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L I D A N D E T S' K O S T L I G H E T. 


Under kommande tidsåldrar skola 
vi få t j ä n a vår välsignade Herre 
och Mästare långt bättre än vi nu 
kunna, » Hans tjänare skola tjäna ho
nom och skola se hans ansikte.» Men 

skola vi någonsin mer bliva i tillfälle 
att l i d a för honom? Skola vi nå

I· 	 gonsin mer i kärlek till hon0l1?- få, off
ra åt honom sådant, som varit oss 
en })vinning», det högsta, det bästa i 

vårt' liv? När den sista tåren torkats 
bort och synd och lidande icke äro 
mer, skola vi då hava tillfälle att för 
hans dyra namns skull uthärda en
samhet, fattigdom, faror? Evigheten 
lång skola vi dela hans härlighet, hans 
rikedomar, hans tron. Men endast 
n u erbjudes oss tillfälle att med ho
nom dela hans lidande, hans tårar, 
hans kors. Vilja vi verkligen gå miste 
om de-nna gemenskap för någon Ii ten 
försvinnande jordisk vinning - nej, 
icke .ens för det bästa i världen vilja 
vi det! 

Med dessa allvarligt gripande o'rd 

slutar mrs Howard Taylor sin skild
ring av sina och sin mans upplevelser 
då de voro fångar hos rövar-hövdingen 

, P'u i 'provin~en Yunnan, Hon gör det 
i samband med en vädjan till de unga 
att offra sina liv för Kristus i det ar
ma, sönderslitna Kina där missionsar
betaren nu på ett särskil~ sätt måste 
räkna med att gå in under korsets li
dande. 

U nder korsets tecken går missio
nens väg alltjämt. Vilken förspillning, 
vilket ödslande med människoliv, 

vilken dårskap säger den världskloke t 
Ack, må vi blott inför allt detta fylka 
oss tätare omkring Kristi kors att vi 
mer och mer må få uppleva dess här
lighet och gripas av dess ande. Oss 
har en förunderlig nåd bevisats om vi 
aktas värdiga att något lida och offra 
för det namnets skull. Över lidandets 
svårförståeliga problem kastar korset 
sitt evigt skimrande ljus. Lida vi ,med 
honom sko la 	vi ock med honom bliva' 
förhärligade. N", H-n. 

Något 0111 det allmänna läget i Kina. 
Det politiska läget i Kina har under d,et 

år som götl lHlrit SnJnma p rfige] aV sönder
slitenhet och förvirring, ~om allt sedan re
volutionen -kinnel ccknat deL Cen trah'e 
geringen i P cJ,~i Ilg har ej mäktcll göra sig 
gällande. Del ständiga ombytet av minisl 
rar, och den korruption, som snarare 1iU
än avtagfr även i dc högre rc:,cl'ingskr'et 
sarna. har ej varit ägnat atl verka -e n ~lnde. 

IDen kroniska penningenöd, under" ,'il'l, en 
riksstyrelsen ständigt l' ider ; h a r gjort el 'n 
svag 'och viljelös. I provinserna har oron 
och upplösningen for tsatt. Dc stora arme
crna tillka med tallösa skaror av b,;)Dditer 
och rebeller ha ohejdat J'rtrit fram med 

mor d ,och plundring ibland det värnlös:! 
folket. ;\vcn missionärer, missionssla tioner 
oel" h lfödda kri~tl1a ha h ii'rjat UI känna <IV 

deras förtI') ck Hunger, öv rsvämningar, 
jordhävningar och pest har fö r värral ri 
get. Ljusa punkter i detta allmänna n öd
läge utgör provinsen ,Shansi, som linder 
guycrnör Iens Icdning allljämt atnjuter 
ordning och lugn, och vidare har den 
kristne' ~e.neral Peng i s in verl,samhct 
lämnat spår efter sig, som gjort, alt Kinas 
viinuer ej förlorat hoppet om en bättre 
fra mtid för lanucL 

Den cJ,onomiska II tvcckli ngcn i de delar 
;'lV hll1de~, som f,\tt :\tnjllta rclcttivl lllgn, 
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har varit myd;et löftesrik. Den industriella 
verksamheten börjar antaga stora climc\)
sioner. l\{en den åtföljes också h~lr liksom" 
an.norsLädes av äen vanliga förbannelsen 
alt bli rl1 grottekvarn. Barn ända ned i 
~tlta- och nioårsåldern användas i stor ut
slräekning. Lönerna pressas ned. Därmed 
följa strejker och oordningar. I tYå stora 
släder i södra Kina skedde under 1922 icke 
mindre än 52 arbetsnedläggelser. Härmed 
har marken beretts för en alH slarkare bol
sche\'ikisk propagarHla. "Genom alt laglös
heten tilltager, Jlol'era,- ocl~s~\ lasten . Opi

umförhrukningcn öL:lr åter i oroväcb\l1ue 
grad. Hedan Hir 25 procent ~v den areal, 
som före 1007 hesåddes "av opiet, nu ~tlcr 

tagils i bn!l~ för Ir~mställning av denna 

"ara. 

l\oIill under aU denna sedliga förvildning, 
~.OIl1 råder, märka vi än här, än där ted;ell 
till att bättre krafter äro j \'erl-::samhet. 
lbland den studerande ungdomen, där den
na slår under god ledning, har hoppet om 
cn pånytLfödcl.se lör kiIla~innu ej dött. 
TyärlOl1l flammar det fllItemellan upp med 
allt större kraft. Särskilt gäller delta den 
krisLna ungdomen. Därom vittnar elen sLo
ra anslutningen till möLet av Kristliga SLu
denlvärldsförbundet, som hölls i Peking 
under april månad, Kina var där repre
senterat av 600 deltagare. Den ande, i vil
ken konferensämnet »Jesus. Kristus och 
VärldsåterupphyggandeL» där behandlades 
och de inlägg, som ldrieserna gjorde, ut
göra ett hetydelsefullt tidstecken. Dcn 
våldsamma agitation mot kristendomen, 
som i samband med konferensen satLes i 
gång, synes vara i avtagande. Genom den
na kamp torde kristendomen hellre ha 
yunnit än förbrat, ty den hflr \Iäckt till liv 
frågor och undran, där man förut i fråga 
om religion varit helt och hånet indeferent. 

Som man kan ,,;inta, är undervisnings
väsendet synnerligen omhuldat. Såväl re
geringen som missionsorganisationen hava 
ägnat det stor uppmärksamhet, och galt 
samförslånd synes fortfarande råda dem 
emellan. En kommission bestående av ame
rikaner, engelsmän och kineser hava un
dersökt skolorna i · Lio olika provinser. Sto
1"~ summo)' hava anslagits för skolor av 

olika institutione)'. Bland annal lär mnn i 
England "ara beti.lnl~t på alt avstå åler
stoden av Kinas skuld ~edan hoxaruppro
ret (11 milj. pund), med \'illkor all summan 
användes för skoländamM och brittiska 
h::\ndelskammare _. ha\'a givit slora anslag 
till skolor i Kina. 

l\{est anmärkningsvärt ~ir doc).; den 
l.;rislna kyrkans växande inflyLande. Ibland 
rilla samh~illsklasser omfattfls numera 
).;rislendomcn med inlresse och förlroeIJd~. 
f\1ånga ,1\' hlndets fl'äms ~a män ~~ro kJ"isl
1I.'. .\ \'en den sc1.;ulära pressen ägnar nu

mera kristelldomen slor uppmärksamhet. 
En av dc slö)'re tidningarna salte för ej 
länge sedan i gllng e n cnciuel.c fö m' alt ut
röna, y'i1ka av dc nu levande kin t'serna ~ L

njöle största anseende,' A v de -17 n'alnn, 
som insändes, befunnos 12 v,n'a kristna. 

Vid den nalionella kristna konferens, 
som hölls i Shangh'ai sistlidne maj. rörlda
rac)c en talare, aLt den krisLna kyrkan i 
Kina nu inlrätL i sin myndighet.sälder. 
Konferensens ordförande och mer -än -hal
va antalel delegerade. \ i.oro kineser. Som 
E'1l jämförelse må nämnas, alt vid hundr~
åJ-skonferenscl\, som hölls till l\'Iorrlsons 
minne år 1907, ~ellog ingen Kines som de 
legerad och ingen infödd ombetroddes alt 
hrllla tal. 

Yid konferensen bildades det kristliga 
nalionalrådet med 11Undra medlemmar av 
vilka störsLa antalet är kineser. DetLa råd 
synes komm) att fä ännu större beLydelsc 
för enheten bland Kinas kristna än "ara 
missionsråd här hemma kunna ffi.. 

Under året har i sainband med missions
verksamheten en mängd andra konferen
ser hållits, vilka alla giva vid handen. att 
livet här pulserar kraftigare än inom nå
·got annat område. Här nämna vi endast 
konferensen av kristna Kinesiska frivilliga, 
vilka ha Lill mål att utbilda sig för evan
gelii tjänst. Denna förening räknar nu sju 
hundra medlemmar. 

Allt villnar om att Ilen'ens J est! ord: 
»)l\'fin Fader verkar intill nu oeh jag verli:ar 
ock» än i dag [Iro en levande sanning och 
verklighet. E. F. 
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Överblick över missionsarbetet på S. M. K:s fält under året 1922. 

Pagodll, 

Fältet. VHrt fält utgör endast i mis
sionshänseende en enhet. Geo

grafiskL och politiskt består det av dc vid 
Gula flodcns böjning mol öster samman
stötande delarnc av provinscrna Sh i1llsi, 
Shensi och Honan. Dessa äro skarpt mar
kel'ade l alla avseenden, och ej minst yad 
foll,karaktärcn beträffar, Under det att helt 
naturligt Ilera svårigheter härav medfölja, 
ger dock della Sörhållande rikare möjlig
heter till utbyle och ömsesidig påyerkan, 
än om fältet varit i alla avseenden mera 
likartat. Därför [ro \'i, alt om den infödda 
förs a mlingen p ~t deUa fält kan öven'jnllJ. 
de yt trc förh~IUandenas spliU r andc infly
tande, S~\ har den just i sin S:.Hnmansatt
ning svnnerligen rika möjligheter till u[
\'eclding, försåvitt Guds Ande får förena 
dess medlemmar till ömsesidig tjänst. 

Shansifolket är ay gammalt lugnt och 
ber;iknande och laglydigt. Det besiller ac1
minist ra ti v beg~\ \"Iling. Det finnel' sig lä t t 

att stå beroende av andra. I Shensi åtcr 
har befolImingen en mera implilsi\' lägg

11 i ng, ~ir k~inslig [ör allt ingripandc u tifr{lll, 
äger. organisatorisk förmåga och sätter 
högt \"ärde p[1 den yttre formen. I-lOlla nbor
Ila ha hittills stAtt Higst i bildning, Jll~n i stJl
Jet blivit duglig::l arbetare, ihäl"dig<l och obe
roende, f::lstän de sakna den sammJ.nh~ll
ning, som fin nas i dc lYå andra provinser
na, Dessa olik,l egcnsl~aper behöva inom 
J'öl"samli ngen y ttcdigare sam mansmälta och 
ilnpassas efter det helas behov. I arbctct 
hay;) Yi under det gångna .~ret ej scll n;\
gon genomgripande föritndring eller nagon 
genomgående väckelse, men väl bevis ptl 
ut \'cckling av det gemensamma rÖrSflln~ 

lingsli\'et och elt ökat utnyttjande av dc 
naturliga föruts~illnillgarnc s~IYä.l som Cl.\" 

dc a ncl! ig<l g:ho rna. \'{} rt hopp rör fram
tiden liggcr i denna utycckling, och yarL 
arbete gal' ut p,,! alt understödja den, 

. Försam- För att hörja med dcn \'c.111

lingarne. ligen ~yagasle punkten· j 

Iörsamlingsli \'et, som kan statisliskt utlryc
k:1S, så har givandct p~ det hela taget gåll 

Jrarnåt, faslän med nflgra undantag. S51'
skilt lll~,rkljg ~ir ökningen i hiurC\gcn till 
skolYerksamhctcn, \'ilkct visar hur högt 
den kristna undervisningen värderas. Vis~ 

serligen ,111{lslc det påpekas, all den Ila ök
ning till stor del har sin ors(lk i dc steg
rade levnadsomkostnaderna fÖl" clC\TrIl<\, 

vilket även i proportion höjer "fll'det av 
J'öräldrarnes in natura hidrag, men j list 
delta förhftllande utgÖl" ett ytterlig8rc be
vis på deras värdesättning c\v skolarbetet. 

BiclrC\gen till församlingarnes egen orga
nisation och verksamhct hava däremot ej 
ökats i samma proportion, till stor dd 
cmcd,ln dessa bidrag i dc flesta Jall. u t
göras av kontanter, lItan t\'~"irtom pa någ
ra ställcn väsentligen minsl~ats. Dyrtiden 
är nog till större delen orsaken h~irtillJ 

å vcn om man måste medgiva alt tydligen 
ej samma villighet förefinncs, som dfl det 
rör skolorna,. Det Jordras all dc troende 
vinna en högre syn på li\"(~t än den rent 
personliga, att de lära sig förstå dct ordc[: 
)Saligare ~ir att giva än att laga», innan 
vi kunna motse ,'äsentlig förbättring här
utinnan, 

i 



i 

Vad beträffar församlingslivet för övrfgt, 
sil ha vi med glädje märkt ,ökat delfagande 

<'öndag~glJ(bli[H1sterna. Delta gaJler stä
derna". och 'de störr'e platserna i allmänhet, 
linder det att byfolket, synnerligen kvin
norna, komma mera oregelbundet, ofta på 
grund a v det stora ,l,\ st,1 ndet från när
maste gudsljänstlok,aL I anledning härav 
leues man naturligen alt tLink:1 sig en ut
ycclding efte~r två linjer: dels större kyrkol' 
på större p.latser, d ~l r bdlovet gör sig gäl
lande, dels flera smärre kapell ute på. lands
hygden. [ förra falle.t torde fÖ,J: en längre 
tid i'nlm[ll ulliindsk::. hicl!' a g V:H :fl nodV~ln-

Användningen av kapellen är dock änn~ 
vjktigare än byggnaderI?-a själva. Alltefter
som antalet gudstjänsllo}{aler. ökas, krävas 
flera predikanter att leda församlingens 
uppbyggelse, och som varken missionen el
ler församlingen äger medel att anställa 
sådana i tiUräckJigt stort antal, ha vi bli
vit mer och mer beroende av frivillig pre
dikohjäJp. Församlingstjänare, och andra 
andligen kvalificerade personer, betjäna de 
små grupperna här och där, och även om 
deras utläggning av Ordet oHa är bristfäl
lig så leda de dock de församlade i till
bedjan. läsning och lovsång samt tala till 

Sto)·mijlflsdcl!.(tgllre 1iid 1ltstationen 

diga, kanske L o. m. behöva bli övervägan
de, i likhet med vad som berålmas för. 
Shanchow enligt 1924 års budget, men i 
senare fallet bör det vara möjligt för den 
infödda organisationen att -med jiimförelse
vis föga hjålp av lltlfuHlska medel förskaffa 
de troende nödiga möteslokaler. I över
ensstämmelse med denna tankegång har un
del' året missionärsbostadcn i Sinanhsien 
blivit ombyggd och utvidgad till kapell i 
stället för. det gamla otilJräcldiga och i alla 
avseenden otilUredsställande samlingsrum
llHl t. Så h:lr ock det gamla k:lpc.llet i 
Yiinchcng Htt en synnerligen välbehövlig 
utvidgning. så aU det nu rymmer omkring 
1.')0 personer 'mera. 

Chil·i ?dan.för tö·rsa:ml(ngens grottor. 
POlO G , v, Wester , 

dem om eld som blivit dyrbart för dem 
själva. ' 

iför de troende i allmänhet och dessa 
predikanter i synnerhet behöves l.mdervis
ning i Guds Ord och y~gledniri.g till själv
's~udium. Därför ha vi under året på de 
flesta av stationcTlla haft längre eller kor
tare bibcU:urser för medhjälpare och mera 
mognaqe kristna. 'Dessa ha mycket upp
skattats av deltagarna. Det vore -önskligt 
att arbetare kunde avskiljas för denna gren 
av verksamheten, så alt varje liten gnipp 
av tro e.nde nAgon tid på året kunde få till
fälle att förkovra ~ig i bibelkunskap. Sä
kerligen är detla bästa sättet alt motverka 
den rationalisti ~l\a bib 1krEtil,cn, som på så 



många håll angriper kristendomen och 
fräter på dess livsrot. En annan form av 
undervisning, nämligen dopkandidate~nas, 

koncentrerar sig· omkring de viktigaste 
fakta, som ligga till grund för det kristna 
livet. En för hela fältet gemensam kursp~an, 
graderad efter de olika individernas fatt
ningsförmåga, är under utprövning. En 
mera planmässig undervisning utefter hela 
linjen kräves även pa grund av försam
lingens ökade självmedvetenhet. Behovet 
härav har senast fått sitt uttryck genom 
våra' infödda medarbetare i en framställ
ning om. alt få den I ö./.· åtshiUiga tIr sedan 

igangsatta studiel,:ursen för evangelister 
och bibelkvinnor åter tillämpad, sedan den 
av brist på lärarkrafter fa H. ligga nere 
nagra år. 

Församlingens växande uppfattning om 
sig själv som en enhet b;\dc in:H och ultll 

. tog sig åven uttryck i dess sUllning till dcn 
stora konfereJ1Sen i Shallghai och det av. 
densamma valda Nationalrådet. Fastän 
tankarne voro olika om vad denna sam
manslutning månde innebära, ansågs det 
allmänt, att fÖorsamlingen även här var 
pliktig att stödja vad som lnmde vara' 'av 
nytta för hela elon kincsiska kristenheten. 
och att om farliga tendenser funnos i rö
relsen, så ..... ar det heimes plikt att vara 
med och motverka dem för att därigenom 
i sin m~lll skydda det hela från aU komm'l 
in på villovägar. Fördenskull har Synoclen 
också vädjat till församlingarne aU i år 
efter veteskörden: ~mordna en s~irskild of
ferd.ag för insåmling av bidrag till Natio
nalrådets kassa. 

De döptas antal är något större än förra 
året. Å andra sidan har en hel självun
derhållande församling. med över 40 kom
munikanter genom överenskommelse övel'
förts till Augustan'a-Synodens , NIission, så 
att med förluster genom dödsfall och av 
andra orsaker ökni ngen för året ej ' blir så 
stor. Herren give, att alla, som hava sina 
namn skrivn.a i församlingsböckerna, även 
måtte hava dem slo'ivna i livets bok. 

De infödda Det är huvudsakligen 
medarbetarQ~. genom de kinesiska 

, missionsarbetarne, 
som \ri ]wnna hoppas n.å massan' av . de 

I, 

tröende och intresserade samt folket i all
mänhet. På dem måste också efter hanu 
Lalla 'bördan av den egentliga förs'amhngs
vården och den direkta administrationen. 

LIldste Chang i Tungchow{,lt. 
Foto. (J. Svc·n8801> . 

Därför blir det för varje år allt viktiga.re 
att få vtlra infödda medarbetare formellt 
inkorporerade med församling~organisa-

LIldste I ang i 'Fungchowfu. 
FOlo. o. SUC?1~80fl. 

tionen il stort, och aU' de bära ansvar gent
emot denna, och -ej endast inför rnissio"ns
ledningen. Endast på detta sätt synes det 
möjligt a lt f~ behovet av infödda pastorer 
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fyllt för närvarande, och s~ldana ärOi oum
bärliga om församlingen nflgonsin s]{all 
bli annat än ett bihang till missionen. Gläd
jande nog fin 'ns det på flera slallen män, 

D'iakonen long i T1tngchowfu. 

Foto Q. Sven,qson. 

som redan utöva en paslors ämbete, fast

än de ej fått del namnet, och vi hoppas 
efterhand att få dem regelbundet erkända. 

Wang Chuin-san, tiil'tpredikant i Tungchowfll. 
Fol,o O. Svcn8SOIl. 

Att taga vara på herdegåvor inom försam
lingen, utbilda dem för' tjänst,en och bereda 
dem tillfälle alt tråda in i ämbetet, utgör 
nu en av missionens vikUgaste uppgifter. 

j\ven sådana, som ej )\Unna taga ledning
en av \'erJ{samheten i egen'skap av pasto~ 
rer, men som, lämpa sig att såsom äldst8, 
eller diali:oner (kvinnorna som diakonis
sor) betjäna smärre församlingar eHer 
grupper av troende, behöva undervisning 
om sin uppgift. Den nyligen samlade Sy
noden beslöt därför bl. a. att en handbok 
fÖl" församlingstjänare skulle utarbetas och 
tillhandahållas sådana. Med äldstar och 
diakoner är det emellertid numera \'ad an
talet beträffar bättre ställt än med pasto
rer, ty dessa tjänster besättas vanligen av 
män, som äro hosatta på platsen, och P~I 
val'je plats finnas oftasl n~lgra, som något 
så när mOlsvara kraven, Vi hava under 
~\ret funnit, att ett mera fulltaligt tills~it

lande av dessa församlingstjänarc til1ik" 
med Iörsamlingsråden gjort mycket för all 

öka intresset för församlingens ärenden 
och villigheten att offra för dem. 

Utom dessa församlings tjänare i vanlig 
mening ha vi dock även en kår av eVotn
gclister och lärare. bibelJ.:.,vinnor och lära
rinnor, vilka underhållas av missionsme
del. En del av dem innehava dessutom äm
bete i församlingen, men de två slagen a v 

::lnslällning äro oberoende. av varandra. 
Dessa evangelisters och övrjgas ställning 
till församlingen är en bland de aktuella 
frågorna i vårt arbete. Kristendomens ut
bredande genom anvftndandet av både fri
villiga och avlönade arbetare är ju enligt 
sakens natur en av församlingens huvud
uppgifter. [samma mån som församling
en han uppfylla sin kallelse härutinnan 
kommer naturligen missionen att draga sig 
undan: arbetet. ]'öUaktligen måste vårt ar
beL-e plranera~ så, att det efter hand i 
största möjliga mån kan övertagas av för
samlingen, och dårmed ä\"en arbetarne och 
deras underhåll överföras dit Härvid 
m~lstG vi dock i elen ut ·träckning så kan 
ske säkerställa den. enskilde arbetaren och 
söka giva honom tHlräckligt fÖl' sig och sin 
familj samt en s,orgfri ålderdom, på sam
ma gårig som vi taga församlingens eJwno
Iniska bårkraft i bcrbikning. Vid Synod
salnmanträdet avhandlades denna fr.åga 
och beslö.ts vidare utreda på vad särt ett 
visst årligt understöd från missionen, mol

http:besl�.ts


s\'ai'ande vad som nll lItbetaIn" för evan
. gclisations- och skolverksamhet, kunde 

med bidrag Irån församlingarne handha
vas av den inhemska organisationens led
ning, vari även missionen iiI' represente
rad, s[\ alt del främjade utvecklingen i 
riklning mot självunderhåll ~ven i della 
hä!1Seende. 

Skollärarnes ställning är i vissa avse
enden något olika, ty dels är deras anställ
ning mindre permanent, och dels bli deras 
löncförhållanden helt na turligt justerade i 
enlighet med lönerna i statens skolor av 
motsvnrande grad. Dock har 'det visat sig 
mycket viktigt, att ett innerligt samband 
finnes mellan de två avdelningarna av del 
kristliga arbetet. 

Skolverk- Våra skollärare och lärarin
samheten. nor komma till största delen 

fdn våra tvenne seminarier j 
Yflncheng, Det har varit så mycket utbyte <IV 

lärarekrafLer och annat samarbete, i någ
ra fall t. o. Dl. gemensam undervisning, på 
senare tiden, alt de två jnstitutionerna på 
visst sätt l,unna räknas som en, fastän 
uppdelad P~l två avdelningar. Den kvin
liga avdelningen har fördelen av L. M. P:s 
självuppoffrande underhåll, men den man
liga lider av den årligen återkommande 
ovissheten, om medel s]wla inflyta för 
nästa års drift. Hillills har det emelleliid 
~Iltid ,kon1mit medel för ~indamålet. Vid 
den nyligen hållna konferensen <lvIadcs 

upprepade ganger, med tacksamhet till 
Gud för Seminariets .insats, v.ittnesbÖrd om 
den hjälp isaväl evangelisations- som sJ~ol
verksamh e ten , som de från Seminariet ut
gångna eleverna varit till. 

Om planen på samarbete med angrän
sande missioner kunde förve.rk.lig~s , skulle 
möjligen vår ekonomiska börda minskas 
för Manliga Semjnarie t, större ele,·tillskott 
erh.ållas i dc h ögre klasserna, och den ut
ländska lärarefrågan lättare lösas, men 
konferensen var ense om, att vi ej ha r åd 
att vara utan Semjnariet, även om vi 
m ?lste b5r::l bör<]an för oss själva , 

Polk- ,och sm ~l slwTol'n a iro iinnu mer 
grundläggande för deL fr amtida försam
lingslivet än seminar ierna, m en det är en 
genomgående växelverkan mellan de två . 

. Likasom skolorna fä sina bästa lärare frän 
våra semhlarier, så fä dc sena re sinn bästa 
elever från de kri stna skolorna, och Vl ha 
nyligen vid en jiimförelse med undervis
ningen s~irskilt i kristendom i en annan 
högre missionsskolCl, där till stor del ele
ver från hednisI..:a skolor tagas emot, eme
dan tillräckligt antal kristna folkskolor sak
nas j tl·akten, haft särskild anledning att 
vara 'Clcksamma till Gud för skolorna på 
alla "åra stationer, (lär grundvalen lägges 
till en gedigen kristendomskuDskap, 

Genom dyrtiden, som mot slutet av året 
övergått tiH yerklig nöd , ha.r elevantalet 
ntlgot förm inskats och skulle hava gjort 

det i ännu högre grad, om vi 
ej av nödbjäl psmedlel l{unnat 
bidraga till de faWgaste bar
nens bespisning. På detta 
sätt blev det möJligt alt hålla 
skolorna i gång och på sam
ma gång väsentligen lätta. be
!(ymret rö,r det dagliga brödet 
i dc fattiga barnens hem. Vi 
få göra de'l samma under stun
dande vårtermin i ännu större 
utstl'äckning, och äro tack
samma för de gåvomedel, som 
finnas för ändamålet. 

En plats, där betF~iffande 
elevantalet skoh:crksamhelen 
ej liditav nödtiden"äFSinanhsi
en. Där komma de flesta skol
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Barnslcötersko'r 

barnen från barnhemmet, och della blir allt 
större, ju större nöden är. Herren har på 
ett särskilt sätt hållit sin hand över denna 
verI{samhet och försett med medel dag för 
dag för över 150 personer, stora och små 
inom dess väggar, samt under året givit 
dem ett rymligt och lämpligt hem, byggt 
för ändamålet i västerländsk stil, med en 
del smärre kinesjska ekonomibyggnader. 
Barnhemmet i Sinal)hsien, 
där de utkastade.flickorna, 
bortgivna gossarna, blinda 
och krymplingar finna till
flykt) är nu s.ta.dens sWrsla 
sevärdhet. 

Evangelisations

verksamheten. 


Missionens första uppgift 
är ju att utbreda Evangeli
um. Metoderna ändras na
turligen allteftersom arbe
tet pågår, Q·ch den k~'islna . 
verksamhetens omkrets 
vidgas. Det är vid pcrHe
rien man kommer i direkt 
beröring med vad som lig
ger utanför. I överensstäm
melse härmed ~ir det genom 

m.cd barnhemsbal'n: Foto M. FIJlI.e. 

de infödda kristna i staden och på landet, 
som vi hava bästa möjligheten att påver
ka hedningarna. Därför går vårt evange
Iisationsarbete mer och mer ut p<1 att upp
muntra och leda de ]{ristna i att själva ut
föra det. Sålunda hål1es årligen på sta
tionerna en evangelisationsvecka omedel
bart efter det kinesiska nyåret, då folk har 
lid att vara ute och lyssna, och även de 

Rypredika.n tö,' kvinnor 
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frivilliga arbetarnc kunna ägna sjg åt 

uppgiften ulan att åsidosälta n tlgot a nnat. 
Denna demonstration bruka r ,'i:icka upp
märksamheten hoS; massan av folket, som 
annars med }'~inesens läggning för alt ta
ga det kända för givet ofLast ignorerar 
missionen. Den ger .ock ny fart ~IL guds
tjänstbesökandet. 

Predikan vid ma~lmadstil1n.llen använ
des ej så mycket som förr, då vi på det 
sättet vilIe- pfl kortnsLe tid få det störs La 
anLalet individer underkunniga om att det 
fanns ett evangelium om frälsning, och da 
det ä ven fanns medel att bekosta resorna, 
vilket på senare åren ej varit fallet. ~l\

mera användes LiiHprerlikan merCI , och vi 
hava under året haft fl e ra fiilt i gång i 
alla tre provinserna. Där tjäna båd~ av
lönade och frivilliga prc'dikanter, o('h på 
sa mma g iing, som d('nna vcrksamhet i (len 
en a byn efter den andra sprider den 
grundläggande kunskapen, samlar den ock 
J e troend e till bibelläsning och ger dem 
tillf~ill e att avLigga personligt \;ittnesbörc1 
om. a tt evangelium är en Guds kraft till 
fr ä lsn ing. PLt de tta sätt blir detta verk
s ~\mhetssr.lt även en p'p dikant- och bibel
~kola. Vi hoppas y lterligtlre få ulvedda 
d ; tta arbe tssiit l i enUgh et rned Synodens 
d irektiv t iU si tt cvang li sa tionsutsk;} tl. 

• fl direl·t följd av eletl a s la gs ti:ill"\'erk 
sa m h et blir upprä lta ndet av fl er a u ts ta \ io
ner aH fullfölja det påbörjade arbdet och 
all tj rina som samlingspunkt lör de 1roen
d och inLresserade i tra l, ten, när låHe. t 
Hyll a t. 'lic! upprä tt a ndet av sådan k r~tyes 

en viss, samverkan m ella n missionen ell p)" 
församlingsorganisa Uoncll och d et troende 
folke t p å platsen, 5.1 ;:1 a tt y arken för lUJll'ra 

hiir<1or lil ggas på de Ilj lillkomna eller ;u 
fler as offervillighet och ilni ti a ti v lcr~i\"[1s 

geno.m för mycl~en hj~Up . 
Genom dessa uLst a tioner drages den 

e\"::mgeliser ::mde ·verksamhe ten mer och 
wer frän huvudsta lione n, som 1\O.ll1mer aLt 
t j ii na egentligen fiir övenalwndet ~w elet 
h ela och som en samlingsplats för gem en
sa mma m ö te n samt föl' övrigt fy lla sa lllma 
uppgift SOI'[1 en ulsta tion i för h åJlandc t ill 
el n närmast· omgivningen. Vi l'lClva h ·art 
gl ädjen att under ~Irel öppna en ny hU\'lHl

station i Schanchow, varifrån den jämfö
relsevis unga men lovande ver1(samheten i 
Lingpao och västra Honan för övrigt llU 

ledes. 

Missionärerna. Det är med glädje VI 

anteckna, alt missio
närskåren under ~ret ej gjort någon för
lust genom döclsfall.* Dock är det ett all
varligt förhållande beträffande de utländ
ska arbetarnc, aLt genomsnitls iUdern är s,'t 
hög. På samma gång som det är en an
ledning till tacksamhe t, nt! hiilften av vår;) 

arbetare ffllt vara med i verkel , tills de 
närma sig eller överskridit 50-talet och 
flera bland dem redan äro ()\·cr 60 ar. så 
kan man å andra sidan ej glömma, alt' ett 
par av de äldsta av ålderdomen och där
med sammanhäng:mde förhållanden blivit 
riödsakade alt sLanna i hemlandet. Snart 
komma flera. till samma punkt; hur skola 
tomrummen ptl fällel då fyllas. Vi äro re
dan nu för få rör de mångfaldiga uppgi[
ter, som hopa sig omkring oss, och nya 
arbetare synas ej komma ut, ej häller 
missionsbidragen ökas i förhållande till 
uLvecklingens behov. 

Hedan problemet alt h Mla verksamhelel1 
i g, ng under de periodiskt :\ter1i:ommande 
hemsemestrClrne är svårt att lösa. l medel
tal behöva g missionärer r esa hem varje 
år, och vi ä ro gl·a da öv er tilJ[ällel att själ
va komma i beröring med mis ionens vän
ner personligen och njuta ay deras um 
gänge samt lata dem få djupare och färs
hu'e inbJjck i "ärt arbeLe. Dock bliva all
Lid lu ckorna p å HHtet flera. än som kunna 
fyl/r a s :w åe under året återvändande ar
beta r ne, varlör dubbel börda måste lä (ro·as 

~ , ... . O b 
pa nagr a, VIlket naturligen medfö·r att S<-I 
dant a rbete som t. ex. uts taUonernas besö
kande m ås te skjutas å sido fÖl" de mera 
tl' ~) ngande uppgiHerna. 

Detta vi sar nöd" ändighc,tcn av·, alt mis
s ion~ircn s; arbeLe b e O"r~ins <1 s och S~I mycket 
som möjLigt befr ia s {r[ln de taljer, 'vjl],:a 
.k.ULHHt utlöras av infödd n arbe ta re. Vi 
måste fatta såsom v~lr uppgi ft , att vara le
da r e för ledarne och lämna ifrå n oss den 

·X· Nit!' detta. skrevs hade icke fru Gert,·ud 
W csiel· lått slLlta sitt jordeliv. Red. 

http:s~\mhetssr.lt
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direkta administrationen allt mer och 
mer; delta är ett av de djupaste intryck 
~)rets verksamhet i förhållande till mis
sionärskåren gjort på oss, som 'stå vid led
ningen på fältet. 

Slutord. Det po1il'isl<a läget är så trass
ligt, att man blott kan vara 

säker på att ingen vet i vilken riktning det 
kommer att utveckla sig. Rövarväsende 
och upprorsmani peka på antingen upp
lösning eller en stark cenlralregering som 
lösning. Men nor och hill' det skall ske, 
och hur det kommer att paverka misslons
<l.rbctet vet ingen. Folkopinionen beträf
fande kristendomen är mycket delad, men 
~\.tminstone finns det intresse, och därmed 
givas även tillfällen. Den återupplivade 
opic{rafikt'11 gör stor skada, särsl<ilt i Ho
nan och Shensi, men på samma gång få 

vi ock tillbaka de enastående möjligheter
na till personlig påverkan, som följa med 
opieasylsarbetet, vilket börjat återuppta
gas. Hungersnöden vänder äter skarornas 
blickar till oss, men ännu ha vi inga medel 
att förfoga över, som förslå för allmän 
n'ödhjälp, och det är tvivelaktigt om \'i 
kunde handhava de slora summor, som 
skulle behövas, utan alt det bleve till hin
der i det andliga arbetet. Genom blanda
de kommitl<~er, där vi }mnna u töva en viss 
kontroll, synas vara det enda praktiskt ut
förbara sättet att hjälpa. 

I aHa olika grenar av verksamheten få 
vi sålunda se Herren i händerna efter nåd 
och ){raft, medel och ledning, och likasom 
vi linder det gångna året fån erfara, så 
skola vi ock förvisso under det nya få göra 
att })I-Ierrens vägar äro rätta, och p,\ dem 
vandra de rättfärdiga)). Carl F. Blom. 

StatisUska uppgifter rörande Svenska Missionen i Kina för år 1922. 

St",l;ioner 

.. Elever i 
~ vurdags- B idra.g 

~ ~ fr!n 

~ <Il . :: kristn. 
~~ l o; infödda 

~ a t I 

Ynncbeng ........ . 1 41 51 G
I 

3 2 51 146 20 - 370 5,650 4300 
1 

2 22 111 \ I 
4 8~ 58 3,700 

Jl;ll'i . .... . .... .. .... 1'1 21 .'1 2 - 10 246 11 - 400 - - - - - - 2 45 34 1,200 
Chiebchow . . .... I 1 6 l 2 - 131 33 - 260 - 3 130 - - - l 18 - 800 
Ruicbeo~hsicn ... 1 ~I 4 
PuchoOwf~1 .... .. ... 11 l . 5 

.1 
2' 

2 
3 

-
-

68 6 ' 
104 4 

-
-

120 
220 

1,030 
1,959 

- - -
2 90 

-
-

-
-

l 17 -" 670 
2 Hi 18 950 

Tnngchowfa ...... . ], 2\ 14 l 9 - 215 28 - 215 1,449 ... - - - - 2 34 - 2.530 
lIoyang Hanehenp'1 l 3 , 23 3 7 23 · 791 - - 1,000 - - - - - - 3 44·  1,000 
Pucbeng............ ' - -[ 16 2 10 - 259' 8 - 400 2;30 - - - - - 4 60 8 1,995 
HonallfLl..... . .. .. .. 2 3 11 5 4 10 310 99 - 520 8,372 1 - - - - 5 78 114 1,680 

1Si~nnb~jGn... ...... - 3 6 3 2 - ]08 17 - 220 2,~o~1 - - - ..-: - 2 86 2511 917 
Nllenclllh ... ..... ) 1 8 2 2. ~ 315 87 - 765 6281 - - - - - 1 26 - 2,150 

1 1Shnnchow ....... 11 1 3, l 11 - 35 - _. 951 480 - - - - -I - -I - SO 

Anm.: Ovn-nsUlellllc' fltn.tistik upptager endast det antal mlssloniin~r, som under nrbets~~ret 
v:1l'it, j ver:k sarnbc L }.titt sl;ationenl a. Hela nntalct missionärer utgör {;6. - ~Irissionen lH\T ock 
ett. hamhem i Rin:lllllsiel n~ c d 53 gos>:!ll' och 65 flickor. _.- Den för Hoyang-EInncbeng uppgiv· 
na. stat~isti ken g:'iller ] 9:21 eniir ingen sf·atistik .för dessa stationer för 1922 in kommi·t. 

Verksamheten i hemlandet. 
Kommitten. E n ~märlsam förlust fick 
k ommitten göra, dä Herren i september Lill 
sig Jlemkallade kapt-en Aml>jörn Bäärn
hielm. I oktohernurnr· t av Sinims Land 

stod korset tecknat över den käre, trofaste 
v[mnens bild. 

Vid kommitlclls ordinarie höstsamman
träde invaldes till ordinarie ledamot t. f. 
kyrkoherden Gunnar Arbman, Undersåker, 
och till rådgivande ledamöter tandläkaren 
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Josef von JVlalmborg, Stockholm, ,och mu
sikdirektör Harald Gillgren, Djursholm. 

Kommittens Arbelsulskoll har bestått av 
följande personer: överste H. Dillner, över
ingenjör H. G. lHagnusson, missionsföre
ståndare Erik Folke, direktör H. Hallen

'ereulz och missionssekreterare Nalh. Hög
man. 

Till sekreteraren, jur. kand. E. Heurlin, 
st~r kommitlen i stor tacksamhetsskuld för 
hans välvilja att biträda med råd angåen
de juridiska angelägenheter. 

Kvinno- Inom denna kommitte har 
komrniUen. under det gångna arbets
året ingen förändring ägt rum. 
Nya missionärer. Il Vid årsmötet 1922 av

skiljdes för missionärskallet Kristi him
melsfärdsdag d. 25 maj i Stockholm folk
skolläraren 1VIorris Bergling och småskol
lärarinnan CaJ'ola Rudvall samt senare, d. 
16 juli i :Boden stud. Johaniles Aspberg. 

Missionärs- Lärarinnan, fröken Lisa 
kan.didater. Gustafsson, frän Götebor'g, 
som antogs till rnissionärskandidat i april 
1922, har under sistlidna höst vistats på 
Kina Inlandsmissionens utbildningshem i 
London och under vårterminen d. å. på 
Inremissi,onens Bibelskola i Kristiania.. 

Fröken Minni Nielloison från Kristdala, 
som sisU. oktober antogs till missionärs
kandidat., genomgår f. n. en kurs i sjuk
vård. i Finspång. 

Om Herren öppnar ,'äg och förser de 
erforderliga resemedlen komma båda att 
utresa till missionsfältet i höst. 

Studeranden Carl Sjöberg, som f. n. be
driver stu.dier vid universit~let i Lund, 
kvarstår pa egen begäran som missioni\rs
kandidat. 

Utresta Den 17 augusti återvällde 
missionärer. missionär L. H. Linder via 

Amerika till Kina. Under' genomresa i 
Amerika besökte L. ·en hel del platser och 
verkade för alt sprida kännedom om o,ch 
intresse för missionen. S. M. K:s Kalifor
niakoIlunitte besöktes och i Los Ang,eles 
och i Turlock bildades kretsar, som förlda
rade sig vilja verka för stödjandet av 
S. M. K:s arbete. 

Den 25 augusti avreste från NIarseilles 
med Kina som mål följande missionärer: 

Robert och Dagny Bergling, Frida Prytz, 
Johannes Aspberg, Morris Bergling och 
Cal'ola Rudvall. I makarna Berglings säll
skap medföljde, utan alt vara underhållen 
av missionen eller antagen till missionär, 
sonen NJartin. 

Från :Marseilles till Kina avreste ävenle
des d. 21 okt. fröl<en Maria Björklund. 

Hemkomna under arbetsåret hemkom
missionärer. Följande missionärer hava 
mit: Den 12 juni fröken Ester JonssoJl, d. 
9 juli fröken Ester Berg (jämte sin mor, 
doktorinnan lVIaria. Berg), d. 7 augusti frö
ken Fredrika Hallin och Oscar och Gerda 
Carlell, <.I. 11 dec. Maria Hullkranlz samt 
d. 30 mars d. å. Maria Nylin, Eslrid Sjö
ström och Martin Linden. 

Hemförlovad En oerhört smärtsam 
missionär. och till synes oersättlig 

förlust har missionen under året fått göra, 
då Herren d. 13 febr. till sig hemkallade 
fru GerLrud Wester. »I-10n var en utmärkt 
missionär, en missionärshustru som få och 
var älskad och avhållen av allal), skriver 
en av hemies kamrater. Omkring 8 tim
mar efter fru ,\Testers död inslumrade 
också hennes lilla doner, den 5 månader 
gamla Greta, i dödens sömn. 
Möten. II Ett större möte med missionärs
avskiljning hölls i Boden d. 16 sisU. juli. 
Vid de:tta tillfälle avskiljdes i Bodens kyr
ka Johannes Aspberg tiU missionär. Större 
möten hava även hållits i Göteborg, ~'ia

riestad. Skellefteå m. fl. platset. I Stock
holm hava, förulom de här återkommande 
större mötena, regelbundna bönemöten 
ägt nun en gång i veckan. På skilda orter 
hava bönekrctsar och syföreningar sam
lats till bön och arbete för missionen. 

Reseverk- Vidstr,äckta resor för mis
samheten. sionsintressets uppväckande 
hava av dc hemmavarande mission~irer, 

som därtill haft tillfälle och krafler, före
tagits. 

Missionsföreståndare Erik Folke, vars 
krafter betydligt stärkts sedan röregåenc1,e 
år, har dock ej va.rit i sl:'lIld att förelaga 
längre resor. Under. mars och april har 
F. åtnjutit tjänstledighet för sin hälsas 
vårdande. På honom har vilat icke blolt 
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ansvaret som S. M. K:5 ledare. Han har 
ock i egenskap av ordförande j Svenska 
Missionsrådet och Andelsföreningen 
Svenska skolan i Kina måst ägna en be
tydcmue del av sin tid och kraft åt dessa 
1lpngifter. Vid höstens Södertäljekonfe
rens [ör det andliga livets fördjupande 
medverkade missionsföresL Folke med tre 
bibelstudier. 

Sekreteraren har, förutom arbetet pa 
expeditionen, redigeringen av Sinims Land 
och andra publikationer, företagit flera 
missio nSI'esor lill s k i l eJa del~ r n v hl n det 

samt medverkat med föredrag vid mis
!;ionsstudiekurser för lärare och lärarin 
nor i Sollentuna, Härnösand, Vänersborg, 
Borc\s, ' Katrineholm och Södertälje. 

Sekr. har även hållit serier av bibelstu
(lier: vid Stockholms kyrkliga Ungdoms
förbunds sommarläger i SolbacJ~a , i l\'lalmö 
K. F. U. K. och i Immanuelskyrkan, i Säv
sjö samt vid konferensen i östersund för 
det and1iga livets fördjupande . 

Missionens reseombud, kand. G. A. Ös

terberg, har linder det gångna arbetsåret 
ofta varit på resor och besökt ett stort an
tal platser. Aven har kand. Ö. på n ågra 
platser haft bibelstudiekl1rser. 

Till alla dem som gästfritt upplåtit sina 
hem för vära sändebud, her kommilten alt 
få uttala ett hjärtligt lack Särskilt slår 
kommitten i tacksamhetsskuld till dem 
som uppl{ltiL kyrkor och missionshus för 
S. 	1\L K :s mölen. 

Missions- På expeditionen hava [61
expeditionen. jande personer h<1ft s)tt 

permanenta arbete: fröken Lisa Blom, kas
sör, fröken Svea Forsberg, . skrivbiträde, 
fröken Kerstin Skulander, stenograf. Där
jäml'c ' hava missionsföreslåndaren och 
sekreteraren här haft sina givna uppgif
ter. För all den glädje och uppmuntran 
som på må.ngfaldigt sätt. genom brev, ge
nom personliga besök och rramförall t ge
nom trogen gemenskap i fiiI"lJ ön kommit 
expeditionsarLclds gärning och dess ar
betare lill drI sUi \'i i stOl' och djupl känd 
tacksamhetsskuld . 
Missionshernmet Delta har förestå tts av 

på Duvbo. fru Inez BöJling. 
Kommilten önskar särskilt uttala sitt 

tack till alla dem ' som genom gtlvor såväl 
i penningar som »in nature\») ihågkommit 
Missionshemmel. Likaså framhär kommH
ten sitt hjärtliga tack till dokor Henrik 
Berg, som fortfarande kosln<1dsfritt sköter 
Jäkm'vå r den vid Missionshemmet. 

Missionens 1\'1issionens tidning, som 
publikationer. vid årsskiftet ändra.de sitt 
namn från ))Kinamissionstidningen Sinims 
Land») till »)Missionstidningen Sinims Land 
har även under det förDulna <\ret u tkom
mit, likaså julkalendern »Hans Sljä rna i 
OSlern». Pä S . M . 1\::s förlag hal' ftvcll ut 

givits »Genom lidande till segel') av Inge
borg Ackzell. 

Revisionsberättelse. 
Undertecknade, utseddl1 vid Svenska 

Missionens i Kina senaste årsmöte att 
granska denna missions räkenskaper för 
år 1922, få efter att hava full~jort detta 
uppdrag, däröveravgivaföljande berättelse. 

Missionens inkomster och utgifter nn
der det gångna året sam t den ekono
miska ställningen vid årets slut framgår 
av följande redogörelse. 

Inkomster. 
a) 	 Behdllninq j1-dn 1921 . 

A bank innestående .. . 1,318: 70 

Obligatiouer och ~ktier 40,621: 73 
Inteckninga,r _.... .. ... .. 22,a50: 

Kon tn.n't i kassan 2,142: 40 66,.-1:32: 92 

b) 	 Gdvomedel: 
AHm. misionsmedel 145,029: 60 

D i v. missionsiindam:il 
(i n f. l1r betare, skol verks., 
manI. o. kvioo\. semi
narierna m. m.) ......... 61.640: 13 

S. 	 M. K:s Peusionsfond 1,427: 27 198,097: 

e) Inkomst av tidn. o. bokfo'rlag: 
Pren .-med. för tidningen 6,710:76 
S:ilda böcker o. kalendt·Uf 6,U6 : 47 12,827 : 23 

d) 	 Räntemedel: 
Ränta å, obligationer o. 
inteckningar . . .......... .. . 3,441: Rö 

Bankränta ...... .. ... .. .... .. 324 : 86 3 766' 21====------.:::.:...:....::.::~.~ 

Summa Kr. 281,123: 36 
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Utgifter. 

a) Mi88iOlisutgijte?': 

Ut ~änt till Kina 
av Allm. missionsmedel 50,96 l: 90 

av Särskilda iinuamlll 52,315: 13 

Missionsresor ... . .... . , . . 3,065: 70 

Rem ma v. 1111ssiouärers 

och barns underhåll ... 25,2~)2: (S8 

Missionii.rskand. utb o o. 
underhåll ....... ... .. .... . . 

Missionärers fl trus tn. o· 
utresor ......... . .. . .... ,.. 16,4 7i: 6'2 

Hemarbetares underhåll 26,860: 05 178,G02: öB 

Hyra och omk03tu. för 

exp., postporto, telefon 

O . tele~r:\.f., skrivOl:ltl'r.) 

annonsering m. ro .. .. .. . 10,276: 49 

Omkostnftder för mis

sionsheOlmet " .... ..... . 3,680: 89 
Utbet. till missionsheru

met rä.ntcmcdel 150: - 14,007: ;~8 

h) Kosin. (ör [asti.qh. o. invent .:. 

Ouclel'h. O. rcp. 1l:'t Dnvbo 977 : 40 

Tu ve ntarier P~\ exp . ..... . 560: - ],537 : ,jO 

c) Kosln. for tidn. o. bokj'Ö1'loq: 

Tryckn. O. expoav tidn. 

Sinims J~a.nd .......... .. 8/10;:}: 7G 

T'·yckn. for bokförlaget D,0:'l9: 35 1:3,9 .(5: 11 

tl) Missionärernas U/1derstöds(onrl:. 

Utbet. eul. siirsk. besti~mmc lser 52.5: .

e) AndelsJöl'en. Svenska Bk0lan 
Kina H. p .. a: 

Uthet. för S .... enska Skolnn 1,137: {jO 

f j Värd e.minskning: 

Värdeminskning il, a,kti er 10<;) : 

q) Behallnin.q till 19,28: 

På bank innest:'t,ende ... 6)S9 : (jl 
Obliga.tioner och aktier 1O,51~: 73 

Revers .. ... ....... .. .... .. 20,000: - . 
Kon tan t i kas:'\:l.ll f,967: 08 69,2ö9: 42 

Summ:t Kl'. 281,123: ;3Ci 

Tillgångar: den 31 ' dec. 1922, 

1 he-mlandct: 

O blig:tl ioner och n.k tier 

A. Koskulls fond nom. 2,000: 
S. S. fond ·uom. ..... .. .. 3,000: 

Ro herls ba.rube ms fond 

nOal . 11,500: - . ... .... . 10,152: 73 

Allm . missionsmede), 

a·k tie r, bok fört värde ... 2,800: 

S. M. K:s pensiousfoud 22,560:  40,612:13 

P:'t b:mk iuoestncnoe .. . 6,7SIl : 6 1 

l{ont:1.nt i kassan . .... . U)D7 ; 08 S,74~~ G9 

Pn.stigbeLer i Dl1vbo .. . 48,000: 

Inventarier i DllVho .. . '1,044: 07 ö2,0-l4: 07 

Missiousexp. in .... eutilrier .. . ...... .. . 2,750: 8i 
Missionsbemsfondeo .. ... .... ... . .... . 20,000 : 

Fastigheter i .Kinn .. . .. . 86,803: 'la 
An<'lcbr i Sv. Skolan .. . 31.800: - 118,603: 20 

SlImm:1 Kr. 242,8ö/: 56 

Skulder. 
lng;), 

---=- ~ - --

Till Dl issionärerna. pri vat ha.r under 

~~ret n tsii n ts .. ... ..... ..... .. ....... . ... .. 6,959 : 58 

Till missiousviinnerllns kitnllenom och tfl<;k· 

salU b:igkomst f:\, revisorernn. meddela, a.tt ge' 

llom testament:1riska. dispositiouer av följande 

avlidna. personer nedanstående belopp illflntit 

\lnder riikcnsknps:'Lret., nil.mligen : 

Testamentsmedel jii,mte 'riint~ erl:er 

nvt. fröken Signe l"orse Il, Jöu

köping ... .. . ...._" .. . ............ . .. . . 11,0.20: 3:3 
Enl. testrlm entc a.v dövstnmmslä,ra,

dnnau H. N .. K. Peterson .. , .. .. .. 600: -

Tesfamcute efter uvl. ~htb. Peters' 

SOll . ... .. .. . . .. . .. , ...• , .... . . . ...... . . .. . 260:
Testt\mcn t~medel efter a'vI. s n'l:lskol

liiradnnan Irla Östlu l.l d, Sanda ... 1,085: 91 
TcsHtruent smedel efter a \' 1. {röken 

ET) b:1 Uddeu berg, Slhlm ......... 3,000: 
Testamentsmede'l e ftc l' av l. fröken 

Maria. Salander, Ervnstehy, Motala. 1,202: 80 

Snm lhJ a Kr. 7,059: O I, 

Revisorernn hava . tagit del av Korumittens 

protokoll, ,·a.rjämte illför revi sorerna blivit 
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företedda ovannämnda. obli.gationer; aktier och 
inteckningar jämte insättningsbevis :\ missio ' 

DellS kontn.nt innestående medel ii.veDsom åt· 

komstb~ndlingarna till missionens egendom i 
Dnvbo tillika tr:J.ed brandförsäkringsbrev il 
följande belopp: 

För missionens fast:" egendomar . 

Kr. 70,000: - för Missionsbemmet i bolaget 

Kr. 80,000: - för Bn·rnens hem . . . NOl'r1~nd 

För lösegendomen. 

Kr . 14,000: - vid hemmen .. ..... . i bola .~et 

Kr. 5,000: - vid kontoret .. ... .. .. Norrl a nd 
och bar dii.r"id intet v:1.r).t att erinrn·. 

J)en 30 april avlades besök å Missionshemmen 
varvid iakttogs att byggn~(krn:1. befunnas i 

gott skick. 

Räken~k!\.perU[l, med tillhörande verifikat :oner 

jämtc vii.rrl clJan d linga l' hava. befnnnits uti nt· 

mä.rkt god orrlning, oell då under revislonen 

ingen anledning till a.l1m ä l'kning före);:ommit, 
få vi tillstyrka att full oeh t:l.cksam a.nsvarsfr:ihet, 

för förvaltningen ;w mi ssionens medel under &L' 
1<.:)22 varder Kommitten f~r nämndn. mission 

beviljad. 

Stockbolm d en ~ maj 19'2H. 

F. 	 T. Olsson. Ch. D. Tottie . 
Carl Bobel·g. 

Kommitten för Sv. Missionen Kina. 

aj ordinarie ledamöter: 

H. 	 Villner, överste, ordfiirande, Stockholm (o. 
1890, r. 1897) o. 1913.)'" 

K . 	 G. Magnussoo, överingeniör, vice ordf., 
Appelviken (1897). 

H. 	 Ha·llencren tz, oir~k tör \ kassaförvalt Me, 
Djnrsholrus Ösby (1921). 

O . v . l\'falmbol'g , marinintendellt, Kariskrona 
(1919). 

Sven Johnson, grosshandlare, Örebro (I 921). 
K. Nileni us, ~Lpotekare, .JönKöping (1921). 

Anna Pe tersou, frn t ;.ötebotg (1(121). 

Anna G nuffin, fröken, Kristianstad (Hl21). 

G . A rbman, t. 	 f. ky rkoherde, Järpe n (1922). 

E rik Folke, missionsförest:"llldare (1907). 
Na·th . Högman, missionssekreterare (HJ18). 

b) n 'ldgivarule ledamälel': 

O. v . F eili tzen , kom mendör; !:;tblm (o . 1889, 
r. 	 1919). 

J. 	Rinmau, rektor, Östertelje (0. 1897, r. 1021). 

'" Årta.len angiva tl. l'et fÖt' in val i kOilllO'ittelL 
Tecknen o. = ord inarie; r . = r:l dgi,' anc\e. 

Knut. Bergb, med. o :r, Tranås (1897). 

Karl Fries, fil. d :r, Gene ve (r. 1897, o. 1908. 


r. 	 1921). 
A. Hylander, kyrkoherde, l"järrlhundra (1902) . 
K. 	 E. Bjursteu, l'iksba.ukska.ssör, Göteborg 

(1911). 
J. 	E . RedelJ, knmrer, Sthlm (0 . 1917, r. 1<:)22). 
H. Gillgren, musikdirektör, Djursholm (Hl22). 
J. 	v . Malmborg, tandlä.kare, Sthlm (1922). 

S. M. K:s kvinnokommitle. 

Leda 'möte1' : 

:Maria. Berg, doktorinn;~ (1902) . 

Elin Holmgren. {m (1(:)0:2) . 

Louise Schön, fröken (1002). 

Emma Beskow, frök en (1<:lO4.). 

Sigrirl Storckenfeld L, fröken (1908). 

Inez Bölling, frn (10 10). 

Louisa. Tottie, övers tinn:1 (1921 ). 

Karin Wennerström, fru (H)22). 


S. M. K:s missionärer 

sa.mt aret för deras första. ankomst till Kio:-t . 

"'Ca.rl · H enrik Tj:;"rler .. . ..... .. ...... .. ... ... ... 188'.1 

* ({ilma Tjäder (t. Blom berg) ... ...... . .... . ] 80:2 

*Fredrika R:111in . . .......... . . . . ... . .... . . . . . .... ] 88 \) 

>l: August Berg.. ... .. .... . .. .... .. . .. .. . .. .. .... . ) 8',' 1) 

'~ Augnstl\. B erg (f. Hnlanc1 e r) ...... ...... .. . 189~ 


A::-.:el H:thne... ................ .. ...... .... .. .. .. I ~'. IO 


Ann a Habne (f. Wat z) .. . .. . ....... ...... . .... 18~J3 

Auua Ja-nzOIl ... .. .. ... .. .... .. ........... .... .. 18HO 

F'rida Pr.')t7. ..... .. .... .. .. .. . .. . .... .. .. .. ... .. .. 1800 

Carl Fr. Blom . .......... . ........... : .. .. .. . : .... 180 :2 

Ethel Blom ( f. USber) . .. ..... .. .. ..... .... .. . 1901 

Theodor Sandberg ... .. ......... .... ..... .. . . . . 18~1 2 


Sekine Sa.ndberg (f. StOl'h:lllg) .. .... .. .. ... .. H;!) l 

Robe rt Bergling .... ........ .. .. .... .. .. . ..... . .. 1 8\)~ 


Dngny Bergling (f. :\. :1Q ) ... ... .... ... .. ... .. . ] 8 Q :~ 


Anna Erik,son .... ... .. .. .. . .... .. ... . .. ... . ... 18~12 


Ebb:t Buren ....... .. .. ... . . .. ... ....... ... . .. .. .. 1 8~-! 


Hngo Linder ...... ....... .. ..... .. .. .... . .. ..... lSa·1 

l\'larie Linder (f. BOl'dsou) ...... ..... .. .. .. l !)O ;~ 

EmID~ Andersson .......... .. ..... .. ......... . I S!):) 

<;l Agnes Fors~berg .. .... .. ...... .... ... ... .. . .. . 189G 

Maria PElttersson . .. ...... .. . : .. .... .. .. .. .. .. . . . 18<:1ö 

Ossian Beinhoff ........... .. .. .. ... .. ... .. ...... 1 \IU2 

Edit Bel11hoff Cr. Rowe) .... . . ... ............ ... 1(jO:3 

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

'!' Marja Nylin ................ . . . .. ...... .. .. ... .. 1\104 

Ricbard Ander~son ... ... .. . ... .. . .. . ... ...... .. . 1 \)() ;) 

Hildnr Andersson (t. Engström) .... ... .. . .. H)Oö 

Maria Björkluud. . .... ........ .... ... ..... .. ... . I ~107 


~' Marja HuJt,kmnt~ .. .. . . .. .... . . . .. ... ....... . .. , ~07 


David Landin .... . .... ....... .. ....... .. . .. ... .. 1008 

Karin Landin .. ...... ...... .... .. . . ...... .. .. .... 19 10 

Malte RillgUt: l'g . .. ..... ..... ... .. ... .. .. ....... . lOOS 

Ida Ringberg; (f. Andei·ssou) .. .... .. ........ .. HJOil 

Nils SvensoD. . .. ...... .. ... . ..... .. .......... ... HJO\:) 

OJga Svenson (L Alllrn:lO) .. .... ............ HJOö 


I~ Vistas f. n . i hemlandet. 

http:kontn.nt


1l~ S I N I M S L A N D. Den 5 maj 1923. 

u.Josef Olsson ..... '...... ..... ...... .. ............ 1910 

M.Johanne Olsson (L Voss Rasmussen)" . 1~lO 

:l1Osear Cal'leu .. ............ ...... ....... 1902 

':'Gerda Carlen (f. Wetterstra.ud) . ....... .... 1904 

f, Ester Berg............... ...... .. . ............... Hl12 

*fugeborg Ack7-ell ...... . ........ . .............. 1912 

"'Ester .Jonsson .............. .... ............... 1915 

;' Estrid Sjöström ............. .. ... ............. 1915 

"'Martin Linden ......... .... .. . ................. 1916 

Judit Hultqvist ........ ...... . .................. 1916 

C. J . Bergqvjgt ........ ......... ................ Hll6 

Na.tll. Engbäck ........... ....... .............. . 1919 

ElD<" Lenell .................... ....... ...... ...... H1l9 

Ha.nna. Wa.ng ................. ...... ....... ...... 1921 

Elsa. Engström ...... .... .. ... : .. ....... .. .... ... 1921 

ELll:1. Gnnnat:clo .... .... . .. .. ...... .. , .......... 19'21 
Johannes Aspherg .... ... ..... .... ..... .. ...... 1922 
JI'Iorris Bergling ................................ 1922 
Carola Runval1 ............. .... ......... .... .. 1922 

I hemarbetet anstiillda: 

Edk Folke ................... ....... ............. 1887 

)V[iromi Folk!) (t. nc~kow). 


Nn.th. Högman ................... ..... ............ 1903 

Judit Högman (L Gust..'\fsson) ............... Hl05 

1nez Bölling (f. Ber7.elius)..................... 1902 

Gustaf Adolf Österberg, reseombud. 

Lisa. Blom, fröken, kassör. 

Svea Forsberg, fröken, skrivbittäde. 

Kers.tin Skul3.llder, fröken, stenograf. 


s. M. K:s ombud. 

a) Manliga omlntd: 

Andersson, Elis lantbruka.re, Fröberga gitrd, 
Norrköping. 

Anderson, S., lantbrukare, Brodderud, Ma' 
l'ie~tad. 

Andersson, G., hemmansägare, Svampcryd, 
Flisby. 

Andersson, Rad., grosshandlare, Giivlc. 
Andersson, Valfr., pr~rlikunt, Vetll~nda. 
Aren, Ema.nuel, överlärare, Norrköping. 
Arvidsson, Sigfrid, mekaniker, Högu,näs (övre). 
'Bcrgh, A., kyrkoherde, Barkeryrlsby. 
Bergg'ren, Karl, kyrkoberde, Torsås. 
Bergström, Joh., . lantbrukare, Nickerve, 

Bjärges. 
13e!'\kow, N i Is, kyrk oherdc, Resel c. 
BLixt, Simon, handlande, Göteborg. 
Bohlin, A., folkskollä.rare, Källnll)!,c . 
Bredio, J. A., kyrkoherde, Åker. 
Carlbom, A. E., kyrkoherde, Backe. 
Carl~son, K. Axel) handlande, Östersllnd . 
Carlsson, C. W., predikant, Leksl)crg. . 
Carlsson, S. A., herr, Hvetlanrla. 
Carlstedt, C. A., kyrkoherde, Vena. 
D:1bl berg, F. G., folkskollärare, Kii.llby. 
Dahlgren, J. F., folkskollärare, Ange . 
Dahlin, 'lycho, missionssekr., Stockbolm. 

• Vistas f. n. hemlandet. 

'"* Amerika. 


Dickson,. A. E., godsägare, Aliogs:'ts . 

Dilluer, .J., trädgårusmfi.stfl.re, Burd. 

Edström, J . A., kyrkoherde, Piteå. 

Elroers, O., kontraktsprost, V~nga . 


Eriksson, K, förste lärare, Falun. 

Eriksson, C. Th., llerr., Berga Stenl1nggeri, 


Rumla.. 
Erikssoll, Erik S., lantbrukare, Vad, Ving

åker . 
Eriksson, E, mjölnare, Ullungsfors, Edsb)'ll. 
Falk. J ., komminister, Högsjö. 
Forsbell, J ., Plym', kyrkoherdE', Hvetbncla. 
Feldt, Oscar, stndsmissionnr, Ume3. 
PorsS!\nder, Carl, handl., Herrljunga. 
Forsell, Ruben, banvakt, Lobouns . 
Forsgren, F'reo ., Lerr, Suudsvn,ll. 


Friden, J.ob., herr, t'lricehamu. 

Gerner, A' I övering!)Djör, Malmö. 

Graner, G., FolkskolHirare, Motala. 

Gustafsson, K, hemmansägare, Snnneränga, 


Flisby. 
Gustafsson, P. J., hemmausägare, Tenbult. 
Gustafsson, Vilb., fabrikör, Tibro. 
Gustafsson, O., predik:mt, Espebrnll:l, Ekeniis

sjön. 
Gyllensköld, A., koramendörkapten, Djurs

holm. 
H(\gberg, S. E., kyrkoherde, Tenhult. 
Hall, G., hemmansägare, Rök. 
Halvarsson, O., herr, StrömsdaJs bruk. 
Hanson, Carl, inspektor, Göteborg. 
Hanssoo, A., kamrer, Holsby brnnn. 
Hellgrcn, Knut K, folkskollärare, Malåtriisk. 
Hemberg, A., grosshandlare, Mariestad. 
Hoflnnd, K. J., disponellt, Trehörna. 
Holmiund, Albin, handl., Bastuträsl{, 
Hultberg, N., folkskollärare, Hörle . 
Häger, NiJs, kon tmktsp rost, Ryggsten, Motala.. 
Isakssoo, H., herr, Friuhem, Algari\.s: 
Johansson, A . P., lantbrukare, S. LindkuJIa, 

Rll.mf~ll. 
Johansson, F., herr, Tyskagiirden, Kinne· 

malma. 
Johansson, J. Georg, folk~kollärare, Rölåsen, 

Oviken. 
Johansson, J., f. d. folkskolIiil'l1l'c, Uppsala. 
J ohansson, J., lantbrukare, H.ude, Giseho. 
Johansson, M., lanthrnkare, Storegårde!.l, Kin~ 

nemo.lma,. 
Johansson, J., lsnthruknl'e, Essgärde, Husahy. 
Johansson, S., hanrl11'l,nde, Eksjö. 
Johansson, S., grosshandlare, Lulet!. 
Johansson, Vjktor, soldatbemsförestånd:He, 

Jönköping. 
Johnsson, J. F ., folkskollärare, Sandsel'yd, 

Jönköping. 
Jonsson, A' J fabrikör, Rosenfors. 
.Jonsson, J. A., lantbrukare, Espefnll, J\1edalby. 
Jörgensen, N' j direktör, BelLevue, Vu.gnhiirad. 
KalJing, H., gymon.stikJ.irektör, Lund. 
Karlsson, David, lant.brukare, Tjuooaryd, Eke' 

nässjön. 
Karlsson, E., hn.ndlande, Fju~esta. 
Ka.rlsson, Joban, svarva.re, Rodaiors. 
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Kn.rlssoo, K. lY., direktör, Forseruro. 
Karlsson, Karl, llem mansiigare, J ärvsö. 
Karlsson, Alhill, folkskoWi..r::l.l'c, Götebor~. 
Ka.rlRson, A ron, kyrkoh~rde, Grebo. 
Kjellberg, E ., brukspatroll, Vali1seu. 
}(lingucr, G., kyrkol1erc1e, Göteborg. 
j{ristofferssou, J. F., fol kskollärare, Sa.nda.. 
Kulier, C. J., folks.kolläl'a-re, Anten . 
.Lagel'berg. Bror. folksskolHir.\re, Br:"t nsta., 

Kumla. 
l.ugergren, A., Kn.kelllgnsmrtknre, Hemse. 
L:usson. Joh., lantbrukare, Hemmuugs, Rab

liugbo. 
"Larsson, Lars, kommllnalorclf., ÅIstn., Nor

derön. 
Larss(\n, Oscar, lanthruk:ue, Ån:uyct, Brötje

marie 
Lu.urelI, E., komminister, Suudbyberg. 
Lincler, Josef, liiJ':1r~, Hö~allii.s (neo re). 
Lindgren, G., kyrkoherde, Kirogtad . 
Lindholm, J. 1'., skrfiddarruiistare, Virserum. 
Lindström, Aug., kyrkoherne, Stockholm. 
Lingström, A., folkskollär:l.re, Klintehamn. 
Ljung<lvist, C., direktör, MlIlIsjö. 
Ljnngkvist., Otto, jitrnhaudlare, Skövde. 
Löfgreo, Aug., godsägare, Borås. 
. MarkgrElD, Al her t., kyrkoherde, Bygdeå. 
Magnnssou, O., hem llillllsäga re, Orrviken. 
Meurling1 Ch., kontraktsprost, Kristdala. 
Mogensen, F .. handlande, Mörby. 
Mn,rtenson, M., hp,mmansii.gare, Orrviken. 
Nilsson, A., folk~kollämre, Örebro.. 
Nilsson, Ax., llii.mudeman, Gropen. 
Norbeck, O., kyrkoherde, ~1:o) lIelsiugmo. 
Nordling, J., revisor, Kramfors . 
Nylander, K, folkskollärnre, Luleå. 
Nylandel', J. A., kommunalorof., Björköby. 
Nylin, C., f. d. folkskollära,l'e, Örebro. 
Odhner, C., rå,oman, i\Iariestad . 
Ohlsson, N. A., folkskollii.rare, Grötliogbo. 
Qlenius, P., kyrkoherde, N.Ysiitl'(\', 
Olsson, Anders, niimndcm,\n, Norderön. 
Olsson, Carl, kyrkoherde, Fryele. 
'Olsson, C. M., bbrikör, Sunne. 
DIsson, Ivar, hovrättsnotarie, Lidhult. 
Ottander, O. A., kontraktsprost, Österv:\la. 
Ottoson, N. P., herr, Solshester, Skede. 
Oxelqvist, N., verkmästare, Hnskvarna. 
Palm, J., polismä"tare, Hiilsin~borg. 
Persson, Storil.kers, Erik hemmansiigare, V. 

Björken, Siljansnits. 
Peterson, Frit.z, pastor, Stockholm. 
Petersson, J. A. Y., folkslwllii.rare, MÖllster{~s. 
Petersson, N. Aug., fabrikör, Viirna,mo. 
Pettersson, Edvin, trädgii.l'clsmastare, Nysnnc1, 

Mölnbo. 
Pettersson, C. F., folk>;kollära.re, Slmttllngeby. 
Pettersson, G., lantbrnkn.re, Edsberg. 
Pettersson, Joh., bagarmästare, Ovanmyra. 
Pettersson. I'. E., h:1.ncllande, Hvet.landa.. 
Pettersson, .r. A., herr, Ha \[{a,ra , Svaneherg. 
Påblmau, Axel, kyrkohel'Cie, Hök. 
Risberg, P., kontraktsprost, Lofta. 
Rydqvist, K, kyrkoherde, Gistac], 

Snmuelsson, A., !a.lllbruknre, f;an(l:\kra, Bäck· 
seOn. 

Samzelins, E., banktjäustem;\o, Kllltlb. 
Sa,nde1i~ls, .J. S., kyrkoherde, Lyeki'ls g-:Ir<l. 
Sanden, J oh., kyrkoherde, Askersll nel. 
Sisell, i\"I., folkskollära.re, Mora 
Stenbeck, C., kyrkoheroe, Örebro. 
Stenqvist, J. D., fabrikör, Kvidinge. 
Svanberg, .T., ma.skinist·, Karlskronn . 
Swartz, A., överlärare, Norrköpin~. 
Svensson, G., kamrer, Lidköpiog. 
Svensson) J., postmästa.re, Sliter. 
Svem;son, N. H., kantor, Älgbult. 
Thavenius, G., a·poteJmre, Ulricehamn. 
Thörnqvist, S., lantbrukare, Mnspelösa. 
Tideströrn, Hj., kYl koherde, Bjurs:l~. 
TooreIl. C. E., bntbrnkare, Ettrarp. Ho\.::. 
Tottie, M. Ph., berr, Linköping. 

Törnblom, H., stationsinspektor, Söriing. 

Törnqvist, Gustav, kontorschef, Norrköping. 

Unosson, C., förvaltare, Skebobrnk. 

Wcerneman, A., koinminister, Hiindene, Skara. 

Wenncl'sten, K ., 1,assör, Borås. 

Winoahl, B., grosshandl., Figcholm. 

'Werner, L., laotbrnkare, Rörs!is, Mariestad. 

\Vestma.n, A., direktör, Korsn·äs. 

Westling, V., komminister, Kopparberg. 

Wisl)org, V., disponent, Eankeryd. 

Witteocrona-, A., kontraktsprost, Arlelör. 

Zellner, A. V., komminister, Hagalnnd . 

Åkesson, O., folkskollära·re, Spjntsbygd. 

Åström, J., kronojägare, H:\l1and. 

Öberg, F., d:r, kyrkoherde, Viinnäs, SpÖJnnd . 


b) Kvinnliga ombud: 
Abrabarosson, Ioa., (rn, Norrköping. 
AnoerssolJ, Cb., fröken, Vndstcn:'\.. 
Andersson, Edi t, fru, Lerberget, HögaDii.s. 
Andersson, H., fröken, Harcl'yd, Flisby. 
Anjon, F., fru, Trollebo, Herrljunga. 
Berg, M., frök~n, Häbingborg. 
Bergh, Olga, \ii,r:1.rinna, fröken, Västerås. 
Boberg, E., fru, Folknngllgn.tan 42 C., 8th Im. 
Bondesson, Lydia, lärar., Nagln.rp, Björköby. 
Billing, K, fröken, Fli~by. 
Brunskog, .8 V 1'1 , frökeu, F'a1köl)ing-Ranten. 
Brnsewit-z, H., rröken, Hova. 
Burman, Mn-ria,· semin:lrieförcst:'~ndarinna, 

Lycksele. 
Carlsson, ERtet·, lilrarinn:l, fru, Sjöagård, Östcr

korsberga.. 
Dalholm, Anna, liirllrinna, fröken, Kristdala. 
Danielsson, Brit:,[l" fröken, Yttergärde, Oviken. 
Didoff, K., fröken, Växjö. 
Dilluer, G., frökell, Nora.. 
Edin, Alice, fru, Pite:'l.. 
Ek, Ma·ria, fröken, Wriggtad. 
Ekström, H:tnna, fru Katrinebolm. 
Eriksson, Anna, frn, Laxo.. 
Eriksson, Helena, f 1'11, Kilafors. 
Fall, Lydia, Lirar., fröken, Artcryd, Hiiger

stad. 
Galln.uder, G., fröken, Uppsala.. 
Gmnllllld, E ., li~rariJllla) fru, Solleftc:l. 

http:Nagln.rp
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Habbe, lärari:a, H., frökell, Baggetorp, J ämserum. 

Hedengren, Elin, frn, Lunna, Hidingebro. 

Holmgren, A., frn, Köping. 

Holmqvist, JeullY, lärarinna, (röken, Tenhalt. 

Hnltkrrmtz, M., frn, Björnö, Heljebol. 

JolJanssoD, A., fröken, Alingså-s. 

~.Joh:tnsson, Eroy, Hirar.,. fröken, Boden. 

Johansson, Hilma, fröken, PorssfI, Bruk, Katri 


neholm. 
JonssoD, A., fru, Österäng. 
Karlsson, Emma, lärar., fl'öken) Kullcryd, Sjö' 

torp. 
Karlsson, Linnea, fröken, Murjek. 
](n,rlsson, M., fru. Fröbergl1 Gård, Norrköping. 
L~ndgreD, S., fröken, Ystn.n. 
Lindberg, . E., fm, Köpenhnmo. 
Lindberg, C+crtrnd, hrarinua., frn, Bjärmelund, 

Fttker. 
Lil1dberger, M., fröken, Aug. 
Lilldell, Aug., frn, Ber,!:!by. 
Liljel':'!on, Annll, lärarinna, fröken, Grebo. 
Lundgren, Maria, liirari:a, frök., Värna, Bjö rsi1ier. 
Lundqvist, Karin, prostinnft, Hemhult,Stjä.rnbov . 
Nilsson, Ranna, fru, Si.i,vsjö. 
Nilsson, Lisa, fröken, Sjövilt, Edsbyn. 
Nybla.d, S., fröken, SkeIlefte:.\. 
Norherg, J .. lärarjnna. fröken, Ume:l. 
Olofsson, Hilda, frll, Öhrviken, Kallholmell. 
Olsson, Klara, fra, Luud, Genvalla. 
Peterson, Haona, fröken, Sjömarken. 
Petersson, Alma, fröke.o, Bärsta, Hackvad. 
Petersson, Hilda, lirar., frökeo, Applaryds 

skola, !3rölllsebro. 
Petten'lson, Ida, fröken, Skilliogaryd. 
Ruunbäck, Hilma) fröken, Uppsala. 
Samuelsson, E., fröken, Ljungby. 
Aandberg, Olga, fru, Misterhult. 
af Sandberg., J., fru, Vänersborg. 
Steen, Helene, fröken, lIvetJanda. 
Sundell, J., fru, Malmö. 
Svensson, Ollga., fru, Sn,uda.l'.ne. 
SvonsBon, S., frö!{en, Lyck:i.s gård. 
Svensson, M., fr,ökeo, Visby. 
Ulll'hom, I., fr n, V~irnamo. 
Ulff, Louise. fröken, Stockholm. 
Wnblberg, Ellen, sjuksköterska, Dals·Rostock. 
Wallman, Hilda, fröken, Ljusne. 
\Vetn berg, E, frn, Karlsta.<l. 
Widmark, .E. , fru, Hä.}singborg: 
Wennerberg, Elin, lärari.:a., fröken, Söderhamn. 
Westerströnl, Emelia, fru, Djursholm. 

Hemgångna ombud. Under. året har 
Herren hemkallat foljandet ombud: kyrko
herde A. Hal/berg, TY1'inge, kyrkoherde S. 
Henriks, Svartorp, folkskollärare J. B. Ng
sledf, Göteborg, prediI,ant E. 1'. Ekmwl, 
Jönköping. 

Nya ombud. Lantbr.ukaren Elis Anders
son, FFöbeq~a gard, Norrköping, överlära
i'aren Emanuel Aren, Norrköping, m'ekani
kern Sigfrid Arvid5501l, Höganås, mis

sionssekreteraren Tycho Dahlin, Stockholm. 
kontraktsprosten Nils Häger, Byggsten, 
Motala, svarvaren Johan ]{arlsson, Sand
sjö, läraren Josef Linder, Höganäs, kyrko
herden G. Lindgren, Kimstad, järnhandla
ren Ofto Lju'ngkuisl, Skövde. pastorn Fritz 
Peterson, Stockholm, kyrkoherden Axel 
Påhlman, Rök, kontorschefen Gustaf Törn
qvist, Norrköping. 

Fru Edil Andersson, Lerberget, Höga
näs, fru Hanna Ekslröm, Katrineholm, fru 
Anna Eriksson, Laxå, lärarinnan fröken 
Lydia Fall, Arteryd, Hägerstad, fru ,Elin 
Hedengren, Lanna, Hidingebro, lärarin
nan fröken Emy Johansson, Boden, lära
riTmall fröken Emma Karlsson, Kulleryd. 
Sjötorp. fröken Linnea Karlsson, Murjek, 
prostinnan Karin Lundqvist, Hemhult, 
Stjärnhov, fru Hanna Nilsson, Sävsjö, fru 
Hi/da Olofsson, Öhrviken, Kallholmen, lä
rarinnan frö){en Hilda Pelersson, Appla
ryds skola, Brömsebro, Iräken Louise Uiff, 
Stockholm, fru Emelia Weslersll'öm, Djurs
holm. 

Från redaktion och expedition. 
Nästa nummer. 

av tidningen kommer den S juni. Under 
sommarmånaderna kommer sedan tid
ningen endast en g{lI1g i månaden. 

Missionärer på hemresa. 
Meddelande har ingätt, alt missionär 

och fru HaJUle avreste från Shanghai den 
31 mars. I deras sällskap befinner sig 
lille Sven' Wester. Resenärerna hade ett 
svagt hopp om a tt möjligen hinna fram 
till årsmötet. 

Ändrad adress. ' 
Missionär och fru Carlen hava. bosatt 

sig i Mal'iestad, och är deras adress: 
Stockholmsvägen 22, Mariesl.ad. 

Hem.gången m iss,ionsvän. 
Predikanten E. T. Ekmwl, Jönköping~ 

som under en längre fö,ljd av år varit S. 
M. K:s ombud, ]lar fått lämna striden här 
nere och ingå i sin IIerres vila. Ekman 
var e.tt oförskräc'kt Herrens vittne, en väl
dig kämpe ,med en brinnande nitälskan 
för själars fTälsning. Många äro ock de~ 
som han fått vinna för siu' Mästare. En

http:Mariesl.ad
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kel och anspråkslös, utan slödet av någon 
organisalion, gick han sin våg fram. Mon 
det var en väldig myndighet och kraH 
över den originelle mannen och Gud gav 
honom M.<le öppna clörral" och hjäJ'tan 
vida omkring. Frid över hans ljusa minne, 

Jutlådor. 
De vänner, som l <1r vilja , 'ara med om 

julsändningen till KUH1, ombedjas aU god
hetsfullt insunda julgävol'na under tiden 
12-15 juni uncler följande adress: 

K. F. U. M. 
!' n rf'bnlun 11II S. M. K I 

Göteborg. 

Som del )titt kan uppstå sv;irigheter Cllt 
upprätta för tulldeklarationen nöuvändiga 
innehållsförteckningar, bedja vi vänligen, 
att givarna måtte åsätta varje pa1<et en 
fullständig prislista, som borttages vid 
p ackningen i Göteborg. 

Progran1 . 
vid 

s. M. K:s 36:te årSl11öte 
d. 9-12 maj 1923. 

Onsdagen d. 9 maj. 

[(ommillens enskilda sammantröde. 

Kristi Himmelsfärdsdag d. ]10 maj. 

I Be.tesdakyrkan, l"loragatflill R: 

Kl. 	11 f. m. Kort inledning. 
Predikan: kyrkoherde G. Arbman. 
Missionsföredrag: missionär Martin 

Linden. 

I S:t Horans kyrka: 
KL 11 f. m..Missionär August Berg. 

I Betesdakyrkan, Floragata.n 8: 

~Cl. 	 6 e. m. Offe.n.tligt möte. 
Utdrag ur ~ rsberä tteIsen. 
Korta anf9randen av nyss hel'l1komna 

missionårer m. fl. 

Fredagen d. Il maj. 
Möte för missionens ombud och vänner. 

l ..okal: Stadsmissionen, Stortorget 3: 

Kl. 	10-11. Bibelstudium och morgonbön. 
Rektor Jon. Rinman. 

Kl. 11.15-2.30. Föredrag och samlal. 
Det nuvarande läget på S. M. K:s fäll. 

August Berg. 

MissionS'interiörer: 


1. 	 Från ,evangelisationsarbete och för
.samlingsvår(l, Oscar Car}(~n, Martin 
Linden. 

2. 	 Frän skolor och seminarier. Maria 
NyUn, E:;lcr Berg, Ester ,]ons~on. 

3. 	 Från arbetet bland hUl)grande och 
"anlottacle. Hilma Tjäder, Henrik 
Tjäder. 

4. 	 Från kvinnoskolor och barnhem. Est
rid- Sjöström, Maria Hultl,rantz. 

5. 	 Från reseverksamheten i hemlandet. 
Ingeborg Ackzell, Gust. A. österberg. 

Kl. 2.30-4.30. Middagsrast. 
Kl. 4.30-6.00. Ombudsmöte. 

Inledning. överste H, Dillner, 

l'\evisionsberättelsen föredrages. 

Val av revisorer förrättas. 

Samtal över frågan: »Vad kunna VI l 


hemlandet ytterligare göra för att 
främja det oss av Gud anförtrodda 
arbetet?» 

Kl. 7. Möte föl' uppbyggelse och missions
intressets stärkande. 
Presentation av hemkomna missionä

rer och gäster. 
Föredrag av missionsföreståndare Erik 

Folke. 
Bönestund. 
Gemensam supe på Stadsmissionen. 

Anmäl. om deltagande i supen sker 
till expo 4459 eller N. 22473. 

Lördagen d. 12 maj. 

Utflykt fil l Duvbo. 

Avresa från Stockholm: Med låg från 
LokG\lstationen å Västeråsbanan kl. 10.57. 
Med omnibus från Norra Bantorget :Med 
spåJ'vagn fr. Nona Bantorget- Sundby
bergslinjen N:o 15. 

Kl. 3.30. Sammanträde mellan kommitlen 
och hemmavarande missionärer. 
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Axel Hahne (den fjii1·d.(! i bakre ra·den från 'viinstcr)i kTetsen a'v äldstft1· och diakoner .j, lsh"i. 

Axel Hahne 60 år. 

1863 d. 19 maj röd des i örebro · Itxel 
Fredrik Hahne. Då han nu ingår i ledet 
bland de av Svenska Missionens i Kina 
arbetare. som uppnått de 60 åren, k~ll 

han blicka tillbaka på en ganska lång :u
betsperiod i Frälsarens tjänst i det av
Ligsna Kina. 

Omvä n d ti Il Gu d redan i unga il1" \'{'l"~ 

kade IIahne som evangelist P~l mörka or
ter i vårt land åren 1888-89. 1889 antogs 
han 'som missionär av Svenska Missionen 
i Kina och avskiljdes tillsammans m'ed 
missionär August Berg i Betcsuakyrkan 
(d. v. FJorakyrkan) i Stod:hoJm den 26 
januari 1890. 

:\'Iissionsin tresset för Kina var vid den 
tiden synnerligen varmt, upptänt och upp
eldat bl.· annat genom mr Hudson Tay
lors besök 'j Sverige. Ännu påträffar inan 
landet runt flera missiolls\":inner, som 
med glädje tala om. den gripande minnes
stunden den 26 januari 189U. 

Är 1895 ingick broder Hahne äktenskap 
med ./tnna 'Vatz. Sex barn hava fötts i 
(Iclta äktenskap, av vilka fem leva. 

llnder sin första arbetsperiod \'a1' H<lhn~ 
stationerad i Yiincheng. men har sedan 
haft sin ved:sumhet f()rlagcl till Ishih. . 

Till sin natur enkel ' oeh ' anspråkslös hör 

Axel Hahne ej till dern som låta mycket 
tala ol1.1.sig själv och vad de uträttat. Hahne 
har mycket stora fordringar på sig själv. 
Hans vänner tycka nog ibland alt han går 
v~il långt i sin självkritik och i sitt ut
dömande av det arbete han utfört. Be
tec'<'nande äro de ord han en gång tilläm
pade pi1 sig själv: »Jag är varken en pro' 
fet eller en profetl8rjllnge, jag ~ir en bo
skapsherde, som lever av mullbärsfikon.» 
Amos. 7: U. 

Kanske kunde det icke skada om vår 
käre hroder anlade en mera ljus syn på 
tingen och med en annan profet utropa
de: »lllin rätt är hos IIerren, 0(;'11 min lön 
hos min Gud.» Jes. 49: LL 

Ty Axel IIahnes stora g~lva iiI' lärarens. 
Träget och troget har han under dessa 
mer ~in trettio år ägnat sig åt- »föreläsan
clet, rörmanandrl och undervisandet» . . 1 
Tim. 4: 13. 

Och det är ej möjligt annat iin <.ltt detla 
utsäde skall hära frukt för Guds rike. 

Den ganska slora församling som bro
der Hahne sett \'äxa upp omkring sig bär 
vittne därom. »AUt är mina kinensiska 
medarbelares verk, jag har ' intet gjort», 
skulle \,;Jr broder säga, mcn de, såväl som 
han få gemensamt med psalmisten bedja: 
»icke <'t t oss llerre, icke åt oss, ulan åt 
ditt nåmil giv äran för din nåds, för din 
sannings skull.) Ps. 115: 1. Bro'de'r Hahne 
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hcsökle hemlandet första g,ingcn 1899
1901. andl'a gången 1911-13 oth hem
\'~illtas nu för ~recljc gtlngen rör alt f~1 fira 
sin högtidsdag J1led n~\gra <IV sina. barn 
och m{lnga ,'än.ller pr, Duvbo, där hall 
under vistelscn hcnllna kommcl' ,1lt h<l":1 
sinhoslad. 

Vi lillönsbl sc:diorlringcn 'mycken \'iil
signcbc fl'ån Gud pil högtidsdagen och 
~1l1L framgelIt i del \'i tac\:a Glid föl' dc 
tre decellniernas trogna och mödofyllch\ 
tj31lSl. iL B. 

Från och när fjärran. 
.~l·lIIL)I tl'yckkonslcn lIppf,lll ilS i' fcmlonde 

!\rhulldra,uet hava GGO,OOO,ooo biblar blivit 
I rY('kr:-t j \·iirlden. Av hilJe.ln trycka,.; Olll 

kl'illg ~.OOO,OOO ex, 0)11 :lr('t i F;;I·cnLI. sla· 
term" uch Cllnadlt och i dCII övriga ackn fiV 

\':i ddc Il :1:) .000,000 om t"l rct. Det, bl~rii k na..;, 
Ila omkl'ing 80,000,000 n\' Förenta sliltel'n~,.; 
j \0,000,0(10 invanare iiglL en Libd o(·h att 
:l,),O,G-O,UlIO ej lUlvn denna dyrbn.l'1l bok, ;\v 
:!:~,II'Oo,oå,o fll.lniljcr i AnlC'I'ikn. ha 1,.),~,uO:O{tO 
biblar; beriiknas det. 

* 
Om. ,le t'ij'J'i,;la k-vin,ul-i!Jl.t liikur')t(t 'i (joS/a'n 

lIleddelllr h L--m i :i\Ietodist.kYl'kalls tid· 
Jlillg: "I den lilla. hroscllYl'en 'CIllra l\. 
~w<liTl' målas flerll inI J'('ssllnbt i :1\'101', som 
giva oss en gOll fiir('"Ullning- om det nrhde 
dt'll försl':t kvinnliga liikul'en i mi"siollells 
I . .i~in~t linde filt utfiirn. l):I' ,S\\"fiiu reste ut 
1&(l!). De presbyterianska kvirlll01"ll:l lIts~in
de 1871 \'.il I IndiCll siu banbryt.are, mil>s S:1ra 
G, 'CWllr(l. HOll dog pi\, sin post i kolera 
1801. Dc kongreg-ationalisliske uls;inc1c 1873 
tl:r Sari\. F, NOlTis till Inuien. nllpti~tel"lln:-; 
första voro Caro.ljllt\ DanieIs till I'illJ. 187!), 
hl11 Fnye Ull Indien 1881. Uelodislernu till 
kommer Uran att hu. siiut ut de'H för",ht 
kvilllllign liikuren till J\.inn,. nii1llligen d:r 
COll\bs iri\.n New York, som allstii.l\tle,:; i l)e 
killg- 1873; dell första fullstiinclig-t ut.bilda
de liikaren till Koren. d:r ~,l ' t.a, Howard ut
~:illdes lS87. Till Filippinerna \l{-~;illde 1\ n
l\ie NodOll 1!}00. TiJliigga. ' kfl>Il, aj t engel

ska kyrkllns ~eun\lamISS1')(1 tllsiinuc: (1:1' Fall 
IIY J, l~utlel' 1880. Kvinllorna,;; yttre mis
siollssiillskup )1Ul" G sjukhus i Indien, elt. på 
Filippinerna., j 1 i Kina, 2 piL K{)rea. I des
f:.a sjukhus v1\rdus omkring 2n,0·Q·O patienter 
<lrligen. r sambl1nd med 10 nv våra sjukhus 
,1 no l'tl nas ulhildningskursel' för sjuksköter
skor. Vi bidrngll till arbetet j eH del medi
cinska skolor i Tndien och l\.inn.» 

,ll';;:;:i'ionöliiyct (rcim'/'c 01'ic.;nkn h~I' sig 
ganska tröst.löst.. Turkamll. S)'lI<1,;; sys teJll11· 
til:ikt liigga an på. att utrob eller islll.misern 
ole kl·i;;/,IHI. minol"itetE'I·Ufl.. .'\11:1 ';:'OlH ej 1)(>
finna sig i v~i 1'11 pli k ts,t1del'll m[I:-<Le u LVHlld ra 
meLl u Hryekligt förbud att lHervii nUi!. 1.1a n 
beriiknnl' lIu antu.l+>t nv tle Hl'lllCJli:;ka krist 
1:(1. i ~'rillure .'\si('lI till omkring 15-o,()-(loO lllot 
~ l11iljonp.1' f;j)"e kl"iget. Ä ven i Smyrna werl 
om nejd följde man denna poli tik, i llcL mun 
föl' de greki.,>kll och :Hmeuiska kri!;tna fl1sL
"tii.lldc en besWmu termin, illorn vilken de 
:-:;kulle Jlll liimnat sitt-. hCllIl'111d. Lautle(( olir
jnl' bli bi.mligell »rennl» från dc kristnil, och 
dell -5\'!1gn. i\t.ersto(len stih' under trycket fl. v 
att bli .ekonollli:;kt tillbnkasat.bl eller ÖVCl'glt 

till lslam. Liget iiI' förtvivlat för ue.ssa SO/II 

nödgats IItvul;drn . oell det ~ir ll~lstfin o/lIöj
Jig-t för dem att finna l\,igou stadig\"l~l"I-1))UC 
nppeht\l1sod. /I. tt linder sildana förh&lJan
den skolviiselldet ri\kl1t i \lpplösning och llet 
l:icdliga livet t.ager skada iir ju ej auullL iill 

\'ad )llltll kun viintn. De ll~il' urbetande mis- , 
siol1ssiillska[Wll förmå i v!lrje faJI ej nit ut· 
r~itta mvckeL :~Jen l :ludra sidalL Iramh{t\· 
le~, 11 tt "uL:;ikterna <lock ej ilro uteslutulIdc 
lnurka, Mitt j alla t.r~Il.!-!lIliil rÖI' sig ftE;!I" 

stiides ett starkt alluligt liv, på vis,;a plntser 
hör mall t.aln;; Dm Slll:L Y;ickeJsel', och 'blaua 
f1yktillgar i Syri!:'n ba bildat sig »bröllrafUt· 
enillgar», Snut kret.sar HV troellde, vi's,;erli
gell ej med så. mäng(L me(llemmar luen rlock 
med myckell iure kraft och ett levaude tros
liv, som bevarats linuer (le sv:'r~t prövlling
arnas år. TIlanc1 dem fiunes myckeu h:el' för 
llluhammeullnmi.-;sio/\eu, och c1et saknas cj 
enskilda. personligheter, vilkllS uit för eVllll 

geliet redan fört dem till verksa mbd bland 
hukar oell nrabel". Att pö'\, allt sli.tt s!ödja 
r1 e";,~:l k rctsar ii r e Il vi k tig 11 ppgi f t, 

Ädelstenar i Mästarens 
krona. 

. Livsbilder f,'an miss-iollsarbdet 
i Kina ny fm H. GOfOl'th. 

Pris kr. 2: 25. 

rå oenn:t bok liimn:1s ' nu 
50 % rabatt. 

från lidande, till seger. 
En kineskvinnas li·vskom.p :tv 


Ingeborg Ac.b:ell. HiU illnstr, 


Pris l kr. 


10 ex. 2ö % .rabatt. 


Haos Stjärna i Östern. 
19:dc :hg. 


Omvi\xlnuoe 11lueb:i11. 

Över 4o illllstrationer, 


Pris kart, 2: 2ö, kloth. 3: 25. 

o ex. 25 % rabatt. 


Ett ftltal ex, finnes kval". 
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llS 	 S l N l ~I S L 1\ N D. Den 5 maj 1923, 

REDOVISNING 
rör medel influtna till "Svenska Missionen i Kina" under april 1923. 

Al/mUl/ila ?JIissionsmedc/ . 'i!lU . "Sl'al'i.J.-llIcdcl och orror») i Skdlef
tel't, AlIllfl.lIUllg pt'isk. till u:o 4010: .

i:.!2. SJluru.·lllcdel från viillnr.r Vrig-· i91. Koll. "id s\{loptikonförcvisll, gm
stad ~JlI M. E. 3-1: 2,j A. n, Skcllel'leu, lill (\:0 100: 

N. H., Djlll'a 10: - 'i!l2. K. S. Hl1i;kYfll'!la, I iII M. LilltJeUS 
"En lycklig- och g-Inu llil/;"I"illl», gll\ !Ielllresa 20: T.J. H. F .. (hehro 300: - j~7. Dtlggryning"cll i K. M..A lill E.
L. P., OllllcslaLl, !HL N. Eng'bi.kks Bcrgs \ultleJ'\låll 	 1:'0: 'IJldcrhåll i!JS.· lJnh'a behålIn. uv ski>l'dcfc::;ieu 'i:!fi. }'Ol"Sö.<: 	 ky rkl. IllJssio\l ssY föreJI iu C" 

Skiil'fl:!tn, g-Ul K. S. Solldleu 111 : ::;07'.27. i\[i.<:SioHSviinllel' i Kiillllllge, g'UI - A. 
i!)~. Ut' 8 st. Ofl'Cl'kll\'(!L'I' , gill r. N., VeUln. 	 1.'10: tlnlull 	 :II: ;j~7~ . Hj. S .. 	 TJpp>,ala 2G: -

7:!!J. 	 ROO. I>Fn\n cn .Jesu viiIl» ]UO: Tilliig-g l ill spnru. l ii 1111 tillge II i 

.Brl\llsln sko1l1l1", ::111 A. r., 
 801. K. J., 	 Bfickseull, )p<1 70·år.iUUg-~ll j) 
J(\\mla 12: _.. gill J. G. J. !JO: 

,:!(). »Elillll och Tval' }) 20: - 802 . S. M. K:s dd liV 1'011. i UcdlJergs
7:11. G. E. P .. , Stock"1!IHI, lill ~I. nillg lius 1I1issionshus 81-{ :;2: 

hpl'g·.-; lJlHlerl1ull 50: - RO:!. L. K, Sthlm 10: 
':J2. »Niig-I:a "nnner Kil\lshll]", gill SU I. Fl'hn Ofi'enlug-cll i G oJ;. H11 Bina 

A. N. :\0: - Gunllul'l\Ol< \llIllcl.'h, "Ul l" . fl. 1.0:\0 : 
l;j:!. »Ur OJ'fcrkllvcr[», g"lI) M. K . 2:1 : . RO:}. ),Syst~l' A. N." !i: 
7:J7. »Fly nlll: 1l0Jll Ollt sYJle"" :!!: . RO!;. »En viin fl'ån lmilIel » JO: 
i:l'3. E. H ., Söuel"1[iljc 2:i: - ROi. "UI' Glldfl rik n föt'l'åu» lO: 
7,19. H. ll, Sthlm 23: - 80S. Koll. i IlHllllllluclskyrknn, Ka(l'inc· 
'i40. K. F. Il. M:s mcllorsiu di)ojlrikt, holIIl, 6/4 :)!l: 01 

hll M . Ring-\)erg"s tllldcrh. g-m A. P.1)!l. Koll . i HemlIla I'kolhll.~, 0:0 7/4 2:): 18 
H .. Nonkiining 7:.0: .- 311. Utdeln. pu cn uklic i Skanu. Kl'eu.

7H. M. L .. Äng: 10: - A. B. 	 l:iO: 
741. En g:h'/l 1'1'1\11 flvl. 1flllhiltln Gra- :-l 14. Frun Ustn i Sl. Mcllösn. g-lIl ,T. S . 8:): 

ne)' MoinIa ~O : - Sl.i. A. H., StCllSjÖJl. tjll Jullit Hult
.r., ~lotllln, gill G. G . ](l:- <jvis(s underhåll :)0: 
Dal'keryds Al'bl!1"srörcl\illg" 100: -- SIG. },Riinta Ii skuld till Guu". föl' lIlis
K. 1\'1. A:s pCllsionsfond, till A. siolliil'ernas hem- och \1tresor ,ilO: 

F(lr~sbergs tllI(lcl'hOlJ ;!1:  Sli. nÖ.vn från offeI'L1f1~en i Muhnö l~!:) 143: 
lC Nr. A . till tI:o ~,O: - 818. H. H .\ lIUllllÖ, till sy .."koJlclI Hall
"A Hide" . JO: - nes llellll'Csn, ~m J, S. 10: -
AskelJy M (t::'. 	 ~O: - Sl!l. »Riin t a för Ul' J 922» gm d:o 1:): 98 
E. S, NiissilnJcI", »cll löfte till Her· 820. »Ful' såldu Kimihildei'" f.:'JI) u:o 10: 

rcn» 2;) :  :-l23. »Oniilllnu», Sthlm, lill C . .r. Berg' 
~;. TJ., Vilnersbor~ :!O:- QviSlR \1ndel'hl\1\ 50: 
Koll. från Ollnstlid::: lIHg. föl' Orrel'  82-1. Illg"clstol'l) och VallclJcl'ga IIdJCls

dagen, gll\ O. L. Dl'ul.ie· fÖl'Alling 40: 
murk GO: - R2.i . .1. och K. B .. 'l'l'nllås 200: 

vid pu,skll1u(ct i 'MDl'icslnd, 828. Valls.iii kyrJd. sykrelil, gill G. S, 
gill A. H. lRi: 28 Siivsjö 100: 

L. n. 10: - 82!l. K. S. 8: ~;; 
»Jag iir miiklig nU l1jii\Jln», stigel' Rall. A. Å" Ostnd. ~m C. J. K, AHlelI l: :,0 

H el'l' e u 1,200: - 8~1. P. 1(. P.. Nyköping :;0;
i:iH. E . J. nodcll, iill J . Aspbel'l;"s 1111- R3~, Koll. i Fröbergn, glll E. A. ai: G7 

uel'båll 100: -- fi3:). Obs. »Fly n \11: som. ont synes! " 30: 
j'ijO. 	 Koll. vi.] bön 'a l lon d'~ ll H nJUI·.'>. gm R.'U. »Hel'l'eus liollue» 10: 80

Å. JJ., KhntchullllI 7: 41 R:J.i. Offerkuvert fl'ån KÖJ}in~, gm A. H . 10: 8;:; 
761. » i LuLh. 1'\'iis!!iOllShnsel", Klin R:15. G. W-~. /lm S. L .. Y!>lnu 5:

tehallll1 '28/3 in: (\8 Ha7. J. K ., 8on'da lO: 
i(;2. L. S, gm A. L., 'KlintchHllln 1: 8i1~ . "H/~l'l'''l\ J'öl',<;el' offret >} :iOO: 
'(.i3. .T. S., ~111 c1:o :I: _.. fl·HI . VdlnHua. Flickfiil'eninp- ' 300: 
'i6·L H . R .. gom 'd:o O: 50 S;jO. S.1I1dll/;,;.";)(0Inn i S:l Giil'lIll. Stock-
7(i:i. },On:l!lllld;l , gm .1:0 70: - holl11 !l:
'i(jf). "D lhimllin~>l 	 2: .fl Dovr~rtol'ns ,Tn II iorföl'cll i ng 2!i: 
767. L. M. iF' !UII un(lerhl~ll fii)' M. Nv- B. To' Glhc: 10: 

lin. K ;Jonsson och F. Prytz . J,:JiO:  L. W. EslöV' J: 'i0 
'ili!l. »)OJdiulL 200:  TIN\('llidl'ng (l'. Gl'clJo Ungt!. fören . 
iiO. )l Hf'I'I'e ns del» 20:  111/-1 	 10:
771. n. ]) ,t. med rl'l1, Tnlll,h 100:  nrsr'llirll'll~ fr. M. K ., Nonkiipillg' i\:
7"i2. M. K. nJöl'köb~', till C. UlOIIIS 11111· Kolt. i TIeleJ. Styrl'slild 1;)/4 14:

t1'~I'l1åll !\():  » i J,illköpings missiollsJllIs 
n. Tf. F . Oml <;Iud 	 :;0:  J:)/4 	 fl2: ;)0 

Adelöt':-; svl'iil'ening :'0: 
Kinnlnct:-;cn. Umct\ 2:i: 
A. TT., Viislcl'lls 	 :;0: 

H S. Sthlm 	 10: 
K. I)uh R F . 	 :)00:  Mr~ i Sl. Mnl'\wlt, Fag:C\'slllllln :1:': 
S E .. Sthlm 17:  T-TOVl\ MI'g- 20: 
O"liilHllI'" syfiil'ellinl; g-m C . n. åO:  G. JJ. offel'kuvert Q-Ill H. B, 12: -
Th. N .. Gllslnfsb(!l'~ ;,: "En liten nynH mj(il » 3: 
.T. ·K., ',Hil' p ih; 20 : _. Miid t'ryds KristI. Ungrl.-fi;l'CII. i iiI 
.T . ,\f , Mulm~) 100: .-" .TnJil: HnHqvi"ts '\nuel'hå\1 1:'0: 
A T" SkcIldtc!t o fi'crk \I \'()I't lill E. !l1i7. "En blommn. l>å Gcl'l)'lIrl \V/' .<;lrl';; 

S.w"lriillls hr.nll·csn ._ .~O: - g-rll v» A. och A . 	 10: 
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1kn 3 maj 102:L 

8(j8 . E . och F. P-n . SkilliJlglll'yd. gm 82i . M . D., Sthlm, till A 'ulla Eriksso n.
' M. N. 100: - nit ;llIV. fÖl' LUll D~1I11l e i ' euligl

Ri·t Offcl'kllv e rL Ir. FritlhclIl, gm H. L, öv el'el\Skonllll e l~c l~: · ....:., 
X lgUl·lh. till l'eSkllSMlll u:  839. Koll. i 'Äug, I ill l'CllHl'nlioll e r, och 

875. Th, S. Stl'iingnus ;): - ombygge j YlIu ch elll!', gill O. D. 72: 2;)
S7(j, F . D ., 'LolOI ' p 10: .- 810. Koll. i Killlle'nlnllllll, tJll d:o gIllss.:l. Sk ii lvlIll\s o~h Hl1sa by Hl!'/;" )'c~C· M . .J. 	 ' ~7: fl7biul"lll; , 10: - 841. Onällllld. Kinn Clllllllll!l , I ill iI:o gill
8S·L H nsa by och Skfi l" ll/llS Il) fl; , resc bi- M. ,T, . 10: 

<-hag ~O: - 8·42. C. J. K., Auten, Silnl'b .'lll c uel och

88;) , W. G'. l'ibro, l'rf;c~ hiLll'ag l:i: .- tjoH.-prov. till 0 :0 4R: 75 
88G. SkövLle mfg, ),l'Hel.>idl'ng 20: - 843. N, D" VikaL'yd. till d:o :iO: ~ 
887 . B. S., Overhöl'1Ins, ~pll\· b . -Jl)eJcl 5: - B-H. KolL i Södcrkölling, (ill d :0, ' gill . 

,8&(1. Slock e syfö)'C>lIing, Frösiill, t.il! Hall- K. A. K. ~O : 
nn. \Vangs uncJel'hAIl 50 : - 8-1 5. OUiillllld. Lill u :o 10 : -;

,899. 	 )) Liinkal'llll)), Eksjö, t . .T. Hnltqvisls 8·I(i . Onämno, till el:o J: -
Iluuerhåll i5 : -- Sti. E ., Alin,:rsä s , t.ill d:o :i0: 

890. G. K., Björl(ö!.>y 25: - 848. KolL. i llnssle Missio nshus , till d :o .J5: 
8n. BnggetoJ'[)S Kl'. Ung-dAöl'e ll , 23: 50 8:'):1 . frhll miiis ionsviiun c l.' i östersund, 

_ .o 

8!12. »Ur GcoJ'gs s\lIH'bö F;Rn )" gill H . H, till l'eJH.Il'ul ioner nv k a pell och 

JäIlH,el'ulll J: - bygR'nndel.' i Tungcti o\\'fu, gill


8!l8. Mission~viiullet i Hn ssl c till Hi1 , M. V , 2~0: 
dill' AllllenllSolls \I OUt,,·.... s,nu S . A . • A. F. . . till Mill' ;" P e ll".,·,. ..o ll . :dl 
Bl'ollc!eJ'ud 87 : '-1-1 un\'. efl e r g-ottr. j,!'lll il'!. K. , 10: ' 

m!l . O<.le.c: högs s~' förcniug aoo: - 8(j!l . "Mor S. », snu H . L, Älg:)d\s. till 
!IUO. S. G , ,!!'1lI J . W ., OilCf;hö J; ~O : - Bal'nh. i Sillan IIJ : - 

- - ----- GjO: S. S . , gm dito till (Ii.lo ;) ; 
.Kr. ]].929: 7n SiL E. H .. ), i 8tiillc t för bloll\lllO\' lil! 

G erl ruu och Grctas bill' " , till V. 
\V (~stCt· , [ltt nu\' . efl(~l' ,:rolt\'. )0 : -

lIi2. l. och Y. H ., dito till (lito JO,: 
Särskilda iindumål. Hi3 . Skolbarnen ) Mllgra. till J. HolI

<Ivis!., nit anv . eft.er gottf. i al" 
7:l1. )L M. och M. r., Sj i) UHnkell, till cn betet l;:): 

skolgosscs lludcl'h å ll :>0 : - Bii. "IIl(lrag !l V en kOi)IYlll», bidl'ng till 
K : L, till lllll"nh . i SillHlI. gm M . lön föl' c n k r i ng' l' esa llel e cva ng-el i~t 

H .. B:iöl'llii ;)0: - i. Kina 200 : 
M. H . , BjörJlö . till d :o ]0: - 8i8. O. ,L, l\f.yrcsj ö , till .bibclkv. Hnns 
A . 	 R, SkiirSlHd, lill bAl'nhcllllllcl underhå.1I 100: . :... 

·Sinnn 2;): . - Si!! . M. P., Kumln, »Ebl'. 12 : 3», till. sk:o-
A . 	 K .. Umeå. " till 0111111111'" lllinnc». Jornll i Killa 2,')0 : 

fiil·. I.ILbildHndp. nv en e lev vill fiRO . Dito Ull Bal'uhclllrnc l i Sinall 2;) : -
MtlllL Sem. :i: - 8S.L ?I1is.c:ions\'änner i Thlcbo. mr cvall/:,. 

C . 	 S , T.nlcå, till c n hibelkvinnns YUill Yi.iin:ehe n", 33: ~O 
Illldm'häll 300 : - 882. ~:L A .. Skövde, t·ill fntliJ;'1l blll'll i 

i.iS. l"j'ån fäs t Byn, Gillbcl'~o. lill JUlcbcn,:r . 5 :'-
Bnmh . ). Siunn. j.('UI M . IL Gi: iG H. H, Krisldnln, till Aunll Eriks 

7f,!! . K . L ., Hl) Bllrnh. i SinAn. gm M. SOIlS vcrks, alt 3UV. e~ lel' golle. 30: 
H .. Björnö !'iO: - 894 . Skä.rstnds N. Ullngdolll s rörcn. till 

7i6. A. G, Sthlm, lill Rill~hel'gf;, Illt cvnng . ·»HimIHgåvnns » nnderh . 300: 
·nnv. dtet' /:'011 f. i v er]< f; . 2:>: ,- R!l ;; . Visby l"emÖI·egföl'eniTlI!'. I ill U. Lin

7i7.· ))Onämnd ». Vin'l ' Bruk, till vcrks. der, h :i i~!p !. eyitllgc lis n tion s a~· b ,... 2,:

i TIWlll:ho\\·rn :i: - R%. E. ,T., nJD-rkouy, >lclt ta r.k p a j o


778. 	 p, E. W., Dju rsholm; fiil' C\· ;IIl /.'- l! e lsClla g en ,." ti ll C. nlol\l nI I, H llV. 
,'uug H ,; i-lic n' ;;0: - ert 0 1' /-:,ott.r. ' 10 : 

i 7!). I. ocb O, )f , i s t. fÖl ' hlolll1ll{)J' W'I A . G., ?\>fnllllii, [(j.}' cvang-. \Vei-Diel' 
G·,' o('h G . \V ~:s fi (l I'S bi"\', I iII V. clwn och Sino-Hsi-kno 250: 
W ('SLel'. nIt anv. ortcr 1!'0U f. -?100 :.' = 

iRO. L. H .. till V. W es t.el·. ti ll u :o Kl', a,u?,): 80 
i81. A . oeh A. r ., till V. We~lcr. till All-lll (i nn.a mission.ml ndeL 11,929: i9 

11:0 	 20 : Särskilda ändn/U.<U S.Gi5: SO 
A. 	 o ·h A. P. till viil l inggry t il l\ i 

Pncho\\' 10: - SIl'lll.ma lIndin' a'p/'il manad 1(1'. 75,605: ~9 
793 K. S, RIlSkvlll'un, [{jr v u ng:s Iln

( I ~\'h, j H oyallg 200: - Meu vurm!: tnck t ill vnl'je givtll'c ! 
i9-1. O. A . J. , ·onköJ)ing. till M . Ring- ».Jesus Kr istus ii1' d ~nsalllmn i g-ål' och i (lo~ , 

hel'g' n I:! 311\', (!ft c t' Iloltl'. 100:- så oe k i cvi).:'heL" J l f' h r. 13: S. 
i!l.l. C. M . K., Vl'i~i-d. acl. Ctör underhåll 

H\· (~ n (~ \'anC(cli:-;1 i .TlItchencr 2QO: 
i%. 	 R. A . A,~ I-!iignHlis, 111\ vel·k!:;. i Nii d h .ii.il7>sm cdcl. 


Pllch e IM~' 2:;: 
810 . 	 Koll. viu barJlJlliif e .i Knfrill il hol lll r. Å. l: - : C. O.. Skellcf tBu. r,o: - : H . G . 

tjll faltiga ",kolblll-n ;10: (ii (rhJ;'. 10: - ; J . E. & R n." Slhlm, 2:) : --- : A . O .. 
A . H ·-r., ·Miin~1 0 t·I\ ~. i i<ltiillct fiil' ·F'.i iillhacka~ 10: -- : »K. Ii'. D. M ·lllccl' e lll JJ 

hlollllllor f i1I G eI'Ll'lllJ!' och lilla 10:-: L. ' . l)vCl'hÖrnUR, 4: ~rl: R , ll:o o: å5; ,r. A . 
(il' e l'ns bdr. för V. \Vcs l e l', aH "IlV . .f.. Vinl')ö\' , 10: -: Mi ssionl'vlinn e.r i JGilllllH!'C 
cfter c-ot If. ;,0: - och \'nl!stcll H, g'lll A . B. ;'0: --: »Blinn (l( ~ h 

8 1:\. A. H, I.inkii(linc-. lill F . Pl'yfz, n t t lVHl' » 111: -: F r ån nå~l'a " linn et' i Kimi<llH (\ ~1I1 
. Oll V. efter ~o tt. I', . f iil' n ?!l~'on sem .- A.. N, 311: - : 1"1'i1n viinllrl' i l:' l'öber~a /::'lll M . 

e lev eller föl' 0 (' hnn g'r n lll '" 20 : . K . 26: -: )) OiliiIllJlCh g-m rJ :0 ' 40': -; Vö.nll ~ i· i 
p.~ 1. Till !'kolA'oRse:n " Oth~s » . Ishib , lil, V iis!nl'lhill. lO: - . r.. ,T. K .. H y H cbl'lIk, 10: -; 

In I'al\ ~r - och lllod erlii s R srl't el's L . E. Si.id(' diilj e . ;,: - ; A· ,l, Hlistpj·öLl. 10: --: 
underhåll. SOUl iir hol'; Hahn" roo: - I L J .. j),'1l) h H. I" Vii;by. 10 : ; K . S, 

R::!2. S 'r.. örebro. fÖl' bibcllev. Wnn~ Kl'i.'!tin e hamn, ]0: -: n. E. W ., }i'Lr.n. !):-: 
Tino-si i PIlchow ;)0 :- , »0 . ), 1;j : -: ))Hlll1l!cl' s llötlen » f: '~>: ---: C. ,r. r: .. 

82f, . ,J. o Ii K, n. Tranl'ts. , fiil' evan).:'. A",k e. l'vlls kn-kb;v, :)0: -; F. M ., SIHl1bel'~. ~;'i:- : 
Ven Yin-hf'iollg' nOD': - )i Liil'"j'innn' och hnl'n i H ·skolo >; 24: 40; G !i:-dcl' 
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!\. Ellclllshcrg't; Vilohem, Parli\Ic., l!); -; ,,!\Ilna 
och HIllda» , JO,,: -; »'l'ackorrel·. till P. V. 
Lundb I'gs milIlIc ) gJ,U E. &, H, L., Huskvurnn, 
100: - ; ),En litclI bit bröd till cJe hUJlgl'fllllle i 
Rino, o; !J2: O. S., KlImIll, g Il) H . ~'. 10: -; r-.l. 
~. d:o ~I\) 11:0 ;"):-: A. t1 :0 j.[1l\ u:o, :l:-; 
A . P., l1:l) gill 11 :0, r,: - ; IL F .. d:o ~: -; Ch.
'r., . l::;tol'n nl;'Cll. 1111): : Bo H. SöcJerr ii Ije. 
~): -; E. K, 'l'ii I' Il sHi, 10: - ; A. J, ' tl:o 10:-; 
A. N. ll:o 10: -; M . E. u:o 10: -; S. E. d:o lU : -; 
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Så helt förlåter O'ud! 
- 'Från Frälsaren på korsets stam / havets djup ' min SVnd blev sänkt. 

. 	[jus faller på min dräkt; O, evangelium! 

Då häda spnoens fläckar fram, Det är, som hade Herren tänkt: 

Jag blir med rövarn släkt. "Jag vill se ut ett rum, 
Men du, som var, mot r,övarn god, Där s{md kan stängas in så väl, 
Du gör mig snövi.{ i ditt blod. Att aldrig mer den når din själ". 

: 'Så helt förlåter Gud! 'Så helt förlåter Gud! 

Lnk. 23: 43, Jes. 1: 18, 1 Joh . 1: 7, Ul)PU. 7: 14. ~lika 7: 19. 

Min sVnd låg mellan mig och Gud Mitt hjärtas svåra plågoris, ' 

Så hög som bergets kam Som tuktade så hårt: 


; 	-Och hindrade mitt böneljud Min sVnd, som jag på intet v/s 
'Att nå till Herren fram. Själv kunde driva ,bort, 
Då kastar Gud bakom' sin rvgg Nu fjärran är - Så skriften lär 

, 	All spnoen min ~ nu är jag trVgg! Som öster' ifrån väster är. 
Så helt förlåter Gud! Så helt förlåter Gud! 
Jes. 38: 17 . 	 Ps.- 103: 12. 

Som molnen fly för solens sken, 

Och ej en skV blir kvar . 

Och himlen strålar klar och ren, 

Där nvss blott töcken var; 

Så plånar Gud all svnden ut 

Och gör på alla sorger slut. 

Så, helt förlåter Gud! ' -

Jes. 44 : 22. 

K ä m p e G I e e r up. 
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HIMMEL SF ÄRD S D A G E N S GL'Ä D'J E B UD SKA P lIl. ,; 

Av kyrkoh. G. ARBMAN. 

- :rext: Joh. I7: 24-26. 

Kristi himmelsfärdsdag är -en gläd
jens dag., 'Såsom Jesu första dag här 
på jorden hälsade's och förkunnades 
av' ängeln: »Se, jag bådar eder stor 
glädje ) , så heter det ock om hans sista 
däg här nere: lärjungarna vände från 
himmelsfärdsberget åter ti]l J erusa
lem med 'stor glädje. Men denna stora 
glädje är fördold för världen. Jesus 
säger i vår text: ' »världen har icke 
lärt känna dig». Något av Jesu här
lighet kan visserligen också världen 
se, men det bästa hos hemom har hon 
aldrig fattat. Julens evangelium om 
hans gudomliga härkomst, långfre
dagens evangelium om försoningens 
hemlighet och blodets kraft, påsk
dagens evangelium om att Jesus le
ver och himmelsfä'rdagens evange
lium om att Jiesus är konungen, 

,detta fattar icke världen. Det hör till 
Guds 'rikes hemligheter, om vilka Je
sus säger:' världen förstår det icke. 
Världen säger: detta är bara dogmer. 
Denna läras inre härlighet ser hon 
icke'. 

Vad betyder då himmelsfärdsdagen, 
för de troende? ' Kristi himmelsfärds
dag betyder för oss, som tro på Her 
ren~ att JESUS ÄR KONUNG; att 
han är evigt delaktig av faderns makt 
och härlighet. Här möter, oss alltså 
hednamissionens väldiga faktum. Ty 
det 'är en verklighet. Jesus säger: »mig 
ä r given all makt i himmelen och på 

jorden». 'Och i vår text säger hå'n: 
)Fader, jag ~ i 11». Detta är kun'gs~ 
ord. Därmed övergår hans överste-' 
prästerliga förbön från bön' till en 
konungslig proklamation om hans un
dersåtars härliga fönnåner och fram

tid. Här möter han de bundna själar~ 
nas längtan. Här ljuder himmelens 
svar på hednafolkens rop. Och det 
svaret vill han att vi, som lärt känna 
honom, skola bära ut till de icke tro
ende, ut till dem, som" sitta i mörker 
och dödens skugga. Känna vi icke 
även här h~mma till denna själarnas 
bundna längtan? Ha vi icke ofta mött 
människor, som gå och sucka och 
längta: o, den som verkligen' kunde 
med sitt hjärta lyftas uppåt, lösas från 
alla jordiska band och bojor och kom

. ma in i Guds milda fadersfamn. Denna 
själarnas bundna längtan finna vi ock 
i hednavärlden, icke minst il det jord
bundna, materialistiska Kina. 

Höra v i , ti.ll dem, om vilka. Jesus 
säger: , »Dessa hava förstått, at~ du 
har sänt mig»? Låt oss då också visa 
det i handling genom att i trons lyd
nad och glädje bära det stora glädje
budskapet pm vår himlafarne konung 
till dem, som ännu icke lärt känna ho
nom.. Må vi hylla Jesus, konun'gen. 
Och svaret skall komma från det storå 
,skördefältet; från miljoner frälsta sjä
lar, som svara: hosianna, pris och ära 
vår konung vi hembära. Jesus '_är ko

.,. Predikan - i ~nmmaudrag - vid Sv . nungen - konungen som här baJ;' en 
rlli ssioll.(!nS i K ina. årshögt id i , Betesd3.kyrkan 

törnekrona och hade ett kors till si'nErisU himm >lsfärdsdag, 
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tron, men S9m nu, är himmelen och 
råder över himmel och jord. 

Himmelsfärdsdagen säger o'S5: ock~ 

att k o n u n g e n ä r h o s d e s i n a. 
Lärjungarna hade förstått, att him
melsfärden var ett glädjeämne. De 
hade förstått, att deras Herre nu var 
oberoende av tid och .rum, att han från 
himmelsfärdsdagen kunde verkligt 
uppfylla det sista löft~t i sin himmels
färdspredikan : » Se, jag är när eder 
alla dagar intill livets ände »; löftet 
att »var två eller tre äro församlade i 
hans namn, där är han mitt ibland 
dem». 'Det är saligt, när vi börja fatta, 
att Jesus är n ä r a de sina. 

De sista orden i vår text säga oss 
detta ännu starkare. Här säger Jesus 
icke blott att han är hos oss utan i 
oss. Detta är en av Guds rikes största 
hemligheter. Hade blott förra delen 
av meningen uttalats: »på det att den 
kärlek, som du har älskat mig med, 
må vara i dem»,- hade världen möjligen 
kunnat fatta det. Under förföljelserna 
l· den första kristna tiden sade ju lär
jungarnas motståndare: se, hur de 
kristna älska- varandra. De anade nog, 
att det var Guds kärlek, som bodde i 
de troendes hjärtan. Och sådant ser 
världen även i vår tid. Den förstår rätt 
väl att skilja mellan sanna kristna och 
skenkristna. Men däremot kan världen 
icke fatta , va,d Jesus sedan s.äger: » Jag 
i dem:>. Det är en dårskap för världen. 
Endast de, som tro på Jesus, veta vad 
det är. Och detta är väl ändå himmels.,. 
färdsdagens största betydelse för vårt 
jordefiv, att Jesus säger: jag i dem. 
S å nära är han de sina. Och detta är 
icke ~n liknelse, det är en levande 
verkl~ghet. De första lärjungarna fingo 
uppleva det på den första pingstdagen, 

. då anden k0rl! .-IJled ,eld över :dem. :Och 
detta är lika verkligt än i dag för 
dem, som tro på Jesus: jag i dem. 
Vilka sköna ord att gömma från him
melsfärdsdagen. Är det någon, som 
ännu ic~e vet, vad 9.etta in~ebär, så 
står Herr~n nu f.ör dörren och ~lappar 
för att få kommp. in äve~, i ditt: hjärta. 
och skänka dig den stora glädje~. Och 
så ,får även du börja din himmelsfärd. 

Detta Jesu inneboende i de sina är 
oberoende av yt~re . omgivnit:gar och 
förhållanden. Den saliga förmånen att 
få äga J~sus i sitt hjärta är möjlig där 
ute i öknarnas ensamhet och i . den 
bullrande storstaden. Må det lända till 
tröst i dag för några storstadsbor; som 
kanske ibland känna <;Jet. tungt, oroligt 
och svårt att få stillhet och vila och tid 
här på de larmande gatorna. Men det 
är icke omöjligt. Även Guds älskade 
i Stockholm kunna få erfara himmels
färdsdagens glädje ,och vara när .Her
ren på det heliga berget, beklädas med 
kraft från höjden och bliva hans vitt
nen på den plats Gud ställt dem. Och 
lä t oss tro, att Herren s,äger om vår 
huvudstad, vad han en gång sade till 
sin tjänare Paulus om Korint: Jag har 
mycket folk i denna stad, mycket folk 
som jag vunnit och ännu flera, som . 
jag skall vinna. 

»Jag i dem.» Låt oss omfatta dessa 
ord i vår 'egenskap av missionsvänner 
såsom . ett löfte för vårt arbete i · värl
den. Utan det löftet bleve nog aU hed
namission omöjlig ..och det bleve väl 
magert nO'g här hemma också utan 
visshet om Herrens närhet och led
ning. Och ingen vill väl försöka sig 
på att gå ut som missionär utan denna 
visshet. Gud vare lov, att våra svenska 
missionärer så starkt och genomgåen.: 
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de leva och andas i denna visshet att 
J esus lever i dem och att vårt svenska 
missionsfolk också känner detta så 
starkt och ställer det kravet på sina 
sändebud, att de skola vara levande 
och helhjärtade Herrens vittnen. Gud 
vare tack för detta missionssinne bland 
vårt folk. Det är därför Gud kunnat 
giva så stora uppdrag inom världsmis
sionen åt vårt folk. 

»Jag i dem.» Det är bönelivets hem

ligheter Herren därmed vill öppna för 
oss. Ha vi några år levat bönens liv, 
så känna vi nog, att det dock är, som 
hade vi blott nått över tröskeln. Det 
är så stora vidder i Jesu gemenskap, 
sådana möjligheter och framtidsutsik
te.r. V ärt kära S. M. K. sätter ju bö
nen främst på sitt program. Må då 
Jesu löfte: »Jag i dem», få bli ett hans 
rika svar på våra böner. Ja, ja, det 
skall så ske. 
Än~u en sanning gömmer himmels

.färdsdagens glädjebudskap: »De skola 
vara med mig ». Vi skola vara, där ko- ' 
nungen är. Vi veta icke mycket om, 
hur det då skall bli. Och det är egent
ligen bara en sak, som därvid är av

görande för oss, och det är, att vi skola 
vara där Jesus är. Vi skola vara hos 
konungen, hos Frälsaren, hos vännen 
framför andra vänner. Och vi veta, att 
när han varder uppenbar, skola vi bli~ 
va honom l~ka, ty vi skola se honom 
såsom han är. Skulle' icke det fy-lla 

vår själ med jubel! Vi veta, att be
drövelsen här är kort och lätt mot den 
härlighet, som väntar Guds folk. Ge
nom mycken bedrövelse, måste vi ingå 
i Guds rike. Det är den smala vägen. 

Men det är ock, som Paulus säger i 
Kor. 13:e kap., en övermåttan hä~lig 
väg. 

»De skola vara med mig, så att de 
få se min härlighet.» Det löftet gäller 
icke bara oss utan ock allt, som där 
ute på världsmissionens stora fält skall 
bärgas in. Måtte vi i. dag med 
vår själs öron ha hört något av 
tonen från himmelen till styrka för 
våra maktlösa händer och vackland~ 
knän, så att vi kunna lyfta upp våra 
huvuden och fortsätta vår himmels
färd i J esu spår, tills vi stå med Gud 
på Sion och få sk;åda konungen i hans 
härlighet. Amen. 

Årsredogör,else för verksamheten inom Manliga Semin.ariet 
ocb dess övningsskola (läsåret 1922). 

Skolverksamheten i Kina har under de 
sista åren undergått en mängd växlingar 
och. man vet föga vad morgondagens 
skolpro,gram skall innebära för nyheter. 
Vad missionsskolorna beträffar, så har det 

. varit tvenne principer, som man strävat 
aH förverkliga, den ena är kooperation, 
eller s'arnarbete mellan dc olika missions~ 
skolorna, som lett till sammanslagning av 
ett par större skolor. Den andra pdn
cipcn år att söka uppdela den bögre lHl

deFvisningen i flera linjer Fetlan från 
mellanskolans stadier, sä alt dc unga ti
digare l,unna utbildas rör det praktiska. 
Väl v, ' som deras håg och läggning visar. 
att de passa för. Vi ha i vår verksamhet 
ej heller varit främmande för dessa rö~· 

relser. 
Tanken på samarbete med andra mis

sioners - .särskilt svenska missioners 
skolor har varit på ,tal ånyo, men ännu 
synes ingen lösning på frågan vara inom 

I 
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räcl~bål1. Vi beklaga det ~il,lpt, ty, om 
andra skolor, som ha det bättre ställt än 
,ri både ekonomiskt s.ett och med avseen
de på. krafter för skolverksamheten, kän
na behov av inbo.rdes hjälp, så borde vi 
bchö\·a det ännu mera. Det är alt gläd
jas åt att de svenska missionerna lyckats 
få. till stånd . en skola för mis.sionärernas 
barn, men ännu återstår den },anske lika 
viktiga frågan att få samarbeta i skolor 
för Kinas barn. Bedjen för denna sak! 

Den andra principfrägan ha vi delvis 
fått löst i och med detta års verksamhet: 
c'n uppdelning i en allmän vetenskaplig 
linje, en folk&kollärarelinje, och en teo
logisk-praktisk linje. Vi började nämli
gen deHa år med en sådan uppdelning 
av . elever i 4:de k.lassen, varav två in~ 

gjngo i den vetenskapliga, och fem i var
dera av de övriga avdelningarna. De! har 
UHTyckts ett varm.t gillande särskilt av 
»t'eologerna» över att de få nästan ute
slutande ägna si,g åt bibelstudium, och jag 
tror det gagnar ,alla parterna, ehuru del 
kFäver ett större lärareantal än förut. Vi 
IUl ocks~1 måst ~nstälIa ytterligare en, lä
rare, och dessutom själva öka vårt tim
anlltal fÖF att fylla ut scbemaL En extra 
kraft har också kunnat anställas att skö
(a den direkta andliga vården i synner
~let bland övnings.skolans och mellansko
lans elever, och har läraren Kao kunnat 
tillsättas härför. 

Vid läsårets början på hösten fingo vi 
ett särsk ~H stort antal inträdessökare till 
mellanskolan. Icke mindre än ett 60-tal 
sökte och prövade, men endast . 15 kunde 
intagas och av de övriga kunde blott 10 
vinna inträde i förberedande avdelning
en. Orsaken till det stora tilloppet avele
ver .f.rån statens $kolor var måhända, att 
ett synnerligt st.ort antal elever utexami
neF.ats från del"aS högre folkskolor, som 
nu kommit igång~ så :alt endast· en ringa 
bråkdel kunde komma in i statens mel
lanskolor och seminarier, och, det locka
de en del alt försöka i 'vår skola, men 
flera ·sökte av intresse för den mera 
gedigna under\'isning och den stränga 
disciplin, S"01n förekommer i våra skolor, 
att vinna jntrade här. Vi få ju glädjas 

åt, att få tjäna även på detta säll, ehuru 
det blir sel<undärt. Vår förnämsta upp
gift blir ju alltfort den alt fostra de l,risl 
nas barn och fostra kristna ledare för för
samlingens tjänst. ' - Var tillströmningen 
stor har manfallet sedan också blivit 
stort. 

På grund av svår torka har mj~sväxt 
inträtt, och som flertalet av befolkningen . 
för att ei säga alla äro 'beroende av jord
brul{et för sin utkomst, så måste en del 
sluta innan terminens slut, ' och fÖr att 
ej alldeles sönderslyc]'u undervj!;ningen 


måste vi ~tänga skolan för en tid av tv~ 


månader eller mer. Vi hoppas, att efter 

. k.inesiska nyåret läget skall vara nå.got 

bä tlre . och nödhjälpsmedel skall finnas 

alt kunna bistå en del 'elever, så ~tt vi 

åter kan börja undervisn·ingen. 

Elevantalet för övningsskolan är 82, 
mellanslwlan 24, seminarieavdelningen 22. 
Lärareantalet för övning~skolan är '1. 
för mellanskolan 4 kinesiska .och lika 
många utländska. 

Det andliga tillståndet har vari t ganska 
gott och ett pulserande liv har .förts sär
skilt inom bönekrelsar och friv'illigrörel
sen, ehuru vi under höstterminen hava 
förmärkt ett avsvalnande eller kanske' 
ett konsoliderande av de krafter, som 
väcktes ' till liv vid väckelserna i våras. 
Men vi behöva mycken bön för de~sa 
unga, att Gud må få bevara och fo'sh"a 
dem för siH rike. Frestelser finnas som 
vilja rycka dem bort, och många falla för 
dessa lockelser. 

Det gladde oss därför då under som
maren flera av de unga frivilligt gingo 
ut för att vittna om Gud i trakter där 
man ejr hört Jesu namn förkunnas, och 
i söndagsskolan verka flera med stort in
tresse. 

Ehuru svårigheterna äro slora att be
driva skolverksall1het l dessa tider, så se 
vi dock behoven och möjligheterna så 
v~Hd.iga, att vi el · kunna upphöra, ulan 
vilja med. »eder förbön» och G~ds Andes 
hjälp. hålla ut tills )Han kommen). : . 

Yuncheng j<:!.nuar.i .f92::l. 
.David LQ,ndin. 
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Skuggor och dagrar i niissionsarbetet. 
Vi. började sista halvflret . ~ed en skör-

de- och tack~ägelsefest under två dagar i 
'Yuncheng, Ehuru' 'den ej var talrikt 
'besökt .blev den för deltagare och ledare 
en oförgätlig högtid. Vi kände Guds An
des närvaro ,mäktigt ibland oss., 

Sedan dess ,ha ,vi på flera sätt förnum
mit att ett Guds ' Andes verk har begynt 
i fleras hlärtan. I Renliu, där familje
strider pågått under flera år, har frid och 
kärlek börjat råda. och en ung elev från 
den byn har beslutit , att helt ägna sitt li'.' 
åt, Herrens' verk. Församlingen där har 
oCks~ nu, beslutat att köpa ett samlings
hus. ',- r. Sinchuang ' synes äntligen den 
gamle' 'diakonen Jangs förböner bliva 
hörda. Hans husf(}lk mottaga nu med 
glädje evangelibudbärare, Bedjen mycket 
för denna by. Gamle diakonen själv tyckes 
nalkas slutet av sin jordevandring. 

Hsiahsien-kretscn, som ledes av äldste 
Tsao, har under året ökats med flera nya 
medlemmar, och m~nga sökare komma 
regelbundet till gudstjänsterna., Även i 
Yuncheng (stadsoml'åde) ha gudstjänst
besöJiareanfalet ök~ts, i synnerhet sedan 
\'i fått vårt kapell, utvidgat, vilket skett 
under höstterminen: Det var tack vare 
en gåva »Ti1l kapellbygge» från Sverige, 
som denna mycket Yälbehövliga utvidg
ning kunde företagas. Nu kan kapellet 
rymma omkring 400 personer, vilket an
tal, då skolorna 'pågå, nästan söndagligen 
fyller kapellet. " 

I Taotsuen- och Taifengkretsarna har 
ännu ' ej försports något nytt uPP'valman
de l!ltan kallsinnighet och strid om egna 
fördelar synes ' råda. Men vi kämpa' för 
dem i bön, 

På grund av skolarbetet 'har Jag blott 
' nu och då kunnat göra ~ några besök' i di
, striktet, ' men ' evangelisterna 'Chan'g Chung 
sin ,och Kuo lng kao; den 'sistnämnde ny
anställd för. ~ året, ha vistats ute på ut-
stationerna, " sel ha också bibelkvillnorna 
Chang' och Kuo. Fru Sandberg och lnin 
hustru ba verkat 'medelst klasser ,för 
~vinn~r och ,genom husbesök. " Deras be
~ök har värmt de t.roende och samlat nya 
sökare. Även cn kolp9rtör, anställd <=IV 

Britt. och UtI. Bibelsällskapet för I-Isia
hsien & Pinglu, har f~tt sprida lOOD-tals 
bibeldelar till hem och 'trakter, där il1ge'n 
förut varit, och i flera byar har ma~ bett 
honom att kasta ut avgu,darna,' emedan 
man ville tro på den sanne Guden. Här'
igenom ha nya dörrnr öppnats ' för oss. 
Give Gud oss kraft alt kunna nyttja till
fällena. ' 

Söndagsskolverksamhclen har genom lä
raren Kao's nit gjort stora framsteg. så 
att vi nu regelbundet ha klasser för olik.a 
klasser och åldrar av männisli:or. Ett 
30-40-ti11 lärare o'r,h lärårinnor under
visa. 

Offervilligheten inom församlingarna har 
nog något ökats, men den svåra lorktid. 
som rått under sista aret, har resulterat 
i en verklig nödtid, som säkerligen blir 
mera kännbar än den för 1921. Redan 
nu hotar hungersnöd ett par kristna fa
milj er, och efter del kinesiska ny~rct l~om-
mer mer än halva församlingens med
lemmar att lida brist. Härigenom blir ju 
församlingens förmåga att bära stora bör
dor själv ytterst ringa, och det hoppet, 
att de kristna själva skola taga det eko
nomiska ansvaret ännu på en tid O).l.pp
fyllt. 

Såsom förut ha besök på fängelserna i 
Yuncheng och An kunnat fortsätta. I ett 
nyupprättat sjukhus med kristna kin. Jä
kare har man begärt predikohjälp, och 
möten h~llas där ett par kvällar i veckan. 
I ,K, F. U. M. har, tack vare en ny gud
fruktig sekreterare, mera andligt arbete 
kunnat göras, och vi hoppas även här på 
frukt. 

Då vi gå, det. nya året till mö~es, är det 
med ~n viss, bävan, att våra. krafte~ ej 
skola räcka tiU för ett nY,tt , nödhjäLP.~ar.-
bete och ökat arbete i skol~ och 'Jörs,~I1,1": 
Ung, ,men »som , din dag är , så skall: ;,ock 

,din kraft vara» är Guds , löf,te, ovh ~ för
litand'e till det och missionsvänner.nas 
varma. · f.örböner vilja vi ännu "ett år, g#t 
in i Hans vingårdsarbete. 

,Yimcheng i janual'i :'1923, 
David Landin. 
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.Skilda erfarenheter. 
Genom Herrens stora nåd ha vi då 

åter lyktat ett år. Under det att de poli
tiska v<\gorna gått oroväckande höga, ho
tande att alldeles f6rdränka allt i landet, 
.och under det 'missionärers och infödda 
kristnas liv och lem varit i överhängande 
fara på andra delar _av fältet, hava vi hall 
-Qch verkat under jämförelsevis lugna för
hållanden i den s. k. mönsterprovinsens 
sydligaste hörn. Vår oroliga grannpro
vins' i väster, Shensi, kastar sina gir'isa 

blickar hitåt men har ännu hindrats i 
sina onda avsikter enär Gula floden, som 
skiljer oss :H, noga bevakas av trupper, 
som ännu äro denna provinsregering 
trogna. 

Vår ständiga bqn är, att Gud av nåd 
måtte kunna skona landet från fullstän
dig undergång och såmedels främja' sitt 
verks iramgång, och gudsrikets utbredande 
bland det arma, genom inbördes oenighet 
bland de styrande, sargade folket. Evan
gelii framgång kan nämligen efter mänsk
lig måttstock knappast sägas stå i pro
portion till de många årens arbete. Vi 
ville se större resultat och längta efter 
den tid, då Herren skall komma med sin 
Ande och blåsa liv i dc döda benen, som 
-det finnes så gott om i våra dalar. Huru 
ofta träffa vi inte på människor i stad 
och på land, som, relaterande vad de hört 
och 'veta av kristendomens - sanningar. 
giva 'tillkänna, att de ha ktlIlskapen men 
också endast deHa. Det är livet från den 
livgivande Anden, som fattas, 

Vi äro dQck tacksamma för att det sist 
~ångna halvåret ej varit utan frukt i vårt 
lilla hö,rn ay den stora ving<\rden. Tält
verksamheten i höstas på norra lands
bygden var ' mycket uppmuntrande. Vi 
s[aI1l1'ade i regel en vecka på varje plats. 
som ' besöktes, och håde åhörare' så gott 
som 'hela dagarna och om kvällarna all
tid proppfullt till långt inpå nätterna. I 
flera byar , syntes männjskorna bli verk,
ligt gripna av 'Ordet. Fall före]~ommo 

även där hem rensades hån avgudarna 
utan vårt åtgörande, Denna , tältprediko
'verksamhet bekostades helt av fö,rsam
lingen. Mycket skulle säkerligen kunna 

vinnas på denna väg om vi, som vi så 
gärna önskade, kunde fortsätta härmed 
större delen av året, men dels ha vi ej 
arbetare därtill och inte 11eller ett eget 
tält utan äro 'hänvisade till att låna så
dant fran annat håll, då det är ledigt. . 

'Rege1bllndn'a söndagsgudstjänster uppe
ilålIas, som föru t, på sex o1i1<a platser,' till 
större delen av de troende själva. 'Del
tagarnas antal är, särskHt här i staden, 
mycket stort. Vart stora och rymliga ka
pell är i regel i det närmaste fullsatt 
\'arje söndag, särskilt på männens ' sida. ' 

Dc båda småskolorna ha varit besökta 
av 16 gossar och 14 flickor. Lärareperso
nalen. något utbytt mot förut, består av 
endast frän seminarierna lltexpminerade 
lärare och lärarinnor. Det är inte så lätt 
här nu som förr att få barn mi skolorna 
på grund av att staten upprättar sko'lor 
överallt i byarna även en hel del för Hic
kor. Där blir det ju billigare, och att under
visningen blir ytterst .bristfällig ser in~e 
kinesen så mycket på, som att det blir bil
ligt. Lärarinnorna i dess'a flickskolor äro 
ofta elever från vår skola med i bästa fall 
fyraårig småskolekurs, ofta dock 'ännu 
mindre. ' 

En två veckors bibelkurs . för nä,ra tr.et
tio kvinnor hölls här ' före jul. Herren ~ar 
på ett särskilt sätt nära. Diakonen ,Hsleh 
Pao-chen hade vid juHiden mellan fem
ton och tjugu unga män samlade till tYå 
veckors bibelkurs på utstationen Pehshuh. 
Här i sladen pågår ock en kurs för män, 
vartill dock helt ' få kunnat · samlas. Vi 
vänta valsignelse_ från \ detta slags arbete, 
och hoppas alt det skall synas på , deI'ta
garna, att »,de varit, med Jesu~». 

Även har fängelset, fil tig t besÖkts' och 
Guds ' Ord vinner- ingång hos fångaFna. 
Särskilt _,är '. mottagligheten god hes 'de 
mellan tio och tjugu kvinnorna då};. Män~ 
nen äro rÖI' många att komma 1 så 'per
sonlig beröring, med, övertr:e hundra 'för
delade ' på ,två gårdar. 

Bok-' och t raktatspridningen, som" ute
slutande utföres ' av de troende,' har' varit 
större u.nder aret ån förut , nämligen' ,59 
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biblar och Nya testamenten samt omkring. 
. 5,200 bibeldelar och traktater~ 

Vid höstens stormöte upptogos fyra per
soner genom dopet i församlingen. Några 
ha dock måst uteslutas. 

Opiiförbrulmingen florerar nu mycket 
igen och vi ha haft flera kvinnor inne för 
att avvänjas från opiikravet. 

Vile så Herrens, vingårdsherrens, väl
signelse över det i all ofullkomlighet ut
.förda arbetet, så att d~t består i pröv
ningen. 

Puchow den 30 dec. 1922. 

G. V. Wester. 

Nöden v~cker längtan. 
Hösten 1922 här i I-Fanan har varit 

en orolig höst 
på många olika saN både för missionä
,rerna och för folket i sin helhet. 
. l\-lissionaFerna ha varit oroliga med an
ledning av de plundringståg, som större 
eller .mindre 

rövare band 
för,etagit och varvid även utlänningarnas 
personer och cf.{endorn stått i fara att bli
va härjarnas byte. Och icke har oron 
blivit mindre genom de uppmaningar alt 
iaktta'ga försil.\tighet, vilka provi:nsgl.lver
'nöre'n . och de lokala ämbetsmannen an
sett nödigt aU meddela. Man har snarare 
bakom dessa p{nnInnelscr se'tt de styran
des vanmakt inför rådande l.~glöshet\ . 

Bävan stegrades, när' folket · på lands
hygdeil såga skörden slå fel, helt eller del
,'is. De Eattiga, som jn aro i majorifeten; 
Sågo sig bestörta om efter 

brödel tör vinlern, 
och då' ingen nederpörd kom under hös
leR, så ~tL sådd I för vårens skörd lmnde 
med Uot sn\: t-· om framgång iörsiggå, sjönk 
modet · fullständigt Vad de n:ågorlunda 
välbärga.de betr~ffar, blevo dessas namn 
av rövarnas spejare uppteclmade 

taxeriniis längder 
·o~~. 4ebets~del m~d en dryg summa ut
sän~es till varJe enskild, som sålu'nda "fick 

veta, huru mycket han måste belala inom 
viss ' tid för att ej antingen själv vid läg~ 

ligt tillfälle bliva bortförd i fångenskap el
ler ock få se hustru och barn drabbas ay 
samma öde. 

Stadsfolket har ej mindre än lantfolket 
levat i oro. Om rövarna anfölle staden) 
hade man knappast att påräkna effektiv 
hjålp från 

soldaterna på platsen 
utan snarare motsat·sen. Med stöd av de 
sista tio årens erfarenheter säges det nu 
allmänt: »Rövarna .. äro. grovkammen, s~l, 
daterna äro finkammen.)) Uttrycket är ej 
vackert men sant. Även om borgar~1a 
själ~'a hölle vakt på stadsmurarna, vore 
det einellanåt svårt att stå emot ett rö
vareangrepp. När rövarna kommit fram 
till en stad, som de ämna intaga, samla 
de i hast ett antal harvar från lantbru. 
karpa i. den omedelbara närheten. Dessa 
harvar bindas sedan tillsamman, så att 
dc bilda en lång stege, som r·eses. m~t 
stadsmuren. Starka unga män, som mot 
sin vilja tvingats . att följa med hopen, 
kommenderas nu att äntra upp för stegen 
och tränga undan eventuella molståndar.e. 
Någon av rövarehövdingaJina står vid 
stegens fot 

med lyft revolver . 
färdig aH skfuta ned den som stannar 
ell~r viker tHlb'aka för motståndet fråq 
försvararna. Ve den so·in salt sin fot 'på 
harven och ser sig tillbaka.! Upp för. ste:
gen och in i stad,en i samlad trupp . - bak
om väntar ju en skoningslos (löd' men 
framför ligger möjlighet till räddning. Så":' 
lunda b1ir anfallet i regel oemotståndligt,. 

Hur de eljes med stålnerver utrust~de 

kineserna bli Ilervösa, 
vis,ar följande liil~ tilld~age~se.· I :i-Ionanfu~ 
liksom på många andra platser, ha flera 
'av de mindre . . 

. sidogatorna försetts med starka porlar, 
som st~ngas på aftnarna för att giva m'e:' 
ra skydd vid far'a.· Vid en sådan sido~ 
'gata ligger missionens ' systers'taljon ...·och 
·fli·ckskola samt mitt emot denna ' 'g?Ssko: 

http:v�lb�rga.de
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lan med reservgenomgång till missionärs
bostad~n och kapellet vid huvudgatan. En 
afton hade en av missionärerna i och för 
överläggning stan-nat -kvar på - systersta
tumen längre än han beräknat, och sido
gatans portar hade stängts. Det gick så
lunda ej att komma till missionsstationens 
sIora port den vanliga vagen, utan vägen 
över gosskolan måste anlitas. För att 
knackningen säkert skulle höras, blev den
na betydligt kraftigare än vanligt. Ett 
"ilt , skrikande inifrån blev svaret. »Rö
varna ha kommit, rövarna ha kommit», 
ropade bf\ue lärare och elever, som just 
g.Ht till bädd. Utan att lcläda sig rusade 
de bort för att gömma sig, somliga fram 
till ' kapellgården, andra !lPP _på skolans 
y.ttertak Det tog tid för att lugna dem 

- och övertalning rör att förmå dem att 
öppna dörren: Först måste de genom ett 
titthål förvissa sig om att de öppnade för 
rätt person; rösten kunde ju efterapas. 

En allm~n längtan efter en 

befriare {rem all denna oro 

har börjat gripa sinnena'- Den tager sig 
uttryck på olika sätt. I ett storslaget men 
ödsligt beläget tempel cirka tio kilometer 
norr om Mienchih samlades under hösten 
flera tusen män, som genom kroppsöv
ningar och idrott förberedde sig, så att de 
vid givet tccken 'skulle effektivt kunna 
samla sig kring en tronpretendent, en 
viss affärsman'i Sin-an-hsien. ' De voro 
medlemmar i »Vita lotusblomman» och 
andra hemliga sällskap. Till slut måste 
provinsguvernören gripa in för att stävja 
rörelsen. Tre av de mest framstående 
män'nen inom Mienchih stad blevo häkta
de, ty de hade personligen deltagit i öv
ningarna i hopp om _att längre fram fä 
sin belöning i väl avlönade befattningar 
Men de mulade regeringskommissarien 
och bleve frigivna, varefter hela saken 
tystades ner. Längtan lever dock kvar. 

Under all oro har det varit en anled
ning, till tacksamhet, alt vårt , arbete ej 

- behö"vt lida mera avbräck än vad fallet 
,·arit och att vi sålunda fått visa hän på 
den rätte befriaren. De troende ha unde"!, 
hösten f:\tt samlas till väl besökta 

stormöten 
i Mienchih och Loning, då 32 personel' 
genom dop upptogos i församlingen, och 
likaså ha möten a vid jul varit talrikt be
sökta. Sedan dess har anslutningen till 
gudstjänsterna varit stor - i Loning ha 
stundom femhundra personer deltagit 
men flertalet av dessa nytillkomna ha in
funnit sig i hopp om att längre fram få 
hjälp vid eventuell spannmålsutdelning för 
nödställda. Ett sådant sinne ha vi ~mel

lertid ej alls sökt uppmuntra, 'men Kristus 
bliver doc)( förkunnud för dem som _kom

mit tillstädes, det må n n s]~e för syns skull 
ell-er i uppriktighet som de samlas. 

Vad beträffar den genom missväxt vål
lade lekamliga nöden, ha vi sökt hjälpa 

skolbarnen 
i mISSionens skolor så långt delta varit 
praktis},-t möjligt. Det oaktat har ett 
stort antal barn måst avbryta sin skol
gång tills vidare. De såväl som vi få vän
ta bättre tider längre fram. 

Mienchih i februari 1923. 
Malle Ringberg. 

Från redaktion och expedition. 
Årsmötet. 

'Vårt årsmöte blev i år genom Guds väl
signelse en o-förgätlig högtid. Guds Andes 
närvaro förnams under hela tiden på -ett 
alldeles särskilt kraftigt sätt. Vi fingo 
börja. med att sUmna i tillbedjan och tack
sägelse inför den himlafarne Frälsaren 
och de budskap från missionsfältet, som 
vi sedan under mötets gång fingo lyssna 
till, ställde oss om och om igen inför den 
dyrbara verkligheten , att vår högtlovade 
Frälsare lever och verkar. 

"När ' vi på Kristi Himmelsfärdsdagens 
förmiddag först fingo en överblick över 
vad Gud ~jort på vårt fält, som för 36 år 
sedan låg fullständigt i hedendomens mör
ker, och när vi sedan fingo 'lyssna t.ill 
dc nyss hemkomna missionärernas vitt
nesbörd om vad de selt och hört däru t-e, 
fylldes våra hjärtan med en stilla, djup 
tacksamhet till Gud'för all hans underbara 
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l'låd. En utöknirig av \'ål't sedvanliga pro
gram 'hade i år vidtagits, och en hel dag 
hade avskilts, (lå missionens ombud och 
vänner skulle ' få vara' samlade , omkring 
vårt stora, gcincnsamma , C\rbete. Dagen 
börjades med 'ett utomordentligt givande 
bibelstudium med ledning av Ebr. 1,: 1-3 
av rektor J. Rinman. V~rä ,själar mätta
des då med bästa 'vete och med märg
starka r ~itter. Detta föredrag , hoppas \'i 

, 	inom kort få utgiva i en särskild broschyr. 
Omedelbart efter hibelstudiet fingo : vi lyss
na till hemmavarande missionärers skild
ringar från sina' , olika verksamhetsområ
den. Sällan om ens någonsin har den , som 
skriver dessa rader, varit med om en så 
mäktigt gripande och givande missions
stund. Vi blevo ställda öga mot öga mot 
verkligheten därute och särskilt vid vissa 
tillfällen, såsom då tillståndet bland de 
hungr'ande och vanlottade eller de utkas
tade ' sma barnen skildrades, skulle man 
haft ,ett hjärta av sten, om man kunnat 
lyssna med torra ögon. Vi hoppas på ett 
eller ann~ t sätt framdeles kunna få del~ 

giva vår ' läsekrets något av det, som då 
gavs oss. 

På eftermiddagen vid ombudsmätet dis
kuterades frågan, vad vi här hemma yt
terligare kunna göra för att befrämja det 
oss av Gud anförtrodda arbetet. På kväl
len samlades vi till gemensam uppbyggelse, 
varvid vi ännu en gång fingo lyssna till 
våra hemkomna 'missionärer samt till ett 
djupt och .t:'ikt gi~Ll!nde budskap ur Ebreer
brevet, vilket frambars av missionsföre
ståndare E. Folke. 
" På lördagen var den sedvanliga utflyk

ten till j)uv~o, i , vilken ett stort antal vän
ner deftog. 'J rosstärkande, .uppmun!rande 
hälsningar och budskap från skilda håll i 
vårt land !ramburos då. Bönen var ock 
mäktigt verksam 'och inför Gud framburos 
håde ' sorge- och glädjeämnen. Se'nare på 
dagen 'hade kommitten och missionärerna 
gem~llsamt samm'anträde. . : 

.:vi äro fÖ r vissade om att den välsignelse, 
som Gud .på mångfaldigt säll gav under 
-årsmotet, länge skall förbliva. En efter
sk.qrd fingo vi btirg~ o'm~deLbal: t efter års
mÖtets slut: En ung' qlan, som varit när

varande vid årsmötet, skrev och talade 
om, att han icke kunnat "undkomma ,den 
mäktig~ kallelse, han förnummit, att oUra 
sitt liv lör Kina, och aU h'an nu ställt sig 
till Herrens förfogande för att om så vore 
hans vilja, utgå som missionär; i. brevJ[t
dan på expeditionen funno vi bl. a. 1,000 
ler. ,fdln en onämnd givare etc. 

För a11t tacka vi nu innerligt Herren och 
bedja honom, att han »l;:raftcligen fullbor
dar varje godhetens uppsåt och trons ver);:, 
på det att väl' Herre Jesu Kristi namn må 
vara förhärllgaL)) 

Hemkomna missionärer. 
Missionärerna Axel och Anna Hahne an

kommo till Göteborg den 14 m aj . I sitt 
sällskap hade de lille Sven Weslcr, som 
den ensamme fadern nu mäst lämna hem 
till morföräldrarna i Mönsterås. Dc hade 
haft en mycket god resa, och i Lon'don 
hade de blolt behövt uppehålla sig ett par 
timmar, medan de gingo fran den ena bå
ten till den andra.' Det är tredje arbets
perioden på missionsfältet, som syskonen 
Hahne nu fullbordat. Det är nu omkring 
10 år sedan syskonen Hahne utrcste till 
sitt fält, och de äro därför ehuru vid jäm
förelsevis god hälsa och vigör, givetvis '1 
behov av vila. Vi hälsa dem hjärtligt väl
komna hem, och tillönska dem mycken ' vila 
och välsignelse under hemvIstelsen. " 

Utresande missionärer. 
Fröken Ingeborg Ackzell ,utreser. vill 

Gud, från Göteborg , till N ew York den 23 
juni m~d ångaren Drott.ningholm. Efter 
en kort tids uppehå ll på skilda , platser i 
Förenta Staterna fortsätter hon, ut till ar
belsfältel i Kina, där hon hoppas ' inträffa 
någon gång i början av september\ Yi 
innesluta resenären missionsvännern~s 

förböner. 
f ~ . " : J"" • 

, 'Missionärer på hemresa. . 
l\f'eddelande har ' ingått, att ,: familjen 

Beirihoff j', börlan- av juni kommer att, av
resa : från Shanghai, till Amerika;' där fru 
BeinhoHs ' model" är bosatt och hos vilken 
fru, B. en ,tid ämnar stanna. , 'Missionär 
Beinhoff fortsätter däremot' till Sver.ige 
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snatast möjligt oc~ torde därför vara all 
hetnväilta någon gång under sommaren. 
Vi innesluta även dessa våra resenärer i 
missionsvännernas förböner. 

·Från fältet. 

Av meddelande från fältet framg~r, alt 


regn vid påsktiden föll i Shensi och Honan, 
vilket torde sälccrställa veteskörden', och 
därnied göra et t slu t på egentlig hungers
nöd i dessa trakter. , I Shansi däremot har 
intet 'nämnvärt regn kommit, men svåra 
sandstormar bläst, varför föga utsi1{t fin
nes om skörd där. På grund härav anses 
ställningen hopplös och allt hopp för det 
vete, som fanns sått, lär vara förbi. . 

Förhållandena i Kina. 
äro, ånnu myd:et oroliga, meddelas oss 
från fäHet. Det ser ut, som om allt vore 
i upplösning, nien likväl hänger det till 
sammans. En stor allmän bojli:ott av ja
pa-ns}{a varor är nu under förberedande, 
därför att Japan inte vill ~terlämna Port 
Arthur och Dalny och avstå ifrån sina 21 
fordringar· på Kina. General Feng Y 
Hsiang har sänt ut över hela Kina ett 
mycket eldigt telegram, i vilket han för
klarar, alt han är villig atl för detta m~ls 
vinn~nde kampa till det yttersta och om 
det blir nödvandigt därvid offra sitt liv. I 
denna fråga står Kina enigt, annars inte. 
Södern är delad i flera grupper, som slåss 
inbördes. Nordens bålde krigare gå än så 
länge och snegla på varandra men söka. 
undvika 'strid. Bolschevismen och den nya 
intellektualismen verka som surdeg sär
skilt bland de unga. l\Htt under allt elände 
inte minst hungersnöden verkar Herren. 
Många komma för aH höra ordet, varhelst 
det förkunnas, och själar frälsas än II1är 
o-ch än där. 

Brev ,till Kina. 
På grund ay oran j Ilandet' går mycken 

pöst förlorad. bet kinesiska pöstverket. har 
utsänt ett cirkulär, i Yilket betonas vikten 
a,,~ att ', adr.esserna skrivas tydligt. Adr.~ss: 
orten måste skrivas med präntstil . . Pro' 
vinsbeteclmingen måste utsättas (Sha. She. 
och Ho. resp.) omedelbart 'efter och- i rad 

med, adressorten. Att använda s).i:rivma
skin är ej alltid tillfredsställande ens, ty 
det kan bända, att färgbandet är slitet, s,\ 
att alla bokstävernas : staplar eller pricken 
på ett »i» inte kommer med, och detta ä r 
med avseende på kinesiska ord - yttersl 
viktigt. Alltså, pränta ~l1tid adressorten 
tydligt, och glöm ej att även skriva pro
"insbeteckningen omedelbart efter och 
rad med adressorten. 

Jullädor. 
De vänner, som i a'r vilja vara med om 

julsändningen till Kina, ombedjas all god-
hetsfullt insända j'ulgåvorna under tiden 
12-15 juni under följande adress: 

K. F. U. M. 

s. M. K, ' I Parkgatan 11 

Göteborg. 

Som det lätt kan uppstå svårigheter att 
upprätta för tulldeklarationen nödvändiga 
innehållsförteckningar, bedja vi vänligen, 
att givarna måtte åsätta varje paket -en 
fullständig prislista, som borttages, ,vid 
packningen i Göteborg. 

Från när och fjärran. 
Av S've;n,ska Missionsförbundets, årsberä t· 

telse framgår att Förbundet nu har 1,543 för· 
samlingar med 111,409, mcdlemmar_ Antalet 
ord. predika.nter är 68,6 uch" bitr_" predikanter 
1,912, ökningen under året utgör 16 försam
lingar och 801 medlemmar. ' 

Ungdomsföreningarna.s anta.l är 1,238 med 
58,'233 medlemmar och junio,rnvdelningarnas 
531 med 17,251 medlemmar eller tillsammans 
1,7G9 föreningar med 75,484 medlemmar': 

Söndagsskolorna iiro -2,822 till antalet rne<l 
10,334 lärare och 126,773 barn. 

I 1i5 bibelskolor ha undervisåts 2,267 
elen~r. -, " , ..' -' ' . 

Förbundets inlwmstel' och utgifter för 19-22 
bIllansera på en summa av 1,658,9'1-6 kr,. I 
fl':åga om inkomstcrn,nr omförmäla revisorerna 
ntt gåvomedlen föl' , missionsverksarqheten ,' i_ör 
året nedgött med icke miridre än 354,398 'kr. 
jiimfört' med år 1921. Utgifterna ha' emel~ 
lctti'(l under samma tid minskats med 20.0,000 
kr. Bland dc största inkomstpo~terna miirk,a.~ 
gåvor utan uppgi,,'et ändamål 397,940 kr.) 
till utländska missionen '285,614 k(, - Kongö
missionen 172,000" kr., 'J{inamissionen - 80,459 
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kr., Ost-Turkest:ln 48,473 kr., söndagsskolbar
nens hednamission kr. 40,731 och ungdomens 
!nre. och yttre mission omkring 70,000 kr . 
De största utgiftsposterna äro: för Kongo
missionen 257,888 kr., för Kinamissionen 
321,772 kr., Ost-Turkestan 74,136 kr., till de 
nödlidande i Ryssland, Gammal-Svenskby, 
Wien och Wormsö 116,193 kr. och för di
st.riktsföreståndareverksambeten 102.100 kr . 

*. 

Det nordtyska mis8ionssällskapet hnl' av 
engelska regeringen fått tillstånd att utsiin
dn t.re missionärer till sitt gamJa arhetsfält 
i Ewelnnd (Togo). De tre missionärerna 
Freyhurger, Schosser och Schröder sKola ut
resa i sommar. De skola närmnst stå under 
den skotska frikyrknn men avlönas frun 
Ty'skland och ha rätt att stå i fri kommuni
kation med sitt missionssällskap. Man hop
pas, att Evekyrkan skall giva ett tackoffer 
för att hjälpa till med resekostnaderna. Det 
är nn två. år sedan den siste av i sällskapets 
t.jänst stående missionärer, schweizaren Btirg, 
elter 45 års arbet.e lämnade landet. Under 
de två år kyrkan varit utan missionärer hal' 
det visat sig., att de infödda lärarna varit sin 
svåra uppgift vuxna. Av stor betydelse för 
denna kyrka var synoden i Palime förra 
året, i vilken 166 representanter för denna 
kyrka, däribla.nd 14 pastorer, deltogo. Med 
eftertryck förklarades där, att trots områdets 
delning mellan England oeh Frankrike kyr

. kan skulle förbliva en. Denna. vilja Ull en
het kom ock till uttryck, då. missionens 75
årsjubHeum firades i nov. förra året, i vilken 
festlighet 2,000 pe~'soner deltogo. 

r 

En av Rclgcll~e{ö"burulets afrikamissionä
rer, fru Marta ThoreIl, född Jeppsson, har 
avlidit i malariafeber. Hon var född i An
derslöv, Rkane, 1897, dotter t.ilI bll.garmästiHe 
A. J eppsson och hans maka.. 

]'1'l1n rin,y7~(J, ilf.z.ssionssiillskapcts mission 
Ambolandet meddelas: 

Sistlidne b'ettondag jul hade 40 år förflutit 
sedan den dag, då! det första dopet förrätta
des i Amholandet, då missi-onär T. Reijonen 
döpte 6 unga ondongamän. Artionden däref
ter kunde hlln rörns till tärar, dO. han be
rättade därom. Efter å.t.t ha k~iro.pat diirute i 
12 år utan utt få döpa en enda, vilr grund
läggandet av den kristna försnmlingen i 
Ambolandet lik cn frambrytande solstråle, 
som öppnade SkÖJllt utsikter Jör det kiinlpan
de misslonsfolket. Pastor K . . A. Paasio skri
ver: »Då vi nu efter 40 års förlopp se, hu'ru 
denna. skara t"iTosbckiinnare i Ambolandet till
viixt, kunna. vi med tacksamhet till j1ferren 
kon~tntertL att denna stamtrupp' under dessa 
40 år föröka.ts 2,OOO-faldigt, utbrett sig frl'm 

en hU'lv stam, dit församlingen för lång ticl 
var fördriven, till 9 stammar, går stadigt 
framåt mot självständighet, och i spetsen för 
dem gå snart infödda präst.er och lärare.» 
Bort~t 2,000 personer döpas· nu . årligen i 
Ambolandet. De döptas heja antal överstiger 
DIl 10,000. Det är sta.rk andlig rörelse .på. fäl
tet. I nov. 1922 döptes på. 5 stationer '1,127 
hedningar, största antalet eller 557 "1 Ukuan
jama, där Guds verk går fra.m på ett synner
ligen glädjande sätt. 

Till Svenska kyd:-ans missionsfält i Kina. 
utresa. inom kort fil. kand. Eugen Dahlström 
och hll. DS trolovo.de, fl'öken Siv nibbing. 
Kund. Dahlström skall tillträda en lärarebe
fattning vid missionens högskola i Taohua
Iuen. 

Brödra{ö1'sG/lnl'i'nycns bekante missionär i 
SUl'inllm och den förste biskopen där, F. Stä
helin, avled i Bnsel 9 nov. 19'2'2. Han hll.r bl. 
R. publicerat en samling handlingar och akter 
från sitt missionsfält, som utgöra· ett synner
ligen värdefullt material för forskaren. 

I Jubalandet pli. Fosterlands'stiftelsens mis
sionsstation Yonti blevo under år 1922 11 
muhammedaner döpta, oeh i mars m~naa i 
år döptes 10 muhammedaner. Di\. man . he- . 
tänker bur oerhört svårt det ur att vinna en 
muhammedan för Kristus är denna l'apport 
synnerligen glä.djande. 

.En k,-islen törsaml'ing i Kina, tillhörande 
det Rhen.ska missiollssiillskupet, hal' förkla
rat sig självst.ändig · så. tillvida, . att den beslu
tat att själv svara. för sina predikanters ocb 
lärares avlöningar samt för underhåll av 
kyrka och skollokaler. 

Enligt »The jC'wish Ye"book for 1923" fin
nas i världen 15,500,000 judar. I Amerika bo 
;~.900,000 och diirav finnas 1,750,000 i staden 
N0.w York. På ingen annan p1ats bo så. 
många judar. Där ä.r salunda ett vä.ldigt fä.lt 
för judemissionen. 

Flc"a av de 8tora amerikanska missions
8iilZskapen hll under det förra .året haft stora 
ekonomiska svårigheter. Den södra baptist
kyrkans inkomster sjönko med 617,825 dol
lars, American Board hade en skuld på. 
180,000; de kanadiska presbyterianerna hade 
på en budget av 600,000 dollars en brist på 
200,000, d'en norra baptistkyrkan en skuld 

. på ' ~14,262 och de amerikanska baptisternas 
kvinnliga missioDssiUlskap slutade året med 
en brist på nä.ra 400,000 dollars. 

http:trolovo.de
http:pr�st.er
http:f�r�ka.ts
http:d�ribla.nd
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Det inhemslGa indiska m-i:~8ionssiiU8kapet 
omfattar . enligt sin sista rapport 8 fil'bC't.-;
fält i skilda delar u.v I ndien med mycket 
olika religiös och kyrklig karaktär. På detta 
sätt kl?-n sällskapet bli ett enhetsbund mella.n 
de olika kyrkosamfunden.. Det räknar 14 hu
vudst~tioner, 26 utstationer, 16 missionärer, 
2 läkare, 69 predikanter och liir.are, 25 sko
lor av olika slag, 2 sjukhus och missionstid
ningar på. (3 olika språk. Församlingsmed
lemmarnas antal uppgives till 6,200. 

s. M. K:s Californiakommittes 
årsberättelse för år 1922. 

Alla jordens ändar skola tänka 
dill'på oC'h omvä.uda sig till II~rren. 

Hedningarnas alla sHLktcn ~kola. 
tillbedja inför dig. Ps. 22: 28. 

Åter ett år har gått till ända. Huru hava 
"i använt detta år, som.- flytt och som nu 
aldrig kommer åter? 

Det gångna året har varit ett år av oro 
och bekymmer för missionärerna. På grund 
av rövareoroligheterna har arbetet vid 
vfssa tillHillen hindrats, men Gud har dock 
bevarat sin fjänare, så alt c\angelium har 
predikats på ett slö,rre område än någon
sin förut, i det att missionär Svensson även 
fått arbeta på missionär. Hugo Linders fält 
Under hans besök i hemlandet. 

En kraftig verksamhet bedrives även ge
nom de infödda arbctarne, ~v viJka en bi
helkvinna och tre manliga evangelister un
derhållas från Sverige samt fyra från Cali 
fornien. I allt underhållas elva må n och 
två kvinnor. 

Genom täHvcrksamheten h~nra tusenden 
fått hö,ra evangelium. 

Missio,ncn har även en gosskola på över 
30 elever undervisade av två lärare. flera 
av dessa gossar hava kommit till tron på 
Gud. 

Dc la'js(na hava länge bcdit till Gud alt få 
en mckskola. Vi Ut nll glädjas med dem alt 
denna deras bön ä1' hörd och 500 dollars 
kunnat sändas till Kina för detta ändamål, 
givna av vänner i Californien. Vi äro för
vissade om ::l[t även denna gren av verk
samheten kommer att bära rika skä,rdar. 
Vid årets börjanftll1nos lvå organiserade 
församlingar på vårt fält med e!t samman

lagt medlemsantal av 296. GO motlogo rc
ligionsundervisning. 36 : personer. hava: 
döpts. Vi ~ro tacksamma till Gud för ,'a'r je 
kärve som bärgas in. 

Vi hava även under ~r~t haft den. stora
glädjen alt få. besök av missonär Hugo- Lin
der, som ~r 1909 organiserade vår kom
miUe. Della besök har varit till stor upp
muntran för kommitten. En utveckling'har 
åstadkommits i det alt hjälpkommilteer' 
organiserats bflde i Turlock och Los An
geles. 

Kommitlen har ilven erhållit två nya 
medlemmar, nämligen John Loven och O. 
Pearson. Den sena.re tjänar som kassör i 
A. T. Lindgrens ställe efter dennes flytt
ning tillWatsonviUe. Kommitteen har haft 
mötell elva gånger, vilka .präglats av f.rid, 
endräkt och brödragemensJ<ap. Må alla 
som läsa denna rapport bedja skördens 
Herre om skurar fdn himmelen med rik 
väsignelse över arbetet på Hednafälten. 

Broderligen 
Ole Alen, 
sekl'eterurc. 

S. M. K:s Californiakoll1mitle. 
Ledamöter: 

A. Daniellsson, mr., orilf. 

.John Petexson, rev.,. v"iee ordf. 

O. Pearson, mr.,_ kassör. 

Ole Alen, mr., &ekr. 

A. T. Lil)d~TeU, mr. 
L. J. Olson, mr. 
C. J. _Anderson, mr. 
K. G. Lindquist, mr. 

John Loven, mr. 


Kassörens rapport för Sv. Missionens 
Kina 'Ca.lifornia-komntitte året 1922. 

Inkomste')': 

Kassabebållning från 1921. ............. . 113: ]8 

.A. P. Nyh~n ............. , .... .. ........... .. aa: 50 

Miss Emma Lin,dgren . ................... . l[>;

A.. T. Lindgren ............................ .. 100: 
Mrs Peter Olson ......................... .. 10: -' 
L..J. Olson ..... . ............................ . 10:
G. Bordson, ...................... . ......... '" 150: 
Alex. Danielson ......................... .. :30: 
J. II. Peter~on ............................ . 20:
l'hor Nelson ...... . .... , ........ : . .......... . 25:
N... Erickson ............................... .. 15:
P. A. Lnrson ............................... . 100; 
C. J. Anderson .......................... . . .. 50: 
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Tacksäg'else- och böneämnen. 
Arbetet i Manliga Seminariet. sid. 124. 
församlingsarbetet i Yiincheng. sid. 126. 
Församlingsarbetet i Puchow, sid. 127. 
Oroligheterna' i Hon'an, sid. 128. 
För årsmötet, sid. 129. 
Våra hemkomoa, ut- oe4 hemresande 

missionärer, sid. 130. 
Hungersnöden, sid. 131. 
Den politiska ställningen i Kina, siiL 131. 
r.:1liforniakommittens arbete, sid. 133. 
För rnissionsrnNllen, sid. 135. 

Om n{lgon vill efterfölja mig, han för
neke sig själv och tage sitt kors pi'i sig 
och följe mig. Matt. 16: 24. 

Della Herrens .ord är ett hårt ord i 
mångens öron, och dock är vägen från 
korset till (ronen den bästa. kortaste. och 
säkraste. I korset är läkedom, i l~'orsct 
är liv, i korset är skydd mot fienden, 
i korset är själens styrka, andlig glädje. 
den högsta dygd, sann heliggörelse. Det 
finnes ingen frälsning för själen, intet 
hopp om evigt liv utom i korset. Tag 
dbirför korset uppå dig och följ Jesus, 
och du är inne på 'den genaste vägen till 
evilTt liv. Se, han gick ju före oss och 
bar korset och dog för dig p{\ korset, på 
det du skulle lära dig aH bära ditt kors. 

J. Arndt. 

Visa tiilnin gen för edt·(t vän

nett och bel~anta och uppniJana 

lleJn att pre»u me1'"era å den

sa1nma! 

John Lorveu . .. ....... . ..... . .............. . 

K. G. Lindqllist .......................... . 

L. W. Dablberg' ...... . .... : ..... ..... : ..... . 

Prof. A. L. Widell ... ..... .. ............. . 

Mrs Erickson (Torlock) ................ . .. 

J. Å. Lindström :........... .. ...... . : .... . 

John' Swn.nson ;.............................. . 

Rev. 'J. PetersoD ...... .. .... ;.: ............ . 

Ida C. Olson ...... '.......................... . 

Ole 'Alen .. ........... .. ........ . .... . .. ... . . 

l~ev. E. H. Lnndquist ....... .. ... . . ' ........ ' 

John J. Olson .............................. . 


Evang.e I istkon Lot 
Kassabehållning 19~1 ............... .. . .. . 
Y. P. S. S. Fri Kyrkan .. ..... .. ........ . 

C. A. Sa.ndstedt .. ......... .. ...... . . ~ .... . 

V. S. Lundström ........................... . 

Edw: .. Lundström ................... . ... . .. . 

Pria. Kyrkans Söndagsskola ....... . . . . 

John' Loven ............ ' ................... .. 

Miss Kate .Johnson ... .. .. .. ............. .. 


För flickskola 
A. T. Lindgren .......... .. ....... . ....... .. . 

G. Bordson ................... .... . . . . ........ . 

Miss Emma Lindgren .................. .. 

L. J .. Olsoo ................... .. ........... . 

C .. .8.. Sandsted'!:; .......................... . 

.0. Pearson .. .. ......... ..... .... .... .. . ...... . 


fråu kommilten till mis'.Julpresent 
siönär N. Svenson ......... ...... ...... . :12: -

SUlUrun. 2,2iO: 18 

Utgifter: 

~ils och Olga Svensson lön ...... .. .. .. 
EvangeJist\'erksamhctcn ................. . 
För flickskolan ... . ......................... . 
Tidningen Sinims Land, Stockholm ... 
Frakt pö. 44 kg. rmkt till Kina ..... . 
12 tryckt.a. stadgar {ör kom.mitten .. . 
Jnlpresent t.ill.Swenson ............... .. 
Kassa.bebållning l jan. 192a....... .. . 

60: 
5U: 
25: ' 
5: 
2: 

10: 
25: 
20: 
10: 
50: .....:... 
12: 
25: 

3i: 50 
100: 
130: ....:.. 
120: 

9U: 
J25: 
100: 

60: 

300: 
öO: 
'75: 
25: 
20:
bO: -

Snmma, 2,270: 18 

O. 	 Pea?'SOfL, 
Kassör. 

Bedjen !I}tt· missionit-rerna! 


Skriven till '1'nissiQnärre-rna! 


803: 40 
762: 50 
500; 

60: 
. 5: 28 

1:60 
33: ""
5~:I)O 

- ,. 	 .. 

Ädelstenar i Måsta'rens 
krona. 

LiV!~bilde?· f1'll.n missionsarbelet 
i Kina av fru H. Goforth. 

P ds kr. 2: 25. 

På denna, bok Jn.rnoas DU 

50 % rabatt.I 	 I 

Från lidande till seger. 
En kincslwi/nnas liv.~kamp lVV 

. 
I ngeborg Ackzell. Rikt illustr. 

Pris l kr. , 

10 ex. 25 % rabatt. 

Hans Stjärna i Östern. " 
10: de {ag. , , 

Omviix l"od. ;ooebå!\. ; I 
. Över 40 illustrationer. 

Pris kM!:;.. 2: 2;i, klotl~:. 3: 25 . . 

5 ex. 25 % rab.lt. I 
Ett fatal ex. finnes kvar. 
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;R -EDOVISNING 
för medel inllu,tna liU "Svenska Missionen j Kina" under maj ~923. 

4' :·~;--Allmänna mJssloDsmedel . 98J. Björkö UJlgdomsfö).·e'll., resebidrag 
982. Näsby Ungdoms(ören., d:o 5:' 

90J. »Obs .! Fly allt som ont synes » 30: 983. .Betels lufg., resebidrag 15: - . 
902. »HeITell 's 'l'ioudc» 10: - 984. M . &, O. A. J " Norrköping flO: -' 
!'l03. L J .• gm H. N., Säfflo 10: -  985. ,G. S., Lldlröping 23: 

lO: 98G. H. P., Hvetland:;1, »1 Jesu viilsig90·i. »Tackoffel' frAn HiidelH!» .-
10:'·-' !'lO:;.•J. D. S., Kvidinge 100: - uade lHUllll» 

i &0: + . 906. östra och Västra Arbetsfören .• Jkpg 200: - 987. E. H. 

!J07. Svcdje syförening, uukotiollslllcdel 50: - 988. Spurb .-medcl fl"nn Hirarlla BrIlUl
908. M. R., Viixjö 	 40: .- .. lll()rska sÖlldilgsskolau :>O: ~ 
909. nMajblommo.» 	 20: - 9S!). S. & S..J., Eksjö 100:' - " 
!lID. B. G., Djursbolm 100: - 990. Hal<ebo mrg 200: ' 
911'. Guva vid' ruissiollsuftOll på Ersta 5.: - 991. O. M " Orrvikcn, »tackor.fel"» 10:. 

?12. . ,).E.... J.), .. tionclc) 12: 27 !:l!:l2. H. J., Gripenbel'g 25: 
.113. .f. :S., :)uter 20: - 993. Koll. i Magra, gm M·. J. 16~ SS 
!I14. r. A .. Katri~lClIUlll\ 11 : ~5 !I!),\' D:o i Grävsoäs. ~m A. P. ilS: 21 

;,0, 916. K. M. A:s pcusiom:f.• till A. Forss- !'l !Ja. U:o i Hen'ljnuga gm C;. :f'. 
bergs unde'rbåll 	 7~; "- 996 . D:o.. i l:sta baRtistförsarnL, Linkö

917. K. :M. A., till d:o 50: - pmg, gm G. LY. 	 42:'J8 
!)]8. L. J .. SvarbAö 100: - 997. D:o i Missionshuset, Linköping, g m 
!Jl9. »Ur Gnds rika förråd" 15: - F. A. L. SO: 30 
920. E,. J., Dod 'n, till J. A 'pbergs lllldcrlJ. 100: - 998. D:o i Möl'teryd. gm J. C., Stensjön 67: 55 
921. EtcIhems syförcll ., Gottlalld 200: - !l99. Magra. kyr1<l. syfören. 100: 
922. A. m. n, Värnamo, gm .J. 10: - 1000. M . . R., Magra 	 5: 
923. »'l':1ckoffer mr hiilsH» 20: - 1001. A. J., Linköpjng, tillägg till 1\0.11. 7: 8'2 
927. SödertiUje mfg 	 50: - 1002. A. L., Mariestnd :J: 
928. S. J., örebro 	 400: - 1014. Koll. i Betesda kyrkan. Sthlm, Kristi 

H immelsCärdstlag In:! 450: 72 
1015. TiIlä~g till d:o 5: 

931. M. J., noden 	 100: 
932. M~TI1;(~?.PIICh , Hiilsing(ol·s. F. n,llc. 209: OG 1016. »Obs . ! Fly allt ont som synes» 30: 
933. lo'am. F ..J., Kiullemnlmll 100: J017 . »Hel'l"ellS Tionde» 	 2: 10 
935. »,Ett tack» 	 lO: - 1018. S. L. U., Wibbyn, »vid sitt barns 
936. nnggryn.i ng fUl i K. M. A.. till E. dop», gm A. A., Boden 5: 

Bergs und 'rh~ln J50: - JOJ!). A, C., 1'8. HG: 5, lOG: 1 JOO: ....:.. ' 
93i. A. L., Non 'viken 6: - 1020. »T~otsel\ och barnet» 10~ 
.938. L. U., Sthlm 100:  1021. Koll. i Forsby skola, Björklinge, 

l')' ~3!). :M. och B. R.. Sthlm, i stället för 14 maj 
blonunö r tiH Ge rtrlld oe.h Gl'dn 1022. Gåva. av E. J., d:o d:o 5: 
Wesf.ers hal" 20:  1023. D:o uv S. H., d:o d:o 5; 

102'1. D:o av A. L., d:o d:o ~:-940. A. 1\' .. l-fvdlandn 	 2!): 
944. Borgens syfören. 50 ~ - J025. "Emeli K.» 	 10: 
!)45. G. S., Alingsfls 	 5: - 102!J. H. & R. Össjö, »Mcd tack till Her

r eo » 	 _ 35: 94.6. MIl:!'. i\[otala, koll. 	 26: 
947. A . P., R. ök, resebilll'ng 10: - 1030. Söd.l·(l disf..riktsförbundct K. F. U. 
!J.,jlt Resebldra~:, golll H . n ... FI'idenc 10: - "N!;l;;. till O. Heillboffs unMrh. JOO: -=. 
!)4~J. Mig. [; l,övd -. koll. ~)(): - 1033. TilIiip:g t.ill 1 fl~arl1l. d. 14 mars illom 
9;>0. D:o Harcd. koll. J'5: - llIis~ioll~I\l'Msel1 i · ,Jkpg:s KrisU. 
%1. D:o StriiLlg'sorcd, koll. 5: - Yngl.-föyeu. 16: 
0;'2. A:. W., d:o 20: - J034. VallsLenn sy[öreu. 25: 
9;':\. A .. P., JJled 1"1"11, Sk.iJliuga r yd · 100: - 103J. Koll. i J,yrkl. !ö'l"samling'ssalen , Kö 
!);I·L G. A. G .. Barkel'~'(lsby, r e bidn~~ lO: - lliug, gm A. H. 50: 69 
955. K. ThOlu:sj, lIook ~ 5:- 1036. D:o i Linclesbergs missiouskyrka. 
!J;16. C. S., Hook 10: - gm C. V. ,. 24: 60 
!l:li. Mrg. i SVenfil'Um, koll. ';j3: 60 10:17. Sp,uh.-medel fl';lfl en liten bÖllekrcts 50: 
H;h. Mfg. ] F r edriksdaL re-·obidrag' j: - ] (I:!8. J., Motala Vf~rkst ud . . gm G. G. 10: 
9;i9. A. C., V (lila , koll. &, resebi (hag 30: - J039. G. G., Motala !): 

fJr.o. Koll. i T'alebo . 14: - 1U42. ),Anni e}) 10:' 
961. 	 Skolhu\l'l! 'n i Krorwl.l äcl,s Rko1n, i 10H. })O;n~imJ1d :.) gm E. A .. Höganiis JOO: 

stiiJ ld fÖl' 1)lolllUlor " id GCJ: t rllds 1045. Koll. vid Ping~tmötet i Slcövde, gm 
o<:.k (heta \VcstCl"S bör 4/'i : - O. L. 322: ·

9G:!.. M. l .• K r Olio bih\k , UU d:o 10: - 1053. L., RuulIiuge 10: 
!JU:l. G. B., K l'lllkebiick, till d:o 5: - ]O~. L. K., Si~:duna 10: 
!164. lI. A., d:o , t.ill d:o 1: - JO'I;) • . E. W., Sthhn 2: 50 
9(;;1. ]\<{fgo i I(l'j 'tdlnla, resebidrag 30: .....:.. 10jG. F. I,. Stlllm 2: '50 
!)(j6. Ko ll. i tlnokhl1lt 3: - 1057. A. T .. Sthlm 10: 
!l6S. Koll. i Liivha/.tens kola. NJ-köpin oo 10: - 10,)9. T .m . ocb E . Bl'oms ullderb. · från 
969. D i n .i f'ij,rfi-aJiug'ss<!'len , d: o ., 15: 50 Sk ede Jlgd.-förcn. 50: - , Björkö 
!170. D :1l l kyrkan, lda.lm kölling 24 : 20 . d:o 70: - , Biickseda d:o 100: - , 
971. ]:\ ;n'llcr'1 spar'lliis 'a, Vint skola 5: 61, ~ agllll"})s do 100: - , från Hvetlan, 
972 . Koll. i Virå s kola ' II: 41 da , tillägg t ill 14 mars. iO:-, 
!li3. ]):0 i Laggarbol. Björb'ik 4: 46 HHi.ItHl"yds Ungd.-före n. sp:lrb. 
n ,1. D:o i Yngel:snus 5: 30 m edel , 74: 87, Mamr:elund, offer
!li5. Ystnds Luth. Mfg.• au'ktionslUcdel 97: - medel , J2: 17. 'l'ill M. Lindens un
976. l>Qnämnd med tack till Herren » 1000: - dcrll. f råll Bjöd,ö 70': -, Nl1f.durp 
lJii. Koll. i Sjömanskapcllel'. Lule.. . vjd 75: -, KOl·sbel"g"<!. 100: - . Ulriks-

N. IIöguH1uS senstc b~sök, gm S. J.. 70: - _ dak. ofl"cr dn H murs 66: 25 728 29 
9i8. Böll olil'e t en i N OU' \{ÖJ)i ng, sparb.- 10: 60. J. V. Innervik. gm M. Ö. 10 

meä el· l f>130:. :2~ 1061. F. TJ., d:o, :::-m d:'o il 
!'I79. . U., Schebob ruk 10(;2. P. l r ., ('. V Ma ]5

_

980. )Oniimnd, Ps. 100: » 	 30: - 1063. Skolbfll'nen i Ersrnark, gm H. L. 2 
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1064. 	 l{innkl·etsCll. Gbg. till Elnll. GIlD 
nnrdos undcl'h. 85; 

lOGG. A. E. P., Gbg 50: 
1068. Sy/öron. föl' S. M. K. auktion r 

Malmö 23 upt'il gm J. S . 1.1172: 30 
1069. Syföreningsllössun gm d :o 246: 05 
1070. Koll. i Mnricstad 23 maj 22: os 
lMl. Koll. i RussDHlrk 26 maj 13: 99 
1072. Onämnd 18: 88 

Kr. 9,395: 61 

Särskilda ändamå~. 
915. 	 S~{i~riebt~iel, för en skollRra I'e l 13i : 50 
924. 	 ),Tildll» till Bal'nh. i Sinnn, gm M. H. ;) ; 
925. 	 D. M:,l Sthlm, till Anna Erikssou 

. för La.n Dzumei 5; 
926. 	 Till Dagny BergJing, för rang 

Chin-ien , enl. övcrens4.ommelse () : 
929. 	 S. J., örebro, för evang. Cha))g

len-Lien 400: 
930. 	 D:o för bibelkv. fru Kao 200 : 
934. 	 E. S. E., Vingd.ker. för evang. Kao 

Seng-tsai, Hoyung JOO: - 
941. 	 L., Hvetlnnda. t.ill C. Blom att nnv. 

j urb. efter got tf. 100 : 
942. 	 Söderåk:ra sy-föl'en., till Multe Ring

bergs skyddsling 100: 
943. 	 A. D., Krisidnla, till Anna Eriks· 

SOllS verks. 2;': 25 
1003. M. O., Stocksund, till inf. evange·

lister r,o: 
1004. K. F. U. Nl:s Missionskrets Gb~ • .till 

D. La.ndius verks. 100: 
100;;. ' A. S. S., E'. S. J. & A-p A-r till 

V. Wester att anv. ertel.' gottr. 25:
IDOG. Lärarinna och barn i Husa by små

skola, till Bnrn'h. i Sinan 10: 
1007. M. B .• Umeå. »tnckoffel' tin A. & A. 

Ber gs ve rl_ s. i Kina 50: 
1008. B. E .• Gbg, för evnng. nnd Grh. gm

A . W. 200:
1009. E . B., Forssa. för bibelkv. JM Da· 

sno i Rancheng 100: 
1010. D:o för arbetet i Hoyang ID: 
1011. Flickornas syfören. i Boda, tm J . 

HuJtqvist , att anv. en\. överens
komme Iso. gm A. H., Stensjön 100 : 

1012. A. K., E k e niiss jöu, » i.i OtH:l e » ti U 
J. HuUqviRt, att unv. efter gott!'. '>0' 

1013. »Guds gåva, till mnnl. 8cminnric b> 19(i~ 82 
1026. M. A .• Kö,ping, till BUI:nh. i -' iuan ' (): 
1027. Gm L:a ~v. Barnt:s Exp., Jkpg,

till d ito 2: 38 
1028. P . E. W., Djursholm, för evang. 

Sung Hsi-Iie u 30: 
10:n. 	 Redbel'g slid sy rören.. fÖl' €vang. 

YIl Kuang-sba och lä 'aren Wnng 300: 
1032. E. O. U., Goni.i.s, f ör evang. nnderh. 40; 
1040. Viinncl' i Uppsnla, för evang. Kaö 

Ching- tang. Hoyang, gm 0-. G, 400: 
1041. Skäl'stads N . l" ~'iföl'sa mJjng, rör 

ovang. ») GyIlens t jäl'l1l1» i ,:Mi ene iJill 100: 
1043. Från 'Munkflohögeos söndflg:;sko]a, 

till Hauna Wang för nödlidande 
barn 	 28: 10 

1046. 	 M. Å., llålInnd, .till F. l~rytz utt' 
anv. efter överenskommelse 10: 

1047. »Solglimten» i Väsby, till :Verksam
heten i Pucheng 7i): 

1048. »'l'nckoffor för underbf\.l' hjälp ifa 
!.·aus st,lIud », till J3arnh. i Siuan 50: 
~ . . 

1049. : ),Tackol'l'ei.· rör hiirligt ocll nåde
fullt SVRl' pil .fi)rböll till d:o 

1050. 	 »Nöd är förklildd nnd,, ; till d:o 
1051. Syföreningen N:o 1 sparbössa till 

llnd c t,'h. av bibelkv. i Honltllfu 
1052. lians. .ft:.ket..EI!;a, ~ri~:l oc h Mat'go

reta. tdl .önrnh. l Sman. gm O. L .. 
Skövde 

10:>8. »FrAlI VUlJner». till C. ,J. Bel'gq\·ist. 
att 'lnv. efter gott!. gm S. G., Ghg 

106G. Betels bnrnmf.. MuJmö, för go"sell 
Chui 	 Hsio-i'U i Ishih 

1067. Till Malte Hillgb~rg att nuv. efter 
gott! . 

:JO : 
20: 

liS : 83 

20: -' 

HJO : 

150 : 

Kl'. 	 3,553: 90 
S. M. K :s Penslonsfond . . 

967. 	 »7/5 1923. till pensionsfonden för 
åhhign missionurer» Jtr. lOD : 

Allmänna mlsslonsm.edcl 9,395: 61 
Särsklldn lindnmltl 3,553: 90 
S. M. 	 K:s Penslonsfontl 1641: 

Summa under maj månad Kr. 13,049; 51 
Med varmt tack till varje glvare! 

Låtom oss g e nom honom alltid till Gud )lfrarn· 
bEiru ett love ts orfe}·» . det är "en frukt av liip
par», som prisa hans namn. Hebr. 13: ] :\. 

NödhjälpSJncdel . 
S. F ., Sm:1l.-Tnberg. 20; -; »Okiind·», gm C. 

P., Ostersund, 10: -; » Vällner i Vadstena », gIn 
Ch. A.. 3:i; -: A. S ". SjötOl"P, 25,: - ,: E. K, 
Alingsås, 50: -; S. & K. 11., gm K. R .• Gbg, 
20: -; A. J., gm A. H .. Köping. 5; -; E. S.. gm 
d:o, 5: -; Gm E. J ., Saln, 20; -; J. Th. gm R. L .. 
Ystad. 10: -; L S., Delsbo, 10 : -, S . .l., llo~ll. 
),ctt litet tac koUer till Gud pa födelsN!Hgen " 
;10 : -; M . L., Bjiirsätel', )lett tack I'ör de g'l'mgna 
ilS åren Hes. 34 : 26, :ri" '18: -: » Oniimnd 6/5 2.3» 
40: -; In saml. gm E. E., Siivsjö, 1'J: -; Koll. i 
FridelIc 22: -; A. E .• Fl'eul'iksdal, 10: -; E . J .. 
dito ytterligare för ett skänlct guldur 2(): - : 
A. S. 	 S., Sthlm. lO: - ; G . S .. IJiod fl rås. 75:-; 
M. O., Stocl,sund. 50: - ; A . R, l\'I' ~'lbo, 30: - : 
M. J ., Norrköping. 50 ; - , ,)Sennpskol'n eh>, Lid 
köpillg, 27 : -; R. K . gm E. A. L , OS);:Ul'ShUlllll. 
f) : -: (j. G., gm d:o, 10 ; ~; G. K., gill d:o. 2: ~; 
), Ollilmlld » gill d :o. 3: -; H. &, E. A. L.. gm d :o. 
10: - ; E. B~g, Katl'iueholm. 5: - ; " OpåJUnd " , 
Mllriestnd. gm A. L., 10 : -; A. & _~1:. J., Nor!:' 
köpiug, 10; -; A . D., d:o, ;,: -; L. L --m, Sävsjo, 
15: - ; A. B., gUl A . B .. Skellefteå. 5: - . C. H .. 
Sthlm. O: 90: Koll. i Björklinge 13/;) iF): -, H. 
& H .. Össjö, " Nled tnc'k till Herrcn», 15 -; n ed· 
bergslids syförenillg. 200: - ; A. S., Sjötori>, 
]5: -; R. JJ.. S ödertälje, ] 6 : -; Val lstena s y· 
törel!. 20 : -; R. E ., Örebro, ;,: -; l usamI. ay 
Skolbarn i Mossvik, gm V. H ., Niissjö, 2:):-: 
» l·'rÖn Bergsj ö lIn g doUls!ören. 75: -; M. P ., S.i(i 
iindan, gm K S.. Niis!-;tIudet. 75: -; A. D ., Krist 
dala, »Ett tack till Herreu föl' dngligt b.röd " , 
20: -; L ., Rönniugc, JO; - ; Gåvo!' iusa ml. i AII
setlen, gm M. J., Hota g- n. 26: 90; A . L .. Hvet
landa, lG : -: P: N., ös törvfUu. JO: -; Till de 
hung rande. gm J ~ $. , 'Malmii, 2U: -; Koll. till dc 
nödIldnnde, gm K. R., Gbg., 42 : ~l[); Summa Kl'. 
1,3:>8: 35 . 

Rättelse: I förogå ende nu m mer ' redo\'isning 
av llödbjiiIps medel står Kr. 4,9i4: 7G men gkall 
"am Kr. 8,338: 63...,.....""'..................,."."".......",._.......,.,,..................."""'"""',...,IA,~. 


Expedition: Drottninggatan~. Telegrama!iress: "Sinim", Stockholm. 

Telefon: Riks 44 59• .' Allm. 224 73. 
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INNEHÅLL: 
S;t. helt förl å ter Gud. - Himmelsfärdsdagens Glädjebudskap . - Arsredogörelse fö r 
lVlanEga Seminariet - Skuggo)~ <?ch dagrar i mis~ionsaFbclet. - Skilda erfaren
heter. - Nöden väcker längtan. - Från redaktion och expedition. - Från när 
och fjärran. - S. M. l{:s Californiakommittes årsberättelse för 1922. Tack

sägelse- och böneämnen. - Redovisning. 
~.........,," ........JV~...........AIIo......o.........JII"--'''''''''''.."..''--'........JI,..............JI''-'''~~'''-'''~I~........__-.jI...........~..


Stockholm, Sven!-;kn Tryckerinktieuolaget, 1!l23. 


