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F Ö R L O R A D K R A, F T. 
Avpa.stor Jakob Kroeker. 

-- - . »Därefter ropade hon : 
Filis~eerna äro ' över dig,' Simson! 
När han då vaknade upp ur söm: 
nen, tänkte han: J ag gör mig väl 
fri, nu såsom de förra gångerna 
och skakar mig lös, ty ha n visste . 
icke, att Herren hade vikit ifrån 
hbnom. " Dom. 16 : 20. 

Hur mycket än Simson skakade 
förmådde han icke befria sig från de .. 
bojor, med vilka filisteerna fjättrat ho
nom. Han tänkte: Jag gör mig väl 
fri, nu såsom de förra gångerna och 
skakar mig lös . Men hans förra er
farenhet i och för sig gagnade honom 
icke, hur mycket han än förlitade sig 
på den. 

Ty han hade förlorat den dolda käl
la, från vilken kraften till hans över
vinnareliv härflutit. Henen hade vi
kit från Simson. 

Man kan riämligen aldrig utan Gud 
göra detsamma, som man förmådde 
göra rned Gud. Ett liv i seger är alltid 
J!lul1.d~t via ständig . gemenskap med 
<Gud " . .. . , . 
!, Kiill~'n; Ur vilken ' de~ troende öser 
~in kraft, är icke den mänskliga för
hiågan, utan det gudomliga verkan
~'et. Den sant troende söker ej vin c 

Ijla. ; något genom .. egen ansträngning,
bin söker blott att hålla jämna steg 

.rped Guds verkande. . 

. i Så även Simson. Med Gud över

vann ' han världen i siri omgivning, 

~t~n 'Gud. överv'annhon honom. Även 

qm han begagnade sig av samma me

del,.. som förut lett till världens över

viI)nande, förmådde Mn dock icke nu 

l~ng~e . att kasta ifrån . sig dess bojor. 

Han hade förlorat kr~ftkällan och 


, därmed segei:ns' liv. 
i Hur hade .det kommit därhän? 
SImson hadei'cke förblivit, vad han 

. var från sina ungdomsdagar: en Guds 
nasir. Det heter om honom, då han 
ännu var gosse: »Och Herren väl
signade honom och Guds ande bör 
jade att verka på honom. » Då han 

blivit vuxen, kunde Guo genom ho- ' 
nom giva frälsnini ,åt, sitt sl,lckande 
folk. ' . ' . ,.' . . ' 

Men Simson förblev icke vad han 
var: en Guds nasir. Därför "lyktade 
han i köttet, ehuru han begynt i an
den. 

Hans öga blev honom till förförelse. 
Ehuru hans lemmar tillhörde Guds
nasirens personlighet, genomströvade 
han likväl med dem landet och fann 
behag till skönheten hos en dotter 
frän .världen. Förlorade han icke ge
nast på denna väg sin förborgade 
kraft, sa ledde den honom likväl slut
ligen till denna Delila vid bäcken So
rek, i vilkens sköte han förleddes att 
yppa hemligheten till sin styrka. 

Det är ständigt på den vägen Guds 
fiender söka förleda bärarna av det 
gudomliga livet. Så snart fienden 
märker, att kraften i vårt liv kommer 
från andra, högre källor än dem han 
känner till ; söker han att finna rätt 

.på dessa ·källor föt litt slita oss från 
dem. Och ständigt sfår varje Delila i 
hemligt förbund med ' vår själafiende. 
Hon står alltid färdig att vid lägligt 

. ögonblick utlämna oss åt världen. 
Banden, som förbinda Delila med fili
steerna, aro starkare än de, som fästa 
henne vid Simson. Så, blev då för
bindelsen med Delila till en snara för 
Simson. ' 

Guds nasirer, .SOIll begynna att söka 
ro vid världens barm, sluta alltid i 
fångenskap hos världe!}. 

Så snart som filisteerna få veta 
hemligheten till Simsons styrka, skä
ra de av hans lockar, sticka ut hans 
ögon ' och föra honom till Gaza,. där 
han i ett fängelse måste mala. Den 
kraft, som ännu återstod, gagnade 
icke mer till att övervinna filisteerna 
utim fastmera till att tjäna dem. 

Så har ständigt världens vänskap 
och förbindelsen med den gjort Guds 
folk outsägligt armt och eländigt. Så 

;.,.,;..;..\... ..." -. 
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snart de av Gud födda fönnäla sig 
med världens väsen, förlora de den 
kraft och välsignelse, som blivit deras 
under livsgemenskapen med Gud. Då 
Lo~ . upphörde att leva som främling 
och föredrog att tälta i Sodoms och 
Gomorras portar, · då invecklades han 
i allehanda svårigheter och förlorade 
den välsignelse han på trons grund, i 
anslutning till Abraham hade vunnit. 

Blott så länge bär Guds folk i sig 
en högre kraft än världen som det 
gudomliga livet kan meddela sig till 
detsamma. 

Endast som samkorsfäst med Kris
tus och beroende av honom äga vi 
varje livsbetingelse, genom vilken vår 
tro består provet och det andliga livet 
bibehåller sin kraft och friskhet. 

Var och en, som pånyttfödes, han 
befrias från världsväsendet och för
sättes j den Uppståndnes livssfär. 
Därföre finner Guds folk sin enda 
livsbetingelse på nådens grund och i 
beroendet av Gud. Därföre samman
fattar också J esus hela sitt evangelium 
till lärjungarna i dessa korta ord: 
"Förbliven i mig! Mig förutan kun
nen I intet göra ». 

Nu behöver det icke alltid vara en 
kvinna, som blir till en Delila för 
Guds nasirer. För många bliva ägo
delar, för andra blir vetande, åter 
andra konsten eller till och med något 
anstötligt i livet det, på vilket deras 
själ snubblar. Deras hjärtan hänga 
nämligen på ett sådant sätt fast vid 
en sak, att den för dem in under 
världsväldet. 

Det är särskilt betecknande för alla 
obeprövade och stapplande, att de 
först och främst såsom Simson söka 
skaka av sig bojorna, men det flyter 
ingen kraft ur detta skakande. Hur 
mycket man än vidare försöker, att 
där en gång det gudomliga : livets 
krafter yttrade sig, göra det, kommer 
man icke ut ur den inträdda vanmak
ten. Man kan omöjligt uppenbara 
Guds ' kraft, om man redan förlorat 
den , ej heller kan ett högre liv ut-
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strömma, då man förlorat förbindel
sen med detta livs källa. 

Men huru föga har detta sakförhål
lande beaktats av Kristi kyrka under 
såd.ana tider. Även i andligt avseende 
döda kyrkor och strömningar trodde 
sig uppenbara liv, om de blott kunde 
bibehålla de gamla livsfonnerna. 

Men icke på formen eller vanorna 
beror det. Om än vårt tal, vår iver, 
tjänst och bön eller vårt budskap . 
varje dag helt och hållet bära prägel 
av; huru Gud var med oss, men om det 
oaktat Herren vikit från oss, då' skola 
andra snart nog märka, att den världs
övervinnande kraften, i vilken vi en 
gång tjänade våra bröder; icke mera 
utgår från oss. . 

Smärtsammast är det dock alltid då 
någon, som redan förlorat sin kraft, 
tror sig fortfarande äga den. När Is
rael fordom i Hoseas dagar, trots sin 
gamla Jahve-religion till och med för
lorat sin inre styrka, då måste pro
feten säga sitt folk: »Främlingar hava 
förtärt hans kraft, men han vet det 
icke; fastän hans hår är gråsprängt, 
märker han det dock icke » (Hos. 7: 9). 
Den som tror, att han besitter kraft, 
utan att Guds kraft bor i honom, han 
lever i religiösa illusioner. 

Förnyad kraftmeddelelse och .ett 
sunt trosliv är tänkbart endast då 
man bekänner, att man 'är arm, naken 
och bar. 

Först då Simson kom till . medve
tande om sin vanmakt och skam, åter
vände småningom hans gamla styrka. 
Under det att världen förlustade sig 
över Guds folks vanmakt, växa de av~ 
skurna lockarna på den nedböjde 
Simson. 

Men huru mycket hjärtelidande och 
mycken blygsel hade ej sparats Sim
son, om han betett sig såsom den han 
var: en Guds nasir! 

(Ur »Ljus i ös-ter».) 

~ . ~ "...... , . 
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. "Tecken från Herren". 
Några personliga hågkomster och 
totalintryck från de sista 24 åren 

iS. M. K. 

I. 

En middagsstund långfredagen 1897 
kom dåvarande missionssekreteraren 
pastor Josef Holmgren upp till vår 
bostad i närheten av Ersta, Stock
holm, och han kom i ett ärende, som 
för oss skulle få både djupgående, 
vitt- och långtgående betydelse. Han 
hade nämligen i uppdrag att kalla 
mig att ingå s@m ledamot i kommit
ten för Svenska Missionen i Kina. 

Helt oväntat ställd inför en sådan 
kallelse kände jag ansvaret bra stort, 
i synnerhet SOm jag visste mig - ge
nom den tidens långa och många mis
sionsresor, förnämligast i Norge och 
Finland - komma att bliva hindrad 
närvara vid flertalet sammanträden. 

Men var ej kallelsen från Gud? Var 
·ej ett »tecken från Herren » givet? 
Mitt svar blev alltså ett tacksamt ja. 

* 
Men vad ger då nu anledning till 

en hågkomst av så rent personlig art? 
Tiden är inne för mig att draga mig 

tillbaka från det arbete och ansvar, 
som vice ordförandeuppgiften och det 
ordinarie medlemskapet i kommitten 
har med sig. Arbetsbördorna i övrigt 
ha de senare åren oavlåtligen vuxit i 
antal och öluits i tyngd till följd av 
förhållanden, över vilka man själv ej 
har makt. Koncentration kring ' det 
allra närmaste och nödvändigaste 
det är nu parollen. 

Men dessutom är jag övertygad om, 
att S. M. K. kommittt~arbete vinner på 
en om möjligt livligare rekrytering av 
nya, initiativkraftiga ledamöter, vilka 
- vid sidan av de äldre alltid oum
bärliga sak- och personkännarna 
sättas i tillfälle att ingjuta ny kraft 
och nytt intresse i S. M. K:s både in
åt andliga och utåt aktiva tros- och 
missionsliv. 
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Kommitten har vänligt nog föresla
git mig att ingå bland dess rådgivan
de ledamöter, ett erbjudande som . jag 
med tacksamhet och glädje antager. 
Härigenom bibehålles ett yttre band, 
ehuru vi, min hustru och jag, äro för
enade med S. M. K. med långt 'star
kare band än de synliga. . 

* 
Medan jag emellertid nu har ordet, 

förefaller det som borde tillfället an
vändas för att med några få person
liga hågkomster och totalintryck en
kelt vittna om de ' »tecken från Her
ren», som både ledde fram till och ef
terföljdes av mitt inträde i S. M. K. 
kommitte. Intresset däri grundar sig 
blott på vad som genom Guds ledning 
»sker i det som synes ske». 

Det första personliga intrycket av 
ett blivande S. M. K. mottogs redan 
1886, då för det oomvända ynglinga
hjärtat intet tedde sig obegripligare än 
det som studenten från Fjellstedtska 
skolan (hemkommen från England) 
på ett möte i Rudebäckska. skolan . i 
Göteborg med djupt allvar men . ock 
med ljus fjärrskådande blick talade 
om: Kina och Kristi evangelium. 

Nästa gång ett bud ovanifrån kom 
rörande Kina och det då bildade S. M. 
K. (i början .» Erik Folkes Mission ») 
var vintern 1890. Yngligen ifråga ha
de sedan ett år tillbaka funnit frid 
genom tron på sin Frälsare, var nu 
ute i livet på egen hand och var dess 
utom en lycklig söndagsskollärare i en 
mindre stad i mellersta Sverige. En 
afton hölls i stadens missionshus ett 
avskedsmöte för de nyutresande Ki
namissionärerna Aug. Berg och A. 
Hahne. Söndagsskolläraren var där 
med nästan hela sin klass pigga och 
läraktiga flickor i åldern 8-12 år. 
Knappast något som försiggick vid 
det mötet lämnade den unge söndags
skolläraren oberörd. Texterna, de så 
olika framställningssätten, uppgifter
na om förhållandena i Kina och så 
den varma anden och trosfriska tonen 

.över det hela - allt detta gömdes och 
... l ..... .. . 
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begrundades i ynglingens hjärta. Med 
sina · söndagsskolbarn fick han ock 
mycket nytt att språka om från den 
stunden. 

Men långt starkare intryck skulle 
mottagas. 

Kristi himmelsfärdsdag 1892 höll 
S. M. K. sitt femte årsmöte; nämligen 
i Stockholms då s. k. Florakyrka. 
Bland åhörarna var väl knappast nå
gon mer intresserad och öppen för vad 
som gavs än en ung man uppe på läk
taren. Något av förunderlig symfoni 
föresvävade honom -genom allt han 
såg och hörde. 

Förmiddagsgudstjänstens högtidlig
het nådde sin kulminationspunkt, då 
en hel grupp, ej mindre än nio ny
antagna missionärer, avskildes för 
evangelii tjänst i Kina. Den akten, då 
ännu så ovanlig i vårt land, utfördes 
med ett förut aldrig bevittnat inåt
vänt allvar, en genomäkta hänförelse 
och frimodighet under allmänt delta
gande av ej blott kommittens dåva
rande ledamöter (bland vilka i syn
nerhet kammarherre I. v. Holst var 
den måhända mest syn- och hörbart . 
aktive) utan ock från den bedjande 
och lovprisande församlingens sida. Ja, 
den akten gjorde åtminstone den stun
den - vad Guds rike på jorden angår 
- missionen i Kina till den största av 
alla verkligheter för den unge man
nen där uppe på läktaren. 

Och nästa länk i kedjan? 
Ja, det var ett China Inland Mis

sionens stilla lördagsbönemöte i Mild
may salen n:r 6 (London) maj 1895. 
(Alltså innan C. I. M. fått sitt eget 
präktiga hem färdigt vid Newington 
Green.) En stor åskådlig karta över 
Kina var upphängd snett över platt
formen, så att aftonbelysningen ge
nom de höga fönstren spred sitt skim
mer över Kinas »hopträngda mörker» 
och visade oss de oerhörda avstånden 
mellan de då ännu så sparsamt före
kommande ljushärdarna. Mötet led
des av Mr Sloan. Hans stilla väsen, 
hjärterannsakande maningsord, skarpt 
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uttänkta och. klart framställda syn
punkter rörande de mest aktuella fö
reteelserna inom Kinamissionen, hans 
solida trosgrund och koncist fram
sagda böneämnen - och se'n - den 
samfällda bön, som följde därpå och 
de missionssånger, som sjöngos - ja, 
allt detta skapade en atmosfär ägnad 
att till långt större medvetenhet fram
kalla vad som fanns av latent mis
sionskärlek i den unge svenskens 
hjärta. Icke många lördags-bönemö
ten på C. I. M. försummades därefter 
under hela det år, som för studier till
bringades i LondQn. 

Och därefter? 
På hösten 1896 fick jag tid och till

fälle att tillsammans med en gammal 
bekant från Göteborg, nämligen pas
tor Josef Holmgren, i nu gemensam
ma Kinamissionsintressen företaga en 
längre resa inom Sverige, särskilt i 
Östergötland, Småland och Västergöt
land. De vänner, ,som då »upptäcktes», 
de vänskapsband, som då knötos och 
de heliga bibeI- , böne- och missions
stunder, som därunder höllos, det är 
allt sådant, som väl ej här kan be
röras men kan ej heller förgätas. Fler
talet av de då inom sina områden 
mest inflytelserika S. M. K.-vännerna 
ha sedan dess kallats till högre tjänst. 
Men vad de gjorde och gåvO, medan 
de voro ibland oss, »det kan ej av ti
den härjas, ty det hör evighetens rike 
till » . 

Detta var nu något som ledde fram 
till 1897 och tiden för inträdet i kom
mitten. 

Och vad ha väl allt de 24 åren in
om S. M. K. sedan dess inrymt? Tyd
ligast i minnet äro följande erfaren
heter inristade: 

Flera sammanträffanden, enskilda 
samtal och bönestunder med Hudson 
Taylor; trofast vänskap från kommit
tt~ledamöternas sida (från 1897 äro vid 
min avgång endast ingenjör Magnus
son och jag kvar av den dåvarande 
kommitten); ett - trots ej sällan oli
ka meningar ~ från alla personligå 

.. . ~ .. '" , 
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。bchag och slitningar fritt och alltid 
gott samarl陀te; nästan outtömli伊 för唰 
råd av 临时omar och iakttagelser från 
den vidstråckta 、 yttcrst intressanta 
studieresan till , och från Kina 1898 
-1900 … ett förr泣d som därtill all
tid får ctt sårskilt affektionsv泣rde vid 
hågkomsten av missionårcrna person回 
ligen; en tids intim sanlvaro och ut
omordentli目 lårorikt samarbcte med 
China lnland Missionens direktor 
Canada och U. S. A. , Mr H. Frost; 
kärlek och förtroende från missions
飞rännern孔s sida synnerhet und巳r de 
rcsor för S‘三L K. i olika delar av lan
det, som jag fick göra nu och då , sär飞 
skilt åren 1900-1904: och S::l. slutli
gen förmånen att vår lilla mån få 
medverka, f凸rniünligast á S飞吧nska 
Bibelinstitutet, vid utbildandet av 29 
Kinamissionårer (51 missioniirer in
alles ). 

Inonl dessa tunm仪1 kontur。川1γ fin1m刽lS‘ 川 
sa削豆 111a ))tecken fr、主n Herηre飞n))m 创nlade s主d~孔 

att de cj hlott utelykt all命 mänsklig 
berömmelse utun såsom 扣vis på Hcr
rens barmhårtighet ιo. m. vägt mer 
是n den egna ovärdighcten och oskick唰 
lighcten Hcrrcns vcrk. Och dct vill 
inte säga litet. 

lllför vad som s注lunda under dessa 
24 år i S. ￥L K. crfarits, genomlcvats 
och evangelii hcliga strid utkåmpats 
måstc jag till sist för denna g汶口g säga: 
她dant tar Ilum sig ej; sådant åstαd唰 
kommer nl汶n f' j; südallt får man ge
nom dell grundgode GUdCllS lcdlling. 

Jοh. Rinmαn. 

Forts. p主 denna 及rtike1 kan först ju
nillumret införas, enär majnumret måste 
ägnas 主t årsrerlog心re1sen. Red. 

Sinims Land kαn åwm f l'hållas 

från årets bδrjan. Pris pr år 2: 50, 
3 kvαrtal 1: 90. Provexemplar erhiU-

LAN 口， April 1921. 

Från redaktion och expedition. 

Avgående kommitt忌ledam岳重er. 

1 och med dl工 och fru K. Fries a飞~f1yU 咱 

ning till Genèvc, där dr. Frics kommcr 
att få sin 飞'crksamhet som K. F. U. 1\1 :s 
världsförbunds gellcralsekrcterare, f心 r10 1'a 

vi tvcnnc vårderadc kommitt己1cdamôter. 

Dr. Frics har tillhôrt kommittén för S. ~L 
K. såsom r缸19ivandc 1edamot scdan 是? 

1897. och som ordinarie ledamot scdan 
úr 1908; fru Fries S. 班. 1<汇 :s kvillllokom
mitté sedan år 1908. De komma båda att 
myckct saknas v主r krcts. Dct in忧S 

1ätt噜飞'ilkcn sto1' betvdelsc fôr kommi仁 

téns arbetc det varit , att b1and sina 1ed乱" 
mötcr få räkna cn man mcd en sådan cmi
nent sakkunskap missionsfrågor och så 
v益rldsvida förbinddser. Med tacksamhcL 
skola vi alltid minnas dcn villighel, upp
offring och kärlel王 som dr. Fries städsc 
也 daga1ade， då det gållde S. M. J二. och dcss 
arbetc. Det är mcrl 叼rnncrlig tillfrcds
ställe1se vi medde1a , att dr. Frics åvcn 
Gen毛vc konullcr att kvarstå som rådgí
vande 1edamot ko臼miltén. 

Dà fru Fries nu lämnar kvinnokommit
i毛n kommer givctvisωknadcn att just dür 
kännas särskilt sto1'. 

飞Ti kunna nu b10lt ônska, att fridens ‘ 

k主rlckcns och förbôncns band 岳飞7en efter 
skilsmässan mú bli dcss starkare cme1bn 
oss och dem. Om vi bära v公randras 坠δ卜 

dor full岳。rda vi Kristi 1ag. 
l\Icd slor saknad nödgas vi samtidigt 

mcdde1a, att rcktor J. Rinmαn， som Ull 唰 

dcr 24 ár oa飞'brutct tillhörl S. M. K:位 kom幽 

111iUé, på grund av 心kaåc aI也cLsbördor

飞'id Bibclinslitulcl och nödvündighclcn a飞' 

att konccntrcra sina 二raftcr 1地 dCll sto1'a 
och kr岳飞'~mdc uppgiflen dür 111主 st av
s益ga sig sitt ledamotskap kommittén. 
Av samma orsak har rcktor H. múst a卜 

g生 ävcn ur andra styrrlscr, \'ilka han till
hört. 

Rektor Hinman har haft godhctcn till铺 

st运lla red. )mågra pcrsonliga hågkomstcr 
och totalintryck från de sista 24 åren 
S. 1\1. K.)). Dcnna artikcl Mcrfinncs på 
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, Med en icke 'vanlig kärlek har rektor
R: 'va~it fästad vid S. M. K. Under långa, 
skiftesrika år . har S. M. K. varit och för
blivit hans, och även fru Binmans, »första 
kärlek». . Såväl rektor och fru Rinman 
som •dr. . och fru Fries hava ' gjort besök 
på S. M. K:s fält i Kina. Detta har givet
vis i hög' grad bidragit till att S. M. K:s 
väldiga ' och . ansyarsflilla uppgift · alltid 
stått så tydligt tecknad för dem. 

En 'storinsa'ts ha också rektor och fru 
Rin'man fått göra vid fostrandet av de av 
S. M. K:s missionärskandidater, som be
vistat Bibelinstitutet i Södertälje. 

I den djupa saknaden vid dessa värde
rade ledamöters avgång blandar sig ett 
av hjärtat gående tack till Gud för allt 
vad de, genom Guds nåd, varit och givit. 
Hans äro de, hans är ock verket. Av 
honom, från honom och till honom äro 
.alla ting. Och allt har bestånd i honom. 

Även rektor Rinman kvarstår, till vår 
stora ' glädje, som rådgivande ledamot. 

Jordbävningen i Kina. 
I Kina Inland Missionens i Shanghai ut

givna månadsblad meddelas, att jordbäv
ningen i n. v. Kina varit fruktansvärt 
ödeläggande. Värst drabbades Ö. Kansuh, 
men även i andra provinser förnummos 
kraftiga jordstötar. 

Den största omfattningen synes jord
bävningen ha haft i staden Pingliang med 
sina utstationer och kringliggande distrikt. 
Listan på dödade upptager här 2,000. 
Många byar - större och mindre - äro 
totalt utplånade från jorden. I Haicheng, 
en stad två dagsresor n. v. från Pingliang, 
sägas 90 % av befolkningen vara dödade. 
I Kuyuen, där marken på många ställen 
öppnade sig och svart vatten sprutade 
upp, säges de dödades antal vara 40,000. 
tJOO dödades inne i själva staden, som är 
fullkomlitit raserad. Tusentals äro hem
lösa. 

Missionär Gustaf Törnvall berättar, att 
21 kärror fullastade med ' svårt sårade 

. sänts från nämnda stad till sjukhuset i 
Pingliang för att få vård. Stor svårighet 
råder att få mat. till de öVerlevande, då 
vete och annan säd i ' mängder förstörts 
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genom ' jordbävningen., En undersöknings
resa har företagits aven av Kina Inland 
Missionensmissionsläkare, dr. R. C. Parry. 
Betydande svårigheter ha 'mött vid denna 
undersökningsresa, i det att stora trakter, 
som berörts av jordbävningen, icke varit 
besökta av några missionärer och således 
fullkomligt okända. 

Dr. Parry berättar, att han mottagit ett 
brev från högsta mandarinen i staden 
Ts'ing-ning-chow, som säger,att en stor 
del av stadens befolkning äro så illa , ska
dade, att han icke kan uthärda att se de
ras plågor. Mandarinen skriver vidare att 
h alva stadens befolkning lider och upp
manar honom på det enträgnaste att kom
ma dem till hjälp. Dr. Parry lydde upp
maningen och reste, åtföljd av ännu ett 
par missionärer och sjukvårdare, till den 
hårt prövade staden, där de ha händerna 
fulla av sjukvårdsarbete. De offiCiella 
rapporterna i denna stad lyda på 635 dö
dade, 1,159 ' sårade, 3,330 fullkomligt utar
made, som få sin föda genom myndighe
ternas försorg, samt 13,549 ;förstörda hus. 
Denna förr så blomstrande stad är · nu 
faktiskt en ruin. Befolkningen bor , i tält 
och baracker. 

Enligt dr. Parrys mening omfattar jord
bävningen en yta av 150 km. i diameter 
med sin medelpunkt i Tsing-ch'iang, där 
skakningen var fruktansvärd. Här kan 
man säga att kullarna bokstavligen flöto 
ned, förvandlande dalarne till kullar på 

. en sträcka av 172 -272 km. Byarna med 
sina invånare äro här fullständigt. för
svunna. Marken är översållad med stora 
jordhögar, genom vilka människorna mås
te arbeta sig fram med spade och h acka, 
då de komma med sina kärror. 

.Uppgifterna angående de ' dödade , vari
era mellan 1 milj. - enligt den kinesiska 
rapporten - och 100,000 efter utlänning
arnas beräkning. Även på S. M. K:s fält 
har jordbävningen förnummits. Se brev
avdelningen! ' 

En missionär meddelar , att jordbäv
ningen omintetgjorde ett planlagt mu
hammedanupp~or,som, om det fått bryta 
löst, skuile !iafttillt61jd . förfärliga för
fÖljelser. 500 muhamrp.eda,ner, bland vilka 

.. . \... ", . 
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tf\lrika ledare befunno sig, vo ro sarniade 

till överläggning i en stad i Kansuh. Alla 

dessa omkommo då jorden rämnade och 

husen störtade in. Man lär. ha fattat detta 

som ett tecken från himmelen och dragit 

trupperna tillbaka. 


Hungersnöden i Kina. 

Gripande skildringar från hungersnö

df!n återfinnas under brevaYdelningen i 

detta n:r, till vilka vi hänvisa. Våra mis

si?närer, särskilt i Honan, äro fullt upp

t~gna i nödhjälpsarbetet och behöva våra 

förböner på ett särskilt sätt. Nu på vår

sidan, innan veteskörden i maj eller juni 

be1rgats, blir den svåraste tiden. :Mongol

missionären, fröken Gerda Ollen, såg vid 

sin hemresa utanför staden Tientsin 20,000 


'av hungersnöden lidande kineser som sam
lats i hopp om att kunna tigga något. Gi
vetvis bodde de icke i boningshus, utan 
hade grävt ner sig i jorden. Där låg 
jordhåla intill jordhåla så långt ögat kun
d(l se. Hålorna voro så pass stora att de 
ar~a människorna nätt och jämt kunde 
si tta eller ligga i desamma. , Där rådde 
den mest outsägliga smuts och det obe
gripligaste elände. Att gå på vägarna, 
som skilde jordhålorna åt , var ett sann
skyldigt lidande. Med fånigt stirrande blic
kar lågo nämligen män och kvinnor utan· 
för hålorna. De voro utmärglade och yt
terst · kraftlösa. I mångas ansikten syn
tes vansinnets eller hopplöshetens mör
ker. De orkade ingenting och ville ingen
ting. De hade gjort upp räkningen med 
denna värld och inväntade döden som en 
befriare. De brydde sig ej mer om någon
tirig - ej ens att tigga av dem som gingo 
förbi. 

Det enda kinesmyndigheterna hade att 
ge dem, som ännu orkade hålla sig uppe, 
var kokt vatten, för att något döva hunger
känslan! ' 

Civilingenjör Gustaf Berg, som jusL nu 
befinner sig på besök i Kina hos sin mor, 
doktorinnan Maria Berg, och sin syster, 
fröken Ester Berg, har av de kinesiska 
myndigheterna ombetts att leda vissa väg
anläggningsarbeten i S. Shansi, vid viika 
de , nödlidande skola sysselsä tias. 
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Ett glädjande beslut. 
Mellersta , distriktet av K. F. U. :111. har 

vid sitt möte i Linköping enat sig om att 
distriktet skall åtaga sig att insamla och 
till Svenska MissiOnen i Kina överlämna 
det belopp, som behöves för missionär 
Ringbergs underhåll. Förvisso skall detta be
slut bliva till välsignelse även förR. F.U. M_ 

Fil. kand. A. E. Mellquist, 
som under ett par års tid tjänstgjort 

som bitr. sekr. i S. M. K., avreser den 9, 
april till England i och för studiers bedri
vande. Om Herren öppnar väg' - rese

'kostnaderna äro på enskild väg utlovade. 
men båtlägenhet har ej kunnat fås - kom
mer ' kand. M. att redan i höst anträda 
resan till Kina. Då det alltmer växande 
arbetet i hemlandet är i stort behov av för 
detsamma lämpliga krafter, har den tan
ken uppstått, att kand. M., om så skulle 
visa sig vara Guds vil ja, efter en kortare 
tids vistelse på missionsfältet skulle åter
inträda i hemarbetet. Härutinnan önskar 
emellertid både kommitten och kand. M., 
att få följa den ledning Herren vill giva. 

Kand. M:s trolovade, 'fröken Rut ' Lind
holm, Södertelje, medföljer samtidigt till 
London i och för studiers bedrivande. Vi 
innesluta de unga i missionsvännernas 
förböner. 

Årsmötet. 
Då Kristi himmelsfärdsdag, S. M. K:s 

sedvanliga årsmötesdag, i år kommer så 
tidigt som den 5 maj, har dagen för års
högtiden framflyttats till den 22 maj. Detta 
på det att uppgifterna för årsberättelsen 
skola hinna hem och vid årsmötet kunna 
framläggas. 

Vänner som fått hembud. 
Vår trogne, vördade vän i Norrköping, 

kyrkoherde Lars Häggström, är ej längre 
ibland oss! I påskmorgonens gryning 
bröt han upp för att inträda i det ljusets 
rike, till vilket han längtat. S.tilla och 
trött lade han sin hand , i Frälsarens; för 
honom var döden en livets port. »Jesus 
är nära, det är ljus» ljöd förtröstansfullt 
hans, ,vittnesbörd, berättas det från hans 
dödsläger. Ljust är vår väns minne. 
Länge skall det leva i välsignelse. Frid 
över det minnet! 

- . \ ....." . . 
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"Min penna förmår ej beskriVa den 
nöd jag såg". 

Missionär Beinhoff, som av myndigheterna 
hedrats med det stora föttroendet att leda 
nödhjälpsarbetet i V. Honan, skriver, i bör
jan av febr. månad följande: 

Ja, nu ha' vi mycket att göra, ty vi ha' 
våra händer fulla med nödhjälpsarbetet. 
Mycket penningar ha' kommit hitllt, och 

spannmål har köpts för miljoner dollar. 
Men svårigheterna att få maten till de 
nödlidandes byar och hem äro nästan 
oövervinneliga. Kinas kommunikationer 
och särskilt i vårt västra Honan,där nö
den nu börjar nå sin höjd, äro ett stort 
hinder för arbetet. Folket dör i tusental 
och spannmål ruttnar i magasinen på 
grund ,av dåliga vägar, inga djur - de 
flesta nedslaktade - samt liknöjda, giriga 
ämbetsmän. Utlänningarnas tålamo·d sät
tes hart på prov, och man står där abso
lut rådlös. 
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Det ,är i sanning ett' nödens ar på alla 
sätt. Så underligt, huru allt kommer på 
en gång! 'Vintenl' har varit ITIycket svår. 
Mycken nederbörd, mycken .snö. Detta 
har för ' tusenden innebUlit hunger och 
svält. J ag har aldrig fön- i Kina sett så 
mycket s'nö och sådana vägar: . 

Söder om Mienchih ibland bergen så
väl i Yungning- som i Shanchow-distrik
ten är nöden myc1{et, mycket stor. Jag skic
kar i några små paket prover på den föda , 
som folket i dessa dagar lever av. Ny\i
gen har jag farit igenom distriktet, och 

Hungrande kinagossar. Foto 0 , Reiwwrr 

jag förmår ej med min penna beskriva, 
vad jag såg. Det är blott en början till 
vad som kommer i vår. Jag skickar ock
så ett par fotografier, som visa, huru hela 
familjer skala barken av träden för att 
skaffa sig något lite näringsmedel. Det 
är i huvudsak almträdets bark, SOI11 an
vändes. Fotografierna över pojkarna vi
sa en skara utsvultna ungdomar, som vi 
funno i templen och på gatorna. De flesta 
av gossarna ha' förlorat sina föräldrar i 
sista snöstormen. De fröso eller svu]to 
ihjäl , och pojkarna gingo ilt för alt tigga. 

, - ..."~ " ""'-' .~'" ~ -.-\...'''' . . 
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Bara i Yungning omhändertogo vi femtio 
barn, som vi skickade till Kaifengs barn
hem. Vi ha rika tillfällen att tj,äna de 
nödlidande, men bör·dan är för tung för 
oss att bära. Regeringen har lagt ett tungt 
ansvar på utlänningarna, emedan den ej 
kan lita på sina egna ämbetsmän. Sam
arbetet med dessa är ytterst pinsamt och 
ej sällan ha' uppträden förekommit, ·då 
v.anligen utlänningen gått ur striden för 
sanningen med seger. 

Församlingarna ha blivit rikligt för
sedda med spannmål ur en fond, som in
samlats aven kristen tidning. i New York 
- Christian Heraid. Ingen kristen behö
ver nu svälta ihjäl. Det är oerhört tröt
tande detta arbete - s ist jag kom hem 
gick jag i snöslask 72 km. och kom hem 
kl: 2.30 f. m. - men onekligen har det 
sin betydelse för vår fr amtida ställning 
till det kin. samhället. I dag hade vi ka
pellet fullt av flera hundra, som söka sitt 
dagliga bröd ur min hustrus sädpåsar. 
Ett hundra kvinnor hade kommit 'med 
sina korgar för att få dem fyllda av fruns 
kärleksfulla hand och få lite hem till sina 
hungrande s må. Det var svårt att svälja 
ner maten vid vårt bord, då u.tanför mat
salsdörren sutto hungrande kvinnor och 
barn. Vi bo mitt i eländet. Vi hoppas i 
denna månad få våra planer färdiga 
med en kvihnoasyl, där vi ämna härbär
gera 100 kvinnor och barn. Må det givas 
oss att kunnagära det bästa av tillfället. 
Bed Gud, att många må verkligt vinnas 
för Hans rike under hungersnödens dagar! 

* . 

Jordbävning, eldsvåda och sjukdom. 
I ett enskilt brev, dat. d. 17 jan., berättar 

missionär V. Wester bl. a. om nedanstående 
upplevelser. Vilken stor a.nledning till tack
samhet är det inte, att Herj'en så underbart 
hållit sin skyddande hand över missionens 

.arbetare 'och stationer! Vilken bild av krist
ligt tålamod och 'förnöjsamh et och av osjäl
visk ' kärlekstjänst är icke Emy Ohrlanders 
sjukläger! 

. Vi hade en ganska stark jordbävning 
här. den 16 dec., som ganska illa rampo
nera,de husen här, inte minst det hus, i 
vilket vi ho. Jordbävningen, som varade 
flera minute r på kvällen var så .stark att 
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långa hus syntes som om de gingo i vä
gor. Alla ' våra väggur stannade på sam

. ma ' minut. Saker ' ramlade omkull och 
höga träd svajade ' som' av den svåraste 
storm ehuru det var ' 'fullkomligt ' lu,gnt. 
Stadsmuren rasa,de sön,der ' delv,is och 
murar på vårt område likaså. ' Ur vatten
tunnor med helt litet vatten stänkte det 
runt om. , Något sådant har ingen varit 
med, om härute förr. Det var rent ohygg
ligt. 

Så i går morse ,kl. halv 6 uppstod en 
liten eldsvåda i rummet över vår säng
kammare, ,där Judit Hultkvist och Elna 
Lenell bo. Den senare sov där under nat
ten. Hon vaknade av brandrök och 'fick 
då se en, större eldflamma i yttertaket 
ovanom papperstaket. Hela rummet upp
lystes därav. Hon sprang ner och väckte. 
I en liten handvändning voro kocken 
och - jag uppe på taket ,och rev av det; 
så att vi korrimo till eldhärden med va~
ten, som de andra langade. Det hade då 
brunnit i två bjälkar och . två eller tre 
sparrar, så att de senare voro helt fö~

störda. En stor Guds nåd var det, ' a~t 
det inte blåste så att eldflammorna hacl'e 
kommit att kastas neråt. Papperstaket ä:r 
endast en knapp fot från det andra, och 
hade detta fattat eld, så hade allt stått ,i 
ljusan låga i ett enda ögonblick, Eldeh 
hade gått från skorstenspipan i väggen 
till bjälken genom någon liten spririgl3. 
möjligen uppkommen genom jordbä~
ningen, då just den' väggen for rätt illa. 
Så innerligt vi tackade Gud att det var_' i 
den ändan av huset och inte i den andra 
där Emy Ohrlander ligger. Hur skulle vi 
ha gjort om det varit där och' hon i en 
stor ' hast måst undan. .' 

En stor orsak till tack -och lov är,att 
Emy -är så lugn och tålig i sitt lidantie. 
Hon bara tala]' om hur det kund.e vara: 
inte medvetslös som Svea var, inga ligg
sår, god aptit, ingen värk, god sömn o: s. 
V. och 'då är .det inte så mycket med nå
got av allt detta. Hon är så riktigt sjuk 
som man gärna kan vara och ändå leva . 
Långa tider vill hon inte smaka det allra 
minsta i matv.äg. Långa tider ,då hon 
inte får en blund i sina ögon . . Så klen 
har hon nu under flera månader varit, 

'.. l ... " 
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.att hoJ;!. inte kunnat lyfta ett litet grand 
,på huvu-det. , Under jordbävningen, då det 
knakade , och .brakade i det gamla huset 
och ,<Illa sp.rungo ut på går,den för att ej 
riskera att komm:a under i händelse av 
,husets sammanstörtande, stod kära Judit 
troget vid Emys säng .väntande vilket 
ögonblick som helst att det skulle rasa. 
Jag var inte hemrl'la utan i Yuncheng. 
Det är få som veta vilken skatt vi ha i 
Judit. Vi ha fått se litet därav dessa må
nader. Herren löne henne för hennes ar
bete. 

~: 

En missionsstation i V. Honandistrik
tet. 

Sedan länge har det varit ett föremål för 
längtan och bön inom S. M. K., särskilt 
bland missionärskåren, att. få upprätta en 
huvudstation i V. Hon andistriktet. Sedan 
några år tillbaka har missionär Beinhoff 
ägnat sig åt ett förbered ande, banbrytande 
ar,bete inom detta område. Detta arbete, som 
krönts med en så betydande framgång att 
redan nu en liten i sund tillväxt varande 

Foto O, Beinltoff. 

Från invigningsgudstjänsten av den in
köpta tomten i Shanchow. Äldste Chill 

och Wei, portvakten Hsii och bibel
kvinnan Hsii. 
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FOIO o, Beinhorr 

Vid Cheo-Kungs historiska träd i Shan
chow. Över 1,000 år gammalt. Äldste 

, Wei, portv. Hsii med hustru. ' 

förs amling finnes i Lingpao, har måst be
drivas från staden Mienchih, enär bi. a. 
lämplig bostad ej kunnat erhållas på. närmre 
håll. Nu har emel!.ertid tillfä llet kommit att 
kunna erhålla slidan. Härom meddelar mis
sionär Beinhoff nedanstående. Låt oss för
ena oss med missionärerna i bön om att de 
för denna plans förverkligande nödiga med
len må inkomma. S . M. K. st~r såsom mis· 
sionssällskap ansvarigt för västra Honandi 
striktet. Detta är ett av de se;\; distrikt, i 
vilka vårt fält indelats, och .det sista som ej 
ännu fått sin missionsstation. Det sträcker 
sig söder om Gula floden från Shanchow till 
Tungkwan, ett stort och folkri kt område, till 
vilket vi stå i stor skuld. 

Efter alla dessa års förDeredelser och 
försök att skaffa oss en egendom i Shan
chow och Lingpa o distriktet har det änt
ligen lyckats oss att fÖl"Värva en tomt in

. om Shancho'w stad samt högst troligt 
\-.... " 
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också en gammal ya-men (mandarinbo.
stad). Affären gick över all förväntan bra. 
Det är nödtiden, som gjorde sitt till. Mis
sionskommitten bes tämde sig för Shan
chow som missionsstati on enär det visa t 
sig omöjligt att förvärva' någon egendom 
i Lingpao, och d·ärf.ör att järnvägen an
tagligen blir färdig till Sh anchow om ett 
p ar år. De ha lSedan börj at a tt gräva i 
backarna i Kuan Yint' ang. Shanchow 
kommer, på grund av sina förbindelser 
med Shansi, att bli en viktig punkt. 

Planen som uppgjorts är följ ande: 1. 
Mitt i staden ämna vi , förlägga gatuka 
pell, kapell och gosskola e tc. 2. Innan
för norra muren på det s. le »Feng Hwang»
berget bo missionärerna. Det är här vi 
kÖp t en tomt. Högt över Gula flod ens 
stränder med utsikt över Shansis södra 
bergskedja och å t öster och väster över 
Gula flodens slingrande lopp ligger den
na lugna plats, där vi också hoppas att 
med tiden få en flickskola. Detta är i sto
r a drag den plan vi uppgjort. 

In1<öpet av ·dessa pla tser har uttömt 
Shanchow-fonden fullkomligt. Bedjen med 
oss till Gud, att de för rnissionsstationen 
nödiga medlen må inflyta, så att vi redan 
i hös t måtte kunna få fly1:ta dit. Under 
nödtiden är det också et t ypperligt till
fälle att få köpa gaml a hus, som kunna 
nedrivas, och då faller sig bygget jämfö
r elsevis billigt. 

* 

Rika tilliällen att göra Kristus känd. 

Missionär C. J. Bergqvist meddelar oss den 
glädjande underrättelsen, att han genom me
del fr ån Amerika blivit satt i tillfälle att 
utföra ett välsignelserikt räddnings- och mis
s ionsarbete bland hungrande gossar i Ho
nan fu. 

Som torde vara bekant h ar Christian 
Herald i New York skänkt 100,000 dollar 
till nödhjälpsarbete at t h andhavas av mis
sionerna. Av denna summa ' h a vi få tt 
3,000 mex. dollar för gossasyl h är i Ho
nanfu. Med största inknappning på alla 
områden h opp as vi kunna ta emot 275 
gossar , av vilka omkring 75 torde komma 
h~ån kristna hem och 200 från hedniska 
hem. Vi h a r ed an tagit emot över 70 här, 
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så att det f. n. är fum hus. Men vi hålla 
på och se oss om efter något s tort tempel 
eller annan lämplig plats för den s tora 
asylen. Men det är mycket som benövs 
för att kunna härbärgera så många:. gräs
madrasser att sova på; bänkar att sitta 
på, grytor, vattenkrukor, matskålar, pin
nar o. d. Böcker få vi försöka att red a 
oss utan - om inte kineserna i s taden 
vilja skänka gamla böcker. Kristendoms
böcker köpa v.i å t dem. Jag jublar i min 
ande vid t anken på att minst 200 barn 
från hedniska hem skol a få undervisning 
varje dag under 4 a 5 månader i kristen
dom. Ett h ärligt tillfä lle att göra Kristus 
känd, inte sant?! 

Men v.id tanken på de många barn, som 
måste dö av svält oc~ de många fl er a som 

. på grund ·av undernäring och skadlig 
föda såsom löv av vanliga trädslag, bark, 
gräsrötter, gröda på åkrarn a m. m. kom
ma att få allvarliga men, kanske för livs
tiden, krymper mitt hj ärta ihop. 0, att 
vi kunde bereda asyl för minst 500, ja, 
varför inte säga all a de hungrande bar
nen. Men d,ärt.ill beh övs väldiga resursel' 
icke blott i penningar utan i lämpliga 
Iaafter att vå r da och undervisa barnen. 

Vi få nu god hjälp av elever från sta
tens seminarium och andra d ärmed unge 
fär jäIlllI1ställd a skolor. De hjälpa till med 
undervisningen i profana ämnen. Och 
detta göra de frivilligt och med glädje. 

För S. M. K:s bedjande vänner. 

l'acksägelse- och böneämneo. 
~ 

För de avg. kommitteledamöterna, s.62. 
För de genom jordbävning och hungers

nöd hemsökta och för de missionärer, 
som arbeta bland dem, s. 63, 64, 65, 68. 

För missionsintresset inom K. F. U. M. , 
s. 	 64: 

För kand. Mellquist och hans trolo vade, 
s. 	 64. 

För år smötet, s. 64. 
För Guds skyddande hand över 111i5'5io

nären'la 	i Puchow, s. 66. 
Om ny mission'sstation i Shanchow, s. 67. 

. i·" " . 
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Från skilda fält. 
Den glädjande nyheten har ingått, a tt de 

italienska myndigheterna givit Ev. Foster
landR-Stiftelsen t illåtelse att utan inskrä nk
ning utsända missionärer till Eritrea. !'te
dan stå 8 missionärer redo att ingå genom 
den öppna dörren. 

Brödraförsamlingens biskop, W ard, har 
prästv igt t vå tibetaner. Dessa är o de t vå 
första tibetaner , vi lka invigts t ill det krist
na . prästämbetet . 

Det meddelas, att Kinas ex-kejsare, Hsuan
Tung, skall ingå äktenskap nästa år, och att 
1 y, milj. dollars beräknas för de u tg if ter, 
som stå i samband med ceremonien. 

" 
En kedja av trådlö~a telegrafstationer äro 

under uppförande, vilka skola sammanbinda 
Peking med Kashgar. På så sätt kommer 
K ashgar att stå i förbindelse med de tråd
lösa stationern a i Indien och dä rifrå n med 
stationer i av lägsnare länder. Aven i Urga, 
Mongoliet, har en station uppför ts. 

U nder november månad brände t ullmyn
dighete r na i I chang, Kina, över två ton opi 
um, som de beslagtagit. Ma n förbrukade flera 
fat fotogen vid opiets -förbrä nning. 

., 

Under det att blott föga kristen mission 
bedri ves bland muhammeda nerna i n. v. 
Kina förstärker I slam ' sina positioner å r 
fr ån å r . Den litteratur som kommer la nd
vägen från Cent ra las ien eller från kusten 
ä r mer avgjort kristendomsfientlig än den 
de kinesiska muh ammedanerna hittills ägt. 
Nya sekter äro ivrigt verksamma. 

Pastor W. H. Gillispie, en irländsk presby
teriansk missio nä r, som under 26 å r verkat 
i Mandschuriet, har mörda ts av rövar e. Fa
miljen befann sig i hemlandet. 

Svenska Mongolmissionen fir ade Marie be
bådelsedagsin årshögtid i Stockholm varvid 
fröken Dagny Hansen avskildes till miss io
när. 

Svenska Jerusalemsföreningen har till före
ståndar in na för skolan i J erusalem a ntagit 
fröken Signe Ekblad och till översköterskor 
vid sjukhuset i Betlehem Rödakorssystrarne 
f röknarne Stina Horn och Anna Persson. 

L A N D. 69 

Enligt nu utkommen s tatistik fi nnes i 
S verige 2,588, i Norge 2,609 . och i Danmark 
8,700 romerska katoliker. 

Svenska Alliansmissionen . har hållit sitt 
årsmöte i Jönköping. 325 ombud represen
terande omkring 250 föreningar närvoro. 26 
missionsföreningar och 12. ungdomsföreningar 
hade begärt anslutning. Räkenskaperna ba
lansera på en summ a av 714,17:8 kr. 

En kinesisk luth ersk kyrka har konstitue- ' 
rats. Svenska, nor ska och finska k yrkornas 
missioner , Augustanasynoden och de norsk
amerikanska (Lutheran united) mi ssionerna 
hava ingått i denna kyrkobildning. Den nya 
kyrkan fattade beslut om en gemensam hög
skola. Svenska kyrka ns mission ISkall upp
rätta denna skola som kommer att förl äggas 
t.ill den norsk a missionsstatnonen i T aohua
luen i prov. Hunan. 

Den 6 mars invigdes i Tranquebar, Indien, 
missionären teol. och fil. dr. Ernst Heu1IULn 
av biskop Danell til! den evangelisk-luther
ska tamulkyrkans fö rste biskop . 

Svenska L ä ra res Missionsfören ing, som un
derhå ller Miss ionä r D. La ndin , h a r nu börjat 
underhålla ännu en missionsarbetare, folk
skolläraren fil. kand. Bertil S jöst rand, vil
ken i år utrest till Indien som läraremissio
när i Svenska Kyrkans Mission . Inkomster 
och utgifter omslöto k r. 4,483: 16. Medlems
antalet ä r . 235. 

Under det stora världskrigets första 6 mån. 
föllo 1 milj. soldater. 2 milj . hedni ngar dö 
varje månad. Varje mans död på slagfältet 
kostade 13,000 kr. Varj e hednings förseende 
med evangelium 7: 40 kr . 

På framställni ng av r egeringen i Honkong, 
Kina, har den indiska regeringen förnyat 
fördraget om utskeppande av opium till Kina 
till visst fastställt pris för en tid a v fem år. 

I Uganda har Afrika sin största kyrka . 
Den rymmer. många tusen. Då den invigdes 
förra å ret, måste dock 20,000 människor . 
stanna utanför. 

.:.;. 

Böldpest har utbrutit i N . n-Ltndschuriet. 
Den framstäende kinesiske läkaren, dr. Wu 
Lien-te, h a l' .avrest till platsen. 

._._l·.. ·,,-, . 
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REDOVISNING 
för medel influtna till "Svenska Missionen i Kina" under mars 


månad 1921. 

100: ""Allmänna missionsmedel. 652.. L B ., GulJ.spång

653. 	 M,fg i Råda , resebidrag lO: 
5,,6. 	 »Gån de törstande t ill mötes med 64: (l;,4. 	 Koll. i Sjötorp, gm C. M. L .vatten» Es. 2>1: H 1,200:  655. 	 G. L ., offer k u vert , gm H. B ., Hofva 10: 
j57. 	 Sparb.-medel fr. Flisby 27/2 gm 20: 656. 	 Hofva mfgE. B. 318: 2-5 	 20: 657. »·H errens del», gm H. B., Ho.fva558. 	 Koll. v id K . B :s besök i Flisby 5: 658. 	 Resehidrag, gm d :o2,7/2 	gm d:o 98: 70 10: 659. 	 E. L., Hofva561. 	 :>Tionde) 65: - 25:660. 	 L. W., Röl'sås563-. 	 K. F. i Brån, sparb.-medel gm F . L'l: 50G6l. 	 Koll. i Ulleryad, gm A. J.O. SpöIand 9: 25 	 90: 662. 	 D:o i SI<övue, gm O. L.564. 	 Syförening. i Stran d, sparb.-medel, 55: 66& 	 lIiissionsvänner i Fridene, gm H. R .gm 	 d:o 44: 47 ~8: 50664. 	 Koll. i Madän,g, gm A. B.565. 	 P. O. O., Elfdalen 1.(J:  666. 	 D :o i Kungsholms kyrksal 13/3 vid566. 	 "Ur Guds s tora förrådsh us» 85:  missionär Olssons föredrag 6S: 
;)68. 	 H. G., Djursholm 50 :  667. 	 Sparb.-medel från Innervik 40: 21 
569. 	 Sann,a KristI. Dngd. -fö-ren in g 40:  668. 	 Dagsgryningen i 1nnen-ik, till Ols
~70. 	 Huskvarna Mfg 70: - 40: sons underh.571-	 M. J ., Huskvarn a, gm N_ M. O. 5: - 50: 669. 	 E. R., Gistad512-	 J . A_ B., Köping j: - . 30: -.G71. 	 Obs.! Sparade tobaksslantar m. m.577. 	 »En blonuna på Gustafs grav», gm 4: 50672. 	 l'J.a lak i 3: 10:NI. H., Björnö 3: 50 	 500: 673. 	 »En H enens tjänare»:;80. 	 »TackoHeI » 50: - 4: 676. 	 E . B., Sthlm51-'1. 	 »n - - Ro m. 10 : 12» 30: - 50: 677. 	 E . A. , Orrv i ken582. 	 Koll. iSmedsbyn 20 t2, till J_ Asp- IS: 72678. 	 »Ett litet tackoffe r»bergs underh. 	 10:  679. 	 »Onämnd, ett lö fte åt Herren » 25:
;;83. 	 Koll_ i För samli n·gshc mmet , Boden, 680. 	 »Onämnd», spal'b.-JU0del 10: 

?:i I~ 	 till d:o 31:  681.. 	 Tumbavänner, g'JU G. S. 26:
:;84. 	 K. S., Bornholm 7: 50 20: 683. 	 »Onämnd»5S;;. 	 0_ S., Kneippbaden 2D: 

6S7. 	 K . L., offerk u vert 3: 
~88. 	 Tack offe r till HerTen för februari 2: -

688. 	 :ltl. K. , d:o U:
589. 	 Skärfsta syförtning 83: W 

689. 	 R och D. Kj-g, d:o 4: 
594. 	 A_ C., Stockhohn, sparb.-medel ?:i:~ 

690. 	 »MissiJOlisb lonunor på Matilda-dagen» 27 : 
595. 	 Koll.. i Kr is tinehamn 25t2. ~ : ~ 50: 691. 	 L . L., UpPs'a laj96. 	 D:o i Karlsta d 2/3 W:- 100: -Gn. 	 »Tionde»;'97. 	 Resebidrag fr. Eskils tuna 5/3 10: 

693. 	 ?;lissionsmedel fr. O., gm M. S. 150: 
599. 	 F öreläsnin.gsarvodc i Djursholm 7/3 ~:- 694. 	 Ur H. E:s sparbössa, gm E. G. ,
600. 	 L. P ., E. K. och A. P ., gm A. P., 8: 10SollefteäVästerås 	 60:  695. 	 P. T ., Gripenberg, årsbidrag 20: 
606. 	 »Tackoffer fr. två nyförlovade, Gtbg » 100:  696. 	 F r än tre &parbö-ssor, g m · E. W.,
607. 	 A. E. P., Gtbg 100:  Bygdeå 	 2·9: 
608. 	 E. A., Göteryd 50: - 26: _ .697. 	 L., Duvbo, till M. Ringhergs underh.
609. 	 H. B., Stockholm 100:  700. 	 M. L., Kumla 10: 
6111. 	 »Onämnd » 10:  701. 	 E. L., Björka, gm G. G., Mota la 12: 756m. 	 O. G., Ekenii.ssjön, »ett tackoffer t ill 

50: - 702.. G. G., Motala 	 7: 25
Herren » 70&. 	 Vallsjö Kyrkli g'a sykrets 1M: 

G15. 	 N. H., Rörle 50: 
7W. 	 »L ydia» , offerkuvert 5: 

616. 	 Sparb.-mede l fr. Vallcberga, gm F. 708. 	 1<1. L., Norderön 3: 31S_, Hedvigsdal 	 60: 
- 709. A . O., 0.:0 	 4: 97

617. 	 Fr. S., Hedvigsdal 40: 
10 : - 711. Koll. i Skövde 20/3· 146: 36

618. 	 H. R, Uppsala 712. 	 L . L., H ve tIanda , »tackoffer till619. 	 1. L. , Brännau, till E . Sjöströms 
Herren för trofast hjälp » 100: underh . 	 S:  713. 	 H . o. E. J., Jkpg; 100: 

620. 	 K oll. i Strångsjö missions hus 4/3, 
1~' - 714. »Onämnd», gm L . B. 50: gm O. 715. 	 Ystads Luth. 11fg', a uktionsmedel 178: 62.1. 	 D: o i Vingåkers missionsh. 8/3, gm L. 17: 35 
50: - 7M. Kinakretsen, Karlskrona, sparb.- med. 130: 

&2'2. 	 D:o i Katrineholm 9/3, gm G. E. 
lO: - 72"2. Kinakretsen, Umeå, J<oil. 1'2 /3 116: 501i2il. 	 »Annie » 

·Grebo KristI. Ungd.- fören ., till N. 720. 	 Koll. i Umeå kyr!< a 1<1/3 81:625. 
Egnbäcl<s underh_ 225 : - n4. D:o i SpöIand 14 /3 40: 64 

725 . »Samla de tioöringar till missionen »,626. 	 A. och E. K., Slättevalla , gm C. W. 
50: - av S. I. 	 6: 80C., Leksberg 
10: - 729. C. och V. E., Kumla, »offer den 14627. 	 »Mangelpengar» fr . Böckersboda, d :o 
15: - Ju ar s» 	 2QO: 628. 	 E. S., H a gelsrum 730. 	 C. och V. E:s, ·Kum]Q, barn, d:o 14: NG;lJ. J. o. J ., Mönsterås, »tackoffer till 

Herren för nåd och välsignelse un 732. »Ph . i Hörby» 100: 
der året som gått» 300:  733. 	 ':tv!örterycis Kri stI. Ungd.-föl'cn. till 

J. Hultqvists underh. ' 200: 632. 	 H. o. L . E . P., »en l<rans på vänn en 
M. E. Bergs grav» 20: - 7.14. G. T. , Ulricehamn 1<50:·

1,000: - 735. W ., Ulricebamn 10: 
().l3. Insaml. offerkuvert, gm d :o 34: 50 738. Resebidrag fr. Ljungby, gm E. S. 10: _ . 642. 	 S. J., örebro 

739. Koll. i Ansgariikyrkan, Sthlm, ~rd 5u: 4~ 


. 20. iirshögtid, till W. W esters under h. "O: - 74D. O. S., Lämnh nIt 5: 
G45. Skärfsta syförenin g, gm F. B. 33: - 7il. G. K. , BjörköbY 2>;}: 
r; iti. )Herrens del» 20 : 

644 . 	 Säbylund-Folk etorps lJngd .-fören :s 

742. 	 Insaml. på offerda g en den 14 mars, 
6~7. O. o. H. K., Lund, >för sålda böcker gm G. B., Flisby 76: 

i Herrens Jesu välsignade namn » 11: 25 743. »Ovan ifrån» HJO: 
648. 	 R L. 5: - 744.. ·H. P., gm C. J., J iirnboås ~) : 

~): -,- 649. 	 »0" en t:::äl'lch:sgåva », gm A. H. , 745. C. J ., J ä rnboås 
. Kö-ping 20: - 746. Händene syfö-re n ing 100: 

6'>0. )) Små s lantar» av S ., gin d:o, d:o 3: 35 747. »P s. ICO, tionde» 18: 50 
(.;I!. Koll. i Gll !l spå.ng, gm I. B. 3i: - 74<3. K . E., Knutby 25: 

.... ... _...... ~. ... ~k ,,, 
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749: E. B., Sthlm 100 : 
7;;0. Da·hla mfg, Grebo, till N. Engbäcks 


. lInderh. 75: 
75L "Föreningslänken", .Eksjö,' till J. 


Hultqvists ' underb. 100: 
752·. Södra Vi kyrkl. mfg 50: 
753. 	 Linderås kyrkl. mfg 95: 
754. ' A. P. B., Bj'ärnum 150: 
755. 	 "En ' lärarinna», till .J. Aspbergs 


. underh. . 50: 
756. 	 H. H., Djursholm 1,000: 
757. 	 Ljungbergs mfg 200 : 
758. 	 Akers ' mfg 40: 
759. 	 M. O., Storsjö, "ett litet tackoffer 


till Herren" 50: 
760. 	 "Tackoffer efter sjukdom" 2-5:
761. J. ·A. J., Medalby :;13:
76~. Koll. i Mariestad under Påsken, gm 

. A .' H. 2U5 46
763. 	 D. U. F., Söderhamn, r esebidrag 15
764. 	 D:o, Sörän.g 109
'(65. 	 Sj}arbössa från Kyan 20 80 
~67. 	 Koll. i Norrköping 15/3 vid J . E. O:s 
. möte i Norra kyrksalen 47: 

768. 	 Koll. i Gust. Ad. Kapcllet. Malm slätt 

16 /3 
 30: 05 

. 769. . Medalby mfg '2:5/3 	 ,7: O;;
770. 	 Auktionsmcdel från Eksjö 692 : 4S
771. 	 KOllekter i Eksj ö 140: 52 
772. 	 Koll. i missionshud, Flisby, vid J. 

E. O:s besök 	 66: 
773. '. D:o i H assie missionshus, Lång'frc. 

dagen, vid d:o 50 
17'5. O. A., Spiutsbygd, »Herrens tionde" 45 50 
778. B, F.. Sthlm 100 

77·9. »H. J ., för Kinit » 50 

780. Till C. och E. Bloms underh.: fr. 


Björkö ungdf. 75 : -, Boda llngdf.

2·5 : -, Bäckseda ung'dL 100: -, 

Mamrelunds mfg 15: -. Till M. 

Lindens ullderh.: fr. Björkö ·ungdf.

7-5: -, Björkö ungdf. offer 14 mars 

57: 70, Ulrilcsdals ungdf. 136: 30, 
Koll. vid kretsmötc i Boda 55:-, 
sparb.medel h. Hiältaryd 76: 03, 
H vctlanda ungdf. offe r d. 14 mars 
650 : 60 	 1,2(;5: 63 

783. M. K., offerkuvert 7: _ 
784. E . L., Sundsva ll 100: _ 
785. öråkers sk,olba.m, gm d :o 5: _ 
786. Koll. i Forssjö skola l3t2 7: 25 
787. D:o i Dansbo skola, Trekanteu, 6/3 10: _ 
788. D:o i Kronobäcks skola, Mönsterås, 11/3 7: 08 
789. D:o i missionshnset, d:o, 12 /3 10: 35 
790 . D : o i Långnäs missionsh us 13 /3 31 /28
795. D :o i Böla skola, Långemåla, 16/3 1,'1: 78 
79li. »Gåva aven 87·årig, lam gumma» 3: 50 
797. 	 A. A. och S. C., Kristdala 50: _ 
798. 	 Koll. vid Syfören. i Ulricehamn, gm 

G. T. 	 43: 75 
799. D:o och resebidrag i Tibro, gm W. G. 65: 
ROO. D:o i StcnstC)rp, gm A. B. 21: 50 
801.. D:o i Sätra, gm :.\1. T. 12: 
802. ~Hg i Klefva och Kjestad, J'esebidr. 10: 
803. A. S., Lidköping, ur sparbössan 10: 
804. G. S., D:o, r'esebidrag ... . 20: 
~05 . Koll. i Immannelskyrkan, Lidkopmg 54: 
806 . D:o i Husaby, gm J. J. 31: 
807. 	 D:o i Fullösa , gm F. J . 32: - ,
808. 	 D:o i Byslåtterna, gm F. G. D. 31: 
809 . D:o i :;V[ånstorp, gm .J. A. P. 30 : 
8JO. Mfg i Arnäs, resebidrag 10: 
81L Un,gd.·fören. i Arnäs 10: 
8n. . A. J., ö'steräng 20: 
813. 
8J4.. 
815. 
8](i. 

8J:; . 
818. 

559. 

560. 

Koll. i Vara, gm H. K. 18 : 50 
D:o i 	 Grava rne, ·g1n J. 16: 50 
D:o i 	 Vajern, gm C. L. 20 : 
D: C) i Hasselösund 18:-, Smögen 

.5G: -, :nu d:o 74: 
D:o i 	 Sala, gm ~1. A. 42: 50 
K. och O. L., Sala 	 10: 

Summa Kr. 15,G07: 62 
. Särskilda ändamål. 

M. 	H. , Tribbhult, till J. Hultquist, 
att anv. i v erksamh eten efteT gott f. 25:

~{. B ., »gåva och tionde» tlll Al1n~ 
Eriksson för Ki Ta-sao 25: - . 

LAND. 	 71 

562. 	 P . E. W. Djursholm, för evang. 
Sung Hsi·lien 120: 

567. K. F. U. M:s miss.iouskrets.,., Göteborg,
till soldatve rksamh. i x uncheng, 
gm R. R. liO:

573.. E. Ö., Gnesta, till A. Erikssons verks. 
i Hanchcng 20: 

574. 	 M . L., Värna, Björsäter, »Helgade åt 
Herr.eu 28/,1.» till Barnhemmet i 
Sinan . 25:

576. 	 Till Fru Tj äder, ett lite t böntsvar, 
. hjälp till samlingsrum för kvin norna 5: 

578. Till gosskolan i Hoyang, gm A. S.; 
Norrköping 270: 

579. 	 D:o d:o, gm A. E. A. 50: 
50(;. 	 Lång'näs Ungd.·fören . för en bibel· 

kvinnas underh . i Puchow, gm J. B. 25: 
587. 	 J. o. J. B., Möns~erås, för medhj.

Sies underh . i Puchow 200: 
590. M. M. o. M. P., Sjömarken" för skolg. 

Uei Jong·sellg 50:
591. 	 Missionsvänn.e r i Holmestad, till 

Barnh. i Sinan, gm S. G., Götena . 75: 
592. 	 A. K., Björkeryd, »del av tionde till 

M. Linden och J. lIultquist, att 
an\'. efte r gottf. 20: 

593. 	 Skolbarne nG sP·arb.·tömning i T enhult, 
till Barnh. i Sina n, gm J. H. 167: 

601. 	 Jönköpings KristI. Ju ngfrufören. till 
B arnh. i Sinan . 60: 

602. 	 Onämnd, till d:o 10:
603. 	 »Bönhörelse», till u:o 10:
604. 	 Vänner i Tål ebo , för evang. Yl1 in Yiiin· 

cheng gm F. F. 59: 
605. 	 Koll. i Liba non, Gtbg 6i3, fö r verks. 

bland soldater i Honanfo Z75: 
610. 	 Skärstads Norra fr iförsamling, för 

underh. avevang. ClUn.g Hsing·teo
i NIienchih 300: 

613. 	 " Pröven så hllrudan jag bliver, sä· 
ger Herren Zeba·(}b>, till A. Eriks
sonG verks. 5: 

614. 	 D:o till M. Petterssons verks. 5: 
624. 	 E. S. E" Vingåker, för e,,-ang. Kao 

Seng-tsai 100:
629. 	 A. J ., Umeå, till evangelists underh. 50: 
630. 	 J. o. J. , Mönsterås, »tackoffer till 

H erren för nåd och välsign else 
under året s om gått,>, till medhj.
Sias l1nderh. i Puchow 200: 

633. 	 H. S., till Matasao i Yuncheng 30: 
634. 	 Kinasyförcn. , Maimö, till Barnh. i 

Sina n 134: 50 
635. 	 S. .J., örebro, för evang. Chang 

I en·tsie n 500: 
656. 	 D :o, d:o, {ör bibelkv. Kao . 300:
G37. 	 D:o, d:o, till R, Andersson, att an\'. 

efter gott. 200: 
638. 	 D:o, d:o, t. gatukapellet i Chiehchow 100: 
639. 	 A. V., Sjötorp, till Barnh. i Sinan 1'O:
640. 	 S. M., Skövde, till en gosses un·derh. 

hC)s Carlens 75': 
641. 	 Koll. i Fridelle, gm H. R. till M. 

P ette rssons nödhjälpsarbe t e 85: 
670. 	 Daggryningen, I n ner vik, till E. Sjö· 

s tröms verks . 40: 
674. 	 "En H enens tjänare», till M. Linden, . 

för nngdomsverJ.s. i Hoyang 
675. 	 D:o t. E. Be..rg·, rör verks. bl. ungd.
682. 	 Tl1mba vänn er, bidrag till inlösen av 

ett sidohus i Mienchih 
684. S. StlJim., till H. Tj äder, att anv. i 

verks. efter gottf. 
685. 	 S. J., Gtbg, till h jälp för ' de bungr.

barn en 
686. 	 Insaml. i Stenbcrga kyrkliga och fri· 

k y rkliga ungd.·kretsar till BarnJl. 
i Sinan 

6fr8. »Herreus mede},,; f ör bibelkv:s nn· 
derh. iBe rglings distri tk 

699. 	 Vänne..r i Östersund, fö r skolan i 
Tnn gchow, gm K . A. C. 

705. 	 K. L., 14 mars, till Barnh. i Sinan, 
.!PIl M. H., Biörnö 

706. 	 "En liten bit bröd " . till d.:o, gm d:o 
707. 	 Forshems KristI. U ng d. · fören., till 

hUllg-rand e ·barn 
710 . 	 Insaml. k ol l.- och gåvonledel för 

Z50: 
25'0, 

110: 

lO: 

50: 

272: 

100: 

500: 

5: 
5: 

30: --.: 
-...._-,~ ... ~., ;. - . \, - "' " . 

http:Missionsv�nn.er


72 S I N Ud S L A N D. 	 April 1921. 

bibelkv. verks. på nUlkarlla Wes- niis », g'm A. K., 5j: -; »L,» 20: -; Bal'uatbets

_ ters station, gm J: A .. V., Möuste rås 102: i8 förcn, »Senapskornelo" :lOD; -; »Okänd », gm J. 


717. 	 Koll. vid ullgdomsmöte i Baggetorp L;, Uppsala, 300; -; Insaml. g'Dl V, O., Nelham
20/3, till 11. Pettersson, att auv. mal', 40; -; "Ol·d&pr. 19; 17" 40; -; E. H., Klip
efter gottf. 14; 77 pan, 60;~; I. P., Sthlm, 10; -; M. 1. . Sthlm" 

718. 	 Söndagsskolbarnens sparbössor, Bag Hl; -; Ett par Herrens MissionsvänneI' i Hångs' 
getorp, till Barn,h. i Siuan 10: JO dala och Skä rstad, gm A . J., Gisebo. 200; '-;

i 19. »Seuapskornet», Sävsjö, för två skol- D. U. F. i Kåge 254'; 73 ; N. H., H<:irle, 50; -; I. L., 
gossars underb . .i Sinan 200; - Linl{öping, 100; -; Gm O. \~. , Torsmyran, 70;~; 

720. A. A., Umeå, för evang;s uuderh. 1.000:  Gm .K. E. L., Kruslllark , 3'25: -; Logen Klnt~ 
721. A. B ., BlIrträsk, " till de nödl. barnen» 50; - banere t, K ln tmark, 174; 36; M. P. Kum!a, ,gm I. 
726. 	 A. L ., Oak Park, för evang. Wei h, 20: -; "Lina", Knmla, gm <;1:0 1:0; -; Insaml. 

Tan-hsiang- i Miench·ih 526; 60 i Kl(}ts!Jöle, Kittelsböle, Bringen, Gärdal, Kasta, 
727. E. L., Van NllY, för evaug. i Ishih 100; 90 Nyland, gm V. W. , Kittelsböle pr öveJ'hörnäs, 
723. V. L .. Chicago, för d;o i Tungchow 123: 90 134; - ; Hahna KristI. Un,gd.-fören" 103: -; Koll. 
730. 	 »BönhÖrelse .. , till E. Ande rsson, att i KliPIlans mission&hl!S 7/3, gm N. P. P ., 154,; - ; 

anv. e fter gottt. 10; - T. H . 10; -; " Vannel' l Ervalla", gm E. S., Jarle, 
736. 	 »Tionde.. , Ma l. 3; 10», att anv. för 200 ; -; Från Innervik 172; 50; E. J., Sala, 16; - ; 

hunlgrande barn 6; - J e r . 22,; 16, T . A., gm M . Ph. T .. Linköpin'g, 
737, 	 S. A. J., Luleå, för evang. Si Si-ien 10; ,- ; Fl'. småskoleklassen, gm M. P ., Ange,

i Pucheng 1'50: - 15: -; " Onämnd " , gm d;o, 10; - ; " Ett b idta.g tiII 
766. 	 E . B., Sthlm, föl' ullderh, av bibel- nöden" barn i Kina" 100; -; Extra koll. i Bellö 

kviuna i Hancheng Hl5; - krrka ,6/3, .gm A. ~ ., Ingatorp~, 88; -!. Gm S: P: 
774. 	 M,' L., till 'M'. Pettersson, »att anv. v.., H"gelstad, 64, -, J. D. ,J . , UJ ,åsa, 20.-. 

till en som ing-en mor hår.. 15; - K. P. 5; -; P. H. P. 15; -; Vid begravn. i 
781. 	 Fiflekulls ungd.-fö·ren. till M. Lind e ll. Stockahlllt , gm A. K., Nitta, 37; 50; E. A., Brod

rör de hun.grande 150; - dctor'P, JO; - ; "En na l11nsdagspresenb, , ' 50 ; -; 
782. M . K., till M. P ettersson att anv, Gm J, K, Alby, ' in&a1l11. å 2 listor inom Alby,

efter gottr. 30; - 149 ; 50; Ange 16; 25; Haverö 110; 75; Borgsjö 42;-; 
791. 	 Smäskolbarn i K a Ima,r, till skolgos- TorpshaJlllnar 5; -; Sundsvall 17; 50; Alnö 74; - ; 

sar i Pncheng }:; - Hässjö 40; -; Alåg 49: 7,; E. O., Gäddede, 50;- ; 
792. »Anna-Brita », till d:o 2; 20 A. N" Vlixjö, 5; -; Koll. på Norderön, ,gm A. O., 
793. 	 Vänner i ·K-holm , till sykvinnan L, 1,1: 7'2; " Födelsedag-,;gåva", E. B., Sigfridstorp,

Siaoyi lQ:- 100; -; " (livet,, 3; -; Insaml. gm' ,K. H . N., Säv
794. 	 Försålda kinesiska traktater, till sjö, 20; -; P., gm M. S'd Visby, 3; -; " Onämnd" , 

traldatspridning 3' - gm d;o, 10; - ; ..Onä\lln " , gm d;o, 100;- ; Vårds 
820, 	 J. P . O., N a vBrkäll e, "i stället fö r näs kyrkliga Mfg 200; -; " Onämnd " , ,g'm K. N. 

blonllllor på J. Pet terssons grav », N., Virserum , 100 ; -; A. B., gm D. S" Lerbäcl{, 
till R. Andersson, att anv. efter ;'0; - ; Broddal';])s f ÖI'Snlll l. , gm A. C. A.; Gäsene
gottf. 5;- El'iksbe l'g, 72; - ; Till hnngr. kinabarn 'fr. J. J., 

821. 	 Familjen A. till O. Caden att anv. &"Jn B. J. K., Säby, 10; -; G. ' K., ti ll d;o gm
i verks . tder gottf" gmM. J., Kin- n;o, 10; -; Inslind till d ;0, gm d;(), 10; - ; Dahla 
nemalma 100; - MIg i Grebo 100; - ; B. E. M., Mockfjärd, 20;-; 

822. K. P ., gm d;o, till d:o 5; - A . E. L .• Broddetol'p, 10;,-; "Elina och Ivan, . 
823. 	 K. P., ur sparbössan, till Barllh, Söderhamn, 20; -; J. O. , Svensköp, 1'l7: -; Från 

Sinan, gm J. A. P., Svanebe rg 2'j: - fest i Godmerstn den l/l, gm E. B., Hnswn , 
824. »Onämnd», till d;o 10: - 200: -; Fl'. Söndagsskolan, gm J. E. S., . Råd
8'2:), D. A., Äs kekärr, till 'd;o 10; - mansö, 15 ; - ; Bjnröns Un.gd.-fören. .. Hoppet..,
826. »Onämnd», till O. Cadens, för den 4'2; ,-; Dc Ullg'US syfören. i Kroxhult, 25; - ;. J. 

hemlöse dvlirgen 20;- E. S" Rådl11ansö, '15; -; A. p" J'unsel e, 5; - ; 
"Ett tackoffer till Herren", E. J" Mariestad,

Summa Kr. 8,164'; 20 200; -; Gm A. H., Mariestad, 12; -; "Agncs",

Bal'gel'ydsby, 30; -; Killile-Ve'dllms Kristi. Ung 
l\fissionsh emmet. 
dOlllsf'ören. 50; - . Snmma Kr. 5,627; 56.

575 . lIL L" Vär·na, Björsätcr. .. H elgade åt 
Henen den 28fbo, till missiollärs
hemmet, Duvbo 	 25:- Gåvor in natura 

598. A.· o. H. L., Stoekh.olm, till Barnens till Barnens H em 1:sta kvartalet 1921. 
Hem, fö l' inköp av husapotek 50; 

66;;. " I J esu namn", till Barnens Hem lO;  A, och H. h, Sthlm, I{affe, socker , grädde och 
dopp till kaffebjndning föl' a lla på Hemmen.776. L. S., SthlJn, till " Påskmat" på· O. K.,. 	Lund; 2 handdukar, mannagryn, ' socker·Barnens Hem 	 30:
och kaffe. Lilltolllta vunner: svin.buvnd; kött 777. A. H., Eksjö, till "Påskägg" å d; o 25:  flirs . D;o; . köttfärs. K. och B. F., Sthlm; Mai819. M. J . , Kinnemalma, rab. å S. L . till d;o 6: zena, sj·iJ.kvårdsartiklar, siwdon, Fl'. Lilltomta: 


Snmma Kl', 146;  köttl'iirs, 3 gånger. K. o. B. F., Sthlm; Div. 
böcker, kläder . och skodon, l fickur. Fr. Lill 

Allmänna missionslllcdcl 15,007; 62 tomta; ' k'öttfärs, korv, katrinplolllllion. D.ito:
Särskilda ändamål 8,164: 20 konT, köttfurs, S'lnör. nI. W., 'Ytter-Järlla ; kaffe.
Missionshcmmet 	 146;  ·A, G .. DllV·bo ; kaffe . Bjöl'kel'yds- och Boda

sjöglc\'älluer: Påskägg, H. H ., Osby: Apelsiner,
Snmma under mars mån. 1921 Kr. 23,317: 82 te: kaffe, cakao Oell karameller, F. M., Sthlm; 

Med. varmt tack till varje givare! Påskägg oc'h ausj(}yis . Vänner i Löväscn o. Ma


l'icstad; torkad fl'ukt, honnng, lmffe, N. A. P., 

N Ha ns 	händ ers verk äro trofasthet. " Ps. Ul: i. Värnamo; 4 resårbottnar. .J, E, R, Sthlm; l ka

min, R. A., Gävle: l täl,istemkamin.
Nödhjälpsmedel. Gud välsignc alla dc vänner. som tänka på oss 


i kärlek!

"Gån de törstande ti Il möt es med va tten. E s. Inez Böl/ing,21; }4 " , 200; -; "Några J ·esn vänner i Sträng

~ 	 -~~ 
Expedition: Drottninggatan 55. Telegramadress: "Sinim", Stockholm. 


Telefon : Riks 44 59. AIIm. 22473. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_~~~~~~~~~~~~~~~~-v 
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Il!. - Förlorad kraft. - »Teck,en från Herren.» - Från redaktion och expedition. 

Brevavdelningen. - Från skild a fält. - Hedovisning. 
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GUDS FOLKS VANDRING. 
Av Erik Folke. 

IV. 

Moln- och eldstoden. 

Israels barn hade, såsom vi ovan 
sett, blivit .räddade från döden genom 
lammets blod. De hade fått åtnjuta 
gemenskap med sin Gud i lammets 
måltid. De hade blivit lösta ur Egyp
tens träldom genom Herrens mäktiga 
hand. De hade vänt träldomslandet 
ryggen och anträtt färden till löftets 
land. De voro nu ett fritt och lyckligt 
folk. Målet för deras vandring var 
ock klart angivet i Herrens löfte till 
fäderna, vilket hade kommit bekräftat 
och förnyat till dem. Vägen till Ka
mlans land var ej heller okänd för 
dem. Säkert hade många bland dem. 
fiirdats den förut och kunde .tjänst
göra som . vägvisare . . Herren lämnade 
dem dock ej att finna sin egen väg till 
målet . Han förbehöll sig själv· led
ningenav . dem, och detta ej blott ge
nom atr i stora drag giva dem anvis
ning på hur de skulle färdas utan ge
nom att själv personligen .. leda dem 
dugligen och stundligen. »När Farao 
nu hade ' släppt folket» - heter det 
därför - »förde Gud dem». Vägens 
riktning, tiden för vandring och tiden 
förviJa, allt bestämde han. 4 Mo'). 
9: 15-23. ' 

Med vilken öm kärlek och omvård
nad han ledde dem, framgår av föl 
jande ord: »Han förde dem icke den 
vilg, . som gick igenom Filisteernas 
land, fastän denna var den genaste, ty 
Gud tänkte, att folket, när det fick se 
krig hota, kunde ångra sig och vända 
tillbaka till Egypten. » 

Frälsningen är helt Herrens verk, 
förandet fram till frälsningens slutmål 
vilar också på honom, på det att allt 
skall vara av honom och intet av män
niskor, att all ära skall vara hans. 

Vilken oändlig trygghet ligger ej i 
detta sakförhållande för den svage 
pilgrimen, som så gärna vill se på sig 
själv och på omständigheterna, att 
Herren tagit hela vår vandring i sin 
egen hand. Därför utbrister också 
aposteln: "Jag har den tillförsikten, 
att han, som i eder har begynt ett gott 
vtrk, han skall ock föra det till full
bordan, intill Kristi Jesu dag», Fil. 
1: 6. 

Det synliga tecknet på Herrens ' led
ning ,var moln- och eldstoden. .Om 
denna heter det: »Och Herren :gick 
framför dem, om dagen i en molnstod 
för att leda dem på, vägen, och om 
natten i en eldstod för att lysa dem; , så 
kunde de tåga både dag och . natt. 
Mölnstoden . upphörde icke om dagen 
att gå framför folket, ej heller eldsto
den om natten », 2 Mos. 13: 21, 22. 

Denna molnstod liknade under da
gen ett vanligt moln men var dock i 
flera avseenden alldeles olik ett sådant. 
Det ändrade ej form, såsom vanliga 
molnskyar ständigt göra, därför kalla
des det stod. Himmelens väder hade 
ej makt att driva det. Trotsande alla 
stormar gick det som en fast ledstjär
na framför folket. Det var ej ovarak
tigt utan ständigt detsamma under he
la deras vandrings tid i öknen, hela 
fyrtio, år. 

~.. ~ .~.. . 
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Huru behaglig var ej dess skugga, 
då solens strålar återkastades från 
den ändlösa sandöknen och verkade 
nedtryckande genom sin hetta och sitt 
bländande ljus. Och då det nattsvarta 
mörkret föll på och öknens hemska 
vildhet blev som mest kännbar, då 
blev molnet till eld, då lyste det upp 
mörkret. »Han bredde ut ett moln 
till skygd och en eld för att lysa om 
natten », sjunger psalmisten, Ps. 105:39. 

Molnstoden ' var också ett skyddan
de värn för Israel. Hade den ej trätt 
emellan dem och egyptierna vid Röda 
havet, hade de varit förlorade. 

I molnstoden hade Herrens ängel 
tagit sin boning. Det heter i kap. 14: 
19: »Och Guds ängel, som hade gått 
framför Israels här, flyttade sig n II 

och gick bakom dem; molnstoden, 
som hade gått framför dem, flyttade 
sig nu och tog plats bakom dem. » A v 
kap. 13: 21 ävensom av kap . 14: 24 
framgår, att denne Herrens ängel ej 
var någon skapad äng-el utan .Tehovah 
själv. Herren lämnade ej ledningen av 
sitt frälsta folk åt någon skapad va
relse, icke ens åt en av de högsta fron
änglarna, utan han ledsagade dem 
siälv: »Han allena . och ingen främ
mande Gud jämte honorn », 5 Mos. 
32 : 12. 

Efter tabernaklets uppsättande tog 
monstoden sin plats över det allra he
ligaste, där Jehovah tronade på keru
berna. Ur den talade han med Mose, 
ur den lät han understundom sin här
lighet bryta fram, 4 Mos. 14: 10 m . fl. 
Sålunda tog Herren sin »boning mitt 
ibland Israels barn», 4 Mos. 35: 34. 
Han delade med dem pilgrimslivets al
la förhållanden. 

L AND. 75 

Den Herrens ängel, som bodde i 
molnstoden, har kommit oss, det nya 
förbundets barn, ännu närmare, än 
han kom sitt gamla förbundsfolk. »Or
det vart kött och bodde ibland oss», 
säger Johannes. Förbundets ängel, 
Herrens ansiktes ängel , som han kal
las under gamla testamentets tid, är 
ingen annan än den utlovade Frälsa
ren. I alla Herrens frälsningsgärningar 
under alla tider är det han, som ver
kar. Men då han i tidens fullbordan 
lät sig födas in i vårt släkte, kom han 
oss riktigt nära. Då höljde han sig ej 
längre i molnstoden. Då blev han i 
allt lik sina bröder, Ebr. 2: 17. 

Herren handlar sålunda nu med sin 
pilgrimsskara på samma sätt, som han 
gjorde i forntidens dagar. Han är själv 
mitt ibland de sina dagligen och stund
ligen. »Se jag är när eder alla dagar», 
så lydde hans avskedsord till sina lär
jungar. Han liknar sig själv vid den 
gode herden, som skyddar fåren mot 
tjuven och ulven, som för dem ut till 
bete och för dem in till vila, Joh. 10. 
I denna tidens allt mer ' tilltagande 
mörker är han vår eldstod: »Jag är 
världens ljus; den mig följer, han skall 
icke vandra i mörkret», Joh . 8: 12. I 
anden såg Jesaja Guds folks pilgrims
färd, då han säger: »De skola varken 
hungra eller törsta, ökenhettan och 
solen skola icke skada dem, ty deras 
förbannare skall leda dem och skall 
föra dem tillvattenkällor», kap : 49: 
10. Samme profet har också talat om 
en tid, då moln- och eldstodens här
lighet skall bliva ännu större, den tid, 
då de heliga )) skola tillbedja Fadern i 
arida och sanning. » 'Han säger: »Oeh 
Herren skall över heia Sions bergs om

.j~ ." . 
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råde och över dess högtidsskara skapa 
en molnsky och en rök om dagen och 
skenet av, en lågande eld om natten; 
ty ett beskärmande täckelse skall vila 
över all dess härlighet. Och ett skygd 
skall vara däröver till skugga under 
dagens hetta och till en tillflykt och 
ett , värn mot störtskurar och regn», 
kap. 4: 5,6. 

Då pilgrimsfärden är ändad och 
Herrens förlossade nått målet för sin 
vandring, skola de i full verklighet få 
se, vad molnstoden betecknade i bild. 
I Upp. 7 kap. heter det: »de stå inför 
Guds tron och tjäna honom dag och 
natt i hans tempel. Och han, som sit
ter på tronen, skall slå upp sitt taber
nakel över dem. 'De skola icke mer 
hungra och icke mer törsta, och solens 
hetta skall icke träffa dem, ej hell'3r 
eljest någon brännande hetta'. Ty 
Lammet, som står mitt för tronen, 
skall vara deras herde och leda dem 
till livets vattenkällor, och 'Gud skall 
avtorka alla tårar från deras ögon'», 
Upp. 7: 15-17. Moln- och eldstoden 
var sålunda ej blott en enstaka före
tE'else i den heliga historien, utan den 
framställer för oss i bild, vilken ställ
ning Herren vill intaga till de sina i 
alla tider, och vilken ställning han 
vill, att de skola intaga till honom. 

Det mest fulltoniga uttrycket för 
denna Guds barns ställning finna vi 

i Upp. 14 kap., där skaran av de teck
nade omgiver Lammet på Sions berg, 
0(' h där det heter om dem: »De följa 
Lammet, varthelst det går» . 

Annu kan JJSinims Land» erhållas från 
årets början. Friexemplar av delta n:r 
kunna erhållas för fri utdelning. 

L A N D. Maj 1921. 

Från redaktion och expedition. 
Årsmötet 
tager sin början med ett möte för mis

sionens ombud och vänner lörd. d. 21 kl. 
7 e. m. å Stadsmissionens lokal, Stortorget 
3, Stockholm. Efter hälsningstal av ord
föranden föredrages revisionsberättelsen 
och förrättas val av revisorer. Sedan talar 
predikant Albert Lunde från Kristiania. 
Därefter avslutas mötet med gemensam 
bön och tesupe. Anmälan om deltagande 
i supen sker till S. M. K:s exp., Drottning
gatan 55. Riks 4459, A. T. 22473. 

Söndagen den 22 fortsätter mötet i Be
tesdakyrkan, Floragatan 8, kl. 11 f. m. och 
6 e. m. Vid båda tillfällena talar predikant 
Lunde jämte hemmavarande missionärer. 
Vid e. m. möte lämnas utdrag ur års
berättelsen. 

Gemensam middag på hushållsskolan 
Margareta kl. 3 e. m. 

Måndag f. m. d. 23 äger utflykt till Duv
bo rum. 

Albert Lunde, 
som i år på kom mittens kallelse besöker 

vårt möte, behöver i Sverige ingen intro
duktion. I vida kretsar är vår broder här 
älskad och efterlängtad på grund av vad 
han vid föregående besök fått förmedla. 
Däremot torde det ej vara allmänt känt, 
att predikant Lunde är ordförande i Nor
ska Missionen i Kina, som på visst sätt 
kan sägas vara en systermission till S. M. 
K. och vars missionärer tidigare, innan 
N. M.K. upptog eget arbetsfält, arbetat på 
S. M. K:s fält. Fruarna Bergling, Sand
berg och första fru Wester (f. Hattrem, 
t i Kina) voro alla före sitt äktenskap 
medlemmar av N. M. K. Ännu en av den
na missions arbetare, fröken Hundere, har 
givit sitt liv på S. M. K:s fält och hennes 
grav finnes ' i Tungchowfu. Allt detta är 
ju band av oförgänglig art, som förena. 

Meddelande. 
, , Den 11 mars skänkte Gud makarne Olga 
och Nils Svensson, Tungchowfu, en liten 
duktig gosse, Erik Wilhelm. Allt stod väl 
till då meddelandet skrevs. Vi lyckönska 

~ '" '" . 
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föräldrarna o~h innesl,uta den lille mis
sionsvännernas förboner. 

Hemväntad missionär. 
Enligt meddelande från C. r. M., London, 

väntades fröken Frida Prytz dit den 20 
maj. 

HungersnÖden. 
Gripande skildringar från hungersnöden 

inkomma alltjämt från våra missionärer, 
vilka nu måste ägna en stor del av sin tid, 
på sina ställen all tid och leraft, åt nöd
hjälpsarbetet. r brev dat. d. 29 mars skri
ver missionär BeinhofL »Vi befinna oss 
nu på höjdpunkten av vårt arbete. Det 

Foto Ii, Beinhofr. 

Hungr.ande kvinna. med barn. 

Folo o, Beinhofr 

Kvinnoasyleri Mi enchih. 

gäller tusentals människoliv. Här arbetas 
under högtryck. Bed Gud för oss, att det 
ej må bli för mycket för oss. Ofta svikta 
våra krafter men vi äro ändå oerhört 
glada över att få , vara till nytta och hjälp 
för detta arma, hj älplösa folk.» 

Mrs. Goforth, den kända kanadensiska 
missionären, har tillställt oss ett brev, se
dan hon besökt Sinanhsien ocp. sett syst
rarnas räddningsarbete där. Hon ger sitt 
aldra varmaste erkännande åt den kärle
kens gärning, hon såg där. Hon säger, att 
Maria Petterson gjort intryck på henne 
som en av de märkligaste missionärer hon 
mött i Kina och påmint henne om Mary 
Slessor.· Må vi tacka Gud för denna dörr 
till utgivande kärlekstjänst, som öppnats 
för våra missionärer i Kina, och må vi 
stödja dem genom en allt ivrigare förbön. 

F. ö. hänvisas till bilderna i detta num
mer. De tala bättre än ord. 

"Missionsuppgifter och missionspro
blem". 

. . 

är titeln på den bok, som utgivits av 
Akademiska Frivilliges Missionsförbund, 
Uppsala , i anledning av föreningens 25
årsjubileum. Den kan .erhållas å S. M. K:s 
expo till ett pris av ler. S: SO. ' 

... . i-. ,,< , 
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REDO'GÖRELSE FÖR SVENSKA MISSIONENS I KINA 
34:DE VERKSAMHETSÅR. 

Och nIt v i ll jag ytte1'Z'i gare v isa 
eder en viig , en övermdttan hM 
li g v(i.g. 1 Kor; 12 : 31. 

Det förspörjes i våra dagar ibland 
Guds folk en stor hunger efter kraft . 

Man är medveten om att det kräves 
kraft för att kunna bestå i det närva
rande tidsläget och för att kunna mö
ta ett kommande, vars allvarliga inne
törd man instinktivt känner. 

Man känner .också, att nu, då kultur
folken spelat bankrutt på allt, som 
dessa berömt sig av, mänskligheten 
väntar, att det förlösande ordet om 
förlossning skall komma med kraft 
ifrån trons folk, med en .kraft, som 
förmår att lyfta sjunkande själar upp 
på den fasta klippan. 

Icke minst från hednavärlden för· 
spörjes denna väntan. Den macedo
niske mannens rop ljuder emot oss 
med en ännu djupare, allvarligare, en
trägnare ton än under gångna tider . 
De icke-kristna folken börja känna si~ 
lösryckta från sina gamla ankarfästen 
och ropa nu efter hjälp för att icke dl~
ras livs farkost må gå i kvav. 

Huru skola de räddas? Kommer 
väl räddningen genom skapandet av 
stora organisationer, genom omklä
dande av den gamla sanningen i mo
därn dräkt, genom sociala reformer 
eller genom blott sökandet efter grip
bara och gripande nådegåvor. . 

Anosteln Paulus har i sitt första brev 
till korintierna talat om många kraft
vägar, men han visar utöver alla des
sa till en övermåttan härlig väg, på 
vilken Guds folk skall finna all den 
kraft, det behöver - kärlekens väg. 
Och han betonar, att utan kärlek i.i.r 
all annan kraft värdelös. 

. Men kärleken är ej frukt, fram
bringad i vårt liv genom egen an
strängning. Den är en Andens frukt. 
Och den kommer till oss genom att vi 
bli delaktiga av Jesu Kristi egen kär
ltk Det är denna kärlek, aposteln ut

beder för de troende i Efesus (Ef. 3 : 
19 ). Guds Ande behöver därför om 
och om igen få lära oss, att kärleken 
består icke däri, att vi älskat Gud, 
ulan däri, att han älskat oss och sänt 
sin Son till en försoning för våra syn
der. Då Anden vidare får utgjuta den
na kärlek i våra hjärtan, då skola även 
vi förmå att älska med Jesu Kristi 
kärlek. Då äga vi den tvingande kraf
ten i vårt inre, då äga vi också den vin
nande kraften i vårt liv. Då skola tids
förhållandena ej kunna verka förla
mande på oss, ty i allt sådant övervin
na vi rikligen (vinna vi en härlig se
ger) genom honom, som har älsknt 
oss. 

I Jesu Kristi kärleks kraft skola vi 
kunna fortsätta med vår mission i 
världen. I den behöva vi ej stå rådlö· 
sa inför de prov, som möta, eller in
för de problem, som den nya tiden 
skapar fram, eller inför de krav, som 
ställas på oss. 

Genom att leva av och i denna kär
lek få vi frimodighet på domens dag, 
den dag, då Konungen skall se endast 
efter den frukt , hans kärlek fått fram
skapa i våra liv. 

Vårt livs första och största fråga blir 
därför denna : Äro vi delaktiga avdeu
mI kärlek, vandra vi i den, verka vi , 
drivna av den? .. 

* 
Något om allm. missionsläget i Kina. 

Det år, som gått, har, vad Kina an
går, ej varit kännetecknat av stille
stånd. Mäktiga krafter ha varit verk
samma så väl i kinesernas yttre som 
- och det ej minst - i deras inre liv . 
Resultatet a v denna verksamhet har 
emellertid ej tjänat till att klarlägga 
utan tvärtom till att inveckla fÖrhål · 
landena . 

Kinesernas uppfattning av och ställ
ning till de vita folken har genom kri
get och dess efterspel undergått en vä

. i , ·" . 
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sentlig förändring. Deras värdesätt
ning a v vår civilisation är ej densam
ma som förr. Och vad de kristna an
går, är det tydligt, aU de mångenstä
des se vår kristna tro i ett annat ljus 
än förr. 

Genom den starka nationalistiska 
rörelsen har självkänslan växt i styr
ka. Detta gäller såväl på det politiska 
och kommersiella som på det religiösa 
området. Det hotar att verka förryc
kande och bli fördärvbringande i syn
nerhet för den kristna missionen. Syn
kretistiska strävanden frodas i en jord
mån, där den modärna världsanden 
gör sig gällande. Religionens sociali
sering och nationalisering tenderar att 
göra den svag och kraftlös. Medvetet 
eller omedvetet vänder man tillbaka 
till Kongtses åskådning, där individen 
äl intet och släktet allt, där sålunda 
social förbättring går före allt annat. 

I visst hänseende är Kina nu svaga
re än någonsin, men sett från annan 
synpunkt tillväxer det i styrka. Norr 
och söder ligga visserligen ännu i ytt
re fejd med varandra, men innerst äro 
de förenad e med oslitliga band. Den 
nya »språkrörelsen », som vill skapa 
ett riksspråk och verka för en förenk
lad skrift, utövar ett mäktigt enande 
inflytande. 

Den buddistiska propagandan är 
synnerligen aktiv och har sior fram
gång. Under konfucianismens närva
rande förnedringsstäJlning har den 
fått stor m akt över folket , i synnerhet 
som den på ""rund av sina gamla anor 
kan framträda som en fullt nationell 
rörelse. Den verkar därför också 
enandp. 

De starka materialistiska strävan
den, åt vilka Japan givit kraftiga im
pulser, vinna alltmer terräng och hota 
att tilltäppa den djupa ådra av mystik, 
som finnes hos det kinesiska folket. 

Bland mera bemärkta nationella 
strävanden i kristlig riktning, som un
der året satts i gång, m å nämnas stif
trll1det av ett apologetiskt sällskap med 

. namnet: »En grupp sanningsvittnen». 

L AND. 79 

Dess motto är fyrfaldigt: 1) K ristendo
men har en stor betydelse för Kinas 
nationella väl. 2) Den kristna san
ningen skall framställas för folket i 
modärn dräkt. 3) Den kristna förkun
nelsen skall lämpa sig efter kineser
nas säregna kynne. 4) Vetenskapen 
skall användas till att giva åt den 
kristna sanningen ett rikare och fulla
re innehåll. Flera av medlemmarne i 
denna grupp äro professorer vid sta
tens universitet. 

Den i sin begynnelse så löftesrika 
rörelsen: »Kina för Kristus», som star
tades i sept. 1919, har lidit avbräck. 
Tyvärr litade man för mycket på de 
utlovade stora finansiella bidragen 
från Amerika, som sedan aldrig kom
mo. Genom den alltför starka beto
ning, denna rörelse sedermera gav åt 
social verksamhet, fördes den in på 
vägar, som i hög grad verkade förhl
mande på dess andliga kraft. 

Det nationella kinesiska missions
siillskapet har med framgång fortsatt 
sitt arbete i provinsen Yunnan, där det 
nu har tre stationer. Det har i ej ringa 
mån fått skapa och främja missions
intresse i de kinesiska församlingarna. 

Den nationella kyrkan är också fort 
farande aktiv. Tyvärr frestas dess 
medlemmar att i tid och otid så kraf
tigt betona sin karaktär av inhemsk 
kyrkobildning, att den på många stäl
len verkar söndrande i st. f. enande. 

Under innevarande år och månad 
skall en krislig nationell konferens 
hållas i Shanghai. Icke mindre än ett 
tusen delegerade skola sändas av de 
infödda kristna till denna konferem. 
Den kommer sålunda att få en mycket 
stor betydelse för missionsverksamhe
ter i sin helhet i landet. Detta bör ma
na oss till kraftig bön, att den må bli
vt! till verklig välsignelse. 

Den under året nybildade förening
en: »Bible Union of China», som vill 
verka för bevarandet av vår gamla 
ståndpunkt i fråga om tro och bekän
nelse, särskilt vad gäller bibeln, förtjä

q - \ , ..... ",~ 
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nar också vår uppmärksamhet och på
kallar vår förbön. 

'Från missionssynpunkt sett har ut
vecklingen i Kina under år 1920 på ett 
överväldigande sätt skärpt Frälsarens 
maning till oss att verka, medan da
gen är. 

Verksamheten i hemlandet. 

Kommitten. II Sedan reorganisations
arbetet på fältet slutförts och en kon
stitution blivit · fastställd har en lik
nande konsolidering med avseende på 
kommitten och missionens arbete i 
hemlandet vidtagits. Kommitten kom
mer hädanefter att bestå av 12 oTdi
narie ledamöter, vilka skola väljas för 
en tid av 3 år. Dessa skola dels vara 
bosatta i Stockholm, dels i skilda 
landsändar. 

Vid Erik Folkes återkomst från vi
sitationsresan i Kina d. 11 sept. . er
höll kommitten en värdefull fÖTstärk
ning i sitt arbete genom den nyför
värvade sakkännedom, som denne 
dess erfarne ledamot nu förde med 
sig. 

Tvenne värderade ledamöter hava 
under året avgått. Rektor Joh. Rin
man, som varit medlem av kommit
ten under 24 år, har på grund av öka
de arbetsbördor och nedsatta krafter 
nödgats draga sig tillbaka. Dr. Karl 
Fries, rådgivande ledamot sedan år 
1897 och ordinarie ledamot sedan år 
1908, har, på grund av sin avflyttning 
till Geneve, avgått. Båda kvarstå dock 
som rådgivande ledamöter. 

Med glädje har kommitten fått häl
sa följande nya ledamöter välkomna: 

Grosshandlande Sv. Johnson, Öre
bro; apotekare K. Nilenius, Jönkö
ping; direktör H. Hallencreutz, Djurs
holm-Ösby; fröken Anna Gautfin, 
Kristianstad; fru Anna Peterson, Gö
teborg. 

De två förstnämnda ha hittills va
rit rådgivande ledamöter, de övriga 
ombud, och hava de alla ådagalagt ett 

verksamt och levande intresse för S. 
M.K. 

Kvinn~- II Överstinnan Louisa Tot
kommitten. tie har invalts i S. M. 
K:s kvinnokommitte och fru B. Fries 
har, på grund av flyttningen till Ge
neve, avgått. 

Nya mis- il Under verksamhetsåret · 
sionärer. hava tre missionärsav
skiljningar ägt rum : I Frösö kyrka, 
Jämtland, d. 10 jan.; i HassIe mis
sionshus, Västergötland, d. 21 jan. och 
i Sjöviks missionshus, Västergötland, 
d .. 23 jan., varvid missionärskandida
terna Hanna Wang, Elsa Engström 
och Elna Gunnardo avskiljdes för 
missionens höga och härliga kall. 

Hemkomna II Den 25 maj återkom 
missionärer. missionär Torsten Fol~ 
ke; utgick ur missionen, prästvigdes 
därpå i okt. och inträdde i hemlands
kyrkans tjänst. 

Makarne Josef och Johanne Olsson, 
jämte sonen Yngve, ankommo till 
hemlandet d. 23 aug. Den 11 sept. 
ankommo Robert och Dagny Bergling. 
Makarna Bergling hade sin yngste 
son, Rudolf, med sig till hemlandet. 
Den 8 dec. anlände fröknarna Agnes 
Forssberg, Maria Björklund och Inge
borg Ackzell. Slutligen har just i da
garna meddelande från London in
gått, att fröken Fl'ida Prytz väntades . 
dit d. 2{) maj. 

Möten~ II I · Stockholm hava regel
bundna möten hållits en gång ·i vec
kan; likaså hava åtskilliga bönekret
sar på skilda olier samlats till bön för 
S. M. K:s arbete. 

Förutom de ovan nämnda missio
närsavskiljningarna hava åtskilliga 
m.öten hållits på flera . platser i vårt 
land och i Stockhol~. 

Reseverk- II Missionär Malte Ringberg 
samheten. har under året flitigt be
rest vitt skilda landsändar och därvid 
besökt många vänner till S. M. K. Han 
har hållit ett stort antal serieföredrag 

.....-.. ."...~.,. ~_\... ~ ~~ . 
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om ·Kina och mISSIOnen inom K. F. 
U. M.-föreningar landet runt och från 

. föreläsningsföreningar har han mot
tagit kallelser. På flera av dessa resor 
har fru R. . varit med och talat om 
missionen. 

Mjssionär och fru J. Olsson hava 
besökt åtskilliga platser i södra och 
mellersta Sverige. Missionär och fru 
Bergling besökte under hösten en del 
orter i Södennanland, Östergötland, 
Småland, Västergötland och Dalsland. 
I mars månad företog missionär Berg
ling en längre resa i Norrland. Frö
ken Ackzell har besökt flera platser i 
Södermanland och Småland. 

I likhet med föregående år hava 
missionens hemarbetare besökt mis
sionsvännerna enligt kallelser som in
kommit. Tyvärr hava långt ifrån alla 
som begärt besök kunnat erhålla så
dana. Viljan har ej saknats, men ti
den har ej räckt till. 

Till alla dem som gästfritt upplåtit 
sina hem för våra sändebud, ber kom
mitten att få uttala ett hjärtligt tack. 
Särskilt står kommitten i tacksamhets
skuld till dem som upplåtit kyrkor 
och missionshus för S. M. K:s möten. 

. Hemmen II hava föreståtts av fru . 
på Duvbo Inez Bölling. 

Kommitten önskar särskilt uttala 
sitt tack till alla dem som under den
na dyrtid genom gåvor såväl i pen
ningar som »in natura» ihågkommit 
Barnens Hem. Till alla dem som un
der den gångna sommaren kärleks
fullt och gästfritt öppnade sina hem 
på landet för missionärsbamen, stå vi 
i stor tacksamhetsskuld. Likaså fram
bär kommitten sitt hjärtliga tack till 
doktor Henrik Berg, som fortfarande 
kostnadsfritt sköter läkarevården vid 
Barnens Hem. 

Missionens II »Kinamissionstidning
publikationer. en Sinims Land » och 
julkalendern · »Hans Stjärna i Östern » 
hava även under det förflutna året ut
kommit. På S. M. K:s förlag har ut
givits »Hudson Taylor - mannen som 

vågade»' bearbetning från engelskan 
av kand. E. Mellquist. 

Nya II Fabrikör J. D. Stenqvist, 
ombud. II Kvidinge; hemmansägaren 
Karl Karlsson, Järfsö; stationsinspek
tor H. Törnblom, Söräng; lärarinnan 
Elin Wennerberg, Söderhamn; fröken 
Hilda Wallman, Ljusne; fru Olga 
Svensson, Sandarne; banvakten Rub_ 
Forsell, Lobonäs; sjuksköterskan El
len Wahlberg, Dals-Rostock ; trädgårds
mästaren Edvin Pettersson, Nysund, 
Mölnbo; fröken Maria Ek, Vrigstad, 
lärarinnan Lydia Bondesson, N aglarp, 
Björköby; grosshandl. B. Vindahl, Fi
geholm; fröken Helena Eriksson, Kila
fors, handlanden Carl Forssander, 
Herrljunga; disponent V. Wisborg, 
Bankeryd; folkskolläraren C. J. KulIer, 
Anten; postmästaren John Svensson, 
Säter; seminarieföreståndarinnun frö
kenMaria Burman, Lycksele ; hand
landen Albin Holmiund, Bastuträsk; 
kommunalordf. Lars Larsson, Ålsta, 
Norderön; hemmansägaren Storåkers 
Erik Persson, V. Björken, Siljansnäs ; 
fabrikör N. Aug. Petersson, Värnamo. 

·Hemgångna II Under året har Herren 
ombud. I! hemkallat följande om
bud: Fröken Maria Wettermark, 
Björköby; fröken Hanna Nilsson, Nä
velsjö; kyrkoherde G. Ernqvist; Åsaka, 
Vartofta; konsul E. Lindkvist, N orr
köping; kyrkoherde Lars Häggström, 
Norrköping ; kyrkohel'de Joh. Åberg, 
Upplands-Ekeby. 

För S. M. K:s bedjande vänner. 
Tacksägelse- och böneämnen. 

För Guds nåd under det gångna året. 
Se årsberättelsen. 

Erik Wilhelm Svensson, s. 76. 
De nya kommitteledamöterna, missio

närerna, ombuden s·. 80, 81. 
Agnes Forssberg, s. 89. 
Oscar Carlen, s. 90. 
Fröken Ohrlanders triumferande hem

gång, s. 91, 92. . 
. För alla nödhjälpsmedel, s. 96. 
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Foto O. Beinhofr. 

Utsikt över sal/sjön från Yuncheng. 

Tjänstgörande föreståndarens på fältet årsrapport 1920. 
Missionärs- II på fältet har under 1920 vänt till hemlandet. Dessutom ha tre 
Iiåren minskats med sju per av missionärerna' i Kina varit från
soner, som rest hem. Till detta antal varande från fältet, nämligen August 
kan läggas ä nnu två, nämligen sysko och Augusta Berg samt Ester Jonsson, 
nen Folkes, som under de senare 2 % vilka arbetat i Svenska skolan på Ki
åren vistats på fältet, och som nu åier- kungshan. Synnerligen kännbar är 

l!'OIO O. Bein 'off. 

Nöd lidande lan/män, som Mienchil hämiat säd. 

I 
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härvid förlusten av broder Bergs in
sats i det egentliga missionsarbetet, 
då han är missionens föreståndare. 

En av våra systrar, Emy Ohrlan
der, har under sista kvartalet legat 
sjuk och en annan syster, Judith 
Hultqvist, har varit upptagen med ' 
hennes vård. På nya året förlossades 
vår sjuka syster från sina lidanden , 
men därmed uppstod ock en ny lucka 
i våra led. 

Svår II råder på vissa delar av 
hungersnöd II vårt fält, särskilt Ho
nan. Från såväl Amerika som Sve
rige har medel kommit för att lindra 
den stora nöden; men det har gällt att 
utan för långt dröjsmål ' förmedla 
hjälpen, så att ej allt för många a v 
de arma offren dö. Därför ha missio
närerna måst gripa sig an med detta 
nödhjälpsarbete, vilket på visst sätt 
innebär ett åsidosättande av det egent
liga missionsarbeteL Icke blott mis
sionärerna , utan även flera av med
hjälparna och ledarna i församling
arna, måste tagas i anspråk för detta 
prövande verk . I längden skall ju även 
detta arbete för lindrande av lekamlig 
nöd och räddande av liv återverka väl
signande på det andliga arbetet, men 
för tillfället orsakar det svårt avbrott 
i missionsrutinen . 

En svår rasade ä ven . under hösten' 
kolera i Honan; därvid bortryck
epidemi tes många kristna , bland 
dem flera medhjälpare, 

Politisk II Utom dessa hemsökelser 
villervalla. härskar alltjämt den sto
ra politiska villervallan i landet. Det 
är våra distrikt i Honan och i all syn
nerhet i Shensi som beröras härav, i 
den senare provinsen höra överfall 
och plundring fortfarande till ord
ningen för dagen . Detta måste ju 
verka hämmande på missionsarbetet 
såväl genom det direkta hinder, som 
lägges i vägen för resor m. m., som 

. -ock genom den allmänna känsla av 

otrygghet det alstrar och som endast 
få trosstarka eller modiga människor 
kunna motstå. 

Vilken inverkan denna politiska oro 
egentligen har på församlingens till
växt och inre utveckling är nog en 
ganska problematisk fråga. Utan tvi
vel är det mången som genom sådan 
nöd och osäkerhet ang. de timliga 
tingen drives till att söka högre vär
den och själens frälsning. Men det är 
även att befara, att i många fall mis
sionsstationen i en sålunda hemsökt 
trakt blir samlingsplatsen för sådana, 
som där söka sig en fristad för liv 
och egendom och som sedan »studera 
läran » samt begära inträde i försam
lingen, därför att detta ger trygghet 
mot rövarna. Ty hittills har det märk
liga förhållandet rått, att alla de olika 
politiska partierna, ' möjligen med nå
got undantag, respekterat kristendo
men, så att, under det hedningarna 
plundrats på löst och fast, en som 
kunnat styrka sig vara medlem av den 
kristna församlingen lämnats i fred. 
Detta leder lätt till »massrörelsen och 
församlingen kan få in många med
lemmar, som bli henne en black om 
foten. 

Det andliga till- Från mISSIOnärerna 
ståndet bland kommer i denna tid 
de kristna. rätt mycken klagan 
över det andliga tillståndet bland de 
kristna, även från platser där stor liv
aktighet förut rått. Det heter bl. a.: 
»De kristna äro svaga och modlösa. » 
- »Det är ingen framgång på de fles
ta utstationer, det är ingen egentlig 
tillbakagång, men ett tryck vilar över 
det hela.» ))En hemsk materialismens 
ande har gripit de troende - tillstån
det är bedrövligt - offervilligheten 
ringa.» A andra sidan förnimmes även 
- och det icke minst i trakter där rÖe 
vare härja - en fläkt av det fördolda 
livet i Gud, ett stilla förblivande vid 
Herren under alla livets vanskligheter 
och en varm hängivenhet i tjänst för 
Guds rikssak . 

.. . 1 .. .... 
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Evangelium II Infödda bröder o. syst
förkunnas. rar hava sålunda, med 
eller utan underhåll från missionen 
eller församlingen, givit sig ut för Her
rens verk , vandrande från by till by, 
från hus till hus, och detta i av rövare 
hemsökta trakter. 

På somliga trakter användas större 
eller mindre tält, antingen på de stora 
marknaderna eller i byar, då man 
gärna stannar några dagar, ända upp 
till 10, i varje by. Överallt mottagas 
evangelii vittnen med glädje och till
låtas predika. Det har dock hänt, att 
rövare undanbett sig evangelii predi
kan i sin »intressesfer» . Den enda 
klagan som förspörjes är, att folket 
gärna hör hemma hos sig men ej så 
gärna kommer till den offentliga guds
tjänsten. 

Skolorna. II Våra skolor ha denna tid 
lidit avbräck på grund av 
dyrtiden, i det att många 
elever måst lämna sko
lan, då det ju alltid är 
litet billigare att få mat 
hemma, där alla äta ur 
»gemensam gryta». De 
nödhjälpsmedel, som 
kommit från Amerika ha 
dock givits med frihet 
för vederbörande mis- ' 
sionär att använda dem 
även i skolorna, för 
hungrande elever, varför 
dessa skolor nu delvis 
ändrat karaktär och bli
vit barnasyler~ En sådan 

Honanfu har omkring 
300 elever. 

Räddningsar- I en nödtid sådan 
bete bland ut- som denna är de ut
kastade barn. kastade barnens an· 
tal stort. Barnhemmet i Sinan, Ho· 
nan, har fyllts av de små stackarna 
och systrarna ha t. o. rh. upplåtit sina 
egna sovrum hellre än att de värnlös'a 
små skulle stängas ute. 

L A N D. Maj 1921-; 

Den nya Den nya församlings 
församlings- ordning, som ' antagits 
ordningen. såsom gemensam för 
hela vårt fält, har blivit vederbörligen 
stadfästad genom vårt första synod
sammanträde. Att den kommer att bli 
till stor välsignelse, synes ligga i öp
pen dag. Då härvidlag den kinesiska 
församlingen är lika mycket repre
senterad i ledningen som missionärer
na, är det hela ägnat att verka gott 
samförstånd mellan de båda parterna. 
Den tanke som genomgår det hela, är 
att den infödda församlingen skall få 
mer och mer självbestämningsrätt, på 
samma gång som större ansvar. ' 

Denna församlingsordning förutsät · 
ter tillsättande av församlingstjänare 
i varje liten grupp av troende. Detta 
har ännu icke kunnat helt utföras, 
och det är i många fall svårt att få 
lämpliga personer, men Herren, som 

Skolbarn i Hoyang. 

är sin församlings huvud, skall för· 
visso giva de rätta personerna i den 
rätta tiden . Icke få både äldste och 
diakoner ha under det gångna året a,,;· 
skilts. Må Herren i nåd sätta sitt in
segel på det hela. 

De döptas antal under året .är 295. 
Icke mindre än 41 ha dock uteslutits. 

Ishih, febr . 1921. Axel Hahne. 

-.. ...... .... ..,;., :.--:- ~" . "',, =-. 
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Revisionsberättelse.· 
Undertecknade, utsedda vid Svenska 

Missionens i Kina senaste årsmöte att. 
gran~ka denna missions räkenskaper för 
år 1920, få efter att hava fullgjort detta 
uppdrag, däröver avgiva följande be. 
rättelse. 

. Missionens inkomster och utgifter 
under det gångna året sam t den eko· 
nomiska ställningen vid årets slut fram. 
går av följande redogörelse : 

Inkomst~r. 

aj Behrillning frdn 1919. 

Å bank inn~stående .. 982: 88 

Obligationer ........... 22,712: 73 

Missionsbemsfonden (in

teckn .) ....... . .. . ..... . 20,000:-' 

Kontan.t i kassan 
 827: 16 44,522 : 77 

b) Gdvomedel. 

Allm. missio'nsmedel ... 264,729: 83 

Skol verksamhet ... 9,124: 79 

Inf. arbetare.... .... .. ..... 27,848: 46 

Bokspridning .... ... . . ... 250: 
Hus ............. .... ....... 3,~a3: 
Man!. Seminariet .. .... 10,200:
Kvinnliga Sem inariet... 10,320:

Missionshemmet 2,754: 63 


Diverse ändamål.. ....... 28,8.42 : 10 357,402: 81 


e) Inkomst av tidn. o. bokförlaget. 

Pren.·med. för tidningen 7,199: 71 

Sålda böcker o. kalendrar 
 6,004: - 13,203: 71 

d) Diverse inkomster. 

Hyra på Dnfbo ......... 470: 
T . . F. återbet. underhåll 801: 65 1,271: 65 
Inteckning i gård å Falun 2,350: 

e) R äntemedel. 

Ränta å obligatione'r och 
in teckningar ....... . 2,536: 93 

Bankränta . .... ... ......... . 545: 72 3,082: 65 

Summa Kr. 421,833: 59 

Utgifter. 

,. a) j~Iissionsittg1jte1·. 

Utsänt t ill Ki na 


av Allm . Missions' 

medel ................. _ 207,533: 65 

av Särsk. Ända mål... 90,582: 38 


Missionsresor ............ 3,224: 80 
Missionärskand. u tbo O. 

underhå.J1 .......... ..... 1,363: 22 
H emmav. mis.ionärers 

underhåll ............... 8,853: 50 

Hemmav. barns und erh . 8,752: 80 320,310: 3~ 

b) Kostn för fastigh. o. inventar·ier. 

Underh . o. reparationer 

på Duvbo......... .... . 5,267: 60 

Inventarier på Duvbo 425: 
Inventarier på Exp. '" 
 33 : 70 5,726: 3D

e) Kostn.för tidn.- o. bokförlaget. 

Tryckning och expo av 

tidningen.. ....... ...... 8,496: 52 

Tryckning för bokför!. 5,3911: 39 13,886: 91:. 

d) Omkostnader. 

Hemarbetares underhåll 19,.228: 10 

Hyra och omkostnader 


för Exp. ...... .. ..... ... 2,5:11: 34 

Postporton och telefon 1,474: 50 

Skrivmate'riel, trycksa

ker O. d. ... 1,731: 46 
Omkostn. för Missions

hemmet .................. 6,56 1: 89 
Utbet. till Missionsh em

met, gåvo- och ränte

mede!........... .. ........ 2,904: 63 34,431: 91! ' 

e) Belzdllning till 1921. 

På bank innestående .. . 1,515: 89 
Obligationer .............. . 22,712: 73 
IntecKningar ..... . .. . .. . 22,350: 
Kontant i kassan 899:49 47,478: 11 

Su mma K r. 421,833: 5-9· 

TiJlgångar den 31 dec. 1920. 
I hemlandet. 

Obligationer: 

A. Kosku lls fond, nom. 	 2,000: __ 

S. S:s fond, nom. ... S/JOO: _ 

Missionärers under
stöds fond , nom....... 7,560: _ . 


RobertsBarnhemsfond 	 10,1 52: 73 22,712: 73· 

Transport 22,712:.73. 
---_\,. ,,, 

http:22,712:.73
http:underh�.J1
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Transport 22,712: 73 Kommitten för S. M. K. 

På bank innestående .. . 1,515: 89 

Kontant i kassan . .. . . . 899: 49 a) ordinarie ledamöter: 

Fa,stigheter i Duvbo .. . 48,000: - H. Dillner, överste, ordf., Stockholm. 

Inventarier i Duvbo .. 4,51~: 45 Erik Folke, m issionär, Stockholm. 


Nath. Högman, sekreterare, Stockholm.
Kontorsinv. och böcker 1,8l2: 91 
K. G. Magnu sson , överingenjör, kassaförv. ,

iI1i8sionshemifonden (in· Stockholm. 

teckn.) ........ .... ...... 20,000:- J. E. RedelI, kamrer, Stockholm. 


InteckningigårdåFalun 2,:{50: - 79,125: 74 O. v. Malmborg, marinintendent, Stockholm. 

Sv. Johnson , grosshandl., örebro.
I Kina. 
K. Nilenius, apotekare, Jönköping.

Fast.igh eter Kina 86.803: 20 H. Hallencreutz, direktör, Djursholm-ösby. 

Summa Kr. 188,641: 67 
 A. Gauffin , fröken , Kri stianstad. 

A. Peterson , fru , Göteborg. 

Skulder. 


bl konwUativa ledamöter:Inga. 

Knut Bergh, med. d: r , Tranås. 


Till nödhjälp har under året utsänts 27,007: 31 K. E. Bjursten, banktjänsteman, Göteborg. 

'Till missionärerna privat har under 
 A. Bäärnhielm, kapten, Skellefteå. 

O. v. F eilitzen, kommendör, Stockholm.året utsänts .......... ... ............. . 28,412: 26 

Karl Fries, fil. d:r , Geneve.' 

Till missionsvännernas kännedom och för Joh. Hedengren, godsägare, Hidingebro. 

tacksam hågkomst få revisorerna meddela, att A. Hylander, kyrkoherde, Simtun~. 


genom testamentariska di'positioner av följ and e Joh:s Rinman, rektor, östertelje. 

av lid Da personer nedanstaende belopp influtit 

under räkenskapsåret, nämligen: 
 Missionens kvinnokommil te. 

Efter avI. kassören Harry Öhman Kri· 
 Ledamöte1' : 

stianstad till D. Landin att anv. 

efter gottf. i arbetet................ .. ~OO: - Doktorinnan Maria Berg, f. n. Kina. 

, ·del av Augnst Enok Fridlund Fröken Emma Besko\\'. 

Fngerhult, till missionen donerade Fru Inez Bölling. 

medel gm S. H. Svartorp ... .... . . ... 1,250:- Fru A. Dillner. 


'l'estament~medel efter av I. f. hemman.~· Fru Elin Holmgren. 

äg. P. Blomberg, Berg, Hamrånge 1,900:  Fröken Louise SChÖll. 


Från avlidna änkan Anna Lingström, FrÖken Sigrid Storckenfeldt. 

Kristineh'anm ...... ...... .. ..... . ... ... ;30: - Ö\'erstinnan Louisa Tottie. 


'Testamentsmedel efte r avI. lärarinnan 

frkn Lotten Eriksson, Sthlm. . ....... 500: - S. M. K:s Californiakom mitte. 


Summa K r. 3,880: -' 
 Ledarnute1' : 
Revisorerna hava tagit del av Kommit.

Alex. Danielsson, ord Lt ens protokoll, varjä mte inför reviso rerna bli
J ohn Peterson, v. ord f.vit foretedda ovannämnde obligationer å t ill 
Ole Alen. sekreterare. .sammans nominellt kr. 22,712; 73 jämte insätt 
A. T. Li~dgren , kassör.ningsbevis il, missioneus kontant inl1estående 
K . G. Lindqvist.medel ävensom åtkomsthandlingarna till mis
Chas. Andersson.'sionens egendom i Duvbo tillika med brand
L. J. Olson.försäkdngsbrev ii. följande belopp: 

För missionens fasta egendomar. S . M. K:s missionärer. 
Kl'. 70,000: - för Missionshemmet} i bolaget 

Kr.. 80,000: - för Barnens Hem Norrland. 
 samt året för deras första ankomst till Ki na. 

a) i Kina: 

Kr. 14,000 : - vid hemmen} ' i holaget Carl Henrik Tjäder .. .... .... . 1889 

Kr. 2,000: -- vid kontoret Norrland Hilma Tjäder (f. Blomberg) 1892 


·och har därvid intet varit att erinra. Fredrika Hallin .... 1889 

Räkenskaperna med tillhörande veri fika August Berg .............. . 1890 


'tioner ha.va befunnits uti utmärkt god ord Augusta Berg ( f. Hulander) 1892 

ning, och då under revisionen ingen anledning A.xel Hahne . ....... . ..... . 1890 

~i11 anmärkning förekommit, få vi tillstyrka Anna Hahne (f. Watz) .. . . 1893 

att full och tacksam ansvarsfrihet för förval t Anna Janzon ...... . .... .... .. . . 1890 

ningen ' av missionens medel under år 1920 Frida Prytz ........ .. . . , ... . . 1890 

varder kommitten för nämnda mission beviljad. Carl Fr. Blom .... . ....... . ........ . 1892 


Rtockholm den 10 maj 1921 Ethel Blom (f. Usher) ........... . . . . . 1901 


För lösegendomen. 

1 -. F . T. _,~___ Ch. Tottie. . ,,;,.,,-;__. _ .. . . . ,,:~u~;u~>Ji ~ _ Olsson.~ . ;~!~,~~~~~~:~~~~~ . . _' ~:,~___ '---.J.l _____________________ ......... ~ _ \ .. ,,,
~ 
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'Hobert Bergling .... . . . . ... . 1892 

"'Dagny Bergling (f. Aas) . . ... .. .... . 1893 

Anna Eriksson ............ . . . . .. . . 1892 

Ebba Buren .. . . . ........... . .. . .... . 1894 

Hugo Linder ............ . 1891 

Mari e Linder (f. 13ordson) .. .. . . . .... . 1903 

Emma Andersson . .. ... .. . . . . . 1895 

"Agnes Forssberg . ..... .... . . 1896 

Maria Pettersson .... .... .... .. . ... . . 1896 

Ossinn Beinhoff .. .. ......... . ... . . . . 1902 

Edith Beinhoff (f. Rowe) .... . ... . .. . 1903 

G. V. Wester ...... . .... . . .. . . 1903 

GertJ'ud Wester (f. Halldorf) .. . . . . . 1911 

Maria Nylin ... .. .. . ...... . . . 1904 

Richard Anderson ..... .. . . 1905 

H ildur A nderson (f. Engström) ..... . 1908 

-'Ma ria Björklund ................... . 1907 

1I'Iaria I-Iultkrantz ....... : . . . ........ . 1907 

David Landin ........ . . . ...... . 1908 

;;Malte Ringberg . .. .. .. ..... .. . ... . . 19 08 

' Ida Ringberg (f. Andersson) ...... . .. . 1903 

Ni ls Svenson . . ..... . .. . ..... . 1909 

Olga Svenson (f. Ahlman) ... . 1905 

""Josef Olsson ............. . ........ . . 1910 

"Johanne Olsson (f. Voss Rasmussell) .. 191 0 

·Osc'lr Carlen, . . ........... ..... .. . ... . 1902 

'Gerda Carlen (f. Wetterstrand) . . .. . . 1904 

Ester Berg ... . ..... . . ........ . . 1912 

.,;Ingeborg AckzelI .. ...... . . .. . .... . . . 1912 

Ester Jonson ....... . .. .... . . ..... . . . 1915 

Estricl Sjöström .. .... .... . . 1915 

Martin Linden, . .. . 1916 

JIHlit I-Iultqvist 191 6 

·C. J. Bergqvist 191 6 

Hattie Bergqvist ( f. Andersson) ..... . 191 8 

Nath . Engbäck 1919 

E ln a LenelI .. ... . ... ..... . .... ...... . 1919 

){arin Otterdahl . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 1919 


b) i hemarbetet: 

Eri k Folke .. . ... . . . .. ... .... . . . ..... 1887 

Mimmi Folke (I. Beskow). 

Nath . Högman .. . .......... . ..... . .. 1903 

Jud it Hägman (f. Gustafsson) ...... 1905 

Inez Bölling (f. Berzelius) ... ..... . 1902 

Gustaf Adolf österberg, reseombud. 

Lisa Blom, kassör. 

A . Eina.r Mellqllist , bitr. sekr. 

Missionens ombud. 
a) J1anli!J({. ombu(l: 

Anderson, S. lantbrukare, Broclderud , Ma
riestad. 

Andersson, A.. ·fo lkskollärare, Betiehem, Kri
stinehamn. 

Andersson, G. , hemmansägare, Svamperyd , 
Flisby. 

Andersson, Rud., grosshandhne, Gäv le. 
Andersson, Valfr. , predikant, VetIanda. 
Andren, Karl, f. d. folkskollärare, Jönköping. 
Bergh , A., ky rkoherde, Barkerydsby. 

., Vi stas f. ' n. i hemlandet. 
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Bergström Joh. lantbruka re Nickerve 
Bjärg~s.' , , 

Beskow, Nils, kyrkoherde, Resele. 
Blixt, Simon, handlande, Göteborg. 
Bohlin, A., folkskollärare, IGillunge. 
Bredin, J. A., kyrkoherde, Äker. 
Carlbom, A. K, kyrkoherde, Backe. 
Carlsson, K. Axel, handlande, östersu nd. 
Carlsson, C., rådman, Lindesberg. 
Carlsson , C. W" predikant, Leksberg. 
Car lsson, S. A., herr , Vetlanda. 
Carlstedt, C. A. , kyrkoherde, Vena. 
Dahlberg, F. G. , folkskollärare, Götene. 
Dahlgren, J. F., folkskollärar e, Änge. 
Dickson, A. E., godsägare, A lingsås. 
Dillner, J., trädgårdsmästare, Bure.ii. 
Edström, J. A., kyrkoherde, Piteå. 
Ekman, K T ., predikant, Jönköping. 
Elmers, O. , kontraktsprost, Vånga . 
Eriksson, K , först e lärare, Falun. 
Eriksson, C. Th., herr, Berga Stenhuggeri, 

Kumla. . 
Eriksson, K, mjöln are, Ullungsfors, Edsbyn. 
Falk, J ., komminister, Högsjö. 
Forshell, J. , Plym- , kyrkoherde, Hvetlandtl. 
Feldt, Oscar, herr, Um eå. 
Forssa nder, Carl, hand!., Herrljunga. 
Forsell, Ruben, Banvakt, Lobonäs. 
Forsgren, Fred., herr, Sundsvall. 
Friden, Joh., herr, U lricehamn . 
Gerner, A. , överingenjör, Malmö. 
Graner, G., folkskoll ära re, Motala. 
Gustafsson, K., hemmansägare, Sunneräng::t, 

Flisby. 
Gustafsson, P. J ., hemmansägare, Tenhult. 
Gustafsson, Vi lh ., fabrikör, Tibro. 
Gusta·fsson, O., predikant, Espebråna, Ekenäs

sjön. 
GyIlensköld, A., kommendörkapten, Djurs 

holm. 
Hagberg, S. K, kyrkoherde, Tenhult. 
Hall, G., hemmansägare, Hök. 
Hallberg, A., kyrkoherde, Tyringe. 
Halvarsson, O., h err, Ström sdals bruk. 
Hanson, Carl, inspektor, Göteborg. 
Hansson A., kamrer, Holsby brun n. 
Hemberg, A., grosshandl are, Mariesta(l. 
Henriks, S., kyrkoherd e, Svartorp. 
HofIund, re J., disponent, Trehörna. 
Holmiund, Albin , hand 1., Bastuträsk. 
H ultberg, N., Folkskollärare, Hörle. 
Isaksson, H., herr, Fridhem, Älgarås. 
Johansson, A. P., lantbrukare, S. Lindkulla, 

Ramfall. 
Johansson, F., herr , Tyskagården, Kinne

malma. 
Johansson, J. Georg, folkskolläl'are, Bölåsen, 

Oviken. 
Johansson, J ., f. d. folkskollärare, Uppsala. 
Johansson, J., lantbrukare, Rude, Gisebo. 
Johansson, M. , lantbrukare, Storegården, 

Kinn emalma. 
Johansson, J., lantbrukare, Essgärde, Husaby. 
Johansson, S., handlande, Eksjö. 
Johansson, S" grosshandlare, Lule~. 

-_........~ ... ~..... .......~\.... ' 'I.' • 
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Johansson , Vikt or , soldathemsförestå nd are, 
Jönköping. 

Johnsson , J. F ., folkskollärare, Sandseryd, 
Jönköping. 

.Jonsson, A. , fabrikör , Rosenfors. 
Jonsson, J. A. , lantbrukare, Espefall , Me

dalby. . 
Jörgensen, N., direktör , Bellevue, Vagnhärad. 
Kalling, H., gymnastikdirektör, Lund. 
Karlsson, David, lantbrukare, Tjunnaryd, 

Ekenässjön. 
Karlsson, E ., handla nde, Fjugesta. 
Karlsson, K. G., direktör, Skövde. 
Karlsson, Karl , hemmansägare, Järvsö. 
Karlsson, Albin , folkskollärare, Göteborg. 
Karlsson, Aron, kyrkoherde, Grebo. 
K jellberg, E. , brukspatron, Val åsen. 
Klinger, G., kyrkoherde, Götebo rg. 
Kristoffersson, J. F. , folkskollärare, Sanda. 
Kulier, C. J. , folkskollärare, Anten. 
Lagerberg, Bror, folkskoll ärare, Brånsta, 

K umla . 
Lagergren, A., kakelungsmakare, Hemse 
La rsson, J oh., la ntbrukare, Hemmungs, H ab

lingbo. 
L arsson, Lars, kommunalordf., Alsto, N 01'

de rön. 
Larsson, Oscar, lantbrukare, Anaryd, Brötje-

mark. 
La urell , E. , komminister, Stockholm. 
L indh olm , J. P ., skräddarmästare, Virserum. 
L indström, Aug. , kyrkoherde, Stockholm. 
L indström, A., fol kskoll ä rare, K lintehamn. 
Lj ungqvis t, C. , handlande, Mullsjö. 
Lundin, G. A., komminister, Smålands AnnE>· 

berg. 
Meurli ng, Ch., kontraktsprost, Kristdala. 
Mogensen, F. , handlande, Mörby. . 
Mårtenson, M., hemmansägare, Orrviken. 
Ni lsson, A. , folk skollära re, Hackvad. 
Nilsson, Ax. , nämndeman, Gropen. 
Nilsson, IL H., fabrikör, Sävsjö. 
Norbeck, O. , kyrkoherde, 1110, Helsingmo. 
Nordling, J. , r ev isor , K ramfors. 
Nyla nder, K , folksk ollärare, Luleå. 
Nylander , J. A., kommunalordförande, Nye. 
Nylin , C. , f. d. folkskollärare, örebro. 
Nystedt, B. J ., folkskoll ä ra re, Göteborg. 
Odhner, C. , rådman , Mariestad. 
Ohlsson, N. A. , folkskollärare , Grötlingbo. 
Ol enius, P. , kyrkoherde, Nysätra. 
Ol sson , Anders, nämndeman, Norderön. 
Ol sson, Carl, komminister, Färgaryd. 
Olsson, C. M. , fabrikör, Sunn e. 
Ottander, O. A., kontraktsprost, östervåla. 
Ottoson, N. P ., Solshester, Skede. 
Oxelqvist, N., verkmästare, Huskvarna. 
Palm, J., polismästare , Hälsingborg. 
Persson, Stor åkers Erik , hemmansäg., V. Björ

ken, Siljansnäs. 
Petersson, J. A. V., folkskoll ärare, Mönsterås. 
Petersson, N. Aug. , fabrikör, Värnamo. 
Pettersson, Edvin , trädgårdsmästa r e, Nysund, 

Mölnbo. 
Pettersson , C. F ., folkskollä r a, re, Skattungeby. 

L A N D. Maj 1921.: 

P ettersson, G. , lantbruka re, Edsbe.rg. 

P ettersson, Joh., bagarmästare, Ovanmync.. 

P ettersson, P. K, handlande, VetIanda. 

P et tersson, J . A., H err, H aIffa ra, -Svaneberg-. 

Risberg, P., kontraktsprost, Lofta. 

Rydqvist, E., k yrkoherde, Gistad. 

Samuelsson, A. , lantbruka re, Sandåkra, Bäck· 


seda. 
Samzelius, K, banktjänsteman, Kumla. 
Sandelius, J. S., kyrkoherde, Lyclds Gård'. 
Sanden, J oh., kyrkoherde, Askersund. 
Sisell, M., folkskollära re, Mora. 
Stenbeck, C. , pastor, Södertälje. 
Stenqvist, J. D., fabr ikö r , Kvidinge. 
Svanberg, J., maskinist, Karlskrona. 
Swartz, A., överlärare, Norrköping. 
Svensson, G., kamrer, Lidköping. 
Svensson, J ., postmästare, Säter. 
Svensson, N. B., kanto r , Lämnhult. 
Tham, P ., provinsialläkar e, Gripenberg-.. 
Thavenius, G., apotekare, Ulricehamn. 
Thörnqvist, S" lantbrukare, Maspelösa. 
Tideström, Hj., kyrkoherde, Bjursås. 
TooreII , C. E., la ntbrukare, Ettrarp, Hok . 
Tottie, M. Ph., herr, Linköping. 
Tronet, P ., stationsinsp ektor, örebro. 
Törnblom, H., stationsinspektor, Söräng. 
Unosson, C., förvaltare , Ekolsund . 
Woerneman, A., komminist er, Händene, ,skara . 
"'eber, K. J., f. d. folk skoll ärar e, Sandsjö. 
Wennersten, K ., sekreterare, Borås. 
Winda hl, B., g rosshandJ., Figeholm . 
\Verner, L. , lantbrukare, Rörsås, ·:II1ariestad . 
'Westman, A. , direktör, K orsnäs. 
iVestling, V., komministe r , Kopparberg. 
~Tisborg, V., disponent, Bankeryd. 
Wittencrona, A., kontraktsprost, Adelöf. 
Zellner, A. V. , komminister, Hagalund. 

Bergby. 
Akesson, O. , folkskollära re, Spjutsbygd. 
Åström, J. , k ronojägar e, H ålland. 
öberg, F., dr. , kyrkoherde, Vännäs, Sp öIand. 

b) Kvinnliga ombud: 
Abrahamsso n, Ida, fru, Norrköping. 

Andersson, Ch ., fr öken, Vadstena. 

Andersson, H. , fröken, Hareryd, Flisby. 

Anjou, F. , fru , Trollebo, Herrljunga . 

Berg, M., fröken , Hels ingborg. 

Bergh, Olga, fröken, Västerås. 

Boberg, K , fru , Folkungagatan 42 C., Sthlm. 

Bond.esson, Lydia, lä rar., Naglarp, . Björköby. 

Billing, E., frö ken , Flisby. 

Brunskog, Eva, fröken, Falköping-Ranten.· 

Bl'usewitz, H., f röken, Hova. 

Burman, Maria, seminarieförest åndari n Oil., 


Lycksele. 
Didoff, K. , fröken, Växjö. 
Dillner, H. , fröken , Nora. 
Edin , Alice, fru, Piteå. 
Ek, Maria, fröken , Wrigstad. 
Erikssoo, Helena, K ilafo rs. 
Gallaoder, G., fröken, Uppsala. 
Granluod, E ., fru, Soll efteå. 
Habbe, H ., fröken, Baggetorp, Jämserull1. · 

......~\..... ,, '-, . 
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:Holmgren, A., fr u, Köping. 
'Holmqvist, Jenny, fröken, Tenhult. 
lIultkrantz, M., fru , Björna, Heljebol. 
.Johansson, A. , .fröken, Alingsås. . 
.Jonsson, A. , fru, österäng. . 
Karlsson, M., fru, Fröberga Gård , Norrköpi ng. 
Landg ren, S., fröken, Ystad. 
Lindberg, E., fru , Köpenhamn. 
Lindberger, M., fröken, Ang. 
Lindell , Aug., fru Bergby. 
Nilsson, Lisa, fröken, Sjövik, Edsbyn. 
Nyblad, S., fröken, Skellefteå. 
Norberg, J. , fröken , Umeå. 
Nylander , N. , fröken, Helsingborg. 
·Olsson, Klar a, fru , Lund, Genvalla. 
Peterson, Alma, fröken, Bärsta, Hackvad. 
Peter.son, Hanna, frök en, Sjömarken. 
Pettersson, Ida, fröken, Skillingaryd . 
Runnbä.ck, Hilma, fröken, Uppsala. 
Samuelsson, K , fröken, Ljungby. 
Sandberg, Olga, fru, Misterhult. 
af Sandeberg, J. , fru , ·Vänersborg. 
Bteen, Helene, fröken, VetIanda. 
Sundell, J., . fru , Malmö. 
·,svensson, Olga, fru, Sandarne. 

,svensson, S., fröken, Lyckås Gård . 

.svensson, M. , ·fröken , Visby. 

Uhrbom, L , fru , Värnarno. 

"Vahlberg, Ellen, sjukskötel'Ska, 'Dals-Ros tock . 

W allman, Hilda, fröken, Ljusne. 

Weinberg, K, fru,' Karlstad. 

vVennerberg, Elin, lärarinna, Söderhamn. 

Widmark, K, fru , Hälsingborg. 


Fortbildningskursen för mis
sionärer vid Holsby brunn 

den 13-31 aug. 1921. 
Följande ämnen komma att vid denna be· 


handlas : 

De tre första århundradenas kyrkohistoria 


med särskild hä nsyftning på missionen i nuti 

.den, Världsmissionens genombrott, Ett betydel
sefullt år i världsmissionens historia under det 
flydda seklet, Animismen, Hinduismen, Budd
hismen, Kinas religioner, Missionsmetodik för 
Afrika, Indien och Kina, Missionsverksamhe
ten inom de gamla ' kristna kyrkorua. 

Såsom talare komma att medverka: profes' 

sorerna Kolmodin och 'Westman, docenterna 

Andrre och Lindeberg, doktor Laman, mi s 

. sionsdirektorerna Folke och Lindgren, fil. li c. 
Sandegren, pastorerna Almgren och Ivarsson, 
missionär Tånnkvi st och missionssekr. West
ling. 

Därjämte håller professor LundelI fyra före

läsningar i fonetik. 


Bibelstudium hålles dagligen, första veckan 

"över ämnet: Kristi efterföljelse under led 
ning av missionsseki' . . Dahlquist, den andra 
veckan över ä.mnet : Den andliga tempeltjäns
ten under ledning av missionssekr. H agman. 

Dagordningen upptager morgonbön kl. 8.30 
f. m., frukost kL 9 f . m ., bibelstudium kL 10 
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f. m., föreliisning kl 12- 2 e. m. , mi(ldag kl. 
2-4 e. m. , kvällsma t kl. 7.30 e. m. samt före
drag kl. 8. 30 e. m. Tiden mellan kl. 4-7 är 
i regel ·fri till samtal och personligt' umgänge. 

Priset för kursdeltagare ä r 4 kr. pr dag för 
mat och rum. Sänglinne, hartdu.ukar och ser' 
vietter medhavas. 

Anmä.lan före den 15 juli till missionär D. 
R. 	Wahlquist, Stora Södergatan 37, Lund. 

Holsby brunn är belägen vid Vetlanda·Må
lilla järnväg. 

Betydelsen av u.etta tillfälle till uppbyggelse. 
kunskap och personligt utbyte genom sam
varo med andra organi sationer och audra mis· 
sionsfälts arbetare tor u.e ej behöva särskilt 
understrykas. Må denna kurs, som är et't 
första försök i vårt lanu., få fyll a sin uppgift 
och varda till välsignelse för arbetet! 

Agnes Forssberg 60 år. 

Den 19 maj fyller fröken Agnes Forss
berg 60 år. Redan vid 15 års ålder kom 
fröken Forssberg till en levande förviss
ning om barnaskap hos Gud. Efter att ha 
genomgått ett mindre seminarium tjänst
gjorde fröken F. 7 år som lärarinna. Där
efter genomgick hon en handelsskola och 
erhöll plats på kontor. 

Den längtan, som hos henne blev allt 
starkare, att få helga hela sitt liv åt mis
sionens tjänst, nådde först år 1896 sitt mål. 
Den 20 okt. 1896 landsteg fröken F. första 
gången i Kina. Den första arbetsperioden, 
som avbröts genom boxarupproret år 1900, 
förflöt i Yuncheng och Chiechow. Efter 
återkomsten till fältet i april 1901 place
rades fröken . F. i Ishi. Här upptog hon 
arbete i flickskolan och bland kvinnorna. 
Från d. 15 mars 1912 till d. 11 okt. 1913 
vistades frök-en F. i hemlandet. Den tredje 
arbetsperioden på fältet avslutades förli  -....... ... , ... , ... .. \." " .
~ 	 ~
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det är. Den 6 dec. 1920 å terkom fröken 
Forssberg i sin trogna kamra t, fröken Ma
ri a Björklunds sällskap, till · hemlandet, 
fullständigt nedbruten till sin hälsa. I sin 
ansökan om inträde i mission en dat. d. 
25 jan. 1895 skriver fröken F., »aU hon 
vågade uttala som sin vissa tro, att hon 
av Herren emottagit kallelse att bland hell
ningarna förkunna hans evangelium, och 
att hon var villig att med kropp och själ 
offra sig i sin Frälsares tj äns t». Denna 
sköna bekännelse var ej ett tomt ord. Vår 
syster s hängivna, trogna och verksamma 
tj änst under alla dessa å r är ett vältaligt 
vittnesbörd om den nåd, som givits henne, 
att på ett sätt, som är blott få förunnat, 
få förverkliga sin ungdoms ideal. Nu är 
hennes kraft bruten. j'den den h ar bru
tits i Mästarens heliga tjänst. Låt oss där
för dess mer i förbön omsluta vår syster. 
Fröken Forssberg har genom K. M. A:s 
förmedling haft sitt underhåll från K. F. 
U. K. i Göteborg. 

Oscar Carlen 50 år. 

~oto j}I. Folke 

L A N D. Maj 1921. 

Den 25 febr. ingick mISSIOnar O. Carlen 
i sitt 50:de år. Red. beklagar , a tt ej dett a 
i tid kom a tt omnämnas. Nu, om än sent , 
vill r ed. emellertid gottgöra sin försum
melse . . Vi tillönska vår 50-åring Guds ri
kaste välsignelse. Mä det återstående väg
stycket bliva en ljus och banad väg, full 
av nåd. 

Missionär Carlen föddes d. 25 febr. 1871 
i Götlunda församlil1g av Skaraborgs län. 
Vid 20 års å lder styrdes färden till Ame
rika , där Carlen ble,; vunnen för Herren. 
Snart därpå förnam han Herrens kal
lelse till Kina. Ar 1894 återvände Carlen 
till hemlandet, varest han sedan ända till 
år 1901 med mycken framgång verkade 
som evangelist. 

Sedan Carlen år 1900 blivit avskild vid 
Helgelseförbundets å rskonferens, utres te· 
han i febr. 1902 t ill detta sällskaps blod
bestänkta fält i Kina. Sedan verkade Car
len i staden Huen-Yuen i N. Shansi till ål
1909. Då lades grunden till en Guds för
samling i denna stad. Vid Carlens h em
resa r älmade den unga församlingen 130· 
medlemma r. 

Under semes tervistelsen i hemlandet 
förenad e sig Carlen jämte sin fru med S. 
M. K. och å tervände till Kina i maj 191 2. 
Efter en kort verksamhetstid i Chieehow 
upptog C. arbete i Ruicheng. Aven här 
har arbetet krönts med framgång, ehuru 
fältet varit h årt. Här har ock Carlens 
praktiska begåvning haft ett rikt verksam
hetsfält. Hela missionsstat ionen har r eno
verats och delvis nybyggts. ii.ven sommar· 
hemmets i Shuiyu uppförande, som just nu 
pågår, är anfö rtrott åt missionär Carlen. 

Både mi ss ionä r och fru Carlen hava de 
senaste åren ofta prövats genom allvarlig 
sjukdom, m en Herren har fört igenom de 
djupa vattnen, och f. n. äro våra syskon , 
såvitt vi veta, vid god vigör ehuru i behov 
av ombyte och vila i hemlandet. 

Bedjen för missionärerna! 

Skriven till missionärerna!. 

.. k , ., . 
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Emy Ohrlanders griftefärd samt min
nesgudsljänsten i Puchow. 

»När han kommer, när han kommer att 
pärlorna hämta», så ljöd den kinesiska 
sången helt dämpat från sorgsna hjärtan, 
när tidig morgon grydde i Puchow sist
lidne onsdag den 9 dennes. Ett 50-tal skol
barn och äldre hade slutit en tät ring i 
kyrkan kring vår kära Emy Ohrlanders 
sista läger. Efter bön under högljudda 
snyftningar från särskilt skolflickorna, 
som mistat sin älskade lärarinna, lyftes 
kistan under tonerna av den härliga påsk
hymnen: »Kristus är uppstånden», och 
bars under kyrkklockeklal)g genom sta
den i en lång procession. I te ten buros 
två stora kinesiska flaggor, därefter ett 
större standar av ljusblått siden med text: 
(Hennes) »godhet och kärlek ; (är) såsom 
kvan>, samt två mindre av vitt siden med 
orden: »För åtta år sedan lämnande hem
met för att verka Herrens verk bland de i 
hjärtat förmörkade» och »Efter fyra års 
trogen tjänst bland de små i Puchow gick 
hon in i sin Herres härlighet». Detta var 
avskedsgåvor från denna församling, vilka 
nu komma att hemsändas till en ålder
stigen fader, som länge väntat sin dotter 
åter. Efter standaren följde skolgossarna 
och männen. Näst efter kistan gingo Judit 
Hultqvist, som så troget vårdat Emy un
der den långa och svåra sjukdomen, Ka
lin Otterdahl samt G. och V. Wester. Sist 
kommo flickorna och kvinnorna. Den 
långa processionen skred sakta fram un
der högtidlig tystnad, så olikt det här i 
landet vanliga med de ohyggliga sorge
ropen till skrällande s. k musile Stora 
grupper av åskådare hade redan hunnit 
samlas utmed gatan och betraktade del
tagarna i sorgetåget, som alla buro den 
vita sorgebindeln kring huvudet. 

Långt utanför staden vände alla tillbaka 
. utom J. Hultqvist, undertecknad och ett 
par delegerade från församlingen , vilka 
skulle följa kistan till missionens begrav
ningsplats i. Chiehchow. Det blev en dryg 
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dag för bärarna. Den stora kistan av 
tjock cypressplank var mycket tung, och 
ej förr än vid lO-tiden på kvällen voro 
vi vid vilostället för natten efter att ha 
tillryggalagt fem svenska mil. Tidigt näs
ta morgon fortsatte vi igen för den åter
stående milen. 

Hos syskonen Tjäders samlades ej min
dre än 18 missionärer från Yuncheng, 
Ishih, Ruicheng och Puchow. Här pryddes 
kistan med en krans, å vilkens vita band 
lästes: »Far, Moster och Syskon. Tack»· 
Så en liten krans, virad med blågula band 
och försedd med två små kinesiska siden
flaggor samt ett större kors, allt i cypress, 
med band och orden: »Från syskonen i 
Puchow». Därjämte ytterligare sex cy
presskransar och en hel del blommor. 
Här några ax, plockade ur mängden av 
kärleksfulla hälsningar och bibelord på de 
många vita banden : »En sista hälsning 
från vännen A.och L. M. F. 'De skola se 
hans ansikte'». - »En dörr var upplåten 
i himmelen, och rösten, vilken jag hörde 
tala med mig, sade: 'Stig hit upp!' Lyck
liga Emy, som blev före! Men vi komma 
efter.» - »'J ag skall skåda ditt ansikte i 
rättfärdighet; när jag uppvaknar, vill jag 
mätta mig av din åsyn'. 'Så skola vi all
tid få vara hos Herren'. Till dess farväl, 
älskade Emy.» 

Då solen stod högst på fästet , skred den 
stora processionen, följd av stora åskå
dareskaror genom gatorna ut genom söd
ra stadsporten till den inhägnade lilla frid
fulla gravgården, där några av våra äls
kade anhöriga och kamrater redan sova 
under mullen. 

»Saliga de, som ifrån jordens öden 
somna i Jesu Kristi tro i döden», ljöd det 
snart av skälvande röster från kamraf
skaran, som slutit upp kring den öppna 
graven. Genom Herrens stora nåd ha vi 
ju som mission under de några och tret
tio åren sparats från att ofta samlas så 
som nu, och blir därför en stund som 
denna så mycket mera gripande. 

»En liten tid». Det var pastor Sandberg, 
som under rörelse läste dessa ord och i 
anslutning därtill höll en gripande döds
betraktelse. Denna utformade sig så små

- ..\, ' " . 
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ningom till ett personligt . vittnesbörd om 
vår hemgångna syster såsom kamrat. 
Hennes djupa gudsfruktan, hennes ,tjänst
villighet och omtanke om andra, hennes 
soliga och vänsälla väsen, hennes fram
trädande egenskap att aldrig säga något 
förkle'nande om andra eller andras, hen
nes nit i sitt arbete m. m., framhölls så
som mönster för oss envar. »Nu är hon 
hemma hos sin älskade Frälsare, som hon 
under sjukdomen längtade så mycket ef
ter, jublade om och besjöng.» Med tanke 
härpå var det, som vi med sådan ' tros
visshet efter jordfästningen sjöngo: »Sta
den därovan är härlig». 

Därefter framträdde Tsao, församlings
äldste i Puchow, och talade innerligt gott 
över orden: »J ag ' har kämpat den goda 
kampen, jag har fullbordat mitt lopp, jag 
har bevarat tron. Nu ligger rättfärdig
hetens segerkans tillreds åt mig.» 

Följande söndag hölls en minnesguds
tjänst här i Puchow. Den dagen var för
samlingens månadsmöte, och mycket folk 
hade infunnit sig. Efter läsning av orden: 
»Mästaren är här och kallar dig till sig», 
och: »Herren behöver henne», påmindes 
vi, att undertecknad för så gott som på 
dagen fyra år sedan med det senare or
det hälsade vår hemgångna syster väl
kommen till Puchow. Herren behövde 
henne då för fyra års arbete här. Nu när 
budet: »Mästaren kallar dig till sig», kom, 
var. det med sådan frimodighet och glädje 
hon gick. För vår mission anse vi, att 
hon så väl behövdes - ja, rent av ej kun
de undvaras. Församlingen och skolan 
här anse sig behöva henne, och likväl är 
det helt visst lika verkligt, att Herren be
höver henne för en annan tjänst, som vi 
nu ej kunna fatta, och som ingen annan 
än hon kan uträtta. För det efterläm
nade verket sörjer Herren alltfort. 

Efter detta följde flera vittnesbörd av 
sådana, som stått vår syster nära i arbetet 
och sålunda kommit i tillfälle att när
mare lära känna henne. Det första av 
äldste Tsao. »De äro få» , sade han, »som 
i sitt urrigänge med andra lägga i dagen 
en sådan rättframhet och uppriktighet. 
Det finnes moderskärlek även.i Kina, men 

aldrig har jag sett någon ömmare såd,a~ 

än den, vår fröken visade sina skolbarn, 
och det var inte något för tillfället på
hängt, när hon, t. ex., tog någon av dem 
i famn och smekte dem på kinden, utan 
det var fullkomligt naturligt, någ~t som 
hon knappast själv visste om.» - Evan
gelisten Wang talade om hennes gudfruk
tiga handlingssatt och t~lamod med tjä; ! 
nare och andra, som varit elaka och 
uppstudsiga, hur det viktigaste i sådana 
icke sällsynta fall för henne var att un
der bön vädja till det bättre hos dem fÖr 
att vinna dem för Gud. - Bibelkvinnan, 
som ofta under dessa år varit i sällskap 
med syster Emy på marknads- och by~ 

besök för att predika, vittnade om hennes 
nit för och bön om själar till byte. -:
Skolläraren ville erinra om ett par, tre 
egenskaper ho'S vår syster som lärarinna': 
Hur lätt hon fick barnen att fatta, vad hon 
ville meddela dem; hennes visserligen ej 
starka men klara, rena sångröst, som till
sammans med skickligheten att hantera 
»-den stora orgeln därborta» gjorde det 
så lätt att lära oss nya sånger; den godå 
ordningen och disciplinen i skolan samt 
hennes ytterliga omsorg om barnens bäs.
ta såYäl andligt som lekamligt. ' -:- . Sist 
kom den snälla tjänarinnan, som så tro.
get och kärleksfullt tjänat under den 
långa, svåra sjukdomen, och talade om sin 
frökens stora tålamod och undergivenhet, 
även då hon led som svårast, samt hennes 
omtanke om alla, både närvarande , och 
frånvarande, och vidare om den stora för
tröstan, med vilken hon lämnade i Guds 
hand alla sina kära, vilka hon icke fick 
träffa, innan hon i stor glädje ' gick in i 
sin Herres härlighet. 

Nu har hon vunnit, vår kära syster, 
men platsen efter henne står tom i missio
nen, i församlingen och här på stationen. 

Puchow i februari 1921. " 
G. V. ,Wester. 

* 
Från Emy Ohrlanders sista jorde

stunder. . 

Fröken J1idith Hu:ltqvist , som så troget vår. 

dat vår hemgångna syster, har sänt följande 
gripande skildring : 

-'.... ~ ~ .... -..r. ~ ~ .. ~-:_ -; - \•.• -." 
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Vår älskade syster Emy är ej längre 
ibland oss. Hon har gått för att se Ko
nungen i de levandes land. Långt var 
hennes lidande, men nu är det förbytt i 
härlighet. Den 5 febr. kom ' Herren och 
tog sitt barn till sig. 

Hon insjuknade mycket hastigt den 12 
okt. i en svår dysenterisjukdom. De lä
kare, vi per telefon och genom brev fingo 
råd och medicin utav gåvo oss mycket 
litet eller intet hopp om hennes tillfrisk
nande. Under den första tiden, då plå
gorna voro svåra, sade hon ofta: »Skulle 
leret säga till krukornakaren: >lVi gör du 
så?» Hennes sjukbädd var så stilla och 
ljuvlig. Månad efter månad låg hon tålig 
och undergiven, så tacksam för varje liten 
hjälp och lindring, som kunde beredas 
henne. Med stort intresse följde hon allt 
arbetet i församlingen och i skolan. Ofta 
bad hon, att Herren även skulle använda 
hennes sjukdom såsom ett medel att vin
na själar. Gripande var det att höra hen
ne vittna om Herren inför dem, som kom
mo på besök, med sådana ord: »Läs fli
tigt din bibel, glöm ej aU bedja; verka för 
Herren, medan du har tid, snart kommer 
Han.» 

Strax efter jul förvärrades sjukdom'en, 
ehuru hon ej hade svåra plågor, vilket 
var h enne ett ämne till tack och lov. Jesu 
lidanden framstodo så stora för henne. 
»Tänk att Han, den oskyldige och rene, 
burit all vår synd och skuld», sade hon 
ofta. 

i>Vi ha ej råd aU förlora henne», skrev 
någon av syskonen en gång. Så kände 
också vi det , och i det längsta hoppades 
vi att få behålla vår syster ibland oss. 
Gud visade ock på ett underbart sätt sin 
makt genom den välsignelse, som' ström
made till hela hennes varelse, då hon den 
19 jan. enligt sin ivriga önskan smordes 
med olja under bön med handpåläggning. 
Men lika klart visade han senare sin vilja 
att taga henne hem. 

Huru önskar jag ej, att jag kunde måla 
för eder den sista veckan, hon var ibland 
oss. Det var en sådan stilla ljuvlig frid 
över henne. »Jag firar söndag hela vec
kan», sade hon leende. , På fredag f. m. 
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fingo kineserna komma upp för att säga 
farväl. Hon kände igen de,m alla och ha
de tröstens och förmaningens ord till var 
och en. »Jag går före, ni kommer snart 
efter. Håll ut intill änden, och ni skall 
vinna livet. Jag vill möta er hos Jesus», 
sade hon. Senare bad hon en lång, in
nerlig bön med tack för det dyrbara blo
det, för all Herrens godhet under hela 
hennes förflutna liv, för kallelsen och 
tjänsten här ute; samt begäran om väl
signelse över allt, över församlingen och 
skolan samt hennes l{ ära där hemma. 
Dyrbar var den stund, då vi sedan gemen
samt firade Herrens nattvard: Hennes 
lidanden tilltogo på kvällen och natten; 
flera gånger bad hon då Jesus komma. 
Med förundran lyssnade vi till och sågo 
hennes härliga vittnesbörd i ord och vä
sen om seger över döden. Småningom 
mörknade det för hennes yttre blick. Hon 
förundrade sig 'däröver men sade: »Ske 
Guds vilja. - Är Jesus här? - Kom 
snart, käre Jesus - lyft mig - - bär 
mig - - jag är så trött - - Nu kasta 
vi bort allt jordens stoft , - - 0, ja, nu 
kasta vi bort allt jordens stoft - - Jag är 
så lycklig - Jesus kär, jag längtar så 
jag ville så gärna - - så gärna gå hem. 
- Kom snart! - 0, låt mig få .se Ko
nungen i hans härlighet. - - Blodet, det 
dyra, frälsande blodet - - för blodets 
skull får jag gå in i det allra heligaste. 
- - - Döden är en lyftning.» Om en 
stund sade hon med längtan: »Jesus drö
jer.» Förunderligt, huru ldart medveten 
om allt hon var hela tiden. Frampå lör
dag f.m . sade hon : »Jag får se Konungen 
i hans härlighet - Jesus är min kraft och 
mitt liv. - 0, jag skall få falla ned och 
tillbedja Honom, som köpte mig fri. 
Göm mig i din mantelflik. - Jag lämnar 
alla mina kära i Herrens hand - jag 
sl{all få möta dem. - - Jag tackar dig 

,för det frälsande blodet, som löst mig fr ån 
all min synd. - - Jag tackar dig för 
allt - för din sannings skull - - för din 
nåds - för din skull. - - Frukta icke, 
allenast tro. - Du är helbrägda - 
snart helbrägda. Nu är han här. - Nu 
är Jesus här - -,- tack Jesus, att du kom. 

......_\.... ,,, -.



94 S I N I M S L A N D. 	 Maj 1921. 

- - Det ljusnar! - - Är det möjligt? som så fått fullborda ditt lopp, som så fått 

Ingen värk mer! Jag - får möta Jesus vara oss ett levande vittnesbörd om seger 

- - Jesus själv. - 'Ack, du död, var är genom Jesu blod! »Lammets blod har 

din udd - du dödsrike, - - var är din mitt dörr trä tecknat, mig beseglat, jag 

seger?' Dödens udd är bruten - Jesus.» är hans.» - »För blodets skull fritt till

Så slumrade hon in. Man såg, att plå träde till det allra heligaste.. )) - Detta var 

gorna verkligen voro försvunna, och hon för henne det stora viktiga. 

vilade så gott under omkring 3 timmar Vi, som haft glädjen och förmånen att 

varefter hon med några nästan ljudlösa få giva vår syster de sista tjänsterna, kän

andetag lämnade oss, under det att mis na ett stort tomrum, på samma gång som 

sionär Wester sakta bad och tackade, att vi känna oss rikare, genom vad hon gav. 

hennes ande förlossats. Du lyckliga Emy, 
 Judith Hu/lqvist . 

REDOVISNING 
för medel influtna till "Svenska Missionen i Kina" under april 


månad 1921. 


Allmänna missionsmedel. 888. M. S., gm S. J ., örebro 10: 
S~9. »Annie» ID: 

889. S. J., örebro, till kand. Mqts rese
kostn.~30. C. W. C., Leksberg ID: -	 1,000: 

890. J. och K. B., Tranäs 200: 83'1. Mörlunda mfg 	 50:  89]" Kinakretsens Offerdag i Gtbg, till83>2. »'Onämnd, ett löfte», gm B. O., 01'1'  E. Gunnardos underhåll 890: -VIken 	 21: 
834. »Tionde» 64: - 893. A. G., Diursholm 100: 
8it5. Koll. i Ursviken 45: 04 896. Hi. A., Myresjö 25:
R36. D:o i stadskyrkan, Skelleft eå 12·2: - 897. Församlingshemm ets Un'g>d:s krets, 
837. D: o i landskyrkan, Ske llefteå 60: - Boden. till J. Aspber.gs underh. 50: 
838. D:o i Bergsbyn, till E. Sjöst!'öms 898. Från Kina kretsens möte, Umeå 8/4, 

underhåll 115: l<4 gm O. F. 1~0: 
e39. J. V. N., Finnfol's', sparb.-medel 6: 06 899. Sparb.-tömning i Brånsta skola, till 
E40. Skolbarn iMedie, sparb.-medel . lO: 09 V. Westers underh. 250: 
841. Obs.! Sparade tobaksslantar m. m. 32 : - 901'. E. H., Södertälje 	 lO: 
842. Malaki 3: Ii} 	 2: 90 903·. Kinakretsen, ·Gthg, föl' E. Gunnardos 
843. »S'parb.-medel för S. IM. · K .» 40: - underh. 75: 
~4S. »Tackoffer till Herren för mars » 2,:- 904. Oslättfors syförening IDO: 
849. »Ur en sparbössa från Uppsala» 25: - 908. »Från en l ärarinna i Rök», gm 
850. Försålda smycken 302:- A. P. 25:
&~l. Gåvo- och sparb.-medel fr. öster- 909. Torsås kyrkl. mfg 200: 

våla , gm O. O. 13: - 910. Missionsvänner i K·ällunge och Vall 
852. Offerkuvert fl'. Fridhem, gm H. L, stena 	 200: 

Älgarås 	 1Q.: 82 91]. Vallstena . syförening 35: 
853. 	 L. M. F., för F. Prytz. M. Nylins 918. »Gåva från i\1ntnrelund», gm P . A. 

och E. Jonssons underh. 1',350: - J., AIsheda 100: 
855. Missionsmedel fr. O. , gm M. S., 91$. »·Obs.! Spal'ade tobaksslantar m. m.» 30: _ 

Furudal 50: - 920. »Tionde» 27 : 96
861, Habelsbolets mfg 75: - 923. »Herrens del » 15: 
R62. " Offerkuvert från Alfrida» , gm M. 924. B. J., Sigtuna, »till mi·ssionen » 12: 

H ., Björnö 4: - !!25. D :0, överskott å Sinims Land 
863. " Herrens de]" 	 60: - 926. D. U. F. , önnestad 155: ~\ 
864. U. O., gm H . R. Astorp 2: - 927. M. S., BjörkÖ'by 	 25:
865. 	 E. V., »ett tack till den store läka- 928. P. N., östervåla 25: 

ren», gm d :o lO: - ' 9'b9. H. B., Sthlm IDO: 
866. »Onämnd », Astorp, gm d:o 30: - 930. Vänner i Hassle, till H. Anderssons 
868. Hj. S., Uppsala 50: - ·underh. 	 108 
869. B., Sthlm 	 lO: - 931. Undersåkers mf.g 100 
870. A- g, gm A. A., Kristinehamn 15: - 932. »Humillimus·, Jnsn », Uppsala 50 
871. K. L., Sthlm 	 10: - 933. »Ur Guds rika förråd", 20 
873. Ränta på två aktier i .Mälarebanken 10: 9:16. E. H., Saltsiö-Duvnäs 500 
874. 	 Efter avlidne C. A. Andersson, Björ- m7. E. L., Lidköping 50 

.keryd. Ekenässjön 50: - 944. E. H .. Uppsala 10 
876. Förbundet mellan Sverig-es KristI. 94ii. Jer. 29: 111 	 300

föreningar av unge män, till O. 947. T. F .. Sävenäs, sparb.-medel 6: 75 

Beinhoffs underh. 600: - g48. »Ett löfte och ett tack» 100: 

877 . M. R., Växjö 	 40:- 949. Offerkuvert fr. Markaryd, gm J. P . F. 2: 86 
878. 	 lMissionsinsaml. i Folketol'p '2-7 /3, till 955. De Ungas syförening i Bro 100 

Hahnes och "Testers underh. 100:- 956. »En missionsvän». gm H. B., Hofva 10 
879. A. K., Husaby, till O. och G. Car- 957. Th. R . , med an!. a v 25/3', gm d:o 10 

lens underh. 35 958. Mal. 3: lO 30 
88'<1. Offerkuvert fr. Kö'ping, gm A. H. W: 41 959. " En liten nypa mjöl, till henll'esa» 1'0-: 
8R4. Skärfsta syförening 40 960. Koll. i Onuestad 18/4 100 _ I 
885. H. R. 30 9611. Två ~' änner i Kristianstad gm A. G. 130 I 
~6. »Ur. Guds stora förrådshus» 50 962. Koll. i K. F. U. M., Hälsingborg, ]!9/4 65 - [
887. 	 Hvetlanda Flicksyförening 850 969. A. E., Piteå, för friex. av S . Land 7 50 

.. . \..., ., 
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970. 

971. 
973. 
974. 

975. 
976. 

977. 
982. 

9&3'. 

984. 

985. 
986. 

987. 

988 
989. 
~90. 
fln, 

996 . 
998. 
999. 

1000. 
1001. 
100Z. 

100iJ. 
1004. 
1006. 

1007. 
1008. 
l009. 
l!010.
lom. 
11)12,. 
101S. 
10l'4. 

10l6. 
10113. 
1'01'7. 
1018. 
JOlO. 
10:1.0. 
102:1. 
1022. 
r02S. 
1024. 
111'25. 
1026. 
102,7. 
lD28. 
1C30. 
10314. 
1035. 
1036. 
104'1'. 

1042. 

1O~. 
104'4. 
1045. 

1046. 

1047. 
1048. 
1049. 
1050. 
1051'. 

g27. 

»Ur en kvarbliven sparbössa», gm ·M. 
O., Innervik 

G: K., Björköby
P. E. P., Hardemo 
"Ett litet bi.drag till S. M. K.", gm

E . G., Bluzaholm 
A. G-n 
»En 	Kinavän, i stänet föl' blommor 

till kyrkoh. Häggströms bår», gm 
I. A., 	Norrköping'

O. Ö., Norrköping, il'm d:o 
Skolbarnens syförel1lng, Boda, rese

bidrag till J. E. O. 
Mörteryds ungd.-förening, resebidr. 

till d:o 
,Mörteryds mfg, 1<011. vidJ. och J. 

O:s besök 
Koll. i Tribbhults skolhus vid d:o 
A. H., Stjärneborg, resebidrag'
Bankehoilns mfg, koll. vid J. och 
J. O:s besök 

Stenshults mfg, koll. vid d :o 
C. M. 	S., Hjorted, resebidrag
J. O., 	 Hiotted d:o 
Eksjö 	mfg, ko l.j vid J. och J. O:s 

besök 
Skärfsta syförening
H. P., Hälsingborg

D:o, d:o, sparb.-medel

H. V., Hälsingborg
J. F., 	d:o . 
Hälften av koll. vid bibelkurs 

H älsingborg . 
H. E., Borås 
})E . 	 v .}) 
Koll. vid N. H:s missionsförcdrag

i Kristianstad, gm A. G. 

Ur Offerkuvert, gm d:o 

Koll. i Ljungbyholm 30/3 

Föreläsning i Söderåkra 

J., Söderåkra 

Onämnd, Torsås 

Koll. i Torsås l!/4

Karlskrona K. F. U. M., 3/4

Arbetst-öreningen iSteugöl, Spjuts

bygd

Koll. i Spjutsbygd 4/4

Föreläsning i Växjö, 5/4

D:o i 	 Hjo
D:o i 	 Kristinehamn 7/4
K. F. U. M., Kristinehamn 

Kinavänner, D :o 8{4 

re F. U. M., Karlstad 

K. B., Karlstad 
"Ljusbilder på Björnö», gm M. H. 
Föreläsningar i Arvika 
I. S., Arvilca 

Koll. i Ljungfuy 19/4 

D:o i Hamneda 

Kollelcter i Lidhult 

Mo syförening

S. A., till E. Sjösh'öms uude,h. · 

»Tackoffer», till d:o 

Vänner i Skellefteå, till d:o 

H . 	F., Kumla, »"tt ringa tack till 

Herren nu lfl2ih 
Ostra 	och Västra arhdsfören., Jön

Icöping, li/3 av inkomsten vid vå,
försäljnin'gen 

1: 39 
15:
2;): 

_. 
20.
20:

10: 
20: 

20 : 

26: 

53: 90 
29 : 38 
20: 

56 32 
2., 04 
10 
10 

21 22 
60 50 

150 
5U 
10 
10 

120: 
20: 
50: 

m5:
10: 
~:U 
~:53 
n:~ 
~:
W:~ 
Th:

60 : 
16: 75 
50: 
60: 
75: 
63: 51 
~3: 85 
3'0:

7: 50 
11'4: 86 
50: 
7: "O

54:-' 
27: 92 
57: 50 
25: 
21: 47 
20: 

H5:

12: 

300: 
Ränta på två ak tier i Mälarebanken 14:
L. B., 	 Sthlm 75: 
Syfören:s i VänfoI\'S sparbössa, gm 

F. Ö. 	 34: 42 
A. J., 	Vänfors, "rödelsedagsminne»,. 

gm d:o 	 35 
A. E., Brån, sparb.-medel, gm u:o 10 

»Kinesernas Vänner», J!cpg 1,000 

K . F. U. M., Hälsingborg 13e 26 
Obs.! Sparade tobaksslantar m. m. 30 
»Tionde» 20 50 

Kronor m.860: 54 

Särskilda ändamål. 

E . 	G., Spigårdell, till M. Pettersson; 
att anv. efter gottf., gm C. W. C.,
Lelcsberg 	 20: -'
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828. M. B., »tiondE»>, till A. Eriks'son,
föl' Chih Ta-sao1J5:

833'. J. F. 
att 

E., 
anv. 

Edane, till N. Svensson, 
där det bäst behövs 50:

844. J. E. K., Pinnarp, till Barnh. i Sinan 5: 
846. 	 A. K., Källerark, till d:o 
846. 	 C. M. K. Vl'igstad, för ~vang. Chang

Hsi-Ming
847. 	 »Tionde», Mal. 3: 10, »,att anv. föl' 

nödl. bam 
854. E. O. U., (jonäs, till evang:s underh. 
h56 . Lärarinna och ,barn vid Styrsö små

skola, »till de hungr. Kinabarnen » 
8;)7. »'fvänne Kina-vänner, »till Barnh. 

i Sinan, gm M. H ., Björnö 
~8. ».onämnd, till d;o, gm T. B., Algarås 
859. 	 A. P., till d:o, gm d:o 
860. 	 E. S., till d:o,gm d:o 
867. 	 Boda Missionsförsamling, insam!. för 

hnngr. barn 
872. 	 J. O., för Shui-tieh's underhåll i 

Pnchow skola 
875. 	 .M. F., till H. Linder, att anv. e·nl. 

överenskommel"ie 
880. 	 H. S., Norrköping, till A. Eriksson, 

för nödhjälpsarbete 
881. 	 H. H., Bag'getorp, till d:o, att anv. 

efter gottf.
882. 	 S. St., Sthlm, för evaugelist hos 

Carlens 
892. 	 K. och J. B., Tranås, fÖl' evang.

Uen Uin-hsiang i Chiehchow. 
894. 	 Handpenning å försäljning av fastig

heten Enby i Södertälj e, för mis
sionsstationen i Shanchow 1,000: 

895. 	 M. L., Värna, »i -stället för blommol' 
på Brita Anderssous gTav», till 
Barnh. i Sinan 

900. 	 »Tionde», till hjälp för hungr. bal'n 
902. 	 »Tionde», till hjälp för huu,gr. barn 
905. 	 I. A., Norrköping, till undel'h. för 

en -evangelist 
906. 	 R. M., Spjutshygd, till arbetet vid 

Miellchih station 
907. 	 Fors·hems KristI. Ungd.-fÖren., till 

hjälp för de hun.grande barnen 
91'4. 	 Daggryningen i K. M. A., dyrtids

tillägg till flickskolorna i Kina 
915. 	 D:o för en lära rinna i flickskolan i 

Pucheng 
916. 	 D:o för d:o i flickskolan i Honanfu 
917. 	 D:o för d:o i flickskolan i Honanfu 
921. 	 H. R'l, St1!lm, til! sommarhemmet 

på /:j.hm-lU
9n. »Anna», till hungr. Kinabarn 
935. 	 Skärstaas Norra Ungd.-fören., för 

evang. Chang Tien-si i Ishih 
938. 	 P. H., Djumholm, för gossen Wang

Pen-chE>n, Honanfu 
939. 	 F. R, D:o, för 'gossen Han Tien 

shal, Pucheng . 
940. 	 M. H., D:o, för en flicka i semina

riets övningsskola
!}41. »Mary» fÖl' d:o 
942. 	 A. D., Kristdala, till A. Eriksson, 

att anv. efter gottf. 
946. 	 A. B., till M. Petters·son, att anv. 

efter gottt 
950. 	 E. G., Sten-snäs, till Barnh. i Sinan 
951. 	 »Onämnd»,. till d:o 
952. 	 E. P., KoOpparberg, till M. Nylin, att 

anv. "fter .g-ottf. bl. bar'nen i 
Yuncheng 

953. 	 O. J. Myres jö, för bibelkv. Hans 
underh. 

9;;4 . Betels Barnmf,g, Malmö, för gossen
Chai HSio-in i Ishih 

%3. 	 A. L., Göingefridhem, till N. Eng

5: 

300: 

7: 50 
25:

40:

5:
IS: .c... 
2:
1: 

256: 

30: 

lQ: 

1V:

70: 	
. 

200: 

300: 

1~: 
5: 

20: 

200:

5: 

14:

600: 

200: 
200: 
200: 

10: 
10: 

500; 

100: 

100: 

100: 
100: 

25: 

5: 
5: 
5: 

. 
10:

100: 

150: 

bäck, att anv. i arbetet "fter gottf. 500:
964. 	 J. P.,. Hälsingborg, till stationen i 

Shanchow 50·: 
965. 	 Kinakr·et&en. Uppsala, för evang. i 

Berglings distrikt 500: 
966. 	 D:o till Barnhemmet i Sinan 67: 
967 . 	 A. S., till ett barns underb. i d:o 50: 
968. 	 »Bönhörelse», till E. Andersson, att 

anv. efter goOttt J{l : --' -. - ~'-- ... "": , ...: '" i " 
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972. 	 B. H., Gtbg, hjälp till en evang:s 

underh. 200: 

978. 	 I. A., Norrköping, till en evang:s

underh. 100: 

979'. »Tre vanner», .gm K . A., Svärdsjö,

till underh. av något hungr. barn 60:


~80 . Skolbarnens syförening, Boda, till , 

N. Svensson, för Kuang Iens stu
dier vid seminariet 150: 

981. 	 D:o, d:o til! d:o för gossen Tiell-ens 

underh. 50: 

902. 	 S. U., Bthlm, för evang. Han Shui

Ii u, Puch"ng 500: 

993. 	 Onämnd, till Aug. Bergs verks. i 

»F' yrbåken» 20: 

994. 	 Simtuna kvinn!. ungdo.-krets, till 

fru Anna Hahne, att anv. efter 

g,ottf. 	 100: 

995. 	 C. S., Luleå, för bibelkv. Feng Yang
shi Yuncheng 300: 

997. J. N., Sthlm, till nödh jälpsarb. inom 
Chiehchow distrikt 50: 

1005. E;. W., LidlllgÖ, till fru Beinhoff 
fö'r e'n bibelkvinnas underh. 200: 

1029. I. P., Uppsala, till underh. av ett 
.. barn i BilJan 	 50: 

103'1'. E. L., Gtbg, till Barnh. i Sinan 25 : 
1032. M. S., Sthlm, til! bibelkvinna i 

Mienchih 25:
1033. FlIllösa Kr. Ungd.-fören., lika delar 

till R. Andersson och O. Carlen, 
att anv. i verks. efter gottf. 60: 

1037. »Tackoffer från en bonde i Ers
marlo" till Barnh. i , Siuan 120: 

1038. S. A., Skellefteå, till d:o 10 : 
1039. A. B., d:o, till d:o 10: 
1040. »Onämnd », till O. Carlens, att anv. 

efter gottf. 	 50: 

Kronor 8,300: 50 

MIssionshemmet. 

912. 	 Vallstena ' syförening, till , Barnens 
Hem 20: 

913. E . B., ' Käll unge, till d: 9 ' 20: 
934: Ur Guds rika förråd, till d:o lO: 
943. A. D., Kristdala, till d:o 215:

Kronor 75:

Allmänna missionsmedel 13,860 : 54 
Särskilda ändamål 8,300: 50 
MIssionshemmet 15: 

S\J.mma under aprlI mån. 1921 Kr. 22,236: 04 

Med varmt tack till ,varje givare! 

»Din 'nåd, Rerre, var~ över oss, såsom vi hop
pas på dig. » Ps. 33: 22. 

Nödhjälpsmedel. 
Gm J. M. Dahlfors, 204: -: 'Gm K. lYl., Bjurån, 

138: 84; ,GällbY Mfg, ,gm F ... M. ;Ljung, 38,,46; In
saml. gm ett la1' fhc~t.or .1 Froderyds. forsamI., 
gm J. 	E. F ., rset" 135.'-, S. P. 50. -, C. o. A.
12: - ; Vänner , i Södra Hanebo, gm H. E., Kila
fors, 75: -; Vänne!', i Munkflohögen , gm E. H., 
C,2: -;. "O~~ gIn M. ;:j ., FlIrudal,50: - ;, Från skol
ba rn l Dorby, ~m E. D., Srnedsby, 4: -', »W.»,
Smedsby, 'gm d:o. ' 2: -; Familjen E ., d:o, gm 
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d:o~.3 : ~I ~., d:o, gm ~:o,): -; ~. D:, d;o, 90:-;
G. N. 6. -, A . J ., Skallsater, 25. - , Flån Ung
domskretsen. gm M. E ., Söderbräclte, 100: -; ' E. 
K., llimforsa, 2~: -; Insarn!. vid syfÖreu. i 
Moren, gm O. B., Vämhus, 43: 40; J. J ., liögdals
ås, il:?;: 22; C. J., Bend, U. S. A., 128 : 31 ; A. P . O., 
:Munkflohögen, 50: -; Kruslidens och Högdals
Mfg, 92: 25; Jonstorps och Farhults kristI. Ungd.
fören. 67:~; En blomma pä Alma Elida Nils
sons grav, gm C. NI. L., SjötOl'P, 69: 75 ; »Emma 
A-n », Sabbatsbergs ålderdomshem

J 
gm H. S., 

Sthlm, 5: -; In sam!. gm H. W., Kageträsk, g'm 
past.,ämb. i Skell.eft~ä stad: 43: 50; 1;.: J., SI?ed: 
by, gm E. D., 10. -, V. BIOby syfolen. 100.-, 
M. B., Hälsingborg, gm A. Å" 30: -; M. S., gm
S. J ., 	Orebro, 15: - ; Gm S. P. W., Hägerstad, 
64: -; Från Kinakretsens offerdag, Gtbg, 110: 
N..H., L!?köping~T 10: -; St:t'~sö. Ungd.-fö!:el!:s
syforen. 5~. -, J . .15..., Sanda, 215. - , E. O., Vax.lo, 
200: -; Vid ,begravning i Hästhagen, gm A . K., 
Nitta, 32: -; »Efes. 3: ~21» 500: -; H. S., 
Sthlm, .50: -; M. L", Tyringe, 100: ---:-; L. B., 
VasterVlk, 50: -j' L. L., Vlby, gm A. N., Hack· 
vad, 50: -; E. ., Tvärred, 1.; -j »Inez» 5:-; 
,M. M., Gärdsta, 12 : - ; Från missionsvänn er i 
Källunge och Va llstena, 'gm A. B., 100: -: ValJ
stena syfören.. gm d:o, 10:-; ",Onämnd », Gräfve
by, 100: - ; "Till de hungrande i Kina», 10:- ; 
Missionsoffer fr. vänner i Hofva, gro H. A., 
190: -; M. S-g, Björköby, 2, : -; R. E., 
Karlshamn, ID: -; A. N., 1]5: -; S. T ., Maspelösa,
100: -; A . D.: K.ristdala 25: -; Frå,! Fro~tkåge, 
gm N. E., 34. -,Insam.j gm past.-amb. I Skel
lefteå 280: -; Inkomst av skördeallktion 6{11 20, 
gm H. O., Solfresta, 100: -: Församlings-m edl. 
i Otturo. gm pastorsämbetet i Jun~, lO: -; K. 
.o., Kri stianstad, 20: -; A. E., PiteK, 12: 50; I n· 
sam!. gm E. s. Jerle 20: -; »Onämnd ", gm A . 
W., Gtbg, ID: -; A. L ., Simrishamn, 7: 50; Olm· 
stads Ungd.-fören. 75: -; J., Brötjemark, 2,5: -; 
G~ Q. L.,. BI~ötj emar~~ 50: -; ~nsarol. gm K. N., 
S\alof, 40. -, J. T ., xstad, 30. -, M. P., Sthlm, 
5: -; O. L. B., Orebro, 551: -; Gm M., Krång
fors, 150, - ; Gm O. W., Tarsmyran, 48: 50; Gm 
A . B ., Nyholm, 263: -; " Fyllnad » O: 87; Vänner 
i Kimstad, gm A. N-n, 3D: -; H. E., Fo-gelbro,
50: - . ' Summa' Kr. 5,444: 10. 

Rättelse. ' 
Under redovisningen föl' inkomna nödhjälps

medel under dec. 1920 står 'summa Kl'. 12,904 : 09, 
skall vara Kr. 21,754: 04. 

Insamlingen avslutas. ' 
När detta nummer av tidningen kommer 

läsekretsen tillhanda torde den nya skör
den i Kina vara i det närmaste färdig att 
bärgas. Nödhjälpsinsamlingen kan för
denskull nu avstanna. Ganska rikligt med 
medel och spannmål har kommit från 
Amerika och Kina, så att missionärernas 
största svårighet har på sistone varit att 
kunna hinna i rätt tid uttransportera

• S 1\1 le h .spannmalen. Genom . r. . ar msam
lats och uttelegraferats kr. 60,426: 25. I 
nä'sta nummer skola vi lamna fullstäncli 

. .. ' 
gare upplysnmgar , om laget. 

~~~~~~~~~~~-v~~~~~~~~~~ 	 . 

Expedition : Drottninggatan 55. Telegramadress: "Sinim", Stockholm. 

Telefon; Riks 44 59. AIlm. 22473. 


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~"V 

'1 N N E H Å L L: 
Ill. - Guds folks vandring. IV. - Från redaktion och expedition. - Redogörelse 

för S. 1\'1. K:s 34:e verksamhetsår. - Agnes Forssberg 60 år. - Oscar Carlen 50 år. 


Brevavdelningen. - Redovisning. 
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