllrande skarorna. Må
G uds försa mling alltfort känna sitt helig a ansvar att å t
lyda F ralsare ns sista befall ning om att predika ev angelium
fö r hela s kapelsen I

Hemlandet.
(BerilUelse omfattande tiden 1 mnj 1910-30 apri l 1911).

I hemarbe tet har det gångna ve rksa m he tsåre t gif~it
oss rika an ledni ngar till tacksiigelse . H erren har bevisat
sig som vår h erde, hjälpare och ledsagare. I nöde ns ti
d er, då vi ropat till honom, har bönhörels(! ej uteb lifvit.
Vi erinra särskildt om värt stora tr~ngmä l förra hösten,
då kassan " var tom och våra syskon c,iarute fingo vänta
en h el mlinad pä att få de nödvändiga behöfven fyllda,
sa mt om Herrens underbara hjä lp. Missio nsvanner lan
de t rundt hafva troget stått oss bi med trons tlppräckta
ilander och med kärlekens offergäfvor. Dtirför vilja vi
under tack och lof säga: H erren har fört oss väl igenom.
AlissitJums 2J:dje ånmjj!e fira des d en 8 maj j K. F.
U. lVI:::; hörsal. Af vä ra om bud frå n la ndsorten, hvilka
inbj udits till mö te t, vom nera narvarande. l sa mband
med årsmö tet h öllos missions föredrag i flera ol ik a p redi
kolokaler inom staden, och ett stirskild t ombudsmö te hölls
den 9 p~ K. F. V. M. då missio usfrågor rörande hem
arbe tet gemensam t behandlades.
I slutet af augusti, då br. Josef Olsso n skulle afskil
. jas [{jr missionskallet, anorduad es ett större möte på '/0-
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llall?U:hmd, dar O lsson ätnjutit und ervisning.

I samband
d:\rmed h öll s af K. F. V. M:s missionskrets i Stockholm
en arskedsfes t fö r ho nom på Margretel nnd.
S trax. efter jul hade vi ä Missionsllf1lllllet i pufbo
ett tatksiige/semöte med anledning af IU1JIIIltts lioå, iga li1l
va/'o.
Dell J 4 mars samlades e n större skara missionsvä n
ner ä Nya Husha.Jlsskolan till d et på denna d ag sed\an·
liga bön- och tncksägefsemi1td.
Regdbtmd1la bÖ1U1Jlötm för missionen hafva hållits
måndaga r i St. Göranskyrkan pä. Kungsholmen och tis
daga r i Betesdakyrkan pil Östermalm.
I landsorten hafva J/örn molen för Kinamission en
ano rdn ats af vära ombud i Göttborg, Örebro och Hli5
Iwm·7U1.
Resor i landsorten hafva företagits ar missio närerna
R. Bergling, E. Folke, H. Tjäd er och frö ken Ebba Bu
ren samt af sekreteraren J. Holmgren och kand. G. A.
Österberg.
Fröken S igne Lagergrcll har på grund af halsoskäl
uttradt u: missionen. Missionseleve n V. Pef·ssOIt har a f
gä.tt i och för fortsa.Ua nde af s tu d ier.
Till missiolliin:ka1Jdidater hafva under verksamhets
äret a ntagits lä rari nnan Gerlrud Ha!!dorf fr!ln Mönsterås,
sj uksköterskan EsteJ" B erg frän Stockh olm och I:irarinnan
11lgeb01g A ckzell från Ratrin eholm.
Fröken G. Ha lldorf
afski ldes för missionskalJet sistlidne p fis kd ag vid ofvan
nämnda möte i Husk varna, d~i r hon förut tjänstgjort som
lärarinna och tillvunnit sig mänga v~nner bland Guds
folk.
I bÖljan af september anträdde br ..
Olsson sin
utresa till ](itU7, ank om till Sbanghai den 24 oktober
och till faltet i april efter några m5.naders vistelse vid
spräkskolan iAn king.
Tf"ll lumlm,Jct "hafva i och för nödig hvila återkom·
mit missionärerna Henrik Tjäde r med familj, Robert Berg
ling med familj, fru Judit H dgma n med son, fr öke n Ebba
Buren, O. lleinhoff (fa miljen ~ talJnade pfi vägen i Fila
delfrd , där fru Beinhoff har sin mod er), August och
Augus ta Berg och Axel H ah ne med familj" Pa. väg hem
är missionä r G. A. S talha mmar med fa milj.
Såsom af Svenska M issionen i Kina vald delegerad
deltog E. Folke i ]l,"'di1lb1t1-glwllferwsell. Konferensen be·
vistades dessutom a f missionärerna H. Tjader och R.
Bergling samt af dam kommi Lt eens ledamöter fr ökn arna
E mma Beskow och Sigrid Storcken feldt.
Af lJll~\'s io lleu s ombud hafva lre" IWllförlofvats n~ m
ligen ritläraren A . DidofJ, Växiö, rektor H. Sjövall, Trel·
leborg 1 och brukspatron O. Y lIgströlIl, ÖJsbuda, Degerfors.
F olkskolläraren P. Larssoll, K umla, har afgått på grund
af äJ der . Han har und er mer tin 20 är stätt sasom en
förmedlingslänk mellan missione ns v~nner i Hörs1a och
kommitteen.
Per~ (J n lig vän till broder Hahne har det
mesta, af hvad han sa ndt in, varit afsedt för denne. Vi
tacka ho nom hj ärtligt för ha ns meda rbete un der denna
tid . Fem nya o mh ud hafva tillkommit, näml igen: gross
hand laren S. .!ohullso/I., Luleä, skollämren Bror .Lager
berg, Rumla , lärarinna n K. Didojf, Väx iÖ, fröken jJr.
Flor i.n, H errljunga, och fröke n A . ./o!z01lS.wn, Alingsäs.
Sedan sekreteraren J. H olmgren af hälsoskäl a fsagt
sig redaktörskapet för missionens tidning, ha mission ar
E. Folllc och fr öken Emma Bcsk01B öfvertagit detta ar
bete, och har missionstidningen afvensom kalendern »Hans
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Stjarna i Östern) utgifvits enligt samma plan som före
gäende ilr.
r Kommit/hIt har ingen personalförandring ägt rum;
däremot har damkonJmitttot förstärkts genom inv al af en
ny ledamot, fru Inl:; Böllillg.
I S. M. K:s Kaliforniakommitte har ingen annan
förändring agt nJm, :in att O. Allt1/.. har valts till v. ordf.
i stältet fOr L. E. Wilw.

Revisions berättelse.
U ndertecknade. utsedda af i landsorten varande ombnd Wr
)S\'enska Mission en i Kioa ~ a.tt granska den Da missions rÄke nskaper
för år 1910. fl, efter att harva fullgj ort detta uppdrag. d5rö(ver ar
gifva följande berättelse:
Missiooens inkomster och utgiRer under det gAn~na året harva
utgjort:

Inkomster:

Om missionshemmet
skrifver fru Inez BOlling:

Vi känna oss manade att, med tanke p5. Herrens
godhet mot oss här pil Hemmet, resa ett Ebenezer, ty
:tÄnda hitintills har Herren hulpib. H emm et har
under det flydda äret fått öppna sina portar för allt flera
hem komna missionärer. Herr och fru Tjader och deras
gosse anlände 9- 4 maj I9 l 0, herr och fru Bergling med
sina 5 barn d. ] 6 augusti s. ä., och nu senast ha vi
fält välkomna herr och fru August Berg. hvilka med sina
gossar hitfly ttad e den 10 sistlid ne april. FOr kortare tider
ha fru H ögman (i aug. 1910) samt herr Beinhoff (i apri l
1911) vistats har, likasä 2:ne af vftra kvinnliga missio
närskandidater. fröken Halldorf och fröken Ackzell.
Kandidat Gustaf Österberg. fröken Emilia UlfT samt
husmodern och hennes små ha dessutom haft sin bostad
här noder hela året.
Den lilla till Missiooshemmet härande flygelbyggna
den, som förnt varit uthyrd, blef d. I april d. ä. ledig
och ~lar nu blifvit syskonen Bergs bostad.
I stor trofa sthet har Herren fyllt våra benof, och
tack vare offer villiga vänner har icke blott det lilla hem
met i fiygdbyggnaden kunnat möbleras och iordning
ställas utan särskild kostnad för missionen, utan afven
linne och andra förråd, som hårdare anlitats i samma
män som »familjen vnxit,:t blifvit tillgodosedda, ofta
i rätta stunden, d. v. s. när de varit nära att taga slut,
och dn. S&SOIll dinkl svar p& blil!.
Med undantag af fru Tjader, som i början af !het
hade en rätt allvarsam och präfvande sjukdomstid. och
hennes gosse, som ock måst intaga sangen tör förkyl
ning vid ett par tillfallen, ha vi fätt vara friska och se
detta som en särskild Guds nad, då skarlakansfeber och
mässling npprepade ~nger gått som epidemi i var Ome
delbara narhet.
Si! ha vi di! all an ledning att prisa Gud för dagar,
som gä.tt, och att se framät med förtröstan. Åtsk ill iga
reparationer stä nu såsom oundvikliga fö r dörren. ELt
hem för missionäl'sbamen är ju ock planeradt - för allt
behöfva vi utbedja oss Herrens råd, ltdm'ng och. välslg.
11dse likaväl Som medel - och vädja vi till eder. kära
missionsvänner. att hjäl pa oss i bön om att allt fär bli.
som H erren vill och till hans ära.
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Och nu till sist ett vann t tack till eder alla, som
med karl ek, förbön och rikliga gäfvor bidragit till att [ör
Jesu nalDns skutl upprJtta trons lydnad bland hedning
arne. Herren fullborde krafteligen hvarje godhetens upp
sat och trons verk, p§. det att var Herre Jesu Kristi
namn ma varda förhärligadt i eder och I uti honom efter
vär Guds och Herren Jesu Kristi nM. (2 Tess. I: 12).
K ommitteen för Svenska Missionen i Kina.

Å

ballk inncst.iende (ink!.
kr. 2,000) ... ... ...... .

Koskllllska

fonden

........... , ..... . .... Kr.

b) G4fvomedel :
Till Allm. missionsfonden ..
Kr. 62,7 26 : 93
) Fonden för inr. arbetare
4.793: 30
4,620: 20
I
SIwifonden
Bokfonden ............ .... ... . ..
18 5: 15
13: 4S
Hosfondeo ...... .. .
) Fonden fO r sommarhem i Kina
5,388: 29
I
diverse åndam3,1
2.616: 40

]ullMorn:lS konto ......

' -_ _-'See:_

Kr. 80,3119: 32

e) Dl1;eru inkom.rt<'!y:
Inkomster fr. missionsh. trädgård Kr.
Hyra för d:o flygelb . ...

101: 48
300 :
Kr.

bokförlaget:

. Kr.

Prenumerationsmedel ..... .
Försålda kalendrar och böcker

J ,962:

__I'l~:
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Kr. 3.359: 6r

e) Räntemedel :

A
Å

Kr.

hUm. miss1onsrondeo .
Koskullska [onden

38: 02
84: 3 0 Kr.
122: 32
Summa Kr. 87,02 1: 42

Utgifter:
a) MifJum.rutgzfter ..
Utsänd t till Kina ........
Kr. 58.200: 38
1,051: 30
Missionärers utrusto. och utre·sor ... I
Missiooärskandidaters uoderhåll ...
865: 93
Hemmavarande rruSSIQnarers och
barns underhåll .................. . . . '
9.7 I~':'" 28 Kr. 69,830: 89

b) Ko.rtf/ader flIr fa.rtighet och zlltJwtarier:
Div. arbeten för fastigh eten v. Dufuo Kr.
) trlidgAl'den .,

104: 37
37: 62

Kr.

J4l; 99

c) Omkostnader:
UoderMll och aftöningar till sekre
terare. expeditionspersooal samt
reseombud ............... _........ Kr.
Hyra ror exped itionslokal jämte upp'
värmning, belysning m. m..... .. K,.
Missionsresor .......... .. ... " ..... . ..
»
Porton oeb telefoner ... .

Trycksaker,

12

594: 85
1,067: 65
542: 06

skrirmalcrialier. spar*

bössor m. m ... ....... ......... .
Omkostnader för jullldonI.1 ...... ..

Utskylder för missionärern:> ....... ..
Omkost nader

5.579:

867: 79
109: 57
59: 9 1

för missionshemmet,

bränsle, sk!ltter,

telef~n

m. m....

_* _ _~~~..: .!..? Kr.
. - -y;;·,lsi)o~tI<;'.

9.459: 7<
79.432: 62

K iN A·M i SS lON S 1'1 DN IN GEN.
Kommitteen för S. M. K.

Transport Kr. 79,432: 62

d) 7idni11{:-en och bokjdrlogd.'
Papper, klicllccr, tryclmingskostna
der m. m. för tidningen
Kr. 2,941: 55
D:o för kalendern
__I_~~?~-:2. Kr.

c) Be1u911nittg till

best§.r af följande ledamöter:
a) ordinarie:

E. Folke, ordf.
Joh. Rinmatt, rektor, v. ordf.
J. Holmgrw, sekreterare.
Ie. G. lJfat;mtSS011, ingenjör, kassaförv.
O. v. Ftilitzen, kommendör.
I{ad Fries, Fil. dr.
Joh. Hedengrw, godsägare.
I. Lalldgren, ingenjör.

4,012: 34

I9II:

A

bank mnestiende (inkl. Ko
sknlIska fonden kr. 2,000) ...... Kr.
Kontant i kassan

2,123: 21

1.453: 2S Kr.
Summa Kr. 87,021: 42

Till missionärerna privat ha under !l.ret

öfver~ändts
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7,787: 4 1

b) konsultativa:
Tillgångar den 3 I dec.

I

I{nut Bergil: med. dr.
II. Dillner, öfverstelöjnant.
A. Hylander, kyrkoherde.
G. Reutererona, fangelsedirektör.

g I o:

I hemlandet:
Kr. 2,123: 21
Å bank innestående
Kontant i kassan
1,453: 25
Egendomen kv. I'erlhönan, Dufbo ) 20,000:
Lösegendom därstädes ................ ..
2,155: 22
Kontorsinventarier och böcker
____
5 2~~± K r. 26, 252: 32
0.0.

I Kina:
3 hus
l

2

Yunc11eng 0'00.0......
Tungchow-fu
Haiehow ....
Honan-fn
Puchow~fu ..
Hoyang... ... .......
Siuan
................ .
lvIienchi ........ •.••• . . .
0.0.

2
D

"I

."

•••

0.0

Kr.

8,4 00 :
5,000:
1,5 00:

9,77 2 :

•••••

:.

2,4°0:
1,39 6 :
2,o00:
2,5 00 :

Summa Kr. 59,220: 32

Missionens damkommitte
har följande ledamöter:
Fröken Emma Besko?iJ.
Doktorinnan iV/aria Bag.
Fru Itlcz Bölling.
Fru Bell Fn·es.
Fru Elin Holmgren.
Fräknarna A. och L. Schötl.
Fräken S. Stoream/tldt.

S. M. K:s Kaliforniakommittees
medlemmar äro:
Alex Dam·t!son, ordf.
Ch. Allderson,
A. T Lt'ndgnn, kassör,
L. E. Wilen,
Tf/m. Lat·son,
O. Allen, v. ordf.
I{. G. Lindguist,
E. H Lindquist.

Skulder.:
Inga.
Ulöfver ofvan redovisade gåfvomedel har missionen, enligt
testamente efter aGidna Lotta Jonsdotter, fått mottaga elt belopp af
Kr. 8,.965: 50, hvilka medel dock först blifva disponibla, sedan testa~
mentet vunuit laga kraft. Den aflidnas minne kommer säkerligen
af missionens vänner att bevara!) uti tacksam hågkomsL.
Revisorerua hafva tagit del af styrelsens protolwll, hvarjämte
inför revisorerna blifvit företedda åtkomsthandlingarua till missionens
egendom i Dufbo samt följande brandfårsäkringsbref i bolaget Norr~
land:
I
I
I

SJef\ska mISSIOf\ef\S
mlSSIOnarer,

st. å Kr. 20,000 å den fasta. egendomen,
st.
5,000 » lösegendom vid hemmet,
st.
500»)
d:o
på kontoret,

äfvensolIl insättniugsbevis från bauk å missionens kontant iunestu:
ende medel, och har därvid intet varit att erinra.
Missionens tillgångar uti fasta egendomar i Kiua hafva under
året ökats med tvänne nya hus, nämligen ett i Honan-fn för en
kostnad af kr. 6,022 och ett i Hoyang för kr. 646 eller tillsammaus

kr. 6,668.
Vid besök å Missionshemmet i Dufbo befunnos byggnader och
inventarier vara väl vårdade
Några mindre reparationer och för
ändringar å egendomen, som anses bchö.fliga, torde kpmma att utföras
uuder innevarande år.
Räkenskaperna med tillhörande verifikationer hafva befunnits
uti. utmärkt god ordning. och då under revisionen ingen anledning
till anmärkning förekommit, få vi tiIlstyrka., att ansvarsfrihet för
förvaltningen af missionens medel nnder år IgIO varder Kommittcen
beviljad.
Stockholm den 4 maj 19lI.

F. T. OlSS01•.

Fritz Eckert.

Ca,,-l Boberg.

(årtalet angifver året för deras ankomst till Kina)
i Kina:
Fredrika Hallin
1889
Anna Janzon
1890
Frida Prytz
.... , ............. .
1890
Carl F. Blom
........ .................. .. , ...... ...... . .
1892
Ethel Blom (född Usher)
........... ... ............... . 1901
Theodor Sandberg
........... .
1892
Sekine Sandberg (född Storhaug).
1891
Anna Eriksson
1892
1894
~~Linder
.............. .
Marie Linder (född Bordson)
1903
Emma Andersson ...
1895
Agnes Forssberg..
1896
Maria Pettersson
...... , ..............
1896
Verner Wester
1903
Andrew Ericson
1903
Elisabet Ericson (f. Hesse)
1901
1903
Ida Anderson
...
Nathanael Högman
...... 1903
Maria Nylin ......... .
1904
a)
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Rikard Andersso n .
Hildu r Anderss on (f. Engströ m)
Olga Ahlm a n ...
Ma ria Björklund
Maria Hultkran tz
Ann a Rosen ius
.... ... .. ,....
David Landin
....... ..... .
Malte Ring berg .. ... .. _. _..
Nils Sve ns son .... ..
..... ..)
Ed vin Lunds tr öm
J osef Olssoll
.... ...... ... • , ... ... . ...... .

.............. .
~

1905
1908
1905
1901
1901
1901
1908
1908
1909
1909
1910

i hemla ndet för hvila:
Henrik Tjäder
..... ..... _.... .. . _.. .. .. ..
1889
Hilm a TjUd er (född Blomberg)
. _... , .. .. .. .. .. .. ..... .
1892
August Berg
.... .. .. .. .. _.. ...... ........ .
1890
Au gusta Berg (född Hulan de r) ...... ... ... .. .... .. .
1892
Axel Hah ne .. ... ..... ........ ..
1890
Anna Hah ne (född Watz) . ____ .... ..
1693
Robert Bergling
..... ........ .. .. " .. .
1892
Dagny Bergling (rodd A. s) ___ . __ ..
1895
Ebba Buren .. .... ..... ... ..
1894
Gn staf Adolf Slåihamm ar ... ... .. ..
. ..... ... _.. .. .. 1891
Mi na Stålh a mmar (född Svensson) .. . .. .
1891
Oss ian Beinhoff
........ ...... .
.... ............ ,
1902
Edith Beinhoff (född Rowe) .. .
1903
Ju dit Högman' (fOdd Gus tafsso n)
1905

h)

d

.. ..

c) i hemarbetet ;
Erik Fol ke
...... . ......... ... ... ..... . _..
In e2 Bölling (född Be rzelius)

Ombud

landsorten.

aj Manliga ombud.
Ahl borg , J. O., folks kollär;,are, Klämn ,!, Os ka rshamn.
Ahlgren , V., kyrk oherde, Asby.
Ahlstraud, K. O., fol ksl<all ä rare, Risi nge, Finsp ong.
Ande rss on, S" landtbrukarc, Bro dderud, Mariestad .
Andersson, A., folk s kollä rarc , oKristine ha mn.
Andrell , Ka rl, folks kollärare, Ak er.
Berg, M. E' J handlande, Ödes hög.
Berggren, Olof, kyrko herde, Råda .
Bergh, A, kyrkoherde, Ba rkeryds by.
Berg qvist, F' J kommini ster, Nassjö.
Bergström, E., kyrkoherd e, Odens vi, Odensv iho lm.
Bjurs te n, K. E., ban ktjänstema n, Gö te borg.
Blom be r&1. K. M., f. d. fo lksko lWa re, Liljeholm en.
BOdorff, P. A. , kyrkoherde, Halltorp.
Bohlin , A. , folks koll ä rare, Källunge, Gotland.
Bää rnh ielm, A., kapten, Umeå.
Carl bo m A. E., kyrkoh . Backe.
Carlsson, C , rådman , Lindesberg.
Carl sson, C. W ., pre dikan t, Töreb o da~
Da hlberg, F. G., fo lkskoll ä ra re, }")ötene d.
Dahlg re n, F. J., folks ko ll ä ra re, Ange.
Dahl in, A., pred ikant, Ofvanm yra.
Dah b tedt, L., kyrkoherde, Wilh elmin a.
Di ckson , A. E., godsä gare, G~.iteb o r g,
Dillner, J ., trädgå rd s mä sta re, BureA, Skell efteå.
Elmc rs, O., kyrkoherde, Wånga.
Eriksson, E., förste lärare, Järn boås.
Ernqvi st, G., kyrkoherde, Va rtofta, Åsaka.
fa lk, J ., ko mmin ister, Stengå rde:"1 Högsjö.
Fors he1l J. Pl ym-, l<yrkoherde, Ma rkaryd.
Gran er, G., folkskoll är a re, Mota la .
Gyllenskö ld, A. , komm endör!<apten, Dj urs holm.
Hagberg, S . E., kyr koberde, Tenhuit.
Hagstra nd, O. F., ko mmini s ter, Vall-,?j ö, Hultagå rd .
Hall , G., hemm ansäga re, Böncryd, Ödes hOg.
Hallberg, A., kyrk o herde, Fli s by.
He nriks, S., kyrk oherde, Sva rtorp.
Hultberg, N., folk s kollärare, Hör/c.
t
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Hultin, J. W,! fo lkskoll ä ra re, Torstor p, F}ns pong.
Hultkrantz, K. J.) godsägare, Bj tl rnö, .HelJebol.
J-iä ggstr60l, L.: kommin ister, NorrköRmg.
Joha nsso n, A. P ' I landtbru kare, S. Lmdkulla, RamfalJ.
Johan sso n, J., f. d. folks koJlärare, Uppsala.
J oha nsson, S'J handla llde, Eksj ö.
Johanson, J., lancttbrukare) Rupe, Gi sebo.
J ohnsson, S,) gross handlare, Örebro.
Johan son, S. gross handl are, Luleå.
Jou sson, J. A' J lan dlbruka re, Es pefall, Medalby.
J onsso n, A 'I fa brikör, Rosenfors.
.
J onsson, J. F., la ndtbrukare, Sand seryd, JÖnköp mg.
J6rgen sen, N., direktör, TuJlgafIl, J erna.
Kjellberg, E., bruks patr on, Göteb org.
Kjell gren, K. G.) kom minister, S undsvall.
Kli ngner, G., kommini ster, Göteborg.
Lagerbe rg, Bror, folkskollä ra re, Bråns ta, Kumla.
Lagergre n, A, kakelugns makare, He mse. .
Lind blom 1 C. F., kontra ktsprost, As keby, LlIlgh c m.
Li ndk vist, E , kon su l, Norrk öping.
Lin dström, Aug., kyrkoh erde, Hel s ingborg.
Lingström, A, s kolföres tå nd a re, Mariarmeiu nd.
Ljun g qvi st, c., handland e, Mullsj ö.
MeurJing, Ch., kontra ktsprost, Kristdala.
Mogens enkF., handlande, Gl emmingebro.
Niletlius, ., ap o te kare~ Jönköpi ng .
Nilsson, A., fOlks kollärare, Hackwad.
Norba.ck, O., kyrkohe rd e, Mo, Helsingm o .
Nord ling, J .) folksk oll ä rare, Kramfors .
Nylin, C , f. d. folks kollärare, Örebro.
Nyst edt, B. J., fOlks kollä rare, Götebo rg.
Odhn er, c., rå dman Ma riestad.
Olsson, C. M., fabrik ör, Sllnne.
.
Olsson, P., hemm a ns ägare, Granby! Hall ~ berg.
Ottand er, O. A, kontrakts prost, Ostervål a .
Oxelqvi s t, N., verkmästa re, Hu s kva rna.
P ersson, P. G., Eriks hill, Bo rås.
P etterss on, A. J., kontrakts pros t, To rså ker.
Pettersson, C. F., folkskoll ä rare, S ka ttunge by.
Pettersso n, P. E., handl ande, Hvetl anda.
Qvarns tröm, K., kyrkoh erde, Ingatorp.
Ra ms ten, H., komm endörkap ten, Malm ö.
Ri s berg, P., kyr kohe rde, Lorta
Ryden, A, kyrkoherde, Ra ms ele.
Rydq uist, E., kyrkoherde, Gi stad .
Samzelius, E., banktjä ns teman, Kumla.
Sa nden. J o h., kyrkoherde, Askersund.
S is elI, M., folkskollä rare, Mora.
S ten bäck, c., pas tor, S ödertelje.
Sund, K., fOlks kollärare, Norrköping.
Sva nbe rg, J., maskinist, Ka rl s krona.
S vensson, G., kamrer, Ltdköping.
Söderb org, A., folkskollärare, st. Mellös a.
Söderholm, G. E., pasto r, Öfverl ä nnäs, Un drom.
Th a m, ~'} pro vi nsiallä karc, Ga mleby.
Tham, w ., brukspa tron, Hus kvarn a.
Thavenius , G., apotekare, Ulriceh a mn.
Thörnqvist, S., la ndtbrukare, Mas pclösa.
Toriu, K., kyrkoherd e, Sjövik.
Tro net, P ., stations in s pek tor, Alfves ta.
Unoss on, C , ha nd lan de, Fors erurn.
Venn ers tcn, K., s ekreterar e, Borås.
Wes te r, O. A., domprost, Luleå.
W es tersträ m, 1(., LlOdbru kare, Tum ba.
W estma n, A' handlande, Korsnäs.
W ili en, G., kyrk oherd e, Edsberg.
Witten crona , A., kyrkoh erde, Rök.
~k esson, O., fol ksk oWl rare, As keby ,
As tröm, J., kron ojägare, Unders åkc r, Håll a nd.
Obergh, F: kyrk oherde, Wännås, Spöland.
J
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b) Kvinnliga ombud.

And ersson, Ch., fr öken , Vadste na.
Degerholm, E., fru, Mariestad.
Did off, K, lä ra ri nm~, Väx iö.
Dillner, H' I fröken , Nora.
Ekl und, M., fru, Vä sterås .

K I N A·
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Floren, M'I fröken, Herrljunga.
Gallander, G.~ fröken, Uppsala.
Granlund: E., fru, Skärfsta, Sollefteå.

sig hennes make af Her
ren särskild t kallad att
ingä i det arbete, hon
l ~imDat.
Han emottog
det som ett arf, som han
sku ll e förvalta till Her
rens ära. Under de 5r,
han varit ombud för mis
sionen, har han många
gänger varit Herrens ut
korade redskap. Han
ljanade alltid med glädje.
E n af ho nom testamen
terad större sum ma. som
utföll förra månaden, kom
afven säsom en gäJva
från Gud i rätt tid. Vi
tacka Gud och gladjas
öfver hans trogna tj~nst.

Holmgren, A., fru, Köping.
Johansson, A. fröken, Alingsås.
Karlsson, M., fru, Askaremäla, Misterhult.
Koch, A" fru, Linköping.
Nyblad, S., fröken, Skellefteå.
Olsson, E. J fröken, Helsingborg.
Pettersson, Alma, fröken, Bärsta, Hackwad.
af Sandeber~J J., fru, yanersborg.
Sunde!!, J.) fru, Malmö.

Uhrbom, fru, Värnamo.
Weinberg, E' I frn, Karlst<1d,
Wettermark, M.) fröken, Öxncred.
Widmark, E. J fru, Helsingborg.

Våra l\emgångna ombud.
Anden Dido(f,

r.

d

teckn ingslärare vid Växiö
allm. ' läroverk saint vid
folkskollärareseminariet i
samma stad, föddes den
5 mars 1853 och fi ck
hembud den I3juli 19 10.
Varm missionsvan bar
han särskild t Kinas nöd
tungt på sitt hjärta och
verkade under en 15ng
följd af år såsom om
bud för Svenska missio
nen i Kina. Och detta
ombudskap utöfvade han
på det kraftigaste sättet
- på kna. Hans kär
lek till och förbön för
Kinamissionen lefva kvar
bland hans efterlefvande.
Anders Oldoff.
Hans dotter, fröken Ker
stin Didoft~ lJ,ar i hans ställe inträdt som ombud för mis
sionen. »Jag lägger frimodigt mig ned i min grift, Min
Jesus själf sätter pä graf
ven den skrift: Jag lefver,
l skolen ock le fvat. Dessa
ord hade han själf be
sl!1mt skulle stä i hans
dödsannons. Frid öfver
hans minne!

Olof
Brukspatro n
Yngström har under flera

Olof Yngström.
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är tjänat Herren i mis
sionen. Han väcktes till
intresse för S. M. K.
genom sin hustru, f.
Dickson, hvilken före
deras äktenskap under
mänga är med nit och
kärlek arbetat för missio
nen.
Herren hamtade
emeller tid snart hem sin
ljänarinna, och då kände

Hjalmar Sjövall.

Re ktor Hjalmar Sjö
vall kom i beröring med S. M. K. under sin riksdags
period, då han plägade deltaga i missionens bönemöten.
Han vittnade gladt och frimodigt om sin Herre och tog
med intresse del i arbetet, sä länge han lefde. Nu ar
hans verk fullbordadt. Han är hemma.

jiälsl'\il'\g till lT\oderförsamlingen
Sverige.
(Hemsänd med missionär Aug. Berg).

Till de vördade lararne!
Frid!

Vi erkänna i all ödmju khet, att vi aro onyttiga tja
nare, och att vära kunska?er äro ofullkomliga.
Genom eder offervillighet har dock en skola upp
rättats här, i hvilken girves oss tillfälle att noggran~
forska i den Heliga Sk rift.
Detta är i san ning Guds stora nftd sävä! som eder.
Af hela vftrt hjärta tacka vi Eder, men vira ord, hur ll
skola de nft Eder? Jo, vä.r lärare. Pastor Berg, skall
fara hem till sitt land igen. Vi begagna oss dä af dett3.
lyckliga tillfälle och öfversända med honom denna vår
skrifvelse för att ö fverlämnas till Eder, vördade lärare.
Ehuru vi icke kunna ätergtilda eder godhet mot oss,
önska vi dock fil gifva ett prof pä. den tacksamhet, vi
hysa. Vi till önska Eder all a frid!
Samtliga elever i seminariet i Yuncheng, provinsen
Shansi, kejsarriket Kina, buga sig vördnadsfullt.

Kejsar Hsiian-Tung's andra regeringsär, den tredje
dagen i tolfte mänaden.

Ett besök

Hsiao-i

Sedan snön smalt ned pft bergen i Sha nsi, sknlle
C. Blom, V. Wester och jag resa dit för att utse tomt
till hvilohem.

En del rekognosceringar kunde dock göras

KIN A-MISSION STI DN INGEN.
utan mig, hvarför jag fick tillfälle hälla en liten bibelkurs
i Hsiao-i. Till bragte 6 dagar i ljufiigt umgänge med 10
id. 12 troe nde frän denna trakt.
I oc h med de män, som nyligen döptes, har friskt
blod tillförts församlingen. Det är sprudlande andligt lif
i ett par af dem.
För att kunna se till kreaturen och
vakta gärden för tjufvar måste de kväll och morgon gå
en 5 km:s väg. Detta oaktadt var en af dem ibland
före daguingen i grannbyn och hrLmtade andra. Herren
välsignade kursen. Missionssinllet vaxer. Hvar och en
försö ker fä flera med sig till mötena, och H enen ger dem
själar. En man, som i 28 års tid såsom taoistpräst
genomvan drat Kina, frän de sydligaste provinserna till
Turkestan och Mandschuriet, för att genom tillbedjan
försäkra sig om evig salighet, var bland dem, som sade
sig vara besln tna att följa Jesus. För 12 är sedan hade
han vak nat upp öfver taoismens falskhet och' utträd t ur
sekten. - ' Det var mig en stor uppmuntran att se fleras
glädje, då deras begäran att fil Iegelbunden gudstjänst i
sin tra kt, 10 km. frän Hsiao-i, beviljades. De skoja
$(:t.mlas i hemmen en gäng i mänaden , dä predikant kom
mer frän H siao- i. N u fä kvinnorna ocksä tillfalle att
höra Guds ord. J ord män en där är beredd, i det en hel
hop f. d. opiepatienter äro bosatta där. Bedjen fö r dessa!
D§. den nuvarande lokalen blifvit för liten och obe
kväm , besJöto vi hy ra en annan, som erhjudits oss. För
endast sju är sedan motades vi vid försök att hyra en ledig
lokal. Församlingen sade sig nu vara villig att bidraga med
minst 10 tal pr är för själfva kapellet. S. M. K. dispo 
nerar en del af gärden. Några män lofvade hjälpa evan
gelisterna pä deras predikoresor till byarna.
Pä söndagen predikade jag öfver s6ndagsskoltexter
med de stora planscherna såsom illustration. Verkan af
planscher pK en kines är sUl.ende. De hjälpa ocksä min
net. Valsigne Herren alla, som hjälpa oss att skaffa
sä.dana! Min vagn var på morgonen ute och hämtad e
in troende kvinnor från landet, och de voro förtjusta fä
vara med. Jag höll fem möten. Det sista, vid hvilket
förevisades bibliska laterna magica bilder, hölls ute i det
fria vid en teaterestrad. Omkring 500 personer vara
närvarande och uppförde sig mycket väl. Jag talade i
nära 2 timmar öfver Jesu lir. Dä jag slutat, k::i.nde jag,
som skulle jag velat predika tvä timmar till. D ä vi för
6 är sedan första gängen slogo upp värt predikota.lt här,
hörde vi rykten, att man ämnade slä ner tältet. Tän k,
hvilken förändring pä nägra fä. ä.r! H vilken makt ar inte
evangelium! Ändä predika vi icke det evangelium, som
Kina sträcker sig efter, d. v. s. om järnvägar, skolor, mo
dernt jordbruk, grufdrift m. m., utan vi predika evange
lium om den Korsfäste, för mänga en förargelse och för
andra en galenskap. Men de tmendes gudfruktiga lif är
något, som inte ens hedningen kan motsäga. Och mä nga
dra!;as till oss, äfven om det sker i hemlighet.
Jag skulle bli mycket ta cksam, om nägon af vära
vänner kunde hjälpa mig med bibliska, hels t kolorerade,
taftor för min laterna magica. Jag saknar helt och hållet
bilder från Gamla Testamentet och behöfver afven fr§.n
det Nya, särskildt några fralllställande Jesu underverk och
liknelser. Dc kunna köpas genom Kina Inland-missionen.
Vår kommitte ombesörjer gärna ett uppdrag, om medel
insänåas.
Vid kursen framförd e jag en hä lsning från flera
missionsvänner. Deltagarue gjorde sig underrä.ttade om

huru missionens verk i hemlandet utföres. Dä de fingo
höra, att intet understöd erhalles frän regeringen, nägon
kommun eller andra mäktiga korporationer, utbrast en af
dem: ) Ko mmer dä. allt endast genom tro och bön ?.,
»Ja. ,
»Det var underbart. Tänk, bröder, hvilken makt
tron är! Di mäs te vi Dcks§. tro pä. Herren och bedja l) .
Vid bönemötet hörde jag sedan varma tacksägelser
uppsändas för moderförsamlingens tro och uthälliga nit,
äfvensä bön o m välsignelse öfver eder, att I icke män
tr öttna att nu hjälpa församlingen i Kina.
Sedan vi började instruera ledarne att uppgöra kartor
öfver sina distrikt och att föra dagbok, har det blifvit
mer reda i deras arbete. Blicken har vidgats, och de
ha sporrats till bittre tillvaratagande af tiden och mera
planmässighet i arbetet.
O) att vi nu ocksä finge se ett kraftigt Andens ut
gjutande öfver vär lilla skara! V§.ra hjärtan län gta efter
en väckelsens vind fÖTst och främst bland de troende.
Men det är inte endast dä, som Herren är nara. Att se
efter honom [ fven i det stilla, sakta susandet är en af
de lärdo mar, han genom en af dessa veckors texter
gifvit mig.
Min hustru och våra medarbetare {örena sig med
mig i va rm hälsning till alla., som a lska oss i tron.
Tungchow fu den 2 r mars I9r I.
Eder medarbetare
Hugo Llnder.

P. S.
Det var under min resa i Dej-nan-distriktet glä djande
att h öra, att syster Olga Ahlmans bibel kurs har i Tung
chow varit till stor välsignelse. Kvinnorna äro nu ifriga
att läsa bibeln i sina hem och ha fått någonting att saga
om den sanne Guden.
En hustru, som var med för första gängen, lockad
med af sin troende man, blef helt förändrad. Medan hon
förut i hemmet ständigt grälat pä sin man oc h sin son,
har hon nu inför hela familjen börjat tala godt om evan
gelium, ja, t. o. m. lofvat sina sonhustrur a tt få bevis ta
vårens stormöten. Mannen strålade af glädje, dä han
omtalade detta, och önskar, att vi skola bedja [ö r hans
stora fam ilj, att söner och so nsöner mä med honom
vandra mot himmelen.
H. L.

från resor

J1oljangdistriktet.

Vå.r en är säddens tid. F ör oss gäller det att så
och att bida i tro pä den Herre, som sagt om d en dyr
ba ra sådden : :tmit! ord skall icke vända rmbaka till mig
fåfängt utan göra, hvad mig täckes, och hct(va fra m g~ ng
i det, hvartill jag utsänder det. » Vi behöfva e n standigt
lefvande tro på den härliggjorde Herren Kristus, som
från Faderns högra sida för sitt verk till seger på jorden.
Värmänaderna äro särskildt egnad e för missionsresor
och arbete i landsbygden . F ö rsamlingens äl dste, en a f
v§.ra bibelkvinnor och jag VOTO förra veckan ute i nägra
byar. Vi gäfvo oss åstad pä morgonen och kommo vid
middagstiden fram till en b y I dar vi ha sökare. Den
första, som mötte oss, var en kvinna, Li-ta-sao, sOm jag
just hade hoppats fä träffa. Hon hade kommit fr~n sin
by på morgonen utan att veta, att vi VOTO på väg dit
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Jag

ville särskild t bedja om jörbÖ?l för henne och tala
något om, hur vi första gängen gjorde hennes bekantskap.
Dä vi för snart ett är sedan för första gängen voro
l denna by, var »Li, en a f dem, som kommo för att
höra och se. Det föreföll ocksä, so m om hon lyss nade.
Det var något så reelt och uppriktigt hos henne, som
verkade godt. H on iakttog till en början .en yiss reserva
tion men bö rjade sedan förtroendefullt nUnna sig oss.
Sommarmänaderna gingo, och med tanken på
höstarbetet kom också hoppet att ~lter 5e väT Li-ta-sao.
Under hösten besökte vi den by, där vi h"alfat henne;
hon har där en syster, som hon halsar på ibland. Men
så förä1uf1'ati hon blifvit! Nägot försk räckligt hade händt.
H on berättade det nn för oss. Hennes dotter var död ,
hade l>hoppat i brunnen,!> och »Li., gick nu omkring,
sl1som hon själf sade, som en vansinnig, hade ej ro
någonstades. J ust nu stod h on i begrepp atl bege sig
in till ett af templen i vär stad för att där inför afguden
anklag'a den, som tillskyndat dottern döden. Hennes
vänn er och gra nnar hade fö rg:1fves sök t hindra henne i
hennes plan. Kosta, hvad det ville, skulle hon in till
templet, fastän hon ej var omedveten om, att hon å sin
sida kunde bli fö rem!U för ~Anden s:ll straff eller hämpd.
I denna sinnesstämning återfunno vi henne nu. Ar ej
Herren sig lik i att gå efter de förlorade? Han finner
också de sina och leder dem rätt. :Med hans hjälp för
mädde vi nu :II Li» att afstå frän sin plan och i stallet
följa med oss in till missio nsstationen, där hon stannade
nligra dagar. Nar vi denna gäng kommo till samma by,
var hon den första) som hälsade oss vä,lkommen. Anrru
har nog ej hennes sjal funnit ro, men - bedjen flr htmu!
Samma dag fortsatte vi färden till en annan by för
att hälsa på en f. d. opiepatient. Vi träffade där en
medelälders kvinna, »Vang», $om sades vara »besattl>.
Vnder de sista femton åren har hon tillbragt en stor del
af sin tid i ett buddisttempel, där hon egnat sig ät an
dedyrkan. Hvar morgon och afton har hon bruka t bränna
sin rökeJsesticka. Det var n§got så skyggt och frammande
öfver hennes väsen. Hufvudet höll hon nedböjdt, men
då ho n s§g upp, kunde man skymta det förslöade, under
liga uttry cket i hennes ansikte. Jag ville söka inleda elt
samtal med henne och bad he nne tala om, hnrudana
hennes »gudau voro, så skulle jag tala om för henne,
hurudan 7-,år Gud är men jag hann ej mer än
näm na vftr Gud, fdrra.n hon anfölls af häftiga ryckn ingar,
och så började hon sjunga på buddistiskt sätt: »Jag har
sett rymdens portar öppna sig... J ag visste för fiera
dagar sedan, att ni skulle kom ma ~.. Under det hon
höll på att sjunga, kom v5.r äldste in och föreslog, att
vi skulle bedja. Hall hade blott huu nit börja bedja, då
kvinnan tva.rt slutad e sjunga. Sedan flugo vi tala med
henne. Hon vägrade !il! en bärjan att upprepa n!lgra
böneord, som vi fö rcstafvade h en ne, och där JeSteSlUl1n1ut
nämndes. Men efter en stund, sedan den äldsta talat om
för henne, huru Herren Jesus hjalpt en annan buddist
kvinna, so m kom till tro på hon om, fingo vi höra henne
för första gången säga: »Jesus, fräls mig! 'b Det lyste upp
ölver hennes ansikte på ett alldel es nytt Sätt, och hon
sade om och om igen: >Jesus fräls mig!» Bed/m, att
hon må bli vunn en för Herren Jesus!
Hoyang \ ' 4- 191 I.
Arma ROJe1littS.

Axplock ur bref.
Br. Rikard Anderso1l skrifver från Honanfu:
En alldeles särskilJt stor nåd ~r den vänlighet, ja, .
det fört roende, so m vi finna bland folket snart sagd t i
hela vårt distrikt. Jag tror, jag vågar säga, att många
här i staden af s!lväl lärare som affärsmän äro ö fvertygade
om sa nningen af Kr isti lära. Men h uru svårt är det
icke för de flesta att taga det afgörande stcget och be
känna sig1till sanningen!
En. af våra medar betare, Pe, har un der de sista
månaderna ha.ft sitt arbete i gatnkapellet. Hans cnskilda
samtal med dem, som kommit, synas ha varit till väl
sig nelse. F ör ett par månader sedan korn en gammal
mycket treflig lärare från en af stadens skolor med till
söndagsguds tjänsten, Efter dennas slut hade vi ett längre
samtal. ~ D et är tv å åp, sade han, »scdan jag röTst
hörde eder predika denna lära på östra gatan, och mänga
gånger sedan dess har jag län gtat att lära känna den
närmare, men har icke haft mod att kom ma hit. Helt
nyligen hade jag ett samtal med evangelisten Pe i galu
kapelle t, och jag känner mig öfvertygad 0111 sann in gen
af den lära, ni förkunnaT), Han fick med sig flera
böcker, so m han noggrannt läste från början till slut.
Sedan d ess har han köpt bibel och sångbok och kommer
regelbundet till gudstjänsten.
Vanligen få vi glädja oss med bäfvan, då människor
på. detta s...'t tt komma med, ty de komma så ofta af O1'ätta
bevekelsegrnnder, men denne man föref:::lller som en
verklig sanningssökare. Herren låter Oss nu och då få
erfara, att han utfört ett verk, doldt för våra ögon, tills
det slntl1gen växer fram
synbar frukt.

•

•

*

Syster Maria PelltrSSofl skrifver fdn Sin~n den 29
!TIars:
. . . I hungersnödsdistrikten Iä.r nöden vara mycket
svår, alldeles som för 30 ~r sedan. Köttet skah'es t. o. ID.
af liken ! H är äro äfven lifsförnödenheterna dyrare, än
jag varit med om förr.
I gar afton väntade vi hit bröderna Lund!'ltröm och
Olson, men de kommo ·icke. I dog regnar det så, att
det nog är omöj li gt att färdas på vägarna. Blir det icke
upp~håll snart, kommer Iwetet att ta skada,
Vi ha sista tiden förmärkt liksom en Guds Andes
fläkt ibland oss. Gi fve Gud, att det icke blefve en blott
tillfällig rörelse ! En vegetarian, som i fem år hållit sitt
löfte; kom nyligen hit. Här fick han ett Nytt testamente
och höra om Gud. Han blef så intresserad. En ung
man från stadcn k011uner ständigt. Han visar sådant
allvar. Flera, som vi icke förr sett till, komma nu till
gudstjänsterna. Må Gud gifva oss andlig kraft och "is
dom att visa dem vägen till lifvets la.nd I
Nu hafva de lag t upp banvallen ända till Fieh-men.
Vtanfor södra porten anlägges ny väg, ocl:t stationshusets
byggande ~ir för handen. En myckenhet småsten har
sa mlat.;; och upplagts i hdg mestadels af smcl flickor, som
pä detta sätt fö rtjänat några kash. Nog skola de med
intresse se uppbyggandet af det hus, till hvilket de hjälpt
till att sa mla material! Hvar g3 ng vi se stenhögen, bli
vi påminta om den byggnad, till hvilken vi s.öka samla
material.

86

K IN A-M ISS lON S TIDN IN GEN.

Ghia_
(se iiI. sid,!.)
Chia ar den plikttrogne portvakten och gästemotta·
garen på stationen i Sinan. Han kom som sänd direkt
frg,n Gud under en kritisk tid för något mer an fem är
sedan. Ingår snart i sitt sextionde är. Hans familj,
barnbarnen inberäknade, utgöres af tjugu medlemmar.
Den ntlst äldste sonen är döpt sedan ett par år tillbakCl.
T ..·ä af barnbarnen gä. i missionens skola i Sinan.

"L~ckofödd_ "
Berättelse för våra små,
en by lå ngt, långt borta i Kina bodne en liten
gosse. Far och mor visste han ej mycket om, men hans
faster va r snäll mot ho nom , och han h?de det gan5ka
bra , så lä.nge han var liten', Inte leyde han i någon lyx;
i skolan fick han ej heller gå, men han fic k tita sig mätt,
och det var ju ej litet fö r en gosse som han, som endast
var påhäng hos andra, Men de soliga barnaåren voro
snart slut; farbror kunde ej längre tåla sny ltgäS ten, oc h
vid I r års ålder mftste Lyckofödd ut och förtjäna sitt bröd.
Han kom nu till en bo nde och fic k. där arbeta slr;ingt,
hära tunga vattenämbar, skära grtis. gå med på åkern
o. d. Sin sovplats fick han i en fukt ig jordgrotta, där
han till sällskap hade både kor I ås nor och grisa r. H är
arbetade lille Lyckofödd i tv å år. Hårda ord och slag
hörde till hans dagliga bröd. Vänliga ord och kärl ek
kände han ej tilL De tunga vattenämbaren böjde snart
hans svaga rygg, och fukten i grottan samverkarle till att
en stor puckel småningom växte ut. Och nu: när han
blev sjuk och ej kunde uträtta så mycket, 'ville bonden
ej h:1 honom längre. Inte s&g han ut att vara lyckofödd,
inte! Till faster vågade han ej å tervända, ty farbror tålde
ju honom ej, 6ch så begav han sig till elen näruelägna
staden för att tigga. Ingen vänlig l'niinnh;kohand ledde
honom in i det okän.da, rnen den himmel:':lke Fadern
sände en ängel med honom på färden.
På sin vandring i staden kom han en dag till mis
sionärernas hus. Där stod han ulanför dörren och ropade
sitt : >Da-fah, da-fah, da~fah'b i hopp om att fä en Lit
bröd. Kocken, som gick till dörren för att giva tiggaren
en bit, rördes till med lidande, då hilD sAg en blek, lidande
liten gosse, som "31' krymp lin g. Lyckofödcl fick nu ej
blott stilla si n hnnger, nlan den snälla missIonärsfrun gav
honom även några klädesplagg för han s halv nakna kropp.
Nu ,,~uHlrade han lycklig as tad på si n tiggarrond och
bodde ä n här} än där.
Men snUTt börj ade det bli höst och kall t. En vänli g
ba rberare lät honom då få uo hos sig, och han fick ut
rätta det lilla, ha n kunde, för matbita rna. Men hösten
gick, och vintern konl, och den lille kry m plingen 
som han nu i allmtinhet hette - hade inga varma kläder
alt skydda sig med mot ky lan.
Då kom tanken på de snälla mi ssionärerna, och så
vandrade han åter til'l deras station. Och denna gång
fick han hos dem ej blott nya kläder utan även ett hem.
Och nu skulle ni set t, hllr han förändrades. Det Enande
uttry cket försvann för den kärl ekssol, som nu lyste upp
han s väg. Hnn had e det ju så gott på alla sätt och

fick :iven höra om Jesus s:l.1nt lära kiinna och ilska
honom . Han var allt lyckofödd ändå! SmånLngom liirde
han sig läsa, och han sjö ng så gärna. H ans klara bama·
röst hördes ständigt, då h~ n gick om kring och sopade
g&rdama eller uträttane några småsysslor. Aldrig kunde
han använda mer än en hann j sä nd er} då han g ic k om
kring, ty med den andra måste han stönja sig mot knäet
för att få kraft att gå. H an va r dock så glad och solig,
aldrig begiven på något styggt eller fult. När mi ssio
närerna komma från någon resa, v:lr an tid lille kry mp·
lingen den för!:ite att välkomna dem hem, ty h an gick i
ständig avvaktan på den stunden.
På detta sätt förflöto omkring två år. Under tiden
komma nya missionärer till stationen, och' de gamla reste
hem, men Lyckofödd stannade kvar och gick i arv fr ån den
ene till den andre, varför han fick tillnamnet »Inventarieh.
Han blev småningom friskare, såg så rödb lommig ut och
var riktigt morsk, när han kUlHle rlita ut sig till sin fulla
längd. Och vem skulle vara lycklig om ej han? Han
hade ju nu allt vad han behövrlc, och därtill hade pastorn
lovat honom att få resa ända till Hanchen g och börja
skolan där.
Klädd i nya kläder och med nytt täcke bar det så
åstad den omkring 45 km. långa vagen - ej
d.g
eller i vagn ulc'1.n på åsneryggen. Men vår lille krymp'
Ji ng var just ingen ryttare. Färden gick över höga berg,
geno m djupa dalar och på leriga vägar, vilket kom den
lille resenären att göra många ku lleruyttor, innan han
nådde målet. Men väl fram me VOTO för honom resans
vedermödor snart glömda , och han började sin liis nin g
med flit och allvar. Det var näs tan alltirl solsken i net
vack ra ansiktet även en kinesgosse k<:ll1 vara. riktig t
vacker. När han om sö ndagarn a följde s kamJl av gossar
till kapelle t, såg han så lyckli g ut, Snart skulle det bli
miss ionsmöte, då de, som älskane H erren Jesus, !!amlarles
j hundratal för att fira högtid.
Lyc k.ofödd fick ock vara
med, men kort därefter sjuknade han i nervfeber. Han
var sä stilla och tålig fas tän så sjuk. En dag, då pastorn
besökte honom, fäste han på denne sina stora ögon, lik·
som ville han säga något, men förmådrle ej. Länge be·
hövde den lille krymplingen ej heller lida. Den sto re
Barnavännen kom snart , och hämtarle honom till sig.
Hans stofthydda blev lago i en präktig kista. Hade han
varit hos sina släktingar, hade en halmmatta fått \'ara
nog att gömma hans krop p. Nu fick han ock en riktig
grav med grotta. Kineserna gräva nämligen först en
grav liksom vi i Sverge och ännu djupare, än vi göra.
Sedan gräyes en grotta i ena ändan, där kistan .5kjutes
in, och så sättes rlörren igen med sten eller tegel, var"
efter graven fylles. Lärare och kamrater saml många
kristna följ de honom till hans sista vilorum under tack
till Gud för att lille Lyckofödd fått gå lill sitt rätta
hem och till evig l yeka.
Ida A?"derso1t.

ra

Upprop tiJl förmån för Skandina
viska sjömans- och missions
hemmet i Shanghai_
Unuertecknade, af hvilka några på Ort och ställe
tagit k:innedo l11 om ifråga\'arande sjömans hem och dess
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ga g nande verk samhet unde r pasto r Rydb ergs leclll in g,
vända sig hä rm ed till den offervilliga allmänheten med
begäran om hj ä lp för hem met i dess nuvurnnde ekono
mi!'>kt brydsamma belägenhe t. Sedan det ga mla sj() mu u!-i
hemmet, so m ägdes af Skandinavisk a All ia nsmis!'lionen,
blifvit fullski. nd igt krin gbygd t af magasi n er oc h på grun d
härar vi sai sig olämpl ig t för sitt ändam ål ) såldes det af
pastor Rydberg med missionen s medgifvande. Ti ll detta
steg nppmuntrades han af al la de missio närer och andra ,
som under l oo-årsk on fe re nsen 19°7 besö kte hemmet.
Ny tomt erhö lls på gJ rsk il dt gyn nsamma villk or, och efler
m å nga motgångar och vidrigheter, so m så när kostn.t
R yd berg lifvet, lyc kades det hon om att d :ir ra uppför d
en fö r öndamålet tjänlig byggnad, så myc ke t lämpligare
för sitt sy fte, !>om den är belägen helt nära de svenska
För a lt un derstödja företaget
å ngbå tarnas lilläggsplats.
insamlades un de r generalkonsul Bagges och andra i. Skmg
ha j boende intresserades le dning en del penningar, so m
finnas deponera de för hemm ets räkning i Demsch Asiatisch e
B:U1k un uer namn af The Scandinavian SaiJors' Ho me
Building ,Fun d.
Dessa medel sko ja af s'o'e nska kon su ln öfverJärn n as,
så snart hemme t ~ått en för dess fort~'aro 'betrygg~ll1de
admini slrat ion. Fö r de Hi n, hvilk n. möjliggjor t d et nya
hemme ts uppbyggande, stå r pastor Rydberg nämligen i
personl ig t a nsvar oc h har nu fö rständigats att inom ett
par månader å terbetal a desamma. H an står saledes inför
möjligheten ) aU: om dess a n.ff.lrer ej lå ta sig a n norledes
ordnas, tvingas a tt s ~il.ia hem me t. Me·o skulle häri genom
hans, enligt allas utsago, så. ga gna nd e verksamhet bland
sjö män och andra skandinaver därnte mista ett nöd
vändi gt yttre stöd.
O m nu gen om· sve05ka mi ss ions· och sjöman sv änners
offervi llighet några tusen krollor kuncte här insamlas, så
skulle detta för visso sporra till liknande i öfriga skandi
nav isk a länder. Dessa pennin ga r torde lämpligast gen om
vederbörande ko nsule r öf\'erlä mnas till ovan nämnda fo nd
i Shanghai, och v·o re det då enligt fl eras menin g med
säkerhet att hoppas, de t int resserade därs tädes utan större
svår ighe t skulle lyckas upphrin ga återståend e medel. som
erfordras för att ekonomiskt trygg:1. hem mets bestå nd.
Det är i r6rh oppning, at t så måtte ske, so m vi vågat
rikta <le nna vädj a n ti ll al lmänheten.
Lista för tecknande af bid rag finn es tillgänglig ii
Svenska Missi onens i ,Kina expedi tion, Malmtorgsgatan Ej n,
uch kom ma insa mlade medel alt redovisas genom tid
nmg arna.
Närmare underrättelser, särs kildt geno m skri ftlig
redogörelse af p astor Rydb erg, lämnas beredvilligast af.
fru L il y Bagge , Regeringsgatan 76 Il Karl Fries, Ba rn
J111sgatan J O m, g ro ssh. M . Lindsk og , Kornh am nslorg 53.
S tockholm de n 31 mars 1911.

Fru Lily Bagg·e.
Karl Fries.

F r u Maria

Slafveriet
En kejserlig föro rdning har offentliggjorts, a tt ~llld er
inga förevändningar handel med män niskor får aga rum.
D etL a kommer a lt i hög grad bid raga till att göra si nt
på slafver ie t i Kina.
IVIand:ichup rinsarn e och äm bets
miinnen äro tillfttn a a tt hä lla ett visst antal t janare i t räl
dom, men dessa ffi. ej ka.lIas s lafvar. Slafv arne i he mm en
ha fva visserligen ej blifvit tillerkända full fr i.he l me n sl~ola
betraktas som stadd a tj än are pä obesUinld lid.

Redovisning
för influtna medel till "Svenska Missionen i Kina"

under april månad 1911.
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gm O. N.
.
Koll eltt i Markaryd gm J. {'.-F....

A. O.
N., Tärnaby .... .... .
Fcin tvi lnissioDsviinn er i llj ortllllgens

10:

3°:

100;

J.

3°:

sändagsslwla gm E. B" Sthlm
F. M. , Ställ bcrg....

SO:

Till Riknrd A ndersons underh !ilh.
»Hednakvinnors vänne!"», V ästra Ryd:
gm A. J. Y . ... ...... .
Sparb ös!'Iemeucl gm d;o .. .
»Tackoffer•.
J. & K. B., T rall;ls'
:t

Vltr egm oduglighet är ej ett hinder utan tvärtont
den enda lIlöjlighetm for OfS all bii,·a Jntkt åt Gud.

.... .. ...... . .

Miss iolls lö reningen i Viken gm J. H.
410. K oUel,t i L erberget, H 6ganlls, gm p. O.
4 I I. Missionsrorcningell i L erberget gm d: o
Kollekt i H öga näs gm J. 1..
4 12 .
4 13. D;o i Väsby, H"öganiis, gm A. J.
4 I 4· . U;o i lngclst riidc gm A. P ..
4 1 5. Missio nsföreningen i A llerum gm O. N ,
4 16 . Kollela i H:unmellhög gm M. Z.
4 1 7. D:o i Valleberga gm F. M...... .
4 18 . E. A.., G le mmingcbro
4 1 9. K ollekt i Ingel stOl·p gm F. M. . . ...
420.
. . ..
gill
!\'li ssi o nsIör e llin~ell ; Y;,t.Hl gUl A .

V. D. M.

M. Lindskog .

"

4°9·

4 2 4.

Gob.

9°0;

20; t o
Kollekt i B jörnö gm M, H .
;)!i.f ett p.,lr missionsväDne r ~ gm H.
6:
B., Bolls la .... .. ..... .
T estamentsm edel efter aflidnc Bruks
patron 0 , Yngström, Olshoda, De
gerrors . .
10, 098; 89
20:
J. G., gm C. A. , Vadli le n;\.
10;
~ Från Kina-vän nen gm d;o
Kollekt i Zinkgrufvan gm N . S . .. ... .
19: 6 0
D:o i Sjökum la gm O. L.
4: 35
D:o i Mo lala gm II . B. .... .. .. .• ..
7:
D:o i Sä fsj ö gm o. ::N •.•
8: So
D: o i Nll. rvelr,jö gm C. O.
8: IS
Missio ns mre ning:en i Alfvcsta g ill R. N.
I: 2:)
Onämnd, gm d:o
K ollekl i K.lippan gm N . P.
30; 50
F. A,., Viehke, Skelderhns ...
5:
A. A ., Skelderhus
i:
J. P., Åsh o-Ossju
M issionsföreninge n i M lllllia-Ljungby
gm F . L.
Kollekt i E!1 :.{elholm gm L. J.

39°·
391.

Carl G. LagerJcldt.
V 01l

Ö.

mr

I S:
60 0:

75:
15:

7°:

_-----

100:

.__..
TraTlspo rt 12,524; 04

Kl N A-MI SS I ON S 1 ID N IN GE N.

88

T ransport 19,018: 79
KL O.

Tran sport 12,524: 04
Kr. Ö.

439·
44°·

Kollekt i In gcIstorp gm F. M., Glcm·
miogcbro . .. .... ..... ... . . ... .... .... . .
Stora Mölarps öresförcning gm E. O.,
Tranig

441.

443·
444·
445·
44 6 .
447·

449 ·
4$°·

4 S J.

...• .•.... ...... ..... ... . .... .

E. F., H errljun ga .................... .
K ollcl(t i Strängsjö missionshus glu T.
D:o j Sonstorps missionshus gm A. H .
D :oi Söde rköpings missioIlshytlda gm K ,
D:o i Tontorp gm J. W. H . .... .
D:o i missionshuset, Gryigal gm S ... .
G. S,) Stblm, till E. Folkes underhåll
1'. N., Gustafsberg . . ......... . ... .

H.

J" Fridhem, Elgarås .

0 . 0 ..... .

4 6 4.

~. &. M. K., Göteb org ....
Alcrst äende testamentsmedel i makarna
J. A . Johansons och Eva Ch arlotta
Andcrsdo ttcrs, Starveb erg, dödsbo
gm C. A . 1.., R1,lskilsby, Ödeshög
1. W. gm A . K., Linköping
H. S., Uppsala, gm G. N . . . . .. .
E. D:s sparbössa gm K. E. B., Göte·
borg .... ....... .... ........ ..... ...... .
K ollekt d. 4 april å K. F. U. M.,
Göteborg, gm d:o .... .... .... .
:I] esus sade: min Fader och eder
Fader, min Gud och eder Gud. :I
J oh, 20: 17 . . .. , ..... .... ...... .. ..
O. Ö., Gene .... " .. ... .... ... .. . ..... , .. .
I. J., Maramö, Värnamo ......... .... . ,
Hörsta krisll. ungdom sförening. tiU
A. Hahnes nmlerbålJ, gm P. L.,
Kl11nla ... " ... , ................ , . .. " ..
R uda ungdomsförening gm O. E.,
VåDga ." . ..... " . .. . ..... _... ... .... ..
Kollekter och in sam lingar i Ö rebro

46 5-

S.

4S 2 •
453·

454·

455·
45 6 .
457.
459.

4 6 3.

gnl S.

J.,

J. . ....... .. ...... ............. .

Örebro, resebidrag .. ... .... .... ..
4 6 7- H. S., V :l.onäs ...... .......... . .. .. ... .. .
4 68 . K. F. U. K:s Kinagrupp, Göteborg,
till A. Forssbercs uoderhll1, gm
K. M. A ..... ...... ...... ...... ...... ..
)Onämnd. Fil. 4: 19 :1 .. ............. .. .
C. J., Stblm, till M. Ringbergs underb.
Ingelstorp5 & Valleberga al'bctsförening
gm E. T.... ... .... ...... ...... ..... .. .
47 2. K. K, Benneb.o l, Knutby ...... .
473· L. M. F. , underhåll t ill M . Nylin för
2:dra kvartalet, gm S. R., Göteborg
474. A. J., Hedcmora .... ... ........ ...... .. .
475. E . P ., Sthlm, försålda h sb ...... .. .. ..
47 6 . H. L., Elteliden, Broby ..... . . . . . ... . .
477· S . E., Stblm ..... ...... ............ . .... ..
47 8• Missionsvän ner i Storvik gm J. A.,
Södertelje ........ .. . .... ....... .. .. ..
479 . Enligt testame nte efter aflidn a Fröken
Ulla Thornblad, H Ol'Dsber~, Tryserums socken, gm A. C" Loftaham
mar......... ........................ ..... .
4 80 . K ollek t i Vasakyrkan, Ö rebro, gm S .J.
48 I- :lLyftcn t~PP edra ögon.1 .... ......... ..
4 8 4. Kollellt i A :<torps mission shus gm A. A.
4 8 5. E. W., Sthlm ................. .
4 88 . KolIekli Huskvarna gm N. O..... ..
4 8 9. In komst vid möte anoandag pisk fd n
Allelums mfg gm J.' P . . ...... .. . ..
49°· Allerums In-istliga uugdo msföre ning,
auktionsmedcl, gm d:o ... .......... ..
49 1. S., Huskvarna .... ....... .... ....... . . .. .
493· Sparbössemedel gm A. K., Nässjö '"
495· Kollekt i Toftesta missionshus b'111 G.A.
49 6 . Öseby.Garos evaugel. friförsam ling.
resebidrag, gm G. A. .. ............ .
497· K. J., Stlngberga, K årsta, gm R . n.
.......... ..
49 8 . L. gm S. N., Skellefte1

499·

5:

3: 86

5°0.
5 0 l.
$02.
5°3 ·
50 4 .

5: 86

SoS ·

8: 10

506.
5°7·
5°8.

S°:

S:

6: 38
6: So
1000:

S:
S:

510.

SI

l-

t oo:

512 .
S t3·
5 J 4.
5 1 5.
5 16 .

]50:

S:

J. Å. gm K.

N., K ramfors .... ...... ..
A. Å. gm d:o ... .......................
E. B . gm d :o . .. ..... . . ...... . ... .... .. .
M. H. gm d:o .............. ...... .. .... .
A . S. gm d:o ...............
B. S'. gm d:o ....... . .. ....................
H. N. gm d :o ..... .. .. ... ..... ........ ..
H. ,N . gm do . . . ..... . . ..... . ..........
Kollekt i Bjällbruo na gm M . B" .. " .
Östergötlauds Ansgarieföreniug gm G.
P., LioJ.Opiug .... .. ... ..... .... ... ...
M. L., Södertelj e .................. ..... .
Efter aflidna l,'nt Carolina Eril{son,
Nontelje, gm L . O. P. ...........
M. R., Bliodskolan, Växiö
Mo syföreniog gm O. N., H elsingmo
E. H. gm E. B., Sthlm
O. P., Vrela, gm O. A. O., Österv11a
O. L., Mlngsbo, gm d:o .... ..

.

.

IS; 95

433·

10:

15:

43 6•
437.

J.
J.

5:



300:
10:

z:
25 :
10:

13:

zoo:

4: ,g

100:

4°:
25 :

S:
l O:
1 O:

KL Ö.
missionärernas barn ........... . .
.. .. .... .. ..
Söndagsskolbarll, H ästö, lill d :o, gm

227: 76
28:

4°:
10:

"

S:

H. D., Karlsharg, till hemmet fö r

434·
435·

25:

600:
20:
100:

"
" 40

3:

Särskilda ändamål:
N:o

1,200:
10:

75
" 35
"
" 50
"

4 83.
4 86 .
4 8 7.
49 2.

494·

50 g.

H. P., Sthlm, till d:o

J. S.
&

. .... .. .... .. .. ..

K. R, Tranås till d:o ..

& K. B .. TranfLs, till Kuo-Ta
cl1engs uu~tcrblll .... .. .. . ...
,Fr:\n ett par mission svännen till
hemmet fö r missionärernas barn ...
Barnen S: s s:parböss.a. till d: o, gm D. S.
K. F. U. M :s yuglingaardeJning, Göte
bo rg. till Hau fu-Bo's underh i ll,
gn} 1(. E . D. . .... .. . .. . . ...... .... ..
S.]., Örebro, llDderhl11 till Kao's hustru
A. T., Helsingborg, till Liu H si-she ogs
underhåll
A. T., Helsin"borg, till traktatspridning
S . & S . J.. Eksjö, till Puchowfu kapell
S. O., Eksjö, till d :o ..... ....... .. .
En tac!wffersbössa, till blifvande som·
marhemmet i Kina, gm I. B ...... .
A. & E. B., Sthlm, till W:mgs under
h åll .. . .. .... ... .......... ... .... .... . .
M. K., Lyekå.s' Gård, T idaholm, till
hemme t 'fOr missionärernas barn

5°:
25 :
3: 50
5°:
150:
800:
7:
20:
60:
25:
10 :
100:

1,000:

5:

I I

SO:

5:
2,360: 61
Summa kr. under april m:'lOad 2 1,i93: 59
Under jan. -mars månader kr. t9.Ss4 : 45
Under jolO. apri l månader kr.

Med varmt tack t ill hvarje gifvare.
1,000:

14: 6t
leo:

3.: 05
30:
26 5:

Htrre, miTl Gud] sfo~a äro dina ttnder ock dina
tattkar, som du bevisar på oss; dig är in/t:! likt, jag m'lle
djtSf förku1ma dem Odl taltt om dem; mC11- de sfå t'eke fill
all räkna. Ps. 40: 6.

7J:
60:

10:
26;

15: 3'
10:
1 0:

10:

-~~-

f unsp ort 19,0 18: 79

Adress.
Obs ! Bref till missionär OSSia1l BeillllOff adresseras
till S. M. Ks: expediti on, Malmtorgsgat. 8 2 tr, Stockholm C.

