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"G U D V i L L D E T." 
Vid läsningen av berättelsen om 

Pet ri svärmoders botande, frågade jag 

kv innorna vid en bibelklass : " l ad 
gjorde hon, då hon tjänade Jesus»? 
Svaret blev: »Hon gick ut i öknen 
och predikade evangelium. » Då jag 

talade om, att hon i stället gick upp 

och lagade mat åt Herren Jesus och 
hans tolv lärjungar, så kän.de jag lik
som i luften, att detta var alldeles för 

vardagligt. Så snart man frågar ki
neskvinnorna: Hur ska vi tjäna Her
ren Jesus? så blir svaret i regel: B ed
ja, läsa bibeln och predika evangelium! 

Har ej denna tanke legat i mänsk
ligheten ända från hedenhös? Har ej 
redan de första kristna börjat »gå ut 
från världen» för att leva eremitlivet 
eller klosterlivet, för att avskiljda 
från ail världens frestelser och snaror 
få tjäna Gud? Men är det att följa ex
emplet av Mästaren från N asaret? 

För hedningen är det naturligt att 
gå till templet och tillbedja sina gu
dar och sedan gå tillbaka till hem el
ler jordisk syssla med tanken, att nu 
är gudsdyrkan klar för en tid igen, nu 
är det hans frihet att leva efter som 
han vill. 

Hur vitt skilda äro ej sådana tankar 
från vår Frälsares lära! Om vi stanna 
inför bilden av den sanna människan, 
Jesus Kristus, så se vi, att för honom 
var ,det hans livs motto, som han ut
tryckte i J oh. 6: 38: Icke för- att göra 
min vilja, u'can för att göra dens vilja, 

som har sänt mig. - Guds, vilja ledde 
Herren att utföra det första undret: 
Avhjälpa bristen vid ett bröllop. Har 
ej Herren med det velat säga oss, hur 

underbart god Guds vilja är? Ps. 

104: IS säger oss, a tt vinet i bibeln är 

en hild av glädj en. Herrens första un
der visar oss, att han kom för att gi
va glädje åt människorna. Det är Guds 
vilja. Vi sucka undergivet över det 
svåra, som möter oss i livet, och säga, 

a tt det är GLIds vilja. Men när vi möta 
glädje och lycka, borde vi ännu mera 

tänrl:Cl. på, att det är Guds vilja. 

Guds vilja ledde Herren att mätta 
de hungrande i öknen, att giva de 
blinda syn, att bota de sjuka, upp
väcka de döda och mycket annat så
dant. Det ha vi lätt att förstå. MeD 
Guds vilja ledde Herren också till 
gästabudssalen, till Sackeus och and
ra, som kände behov av att få bjuda 
till sig sina vänner till glädjefest för 
att fröjdas över den nåd, som veder
farits dem. Och så kom Herren - på 
Guds viljas väg - med till dem, för 
att öka deras glädje. 

För somliga människor blir göran
det av Guds vilja något mörkt och 
dystert, som skrämmer andra från den 
Gud, som de tjäna. Så var det ej med 
Herren Jesus. Det fanns ingen mu!" 
mellan honom och människorna. Det 
förstå vi av att barnen älskade att va
ra honom nära. Närhelst han ville an
vända ett barn som åskådningsmate
rial för sina tröglärda lärjungar, så 
fanns det barn- till hands. Han tog sig 
tid att stanna för att se på deras lekar.' 
Inte bara såg, att de lekte, utan också 
vad de lekte och hur leken utföll. 
(Luk. 7: 32). Säger oss ej deHa me
ra ;in många utläggningar, hur sar.t 
mänsklig Herren Jesus var? Och han 
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är densamme, följer ännu i dag både 
»stora och små barns» lekar här nere 
på jorden. 

Hans sista kärlekstjänst innan han 
blev förrådd var en syssla, som hör
de till den ringaste slavens arbete: 
Fotatvagningen. Ville han med dessa 
handlingar i hemmet (första i Kana 
och den sista i övre salen i Jerusalem) 
visa oss på ett åskådligt sätt, att Guds 
vilja är framför allt vår inbördes kär
lekstjänst hemmet? Den ringaste 
syssla blir helig gudstjänst för oss, 
när vi göra den i den förvissningen att 
den hör till Guds da gordning för oss. 
»Gud vill det» var korsfararnas lösen, 
må det också bli vår i de dagliga upp
gifterna, så att Guds vilja blir det be
stämmande för stort ocr.. smått för 
oss. Vilken glädje följer ej med det 
mest vardagliga arbetet, om vi göra 
det i det sinnet! 

Var det ej en mor, som gjort i ord
ning några små bröd och ett par fiskar 
för sin gosse? (Joh. 6: 9). Hur pro
saisk var ej den sysslan! Men den 
blev ett medel till att uppenbara Guds 
härlighet! En man band sin fåle i en 
by . Hur vardaglig var ej den hand
lingen. Men när den fålen löstes på 
Mästarens bud, så blev det ordet: Lö
sen den! Herren behöver den! - ett 
ord, som löst m å ngen bunden fåle bå
de bokstavligt och bildlikt. En man 
bar en kruka vatten - hur ofta hade 
han ej gjort det? H ur ofta händer ej 
det över hela världen. Men att en så

dan handling hörde till Guds viljas 
plan för den mannens liv och den stun
den, det se vi av · den betydelse han 
fick bli såsom vägvis.are till natt
vardssalen. 

Hur svårt vi människor ha att be
döma vad som är stort och smått. 
Gott att veta, att Herren ej ser såsom 
vi. I Matt. 25: 2 I och 23 se vi, hur 
dessa som just fullgjort jordiska syss
lor, men med trohet i det lilla, de få 
höra troheten prisas av den Herre, de 
tjänat, och aktas värdiga att ingå 
Hans glädje. 

Sådan är Guds vilja - den vill föra 
oss till den eviga glädjen. Förstå vi 
ej också av många andra ställen i bi

beln, hur underbart god Guds vilja är 
för oss? Det är en kärleksfull Faders 
vilja, såsom Jesus påmint oss om i bö
nen "Fader vår. » En Faders goda, be-, 
hagliga och fullkomliga vilja för sina 
barn. Ej den stränge fruktansvärda 
Guden, som hedningar fantisera om, 
som endast använda sin makt och 
kraft att straffa och skada männi
skorna. 

»Huru mycket mer - » i Matt. 7: I I 

och »- huru skulle Han kunna an
nat - » i Rom. 8: 32 visa de oss ej på 
ett kraftigt sätt just vad som är Guds 
vilja? Mera än någon fader längtar 
han efter att få göra oss gott. Hans 
vilja är att göra det allra bästa för oss 
var och en. »Han unnar sina tjänare 
gott. » Men han viil också, att vi så
som syskon skola tjäna varandra. 
»Tjäna varandra genom kärleken» 
(Gal. 5: 13) det är Guds vilja med av
seende på var och en av oss. Är det 
ej underbart stort, att vi få göra det? 
Göra det minsta liila ärende, den ring
aste syssla i den förvissningen, att det 
är Guds vilja vi göra? När jag ej kan 

göra något stort och märkvärdigt, när 
jag känner min begränsning och läng
tar efter bättre gåvor, rikare utrust
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ning för att kunna tjäna Herren bätt
re, då kommer det Som en stilla un
derbar glädje i mitt hjärta: Detta lil
la, som jag kan göra, det får jag göra 
för Herren - det har han givit mig, 
just mig, att göra för honom. 

Så fylles vardagslivet med en out
säglig himmelsk glädje. 

Har vårt vardagsliv blivit en sådan 
gudstjänst å t Herren? D et är Guds 
vilja, att det skulle vara det. Han för
mår giva oss nåd och kraft därtill. 

L A. 

Gryningen till en ny dag för 
Kina. 

Av George T. B. Davis. 

Gryningen till en ny dag för Kina synes 
visa sig ' milnga tecken tyda på, alt det 
kummel' alt bliva ett kraftigt andligt fram
å tskridande där. 

Ett av de mest tydliga bevis ,för alt den
na dag äl' i annalkande, är ställningen 
som inta.Qits emot kommuniströrelsen. För 
ett [Ir sedan drog bolsjevik-rörelsen fram 
över Kina likt en förtärande eld. Nu där
emo t göra Mde de civila och milit~ira le
darna allt de kunna för att släcka denna 
eld, men upproren i Can ton och på and
ra ställen visa, a tt det är sV~lrare att 
släcka denna eld än det var att tända elen. 

Under flera månader h ava Guds barn 
i många hinder särskilt hedit lör Kina. 
Den kamp emot bolsjevikrörelsen, so m de 
militära ledarna nu föra, utgör et t under
bart exempel pä bÖ n·h.örelse. Ultom oss 
ytterligare bedja, a tt visdom må givas de 
styrande och de som hava makten, a tt 
det snart m ,l bliva fred i della genom 
krig så söndersargade land. 

En stor uppmuntran är, att den nya för
följelserörelsen, som var oC'h är riktad 
emol de kristna, ieke har fördärvat ut an 
blott rensat församlingarna i Kina. De 
sanna troende hava bJivi t remide och hel-
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gack På vissa platser har församlingen 
lillväxt undl'l' tiden uen p:l. s~ el'at igenom 
förföljelsens eJtbl!!jn. :\[r. 1\:. \\ i esil;~''I', 

en Kina Inlandsmissionens mi~s ionär i 
pro vinsen Bunan, "l,riyer: 

»Vi h ava genomg:'tt t en SV[ll' förföljelse. 
Vi anCöllos pfl vår missionsslation av tre 
tUSt'!i kommunister. Anfallet p;I.~ick linder 
11W:'a än 3 timmar. men var käre Gud 
uch Mäslare lämnade oss ej uti deras 
händer, ul an frälste oss pft ett förunder
ligt sä tu) 

»Vid en av v~\ra utstationer var förf öl
jelsen mycket sv,lr. De togo väl' evange
list, slogo honom och kaslade honom i 
fängelse, för störde delvis l(apelJet sa mt 
förseglade del'. Biblar, sångböcker och 
tr akta ter togos ut pä öppen plats och 
bl'i:\ndes, men prisat vare Ilerren . fienden 
kunde ej förstöra tron p[l Jesus i de tro
endes hjärtan. När .iag för nägon tid se
dan var vid denna utsta[joll, kommo mas
sor av folk till v,ha möten, m å nga maste 
sbl utanför P;I ga tan, och ibland dem var 
m{lllga a v dc förra förföljarna. De lyss
nade alla uppmärl;samt och irl,(. få motto
go Jesu s Kristus ,um sin personlige fräl
sare. Förhållandet är något liknande i he
la vårt distrikt.» 

Att nya förhållanden nä rma sig, visa r 
tiven önskan hos de kinesiska kristna alt 
bliva självs tyra nde. Detta har ju varit och 
är själva millet och önskan hos missio
nären bilde i det flydda så väl som nu. 
Hedan har ett missionssällskap beslutat 
att överlämna församlings\l~lrden helt ;t t 
kineserna själva, under det att missionä
ren ;:.tföljd av evangelisler börjar nytt ar
bete i ännu icke evangeliserade byar och 
städer. 

Ett annat tecken, bebådande nya tider, är 
miss nöj e t emot intellektuella och sociala 
predikningar oeh återvändandet till den 
enkla men frälsande korsets predikan. En 
grupp kinesiska pastorer 00h evangelister 
hava återkommit till Shanghai från en 
några veckors predikotur till södra Kina . 
Pastor C. K. Ll'C'S rapport är inspireran
de oeh uppfrisk ande. Han omtalar, a tt 
både pastorer och andra vända sig bort 
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fl',in 10IJlhcl r Jls munväder, men hungra 
efler det ,(ramia gedigna e\'an rrelii bud 
si;; lp . P as lor Ll' önska r' alt ku nna ~ ~in(b 

ul e\': lngdi ' ler, brinnande i anden, lill. alla 
d l'br av de lla bnd för alt predika Krislus 
och honom k or sLi st. 

.fran norra Kin a komma likn ande Ull

dcrrällelsecr. }li , sionär T. Darlington om
lalar, all det var lre p~ , lorer (Hir, som 
voro n~il'a alt uppgivas och lämna sina 
församling:lr rör :;tt upplaga annal ar
bdc. j\l('n alla lrc ringo dl' en ny blick 
p; Krislu s, och ,;:.i började dc på nytt att 
predika det enkla evangeliet i den Hejige 
:\nde~ kraft. 

Folket ådagaHigger oekså en slor villig
het alt ly"na till evanp;elii glada bud
skap. En av de evallgelister som Gud 
n:est använt ]J ,·1 senare hden var för inte 
länge sedan i Can ton och predikade. De 
hade mötena i den största teal erbyggn:ld 
cl~ir fanns, och den var överfylld med 
uppmiirksamma åhörare, som l.\'ssnade 
lill det gamla enkla evangeliet om fräl s
ning genom Jesu blod. 

Förhoppningsfullt är ocbä atl i en del 
mission skolor i Kina etl :.lllclligt uppvak
nande p~gar. I flera skolor h,llla s dag
lig:1 bönemöten, nnonlnade av studenter
na sjä iva. 

Det är vidare glädjande alt höra om 
general Clwng Chih-chiangs frimodiga be
kä(mL'l~(' av Krist\ls ibl:1nd landets styJ'( ' ~

män oC'l! andra. lIa n förkunnar evange
lium för höga oeh lCl ga, rika och tall-ig:1 . 
l en predikan för bankirer hi'tr i Sh ang
hai för lite sedan, ':'lde han: »)Kris ten
domen orh dc tr-islna bira Kinas hOPfU ) 

I1:1n bilsk:lr Guds ord och har köpt tuse ll
t;l)S Ui!l!ar och \ 'ya T 's la ull'oten för alt 
sp rida deTi!. 

Ett ;:tnnat bevis på den kommande dag
liriiek ningen i Kina är den fr am g ng vi 
hava rönt i trag a om sprid a ndet av den 
rörC'sb " na millionen Nya Tf'slamenlen. I 
trols av inbördes krig och Jlinder i tran
sportering s::t mt den Krlstuslicntlig;: :1gi
latil'lI en m. m. h a rdoek spridandet av 
Nya Testa l11enll:n , allljämt [orlg;llt. Hil
till s ha ll1cra än S f'X hundra tusen ex. 
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av della liv ' ls ord a\·!;;inl·; till m is. ionä
rer, pCls lo!'(' 1' och :lud r a ki ll" sisL l kri s l
liga arbel<lrc. Denna s tora sC'ge r ~ir vun
Il en genom trons bön av (' uds barn i 
m:', n" a Hinuer. 

Fr~ul n~\r a och fjiil' l' :lll kOlllma llnder
rätleher cm de ~ Ic r a u:-h hil"liga Yäl
signchei" sprirlandet av ddt :1 Glids ord 
medfört. Mr llermann Bed.cr tran llllnan
provinsen h a de bt.: .~ärt 8,000 Nya T 's ta
men len för silt s lora fält på en och en 
halv million jnv~llare. Nu önskar han ra 
25,00U ~x emplar till. Han skl'ivl,r: )De 
försIa 1,1l01) )Jya T(' .,lamenlena h ava blivit 
spridda, och v~·tlsignclsen därigenom öve1'
ga l' all vår förväntan. De kristna hava 
f:'llt mera lust att lä:sa s in Bibel. Vilr ,l 
mölen äro bättre IJl'sö'k ta, och m :lnga 
ha\'a bcs iiimt sig för att tro pa Krislus. 
Så 5nart vi ra ilera Testamenten, skola vi 
bör.ia utdelning'C'n vid v,ir:! elva ul stalio
ner. När soldaterna här nl;lslc draga sig 
tillbaka tvingade dl' folket att bära saker
na. En av de krislna tog>. men han sade: 
' Jag ~il' CIl kris ten.' Soldaten fr:lga de: 
'[-furu kan du bevisa det?' Han tog då 
fr!llll sil! Xva T es l:1.menle nr Iickan och 
soldaterna läto honom ga. 

En kill('sis],: medarhe are har lJ!ivit myc
ket välsignad genom at t sprida NV:1 Tes la
m cnten, sa han har beslnt,lt sig för a tt 
göra det så Binge 'han lever . 

En annan kinesisk arbetare omlal ar ett 
underbart r cs llllat av atl giva Nya Tesla
mcnlen till s;:lclana som voro l,ris tendomens 
mols t;lnc\are. I-Ian säger: 'J :l g fiek tjugu 
N. T. och gav dem till ljugu män S0111 

voro kriskndom, fjl'l1tlig:l. Vi föl jde dem 
m ed intr('ssl' och förbön och jag är nu 
glad alt bmna <'t,~a fjorlon av dem ~iro 
yerkli ?-(:l krislna.'») 

I [ro [s av allt missionerande under flyd
da :'1' i Kina, S:l [ror man, alt ännu l'in
nas lre'hundra nlillioTlr!' människor i Ki
na som inlt' hört ett 'klart evangelii bud
sbj!. Det har blivit sasom en börda p[l 
mr och mr's Alex R. Saunders hjärt:ln, alt 
anstrtingningar skola göras nu föl' att pre
dika Iridens e"all,~eliLlm till alla individer 
i 'hela Kina. Mr Saundcr~ sk river: 
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})Uti apostlarnas drtga r var det under 
SV~tra tid er, under förföljelser, som c\'an
gelium gick framåt. Har inte nu Herrens 
tid kommit för ett stor t evangclii segert:!g 

Kina? Evangc!ium skall predikas för 
h ela skapelsen, och i Kina finnas ännu tre
hundra miJlioncl' som cj hava hört 'fräls
ningens budskap. Skola ej vi göra vad vi 
kunna för alt bereda dem tillfälle därtill ?» 

Ej det obetyd ligaste tecknet för att ny a 
tider stunda i Kina, är det sto ra intresse 
för bön om ett andligt vittomfatt'll1de 
uppvaknande, so m den Helige Ande har 
väckt i många Guds barns hjärtan. Mr 
Robert \V. Porteo us, en missionär i Kina, 
so m vet vilken mak t det är i bönen, och 
vad det menas då himmelens fönster öpp-

Rättelse. 
I Sinims Land för den 5 sistlidne april 

hade på sidan 7G, andra spaltens femte 
rad in smugit sig eLt tryckfel, vilket vi här
med bedja att la rä lta. I tidningen s tod: 
»Johannesröster från jorden vi än be
höva höra». Detta sk ulle i s tället hava 
varit: »Johannesröster frrtn Jorda n vi än 
behöva höra.» 

Samtidigt som vi h ~i rmed rätta detta 
Lryckfel, bedja vi vår Hisekrets om benä
get överseen de hädör. 

Famil.ienytt. 
iVIissionär No/h. Engbäck har meddelat, 

aLt Herren den 10 april givit honom och 
hans hustru en SOI1. S ~\väl moder som 
barn bdin na sig väl. 

Swanwick-konierensen i England. 
Rina Inlandsmissionen anordnar årli

gen en konferens i S\\"anwick, som bl. a. 
varit en hidragande orsa k till att försla
g"t 0111 S. M. J(:s Steningemö\'en på si n tid 
iramkom . I ,"Il' hölls denn a konfef('ns den 
IO-lG april och missionssekrell'rare Lin
den hade förmånen fä delt,l,l2/1 i den. 

nas, ",ä;.;er: »U tsilderna för en slor v~ic

kcbc i Kina h ar aldrig varit bältre ~\n. nu. 
Se j,llj vill göra na go t ny tt, redan I1U 

visar det sig; märken l det ick('" - Gud 
vill utföra f tt slor t "erk i delta la nd. Bed 
för h ela Kinas uppvak na nde. Bed i tro. }) 

Skda "i icke bedja mera allvarligt och 
mera uppriktig t och om mö:jligt avsk ilja 
en Lid (b!~ligfn, alt bedj a föl' missionäre r, 
pastorer och ,kristna i Kina, samt för 
spridandet av Guds ord, och för elt vitt
omfattande andligt uppvaknan de, sä att 
dessa nu sy nliga daggryningens strå lar 
snart ma förvandlas tii! en härlig so lklar 
morgo n, Lill ett stort andligt uppvaknan
de, som icke förut haft sin motsvarighe t ') 

Detla var i sannin g en oskattbar för
mån. Outsägligt uppfriskande och upp
muntrande var det a tt få lyssna till de 
bibelstudier, föredrag och mission sskilcl
ringar som höllos vid konferensen, sä r
skilt på grund av att man därvid fiek eH 
S~t starkt intryck av frimodighet grundad 
P~t Jesu Kristi segerkraf t, särsk ilt uppen
barad i hans död och uppståndelse. 

Talarna malade verkligheten just nu 
med alla dess sv{trighe\·el". De blundade 
ej för det fruktansvärda motsL;ind, som 
IlU möter Herren s viLtnen i Kina. Men 
»fasthållande livets ord» och fuJlvissa om 
bibelol'dets sanning m~llade de dock för 
oss [,'amtiden lika ljus som Guds löften , 
Killa Inlandsmissiollen hftller oeks~t j u:, t 
nu pft alt övcrliigga om en vittomfa ttcl nde. 
hafli,o; framm a rsch för a tt Jesu Krisli 
cvangl'i ium m[t bl i.va j}1"(:dikat i hina. 
där det ej ännu bl ivit förkunnat. 

De m:lng:, OC!l djupa intryckelI fr ;1l1 
kOI1[erensC'n [iil'ena sig i att mana fr8m 
elen bönen: Give Glld Kinamissionens viin
nC1" i Sverige mera av den tro och frimo
dighet, som log sig s'lkr afl iga ultryck p it 
eknna konferens. 
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s. IYl. K:s arsmö!e. 
Svenska ;Vfi'" ionens rZi 1I:L ~lrsm~,~ Le 

komml't" v. (;. aven innl'\lar8P;[e i\r ah 
h~'dla,; i S,ockltolm vid I,-ri, r ii limmcls
Linlsda,~, som i ;l!' inLlll,'r den 17 maj. 

l niist;l nummer av v;,;' rirlning, som 11t
konu\1er i tid för arsmötet, huppas vi 
kunna infiir8 fullständigt pl'ogram för 
årsmötet, IiH'Il redan nu vilja vi <lllhcfa!1a 

detsamma åt missionsvännernas JLlgkomst 
i li;rbön. 

Arsmötet kommer v. G. alt )låga t. o. m. 
lördagen den 19 maj och programmet för' 

fredagen den 18 komm; T bl. a. att upp
I:ig;1 avtäckning av framlidne missiulis
sekreterare )latli. I-Iögmans gravv~J.rd på 
Bromma Lvrkogård. 

Svenska Missionens i Kina Bibel- och Ungdomsvecka på 

Steninge den 1-5 augusti 1928. 


Även della 'Il' hoppas vi kunna ordna elt 
SteningemöLe - i början av augusti. Och 
nu ville vi ul bed ja oss en handräl"1ming av 
alla missionens vänner: Hjiilp uss alt 
samla deltagare! På Steninge ryms en 
stor sk,lra :lV ungdom oeh en liten skara 
av äldre. Den senare kommer vanligen 
~;.ialvmant, den förra mf\ste vi. försöka alt 
n" pil. olika sätt. I denna rasLlösa tid, då 
sä l'skilt de unga slitas mellan Sel m,lnga 
stridande intressen måste det vara ovär
derligt för dem alt nagra dagar i lugn och 
ro rå komma under det inflytande som 
brukar vara rådande vid dessa möten. 

Det stora önskemåld med Steningemö
tena ar nämligen, att dessa måLte ra hjäl
pa deltagal'nct in i en s8.dan ställning till 
Hcrren JI.'SUS, till Bibeln, bönen och mis
sionen, att de i ~in man m~ltLe bliva med
hjiilpare i S. M. 1\.:s arbete för Kinas eya n
gelisering. 

Programmet k ommer" bl. a. att upptflg a : 
Före fruko s t: Geml:nsam, stilla bune

stund. 
På förmidda gen: Dels bibelsludium, leLt 

s:lsom vi hoppas a v mi ss ionsdird:tor E r i k 
Folke, dels kortare orie nterande för ed ra g. 

P,\ aftorien: Ulflykter och fri samv~ r o 

m. m. 
Mcdvcrf:andc: 

Talare bliva lecl:!re och hemmava r a nue 
mission~irer inom S. 1\'1. K. 

övriga mpddclandcn. 
Slt-llinge gamla, st:.ttlig ::r. sloLt vid en vik 

av Nljlaren Liges nUBI er :=\. av v::..\ r a 1ro,Qna 
vänner direk tör och fru Linclmark, som 
där godhe lSfullt 10ya L alL iivell i , d ' t8ga 

emot os~ . Med jiirnväg kan man resa till 
JVlärsta stalion, ungefär milt emeJIan 
SLockholm och l'ppsala, och därifr,j n 
hii.mlas man i s;1 fall med bil eller anlla t 
fordon den eirka en halv mil lilnga vägen 
mellan Märsta oeh Steninge. Hesan dit 
kan ocks ~ lämpligen företagas från Stoek
holm med ~lIlgMt. De, som ha cyklar, göra 
väl i att meuföra d eSsa. Priset blir för 
malen kr. 3: - per d ygn, vartill kommer 
en mindl"l' 8vgift för hyra av madrasser. 

Då vi gärna se, alt detta möte atmin
sLone delvis får karaktären av ett »l!igcr», 
El de ungdomar, vilka kunna finna sig 
d~iri, breda sig på alt ligga på väl stop
pade halmmadrasser, och böra de själva 
medföra s~inglinne och filt. I »lägn'salar
11al) komm et" även ett antal sängar med 
halmmadra ser och filtar alt ställas till 
förtagande för (km som S:l önska, dock 
med en tillägg avgift av 4 kronor. Dess
uLom hoppas vi kunna mottaga åtm in
stone n,\gra de!L;lga re saSom giisler i p "n
sionaLet. Priset lör dess;l plahrr kommer 
att meddd::rs .'enare. Hancldulc och säng
linne medfö r::rs av alla. 

I-I~irliga bad och en underbart vackl'!" 
p:.lrk mt' I i övrigt naturskön omgivni~.:;. 

Anmälan om del ta gande Lorde sn~l r',l~t 

och h els t före den 1 juli, s('nasL den 15 
j uli. göras till Svenska Missionen:; i Kina 
exp., DroLlningga tan 55, Stockholm. Det 
vore öns kl igt aLL samLidigt med anmälan 
erhilJla uppgift om vilk:, som nöj :1 s i" med 
» lä g ·r ~lno rr1.nin g~ rn a » (och om siing ön
skas), OC11 Yil ka ., om uTlska p h.LI" i pell
siona te t. i'ör placeringens skull bör även 
;11,1('1" uppgiv8s. 

http:gravv~J.rd
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I-Ie7l're, tag hand ont oss unga. 


fler,c. lay hund om oss unga. Vi vela ej ul, 
pi vc lo. ej in, 

(ulll (I/) oro ä,. hjärlal, lungl och fo rsay/ /)(ul 
sinn. 

!fur kunna TJi /)e/ u vägcn, fl erre - den väg, 
snm är din? 

Herre, lag 	 hand om oss I1ngo. Vårt liv ä,. ('n 
bat på en svallande s iö , 

eller- en s ky i slormcn elter i blasl e ll rö. 
Vurl liv ä,. 11./ .' 1 IiI/ all levu och länglon erler 

alt dö. 

flerre, lag hand om os., unga. Vo,. kmivind, 
\017' k orwncr, den rycker oss med. 

Vurl .s trömdrag, om än sd litel , halar all dra 
oss ned. 

Ocll likväl ville vi , J[erre, gd Irogel (rllT!ul l 
din roka led. 

H erre, lau hand om os.\ unga. Fram och till
buh, som pendelns slog 

svänger väl'l liv i sländig växling au noll 
och ring. 

Och mill un dcr segerjuble l lida vi nederlog. 

flf Tre , I"g 	 hand nm oss unga. Vi vela sä väl 
vad (Id är all UJIand 

i1iija sig till all vilio , (y/la s av h elig bNlnd. 
(,ch sen , när härnä81 del gäl/er-, ej gitta ly(la 

en hand. 

IleT/·c,. lag hand om oss unga. Iblan d kl ,' 
man le, mai varsalens sken. 

,lJen .lä när lill hös t del mörknar, om l immun 
, är Iy sl och sen, 

cIu si/ler man nissl och gråler över sig själu, 
alkn. 

I1l'rre, lau 	hand om. 088 unya. 5(i mycl;cl .50rn 

synes, se! lilel snO? ör. 
n"t lir I'n _"n ('a, n fl rrr (', -"n/H rljllpl pli vårt 

hjärlo lär. 
Och sen d el .som oldrig synes, men likafUlII 

finnes där. 

[[ erTe, luU hand om o,ss unge!. Du ve/, där 
är nit.yo!, som 17J nrl cr oss ner, 

hUI" oi än gm.la och U"uu, blir del dock 
in lel mer. 

\"i /l,.'un nu ej bäliring (innu, om Du icke biill
ring ger. 

II "rre , tag 	 hand om oss un ga. Dig ha vi sel/, 
lilL din likhel vi Ini. 

;,Ien .\uarl är al/ udgen uela, -'varnre uäqcn gli. 
Sväras I IW lI/1l är lanken att 1I1drig IUl 111M 

vi nit: 
Du är sia r, du ]Terre, vi bara yn/.:/igl små. 

fl err" , lag 	 hand om IJ~S ungll , och lär oss all 
s Lå [ör din äsyn still, 

somlode och av hjärtat viska var bön Dig lil/: 
lIcrre, Du vel, jag uill ju; hjälp - all jag 

inle vill. 

(Ur Liv octl Längt a n av S. Da·hlqvist .) 

Bön om n:'ld och välsignclse till alt lcva 
ell j'ätt vardagsliv, s . !),':. . 

Hi;n orn nll en ny <l~I ;I~ i san ning 111 :1 gry 
hina, s. HJO. 

S. 1\'1. ]\.:s 	 ;\]'smöte, S. 1!J:1. 

Bil w1- oc h Lngdomsvcd.an p ;.l Stcningr 
s; lOJ. 

SliiJlnin gcn jl~' S. M. h:5 [iiU , s. 105 L 

Missionens ekonomisk;; behov. 

:dissionsliclnin g('n Sillims Land. 

i 
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Från S. M. J{:s fält. 
( l··or·ls.) 

II. 
Vi besök te i enlighet med predikoplanen 

lör disLriktet de tVcl platserna Tienshang 
och An-vi de tv:, senas te söndagarna. På 
den förra platsen gavo vi p{l anmodan en 
oUentlig skioptikon-förevisning på lör
dagskviiilen, men som det var i ett stort 
familjetempel och vi hade bortåt eLt Lu
senlal m~inniskcr av alla åldrar och kön 
närvarande, sa blc·v det ej så stilla, att 
man kunde känna nagon mottaglighet för 
budskapet. Dagen därpa hade vi en mera 
privat förevisning i kapellet, och d~l var 
det mycl,et stilla och den mest spända 
uppmärhamhet. Vi moLtogo n~,gra besök, 
bl. a. av byfogden, en av mandschuLidens 
lärde, en god man, som söl,er byns bästa. 
Tyvärr s\'nas manga av befolkningen icke 
uppskalta hans räLtskaffenhet, utan han 
har mycket bittra fiender, och helt nyss 
anlades mordbrand i honom Lillhöriga lä
gC'nheter mer] tillhörande halmuppI8g', och 
han gjorde stora lörluster. Han vissLe vem 
som lag ba.kom, men vägrade att vidLa.c:a 
[I tgärder för vedl'['gäJJnings utkrävande. 
I-Ian var glad ~\t vara besök och flt att täl
Let sImIle komma dit än en gcing, saml 
var själv med heIn sin familj närvarande 
vid Iörevisningl'n p,i aftonen. Det finns 
nagra stycken sadana, lik a Nieodemus i 
(len I~y:~. ol'h det vore g'olt, om (Je finge 
vara [örem:d för särskild för)Jön. 

I den tral,len likasom i An-yi ha (jl' som 
följde med der:, adventi s liska rörelsen helt 
och hrllle! dpgit sig ifrCIl1 de andra lro
ende och sambs nu P:l lördagarna i ns i~ 

iIsien. DCI1 sl,018 som förut uppeh llllits i 
staden n1l'd för ändamålet särskilt givna 
medel kan nu ej öppnas, men de lroende 
i den trakten äro S~l ivriga all [11 sina barn 
i ],rislen skola, atl de s.iioil\'ll anordna en 
dyli k i byn T i'n h nng. d~ir rörre hinIren 
i sk ol.. Il iTIlll' i s l.n den för mycke t 1'in .ga 

adöning nu s];r:\lJ unclerv;';::, deras barn. 
Jag är glad, an de göra det uLan bidrag 
av miss ionsm erl cl. ty de vinna no.c: i slyrka 
därigenom. \)eh det var nog oeksa klokast 
aLL ej nu s :l~om mission göra nagon sådan 
insats i arbetet där. 

>,.: 

I An-yi har rörelsen börjat slå över i 
andebesättclse, och det ser ut som om de 
själva börjat bli medvetna om, att dc kom
mit i beröring med sådana makter, som 
de ej kunna konLrollera. De andra troen
de där slå halvt skrämda, halvt undrande 
inför Iörell'clserna, men de äro tacksam
ma, alt dc ,luppit undan. Onda andemak
ter synas taga vi"a a v de hänryckta i be
sittning och tala genom dem, sa att de 
lmdra första, all det ej är av godo. I de 
Ile,ta Jall ha de hiuills lycl,ats utdriva den 
onde anden, men det har ockd hänt, att 
det misslyckats. Ett sammanträde, då de 
skulll' rådgöra om alt ansl"l[ b lägenhet 
och org'aniser~ sin verksamhet, måste 
upplösas, emedan en av de närvarande 
fattades aven sådan ond and crn:: k t och ej 
gl'nOIl1 de andras böner kund e befrias. Vi 
hop pas ännu alt de skola kunna föras ~Iter 
från sinn vägars villa och den söndrade 
hj orde!l at e rJ'örcna ~ undcr en Herde. 

Ga mle äld ste \Vang i An-yi är mycket 
medtagen av aHt della, och kilnner bör
dan tung. Det är goLt att han har en så 
god hjälparE' bredvid 5i <1, som deras sön
da";;skolleda re. vilkcn lov nr :-lIt bli en pl'
Inre i förscllnlillgen, om Herren Elr bevara 
honom, varför jag anhåller alt han Hlr bli 
ett förem id för förbön. lIan om\'ändes til! 
Gud i förs la harid genom Dr Guinness, d~\ 
denne var i Kaircn~. I'~!.n hade gC, lt till 
sjukhuset rör atl h~ib;:Jla en Sill l,amrat, 
liksom han officer i provinsens arme, och 
),0111 (L\ i tilliälIe aLl höra Dr Guinness ta
la im de ], 'söl,ande i gä,trummd. och 
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d e tta Llev börjall till 11<\[1s omvändelse. 
EIl liten tid besökLt.: h<tn sedall gudstjän 
s terna p;.\ C. L }'l:~ s t<ttion i s taden, men 
da uppbrottsorder ], vm , gick lian m ed sitt 
truppförband och till dd y ttre upphörde 
ha n oeJ-s ~1 8U ha röriJindeJ. e med kristen
domen. Ntir han sedan log avsked och 
kom hit till pro\,j:l ~t.: n, fick h<tn em elll'!'
tid nya tillfällen att h öra och df! s pir<tde 
den garn l<t s,idde n upp och sy nes J1l1 bära 
Ii'l1kt. Dct är ett uppmuntrande exempel, 
oeh ger Iller hopp ii t den som a lllfort fiir 
~:1 på en förhop p ning. 

* 

Det behövs i sanning att man har fasta 
och beprövade och vi sa medarbetare i 
dessa dagar. Som kanske Verner W es ter 
reuan skrivit om ef ter sitt besök i Shensi. 
ha skolmyndigheterna i Pucheng på et t 
gansk:! pockande sätt lagt beslag på en 
del av missionens läge nh e ter därstädes för 
att inrälla ett kvinnligt semin arium. DI' 
lära !:. o. m. sökt bryta sig in i missio
närsbostaden för att även taga denna i 
besittning, vilket emellertid på ett eller 
anna siltt (ej utan pekunier förlust) lyc
kats avvärjas. Huru länge en s,ldaJl va
penvila kan bli gällande är nog ovisst, i 
synnerhet som elen ena myndigheten 
snabbt avlöser den andra, och efterfölja
ren ej erkänner företrtidarens uppgörel 
ser. Bleve det fred, kanske man kunde f,'t 
n~tgot bestämt att rätta sig eHer i alla des
';;1 förhållanden. Nu är allt god ty ckligt, 
0:11 det har ju ock',:l s ina fördelar ibland, 
ty sal,er kunna emellanåt h ärigenom av
göras med mindre besvär. 

FörhaJlandena i Hoyan,~ synas på visq 
sätt n,'p;ot bättre nu. ty den föne »koJll
mendanten)) har dragi t sig därifr~ll1 med 
sina trupper, s:.t att bdagringe n är upp
hävd , Ikn :lniallande generalen h ar dock 
ej själv \' :Ig:l t laga s taden i bc' itlning, ty 
han fruktar, ;l 't i ~a fall F engs r eguljära 
soldater skulle komma och a ngripa ho
nom, emedan ]lan är beordrad til! fronten 
i Honan, men ej iiI' böjd att »dra avsted». 
Följaktligen P: l~ t:"tS dc', alt han iir i färd 
!lied alt draga inat bergen föl' att ~tlerl,l~a 

si n ramla ro)] av rövarhövding, hur det 
nu ka n vara med sanningcn av dcssa 
ryk ten. 

Hövarebanden hallas alltjämt vid ma:, t, 
OCIl folkei utpre:;~as än av svlu;l !CJ' och iin 
av rövare, så Elnge det finns nagot alt 
uressa fram. ;'ddslen fra n Shanchuw var 
iliir Iiir n~t D" ra d a o 

d :l r sl'rlan oc h beräHnde, 
att mi ss ionens byggnader där nu öVt.:rlil 
gits av partistyrelsen på platsen, vilkf't 
göl' det n ~ go t lättare för de våra att f:t 
dispo nera de för arbetet nödiga J'lImmen. 
Vid en fr,tga e ller rörh;dlandena i hans 
hem, svarade han: »j\lIt är lugnt och gott 
där, men folk et i byn vilg,lr inte 50V<.I i 
sina hem om nätterna. Antingc'n gräva de 
ner sig i halor lite på akrarna, eller ock 
taga de sin tillflyk t till grottor i de tvär
branta terrass väggarna, dit de klättra upp 
på stegar, som sedan drag ;J s upp efter 
dem.» - Och detta skall kallas lugn. I 
dag kom brev från äldsten i Lingpao, som 
beder om förbön föl' sig och de sina, ty 
hans by hade nyss plundrats aven rövare
hord som tog med sig allt a v värde i byn 
och brände eller förstörde det övriga, dö
dade en man och bortförde ett tjugutal 
att hitnas mot lösen, samt även drevo med 
sig ett femtiotal av deras kreatur. Bland 
de Lingna äro äldstens äldre bror och en 
av våra medhjälpare, och det är omöjligt 
a tt förutse huruvida och p å vilka villkvr 
de kunna lössläppas. Det ser ut som om 
vi sk ulle nödgas öppna en särskild nöd
hjälpskassa för de stackars kristna, som 
sttlu nda utplundras. Alt söka hjälpa den 
s tora mängden är ju omöjligt i dl'ssa ti
der, då alla bidrag i s törre ska la genast 
sk ulle läggas beslag på av militär eller rö
vare, men dc trol 'nde sl,ulle möjligen 
l,unna hj ä lpas litet i sänder, och de äro 
ju dock lemmar i salllma kropp som "i. 
och vi behöya minn~ls deras k roppsliga 
nöd, »S, 'om dc där u:'1; hava en kropp». 

Häromd agen hade jag besök aven av 
våra gnm la elever i en,!!;E'lska s ndket, som 
är lärare i. en grannst<ld, men var hemma 
under ferierna, Han vill a lltfort låsa Guds 
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ord, och det gör nog or"-sa intryck, som 
k<m ske kan biir:< fruU (' ilerhan d. Vad som 
sä rskilt gladdp mig i samtalet med ho 
nom var att han och ('n a nn a n h a ns 
kamrat, som oc[;,sa gClr pa gränsen, da de 
nyss varit lill sammans h ade samtalat just 
om Bibeln, och h ans vän hade uttryck t 
s in indign<1 tion över Judas, som kunde 
förråda sin Mästare. Att de just h<1[t f>tt 
:i.\da nt samtals~imne visar väl, a lt Jes(] ~ 

äger en stor pb ts i dera~ medvetande. 
En annan glädjande lj\lspunkt är vad en 
ting lärarinna be ri,itlat fr ån sin sko la i 
PingJu , där egentligen ej n ~l fron kris tli g 
verksamhet bedrivits. IIennes elever h ade 
kommit och frågat, varför hon var s[\ 
olik de andra lärarinnorna, varför hon ej 
svor och bann ade dem o. d. H on ii ck då 
o~ök t tillfälle a tt förklara or~aken. Hon 
hade flera g~\n ger inbjudits a tt ga på tea
ter av sk olans r ektor, men avböjt inbjud
ningen. Slutligen frågade h a n, om hon 
var van a tt gOl på mycket bättre teater, 
så a tt hon därför ej v ille se deras. Då 
fick hon rödd ara varför. På detta sä tt 
lränger nog den kristna surdege n igenom 
mer och mer, och åtminston e rörberedes 
jordmå nen för det siide, som en g,mg bn 
komma alt nedläggas däri. Knildningen 
av Kinas s tora deg mcdför nog mycket 
lidande för alla nem som salunda skola 

. bl.andas samman, l\\en det är sa Guds rike 
trä nger igenom ä n i dag, och vi beh öva ej 
förl ora hoppet. 

Axel Hahne är i Puchow och hj ä lper 
Verner "'V('~ tC'r med en bibelklass . Hos 
~[ aria P ettersson är allt gott oeh arbetet 
forlgår obehindrat. Här äro vi friska 
och glada att kunna och få arbeta . 

:\!C'd varma hälsningar till Eder alla· 
och a lla v,ha med8rbelare därhemm a 
olika ddar av landet. 

Eder alltid till g ivne 
Carl F. Blom. 

FI'ån ett besöli i Shensi. 
Ctt r ~itt Einge på tänkt besök på almin

s lone ,, ;ha närm as te sta Lion el' i Shensi 
förelogs h elt hasligt i förr;l veckan, enär 
e tt jJar saker upp ku mmit, som fordrade 
rask t a\' .~öral1 de. Allts ;l bar det iväg för e 

dagningen härifd n rör .11 t l\omm8 jus t 
lagom för sent lill b;\ten eller fär jan. ~l e n 

S<1 skull e det und er:i n·t nog den da'" n g;\ 
lva i slället för som v ~lnlig t en hM. Gula 
noden komm er sak ta men säker t över 
Il är~l t. Den har nu ändrat sil t lopp inle 
mindre ä n en h alv svensk mil österut, 
IiimIlande lika stora shi tter pil and,'a si 
dan. Dessa nyss tUl' l'bgda slätter äro vt
terst besvärli .!,a alt färdas över. Det \' ;lr
!:l'n bär <;:][e r brister. 

Kom på kvällen Lill uts ta ti onen i Chao-i. 
Där bor f. n. en liten fa milj på man och 
hustru sa mt en Wt'n nyföding som flyk
tingar ifrån en plats tillhörande Hoyang, 
(Ch'l'l1ghsien), som nu är under beliigring. 
Jag Jorhalte näsla morgon r esan med 
Tungehow som mrtl. De t kändes riHt 
egendomligt a lt helt plötsl igt !';'l se den 
väldiga s ladsmuren, den sy nes nämligen 
inte ösleriIr~\ll, förrän man är S[l gott som 
rakt in p~l dCll. Denna var de t, som mot
stillt en n ä~ tan årslång belägring och in
nanför vil ke n sedan dessa gräsliga hän
delsel' försiggick, som oHa följa med in
laga nd et aven plats. 

Framkommen till missionss tationen fick 
jag veta, att militä r en, som använt den
samma lill fä ltlasaret t alltsedan s taden in
togs i h ös tas, lämnade platsen endast tvä 
dagar förut. Och vi ~om trott at t de ut
rymde lokalerna för fler a m[\l1ader sedan ' 
Det var med s lor l8cksamhe·t till Gud ~om 

jag fann, alt lokalerna inte lillnärm rbt'
vis äro så ramponerade, som rapporter 
diirirrån lidigare givit vid handen. Kine
sen är bllen iör överdrift i uppgifter. 

Gosskolans lägenhet p~\ s tora framg:Jr
den hade i s tort sett endast f~llt en hel 
del fö ns terrutor sönderslag'na samt kijks
avd(']ningen åtskilligt tilltygad. Lilla mel
lan.~:\rden mellan skolan och kapellet l,an 
man säga vara fullkomligt orörd. Inte 
en glasr llta sönderslagen. Manliga g;1sl
rummen lik:1 ,;<i orörda med undant:1g av 
att troIia n tre av de fyra dörr..;kivornu 
i genom "'unge n lallas, men delta avhjiU
pes m ed att man tar Lort även den fjä r 
de, ty den väldi ga , ma~,;j va portl'll i g~

nomgången finnes kvar. .I3oning:ig [\rd c n~ 
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tio dörrar i sidohusen tord e S:1 gott so m 
alla vara i beh ;'dl. Endast e ll ka rm utbru
tell. ,\lLt kann:lr och ram,\!' i fönstren i 
])ehidl men inga glas. 
P ~l (1<-n innersta ga rden iiro däremot 

a1l8 dörrar. s tora och sma. !lorta S~lInt ett 
par k8rm'lr. Enda,; t na.L(ra la fön s te rra
mar faa<i ~ men naturligtvis alla gLt sen. 
Kann8rrw dock i behåll. 

I lclpelld biro ;.lila dl' li o stora dörrs ki
vorna framtill sa mt tva av dc f\'r:l bak ~lt 

borta. Li kas" dörrarna och en karm i 
de b~lda gawlrummcn i k8pellhuset. Det 
v iiI diga fönstret i kapellet iiI' dock nästan 
orört. Predikstolen är n:lgot ramponer8d. 
Flickskolehusct s fyra dörrar och tv å kar
mar borta, men fönstren kvar. Skjulen 
(Jcll dc m,\nga mur8rna pet den långa 
och s m:da sidog :'lf(len äro i ruiner. 

Skadegörelsen på hela stationsornradet 
iir :tlll s~l s tort, myeke t s lort , och det kom
mel' a tt kos ta sla ntar att Hl det i strtnd 
igel1, men det är d ock inte på lång'l hall 
vad jag väntade etter uppgifterna vi fått. 
Jag bn emellertid mycket viii förstå 
dessa. Bröderna h a sett det my ckna 
shäppapperet p:tldistrat P :l fön s tren, 
m es tadels utvändi g t underligt nog. De ha 
ej sett fönstergla sen och näs tan inga dör
rar, emed<lll dc sis lniimnda använts i 
rummen till liggplatser . De ha sett det 
oerhört m yc kna sk räpet och snusk et, bl. 
a. dellna massa a\' denna viimjeliga i sj uk
v;l J"rlen al1\" iinda bomull, so m ligge r över
allt pa gårdarna. 'i"i frl komma ih il;'; att 
det varit sj ukhu s för hundratal s ';trade 
sold o ter med v~lrd av dessa lindrigt rE'n<1 
och l indrigt Lllnnig8 sjuk\' rlrdare. De t val" 

( ' Il ohygglig sy n a tt se all denna anviinda 
bl mull. 

Vintr iidet strlr kV8r, och invid d e lta var 
det som vår broder Yao dödades. Gamhl 
bilJelkvinrJ8n SUllg och en ann<lll gumma 
\'oroflsyn a vittnen h ii rtill. 

hilll' ~ i ska möbler, b ord, stolor, bänk:l!' 
sa mt skolhord finnes det en hel dd kvar 
u i.,,\,. ),[en järnspislar och kamin er, sys
tel" r. .\ cl;zd ls V:t g ll , orgeln, vems den nu 
var, jämte a lla andra pu stationen kvar
liimnacle s:lkcr äro full s tändi ;.; t försvunna 
utom en del b öcker och andra s m:l.~aker, 
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som brödern<l p:tss ::lde pa och JJllro J,orl 
under Uiri"ldclsen, men j 't g" vel int e egelll 
li .~e n v ild det var och vem det tillhör. 

Genast eltE'i" utrvmmondct börjades s tor
städning och i lIl:lI1d ags k ulle gos~koJa n 
öppnas. I söndags haue vi gud s i.jän stC' n där 
för rörs ta .~angen efter sladens fall. EV8Jl
ge\i~t('rna och läraren flytta in sin:1 fa
miljer i flUllITIen p" s tora bonin .""gil r dcn 
och <1ven ett par andra familj er "" all 
lii.~e!lhetcrna hli sa uppt:.l gua so m m öj
lip·t i händ 'Jse a tt. yll erIi ga l"l; inb'ar tering 
"kulle iIragakomma. Den hyrda sidogflr
den för. kvinnoa rlJe tet har ö vert aa its av 
ett jlar nu P:l egen hand praklisera nde 
liikar{';]ss istenter. Vi f,i ~;\ )edl'~ hoppas det 
bilsta m er! 8vs('('nde p fl denna sta tion . 

De troende ha varit ytterst för skräckta 
och det torde komma alt taga tid innan 
de komma över d e tta och mera Irilt sö
ka sig till gudstj äns terna igen . pr, lands 
bygden är det bättre. Tältet ~ir uppslaget 
i en by och pred ikanterna a rbete där som 
vanligt. Ett par lJibclkvinnor resa i da
garna dit för att S I; till att kvinnor kunna 
komma till tältet för att höra Guds ord. 
Det är sMedes med frim odighet vi va,~a 

se fram ;} t och brödeflla voru Sil förhopp
nings fulla. Det v;lr dock Sa kärt och 
uppmuntrande att [;.1 träffa d em, några 
av dem n<lturligtvi s. S,l \'Jr de t OCkS[l för 
dem att tr ~i[fa en av c·,s, det förn a m s S~l 

väl. 
I Pucheng ha m y nclighetern8 beg~irt att 

El LIlla f1i dskolelokalerna mer] inven
tarier för elt tillJ':l llig't sml"J,:ulelärarinne
semin<lrinm, rn fral11ställnii~ .Ci . som ju in
te kan nek"s i d('ssa tider! Dc ha redan 
börj a t s i tt :Il"be lE' d~ir. N oggra nn lört('(' Ii:
uing övel' lånade inventarier har upprä t
tals. Den politi sk ;) prop<lg ' li1dai0reningen 
och skolföreningen i s taden hade sam" 
mang:1r.ld'lt sig för att laga :i\"('n mi ssio 
niirsbost8Cl en i ])rsittning m, ·d in\'entari('r 
och allt. !1lrn dett a a\'slyrdrs dock JIled 
mandarine ns hjälp. och torde kunna an
Sl'S vara skydd8d för vidare för sök lill 
ancktering. 

För upplopp i provinshu\"llcl s taden, 
IIs ian, i julas, (Hl a\ sl' vänl s kaclL-görel se 
gjordes P ~l miss ionsstationerna, hä:,t8c1es 
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sedermera 40 skolcll"ver. Av de~sa avrät
tades 11 den tredj e dennes. Dc övriga ha 
;l dömts flera eller fä rre afS Flngclsf's traff. 
Detta naturligtvis icke för fientlighet mot 
kristendomen utan .för kommunism. Vid 
sedermera hällna äminnelsehögtider i 
andra stiio.er ha en del häktat s för samma 
sak. 

I Tungkwan tn~o folkskolans ele ver sig 
röre alt en natt kl ht ra upp en massa pla
kat ll1eo. hätska uttal a nden emot natio
nali s men och .det för övrigt bestäende 
väldet i provinsen. Nu är en belöning av 
ett tusen dollar utlovad till den som an
mäler endas t en enda. Vid överfallet i 
Hsiao-ih och en annan liten uts tation 
ås tadkoms ähkillig skada. En ung evanw,
list prl förslniimnda stationen blev rätt illa 
Iwlwno.lad, rent av misshandlad samt fick 
khiderna sönderrivna . Vidare ledde de 
honom genom gatorna till åtlöje för åskå
dare. 1):, han hörde dessa orosstiftare 
ko mma, gömde han sig p~ bakgården i 
hopp att komma undan men rle sökte upp 
honom. Samma upprorself'lllent drug se
dan till en större köping Kusi, där en av
delning av distriktets magistratsämbele är 
förlagt. Där sökte dc upp mandarinen 
och misshandlade även honom. Det har 
nu kommit ut proldamalion från Feng 
Yii-hsiang att dylika utslag, som ha kom
munistisk anstrykning, skall pa det allra 
allvarligaste beivras. Det ser också verldi
gen ut som om de menade allvar därmed. 

Missionens lägenheter i Tungkwan fann 
j ag vara fullkomligt orörda . En del mind
re sa'kel' ha nog stulits under de tV~1 

månader militär bodde där, men det är 
av mycket liten betydelse. 

Puehow den 16 febr. 1928. 
G. V. Wester . 

Från arbetet bland sjuka i Peking. 
Tiden här på sjukhuset går mycket fort, 

och någon tid för brevskrivning blir det 
Imappast. Jag är emellertid S~l tacksam 
till Herren för det arbe te h an "gi vi t mig 
här. Mycket intrc'ssant är det, och mycket 
ny l t få r jag se och lä ra. Så rika tillfällen 
har jag Ocl, S:1 att komma i beröring med 
mycket folk. 

Just nu iiI' min avd elning full, ja, ja .' 
har till och med IY~\ p a lie nler i elt annat 
rum. En mycket rar ga mmal fru, so m 
kom in så dttlig, är nu mycket lJättre. Ifon 
är en Juisten, ja, hela familjen, söner och 
sonhustru, vill tro pa Bern·D. Det är 
alltid en s[ldan glädje alt komll1a in i (]et 

fummet, solig, glad och lacksam är hon 
Illot alla . ~[in kära fru Chang. Dä jag 
har en ledig stund tiltar jag in lill henne, 
och vi lalas då vid om våra stora gliidje
ämnen. 

Senare. Ja, jag I,om ej lå ngt P~I mitt 
brev i går. En ung stuclen t, som leg~t här 
några dag:lr med luberkler i strupen, blev 
hastigt mycket s~im re. Jag m~ste kalla på 
överläkaren. Allt möjligt gjordes för att 
rädda honom, men liv och död r[lda vi ej 
över. Han dog i nalt. 0, vad det är m~lnga 
studenter som komma hit obotligt sjuka i 
lungsot. N II i vår skall en ny trevlig a v
d,·lning öppnas just för lungsjuka. Nog blir 
dl'! skönt att ej behöva ha dem på allmän 
avdelning. - - .Just nu kom en ung stu
dent (19 år) mycket sjuk. Han hostar blod 
och har hos lat länge. Hela familjen är 
med och det är dt väldigt Ii\'. - - Nu 
äro de lugna och den sjuke är nagot bätt
re. Det är en glädje att få tala till dem 
om Gud. Den sjuke beder s jälv om för
I~l telse och rening. 

Ibland är det så liitt och en S:l stor 
glädje att få tala om Jesu kärlek. Iband 
möter jag ju ett stort motsblud. Men blir 
det fråga om liv och död, ja, då vill 
även de h å rdaste höra. 

En ung rysk fru, 26 år, fick jag Iran 
operationsavdelningen nu. Hon är opere
rad fyra gall.~cr. Obonigt sjuk skall hon 
nu lig.~a hiir och vänta på döden. Vad 
jag önskar, att jag kunde vara henne till 
verklig hjälp. 

Hon först~r lite kinesiska och ännu 
mindre engelska, sa det blir en komisk 
röra av bäda spraken o.å vi språkas vid. 
Jag har givit henne elt ryskt lestamente 
och försökt förklara vikten av att Iro på 
Gud. 

Sedan jag kom hit ha vi fått till å telse 
att ha ett offentligt möte för de sjuka 

http:stiio.er


llO SI ;\ [ \1 S L A NU. .) a p ri l 19:1 

varje vecka. Det är ju inget mi ssionssj uk 
iltls, men skö terskorna iiro diakonissor och 
h:ir (Il' ~n g"r1 krisllig prägel öwr det 
hela. Li'·;;lrl!e, last ej lruelldr. äro myc
kri " iinlig' slämda mot missionen och 
mj-; ·;ioniircrna. Herr Berg hade möten h iir 
varje veeLI si"ta m~llJadcrna. Nu har 'herr 
Dcr~ling det arbetet. Det är en s ~lda n 

;Jiidje a lt se, huru bade sjuka och friska 
s~ mlas för att få höra frälsningens bud
sk:! p. - l\Iånga för si : ta gangen. D~l ja~ 

kom hit h;Jd j~g mycket att ja g skulle hl 
hli lill v:iblgndse för sjukvard,une och de 
kinesiska elewrna. Si s la tiden har jag så 
underbart fiitt se huru Herren svarar pf! 
bön. »Jag h~1l' kallat - j ag har bestämt 
om eder» -. Vill,en nad iir det ej att få 
vandra i beredda gärningar. 

En a v eleverna, en mycket söt och be
gltvad tös, sade en dag till mig: »Tack att 
du kom hit, hade dl! ej kommit sä had e 
jag ej h aH frid med Gud nu. Allt har 
blivit S~l an norlunda sedan du kom.» J\'Iin 
elev sade n;lgo t li k nande i grlr. 

Bed för dem, att de m rl fä nåd alt vand
ra i ljuse t och Srl bliva till välsignelse för 
m rlll ,~ a. 

I jull ~ldorna voro nflgra leksakeer. Jag 
fick bl. a. »en gubbe som springer med en 
kärr8». Aldrig har väl n~lgon leksak va
rit lill slörre gliiclje än den. mi jag har 
små palienter ';Olll kinl,ar och ~iro besvär
liga, Hl de en s tund se huru gubben spring
el' med sin l(ilrr ,1. Tårarna torkas bort, 
medicinen smaka r go lt , ja t. o. m. de fruk
tade injek Lion erna å ro ej Sa svrlra . Just 
nu har jag en mycket förnäm familj här. 
Ende sonen, e n gosse på 13 år, är sjuk, 
och då mås te bade far och mor se till att 
han får dl'll bäs la vården. I går hade lille 
herrn ont i huvudet. Fadern undrade. om 
jag ej måste sända efter överläkaren, last 
han nyss gå tt ronden. Jag sade, att om 
det ej blev bätlre fick y j väl tänka p,j det. 

»Gubben med kärran» Iick springa runt 
ett par slag lill stor munterhet för hela 
familjen. Oeh huvud"ärken, ja, troligivis 
sprang gubben bort med de n, för jag hör
de ej mera ta las om den. Ja , tack för 
j ull ådorna ! 

Tack för kärlekso ml ,:n'l,e och taek för 
förbön. 

Hjiirllig'l hälsnin.'~'lr! 

Judith Hullquist. 

Nordiskt student· och 
gymnasistmöte 

ko n11ner :l! t hedlas å Birkcland nära LiJle
sand i siid ra Norg,· den 4-8 juli H12ö. 

S()m talan, k0I111na bl. a. alt m edv e rk a : 
fr;lll Danmarl,: sogneprcslen I. J3 an!!: fr :1I1 
Finland: pastor Muroma; fr ,' [J Nor ge : pro
k s,or O. HalIe,;by, rekto r Hans H öcg o ~h 

sogn('l' rest SchubIer sarnt fra n Sverige: 
k yrkoherde G. Arbm nn, l ' nders ;!I, <,r , mis
,;!ullsdirl'klor Nils Dah llJcrg, Stock holm, 
oc·h kyrkoherde Carl N'orborg, Foss. 

Följande ämnell komma bland ann a t a tt 
hehandlas : »De fyrabanda sädesakrarn ,l)' 
»1 Jesu fotsp ;,r», »V ~iktare, vad lider na t
len ?», »Kasla icke bort eder frimodighet », 
»De heliga ' samfund», »j;"r kristendomen 
över rörmaga ?», »;\r du redo a tt möta 
din Gud ?», »Syndernas Iörlilte1se», »Allena 
med Gud». 

:.\I ö lesav,~ifLen blir 25 b'., varav 5 kr. in
betalas vid anmälan. Deltagareanmäl
ningar böra vara insånda före den 15 juni, 
ansök ni ng; lr om resebidrag för e den 1 
juni till med. kand. Lars Vitus, Lidingö I 
(a nm iilnings;n g iften insii. ndes fl postgiro· 
kunlO n :r 2212). 

Närmare upplysningar lämnas p[l be
gära n adresserad till med. kand. Lars 
Vi tus. 

Bed;jen jör missioniirerna! 

~~~0W~~ '•• ·/W 
~M'rM~'~'<!><!><~~~~ • • ·/0 
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REDOVISNING 

Hk medel influtna till "Svenska Missionen i H.ina" under april 1928. 

(jrw. 
GliH. 

668. 
669. 

AHmH.I\uu wissj oDsmedeJ. 

" P s . 1110: 5" , till R. A11llcrs OIlS UIl -
d" I"1", II 

)L S ., Mo ni. 
H . ~\.. F. i ö ol.i a , g-m d:o 
ICin:..Lväunrl' i H jo~ghöle Qr h FiJhl

mark , pIl ocr ' l" do g-clI den 1J m ars. 
g li , A . Il. 

W .. Mulidr n. g'II' H. \\' . 
" Mis iUIl"" ii n » i llo1id ou. gm <1:0 
l{,,11. i 1' orju s, g li , d:o 
}ri;' l'IIS m 1"1;" orh llugdolll . rör II. 
),1.'hl n tle Olll. rTrrr n'l; hud 
F . n ., DuvbO, . tio udo » 
».Alln i e >l 
1:' r Gud ' rika 1:örl'ucI. })
L . ; ' . 
) ~[i.~_ ioos väl1nor d. 14/3», glu S. L., 

Ysta d 
H. H ., J ii m " l" lJlI', »Horren· tiond e . 
K. 1·'.11. .K : ' L' rI.lI J·:1lrö rl'llin~· gli , K. 

M . _\.. till MU Tia Björk 1unds 
lI11d e rhall 

,,· Don 11 apri]" 
})'rva JII i sions\"unner i Filips!ad " g'm 

Jl. l 

200: 
i:l: 57 
10 : 

411: 
j: 
1: 
(): :J ~ • 

~j': 

:!II : 
1" ' 
JU: 
In: -

5: -

lon: -
GO: -

50: -
20: -

125: -

72G. 

i 27. 
7:!S . 
'i:.!!J . 
7:111. 
~:Il, 

i;;:!. 
, ;13. 

7;]4. 

-;:1 ;). 
Tll G, 

7:17. 

740. 

~n. 
' ·I:!. 
74:!. 
741. 
71:,. 

M. D., fiiil r ll(, 
K oll. j JC jc ·["d, 

Jl lll llll a 
Dito i F llllosa, 

llw lm a 

g li t A.•J .. Killl1 <;

gm T!'.•J., IGII IlC

:lffg i jo' ull ösa, r r s('bidmg, gm d :o 
(l · t '('pi aniI Il'! rg' , <l :o 
1'. &, ~\.. J., t\ st r r ii.LI~ 
Koll . i rn iis . g m d:o 
H .. " Il I~ l'iillg 
)ffg i Man Slurp, r~seL i c.lnl g' 
·,s. O., S. 0., 1,. O.. . 'kolle Clcå , till 

lilla G rcn~ n, in ll e . 
C'a li fo r n ia k lllllln il te n , t i ll N il s o ~ h 

O lgo l:)vr1lS80 1lS llnde l'l.1 . 
Södl'll K . 1<'. l ' . K., g'II' O. S . 

l ;) : 

4: 

7: 2f1 
:.: 
~): -

111: 
J I: :'U 
1" : 
~n: 

111: -

·160: -
;j;

• .1'; . v . F., .Tk\·l tt. i ·l. för 1J1uulluu' 
pu lwnt m e lll Ör GYlI cns l<iil tls b" ,'» G: -

Kin akn·l.en i C b&" till 1:k1'l u ' Iorl
he"gs Il uderh. .,. 

Ol'if~ rI\ uvnr t fn n Kiuayiin npl'uu i lGi4' 
ping , gnl .l.\. . J. :!5: -

.L L. 
)1. L., K lI lll la 
Koll. i SOI·srl · . ~.," H. W. 
D:o i Orr ,li. udden, ~ 1l1 d:o 
Frtlll en oki:iurl Illi 's iolls vli n i Yller · 

:..: 
~II: -
20: :?'2 
13: l~ 

('711. 
(i71. 
GI:!. 
G-;:J. 

6,4. 

G/.j, 
(i76. 
677. 
IjjS. 
679 . 
(i80. 
ti til. 
r.Sfj . 
tiS7. 
G~~. 
(jS~) . 
G!)~. 
691. 
li~12. 
(jU'-'.
G9G. 

697. 
698. 

E. J. , 13oden , ti ll .J. A,pbergs underh . 
K. G. , ~lbllll 
»Onä lll nu, till lninrl C" 11 V mina kilra) 
Koll. vid F:lnu L~ , w ll s hcsöl i S und-

b OI"n , g'JJl V. v . }C 
. 'fuol, Hir fo rm, nrn "lot VDrD sv nsk 

kvinna 16 
O. A.. Spjll tsbn~d. ) t ionde " 
F.n;tclhol ur· J~utlr. Mi ssionskrets 
Sy[örenilJgt' n i Släl tr\' lt lb 
<1. S ., H uskvnrna 
L. B ., B jö rköby , rab. it H. S. O. 
c'. J., Jä ruuo, ~ 
l.. .J ., g-m d:o 
Koll. i Vi~hy' gm G. M. 
»H~lTeus d '1 . 
n . . .. 11 ppsnla 
"A ~da och Da vid » 
A . D:n. Sala 
·. rc. )1. A .. 1"t:kol'l','r ,' 
E. o'h r: . T!' .. ::-: 1< uru 
Askchy m i >:, · 
Th. n.. »olt lUno för 2" ",a ... .. . gill

H. R. , lTo,"a 
G. L.. orr' L· j,uve ,·t. g'111 d:o 
:>Hcl'r ~u Ll el , i J l.'SU JJ :lll1n» 

100: -
20: -
23: -

26: 30 

30 
30 
l:) 
Il 

2U 
1] ~:, 

II ~O 
lO 
21 9(J 
];. 
2'-. 

f, 
:,u 
10 
IH 
·tu 

l;; 
H 
40 

74G. 
717. 
; IS. 
74~. 
/.".V. 
73l. 
7:i2. 

,Gl. 

jr-:.!, 
7(i:l. 
'jUL 

i6.). 

liiu111is . g ill E . W. 
Juniorrl'lHl . ;\'o rde rölI, 1I'1ll H . \V. 
}) 1'!" E ri \5 ~parhössn» , v m d:o 
;) -'r Hul a: S IH:lJ'b tis $; ;/},/ . gm d:o 
• . r :Fo lkes SPH l'I, öo,s a , g,U d :o 
K. U. IL, »tion dc p 
G. K .. Hjörköb,' 
»!=; uua psl{o T'lI c b , . LidkötJin g', ti ll O. 

Od L G. Cal'l '; ns IIl1dl'rn. 
K. F. U. M:. {e ll c ,... ta Di-l rikl, till 

i\r. n ingbcnt L1l1del'h . 
Ps. ~4: 16 
S". L . Mrg. binr"g i11 D. JJfll,liill' 

lInr1C'l'h. j n ll. rnaj 1!}'2 
Frakl'bo ,M g 
L. lIL J" t ill Prida Prytz 00h ~ral'ia 

"':,-[ ills un cle ,· ll. 
Ytturligrrr e t,l'stantf ll (smeu"l dh',· 

avi. frkn All rrll Slit Ande"s 011, 
K,,:(lc s kuln, LTryt 

A.}<' P., Gb.~· 
Jo:. B .. ct:o 
K"II. i Brobac'k <t vid E. Folk", bl' 

" ,ik 
S. rö rcning-ens sparbi-is!-)3, gm C. J. 

K. 

10: -
l :": -
4: 3J 
~: 51 1 
:;: 10 

l.;: -
~j: -

311: -

75u: -
JZ: -

,jOO: -
7;': -

90:1: -

1 1'~: l:, 
]1I{1, -

.1.:,0: -

32: -

~: -
700. 
701 . 
702. 
703 . 
70-1. 
70.-,. 
706 . 
70S. 
709. 
710. 
7ll. 
712. 
713. 
714. 

115. 
7lG. 
'i17. 
ilS. 
il !'. 
7JO. 
'i:H. 
722. 
723. 

}, LuJ.\:. 24: 36») 
Ii. A. , Stöde, sparb.-mcdel 
" H crr ·ns de]". 14 murs 
M. L., g'm H. A .. l"lisllY 
Koll. i M arie ·t ad undt' " I""k,'"
Koll. i L unna, Lungf"odag-en
Onämnd 
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HAN HAR 
), Han har uppfarit i höjden, han har 

tagit fångar till fånga och givit män

niskorna gåvor.» Ef. 4: 8. 

Aposteln har i sinnet att för oss 

framställa de stora gåvor, Herren givit 

för de heligas fullkomnande, men först 

vill han då fästa vår uppmärksamhet 

vid givaren av dessa gåvor ävensom 

vid den väg, denne hade att gå för 

att vi skulle kunna bliva delaktiga av 

dem. 

Jesu väg var en väg nedåt i djupaste 

dj up, ned i förbannelsen, ned i lidan
det, ned i korsbärandet, ned i guds
övergivenheten, ned i dödens fasor. 
Men sedan for han uppåt, ja, han for 

upp över alla himlar. Där satte han 

sig på Majestätets högra sida i höj

den. Och allt detta skedde för oss. 
För mig for han nedåt. Han har ej 

sett på min väg på avstånd. Han har 
vandrat den själv. Den stund, jag 
riktigt stannar för att han genom egen 
personlig erfarenhet känner den, blir 

för mig en frälsningsstund, en glädje

stund. Djupen av min synd, av min 

sorg, av mina lidanden, av min otro, 
av min klentro, av min svaghet, 

ja med allt, är han förtrogen. Ja, 
han kom ned till mig ej för att 
bara betrakta mitt läge utan för att 

göra allt mitt i fullaste sanning till 

sitt. Låt oss stanna inför detta under 

av nåd och kärlek. Sådan är vår 
Frälsare. 

u p P F A R I T. 

Det stora hindret för honom, då han 

vill giva åt oss sin gäva, är vår mot

strävighet. Vår natur är så förvänd, att 

vi möta honom med motstånd i stäl

let för att taga emot med tacksägelse. 

Det blir strid. Det blir Jakobskamp. 

Lycklig den som ger sig i den striden 

och låter göra sig till Jesu Kristi fånge. 

Då så sker, börjar färden uppåt. Det 

är vår Frälsares triumftåg. 

Där Jesus nu sitter i Majestät, vill 

han ej ensam njuta av sin härlighet. 

Han vill ha sina fångar med. Att föra 
oss uppåt är hans verk. Dit kan en · 
dast hans Ande föra oss. För att föra 
oss uppåt är Guds helige Ande stän

digt verksam. Han vill alltid föra oss 

nära Jesus, så nära, att vi kunna skå
da hans ansikte, känna hans liv genom

strömma oss. Han vill hos oss väcka 

hunger efter livets bröd, törst efter 
livets vatten. Han arbetar ständigt på 
de heligas fullkomnande, vilket består 

däri, att vi bliva likbildade med vår 
Frälsare. 

Såsom jesu Kristi fångar ha vi blivit 
delaktiga aven himmelsk kallelse, vår 

gåva är en himmelsk gåva. I Kristus 

ha vi blivit välsignade med en andlig 
välsignelse i det himmelska. 

Begära vi mer? Give Gud, att vi i 

trons barnaenfa!d låta honom sluta oss 

i sitt sköte och förbliva där ända till 

förlossningens dag, i all evighet. 
E. Folke. 
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S. M. K:s årsberättelse för dess 41:a verksamhetsår. 
Det g .. ngna verksamhetsåret har för 

missionsarbetet i Kina varit en synnerli

gen kritisk period. Krisen p:lg~lr oekså 

alltjämt, oeh framtiden är mycket oviss. 

Vid genomläsning av rapporterna från 

fältet såväl som av meddelandena i tid

ning.'pressen får man ett livligt intrycl, av 

huru allvarlig krisen är och huru oviss 

Iramtiden. Man synes vara i en dal, där 

ulsikten skymmes, och vägen upp mot 

höjderna synes brant och svår. 

Stridsmännen i dalen frestas nog ocks:\ 

mer än en gång att gripas av fruktan och 

bävan, s,som då konungarna i Israel, Jud8 

och Edom med sina stridskr8fter en g' ng 

voro i (bIen på vii g' för att strid" mot 

~Ioab. (2 Kon. 3.) K:illor av uppmuntran 

finnas, men de,sa källsprång flöda ej än

nu så rikligt som önskligt vore. Gud, källa 

har emellertid alltjämt vatten tillfyllest. 

J[an ~ir lika mäklig, cHI det ing ~j r i hans 

plan all gräva gropar i öknen, som då 

det sedan ing"r i hans ['bn alt fyll:t gro

parna med vallen. 

Stridsmännen Hl alJ[s~1 ii.ven i dalen vara 

Ii"imodig;1. Där skola gropar g r:'lv"" fÖl' 

alt Guds strömmar av väbignd,c slwla 

kunna tillvaratagets, då tiden är inne Xiir 

Gud att Eda dem flöda. Att gräva gropar 

i dalen är ej S[l lätt, i all "yunerhet ej då 

törsten bränner. Därför El vi under clet 

arbetet tillropa varandra Herrens ord ge
nom profeten: ))Likväl skall denna dal bli

va full med vatlCfl)). (2 Kon. 3: 17.) N u 

giiller del kanske hllvucl:. ldigast att IJe

reda mm för l,ommande väls ig nels 'T. 

rlt' s~a skola emellerlid komma. Därför 

borgar Herrens löften och cEirpCt utgöra 
dc uppmuntrande er Lt renhC'leT!la en för
smak. Fr~ll1 dessa synpunkter torde det 
vara Himpligt alt i rlr se P~l v~lr [lrsberät
telse. 

Föreståndarens på fältet årsrapport 
1927. 

>Huru länge?, Ps. 74: 10. 

Ett såväl nödens Det var under tider av 
som nådens år. svårt betryck, som Asaf, 
Herrens tjänare, skrev sina psalmer. Den 
uppmärksamme läsa r en skall 'finna, atl 
han var en människa ))av samma natur 
"um ,i»). Djupt gick det honom till hjär
bt, d~\, till-,\nes, den ogudaktige växte 
till i makt, da Guds helgeckl!TI oskärades, 
u['h lLl Guds straffdomar gingo över jor
den. I sin nöd ropade han till Herren, i sitt 
hjärta begrundade han Guds handlings
sätt med sitt egendomsfolk under flydda 
tider, och om han än tvangs att utropa: 
))Sl(a1l da Herren förkasta evinnerligen?)), 
»).\.r det ute med hans godhet?)), ))Har Gud 
fö rgä tit att vara nådig ?)), så slutades dock 
allt med lov och tacksägelse. Asaf l:::U1l1 
nåd till att stanna vid alt Gud var {ör
llundsguden, som ej kunde övergiva sina 
händers verk. och vars trofasthet uncler 
.':;:lllgna tider v:\r eniJurgcn för att han 
.,kulle utföra sin SOl k. JJDd vor dL!>), ))det 
iiI' dLW, srldana ullryck ~l terfinna vi hos 
hon l1m. I-Ian begJ'unclad e Herrens välgär
nin gar i det förflutn a och fann ro till sin 
Sj8l. Väl triingde han med ett sorgset och 
-,~lr,:;"t hjärta in uti Glids IH"l iga radsslut, 
m en han kom ut därifrån, [ull av Irimo
di ghet och jubel. ))Jag har min glädje i 
alt b:t1la mig intill Gud, jag söker min 
tillflykt hos Herren, alt jag må förtälja 
alla dina välg iirningaf.) 

Vilken outsi.i.glig tröst för oss, senare ti
ders barn, att även vi f:l göra samma er
farenhet! I-lejt visst ha psalmernas bok 
under det förflutna året fatt bevisa si J': 
vara en ))bönbok)) som ingen annan. Helt 
\'i ss t h ;'l !, v ~igcn till nådastolen icke be
träLls mindre flitigt och lika visst har 
))hjälp beskärts i rätt tid)). 

1027 har nämlige ll för missionsverksam
l,dl'n i Kina varit ett S;"lV~\1 nödens, som 
lli:tdens rlr. j\I:tn erinras ofrivilligt om pre
dikarens ord: »)Inträffar nflgot nytt, Y:lrorn 
man vill säga: 'se, clelLJ. är nytt', S~l har 
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detsamma ändå sl\ett redan förut, i gamla 
tioer, svm varit före oss.» Ell er säg~r ej 
psalmisten: »Dina ovänner hava ~kr;"'lDat 

i dill församlingsh us, dc hava uPl>sa tl si 
na tecken - dess snidverk, S~l mänga de 
voro, sö nderslogo (l e med yxa och bila. 
De hava satt eld plI din helgedom, ditt 
namns boning hava de osl,ärat ända tm 
grunden.») 

Tunga och vemodsuppfylJda hava mtl
naderna fö r flutit under det år, so m li.~ger 

bakom oss, ooh mer än en .l.( J ng har det 

L A N D. 20 maj 1928 

ropet hört s tran tusenden av Herrens vitt
nen och fdn hans församling i Kina: 
»Huru länge?» »\' ilra tecken se vi icke, 
ho s oss iiI' ingen, so m vel rör huru länge .)) 
Ps. 74: 9. 

Vår't iält jäml'örelsevis Det faller id; c 
lindrigt berört av de inom ramen rör 
politiska händelserna, en arsredogörel 
se alt nännarr inga P ~l de Jlolitiska hän
del serna utom olllr,idcl lör verksamheten. 
Dagspressen och missionsIi llera turen ha 

I I 
I 
i 
\ 
\ 

i 
\ 
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ock h~dlit den intresserade allmänheten 
'Jndel':,nnnig om desamma. rden gör man 
en jämförelse, sa kommer man till det 
resultatet, att om vi väl icke helt kunnat 
undgå att kännas vid följderna av »havets 
brusande», så har det dock varit jämlö
relsevis lindrigt. Det är bekant, att vi i 
april blevo tillrådda av var rrgerings re
presentanter härute, såv~ll som av missio
nen s led ning i hemlandet, att draga oss 
undan till n[lgon trygg plats närmare 
kusten. Det befarades, att om söderns 
parti skulle lyckas att med framg~lng fort
sätta sin marsch mot Peking, samma tra
gedi, som utspelades i Nanking, skulle 
upprepas. Maj månad fann oss därför 
nästan mangrant samlade i Tientsin, där 
tillfälliga bostäder förhyrdes. Axel och 
Anna Ha'h ne ansågo sig dock ledda att 
stanna kvar i det lilla undangömda Ishih, 
och då de sedermera, på grund av för
nyad kallelse, begå vo sig åstad, funno de 
vägen till Tientsin för tillbllet vara 
stängd, var'iör de åtenände till sin sta
tion. Sommaren tillbringades vid bad
Grlen Peitaiho, och vid höstens inbrott 
slogo vi oss ned i Peking. Dessförinnan 
hade dock fyra av våra kamrater, Carl 
och Ethel Blom, lviaria Pettersson och 
Verner ·Wester, som utgjorde förtruppen 
av viir till rä ltet å tervända nde skara, i 
sista stunden lyckats komma igenom 
stridslinjen, som uppståt t mellan provin
serna Chili och Shansi, 'då, i slutet av 
september, I,rig utbröt mellan de ledande 
inom drssa båda provinser. 

Efter dessa Wrldarande anmärkningar 
gå vi nu till att något redogöra för verk
samheten inom de olika provinserna un
der 1927 oeh vid detta års slut. Svarig
heten att kunna anskaffa fullstän'diga sta
tistiska uppgifter oeh i vissa fall även 
redogörelser, ,.!.>;ör a tt uppgifterna hJiva 
mera generella. 

SI-IANSr. 

Yuncheng. 

Syskonen Carl och Ethel Bloms å ter
komst till fältet och till sta tionen tilHörde 
missionen en välbehövlig hjälp i arbetet. 
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Deras arbete har huvudsakligen varit rör
lagt Ull seminarierna och övningsskolorna, 
för vilka :1l'betsgrenar särskild redogörelse 
lämnas. 

August Berg har, i sin egenskap av 
förest~tndarr på fältet, besökt olika plat
ser ooh upp(·hållit kontaIden med arbetet, 
och Augusta Berg har [ör·estått det ],yinn
liga arbetet i dess olika grenar, sJsom 
husbesök, bibeJldasser, fängelsebesök och 
resor till lande t. Hon har även förestått 
gästernottagningen vid konferenser och 
sammanträden sam t vid besök av genom
resande missionärer. Malte oeh Ida Ring
berg ha gemensamt utfört det finansiella 
arbetet, ooh ha även hjälpt till i det evan
geliska arbetet, då tillfälle därtill givits. 
Carol a Bergling har haft överinseende 
över söndagsskolverksamheten bland bar
nen och dl'll<lgit i kvinnoarbetet samt i 
gästemottagningen. J31 and fångarna i sta
dens fängelse har regelbunden verksam
hetbedrivits, icke utan resultat. En av 
de manliga nngarna har genom dopet 
bekänt sin tro och flera av dem ha in
lämnat sina namn som forska re. Några 
hava begärt dopet. För dessa hJllas sär
skilda klasser. Föreståndarinnan för dl'n 
kvmnliga avdelningrn ~ir katolik, men liig
ger intet hinder i vägen för al'betet bland 
dem, som stå under hennes uppsikt. Här
omdagen ankom ett brev från henne, oeh 
i detta skriver hon bland annat: »Fångar
na tänka så ofta på frun ooh pil fruns 
kärlek mot dem. En s~dan hjärtegod'het 
kan jag ej annat än pä det högsta vär
dera. Vi önska ivrigt, a lt frun snart må 
komma tillbaka. Jag bedcr dagligen till 
den 'himmelske härskaren' (katolikerllas 
benämning på Gud), att frun snart ma 
kunna ~tlervända och att Ni ej må glöm
ma oss. Alla (brottslingarna) bedj a mig att 
å der3s vägnar framföra hälsningar.» 

Då mi:i,ionärerna i maj nödgades avresa, 
g.iorde behovet aven ansvarig ledare för 
arbetet sig myeket kännbart. Vid det för
samlingsmöte som hölls valdes då ]{ao 
Kweh-ehen enhälligt till Yunchcngförs:lm
Iingens pastor. Av allt att döma var detta 
e tt gott val. Pastor Ii..ao besitter de y ttre 
förutsättningarna, i det att han, dter att ha 
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avslutat °in k urs i mi ss io lll: ns t c o l () g i~bl 

awlelning av sccHllllari el, dess utom fa tt en 
v~irclcfuIl utbildning i dd positivt kristliga 
lL:o lo:C(bk a ~ l'll1i nar iet i sta den Tel1~hsien, 

provinse n Shan tungo 

.'olen Iraml'iir allt är han en mall m ed ett 
anclli ,;t sinne, som arbelar med eld millet, 
a tt fa se oomvä nda Iiinla t i Il II<'rren J e
Sil S och de troende befäs la i :C:1nnin cr en. 
P< s tor Kao är so n till den för liera år .' e
d Hn avlidne lörs:J I1lJingsälds tcn 1\:ao :ding
shllcn i Tungcho\y, pa sin tic! en av för 
grundsfigurerna inom vår miss ion. 

Vid höstens stormöte hade en äldre 
»pastODJ Kao [rill1 TaYllenfu infunnit sig 
och ombads att deltaga i möten uo Ingen 
visste da. alt han var en villolä rare, och 
att h an tilhö rd e ell fö rsamling, som tycks 
vara en bl an dnin g av litet av varj e, cj 
h eller, att hun var rÖl'bjuden att uppträda 
pet mjss ion~s t:ttionerna norrut. Han var, 
S~l lärde vi efte rå t, inbjuden av en ung, 
gift kvinna, som i T ayuenfu g jort hans 
bekantska p och som tydl ige n sympati se 
rade med honom. Emellerlid sk ulle det 
snar t uppeubara sig vilken a ndas man 
h an var. Såväl i Yunl'heng, som i de när
beläg na s täderna o-\n-1 och Hsia ~hsi en, 
varest vi Ll'driva verksamhet, ~lstadkom 

hans predikningar och uppträdande stor 
'Jillervalla. Av mona'gna meddeland en 
Iramg~lr, alt h a ns förkllnn else vari t en 
blandning av sjundedagsarlven tism och 
pings trörclseförkunnelse, med de mest 
gro teska uppträdanden och ctt lösryc
kande av bibelställen, vars förkl ar ing han 
icke t,dde någon motsägelse av. Till att 
börja med ös tad koms tyd lige n s tor upp 
s tåndelse. Elt större antal ·hedningar 
döpItes, oc'h fl era av vara kristna r yck tes 
med . .\-len det hela var så grov t, att det i 
längden ej kunde hava nago t bes tåe nde 
inflytande. BeklFlglig t nog ryckt es dock 
n~lgra av V~Jra ledare m ed, och en av dem 
vidhåller ä nnu det nya lju·s h an fatt. Ha n 
har bl. a. infört lördage n till vilodag, och 
n ågra följa med honom. Av dc övriga tyc
k as dork dc flesta ha nyktrat till. Att vi 
1 de ylll'rs ta tidcrn a ha att vänta dyl ika 
Iöreteelser är ju förutsagt , men icke des to 

milldre ] 1l:drö\Oas lllan högel ige n d,i dc 
framträda . 

Tven ne s[orrll ölen h :c h :tl !i ls m e\1 !1 ;lgon 
uppgift P:l anl a.lct d Öji ta har icke kU lIllnit 
oss tillhandao 

Ishih. 

,"ara SYS IUl ll .\ xcl och .\nna JJah ne h a, 
som förut ll timnts, kun na t b'ars tanna på 
sin po st und.er hela åre t. Li sa Gustafsso n 
följde med oss övnga j)<i Ya r resa lill kus
ten. Arbe t t bland dc kristna, ge nom pre
dil,a n i ,taden och pa ut s ta ti oncrn a, gl'
nom bilJdlJassers halla nde 0 0 s. Yo, ha r 
fortgått ntan nrlgra y ttrc hind er. Tält
yerksam'heten har ock bedrivits med upp
mu n tra nde f C's u]ta t . Goss- och nicl,sko 
lo rn a ha likasa l,un na t fort g~'t. B('h I) Yl' t 
av et t nytt kapell är alltfort rörem,Jl för 
de kristn8 s nit och arbete, och av a llt att 
döma torde det ej dröj a sa länge i nn an 
grunden kan läggas och arbe tct p;l'hörjas. 

Att den andliga tempelbygg na den m å 
tillväxa är ock här, sl,väl som annors tä
des, de leda ndes, miss ionärcr nas såväl 
som deras m edhjälpares . ivriga och inner
liga bön och önsbn . 

Juichen go 

TIapporten från Ju ich cng giver vid h a n
den, a tt verksamh etcn kunnat paga som 
vanlig t, ut an n;lgot s törand e inflyta nde 
utifr ~Ul. Evangeli sterna 00h bibelkvinnor
na ha varit verksa mma i distriktet. Någ
ra dop ha ej förekommit inom försam
lingen, ej hell er några dödsfall. Försam
lingens bidrag till verksamheten, inberäk 
nat bidrag till skolyerksamheten, uppgår 
till un geriir 500 kronor. 

I den närbelägn a stad en Pinglu har 
evangelisten Pei varit verksam en lä ngre 
tid. P ;i. grund av agitation rönte han Sfl 
väl där so m p{l landsbygden elt mycket 
s tark t motst ånd i sin vcrksamhet. Tält
verksamhet h ar bed ri-vits på flera mark
nader i s{lväl staden som p å la ndsbygden. 

i\nt8let elever i gosskol an lIar u1l(1er 
åre t varit något mindre ä n röregaende år , 
beroende p å att flera gossa r fr~Ul Li ngpao 
i Honan icke kunnat komma. Deras för
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åJ.dl·al· ha ay rövarna Llivit nästan ut
pluildrade och Ila intel vanned d h lllna 
Lekosta sina barns undcrh ~d.l. Guds tj än 
stvrna p tl utstationen Yungloh ha varit 
y~U besu];.ta. 

puchowru. 

Det blev stor glädje i Ji)rsamlin,~en d,l 
clera,; pas tor, Verner \V 1'3 ter, ,'tlerkom lill 
dem i,:..(('n. Yiss(Tlig('l1 har han under ,'lrets 
lopp irke fåll Yislas d~ir sil mycket, men 
clock tillräckligt länge för el it kunna .dva 
dem CH hjälpande hand och vara dem till 
uppm untran och stöd. I Jörsamlin'icns 
bi'lda äldste, Tsao och JJsich; har mi:sio
Ilen värdclulla och beprövade medhjäl
pare. 

Evangelisa~ionsarbetet och skolverk
-;amheten bland gossar och flickor har 
ostört kunnat Iortgel. Dock förspörjes ett 
andligt stillestånd, som verkar beldäm
mande. ?Ilånga av dc gamla gå bort, OCC 

n:'gra nya komma ej till. De yttre förut
sä t t 11 ingarna finnas till ett framgångsrikt 
arbete: vacker och rymlig kyrka, ända
mälsenlig missionssa tian med full goda lo
kaler för verksa miheten, goda medhjäl
pare - men här, som överallt annorstä
dl' s, behövs Guds Andes ingripande P~l 

ett alldeles <irskilt s~i tt, och det är därom 
vi bedit i åratal och <tIllfor t bedja. Shiln
si provinsen har ju varit sko nad Jur kri"t> 

()['h uppror unde!' alla dessa år, under det 
att de omkringliggande provinserna fått 
sucl;a och vHndas P~l grund av krigets 
förbannelse. 

Stora rikedomar finn;)s, och ett allmän t 
välstånd råder. I provinse n Honan döp
tes, trols all oro där, under hösten ej 
mll1dre än nittio personer. KanskE' dct är 
s;ldana tider, som det fridfulla S'hansi be
höver, rör att vakna upp? »Måtte priset 
rör v~ickeb E' i församlingen och hedning
arnas uppvakn ande till medvetande om 
det farliga mörku ' varu ti de vanrlra icke 
lJehijv<l bliva allt för högh), skriver mis
sionär Verner \Vesler. 

"Moab har icke varit tömd ur ett birl 
i ett annat, icke vandrat bort i rangen
~kap, därli;r har hans smak behållit si" 
och hans lnkt icke förvamllats.» .Jer. 18; 1'1: 

Chichchow. 

Ytlrmi <;s i o Jl s l1löic:höJl~ i början av maj, 
sedan mis<;ionärcrna lämnat stationen: 
Yid höslmötct ayskildl '" tvenne diakonei' 
och en clial;onissa. ~Iissionärsparl't Blom 
va r e1: 'l närvarande. 

Tiiltv cr l;samhet bedrevs under våren 
med framgång uti en större by, belägen 
4 km. norr om s taden. Till följd av den 
];()J1J1TIunis tiska propagandan har nog 
n-a ngel is tl tio nsa rbete t hlivi t nil go t lidande. 
Med tillhjälp av det mindre tältet har 
dock n ~l gon verksamhet kunnat bedrivas. 
Under Varen höll s en månads bibelkurs 
i förening med undenisning i ljuclskriH. 
18 män deltogo, oeh av dessa lärd e sig 
7 att shäl hisa som skriva. 

Dc söndagliga gudstjänsterna P:l ut s ta 
lionen I.hingtou ha rorl'g;! tt under ledning 
av plnt.,ens tvenne diakoner och, vid till
fålliga besök, av evanO'elisten 'Vei från 
Chiehchow. t> 

(~osskolan har under ~lret ej kunnat 
öppnas på grund av de troendes oförmåga 
att lämna tilldeklig t med bidrag. 

I januari var det missionsledningens 
sorgliga plik t alt nödgas avskeda trenne 
av medl1jiilparna, diakonen Yuan och 
evangrli.sten Hsu samt Hsus hustru, som 
varit anställd som bibelkvinna. 

I staden Yhsiang håller Y:Jr gamle pas
tor Ghing alltiort (fistet. Han börjar nu a tt 
bliva gammal, men hans fröjd iir allt
jiimt att få Iörkunna evangelium ooh att 
se själar rörda till Herren I(pistus. 

I kvinnoskolan åtnjöto 14 elever under
visning under vårterminen och på hös t
terminen hade fem an mält sig. Densam
ma st~lr under fru Tjäders och fru Ni's 
ledning. 

SHENSI. 

Hancl1Cng och Hoyang. 
P~l fyrtio platser har under årets lopp 

gudstjänster kunnat h ållas, bortsett ir'~ln 
n<igra söndagar, da oron varit alltför s·tor. 
Under tre och ('n halv m:'lI1arl var HOY:Ul'f 

behigrat och I-Ianchcng ungefär lika läng: 
Flyktingar i s tora skaror kommo då till 
vara sta tioner för att Iinn a skydd, oeh tiJl~ 
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fällena att verka bland dem utnyttjades 
väl. Daggryningens skola i I-Ioyang, in
dustriskolan pa samma plats och de bå
da skolorna på utstationen i Si-yuan, utan
för Hancheng, hava påg:1 tt som vanligt, 
under det att övriga skolor måst stängas. 

Besöken i byarna jämte missionsmötena 
på utstationerna har man nödgats inst~iJla. 

I Hanchengdistriktet kunde arbetet p:l
gå obehindrat intill senhösten, då nya 
fientliga trupper drogo in dit. Vid vår
och höstrnötena döptes 42 personer och i 
sina hem, på dödsbädden , ytterligare 2, 
alltså tillsammans 44, trots det att de som 
mottogo dopet voro medvetna om vilken 
förföljelse de kristna i södra I\.ina fått ut
stå. Från Hancheng skriV<'s, att guds
tjänsterna varit lika talrik t besökta som 
'förut. I den norr om I-Iancheng belägna 
staden I-chuan, varest äldste 'Vang och 
hans hustru äro stationerade, startade 
skolungdomen så allvarliga förföljelser 
emot de kristna, alt dessa under n;tgra 
söndagar ej vågade kömma LiIl kapellet 
av fruktan för handgripligheter. Flera av 
sökarna drogo sig tillbaka, och de som 
begärt dopet önskade få detsamma upp
skjutet till dess lugnare Lider inträtt. 

I Hoyang och Chenghsien har beläg
ringstillståndet omöjliggjort såväl Vål'

som höstmötens hållande. Fem av missio
nens och församlingens gårdar i Hoyang 
har militären tagit i anspråk, och huru 
det skall gå med de övriga fem, då de 
trupper, som nu belägra staden, komma i 
besitLning av densamma, vilket de nog 
förr eller senare göra, det är en fråga, 
som mycket sysselsätter oss, och som ma
nar till ivrig förbön. 

»Spåren förskräcka)}, och vi hoppas att 
vår egendom där ej skall lida samma för
fång som vår egendom i Tungehowhl. 

Tungchowfu. 

De trupp massor som belägrade staden 
"unG.er andra och tredje kvartal e t gjorde 
"all förbindelse med distriktet närmast sta
den omöjlig. .Man visste dock, att evan
gelisterna kunde kvarstanna på stationen, 
.i trots a v den tilltagande sv~righeten att 
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anskaffa födoämnen, och att gudstjänster
na kunde pågå. 

Tällverksamheten fortsatte under 2:dra 
kvartalet med fyra evangelister, som med 
framg~tng arbetade i staden Chao-i's dom
saga. Under hösten har denna verksam
het varit nedlagd. Ledaren lör densamma 
'måste Tylla den plats, som den avlidne 
bildste Yan:-; genom sin bortgång lämnade. 

Den 2[, augusti intogs staden, och den 
28 eller 29 dÖdades evangelisten pa statio
nen jämte en man, som var på tillfälligt 
besök. Samtidigt dödades i sitt hem i sta
den en mång<trig f. d. evangelist. De gräs
ligheter, som förövades vid stadens plund
ring lära hava fyllt t. o. m. myndigheterna 
med fasa. I s ~1 golt som varje hus hade 
någon blivit dödad. V~tldet mot de krist
na utövades av soldater och voro icke ell 
följd av kristendomsfientlighet. 

Stationen blev sedan tagen i anspråk av 
militären varefter den svårt ramponera
des och utplundrades på allt som fanns, 
således också missionärernas innestående 
saker. En del möbler, som bortförts till 
militärhögkvarteret, kunna nu återfås, en
ligt ingånget meddelande. I stället för den 
bortgångne evangelisten har en av oss väl
känd och aktad medarbetare, sedan ett 
par år en kinesisk läkare från Röda Kor
sets sjukhus, inträtt i tjänst på stationen, 
men underrättelser angående den inre 
ställningen för missionen och bland de 
troende ha ännu ej kunnat erhållas. Att 
de svara prövningar, som övergått de tro
ende i trakten, av Herren ma la bli an
vända till välsignelse, är vår inllerliga 
bön. 

Pucheng. 

Herren har i nåd hittills förskonat 
detta distrikt från bolsjevismens välde. 
Det insteg, som denna rörelse redan 
vunnit i provinsen, synes nu ha bli
vit hammat genom den kristne genera
lens inflytande under en av de politiska 
omsv;\ngning<1rna, som förekommit un
der ilret. I synnerhet har denna föränd
ring till det bättre varit synlig i Hwa· 
chow, vilken domsaga, med sina tvenne 
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stora mellanskolor, förut varit en viktig 
agitationshärd. 

Skolungdomen i dislriktet i sin helhet 
har dock genom spridande av patriotiska 
skrifter, som alllid äro främling sfientliga, 
lyckats skaffa sig en sådan talan, a tt det 
under årets senare del icke ansågs radligt 
att uppslå predikotältet här. I staden Pei
shui utstodo våra predikanter svåra vc
dermödor, då de vid tvenne tillfällen där 
hade tältet uppslaget. Från den tiden nöd
gades de vandra omkring, verkande bland 
troendc och hedningar, utan sitt tält. 

Gosskolorna ha kunnat p Agå med tven
ne goda lärare, men flickskolan har det 
icke ansetts rådligt a tt öppna. 

Församlingen. Ställningen i försam
lingen ä.r densamma som förut. Försam
lingsrådet, som förut skött sina egna, lo
kala angelägenheter jämte gosskolan, som 
är gemensam för hela distriktet, ha bedri
vit församlingens verksamhet säsom förut 
genom månadsmöten, insamling av kol
lekter, vanliga söndagsmöten, vår- och 
höslmöten, beredelse av dopkandidater, 
samt dop och nattvardsgång. Fö.r go ss
skolan finnes en sä.rskild kommitte. 

De meddelanden som ingå äro alltjämt 
lugnande. Ett önskemål ä.r dock att de 
troende me.ra skulle avlägga ett vittnes
bö.rd utat fö.r att vinna de icke troende. 
Levnadsbekymren upptaga för mycket sin
nena, oeh det ä.r med fruktan man tän
ker på huru väl de kristna behövde fö
.ras in i ordet för alt bliva bättre rustade 
till att kunna »motstå i den onda dagen, 
allting väl uträtta och bliva beståndande». 

Tungkwan. 

I Tungkwan hölls under april månad 
värmöte med dop och nattvardsgång, 
lett av församlingsäldste Yang, dA tio per
soner in togos i församlingen. 

Efter missionäre.rnas avresa samman
kallades av genom.resande gene.ralen 
Chang Chih-chiang, med tillhjälp av hans 
regementskaplan och miliLärläkaren Kao, 
ett nytt möte, varvid evangelisten på plat
sen, Paulus U, valdes och omedelbart av
skildes till församlingens pastor. 

Ingen representant från vårt eget pres
byterium var dä närvarande. Stationen 
har vid flera tillfällen varit tagen i beslag 
av genom.resande trupper i och fö.r in
kvarte.ring, va.rvid, helt nalu.rligt, vad som 
fanns av möble.r, jämte .rummen själva, 
betydligt rampone.rats. Enligt e.rhållna 
meddelanden skall slationen nu vara fri 
Ir an mililär, och evangelisten, pastor U, 
tycks med klokhet och omsorg ha före
Sl,Ht arbetet på platsen. 

Bistalionen I-Iwa-in-miao, som lyder un
der Tungkwan's vård, blev under vären 
tillbyggd, vilket gjo.rde, alt den mot stora 
gatan vctlande delen kunde uthyras till 
aHärslokal, därmed skyddande stalionen 
för inkva.rteringar och skaffande inkomst 
för verkets bedrivande. I denna trakt 
har en evangeli.st varit placerad, som kun
nat hjälpa Lill med verksamheten efter 
'får värderade medhjälpares, äldste 
Yang's, frän fälle. 

Missionen har dock ej gått fri från svå
righeter, varom det på juldagen förefint
liga upploppet i köpingen Hsiao-i, då 
lokalen ramponerades och evangelisten 
drogs genom ga torna och illa behandlades 
samt förbjöds alt vidare predika, utgör 
ett exempel. Det var skolungdomen, som 
utförde delta illdåd. För övrigt tycks lugn 
nu vara rätt så allmänt rådande i dessa 
trakter. 

HONAN. 

Shanchow och Lingpao. 

Dessa båda platser, belägna mitt i stora 
stråkvägen, där soldaterna tåga fram, 
hava, i synnerhet den senare, varit ut
satta för krigets och laglöshetens verk
ningar. Fram på vårsidan blev vår sta
tion i Ungpao fullständigt plundrad och 
förstörd aven pöbelhop, därtill uppeggad 
av soldater. Dörrar, fönster, bord, bän
kar och sängar slogos sönder. Medhjäl
parnas kläder och övriga tillhörigheter 
stulos tillika med åtskilligt, som kristna 
från landsbygden clilförl för alt skydda 
delsamma från rövares åverkan. 

Tidigt på v~lren hölls en bibelklass be
sökt av omkring ett hundra personer, män 
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och kvinnor. Den hade cj p;lg[ltt mer än 
en vecka då order kom att missionärerna 
måste lämna. De kinesiska ledarna fingo 
då själva lodsä lla, men niJgra dop f(,re
kommo ej, ehuru flera clopkandidaLI'j' 
funnos. Våra bilda evangelister lämnade 
stationen, den ene P~l grund av att h<lns 
l~ustru vid upploppet blev klen till sin 
hälsa, den andre på gnmd av missmod. 
Evangelisten I-lo från Chiieh-lio-chen har 
sedan dess uppehållit verksamheten där
städes. 

Shancho,,' har verksamheten ostört 
kunnat 10rtgiJ, ehuru soldater varit in
kvarterac1e därslädes. Vi ha där som 
l'vangelisL CH ung, heg~vad och gudfruk
tig hroder, ulexaminerad friln v~, rt semi
l1arium, 1.'ao Chi-hwei, »artisten» kall:lrl, 
på grund av sina ganska stora artistiska 
anlag, som han oll a använder "för alt illu
slr'era sina föredrag. 
~[lgra dop ha ej förekommit här, men 

i-ckl' Sfl lå lära finnas som äro mogna för 
dopet. 

H ononfll. 

Underrättelserna fdn denna station 
ha varit ganska sparsamma under 
~ommaren oeh senare delen ~lV :'\\'et. På 
varell hölls eLt ::. k. sLormöte och under 
Ilösten har eLt dylikt h~lllits, om i staden 
eller- P~l n:lgon av uLsLalionen1a äl- f. t. 
ej bekant. Vid detta tiliLille lära eLt nit
tiotal personer ha blivit döpta. Det har 
fordraLs V~\l' försL[rndigc evangelist \Vei's 
hela takt och t:\lamocl för att kunna un
der dessa bryelsamma Lider uppeh:IJla verk
samheten oeh skydda missiUl1l'ns egendom 
tran förstöring av g("nomrcsande soldat
horder. 

Stadens fliekskola fick LlJl:l \'år gosskola 
till lokal för en tid, och IJa s)·,terstationen 
bodde en generalsfru, val"i.~enom dl's';:1 
t)ada 10];alcr blcvo skyddade. Då gene
ralskan och flickskolans elever lämnade 
husen, gällde det aLt få lokalerna sj upp
tag:18., :\lt inga militärer kunde ,göra an
sprak p:l d.esamma, Delta har ock Iycl;:ats. 

Den yttre verksamhelen har nog I11Yc
ket llli.sL inskränkas. Det har m est g iill t 
al thevara \'ad som L\nllS, innan man 
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kunde vinna nilgot nyLL. Skolverks:lmhe
ten h ar P~l hösLLennincn mclst insLällas, 
även p a grund av aLt den nuv8rande 1'1'0
vinsn:gerillgcn icke medgivel' aLt I1clgra 
skulur lå öppnas med mindre än aLt v:)rje 
skola sLiiller som ganmti en inbetalad 
summa av ett tusen dollars! 

Unc!errilLtelsprna fr~\n saväl Honaniu 
som våra övri.t;a sta Lionel' i Honan ha, på 
det hela Lagel, vari t g:llisbt sparsamma, 
troligen bero('nde på den stdiuga militär
censuren. Sa mycket framgal' dock av 
meddelanden, sOm kommit oss tillhanda. 
aLt det nog varit bäst föl' arbetet i sin 
helhet, aLt ll1ission~irerna en tid dragit sig 
undan. Det nya vinet behövcr sin lic! för 
aLt kunna jäsa! Kau , kc bör det också 
niimuas, alt i en b\', belägen ej !Cmgt från 
Honanfn, lörföljelsen \lLbl'Öt mot dr krist
na och att då en av Vara m,lng':lrig:l evan
gelister bland andra fick säLLa livet till. 

SinOllhsiell. 

Under inbördeskl"iget i dessa LrakLer 
var f!('nn:1 stad belägrad i tio da,:\ar och 
fick sedan UtSt:1 mycket lidande av de 
militiirhorder, som passerade igenom och 
för tilWillet hade makten. I tidningen har 
förut Y:l]'it skildrat de sV~lrigheter vår 
missiunsstation och vår't barnhem fick ge
nomga, och att inga av ";I1-a skyddsling
ar ledo kroppslig skada, ehur'u tre andra, 
som tagit sin tillflykt till barnhemmet, 
dödadrs av ];reveranck granaler. Det var 
sv:ira dagar och V~lra medhjälpare hade 
c:lt utstå prövningar och umbärallclC'1l av 
Ilel'a sI:Jg, Herr Shao, V{lr m·lll.[(:lrige 
medhjälpare, dukade under och låg l:inge 
sjuk, men iiI' nu tillfrisknad. 

fröken Maria PeLtel'sson lyckades åter
vända i oktober till allas sLora gHiclje, oeh 
sit Ler där nu i sin ensamhet, en av de lå 
missioniirer, som f. t. iiro i 1-1ol1an]11'0
vinsen. 

MiCl1chih. 

;\.ven denna s talion har taLt vidkännas 
följderna av cle t r a ,>u nde inbördc~kdgct. 

SoldatinkvarLcring, ))1~1[])) :w möbl er, f,ir
störalldl' av Y'l d som l'j »IHl1ah)" J"Öl'ore
llande av bostä del'llJ. och skolornas till
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fälliga s tä ngning, a llt de lla tycks följa a v 
inbörd eskriget. 1'.1 hösten öppnades reg c'
ringens flicl;:~ kola i mi ss ionens flick skolas 
lokaler. Officiellt har ingen kristendo ms
lllldenisning fä tt meddclns . Men elcn för
utvarande IDra['cn i missionens nickskola 
h a r fatt behiUla sin avlöning fr å n mi ssio
nen för att ej förlo]'a sitt levebröd och 
(ör att kunna vara disponibel i h ändelse 
bällre förh:dland 'fl inträda. G"nom atl 
avgiftsfrit t undervisa i den nya skolan 
hal ' han va rit i tillfälle a tt vid sidan a v 
timplanen få meddela kris tendomsundcl'
vi sning. 

Loning stad (fordom kän t under nam
net Yun gning), lade militiiren likaledcs 
lJcslag ]J a miss ionens loka l och använde 
denna för politisk propaganda. Fran borg
mii ,' taren ankom en ~krive lse , innehilllan
de förbud mot att mC'lldcla kristendoms
undcl'\'isning till s kolb a rn . I prh'a them 
an ordnadrs L'l1leller tid av dl' troen rk b~l (k 

e n gos~ kola och en flickskola m ed krbt('n
dums unde n:i sning. och ~l tminstone under 
hdl h ös tle r minen höllos dessa skolor i 
gång. 

Ett par s tormö ten ku nde ock anonlnas, 
det ena i köpingrll FannIi, nära staden 
Lu -shih, den 28 -:W oktober, det andra i 
Loni ng stad uen ;5- 7 novembel'. \' id det 
sis tnämnda döpks 37 jHTSuner. Eva ngr 
lis ten Hsieh h:)r ägnat sin tid åt arbete ]la 
lan rIsbygde n. 

Pa lIts tationen Shi'h-lsu e n togs missio
nens lokal i alls]lr~lk av militä ren för 
politisL, ändam;.J, liksom pel andra plat
ser. Pen blev expeditionslokal och bög
],varter för Folkpartiets propaganda. 
Tro ts rörfrfl gningar har u nderrä ltrl st' r 
ännu ej ingalt Oln huruvida något privat
hem upplå tits för g udstjänsternas Ili·']lan
·de, ej helle I ' h a r na got medd ·lats om där
varand" gusskobs öde. 

Tiden, som missionärerna ti/llJragt vid 
k/lsl(,/1. 

Arsretlogör elsc l1 ~kullc ("j bli\'a full s tön
dig om iek ' n"go t näm nde' om den del 
av a ret, so m miss ioniirel'na nödg,lts lill
brin'":"\ ,ki lda fr a n s ina s tn tiol1 cr och fr·~tn 

L A ~ D. 12:3 

arbe tct. Det ~ir ju alla miss ione ns " änner 
bekant yar denna tid tillbragls och även
som, alt p;l lIy a platser tillfällen till tj ~i

nande bere tts. Vara församlingar ha uncler 
denna tid att genomgå ny a erfarenheter 
och få lära sig, med eller mot sin vilja, 
vad del viU säga alt ej h a missionäl'er som 
sta vid rl('t'as sida, r ådande och hjälpan
de, och alt sjäha nödgas taga initiativ 
och leda arbetet. Genom k orresponden s 
s tå vi ju i förbindelse m ed leda rna, men 
det ä l' dock icke detsamma, so m a lt sjä lva 
vara p ~{ plat-cn. "iel ilterkomsten hoppas 
Yi f illna alt a ndlig mo gnad och andlig 
och malel'iell biirb,;[(t skall ha ut\'?rk1a[s 
hos ej så J'u. Föl' mi ssionärerna har den
'la lid helt vissl varit prÖVOS<lIll, m en 
dock liirol'ik. '\'lan har haft tid och till
fälle lill att i stillhet pröva sitt yerk, be
Linna fel och försummelse Odl fa tta nya 
brslut om att bätt re <lll\ända tid och 
g:.I\'o r , allt till Guds rikes framgang. 

Mi ssionärer vilJ..:a avrest till hemlandet. 

"Cnder ~lre t h 'l följande missionärer rest 
h r m för alt m tilltälli g vila dler av andra 
ur,;:tker: Fröknarna Han na \"crn g, E/Jba 
Dlll'en och l<\.; ter ilerg, samt brörl erna Jo
h annes .\ ,;phe r:.;' och :"'[ artin D(Tgling, Sys
ler Judith J [u ll(j\'is t ha r a nmodats bitl'iida 
i sjukvfll-drn på det tyska sjukhuset i P e
k ing. Syslrar'na Maria Linder, Gerda Cal ' 
len och Dagny Der'gling h a för sj ukdoms 
skull val'(lat~ pa RockefeJler sjukhuset i 
Peking. De ekonomiska behown ha ra 
ett underba r t och härligt sä lt fyllts. Den 
i Sinims Land förekommande uppm a 
nin gv n: »Bedjen för missionärerna I Sk ri 
Ven till mi ssio nä rerna '» h a. r ock hörsa m
maL; av manga. Till alla och en var , ett 
hjär tl igt lack! 

Peking i februari 1928. 
August Berg. 

Verksamheten i hemlandet. 

KommiHen. Kommill en h a r sedan vi sist 
smnlades till ii r,mö tc gjorl ell s tor [örlus l, 
i det a'.t fru Anna Feterson unDe r en re ,a 
ti ll och i Indi en !'Iter en kort s ju kdom 
h em[ö r lo\'at s. 



124. S I N I M S L A N D. 20 maj 192R 

Oväntat och vemodsfullt kom budska
pet härom, och stort är tomrummet efter 
henne i vårt arbete. 

Fru Anna Peterson tog aldrig sina upp
gifter lättvindigt. Detta förbjöd henne den 
s tarka ansvarskänsla, som i sällspord grad 
var hennes. Hon ägde också en mycket 
skarp Nick och förm åga att sakligt be
döma läget och var en ledare, vilkl'ns like 
det ej torde vara s~\ lätt att 1inna. 

Vi tacka Gud för allt vad han givit oss 
genom henne och bedja honom !~iva oss 
de nya k r after, som behövas, da Herren 
löser sina tjänare idn vakttjänsten här
nere. 

Nagra nya ledamöter hava ej sedan för
ra ilrsberättelsen skrevs invalts i Kom
mitten. Namnen på sam tliga nuvarande 
ledamöter återfinnas på annat s tälle i års
berä ttelsen. 

Kommi ttens funktionärer äro: överste 
H. Ditlner, ordförande; missionsförestån
dare E . Folke, vice ordförande,oc'h direk
tör H. Hallencreutz, k assaförvaltare. Mis 
sionssekreterare är missionär jU. Linden. 

Kommittens arbelsulskolt består av föl
jande p ersoner: överste H. Dillner, mis
sionsföreståndare E . Folke, doktor Karl 
Fries , rektor Joh. Rinman och direktör 
H. H allencrelltz såsom ordinarie ledamö
ter samt musikdirektör H. Gillgren och 
komminister Joh. Lindberg såsom supple
anter. 

Beträffande S. M. ILs Cali{orniakommille 
hänvisas till i detta nummer införd av 
dess sekreterare utarbetad årsberättelse. 

Från S. M. K:s Minnesotakommilte ha 
vi ej haft glädjen mottaga någon årsbe
rä ttelse. 

Kvinnokommitlen. Inom S. M. K:s Kvin
nokommitte ha under året flera föränd
ringar äg t rum. 

Fröken Sigrid Slorckenfeldt, som ända 
sedan 1908 varit medlem av l\:vinnokom
mitten, har under ~lret hemförlova ts. Ett 
stort tomrum har härigenom UPPStfItt, ty 
fröken Storckenfeldt har under en E1l1g 
följd av är tagit verksam del ej blott i 
Kvinnokommittens arbete utan även i Sy
föreningen för S. IvI. K., i S. iV!. K:s vecko

bönemöten och andra möten samt såsom 
S. M. K: s representant i Svenska Missions
r ~ldets Kvinnokommitte. J\Iissionärerna så
väl som deras barn fingo ock i rikt må tt 
~\tnju ta fönnallen av att vara förem~1l för 
hennes kärleksfulla intresse. Hon saknas, 
d~l hennes plats nu ä r tom härnere, och 
m ed s tor tacksamhet tänka vi P ~l ,hennes 
insats i arbetet. 

Kvinnokommi tten har emellertid också 
under året haft gliidjen.fa förs tärkning i det 
a tt nya ledamöter inträtt i den. Fru Bell 
Fries ~It crinträdde vid sin återkomst till 
Sverige sasom ledamot i Kvinnokommitten, 
varjämte fröken Emma ](ruse och fru Ju
elit Högman kallats att inträda som med
lemmar däri. 

Namnen P~l ledamöterna i Kvinnokom
mitten återfinnas p å annat ställe i års
berä tteIsen. 

Missionärskandidater. N~Igra missionärs
kandidater h ava ej under det gångna 
verksamhetsåret kunnat utresa såsom mis
sionärer till Kina, enäl' den politiska ställ
ningen därute lagt binder i vägen därlör. 
De ungdomar, som tillkännagivit sin ön
skan om att få utgå S~lsom S. M. K:s mis
sionärer, hava emellertid fortsatt sin ut
bildning, och vi hoppas, att Herren snart 
skall öppna vägen till Kina för dem, alt 
de i Guds tid må kunna förstärka de 
glesa leden därute. 

Hemkomna Missionärerna Martin Berg
missionärer.ling, Johannes Aspberg, frök
narna Ebba Buren, Es ter Berg och Hanna 
\~Tang ,hava under året hemkommit till 
Sverige. 

Utträdande ;VIissionärspare t Karin och 
missionärer. David Landin 'hava sedan 
förra ~lrsberättclscn skrevs upphört att 
vara Svenska Missionens i Kina missio
närer. 

Möten. Aven i år hava de möten anord
nats i SI·ockholm, vilka årligen 'bruka h å l
las där. De hava varit högtidss tunder, då 
vi fått mottaga rik välsignelse fr~l n Gud, 
och då vi också få tt mottaga mycken upp

http:gliidjen.fa
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muntran genom missionsvännernas kär

leksfulla intresse. 


Tisdagsbönemötena i Betesdakyrl;an ha 
pågått som vanligt. Deltagareantalet har 
varit nagot större än föregaende ur. Sär
skilt sista tisdagen i varje månad, då 
»Steningevällnerna» har sin »särskilda 
dag», ha vi haH glädjen se flera unga 
vänner ibland oss. 

Bland möten på andra platser än Stock
holm tänka vi särskilt på S. M. 1(:s Bibel
och Ungdomsvecka, som även sommaren 
1927 anordnades på Steninge. Förutom de 
välsignelser, som vi då -fingo mottaga, 
hava vi mycket uppmuntrats av det nit 
och kärlekens intrcsse olika deltagare i 
Steningemötena visat Svenska .Missionen i 
Kina i sina respektive hemorter. Vi tacka 
Gud rör de resultat vi redanHtlt se av 
vår Bibel- och Ungdomsvecka och vänta 
att få se ännu större sådana. För att få 
denna förväntan förverkligad behöva vi 
emellertid våra vänners förböner och bi
stånd. 

Vi behöva deras hjälp för att få särskilt 
de unga med såsom deltagare i Steninge
veckan. Ungdomen lockas ju i var Hd åt 
så många håll. Många äro också de kur
ser, som under sommaren anordnas för 
de unga. Vi tro emellertid, att Gud även 
har en uppgift för oss just i detta avseen
de, och äro vissa om att våra vänner vilja 
giva oss sitt bistånD. 

Samtidigt som vi sålunda framhålla 
Steningeveckan säsom ett särskilt böne
ämne, vilja vi också till våra förebedjan
de vänner framföra vårt varma tack för 
deras så värdefulla bistånd. Vi tänka med 
synnerlig glä'dje och tacksamhet på böne
kretsarna och syföreningarna, om vilka 
vi dagligen påminnas genom de vita nå
larna (en för varje krets) på kartan i 
sekretariatet, och på andra förebedjande 
vänner, som i sina böner i-hågkomma vårt 
arbete. Give Gud oss alla nåd till uthål
lighet! Under den nuvarande svflra kri 
sen därutebe·höver i sanning Guds kraft 
vara i verksamhet, 'om verket skall kunna 
föras fram till seger. 
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Reseverksamheteo. Även under det 
gångna året har en rätt omfattande rese
verksamhet ägt rum. Många platser i vårt 
land hava därvid besökts av missions
föreståndaren, sekreteraren, missionens 
reseombud eller de hemma varande mis
sionärerna. Härunder har mycken upp
muntran beretts dem, som s~\lunda fåtl till
nille be,0ka I-Ierrens och missionens vän
ner i olika delar av landet. ?dånga gripan
de bevis hava de fått se på missionsvän
nernas kärlek och trofasta uthållighet. Vi 
hava sålunda rik anledning tacka Gud för 
de vänner han givit oss. Nu viUe vi också 
så gärna till dem alla uttala ett varmt 
tack lör allt, vad de varit för oss under 
det år, som flytt, ej minst för den gästfri 
het och kärlek de låtit )\-lissionens sände
bud få röna. 

Missionsexpeditionen. På expeditionen 
hava följande personer haft sitt perma
nenta arbete: fröken Lisa Blom, kassör, 
fröken Svea Forsberg, skrivbiträde, fru 
Kerstin Danek, stenograf. Dessutom hava 
missionsIöreståndaren och sekreteraren 
tjänstgjort pa expeditionen. 

Även i arbetet på 'denna plats få vi ofta, 
ja, dagligen, se prov på missionsvänner
nas kärlek och offervillighet. Till alla 
dem, som berett uppmuntran ·och glädje 
genom gåvor och brev, som kommit till 
expeditionen, eller genom personliga be
sök därstädes bedja vi att också få ut
tala ett varmt tack. 

Missionshemmet. Verksamheten på iVIis
sionshemmet vid Duvbo har fortgått unge
fär såsom föregående är. Hemmets or
dinarie husmoder, fru Inez Bölling, har 
visserligen varit tjänstledig större -delen 
av året, men fröken Maria Björklun'd samt 
missionärsparen Sandberg och Svensson 
hava godhetsfullt tjänat sasom hemmels 
föreståndare. Strax innan detta skrives 
har fru Böllillg på grund a v sitt hälso
tillstånd känt sig nödsakad alt begära de
finitivt avsked I'dn hpfaltninp:pl1 s{l<;om 
husmoder. Vi känna därför elt bt.:hoy av 
att även här 'giva ett uttryck för vår tack
samhet med anledning av fru BöJling,; 
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langa och Iörljän~tlulla in';;lt5 i della ar
llPte. 

\liss ionsYän nl'j'na ha ä\'('~l llnder deL 
g:ingnCl <tre t i stur l;;\rh'k ih:I,!!~,ul1lmil mis
siol1shemme t och pa olika S~ttt givit det s itt 
stöd. Vi bedja därH!r att till dem, som 
på e t t eller 8nna t sätt visat sit t kärleks
fulla intresse för hrrnme[, 1:1 utLala V,ll·t 
var ma och inn erli ,c(:1 lacl" 

Missionens Missionstidnini]en Sinims 
publikationer, Land 'har under deL rör

HuLnn å re t utg iv ils ('[Ler samma plan so m 
fön;gående a r. :\[i ss iunsk:de ndern »Ifans 
Stjärna i ÖslerJl) h ar OCks[1 utgivi ts S; >ln 
van lig t. En ny uppbg:l av »Sälldebud Lill 
Sinims Land» år under try ck ning ooh tor
de kunnn hinna at t bli fiirdig till ~lr shög
tiden. 

S. M. K:s ombud. l __ nder ve rk sam he Ls
~Iret hava följande ombud avslut a t ~i t t 

jordeliv: Grosshandlare J. Dahlman, Kris
tinehamn; kommendörk a ptcn iL Gyllen
skl'jld, Djursholm; l;yrkon. ,rde S. E. Ilaq
berg, Tenhull; lantbrukcu-c JI, .lohansso'n, 
r"innemalma; Iolk"kolEirare J, F, 1(risto/,
lersson, Sanda; rcvisI>l' .l, Xord/ing , l\ra111
[ors; herr .11. Ph. Tol/ie, Lin köping, 
uch fru E. 1Vidmark, IIälsingb'.Jrg. För 
deras insals i ~lissionen s arbete lac ka vi 
Gud, Välsignat vare dera, minnel 

Såsom" nyC! ombud J1ava vi härmed 
glädjen meddl.'l a a tl följande' personer in
triitt: LZ\ntbrllkare Rud. Jloh/in , Alha, 
IIemse; l'alJrikör E. Brodin, MadiingshoJm; 
kyrkoh erde Henrik Car lson, Sanda; herr 
F, V. Fayerström, Kramfors; l a ntbrukare 
Vi klor Hans son, ~ro, Klev'ilUlt; lantbru 
kare Per Jonsson, Käring:storp, Stcnsjön; 
s tati on sinspek tor .'blg. Kelrs/röm, Sprängs
vike n; la ntbruk are 1lJor Persson, Ilage
da'hl, önnes tad; folksJ;oJlärare .tlfr, P~

lersson , Ski!/ingaryd; r t'sesek ret enl re 
Emil Samuelsson, Ny e; smid esmästare 
Frans Sjöbeck. Hed\'i~sdal ; mj ölnar:: G. 
Svärd, !-!örle; fo lk. ];:ollär:lr,' .l . Söder
ström, Neuer,by. Värn::mo; fröken tly nes 
Björk, Hjoggbölc>; fröken Te lma Burman, 
Fahlmark, IIjoggböle; frök en Agnes Gran
lun d, DurC~I; fr(jk ell ilnna Johansson, Fram -
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nli,;, Köp ing; [röken 11nnie Johansson, 
Bol'; fru .Uida Johansson , Storeg;tl'den, 
Kil1l1emalll1a; IrLl .lugus ta Jonsson, Vän
[or:;, Spöbnd; Iröken Rut Lundberg, Sn;",
reslad; [nI S. MarkLLl11d, I3as tllt räsk, och 
[röl,ell .111/1a Pe ll erssol1, \[aclängshol rn. 

Årsberättelse för Kvinnliga Semi

nariet och Övningssko~an 


i Yuncheng, 


"Det ur fag." :I[all , 14: 27. 

" \'u,d sc m hur ske/l, hul' kommit 

/Iun mig." 1 Eon. 12: 2·1. 

~led tillförsi kt k unna Yl ~iltl a dessa ord 
ö"cr redogö relse n för delta å r s a rlwle. 
Den 10 rehr, lJörjade yarterminen. Vi ha
de i seminariet ;:) elever, i m ellansl;olan 
16, i l'olbkolan 12 och ismaskolan 40 eller 
inalles 71;. l sjutel av mars uch början av 
apri l 'had e Yi sa,;u lll va nlig t våra skriftliga 
h a l l' tl'rminsprov. :\Len i s tä llc t för att få 
kl ex.arnen i maj, som var bestämt, nöd
g<tdes Yi upplösa kojan de n 12 apriJ. Dl' 
SO lll sk ulle avg<ilt fingo belyg och d e and
r a int"g om vilken klass d e tillhörde. Ej 
1.11jnc!re ä n 2-1 elever ringo n\'g~lngsbetyg, 

3 som Iolk- och 2 som sm åskollärarirll1or, 
:i ]'r:-'n mellan skolan, S rr~ln foll;- och 9 
Ira n ,m[lskolan . Vi allsa;~o det bästa yara 
a tl l1[>plö Sil skulan och siinda hem elever
na. Sku lle den kinesiska fö rsamlingen se 
dan vilja llpplngn arbe tet igen, f in,~e de 
göra detla p~ dc grunder dc sjiilva ön
sk~lde. 

Vid s tormö tet, som hölls just innan 
skolan slutade, hade 7 Sliekor begiirt do
pe t, mC'n vi löl'eslogo ;lIt lilta dem vänt;) 
a \' liera skil l, varavett var alt v i skuHe 
lämna Yunch 'ng. Söndagsskolan pClgiek 
under v:lI'en som vanlig l, Den var upp
eldad i G l;]asser. Vi h:-tde ordnat det sa, 
att alla spminarieeleverna 'ti nga deltaga i 
lIndrrYisningen för att öva si,c( ,i att leda. 
Varj e onsdag e. m, hade vi gemensamt 
l,," nC'l11öle 111cd lärarinnorna, 

li nd er sommal'cn kom brev frå n pastor 
Kaos [rn, ::t lt Ll ~ tä nkte ]lä att öppna "ma
och fo lkskol a n pa hös t n, och r r~g;) de, om 
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de tingo använda lokalerna och skolmate
ri:llcr. Utgifterna ämnade de bestrida 
s jälva. Vi sänd e dem dock ,;enare 125 
dollars eller kr. 250 till hjälp. Den 1 eller 
2 sept. började skolan . Elevantalet var 
då 32 eller 21 i sma- och 11 i folkskolan. 
Undervisningen har skölls av pastor Kao s 
fru och ä lds ta syster sa mt fru Cll:lng, som 
dock senare efterträddes a y fru Ch u. Den 
förstniimnda har ·gc nomg~\ tt v ~\r t sm:lsl,o
leseminarillm, varjämte hon varit 2 ar i 
en bibdskola i Nanking. Fröken Kao har 
avlagt examen i r egrringens folkskolese
minarium och vistats 1),<; :ir som elev p[t 
ett stort sjukhus. Fru Chang genomgick 
Yårt s m öskol('s('minarium och har sedan 
tjänstgjor t både i missionens och s tatens 
skolor. Fru Chu var an sUiHd vid vJr öv
ning,,;kola. Vi. ha hört, all d essa lära rin
nor linder hösten skött skolan mönster
gillt . 

P,l samma gclng vi längt:1 :I!er till fället, 
kunna vi ej annat än se IIerrens ledning 
i. alt tnga o"', som tillhöra »den äldre kvr
kan » = missio ne n, bort för att de s~m 
tillhöra »den Yllg re» = den kinesiska för
samli ngen, skola kunn a börja biira ansvar. 
Yi äro t. cksamma, att vi ha fatt vara m ed 
oeh fo s tra dem för detta. Då vi se till
baka på skolarbet e t, är det mycken brist 
och mycket, som vi skulle önskat halle 
va!'it a nnorlund a, men den livets säd , so m 
är sad d, kan ej annat än s pira upp och 
bära frukt. ;'1Hinga ha vi fall se liimna ;;i.~ 

,}t Gud av elevern:1, och rör dem, som 
än nu ej gjort delta , El vi hålla på att bed
ja. Bönen är det arbete, vi nu Et utfö ra 
för vår kära skola, ett mycket vi·ktigt ar
bete. Gud göre oss trogn a i det' 

Peking i jan. 1928. 

Frida Pryl::. 

Årsberättelse för Yuncheng Semi
narium och Predikantskola år 1927. 

V~ll-terll1illen 1927 beg.\"Ilte med s tora för
hoppningar. Vi viinlade syskonen Bloms, 
so m skulle lätta .Johannes .\spbergs oeh 
min arbetsbörda, så att vi kunde giva tid 
till det yiktigas te av allt, personligt själa-
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viirdsarbete. Denna verksamhet had e fö
reg å!' nde varterm in burit rika frukler. 
Hösltl'['minen 1926 hade den m ås t n:ira 
nog helt för s ummas - vad o:;s u llii nningar 
belräffade. \'Jrt arbele att uppehidla 
många av syskonen lJloms planerade lek
tioner, to:-( hela vår tid och var mera än 
kral'tern;1 räckle till. 

Fr. o. m. vårterminens början h a de VI 

hoppals få den hjälp, som behövdes. Men 
fl ss a förhoppningar slogo fel. Skolan öpp
nades elen 10 febr. med samma personai 
som under höstterminen. Först mot slutet 
av milnaden anliinde förstiil'kningen ge
nom syskonen Bloms ankom st och inträde 
i arbetet. När allt val' arrangerat och 
tcmlinen rilztigt kommit i gång, befunno 
vi oss i mars m~lnad. 

Efter alt ha hämtat mig n:lgot fr~1fl ön'r
a rbete, or nanisaloriska och atlministratiya 
omläggningar bÖl'jade jag sa Linka pa att 
taga aktiv del i lide t e nda nödvändiga» 
- personligt s jälavJrclsarbete. Förra vå 
rens lvekliga bi'lll'stunder kommo ater lXI. 
programmet. J': n lovande tid synks fl"'I"('

ligga, då - plötsligt - alla plane r grus~
ues. En månad var knappt till ända, 
förrän d c plitiska om .. tä ndiglleterna 
tving·adr' oss alt s t ~i nga var skola. 

Gripande var det dramat iska slutet prt 
seminariets arbe te. Stormöte hölls i för
samlingen 8-11 april. Str:IX före och un
der cletta hade en livlig telegr a mväxling 
ägt rum mellan missionens ledninp: och 
den svenska beskickningen i Pt'löng m. fl. 
Hesullatet var, aH missionärsk;t ren beslöt 
att lämna fältet. 

Genast efte r s lormötets slut sn mman
kallades de kinesiska kdarna för försam
lingen och skolorna. Därvid ddgavs dem 
ordern om Vål' avresa. Gripna av s tunden s 
oc:h ställningens a llvar g [!\'o alla si na 
kän slor Iltlryck i brinnande bön till Gud 
med flkallan om hans hj ä lp och ledning 
men oeksa i tilHörsikt, att han skulle giva 
för varje d:lg, vad den krävde. 

BetriiIrande seminarie t or!1 predikant
skolan besli"lls, a lt den g l' n,' st s l; lIlle llpp
lösas och dess ,lterupptagande bero pil 
framtiden. ()yningsskoLt n sk ulle dock -fort
s~illas s 'l som n vanli g folkskolu (kao
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teng och 0h'uteng) oc11 stå under försam
lingens uppsikt. Den nyvalde pastor Kao 
utsågs alt vara ett slags inspektör. 

Efter della möte hölls kollegi um med 
lärarna, vilka underrättades om ställning
en. Därefter samlades eleverna i kapellet. 
H.ektor Sun besteg talarstolen och fram
stä llde situationen. Själv yar han s~i rörd, 
alt han brast i gr[lt och P~l en lång s lund 
ej förmådde tala . Eleverna syn les även 
gripna. 

Pojkarnas h~lllning var ett stort tack
sägelseämne för oss. I m angen annan 
missionsskola hade fienllighetel", ja, vald
samheler, utbrutit vid missionärernas av
resa . Här märk tes endast saknad. 

Följande dag hölls högtidlig avslutning, 
oa ett särskilt för tillfället tryckt betyg 
gavs varje elev. 

Sedan denna akt var över, följde andra 
minnesvärda upplevelser. En lång rad ele
ver uppsök le missionär Aspber'g och mig 
privat för att uttrycka ett tack i'ör tidrT\ 
samman. Särsldlt gripande var det att fa 
besök av elevkårens ordförande, som långt 
över midnatt sa tt hos mig och ej hade 
ord nog för att å egna och kamraternas 
vägnar till mig och missionen uttala sitt 
djupt hända tack för vad de fått genom 
studietiden i Yuncheng. I-Ian satt och salt 
och talade och talade, rörd nästan ti.ll 
gråt, och ville ej gärna lämna mig ... 

Att närmare i detalj utveckla elt arbete, 
som blott fortgick lio av årets 52 veckor 
är ju en omöjlighet. Statistiska fakta kun
na ej heller givas, enär de lämnades kvar 
i Yuncheng, i hopp att vi skulle vara till
baka igen före årels slut. Elevernas antal 
uppgick till ungefär 140, varav över 30 i 
vardera kaoteng och ch'uteng samt ett 
70-tal i mellanskolan, seminariet och pre
dikan tskolan. 

Sedan denna och andra missionens sko
lor stängts, ha lärare och elever måst söka 
sig ~ll-bete och utkomst på annat håll. 
M~lDga av dem ha h amnat i armen. De be
höva vår särskilda förbön. 

Under sommaren gjordes ett allvarligt 
försök av kinesJärarna i Yuncheng atl 
fortsälta skolans arbete. l'vlissionen var 
villig atl ställa lokalerna till förfogande 
endast mot det att de höllos i sk ick. Men 

~lI1mälningarna till inträde i skolan voro 
för få och pla nen förföll. 

Folkskolan har uppehållits under för
samlingr.ns vård och - så Ell1gt vi veta 
- skött;; till beHltenhet. Den bedrevs un
der hösten med medel frän synoclens slwl
kassa samt med bidrag fr~ll1 församlingen. 

Peking i januari 1928. 
Motris Bergling. 

Årsrapport för Svenska Missionens 

i Kina California Kommitt(~ 


för år 1927. 


Det torde vara av intresse för missio
nens vänner alt vi skriva några r a der till 
rapport över verksamheten över detta år. 
Faslän verksamheten ej gått så bra som 
vi skulle ha önskat har dock Gud varit 
god emot oss. 

Under året har missionär Svensson med 
familj haft sin fritid i Sverige. De hava 
dock ej varit overksamma utan rest i mis: 
sionens inlresse i hemlandet för att giva 
de hemmavara nde kännedom om mis
sionen. 

Arbelet på fältet har ock fortgått, ut
fört av infödda arbetare under överin
seende av på fältet vara'llde Svenska Mis
sionens i Kina missionärer. 

Hemarbetet i Californien har fortg å tt 
som vanligt. Sex goda och uppbyggliga 
möten hava hållits med missionen såsom 
ämne för tal och bön. 

Under året har vi få tt glädjen att i "år 
krets återse vär förre sekreterare, broder 
E. H. Lindquist. 

På det finansiella området kunna vi ej 
rapportera framgång, men anse dock re
sultatet vara gott efter våra förhållanden. 

Med anledning av förhållanden, som 
varit rådande på alla områden under den 
senare tiden, har det ansetts bäst, att alla 
medel som givas direkt för missionens 
verl<samhet sändas till Svenska. "Missionen 
i Kina, Stockholm, samt a tt det som gives 
för infödda arbetare och evangelister sön
das till samma mission i Kina. 

Ole Alen, 
sekreterare. 

http:samlingr.ns
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Kassarapport för år 1927 Vrån S. M. K:s 
Califoroiakommitte. 

Inkomsler. 

Saldo från 1926 25: 
Edwin Lundström ....... .. . . .. . 60: -
Th. Ol son TUl'lock .. . ... . ... . 40: 
Rosa Österlund ..... . . . . . . . .. . ... . 20: 
V. S. Lund ström ......... .. ... . . ... . ]5: -
Free Churc h Sunda)' school .... . ..... . 50: 
John J. Olson ......... . 5: -
Tol' Nelson .... . 25: 
Ka rl F ahlen ... . 10: 
N. El' ickson .... . . . ..... . .. . . . ....... . 25: 
Alex Danielson 25 : 
N. Bordson . . .... . .... . .... . .. .. .. . ... . 140: 
~ili .. . .......... . .. . ............. . 25: 
Rev. E. I-l. Lindquist .......... .. ..... . 25: 
Mrs Ida Olson . ......... .. . . . . ....... . 15: -

Kale John sson .. .. .. .. .. ............ .. 50:
K. G. Lindquis t ........... . ..... . ..... . 25 : 
J . A. Lindström . ... . . ........ . ... .. ... . 10: 
A. T . Lindgren ... . . . .... .. .. . 25: 

Summa 615:

Ulg'ifler. 

Till evangelist .......................... 2..35: 
Stockh olm f ör Sinims Land samt Nils 

Swensson ... .. ......... . ........ . .... 135:
Svenska Missionen i Kina ...... . .. . .. .. 220:
Saldo till 1928 ......... . .............. 25:

Summa 615:

* * 
* 

Arsberätlelsen tala r alltså, såsom vi re
dan i inledningen antydde, om nöd och 
nåd. Vad bör då detta verka hos oss? 
Vad skall bliva vårt svar på budskapet i 
årsberättelsen? 

Nöden och lidandet j Kina påminna oss 
om behovet av ett hugsvalelsens budskap 
därute. Missionärerna behöva det, de in
födda kristna likaså och de vilkas nöd ofta 
är ännu större och vilka ej ännu mottagit 
evangelium behöva det allra bäst. Från 
all hugsvalelses Gud och fr[ln honom alle
na l,an hugsvalelsens budskap komma. 
Men han vill använda oss såsom sände
bud. Vi Hl bliva hugsvalelsens budbärare, 
ja, därtill äro vi kallade. 

Nafta!i får av Jakob det belyget: »Han 
har sköna ord alt giva», - Bliva vi hug
svalelsens budbärare, då kan det ordet sä-
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gas även om oss. Då har iiven vl sköna 
ord alt giva. Och då behöva vi även likna 
Naftali i det andra, som Jakob anger så
som utmärkande för honom: »Naftali är 
en snabb hind.» (1 Mos. 49: 21.) 

Liv äger ju även snigeln, men icke sko
la de, som Hltt sig anförtrott att vara 
hugsvalelsens budbärare, likna honom. 
Nej , de skola vara snabba hindar. 

En hind bävar ej för att på en smal och 
brant stig löpa rramM och Uppflt. Ha n 
stannar ej missmodig nere i dalen, även 
om stigen är smal, brant och svår. Han 
strävar för att komma uppåt, ja, h an lö
per uppåt utan att förtröttas . Misslonens 
väg i Kina tord e, under den närmaste 
framtiden, Såsom vi redan framhållit, bli
va en smal och brant stig . Detta har kan
ske varit och är kanske alltj ämt nödvän
digt för atl bereda rum för Guds väl
signelser. Men vad gör det att stigen är 
smal och brant, om Gud filr göra oss lika 
hindar, snabba hindar, som ha sköna ord 
alt giva! 

lIan som lovat oss: »Såsom dina dagar 
vare din kraft», han kan, då vägen blir 
brant, göra oss till snabba hindar. )\De 
som bida efter Herren hämta ny kra ft, de 
få nya vingfjädrar såsom örnarna. Så 
hasta de ilstad utan alt uppgivas, de fär
das framåt utan att bliva trölta.» (.Jes . 
40: 31.) 

Ej jag - men Gud förmår 

min levnadsvandJ'ing leda, 

Och mig fÖJ' varfe dag 

Till helig tfänst beI'eda. 

När modet sviker mig, 

All egen kraft förgår, 

Du griper, Gud, min hand. 

Jag viskar: du fÖI'mår. 


Sk1"iven tUl missionii1"el'na! 


Bedjen för missionärerna! 


~~~>1>®-e~~ 
\!~~~~0<!X%~~ 
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Statistiska uppgiUer rörande Svenska Missionen Kina för år 1927. 


~ 

o 

~ 
~, 

~ 

J':1 ver i 
t 'cm inu 
o;: ri ND a 

,~ ---

~ I 

l:li rl rag l 
fd n 

iilfJ ddo. 
k ri stn . 

i w Kr. 

1 -~~-~-~-c1-,e-n-g- ::: ::: ~ ' ~ ;11 ~ I ~ I ~ ~, ' 1 1 11~ = ~~~ 
Cbiebcbow ... ... ] 1 fl 2 1 1 135 - - 200 
Puchowfll ........ 1 - 3 ] 3 - 115 - - 200 
J . b l .• 3 ." l ,~ r ~{'" - - 1!'0 . u le eng .. ....... '" ,~, _ I <J ., 

Tn ngehu wTung k. - ;! 6 3 J 7 29l 18 - 500 
Pueben g ........ l ~ 1(1 ~ 'l 1U 303 17 - 500 
Hoyang Hnncheng 2 3 8 4 17 22; 9GS 44 - 1,300 
Honanfn ......... - 2 12 z ii 201 704 100 - UJ U 
tiinanbsien ..... . - 1 ~ ] - 4 11 6 - - 200 
Mienchib ........ - - 7 - 3 R 451 55 - 600 
Shanehow ... ~ . .... - - 4· 2 l II 121 - - 2UO 

I 

= -J ~~ ~ 1,220 

- - 2 22 12 960 

- ~~ == - =1=~ ;, =1~:: 
2, 150 -l2 1,31)(j - - - 4 !)8 36 1.800 --I --  1--  - 1,060=! ~= = ='::1~ ~ = 

- - I -1- -1- - - I 

Stlmma 1 121 211 671 241471 801 :~ ,752124'j 1 5 , 1l9 1 5.öoo l of,l lll.. 144!t,3801 - 1-I - 12/1(;71 901 of,lIl1. 

Anm.: Ovanståe nde s tatistik upptager endas t det antal ml ~slo närer, som under arbetsåret va rit 
i ve rksamhet på s tati o ne rna. Hela antalet missionärer utgör 56. Miseionen h a r ock ett barnhem 
Sina n med 63 barn . 

Revisionsberättelse. 
Under teclmade, utsedda vid Svensl,a Mis  Tra nSI,or t 286,06R: iO 

sio nens i Kina senas te i'lrsm öte alt gransl,a Inbet. tomter .... . " ö,öOO: 
Lä,mnade ioteckn..... .. 7,175:- 12,675:clenna missions r äkenskaper för år 1927, 

fa. eHer a tt hava fullgjort de lta uppdrag, Gns ta f och A. Svenssons foo el 2,0 00: 

däröver avgiva följ ande berättelse. b) J)uvbo F asti,ghetskonto: 
Mission ens inllOmster och utgifter under Hyror :i missi l)Oshem' 


det gångna åre t sam t den ekonomiska 
 met ...... ... . .. ... 2,3 00 : 01 

ställningen vid åre lS slut framgår av föl
 Utdeln. på, i\Iission s~ 


ja nde redogörelse. 
 hemsfonden ......... .. 966: 92 
 3,266: 93 
Behållning från 1926: e) I nkomst av ti dn , o, bokjörla.q: 

På ba.nk inoestae od c Pl'en. ~ med . fö r tidningen 4,456: 26 

(därav S. ~I. 1\::s P eo' 
 Sålda böcker o. ka lendrar 2.470 : OJ 6,926 : 27 
s ions!. k r. 18,880:7 7) 20,668: 67 

Il) R äntfmedel: Konta.nt i kassan. lö4: 17 

Utdeln , p" obligat ion er 
Obligationer och aktier 47,512: 73 


ocb ak Lier ..... ... .. ... 2,74.5: 25 

Miss ion she msfond.(obJ.) 20,000: - 88,335: 57 

Ba,okrä.ntor ..... .... .. ..... 604: 62 3,349: 87 
===-~:..::::..::::..:...::..:.Inkomster: 

Kronor 314,286: 86a) Gåvom edel : 
Allm. ruission smedel. .. 159,547: 99 

Div. mi ssionsändam,H 
 Utgifter: 


(i nf. arb., skolverk s ., 
 a) Missionsu.tgljtel·: 
man!. o. kvionl. se mi· Utsänt till Kina 

nArierna m. m .) .. .. .. :1l,712: 57 
 liV Allm. miss ions' 

S. M. Ks .PensionSfond 6,4 72 : 66 197,733 : 22 medel ~136: 63 
T ran spor t 286,068: 79 Transport 81,136: 63 

http:Konta.nt
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Transport 
8.V 	 d:o till Svenska 

Skolan ... .... . . 

a v Di Y. ändamål 

Missiollsres or ....... 

Hemarbetares 110,lel<,1I1 

Hemmav. mission:irel's 

och baros underb:ill 

i\Iissionäl'skaod. utbild

niog ocb uoderhåll 

MiBsion~rers utrustning 

ocb utresor. 

Hyra 	och omkosto . för 

exp., postpOl'to, tele

fon o. telegra f, skri v

mater., aononseriog 

m. m..... 
Inveotarier på expo 

Omkostn. för missioLS

hemmet ............. .. 

Utbo till missionshem

met, räotemedel ... 

7J 155: 

32 ,387: iJ' 

2,:300: 0.5 

22,760: 

:3 j ,:~ (j I : 77 

507: 50 

l/ii1: 70 

7,236: 48 
60 6: 

974.: 70 

150: 00 

b) Kosln. fot· D11vbo fastighet: 
Underb. och l'epa.ratiooer!\'Du\'bo 

e) Kostn. för tidn. och bokjöj'lag: 

Tryckning och expo av 

tido. Sio ims Laod ... 6,916: 73 

Tryckn. för bokförlaget ] ,906: 10 

tf) S. M. Kg Pensionsfond: 

Utl)et",ln. eol. särsk. bestämmelser 

e) 	 Vä·rdeminskning: ............ .. . 


Behållning till 1928: 

På baok inoeståeode: 

S . i\L K:sPensiomifond 

?I'!issioosbemsfoodeo. 

G. 	 och A. Svensson!'! 

fond .. . ...... 

Allm. missionsmedel 

(rä,ota.) .. ............ 

Kontant i kassan .. .. 

Obli~atiooer, aktier och 

22,633: 53 

9,000:

2,000: 

143: 96 

iuteckn. 

194,325: 4.0 

·HO: 80 

8,822: 83 

70: 

33,677: 48 

626: 80 
75,·567: 73 

Kronor 314,288: 86 

Tillgångar den 31 dec. 1927. 

I 	 hemkmrld. 
Obligalioner och aktier' 

Mi ss ion sbemBfoodeu, 

nOID. 12,000:

A. KoskulJs [ooll oom. 

S. 	 8. food nom ... .. . 

S. 	 )[, l{:s Pensions

fOUl) 0001 . 46,73,, ; 

Roberts b~,robems food 

nom. 11,500 00 ..... 

All m. nl issi onsmedel, 

holdört vii rde ...... 

P{i bank ionest:leude 

Kouta.ut i kass:ln ... ... 

Fasligheter iDuvbo ... 

Ioveota rier i Dll~'bo. 

])0 på missiousexp. 

IIl:ina. 

Fastigheter 

Ande;"r AndelMör

eoiugen Sveoska Sko

lao i Kina. u. p. a.... 

11,000: 

2,000: 

3,000: 

-

,l6,158.3: 

10,152: 73 

2,i30: 

33,677 : l8 

G26 : SO 

48,000: 

2,'Jl(1: 4:3 

2.f\OO: I "l 

75,567: 73 

34,30.. : 28 

53,51'J: 61 

86,803: 20 

:~1.800: (J O 118,603: 20 

Kronor 281,991 : 8~ 

Skulder. 

Ioga 

Till missionäreroa privat bar 110 

der :het utsäots ........ 6,054: 63 

Till mi'i'ilonsvännernas bin nedom och 
lacksam hagkomst av don a torerna Hl revi
sorerna meddela, att genom tes tamenta
ri ska dlsposilloner av följande avlidna 
personer nedanstående belopp in flutit un
der rä kenskapsihct, nämligen: 

Gåv;} efter avI. Ida Nat. Larson 

ti Il Barob. i Sio un 

Fl'flO en bemgången missionsvän 

till peosioosfondeo ............. .. 


Testameotsmedcl efter a vI. lära

rionRn fröken Alma Duoder, 

Karlsborg. 
Efter svl. gl'ossbandL <:. E. Lind

hol m, SlJLlm., e ol. g:',vobrev .... :,:.. _ 

Tr'~o~por' 

50: 

60: 

500 : 

-.:;,,:..0::...0::...0::...:_-_ 

ö,ti10: 

http:Kouta.ut
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Transport 
Från avI. fm I1Iatbilda Andersson, 

Harer,yd, Flisby, t.ill Barnb. i 
Sinan ........... ......... ..... .......... . 100: 

Gåva, efter avI. fru Anna· Holm
gren, Köping ....................... . 500: 

Enligt folkskoll. Erik Larssons 
sista önska n ................... .. ..... . 50: 

Frän avl. S. G., Brånsta ........... . 10: 

Del av makarna Alexanderssons, 
I\Ialmö, testament.e ... . ... ........ .. . 10,000: 

Frå,n bemförlovade missions vä,nn en 
E. N., Luleå ... ... . . ............... . 50: 

En sista bälsning från fröken 
Tbekla. Lindström, Hvetlanda... 500: - 

Från avI. fröken Maria Andersoo, 
Karlsluona ....................... . .. . 500: 

Testamentsmedel från okänd ..... . 2,000: 
Från en bemgå,ngen missionsviiu, 

Köping .......... .... ... ......... ..... .. 500: 

Gåvomedel frå.n avI. N. P. J" .... . 330: 
Del a v makarna Alex3,nder~son3, 

Malmö, testamen te ............ .. 5,~85: 

::j amma kronor 25,03ö: 

Revisorerna hava tagit del av kommit
tens protol,oJl, varjämte revisorerna bli
vit företedda ovannämnda obligationer, 
ak tier och inteckningar jämte insätt 
ningsbevis å missionens kontant innestå
ende medel ävensom åtkomsthandlingar
na till missionens egendom i Duvbo till
lika med brand försähingsbrev å följand e 
belopp: 

För missionens fasta egendomar: 
Kr. 70,000: - för .Missionshemmet och 

kr. 80,000: - för Barnens hem. 

För lösegendom: 

Kr. 14,000: - vid hemmen och kr. 
5,000: - vid kontoret, a llt i BrandIörsäk
ringsaktiebolaget Norrland. 

Vid alll detta har intet varit att erinra. 

Räkenskaperna med tillhörande vcrifi
kationer jämte värdehandlingar hava be
funnit s uti utmärkt god ordning, och då 
under re"isionen ingen anledning till an
märkning förekommit, få vi tillstyrl,a att 
full och tacksam a nsvarsfrihet för förvalt 
ningen av missionens medel under år 1927 

varder Kommilten för nämnda mission 
beviljad. 

Stocl,holm elcn 3 maj 1928. 

F. T. Olsson. Ch. D. ToWe. 

Carl Boberg. 

Kommitten för Sv. Missionen i Kina. 
a) ordin.arie ledamöter: 

H . Dillner, överste, ordförande, Stockholm (o. 
1890, r. 1897, o. 1913.)* 

r-;rik Folke, miö-ion. iörf'sl andarf' (1907). 
Karl Fri,_·-. fil. d:r, Saltsjö-:::;J")Tängen (r. 

1897, o. lYOS r. 1921, o. 1925). 
J. 	Rinl.Uan, rekt or, 'Oluckho]m (0.1897, r.1921 , 

s. 	 1926, o. 1927 ). 
H . Hallencreutz, d irektör, kassaförvaltare, 

Djursholms·ösby (1921). 
Sven Johnson, grosshandlare, örebro (1921). 
K. Nilenius, apotekare, Göteborg (19 21 ). 

Anna Gauffin, fröken, Kristianstad (1921). 

G. Arbman, kyrkoherde, Järpen (1922). 

Gust. Törnqvist, d isponent, Norrköping (1924) . 

J. von Malmborg, doktor, Stockholm (r. 1922, 

o. 	 1927). 

b) s'uppleanter: 

Knut Bergh, med. d: r, Tranås (r. 1897, s. 
1926) . 

H. Gillgren, musikdirektör, Stockbolm (r. 1922, 
s. 	 1926). 

J oh. 	 Lindberg, komminister, Stockholm (s. 
1926). 

V. Wisborg ; disponent, Jönköping (s. 1927). 
A. Hemb erg, gro " h., Axvall (s. 1927). 

Mission"sekreterare: 

Martin Lind en . 

S. M. l{:s kvinnokommitte. 
Maria Berg, doktorinna (1902). 

Elin Holmgren, fru (1902). 

Louise Schön, fröken (1902). 

Emma BeskoIV, fröken (1904). 

Bell F ries, fru (1908). 

Inez Bölling, fru (1910). 

Louisa Tottie, överstinna (1921). 

Karin Wennerström, fru (1922). 

Judit Högman, fru (1928). 

l;mma Kruse, frök en (1928) . 


S. M. K:s Californiakommitfe. 
A. Daniel sson , mr., ordf. 
O. Pearson, mr., kassör. 

'Ole Alen, mr. , "~k r. 

• Årtalen angiva året för inval i kornmitten. 
Tecknen o. = ordinarie; r. = rådgivande; s = 
suppleant. 
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Jobn Loveo, mr. 
K. (;. Liodkvist, mr. 

Carl l'uhleo, mr. 

B. H . Li ndfi l\ ist, rev. 

S. M. ({:s · Minnesotakommille. 
Södergreo, C. J. , pastor, teol. el: r, ordf. 
Joha03'on, Albert M., p'lstor, sekr. 
Miller, Samuel M., ) "~' lO\'. 
DahlII ielm, E rik , r en ak tör. 
Williams, J osef G., mr. 

s. M. ({:s missionärer
samt å ret för de ras första ankomst till Kina. 
t 'arl H eorik Tjäder .... .. . ....... ,. 1 SO 
Uilma Tiäder (r. Blomberg) .......... 1 92 
"Fredrika H nlIiu , ... ... ........ . . , .. 1SR!) 
August Berg ... . .... " ...... . . . 1800 
Augusl ,L Berg (f. Ilulander) .. .. .... ,. 1892 
Axel Hahne ............. . . . . . . .. 1 90 
,\ o na Hahne (f. Watz) . .. ... . ..... . .... 1893 
Anna Janzon ..... .. .... . .. .. . ... .... 1S00 
Frida Prytz ..... .... .. ... . ... .. . . ... 1890 
C[1,rl Fr. Blom ... ... ..... ..... . ..... 1, 02 
l ,:t h" l Blom (L ., "i!pr) .. ....... 1001 
*T beudor Sandberg .. ............. .. . . 1 '92 
,'ek ine , a nel berg (f. to rh:.tug) ........ 1891 

Hobert Bergliog ... . .. ... . .... 18 92 
DngllY Bergliog (f. J\(3) .. . . ..... . . .. . 1893 
· .\nna Eriks.-o n H <fl2 
· Ehb~ Bur"n HHl4 
Hugo Linder L !H 
\I:uip Lioder (f. Bordson) .. . . . ..... 190:1 
• r~lTlm [l. And ersson .. ... ........ . .. . . .. 1,' fl .; 
Haria Petters~ou .... . ... ... l SDG 
* l lIe 7. Bölling (L B O-> I'? ' li ",) 1~)f)2 
"Ossian Beioboff ... .... ... ... .. .. ... 100:2 
"Ed ith Beinhoff (f. Ro\\'e) ... . . . ... ... 1902 
Oscar Ca d en ..... .. ... .... . ... . . . ... Hl02 
Gerda Carlen (f. Wetters truod) 1004 
(;. V. W 'sLcr . . . . . . . . . 1QO:, 
Maria Nylio ...... , 1 !lOJ 
''' R i"hard Aoderson 1905 
' Hildur l\odersoo (I. Eog5tröm) 1908 
*Judit Hi.ig mau (L r;u sta f""o n) .. 1905 
*oIuria Björklunu .... ... 1907 
"Maria HuJtkrantz .. . 1007 
Malle Riogberg .. ........ ......... . . . 1908 
Id" Ringberg, (f. Andersson) ... . . .. . .. 1903 
"Nil~ S venso n ....... . . . . . . . . . . 1909 
·Olgu 'n)TIson (f. Ahlman) .... 1905 
· · J osef Olsson .................... 1910 
" Johaooe Olsiion (f. Voss Rasmussen) .. 1910 
· E ., l ~ r Bprg' .. . lG I:t 
Ingeborg Ackzell .. ............... .. . .. 1912 
F." tt·id Sj ö trö m .... . .. . ... . ... 1915 
.Judith HlIltqvis t ... .. ..... . ...... .... 1916 
* ,.J.Bcrgqui.t .... ........... 191 6 
"Nath. EogbiiC'k .. __ .... .. . . ... 1919 
"J': lsa Eogbiic;k, (f. FIlQ<lröm) lU21 

.. Vistas f. n. i hemlaodet. 

*. "'fli st as f. D. i Ame rika. 


'Elna LC llCll . .. .......... . .. . 191(') 


r-rnnna \Vang ... .. .... . . .. . lD~1 

"Job"n ol" Aspbp rg ......... ... . . . . 1022 

Morris Bergling . ...... . ............. . 1922 

Carola Bergl ing (f. Rudvall) ....... . .. . Hl2~ 


Minoic Nicltolsoo . . .. . ...... ..... , .. . 1923 

Lisa Gu s([l,fsson ....... .... .......... . 1923 

" \I :<r[i rl B "'l'gling . . . . . . .. ... . . . 1D2.) 

Be rt" Flod berg .. .. . .. . . ln~(j 

Id:l Söderberg .... . . . 1926 

l ' ,cm arbe/ct anställda: 

.I ~ ri k Folke, mi.- ~ iu n .-;i" reslfi oda re ... 1887 

l\.[immi Folke (f. Beskow) . 

Murtin Lindeo, sck rcter:Jr :> __ . 1016 

Gustaf Adolf österberg, reseombud. 

Lis:l Blom, frökeo, kassör. 

Sve~L Forsberg. frökell, ,k rivbiträde. 

h cr.,t in Dallek, fru. ::, teo ogl·e.f. 


S. 1\1. K:s ombud. 
a) Manliga öm·bud. 

Anderssoo , El is, lantbrukare, Fröberga gård, 
Norrköping. 

Andersoo, S., Inotbru!-::lrf! , Brodderud , yr:1' 
riestad. 

Andersson, G. , la.ntbrnkare. Svamperyd , FEsby . 
And el' 00, Gust., lantbrukare, H a O'shult, 

Klevshult . 
Ande rs~oo , Vnllr., pred ikaa r, Hvcllaodn. 
Areo, E m:1uuel, överWrare. Kor rköping. 
J\rvicl sson, S igtrid, mekaniker, lIög'lniis (övre) 
Iler O'reo, Karl, l-(yrkohc rde, TQr, ru; . 
Besk ,."", Ni ls, kyrkoherde. Rc'ele . 
Bjur ' t .11, K. E., ri J.;:i\hanluk assör, Göteborg. 
Blixt, ' imon, hnndlanuc, Göt eborg . 
Blom, F. G., Järovcr kMd j nnld. \-\' ;( , tlJrog:r, 2'ilv· 

jö. 
Bohlin, J\. , fo lksk olbrare, T\illl1l0gC. 

JJohli n, Hud" la n t b rn k n r l', j \ 1[V:l , lh' Tn,-f' . 

Bom:r ll, K G., kyrkuberd f>, 1I,tmmerdal. 

Breclio, J. A .. kyrkuherde, Bynrllll1. 

Brod in, Jo:" inbrikiir . . \I a uii n.!!sholm. 

Carlbom, A. E .. kyrkoberde, Backe.. 

Cnrl s on, U. W., predika nt, Sj iit or jl. 

r"r lson, IIl'n rik, k Y1'1;: I1c flh'. S a nd". 

Curl s. n. S. A., lIerr, H vet landa. 

CarJstedt, C. A., kyrkoherde, Veoa. 

D!lldberg, F. G., f. d. folkskollärare, Lunds· 


bruno. 
Dahlgren, J . F., folkskolHirare, Ange. 
Dahlin, Tycho, mi ssio ussekr., S tockholm. 
Dah l ·tri.)m, O., p r Jikallt, ~ I a l rnbäck. 

DiIIller , J., trlidgå rd s mtist:are , Bure[l. 
Elme rs, O., kontraktsprost, Våuga . 
Eri ksson, K, för ·te lärare. FaluD. 
ErikbSou, C. Th., I,en, Berg'l Stenhu!!r:eri. 

l':uml:l. 
EriL !iSon, Erik S., la.otbl'ukare, Vad, Viog

iker. 
Eriksso n, E., mjölnare, Ullungsfors, Edsbyo . 
l~ft.ge r t.r~hn , r . V' I berr) h.fanl1ors. 
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Falk, J., komminister, Högsjö. 

F'oldt, Oscar, redaktör, Vittsjö. 

F lod in, Hj., hand!., Motala. 

Forshell , J ., P lym-, kyrkoherde, Hvetlanda. 

Forssander, Carl . hand!., Her r ljunga. 

Forsell , Ruben, herr, L,·hon :i, . 

Forsgren, Fred., herr , Su ndsvall. 

Friden, Joh., herr, Ulricehamn. 

'erner, A., öve ringenjör, }Ialmö. 

Gusta fsson, K., lantbr ukare, Sllnner,lnp:n, F lisby. 
GustRfsson, P . J., lanth rukare, T ,'nhult. 
Gustafsson, ViI h., fabrikör, Tib r n. 
Gustafsson, O., predikant , E spebnlna , Ekenäs-

sjön, 
Hall , G.. hemmal!i'i igare, Rök. 
H a lvarsson, O., herr, Strömsdal~ bruk. 
Hanson, Ca rl, inspektor, Göt"b'1 rg. 
Han sson, A., kamrer , H olsby brunn. 
Han sson, O., pro t , SollentunD, Norrviken. 
Hansson, Viktor. laulbrukare, Mo, 'K <,vsbuJt. 
Hellgren , Knll t E. , folkskollära re, Malåtrlisk. 
Uol lund, K. J. , di~punent, Il : un dn . 
HolmIund, Albin, hand!., BastuträsIL 
Hultberg, N., folkskollärare, Hör1e. 
Hybnder, A., kyrkoherde, Fjärdhundra. 
Häger, Nils, kon traktsprost, Ryggs ten, Motala. 
Isaesson, Efr. , hand!. , ~Iariestad. 
Isaksson , H ., herr, Fridhem, Algarås. 
Jan~son, AJfr. , grosshandlare, Salt sjö tur

iiugcn. 

Johansson, A. P., lan tb r uk are, S. LiuJkulla, 


It:lmfall. 

Johansson, F., herr, Tyskagi;rJen, Kinue 


malma. 

Johansson, J. Ge ll rg. i,,Jksko lllirare, Bölåscn , 


Oviken. 
Johan s: on, J. , lantbrukare, Rude, Gi~eb n. 
Johan:son, J., lantbrukare, Essgärde, Hu saby. 
Johansson, S., handlande, Eksjö. 
Johan sson , S., g rosshnn rlJnre. Lu leå . 
Jo han ~ , on : Viktor , mis. iou ' före t undar" , Ji.iu

köping. 
John on, J. F ., fo lkskoJl iLrare, Sandseryd , 

J öuköping. 
.Jonsson , A. , fabrik ör , Rosenfors. 
Jousl"on , J. 1\., lantul'lIkarc, Värn e, Mouul by. 
Jon~son , rer lantbruk rc. ]\i[ri lig. lMp, ' 1" 11

~jön. 
KaJling, H. , gymnastikdir('ktör, Lund. 
Karlssoo, Albio, folkskolJilr a re, Göteburg. 
Karlsson, Aroo, ko ntrakb;prost, Grebo. 
Karl'is !J n, Jl;1 vid, l<1lJlbrnkaI'8, . \ ~ en , Ek e

näs. jöo. 
](a rlssoo, R: g rossha udJ. , FJuge -bl. 
J\arlssoo , Goltfr., la o tbru kare, Ost a ul. orp, )38

hu lt . 

1-\>11'15800 , Johan, sva rvare, Bodafors. 

KarL 500, Karl, lantbrukare, J cc rr·;i. 

Kjelll.>erg, E., brukspatron , Valascn. 

Klingoer. G., kyrkoherde, Göl ehorg-. 

I\ ull er, C. J., folhk oJl ärare, .\ ole n. 

]",år:-it,ri)rn , l \.U g. ) .... tut i ,n~ in~l , , · ktor. Spr ~in : ~ .. · 

viken . 
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Lagerberg, Dror, folk skoll ä rare, Bråosta, 
Kumla. 

Lagergren, A. , kakelugosm akare, Hemse. 
Larssoo, J oh ., lantbrukare, Hemmuags, Hab

li ngho. 
La,-;;: on , Lars, kommunalordf., Alsta, Nor 

de rön . 
Larsson, Oscar, laotbrukn re, Anaryd, Brötje-

mark. 
Laur ell, E., kommin is t e r . Stockholm. 
J, ei jnnhufvurl, K ., pros t , . öder lä lje. 
Linclclö\\' , J Ollef, fol kc].:: ol Illrnrt' . • mm~b · ·rg. 

Li nder , Jo. ef, lämre, Höga nli!'; (nedre). 
Lindg ren, G., kyrkoherde, Borg, Kn" ippbnrlen 
Lindholm, J. P ., skriiddarmäs tare, Virserum. 
Lingström, A., folkskollärare, Klin tehamn. 
Ljungq vis t. C., direkt ei r, Mull s jö. 
Ljungkvi s t , Otto, j i'iroltandla re , Skövde. 
Löigreo, Aug., godsägare , Borås. 
Markg reo , A lbert, kyrkoh erde , Bygdeä.. 
Magnus' on, O., lantbrl1 lmre , Orrv ;keu. 
i\Iogeosen, F .. handl aude, Mörby. 
Må rtensson, M., lanthrllkDre, On·viken. 
Nilsson, A., folksk ollärare, örebro. 
Nil sson, Ax., nämndeman, Gropen. 
Nih's~n E r n:l., kantor, K ristd al, . 
Norbeck, O., ky rkoherde, Mo, Helsingrno. 
Ny lander, J. A ., kommunalordf., Björköby 
Nyl in , C., f. d. folkskollärare, örebro. 
OdhLl cr , C. , rådmao, i\faricstad. 
Ohlsson, N. A., folkskolUlra re, Grlitlingbo. 
Olenius, r., kyrkoherde, Nyslit rn . 
Olsson, Carl , k y rkohe rde , Fryele . 
Ols on , IVDr, honäli s noblrie, Lidllult . 
Otlosson, )/. P. , berr. Solshes ter, Skede. 
Oxelqv isL, N., verkmästare, Ilmk varno. 
Pa lrll . J ., polismlistare, Hli ls ingborg. 

Per" on, C ., lantbrukare, HaHfara. Rvanr·b rg. 

j>C \ l' " ' on. T\;l l' , l!lllt.l>ru k :l l+\ J I :"I~ !P ll !l h l ~ (\nne

" I" ,I. 
Pers on. Storåkers l, rik , Inotbrllka re , V. Björ · 

ken , 8iljansnäs. 
Peter. on, Fritz, pastor , toekh lm. 
I:' ", t('r,.,uo, -" I fr. , io lk. k ollä rare, Ski IIi ng-aryJ. 
Petersson , J. A. V., fol kskollärare, lVIön stcrås. 
PetersSOLl , N. Aug., fabr ikö r, Vilruamo. 
Petterssoo , Edv in , trädgårclsmiistl1re, NYSlIUd, 

i\.[ölll bo. 
Pelte r l';~o o , C. F .. fol kskol IUrare. 'kal·tu lJ "byn. 
Pette r s~on , G., r; d -äga re, Cöt:.. bro, KlInt i,.. 
P ettersso n, Joh ., l.>ngarmllstare, Ovanmyra. 
Petters' on, P. K , handlande, H vet lantla. 
PettersSoo, J. A., herr, Götene. 
P åhlmun, Axel, kyrkoherde, Rök. 
l\ edcll, J . K, kamrH, :'; tockholl11. 
Ro~ ell, A . A., IHntbr ,kare , Bröt järna., Mock

ijilrd. 
l~o"'n, N., disponen t, Ystad. 
R ydqvist, K, kyrkoherde, GistaJ. 
Samuelsso n, A., lantb rukare, i'~ndåkra, Bäek 

seda. 
~ ;lIl1U e l ~ E"O Il , Enlil , r ese>::. .-1" ·,, :\·Yf>. 

~ji;h '''k, :Fnlll s, smidesn tii s l a r(' , Uerhi g- ;; ,l:t I. 
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Samzelius, E., banktjänstemau, Kumla. 
1, ,,lI uelius , J , S" kyrkoh ,! r.l c, Ljungby, 
, isell, M. , fo lkskollärare, Mora, 
S kogluod, Fdm " direktör , S tockholm, 
Steen, Martin, I,,, ndlande, ö st er , lIud, 
Stellbeck, C., kyrkoherde, örebro. 
Sten qvist, J. D " fabrikör, Kvidinge. 
Rund by, Gu:"tilf , kamrer , l?io sp. ng 
S uo d(! n, C. V., fabrikör , Liod esberg, 
, ' vuoberg, J " mas kini s t , Karl·;juoo:l, 
S\'eussoo, G., kamrer, Lidköping. 
Sweo sou, J., postrT1Ustnre , Säter. 
8 v(' u",;00 , N. 11., kantol', Äl rrhult sby. 
Svensson. GotUr" ~(!krc tcrare , ,[i\' lc , 
' värd, G" mjlilurtf p, Rörle, ' 

;-.;j ,l l' f' sl rlin l, ,r" io lk sk oll:i l' ;ll'(' , _ cd l' l' h~' , ViiI" 
na mn. 

Tlj[l\'eni u~ , G. , apoteka re, Ulricehamo. 
Thöruqvi st , S" god '"Hgare, M" r elös" 
T id e. tröm, Hj. , k y r k oherde, Bjursås, 
Toorell, C. K , bntbrukare, Ettarp, Hok, 
Törnblom, H " stationsinspektor, Söräng, 
"(-nosson, C" förvaltare, Skebobruk. 
\V' tcrnema u , A., kommioi , tcl', n,iodene , c' k anl. 
Wcooprstcn, K. , kassör, Borås. 
Windahl , B" gros, handI., l?i g-cho lm, 
\Verner , L., lau tbruka re, Uörii.s , I1Iariestad . 
\V0.' t man, A. , direktör, Korsu'i s. 
W cAling, Y .. kyrkoherde, Aspeboda, 
Wittencrona, A ., kontrn kts prost, Adelöf. 
Z,·l1ncr, A , V., k ommin b tc r , H agalund, 
Ake son, O., fo lksko ll iirnre, Spjulsbygd. 
Ast.röm , J" krouoj iigare, Hlllland, 
ö berg, F" t eo l. dr, k y rkoherde, Äppelviken. 

b) KvinnZ'iga ombud: 

Abrabnmsson, Ida, fru, N'orrköping. 

Andersso n , Ch" [röken , V:td ~~cr"l, 


Andersson, Edit, fru, Lerberget , Höganlis. 

Andersson, IIiida, fru , AIJI,J eryu 3, Brumsehrn, 

Andersson , H., fröken , Hareryd, Flisby, 

.'\udr~o . H edvig , [röke u, Kn rl ~k ron a , 


Au jc," , F" fru , 'I ro lleLo, H f' r rl j u:1 ga. 

Berg, M ., fröken, Hälsingborg. 

Bergh, Olga, liirarin ua, fröken , Vii t erås. 

Bobel'l2' , B., fru, 81 hlm, 

Boode%on , Lydia, lllrarinna, frökeo, Naglarp, 


Björköby. 

Billing, E., fr öken, lli ,, ' ,y , 

NylJlad, K, fröken, Rkellefteä, 

J3jörk, !\cn" .-, Ur:u i llua, fröken , H jogg],ölr , 

Brandin, Jeony, lärarinna, fröken , Stockholm. 

Brunskog, Eva, fröken, Falköping-Ranten . 

Brusewitz, H. , fröken, Hm'a, 

BlIrman, Maria, semioarieföres tå.odarinnu, 


rJycksele . 
Dllr~:ll1 , Jl, ·IIIla, lii l':1 l'i nnn , i rf,ken, F a hln ' a.rk , 

H jog-gböle , 
Bliärnbielm, A ioa , fru , S kell fl r :\ . 
Carlsson, 'Ester, lärarin na, fru, Sjöagå.rd, 

österkorsberga. 
Ceder vall , Hanna, lärarinna, fröken, Osbae

ken, Sandhem, 
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Da lbolm, Anoa, lärariona, fröken , K r istdala. 

Danielsson, Brita, frökeo, yttergärde, Oviken. 

]Jidoff, K. , frökeo , Vllx j Li, 

Edio , Alice, fru, Piteå. 

Ek, Maria, fröken, \~7rigstad. 


Ekberg, Els a, fru , Mariestad. 

E k ströTu, Hanna, fru, Katrioeholm. 

,8riksson, Anna, fru, La~<L. 


B r ik:son , Helena, fröken, 1-;- ilafors , 

Fall. Lyd ia, lirar., fröken, Å rteryd , Hrigel'

s t ad. 
Galla nder, G" fröken, Uppsala, 
C 1a n lunll , f\ g n l' '', frcik "ll. 13ul'l" l. 
Gmlllund, E " lä.rarinna, fru, Sollefteå. 
n(\bb '~ , If" liira rin na , fr ökeu , J iim, C' rum, 
liede ng ren, :r.I in, fru, Lanna, Hidingebro. 
Heden~ tröm , E l u, fl'i il;,en , 'rollare, ; '(0 ('1;, 

holm 1. 
Holmqvist, Jenoy, lli.rariuna, frök ell , Tenhult. 
I-Iultkrantz, 1\1., fru, Björnli, Heljebol. 
J Il h l1n ,~o n , Alida , fl u, !' fnrc:"arde n, ], i11 neo 

rnll. lm:·1. 
J ohan SOll, 1\ nna , [röken, l?rarnn,is, Köping , 
.T olt nn .... ..,on. .:\ un i f' , frökt"n , Jj " t'. 
eT nh aussoo, A" fröken, Alings:ls. 

Joh nnsson, Emy, llirar. , höken , Boden, 

Johan '800 , Hilma, fröken , Fors a Bru k , Kalri· 


neholm, 
Jons'on, A" fru , Os teräng, 
J (ju ~ ~ nn ) Al.\ug usl uJ J'l'U, V~i. nfors , Spölalld. 
K "rl,,~ol1 , ;\1.. , l m . I\' y e. 
Landg r en, ' ., fröken , Ystad. 
Lll r~ ou, K e rstin , fru, Are. 
Liljes50n, .\noa, lärarinna , fröken, G rebo, 
Liodbe rg, E" fru. Köpe nhamo . 
Lindbe rg, Gertrud, lärari0Da, fru, Bj,il'melund , 

F, ke r, 
Lindberge r, M ., !llrarill lJ :l, fröken , Ang, 
Luc:k , Hi ldur , frök en, S (oe}.;l!oln l. 
J.undlw rg, Hul, hirariuna , 1r01.;,, ·n, S n:tr (· ~ L1d, 

Luudg ren, ~Iaria, lärarinna, fröken, VU rna, 
Lioköpi ng, 

l. nnuho llll, Maria, irn , Ii: u 111 la , 

Lundqvist, Karin, prostinna, JTembult, 


· tj ä rubov. 
Mark lund , S .. f ru l! a " tu lr ;i ~k. 
Matton, Daga, fr öke o , ' loc1,bolm. 
Meukow , G., fr Li keo , Vi sby. 
"ilSoon, H nona, fru, SH,·s jö. 
N il 501l, Lisa, fröken, Sjövik, Edsbyn, 
O lo is~o n , Hiln a, fru, öhrviken . 
OISSOIl, Klant, fru, Borgvik, Ovikeo , 
Pl!ter ~ 'on , Alma., fröken , Biirsta . Hnckva. 
Petersson, F redrika, fröken, Björk linge, 
Peterson, H a nna, frökeu, Sjömarken. 
l' e L t() r "-.~0 u, Aona, fröken, }[adiing. hol m, 
P eLter son, Id a, fröken, Skillingaryd. 
Runnblick, Hi lma, fröken, Uppsala. 
SamUI'I.;601l, E., lärarinna, fröken, Ljung by, 
S andberg , Olga, fru, Miste rhult. 
of Sandcberf!', J., fru, Vänersbol'g . 
Steen, Hel e1,e, frökp.n, HvetTanda , " 
~tork , Klara, fru, lIok . 
Su ndell, J" fru, Malmö. 

http:Sj�ag�.rd
http:Fahln'a.rk
http:kyrkoh,!r.lc
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Svensson, Olga, fru, Sandnl'lle. 
Sv ensson, S., fröken, Lyck tl.s gåsd . 

ve nsson, :of., fröken, Vis by. 
lI rb-om, r., fru, Värnarno. 

Ulff , Louise. höken , t ockbolm. 

Wahlberg, E llen, sjuksköterska, Dals-Rostocl,. 

,Veinbcr ". E., fru, Kar13Utd. . 

Wen nerb rg, Elin , lärari n na, fröken, Söder

hamn. 
\Ves te rst röm, Emelia , fru , D j u rsho l!'n. 
Vikl und, Ba rbrQ , lä ra riuna, fröken, Ronö · 

holm, rrarg ·hamn. 

PROGRAM 
vid 

S. M. K:s 4l:a ÅHSMÖTE 
den 16-19 m aj 1928. 

Onsdagen den 1G maj. 
1\1. 11 r. m.: Kcom mittc"ns <,n~ k ilcl n s::mma ntriidc 

ra Stad., nl i.-si" nell5 loka.1. 
_ Kristi Himmelsfärdsdaq den 17 maJ. 

l,!. 	Jl f. m.: I Bel /'.';dul,yrkan, Floraga/on S. 
Illledni ng a v öyers ll" ]-1. Dit/ner. 
F Öl'ed ":lg a v misS io nsrö res t. 1':. Folk r. ..,('h 

m issloIl ar Martin Bcr 9 linfJ. 
l\ l. Il r. HI.: ! Jlcll ehl' I7L,I;ur!'-nn. Sprgc/g(l tan G. 

~r i ss iontl r R. Anrle"cson och m i< io n. <;f' '1' <'

lel'lIJ 'c .11. Lindc.n. 
Kl. 3 c. 111 . : C"fn cnsam m id rlag p;\ K. F. U. M. 

(Exee];; io r). 
Kl. 	Li c. ni.: 1 Betcsd"kl1rl;nn. 

In k d nin g ;)1' rn iss i ~ n [0,..-, t. F:. Folke. 
ti ldl' ~ l g lir a rsltc rätte lsen. 

l\orta Clll löra nd l'lI ilV mi"i nnärerna N . 
S"" nssOn och frii1{t·n Hanna Wang. 

Fredagen den 18 maj. 

1\ 1. 10.30 r. m.: Bibcbludium . E. Folke. Lobl: 
S lads! ni ;~ i n['n, S tor lorge t 3. 

1\!. 11.3u r. m .: Rast med l, arreservcr ing . 
1\1. 12 m.: l't1 '~S ;) till Brc l11 ma ],yrkog rd [ö,' 

;"'Lic kn;n" a y N. H ög man s g,.a'T:' rcl. 
1\1. 7 ". n1.: Möle i Stadsm issio nens K)'l'ksal, 

Slur torget 5. 
Inlednin g :l,' överste H. Dillner. 
Ya l 	 :lV ordf. c ll ekr. vid mötet. 
Hevi . ionsbniill l'l . ~. 

h-åga u:n a nSl':l r srri llel. 
\' :11 ay n' y i~ are r (ldl SUPpk!1I1I cr . 
l\. c r la anföranden av 1' l'll1l1l : (\':lr:l nclc m 's 

~i\)nii.r cr. 

Gl'nll'ns:1m tesupe. 

Lijrdaqcn den 19 maj. 

S:m1ling vid Dm-b{, ld. 11.30 f. m. '\\'l'l' ~ a 

rr:1 n S tockh ol m sk r: med tag f,.[,n Cenlnll -ln
t ionen kl. 11 i. 111 . eller med omnibus eller 
sl.<l r uogn fd n .\"orr a n " nto rget. 

.'\n tl ä la n onl d el lngal1Clc i slipen och m icld:l
gen ~ ker lil l cXl'cd ili ollcn . Td. 1459 plk r l\ul-1' 

:n·1'3. 

Visa U([ninyen IÖ1' ('(b'a vån

nCJ' ocll bekmtta och uppmana 

dem att lH'eJHlmC'l'cra å den-

SWITtma! 

Ex pedi Lion: Drottninggatan 55. Telegromadress: "Sinim", Stockholm. 


Telcl'oll: 4459. Norr' 22473. 


INNEHÅLL: 
1\.<;" 1<1 . - IIan har IIp :.I:lrit. - S. M. K:s :'tr,h'rLlIlC'Ll' för dc ";; :l!:8 ycrl(s amhe h: lr. 
- Slalis ti ska uppg ifil' :·. - Kc \'ision sberä t" ,l.- C' . - S. :'II. K:~ kommitll','r, mission ärE'f 

och ombud. - Pr ,~· ,~ r ; ' Il1. 

·L"ckhollll. S\c IIshn Tryel; c ri nl,licuo la ;:-cl. 1:1' 
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ANSV ARIG UTGIVARE: FOLKE. 

"U PFYLL NS MED AND NI" 

Skriften talar om att vara uppfylld självständig som träder 
av uppfylld av uppfylld i förbindelse med henne och behär
med vrede etc. Därmed menas då skar henne. Denna personlighet är 

vre här Guds Ande. 
så behärskar ingen Den som behärskas av 

sidan av Guds är med hela sin va
denna. relse Andens hon vand
sätt skulle vi kunnna att den rar i Anden. Anden får rum hos hen

som är uppfylld med An ne, så att han hos henne får 
den, står så helt under Andens infly- livets alla detaljer, ända därhän att 

att annan makt kan vid hon i sitt liv Jesu sinne. 
sidan utöva inflytande över henne. Guds Ande ger en sådan människa 
Hon är helt och fullt behärskad av då hon med andra 
Guds Ande. Guds barn får fröjda sig över Her

Vi få hålla att med Guds An- ock 
de menas den tredje personen i gu- av henne där 

således är det ej om hon ger Gud som offer hela sitt livs
stämning, härledande verk, där hon åt Herren allt 

ej heller om sitt för att sedan från 
från förståndet eller vil- honom få sin nödtorft. Guds Ande 

jan, m. a. o. det är ej människan vill dock framför allt komma henne 
själv, som här utan nära, han vill låta sin allt ge
en annan från henne själv skild, rannsakande eld rena 
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hela hennes varelse, att allt som hos 
henne är trä, hö och strå må brän
nas bort. 

Låta vi Guds Ande på detta sätt 
komma oss nära, skapar han i oss ett 
ande1igt sinne, han likbildar oss med 
Herren Jesus och Andens frukt fram
bringas i livet. En sådan människa 
kan Anden använda som sitt redskap 

för sin uppgift, som är att förhärliga 
Jesus. En sådan kan han begåva med 
sina särskilda nådegåvor, såsom han 
själv finner för gott. I ett sådant 
hjärta förnimmes ständigt Andens 
outsägliga suckar. Hos den männi
skan överlämnas ständigt köttets liv 
till korsfästelse och död, och det 
själiska livet ställes under Andens 
kontroll. En sådan andeuppfylld män
niska är intet i sig själv, men hon 
vilar med sin själs hela förtröstan på 
Herren, och hon vill med liv och 
egendom helga sig till Herrens tjänst. 

Är det nu möjligt för mig att i li
vet nå fram till detta mål och hur 
skall jag kunna nå det? Kan jag väl 
själv genom eget görande, genom eg
na ansträngningar arbeta mig fram till 
det? Nej. Här få vi tacka Herren, 
att han för oss öppnat och banat trons 
väg. Han har sagt oss, att vi få bedja 
Gud om hans helige Ande och för
säkrat oss att den bönen blir besvarad. 
Den som på grund a:v detta Herrens 
löfte beder om Guds Ande och 
barnslig, enfaldig tro tager emot 
bönhörelsen, han äger Anden, och 
den som i lika enfaldig trostillit över
lämnar sig helt åt Anden, han är an
defylld. Sedan blir det Andens verk 
att fullkomna en sådan människa, så 
att livet blir en vandring i Anden och 
så att frukten av hennes liv blir An

dens frukt. Här är det ordet sant: 
Den rättfärdige skall leva av tro. 
Leva vi av tro, då blir all vår 
berömmelse utelyckt. Då får Jesus 
äran, då blir bruden beredd för 
sin brudgum, iklädd den vita dräkt, 
som är helgonens rättfärdighet, då 
är den stund inne, då bruden kan 
förena sig med Anden i ropet: Kom 

snart Herre Jesus. 
E r i k F o l k e. 

Årshögtiden. 

Då !'trshögtiden närmade sig sitt slut 
yttrade "id ett lillfälle missionär H. ,'\n
derson, alt tre ord under högliden blivil 
särskilt dyrbara för honom, orden: Han 
Ior upp; de gingo ut; han verkade med 
dem. De orden synas mig ocl,s!'t kunna ut
göra en sammanfattning av de budskap 
vi fingo lyssna till under årsmötet. 

* 
Vi fingo stanna inför honom som for 

upp, slanna in(ör vad han varit och är 
för oss. Hans bild blev därunder dyrbar 
för oss och gjorde att vi likt lärjungarna 
gärna önskade skåda upp emot himmelen 
med kärleksfulla och längtande blickar. 
»Jag nästan käl)ner som om vi de bä, 
dagarna varit med på berget i Galileen, 
och som om jag sett honom fara upp, och 
det är liksom vi ville dröja kvar dän), 
yttrade t. ex. missionär Anderson. 

Den synen behövde vi. Det går ju så 
lätt att bliva jordebunden, förtöjd vid det 
jordiska. Vi behövde därför få synen på 
den himlafarne förnyad. Endast den sy
nen kunde förnya v~lr kärlek till honom, 
lyfta oss från det jordiska och väcka vår 
längtan efter det himmelska. 

Della var grunden, det grundväsentliga 
i vår högtid, men sedan följde ock något 
mera. 

* 
Då lärjungarna stodo och längtansfullt 

skådade upp mot himmelen blevo de av 
ängeln påminda om vikten av att i stället 
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Iör att skåda upp emot himmelen vända 
å ter till Jerusalem för att där invänta 
kraft för uppgiften, som skulle utföras till 
dess Herren kom :Her, såsom de selt ho
nom uppfara. Och sedan gingo de ut, 
trädde in i uppgiften. 

Våra blickar vändes också under hög
liden till vår uppgiIt. Vi fingo stanna in
rör möjligheterna såväl som inför svårig
heterna. De sistnämnda syntes ingalunda 
små. Och dock behövde vi ej kasta bort 
frimodigheten, ty vi p[lmindes om, alt 
Herren hade »riklig nåd och välsignelse 
lillfy Ilest» att giva för alla ti der och för
hiilIanden. 

Missionär Svensson ytlrade vid ett till
fälle, då vi stannat inför uppgiften unge
fär så: Huru törsta vi ej eHer att ånyo 
få träda in i arbetet, alt få vara med 
om frammarschen på missionens väg, även 
om den vägen just nu i Kina synes bran t 
och svår! - Så fingo vi uppmuntra var
andra, stärka varandr[ls händer i Gud. 
Innerligt hopp:.\s vi OCkS,'I, alt några av de 
yngre deltagarna så tydligt fingo se upp
giften, att den bilden för dem blev en lwl
lelse till helig tjänst. rvEt det om många 
av dem som deltogo i högliden kunna sä
gas som det sades om lärjungarna: »De 
gingo ut.» 

* 
Det tredje sammanfattande ordet var: 

Han (Herren Jesus) verkade med dem. 
Därom blevo vi nämligen ock påminda 
under högtiden. 

Missionärerna buro vitlne härom, då de 
läto oss i tanken följa med ut i arbetet 
på fältet i Kina . Och våra ombud i skilda 
delar av landet gav ett samstämmigt vilt
nesbörd om samma sanning. 

Mminstone för somliga blev kanske den 
sis ta dagen i högtiden med utflykten till 
Duvbo den stora dagen, då högtidsglädjen 
nådde sin höjdpunkt. Då ringo vi just 
lyssna till anföranden aven skara ombud 
och vänner, som kommit upp till årsmö
tet. Och då fingo vi ett livligt intryck av 
att Herren verkar med dem i deras re
spektive verksamhetsområden. 

* 
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Till de tre nu nämnda sammanfattande 
orden borde kanske läggas elt fjärde, om 
vilket vi ock blevo påminda: Han skall 
l,omma åter. Han kommer snar/. O, att 
vi alla vore trogna i vår uppgift tills den 
dagen kommer! Därtill ville förvisso Gud, 
att " år höglid skulle stärka och uppmuntra 
oss, och far det bliva resultatet, då får 
S. M. K:s årsmöte 1928 i sanning evighets
betydelse. M. L. 

Hugo Linder 60 år. 

Hugo Linder. 

»I-Iuru hasligt de ny våra dagar och år», 
s{J känner man sig färdig utbrista vid 
lanken p il alt missionär Hugo Linder den 
12 dennes fyller 60 år. Det är som om 
det lmappast kunde vara sant, att 10 år 
förf! ulit sedan hans 50-årsdag firades, att 
"år kraflige och ungdomlige vän hunnit 
bliva 60 år. 

Och dock ~ir det på en lång arbetsdag 
i Mästarens tjänst i Kina missionär Lin
der nu kan blicka tillbaka. Han avskil
des till missionär vid årsmötet 1893 och 
anlände den 12 april följande år till Kina. 

Missionär Linder arbetade först i Yun
cheng, och hans medicinska arbete där 
bidrog i hög grad till alt bryta ner för
domar och skapa en välvillig stämning 
emot mISSIOnärerna. Denna välvilliga 
slämning visade sig särskilt vara av stor 
betydelse för missionärerna, då boxarupp
roret utbrö t 1900. 
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Sedermera har miss ionär Linders verk
samhet varit förlagd till Ishih, Tung
chowfu or.h Pucheng. Enligt dc sista med 
del anden:! fran honom har han lämnat sin 
familj i Peking för att själv söka vända 
åter till S. M. I{:s arbetsfält. Vi veta allt
så ej under vilka yttre förh~1l1andcn, han 
kommer att fira sin högtidsdag. Men om 
det blir ski ld fr ån nära och kä ra, sa tro 
vi, a tt Gud P~t ett särskilt sä lt skall vara 
honom nära . Däro m komma säkert många 
av hans och missionens vänner att bedj a. 

Tacksamma för det verk han få tt utföra 
tillönska vi missionär Linder rik viil s ig
nelse på hög tidsda ge n och under dagar 
som komma. M. L. 

Minnesvårdens avtäckande på 
Nathanael Högmans grav. 

Ett oförgätligt minne och elt dyrbart in
slag i v~rt årsmö te var stunden ute vid 
Nathanael Högma ns grav på Bromma 
kyrkogård den 18 maj. J':n s tor skara viin
ner hade samlats därute. Ffter avsjungan
det av så nge n 191 i Uppåt: »Vem är den 
stora skaran där ...» talade överste Dill
ner några varmhjärtade ord om anled
ningen, varför vi samlats där- och bjöd 
täckelset över minnesv~trden falla. 

Där stod nu det enkla kors, velr vän 
själv önskat skulle resas p:l hans grav. 

Foto ?Il. Lindeu. 

Den avtäckta minnesvården. 

Det stel r där och talar sitt mäktiga språk, 
korse ts evangelium, som vflr broder 
Nathanael Högman så fulltonigt förkun
nade var han gick fram. En gä ng ha de 
ha n nä mnt, a tt om det restes en minnes

vård pit hans grav, önskade 
h an, alt där skulle s tå, a tt ha n 
var en syndare frälst av nar!. 
Och orden »Frälst av nad» 
äro nu inristade under hans 
namn p:! sockeln under korset. 
Aven sIar det: »Yänner inom 
Svenska ;\{issionen i Kina res
te vårc!cfl). 

Efter avtäckningen ledde 
missionsföreståndare Erik Fol
ke i bön. Han tackade Gud 
för a tt vi på detta sii. tt fått 
samlas omkring vår väns min
ne, och för alla dc Guds \'1\ 1

Foto ?IL L indell. s ignelser, han under sitt liv 

»En s/or skara vänner hade samlais.» l;,tt nåd att förmedla till ~)s:;. 
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Och p,'t nytt ö'\crl~imJ14 des Natbanael Hög 
mans maka och barn i Guds Faclcr~häl1

der. Gripande ya r det att elcn s tunden 
inför Gud s ansikte la taga ud i bönen 0111 

att vi alla en g;lng malle la möL" där
hemma inlör tronen. Sedan doktor Fries 
läst ett bibelord, sjöngs san!!rn n:r 192 i 
L'PP:ll: J) ! himlen inför LilIl!llels stol ...» 
och sa var h "g tirl ss tunden ö\'er, och del
t agarna v~ll1cl e at c: r tiJl s tad en . 

Lisa Blom. 

Ämnen för bön med tacksä
gelse. 

Vic! kommittens sa mmanträde i sam
band med årshögt iden beslöt kommitten 
att gl' nom v;,1r missionslidning Hda Mis
,jonens vänner f;l del av nil/:;ra särskilda 
tacksägels('- och böneii mnen, Yilk::\ kom
mitten ansa;; vara sär skilt betydelsefulla 
och i stånd att mana fl'am förbön med 
tacJ.;:s i1gelse. 

Bland tacksägelseämnena mä sä rskilt 
frall1halla s huru Gud vänt våra missionä
rers Yis telse i Peking till välsignelse . \'iil 
var dct med \'emod och ej S' l liten oro 
som de lämnade sina stationer för att re sa 
till kusten, meu dä r fin go de ki1nna, att 
l-len'en hade uppgifter för dem. Han väl
signarle dem och gjorde dem till v~ll sig

nelst ', Därom bä ra meddela ndena, som 
\'ari t synliga i Sinims Land, tydligt "iUne. 

Pil samma giing visade Gud sin mäk
tiga och nårldulla omvårdnad om de 
kri stna på liUtet, i det att han gav de in
födda ledande nåd och haft till att fort
sä tta verket. l'vIissionärerna hade nödga ts 
lämna fället, men Gud var kvar och fort
satte sitt: verk. Förvisso ingick det i Guds 
plan att för en tid låta de J, inesiska ledar
na s tå ensamma i de ansvarsfulla uppgif
terna. F örvisso skall det i icke ringa mån 
bidraga till att de bli mogna och bättre 
skickade a tt mera permanent inträda i 
ledningen. 

)\nnu känna emellertid kineserna behov 
av missionärerna, ja, månne de ej känna 

L A N D. lH 

bch ll \' et Ii 'ligarc, just emedan dc en tid 
Jatt s ta cnsamma? Delta iir ock ett iack
sägrbl'ämnC', i det alt (kt vi sa r, att na tio
nalismens höga " agur vj iörm[ltt uhliicka 
förtroendet för Jl1i, ~ion~rernH. Br!'y in
neh[dlandc enträgna uppmaningar alt 
,ltef\' ä nda ha\'a avsänts från de infödda 
kris tna till dem. 

I samband hiinned erinl'a Yi om, att 8 
a \' \' ~ll 'a mission iircJ' n i1 lämna t Pcldng 
lör att fÖI' söka "ia Shanghai n[l lr::tm till 
S. :'J. K: s fält. Därmed komma \'i också 
in pCI böneämnena, ty dessa " åra missio
niirer behöva i san ning s teg för stl'!.; Guds 
tydliga \'~\ gledning och fö r varj( ' stund 
hans beskydd. V~igcn är l[lII gt HL'm lätt 
och uppgifterna , so m möta vid Jramkoms
ten, bliva krävande uch svåra. 

Dessas och andra miss ionärers resor 
tillbalw till fältet komma ock alt föror
saka missionen dryga utgifter. Vid fram
komsten till de olika s tationerna gäller 
de t även, särskilt där soldatinkvarteringar 
gjorts, a t t \'idtaga omCa ttande reparatio
11('1'. Och i den miln arbetet på J'iiJtet kan 
börja, bli l" det ock en sbll'a hemmava
rande missionärer, som skola å tervända. 
MissiolH'nS ex tra u tgifter under den när
m as. te fr a mtiden komma allts,\ att bliva 
s tora, och vi behöva vilra vä nners hjälp 
i förbön, p å de t alt des sa stora behov 
må bliva fylld a . 

Yfu·t Steningemöle, den 31 juli-S aug ., 
ge r oss OCkS;'1 rik anledning till bön med 
tack siigelse. t 'ppmuntrande hava erfaren
heterna varit de tV ~1 föreg il.(·nde åren. Mil 
dc bliva det även i ,1 r! Glada och tack
samma ~iro vi för ungdomar vi genom 
ek ',sa mMen kommit i beröring med. Ma 
Yi utbrd h l oss sadana även i år . Ja, må 
Stcningemötet få vara inneslutet i mis
sions\'ännernas kärl eksfulla intresse och 
förbön! 

Till si st Irambärrs härmed ett varmt 
tack till tidningens Jörebedjande läsare 
för deras ovärderliga insa ts i vårt arbete. 
))Lfdom oss ej förtrötta s .») ) Vi skola ock 
sinom tid skörda. )) 

Al. L. 
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Doktor W. Usher. 

Genom doktor Ushers död har åter 
sorgen kommit på besök hos våra kä
ra syskon, missionär och fru Blom. 
Att i Kina få den 
smärtsamma underrättelsen om sin 
älskade faders måste för fru 
Blom ki.innas mycket svårt. Därför 

vi särskilt anbefalla henne i vän
nernas hågkomst. Doktor Usher har 
ett par gånger och vi 
erinra oss honom som en Herren 
mycket ett rikt väl

vittne i Guds rike. Dok tor 
Usher har och stått i Her
rens tjänst. Han uppnådde sitt 80:de 
levnadsår. Som och läkare hade 
han stora förutsättningar att komma 
människor till Outtröttlig och 

i Herrens tjänst fick han 
både så och skörda under 

verksamma liv, Välsignat 
vare hans minne! 

Missionsföreståndare August 
Karlsson. 

den 6 maj '> hemförlova
des under väntan på sin älskade 
Frälsare i sitt 72:a levnadsår» denne 
missionens kämpe. ;Vfed bro
der August Karlssons frånfälle har 

förlorat en 
värdefull kraft i sin Kinamission. Men 
förlusten kännes smärtsam för oss al-

honom en före-
August Yarlssons mis

sionsk1irlek var eller 
och i det 

banbrytande 

Prövad var den ock under väx
lande i hemlandet. Vad 
som än mötte var broder Karlsson 
full av lrostillit till sin Gud. Kärleken 
till Herren och hans verk, kärleken 
till bröderna och väntan sin Fräl
sare var utmärkande för denne Her
rens vare hans rnin
ne! 

Fil. lic. Erik Olsson. 

och oväntat kom hembu
det till vår aktade vän den 12 
sistlidne maj. I doktor Olsson 
S. ?vI. K. en värdefull medar

har 

bland Kinas 
varmt intresse och 
Vi känna därföre 
drabbat oss genom hans 

stor. Dok tor Olssons väsen 
var så präglat som det var 
av Kristi sinne. Hans insikt och för
stånd i som röra Guds verk 
klart, omdömet var sunt. Allt detta 
hade han i livets skola lärt hos sin 
himmelske och han omsatte 
det i livet. Vi känna djupt 
för hans efterlämnade maka och bed· 
ja Herren henne del av sin rika 

E. F. 
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Rättelse. 
r årsberättelsenumrets förteckning 

ombud för S. M. re hade av 
nämndeman Anders Olssons, Norclerön, 
namn uteslutits. Glada och tacksamma för 
alt alltfort få räkna nämndeman Olsson 
sasom vårt ombud införa vi härmed 
denna rä ttelse. bedja vi om be-

överseende för det miss
taget. 

Delta nummer av Missionsticlningen Si
nims Land har förekommen anled
ning blivit försenat, varför vi också 
bedja om överseende. 

Från Kommittesammanlrädet. 
Vid kommittens sammanträde i sam

band med ärsmöteI invaldes fröken Selma 
Skellertea, såsom ordinarie leda

mot j Kommilten för Svenska Missionen 
i Kina. 

fröken Karin ,1n
derssons, Brunno, ansökan om att få ul

såsom S. M. K:5 missionär. Vi hoppas 
att v. G. under hösten ra utsända fröken 
Andersson lill Kina. 

Vi tacka Gud för (kssa nya pE'rsonliga 
krafter, som Gud oss, hälsa dem 
varmt välkomna till deras och 
tillönska dem varmt Guds rika 

Hemkommande missionärer. 
meddelande torde mis

och Carola 
samt deras två barn vara att hitvänta till 
Stockholm den 8 dennes. 

Missionär Morris har arbetat 
seminarium i och 

ej torde kunna öppnas i 
det att missio

när tillfället att 
under seminariea rbetet taga 
semester. 

och Augusta 
meddelat vara 

hemväg, beräkna anlända till fran 
Amerika med )Gripsholm», som 
från den 9 dennes. 

Vi och 
varmt väUwmna till hemlandet 

och tillönska dem Guds rikaste 
nelse vid inträdet ibland oss. »Varen väl-

av av honom som 
himmel och 

Utträdande missionär. 
Fröken Elna som 

klenhet måste iHervända fran Kina 
1925 efter 4 års vistelse har 
nu av hälsoskäl begärt ulträde ur Sven
ska IVlissionen i Kina. Denna ansökan har 
ocks!i av kommitten 

I samband med av fröken 
Gunnardos ansökan beslöts att till proto
kollet anteckna ett för tacksamhet 
till Gud för den insats fröken Gunnardo 
gjort i S. M. K:5 arbete och för det kär
lekens intresse hon visat och visar mis
sionen. för denna tacksamhet vilja vi 
även här uttryck, och samma 
tillönska vi fröken Gunnardo Guds rikaste 

för kommande dagar. 

Ett tack. 
Vid v~lr hade Yi få av

täcka en minnesv!ird framlidne mis
sionssekreterare Nalh. grav. 
Meddelande angående denna högtidsstund 
återfinnes på annat ställe i num
met· av Sinims Land, Här vilja vi emel
lertid uttala vart varma tack till dem som 
insänt till inköp av minnesviirden, 
Det är oss en stor att så manga 
önskade vara med om resandet av vården 
och vi härmed a tt till f~l 

framföra vårt varma tack. 

Sändebud till Siuims Land. 
av boken »Sändebud till Si

nims Land» har nu utkommit. Den inne
häller a v ledamöterna j kom
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milte'n för S. M. K. och i S. M. K:s k\'inno
kommiltö samt ;lV S. M. K: s missionärer 
och hemarbetare. Dessutom har missions
föreståndare Folke i boken skrivit om 
Swnska Miss ionen i Kina, dC'ss uppkom st 
och fortgång och fröken Lisa Blom om 
llGuds Fadersomsorg, n>lgra minuen fr~m 
de gångna fyrtio ~Irens edarenheter. 

Boken, som är tryckt pil svnnerl igel' 
gott p:lpper och som innehaller 110 foto
grafi('r, kos tar kr. 1: !=lO med 25 % raba tt, 
då mirv-t 5 ex. tagas. Vi hoppas, alt bokcn 
skall mottagas med glädje, och att missio
np!1S vänn('l' skol~1 giva oss sitt bistånd 
lraga om bokcns JÖrsiiljning. 

Svenska Missionens i Kina Bibel· och Ungdomsvecka på 

Steninge den 31 juli-5 augusti 1928 . 


.\\'cn dclla är hoppas 'Ii kunna ordna elt 
Steningcmöle - i början ::v augusti. Och 
nu villt> vi utbedja oss ('n handräckning 
av alla missionens viinner: Hjälp oss alt 
samla deltagare! På Steninge ryms en 
stor skara av ungclom och en liten skara 
a v äldre. Den ~ enare kommer vanligen 
s:i ii lvmant, den förra måste vi försöka att 
n~i på olika sätt. l denna rastlös:1 tid, då 
särskilt de unga slitas mellan S~l många 
stridande illln's~l'n lllaste det vara ovär
derligt för dem att nftgr:1 dagar i lugn och 
ro få komma under det inflytande som 
brukar vara råda nde vid dessa möten. 

Det stora önskem;i1et med Steningemö
tena är nämligen, alt dessa måtte få hjäl
pa deltag8.rna in i en sådan sUillning till 
Herren Jesus, till Bibeln, bönen och mis
sionen, att de i sin mån m~ltte bliva mecl
hjälpare i S. Nr. K:s arbete för Kinas evan

. gelisering. 
Programmet kommer bl. a. att upptaga 
Före frukost: Gemensam, stilla böne

stund. 
På förmiddagen: Dels bibelstudium, lett 

såsom vi hoppas av missionsdirektor Erik 
Folke, dels kortare orienterande föredrag. 

På aftonen: Ut.flykter och fri samvaro 
m. m. 

Medverkande: 
Talare bliva ledare oeh hemmavarande 

missionärer inom S. M. K. 

Övriga meddelanden. 
Steninge gamla, ståtliga slolt vid en vik 

av Mälaren äges numera av våra trogna 
vänner direktör och fru Lindmark, som 
där godhelsfllllt lovat alt även i ål' taga 

emot oss. Med järnväg kan man resa till 
Märsta slation, ungefär mitt emellan 
Stockholm oeh Uppsala, och därifrån 
h~imtas man i så fall med bil eller annat 
Iordon den cirka en halv mil långa vägen 
mellan Märs ta och Steninge. Resan dit 
kan också Himpligen företagas från Stock
holm med ångbåt. De, som ha cyklar, göra 
väl i att medföra dessa. Priset .blir för 
m a ten kr. 3: - per dygn, vartill kommer 
en mindre avgift för hyra av madrasser. 

Di 'vi gärna se, att detta möte åtmin
stone delvis får karaktåren avett »lägen>, 
Hl de ungdomar, vilka kunna finna sig 
däri, bereda sig på att ligga på väl stop
pacle halmmadrasser, och böra de sjä lva 
medföra sänglinne och filt. I »liigersalar
na» kommer även ett antal sängar med 
halmmadrasser och filtar att ställas till 
förfogande för dem som S~I önska, dock 
med en till iiggsavgift av 4 kronor. Dess
utom hoppas vi kunna mottaga åtmin
stone några deltagare s~lsom gäster i pen
sionatet. Priset för dessa platser kommer 
a tt meddela~ senare. Handduk och säng
linne medföras av alla. 

Härliga bad och en underbart vacker 
park med i övrigt naturskön omgivning. 

Anmälan om deltagande torde snarast 
och helst före den 1 juli, senast den 1,5 
juli, göras till Svenska Mission ens i Kina 
exp., Droltninggatan 55, Stockholm. Det 
vore önskligt att samtidigt med anmälan 
erhålla uppgift om vilka som nöja sig med 
»lägl'ranordningarna» (och om säng ön
skas), och vilka som önska plats i pen
sionatet. För placeringens skull bör även 
ålder uppgivas. 
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På hemväg. 
Farväl - Kina, vårt adoptiviand! Ej 

trodde vi att vi för alltid sade farväl ;Il 

v~lrt fält, clå vi i maj 1927 ~l tlyddc ordern 
att resa lill klIsten, men det bl ev dock sil. 
Djupt k~il1des dpt att då lämna v6ra kine
siska kristna, oeh när det sedan blev kla rt. 
att vi ej mer sk ulle Hl ~lterse dem före VUl' 

hemresa, l,ändes det ännu svårare. Vad 
som dock givit lröst åt våra. hjärtan har 
varit medvetandet om alt vi gått Guds vil
jas väg. Vad som är gjort kan ej göras 
omigen och vad som bruslit i nit och för
summade tillfällen , kan endast genom blo
det försonas. Vi prisa Gud för nåden att 
hava fått vara såningsmän dessa år, lika
som a tt vi f~l H, bildli kl tala t, se cypresser 
växa fram där förut näs slor vux it. Dock 
tror jag, at t vi sl<ulle btt se ännu större 
ting, om vi varit m era fyllda med Guds 
Helige Ande. 

Det var den 13 mars so m Yi sade farväl 
åt kamratskaran, so m vi under nära ett 
halvt urs lid varit tillsammans m ed i Pe
king, där Gud sa rikt välsignat våra egna 
sj älar, samt ock Eltit oss få se huru m~lnga 

funnit frid och fräl sningsfröjd. Det var ej 
genom oss dessa under skedde, men vi 
fingo vara med i bön, och vi fingo fröjda 
oss över vad Gud förmår göra genom den 
som är liter. nog och barnsligt tror på hans 
löften. Vi prisa, i sa nning, Gud för dessa 
m~lnader. 

I kärlek och harmoni ha vi arbetat till
sammans med våra kamrater, och när nu 
uppbrottets stund var inne, var v:h ge
mensamma avskedshälsning: »Kärleken 
upphör 8Idrig.» Täget gjorde en sä sak
ta s t8rt, att vi kunde följa med hela sång
en: »Så tag nu mina händer, .oeh led du 
mig.» - F arväl , älskade kamrater! \'i 
vilja till vårt livs slut vara med i arbetet 
rör Kinas frälsning. genom förbön och 
personlig insats. Det var dyrbart a tt än 
en gång få gästa Ki na Inland Missionens 

hem i Tienlsin och Shanghai, d~1r vi ,;c\ 

många ga nger blivit omhändertap:na och 
hllt rön :l kärlek och mottagit andliga viiI
signelser. Mr }losle b n aldrig nog hög t 
beprisa den kärlek och gäslvänlighet han 
Hllt röna under si na besök i Sverige. l'n
derbart var alt höra huru Herren under 
det gångna å ret , då flera hundra av dc
ras missionärer vis tats vid kusten, fyllt 
alla behov. Flera av dessa hade nu kun
nat återvända till sina s tationer. elav de 
trelton extra hus som m åst hyras hade 
nu fem återlämna ls. 

Dcn 23 mars följde oss ;\1r. Hos te och 
några andra ner till den japane~isk a ång
aren »Taiyo Ma n!), som under tre veckor 
sk ulle utgöra vårt hem. Denna båt över
läts efler kriget av tyskarna till japaner
na och är en u tomordentligt fin och god 
bål". Japanerna sköta allt förstkh1ssigt. Dc 
äro ytterst förekommande och den störs ta 
ordning råder överallt. 

Den japanska skär gården var utomor
dentligt vacker. Vid ankomsten till Kobe, 
på tredje dagen, hyrde vi ricksha\\'s och 
togo oss en tur för att bese platsen. Vår 
ene rickshawdragare talade hj älpligt en
gelska och förde oss till tempel och andra 
sevärda plaher, bland a nnat en vacker 
park, där en s taty var res t över Japans 
beryktade son, Greve Ito. Men o, huru 
tält de små husen lilgo intill varandra ! 
Det såg ut som om det ena taket låg all
deles inpå det a ndra, liknande små fåael
bon. 

Varje hus tycktes hava en liten plante
rIng, oftast ej mer än en meter i fyrkant, 
där små dvärgträd växte, men så rent och 
fint överallt. Folket föreföll ock så för
nöjt. Det var ganska egendomligt att 
överallt höra slamret av trätofflorna. I 
butikerna fanns utställt en sa mling av de 
finaste målningar, sidenvävnacler och 
prydnadss aker. Det intryck man i Kina 
får av ja panerna är olika mot det i deras 
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eget hemland. Här verka de mycke t me
ra till sin rördel. Allt gick så stillsamt till. 
Hamnarbetarna voro klädda i sina sär
skilda uniformer och hojtade och väsna
des ej som deras kamrater göra i Kina. 
Sopat och fint var de t överallt och vi gä 
vo akt på att till och med häs tarnas ho
var tvättades och borstades med en rot
bors te! Det var även så roligt att giva 
ak t på den fri ska skolungdomen. gossar 
såväl som nickor. 

I Yokohama såg man spår efter jord
bävningen, som ägde rum 1923. i\rlen nu 
voro massor av höga, cementgjutna hus 
und er byggnad, gator och parker under 
anläggning. När vi nu voro så nära ja
pans huvudstad ville vi ju gärna se den
samma, framförallt slottet. Var tredje 
minut a vgick täg till Tokio, och pa 45 
minuter voro vi där. Hela sträckan mel
lan de två städerna var bebyggd. Vilken 
jä rnvägsss tati on! 

Sedan vi genomgå tt en stor ,bazar kom
mo vi till slottsomrädet. En hög mur in
hägnade de med gröna tegelpannor be
täckta husen. Men komma in det fick 
man ej, endast på behörigt avstånd be
trakta bygg naderna . Vi sågo nera lärare, 
som med sina elever gossar och flickor, 
voro ute på en skolresa.' De bugade sig 
flera gånger för - muren, d. v. s. fö r den 
innanför densamma befintlige kej sa ren. 

Japanerna äro stora patrioter. De älska 
s itt · lan.d och sin kej sare. Stora anord 
ningar ha nu börjat att vidtagas med an

.ledn ing a v den st undande kröningen. 
Tjugo minuters järnvägsresa från staden 
förde oss till en plats, där utställning just 
öppna ts. Vi komrno, tyvärr, för sent för 
att kunna bese densamma. Sågo endast 
en hel del utställda ar tiklar i butikerna 
utanför själva utställningsområdet. Ti
den var även för kort -rör at t kunna be
söka den del av s taden, som ännu är obe
rörd a v västerländskt inflytande. Vad vi 
sägo gav oss dock kärlek till både land 
och folk. 

Den sy n vi bevittnade, då bilten lämna
de Yokohama, kan aldrig glömmas. De re
sande kastade små rullar av kulörta pap
persremsor till sina vänner på stranden 
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och vice versa. När så båten lade ut, 
var det som om ett enda nät förenade de 
resande m ed de på strand en kvarlämna
de. Först da bå ten gått e tt stycke brus to 
banden. 

En massa skolungdom med flaggor och 
sång sa de farväl till en si n utländske lä
rare. De sjöngo såväl fosterländska som 
kristliga sånger. Man riktigt fattade kär
lek till denna friska, obesmittade, fos ter
landsä lskande ungdom, som bolsjevismen 
ej ännu hunnit att förgifta, som så ofta är 
fallet i Kina. 

I Yokohama steg en amerikansk mis
sionärsfamilj ombord. Vi hade förra som
maren gjort deras bekantskap i Peitaiho. 
Vår hytt h ar under denna resa rått vara 
en liten helgedom där sex il sju ha samlats 
var.ie dag till ett gemensamt bönemöte. 
En kinesisk pastor Wang har ock varit 
med oss vid dessa tillfällen.. I Honolulu 
lämnade oss en ung man, som varit lära
re i en japansk högskola. Han skulle till 
Fijiöarna för att där verka i evangelium. 
Bland den s tora mängden träffa r man på 
en här och en där, som är kristen. Un
der vära gudstjänster ombord har alltid 
en medelålders japanes varit med, men 
som han ej förstår så mycket engelska, 
har det ej varit så lätt att samtala med 
honom . I dag på morgo nen, då min man 
och han stodo tillsammans vid relingen , 
sade han: "Låtom oss bedja tillsammans. 
Bed Ni pa engelslm så beder jag på ja
panesiska !» Långfredagen ledde min man 
gudstjänsten ombord och rätt m nga voro 
närvarande. Påskdagens gudstjänst om
bord mås te inställas emedan vi lämnade 
Honc-lulu just vid middagstiden, men på 
e. m. hade vi en sångstund gemensamt. 
De sju dagarna mellan Yokohama och 
Honolulu hade vi rä tt hög sjö, dock ej 
s torm. Med vilken längtan sågo vi ej 
fram åt att få anKra i Honolulu! Rikligen 
'belönade blevo vi ock. Vi förflyttades 
med ens till söderns klimat och växtlig
het. . Huru smekande vackert de skog
beklädda hÖjderna tedde sig! P ä toppen av 
ett berg stod ett vitt kors. Alla undrade 
vad det betydde. Det talade mäktigt till 
våra hjärtan och när det sedan under nat
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ten upplystes aven strålkastare, var det 
underbart vackert. Den tidiga guds tjäns
ten däruppe på Påskdage ns morgon ha r 
min ma n skiJdrat. 

I morgon bittida hoppas vi vara fram
me i San Fransisco. 

* 
Påskmorgon på Havaji. 

P åskafton anlände vi till Honolulu . Det 
var m ed förvänt an som vi närmade oss 
denna underbart vackra plats, allmänt 
känd under namnet »jordens p aradis». 
Vår t för s ta besök gällde akvariet, en pla ts, 
som ingen bör underl å ta a tt besöka, som 
komm er dit. Där får man se en samling på 
mellan lyra till sexhundra fiskar och av 
dessa un gefär ett h undra i de mest bedåran
de vackra färgsldftningar och former . Ord 
kunna ej tolk a deras utseende. Ljusbl å, 
r öda, gula, mörkblå, ja, skiftande i regn
bågens alla lärger, simma de omkring i 
de s tora glascisternerna. Gud blir så stor 
och dessa hans skapade verk förkunn a i 
sanning hans maj estät och h ans ära. l'den 
det var påföljande dags händelser som 
sk ulle skildras. Kl. 5.30 begå vo vi oss av, 
ett litet sällskap på fem persone r i en bil, 
till det ett s tycke utanför staden belägna 
s. k . »pun schbål-platån». Namnet läter ju 
ganska ill a, men det kan ej hj ä lpas . Långt 
innan de nu varje pås kdagsmorgon där
städes förekommande gudstjänsterna bör
jade hade antagligen platsen si ll namn. 

Platsen utg öres av flera högre kullar. 
På d en största av dessa är ett stort, vitt 
kors rest. Aftonen föru t belyses detta av 
en s trilIkastare. Nu, jus t i soluppg!i ngen, 
sku'lle hä r h ållas vad som kallas: »E aster
Sunrise-Service». (Påsk-sol uppgå ngsguds
tjänst.) 

Bilar, antagligen ett tusental, susade 
upp för berget, fotvandrare i mängd, be
gå vo sig ock dit. Det var en samling av 
all ahanda foll;, alla med ett mål, a tt fira 
den sto ra, glädj erika högtiden. Jag ha
de ej gjort mig några vidare stora för
väntningar på a tt få någon behållning av 
det hela, men jag blev glatt överraskad . 

Jag hörde berä ttas, a tt för ungefär tolv 
år sedan brukade en engelsman varje 
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på skdagsmo rgon samla några hä rst ädes 
till en guds tjänst. Under de senare å ren 
har de t blivit en tradition, en folkfest. Ett 
program var utarbetat, och gudstjä nsten 
försigg ick på ungefä r följande sätt. Förs t 
spelade »Havaji kungliga musikkån) några 
s tycken, därefter sjöngs unisont den stor
slagna hymnen »Helig, helig, helig Herre 
Gud allsmäktig!» Därefter Jäste en pastor 
valda s tycken ur evangelierna, skildrande 
J esu upps tånd else, på så sätt, att försam
linge n läs te varannan vers. Efter bön ay 
en annan pastor sjöngs unisont : »Lovpri
sen Herren Jesu namn! » och sedan sjöng 
en havajisk, blandad kör, ledd aven miss 
Lydia Kawainui, flera s~ nger, på ett myc
ket förtjänstfullt sätt. Därefter kom det 
bästa, en predikan på engelska, av pastor 
Akaiko Ak a na, över äm net : »\'ad upp
ståndelsen h ar föl' betydelse för mig.» P å 
ett kraftigt och till tala nde sä tt belyste han 
betydelsen av Kristi uppståndel se. Det 
var klara toner h an avga v, a llt i överens
s tämmelse med apostelns skildring i 1 
Kor. 15 kap. 

Ännu en gå ng en gemensam sång, den
na gång den mäktigt gripande: »1 Jesu 
kors är all min ära.» Herrens bön läs tes 
gemensamt och den apostoliska \'älsignel
sen uttalades, varefter musikkåren än en 
gå ng lä t höra sig. Minnet av denna uni
ka gudstjänst skall sen t förblekna! Att se 
denna brokiga rol kskara, den bestod nog 
av representa nter för de fle sta slags mä n
niskor, samlad kring ett enda s tort ämne, 
Jesu Kri sti uppståndelse, och vid hans 
kors, där det stod på höjden, belyst ay 
den uppgående so lens strålar, alla med 
den slörs ta vördnad, det var vä l underbart 
tross tärka nde, hels t då man betänker att 
de för s ta missionärerna la ndstego här 
1820. Innevå narna här lära ej hava varit 
människoä tare, men dock mycket vilda 
och grymma. 

Korset har ännu en gång bevisat sin 
kraft och skall så göra . Helt na turligt 
kommo orden i Up penbarels eboken i min
net: »Och .iag säg en stor skara, so m 
ingen kund e räkna, av all a stammar och 
folkslag och tungomål, stå inför Lamm et 
och inför tronen.) Al/g. Berg. 
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Från arbetet i Honan. 
/\. v G. V. Wester. 

Medhjälparnas kyartalsumlerhMl skulle 
litbetalas på våra stationer i Honan, upp
gifter för år,statistikerna inhämtas samt 
en del andra s:tker utr~ittas, som S~l gott 
som llödvjndiggjorde personligt besök diir. 
Alliså lämnade jag Yuneheng den tredje 
januari och ankom cfter en myeket kall 
resa till Shanchow pa andra sidan floden 
nästa c. m. vid tretiden för att få veta, att 
för egående dagens morgontug just nyss 
avg:l tt. Som det var varannandagstrafik i 
yardera rikiningen kunde således nästa 
t~ig ej gå förrän den sjätte, della i allra 
bästa fall. 

Alltsa togo vi in pa missionsstationen. 
Här yar emellertid allt tillgängligt utrym
me taget i ansprlik av militär, även missio
närsbosladen. Eyangclisterna hade flitt 
flyna ihop i ett rum sa att deras övriga 
rum också skulle bli lediga för inkvarte
ring, t. o. m. bokrummet hade för samma 
ändam~ll mlist utrymmas. Endast kapellet 
var ledig t, och där på kyrkbänkarna ringo 
vi slå oss ned för natten, ja, för två nät
ter och en dag. 

Rätt som det var fick jag höra orgel
musik, d. Y. s. musik var det inte, men 
ljud aven orgel. P~l förfrågan fick jag 
veta, att sold:t terna tidigarc tagit u t mis
sionär BeinhoHs orgel ur sin låda oeh bu
rit ner den i ett av logemen ten,' där de 
sedan roade sig med den av h järtans 
lust och klinkade efter bästa förmaga. Näs
ta dag lät jag fraga beIälhavaren om jag 
finge taga hand om orgeln, enär den var 
mycket värdefull för ägaren. J a för all del, 
det mötte inget hinder. Umlcrligt nog var 
inte lådan upphuggen oeh använd till 
bränsle, utan vi satte in orgeln i den efter 
att först ha skurit av tramplinorna. I 
skymningen hade vi några män att bära 
den till en troende mans hem i staden, 
där den nu St~lr. Det är omvända förhål
landen nu mot förr. Då var missionssta
tionE'n den säkraste platsen att få sälta in 
sina dyrbarheter och även sätla sig själv 
i säkerhet i, för både troende och hed
ningar. 

S[l snart stadsporten öppnades morgo· 
nen den sjätte gill go vi till :iärnvägsstatio
nen, där vi emellertid upplystes om, att Hl
gl't åter blivit försenat ett dygn och s~lk

des ej v~intades hit till stationen förrän pc\ 
b,ällen för att sedan starta följande mor
gon, om ingenting annat inträffade. Tala
mod göres oss behov! Nu stannadc vi 
emellerlid på ett värdshus och ~lterv~inde 

inte till staden. Nästa natt ankom t~lget 

mycket riktipt, och Id. 4 r~l morgonen ste
go vi på. Del var då så gott som fullpac
kat allaredan. Men jag fann långt bort i 
andra iindan en L d. första kl;iss kupe, dä.r 
en liten officersfru skulle resa. Vi !ingo 
Sa gärna stanna där ocks~l. Om en stund 
kom hon med sina tre uppvaktande solda
ter och litet rese'ods. Tillstymmelse till 
soffor eller hyllor fa nns det ju inte utan 
man iicl, sitta P~l sina hopbuntade säng
kläder, allclelps förträffligt för övrigt jäm
fört med en h;lrd träbänk 

Det "ar ju mycket kallt, mitt i vintern, 
men frun hade ett träkolslat med sig, på 
vilket en god eld underhölls hela tiden. 
Dörren till kupen var underligt nog i be
håll, och i stället för de i densamma ut
slagna glasrutorna voro bräder infodra
de. Glasen i fönstren voro ju ett minnE' 
blott, lTlen spjäJgallren funnos kyar i n,l
gorlunda gott skick och gå vo gott "kydd 
mot den kalla vinden, när de drogos upp. 
Vi hade eld ju s~tledes »kllngligt». Gud 
visste att dd skulle bli en lång resa, och 
att jag skulle ha frusit mig fördärvad i en 
annan vagn utan något som hä]st skydd, 
och därför hade han detta i beredsl,ap så 
underbart. 

Efter fyra timmar startade Hlget till al
las vår stora förundran, men stannade re
dan innanför växeln och lokomotivet kör
des in på reparationsverkstaden. Det var 
nagot litet fel kan veta. Kl. 1 e. m. ånga
de vi dock iväg efter att ha setat och yän
tat i nio timmar. Tåget hade nu blivit pac
kat inte bara invändigt, med minst dub
belt sa många som det tillnärmelsevis kun
de rymma, utan också utvändigt och un
der, där det gick att klamra sig fast, samt 
på taken så tätt som man kunde sitta. Det 
var ju nu t.re dagar sedan föreg~lende tåg 
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gick, och det är lago m med ett om dagen 
att hålla klart med resa nde. Nästa mor
gon, den å ttond e, kl. 4 framlwmmo y j till 
Honanfu 18-19 sv. mil, efte r att ha setat 
så gott som orörliga i tjugufyra timmar. 
Jag var ute en enda g~lng på hela tiden 
för att räta på benen litet och fick då 
kravla igenom fönstret. Passagen utanför 
kupen val' ju nämligen naturligtvis pac
kad, blockerad rättare sagt. Arma männi
skor, som sutto u te, särskilt på taken. Det 
började snöa på kvällen och fortsatte sil 
gott som hela natten. De liknade snögub
bar däruppe med sina täcken om sig, de 
som hade sådana med sig. 

Aterresan tio dagar se nare var drägli
gare. Den gjorde vi i tre repriser för att 
uträtta en del ärenden pä våra mellanlig
gande stationer, Sinan och IVlienchih. Vid 
avresan från s istnämnda platsen fingo Yi 
vänta sex timmar på tåge t och framkom
mo sedan till avstigningsstationen mitt i 
natten. Flodövergången nästa morgon var, 
som vanligast är fallet numera, livsfarlig. 
Det tillåtes nämligen endast ett visst an
tal färjor om dagen, och om det, som n u, 
är flera gånger det antal resande, som 
egentligen kl1nde fraktas över förstår man 
Yilken fara och trängsel, som uppstår. Att 
man gång p~( gång kommer välbehållen 
tillbaka efter sådana resor, både till lands 
och vatten, är ju endast Guds underbara 
,och nådiga beskydd. 

Förhållandena på våra stationer där j 

provinsen äro av inte 'bara nedslående 
utan ock av uppmuntrande art. I Ho
nanfu är det dock alltfort en svårlöst frå
ga huruvida vi skola rädda de stora lä
genheterna från förödande inkvarteringar. 

Ett stort och svårt »Iägenhetsproblem» 
löstes strax före min ankomst till platsen, 
genom brödernas raskhet och snarfyn
dighet. Det gällde nämlige n flickskolans 
s tora lägenhet, som varit s kyddad 'förut 
genom att general Chang Chih-chiang<; 
fru hott i fröknarna Burens och .Janzon ~ 
hus', som stär framför skolan. N\l skulle 
hon iara därifrån, och t. o. m. innan hon 
lämnat huset kom en deputation och träf-
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fade en eva ngelis t för att lägga beslag på 
det stora omrädet för nägo t militärt än
damål. Evangelisten Li svarade, a tt han 
inte slod för detta, ulan att del var hans 
kam rat, äldsten i församlingen. De sade 
alt detta var allmän egendom och således 
måste det vara någon allmän myndighet 
att göra upp sal,en med t. ex. magis traten. 
Genast tänkte Li att det vore bättre att 
ha med en ännu högre mandarin att göra, 
nämligen högsta myndigheten distriktsin
tendenten. Denne, en god kristen man 
och f. d. lärare i en av våra gosskolor 
för tjugu år sedan, skulle lroligen göra 
sitt bäs ta föl' att hjälpa oss undan dessa 
inkräktare. Detta förslag, nämligen att 
vända sig till denne, gillade de depute
rade och skulle uppsöka honom nästa 
f. m. Li var skicklig nog att lirka det till, 
så att de inte gingo med detsamma. Han 
uppsökte nu sin kamrat och de tänkte 
genast på en troende handduksvävare till
hörande Augustanasy noden utanför s tads
porten. De rusa de genast till honom och 
erbjödo honom att få flytta in med hela 
sin stora verkstad, där han skulle få stort 
och präktigt utrymme för hela sin fabri
kation och därjämte ,bostäder för alla ar
betarna, 15-20 stycken, samt alla tillhö
rande familjer. Han var genast villig och 
skulle kunna flytta redan följande dag. 
Nu s tyrde de sina steg till dis triktsinten
denten och Mdo honom göra sitt bäs ta 
för att företaget skulle lyckas. Han sva
rade, att det nog skulle ga, men endas t 
på det villkoret, att vävaren flyttade föl
jande morgon så att lägenheten vore upp
tagen dlIovannämnda delegater komme 
a lt framställa sina krav på f. m. De gingo 
då å ter för att påskynda vävaren med 
flyttningen. Han hade emellertid redan 
tagit ned sina vävstolar och i övrigt för
bere tt flyttning tidigt följande dag. När 
delegationen således nä sta f. m. infann sig 
hos in tendenten och b gä rde hans hjälp 
att, trots de obstinata evangelisternas mot.. 
s tllnd, ra sät ta sig i besittning av lokaler
na, sade han sig ha hört att drss:l vore 
uthyrda. Detta kunde de inte tro, de ha
de själva set t dem lcdiga föregacnde dag. 
Intenden ten sade sig vilja taga reda pil. 
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förhållandet och lovade g iva dem besked, 
om de komme tillbaka pa e. m. Han sän
de bud till bröderna och Iick yeta, att 
fly ttningen var verkställd, vilket han se· 
dan delgav de andra på e. m. 

Det var ju inget annat för dessa att gö
ra än att finna sig i förb':dlandena, ehuru 
det måste ha grämt dem alt de inte hand
lade raskare än de gjort Som sagts i ett 
Iöregående brev äro hem och affärsloka
ler skydrbde mot inkvartering eller allnat 
intrång iran militärt och politiskt håll, 
varför vi nu kunna vara tacksamma till 
0ud att dessa lägenheter troligen äro sä
kerställda åtminstone så långt det är möj
ligt i dessa oroliga tider. .Jag var inne 
och såg över det hela en dag. Ett tjugutal 
vävstolar voro i full gång i stora salen. 
Ett hibelspråk var skrive t på svarta tav
la n, som arbetarna lära uta ntill under da
gen och som bytes om var dag. Alla öv
riga möjligheter voro utnyttjade och den 
präk tige fabrikören var så nöjd åt det 
s tora utrymmet, som gör det möjligt aLt 
utvidga sin verksamhet och taga emot 
flera troendes pojkar som elever. 

Återstår emellertid ett s tort och svårt 
problem att ·lösa, nämligen att rädda goss
,;kolans stora och rätt vidlyftiga område. 
Enligt mitt föreg"ende brev h ar denna 
lägenhet varit upptagen under det gångna 
året av elt par klasser ur stadens flick
skola, som ej hade tillräckligt utrymme. 
Detta deras behov hade emellertid till
se tts, så att dc nu vid terminens slut ej 
behövde anlita Vf r hjälp lä ngre. Dc hade 
inte hunnit hålla sin examen och lämna 
plalsen förrän en ny delegation infann sig 
hos 'bröderna för att helt enkelt lägga be
slag r ~l lägenheten. De skulle där inrym
ma en kvinnlig avdelning av vad jag i fö
~'egåend e hrev kallat »propagandabyräTI», 
och 'behövde endast ett eller ett par rum! 
Det övriga finge vi fritt disponera! Denna 
byrå eller institution är en f. n. så gott 
som allsmäldig och ofta fullkomligt hän
synslös tillställning. Det är de som sköta 
propaganda verksamheten emot kristen
domen och annat bestående, samt främ
jandet av »det nya Kinas) program. Le
dare äro i de flesta fall obehärskade och 
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h~insynslösa skolelever, både manliga och 
kvinnliga. De ha inga som helst skrupler 
angående sället för främjandet av sina 
planer. Här gäller hukstavligt, att »ä nda
målet helgar medlen». Våra bröder hade 
satt sig i sinnet att icke till n~\got pris 
giva efter lör deras kra\' om än aldrig sa 

små. (Forts.) 

Konferensen i Södertälje 
för det andliga livets fördjupande hålles 
i rl r den 11-14 september. Såsom huvud
talare vän tas Dr. Northcote Deck, som 
under en lä ngre följd av år varit läka re
missionär bland invånare p~\ en grupp 
av öarna i Stilla Havet. Han är bördig 
fr:ln Aus tra lien men har nu sitt hem i 
]·:ngland . 

Därjämte medverka flere svenska tala
re. Vidare detaljer meddelas i början av 
augusti. 

Meddelande. 
Hos en av våra missiollsvänner i Klintc

hamn kan god helinackordering erhållas 
åre t runt för pensionerad herre eller dam 
till moderat pris. 

Sommargäster emoltages till elt pris av 
30 kr. per vecka, 100 kr. per manad för 
delat rum. Anmälningar bör snarast gö
ras till: Fröken Selma Hansson, Box 52, 
]Wnlehamn . 

Rekommendera s av S. Schubert, Stock
holm, Norr 14723. 

L. M. F.-konferens i Östersund. 
Lärarinnornas Missionsförening (L. M. 

F.) håller konferens i östersund den 25
29 juli. Medverkande vid konferensen äro 
missionsdirel<tor Nils Dahlberg, pastor 
.Joh. Hagner samt flera hemmavarande 
missionärer. 

Till konferensen inbjudas troende lära
rinnor och seminaris ter, även om de ej 
äro för eningsmedlemmar. 

Anmälan om deltagande insändes för e 
den 15 juni till L. M. F:s Expedition, Vik
toriagatan 6, Göteborg. 
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för medel influtna till "Svenska Missionen i Kina" under maj 1928. 
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mor, t ill G. och O. Ca den, att 8nv . 
e fter gotlf. " 	 2G:

S. S. , Sthlnl, [ör Iiirare i ::'IIienc.hih 2.: JO 
Syföreningen N:o l , S thllil. till 

ulldorh. a,· bihdl{\' inna i Honanfu 82: ,j
,5•. »Monliors Minn"" , fö r lJibclkv.-verks. 

i Puchow 	 2';: _ 
8JJ. Yn g-J. -lören. »Lib"non >. Gbl!'. för a r

b,>tet blflnc\ ung" .mi'n i 1:l,)y an.~ 100: 
8GB. S. J., Orebro, för p"SI"l' Li Pao-Io's 

underh. 	 4110 : 
8G9. D :0, [ör fru Kao's underh . 200 : 
Si l. Ki.navänuer i No r rköping, till R. 

B e l'g Jing för Jndustriskolnll i 
}loS'ung' eller aUUa (- ända Iluil, gm 
E.~ 	 M:

886. 	 Små;;kol ebaruen i Husaby. till Barnh. 
i SiwlJl, .c:m A . K. ' 3: 2;; 

S3'. M. K, Bjiirnö, »tackof[ r» till )1. 
Pettorsson , at t a nv. eHor gottr. "0: 

90G. 	 Ehj ö ?\1issionstö rsam lings ,JllJlior

[ör"uiug , till J. Hultq"ist, att anv. 

ertt 'r g-oltf. 2J: 

912. Blasioholmsknkalls Barnmfg-, för en 
skolg·os.e., llllderh . 100 : 

913. 	 ':\:L O .. Malmö , uamnsdags;:-å va till 
Hilm," Tj äde r, att anv, erter eget 
gollL "n:

Kr. 1,423:

Allmänna missionsmedci 10,109: 06 
S. 111. K:s Pensionsfond 	 875: 56 
Särsl<ilda iindamål ___1423: 

Summa under maj månad 1928 Kr. 12,407: 6'2 

Med varmt tack till varje givare! 
~) All a di na ve!"k, Herre. skola tacka dig och 

dina from ma skola lova ,lig.» Ps. 14;;: 10. 

Redovisning 
föl' nwtlel influ tn,t ti ll g-ra"vårdcl1 pil. miss ioils
sekr. ",:t lIt. llu l-nn" us gr"v fr. o. m. den 19 a pril 

l. O. m. 31 m aj 1928. 

Tran. port h. 90.: 40; G. och A, S., Liclköp ing, 
10: -: G. V. W. j: -; Onämnd vän 4: -; E. B .. 
Sthlm, 11; - ; K. F. 10 : - : Kamrater i Kina JO: - ; 
H. N., Säv~jö , .2:.: - ; S. N., S kpllelteå , 10:- ; 
H . D. 10: - : A. B ., 'kd leftcå , 10: - ; .J. och IL R, 
:1: -; F . och T. B. lU: - ; »Två vänner :> 2:-; 
H. och A. B - r . Gbg, 8: - ; E . K, Stl.tlJlI. J:-. 
Summa kr. l,OS.~: 40. 

.... 
~ ..... . .... 
SÄNDEBUD TILL SINIMS 


LAND 
har utkommit. 

Rikt illustrerad. Pri s kr. 1: 90 . 

MIssionstidningen 

S I N I M S L A N D. 

utkommer 1(128 i sin 33:dje årgå.ng. 

Organ för Svenska Missio nen i K ina, 
ansvarig utgivare : Erik Folke. Redige rad 
under medverkan a v Ma1·tin Linden m . il. 
Utkommer med 20 nummer om året, samt 
innehåller uppbyggelseartikla r , bibelstu
dier, brev fr. Kina, uppsatser för ungdom 
samt missionsnotiser från när och fj;i!"
ran, ID. ID. ID. ID. 

T idningen kostar: helt år kr. 2: 25, 3 
kvartal kr. 1 : 75, halvår kr . 1: 25, 1 k va r
tal kr . O: 90, 1 månad kr. O: 65. 

Sänd till utlandet kostar tidningen kr . 
2 : 75 pr år. 

PrenumerantsamIare, som verkställa 
prenumeration :lo närmaste postkontor, er
hålla, mot insändande till expo av postens 
kvittenser, kr. 2: 25 för varje 6-tal ex. men 
då intet friexemplar. 

När 5 ex:. eller därutöver rekvirerllS (ru,n 
exp., erhålles vart 6:te ex . gratis. 

Provexemplar erhå.llas gratis frän ex
peditionen. Redaktionen. 

~~~,,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

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


Telefon: 4459. Norr 22473. 


INNEHÅLL: 
l ~ppfylle n s med Anden. - Arshögtiden . - Hugo Linder 60 å r. - Minnesvårdens av täc
kande pa N. Högma ns grav. - Amnen för bön med tacksägf'be. - Dok tor esher. 
Från Red. o.ch Exp. - Steningemötet. - Fr ~tn missionärerna. - Från När och Fjärra n. 

- nedov. - Annons. - Missio ns tidningen Sinims Land. 

StocJ,ho lm. Svenska Tryckeriaktiebolaget, 1928. 



N:r 12. ARG. 33. 5 JULI 1928. PREN.-PRIS 2: 25 

'= 

a 
( 

; Il ~. --=31_ ..IL ~L I'"S 

.!=; ~ ~~ 'I:: :FU.5")JON~1lDN1NGEN• 

~ ;t~

SIN~'UIND'~ '~ 1f;;~ 

;TC :=; 

'~k; P:;t :I ..- ~ 

4 f ·ORGAN·rÖR:)YL~KA.~SIONc:.N"·r· KINA.. la lY' 
(1  ~ \~ _lE'. Il JJ _ll. 

P= ==L lro«»l- R>~p 

J 

A.NSVARIG UTGIVARE: E. F OL KE. 

KRAFT TILL TRO OCH HELIG TJÄNST.'/

"Sedan uppenbarade han sig 
oeksa rä r de elva, när de lågo till 
bords; och han för ebrådde dem 
då dera s otro och deras h/ärtan s 
hårdhet, i del all de icke h ade 
trott dem som hade sell honom 
vara uppstånden. Och han sade 
till d em: -·Gån ut i hela världen 
och prediken evangelium [ör allt 
skapat'.» Mark. 16: 14, 15. 

Vi ha kanske någon gång själva mot
tagit eller givit våra små en lek, som 
man kallar för puzzle, ett landskap 
med sjöar, träd hus och järnvägar, 
allt plockat i stycken, och så få de små 
göra ett helt utav detta landskap, som 
är sönderplockat. Då vi läsa berättel
serna i de fyra evangelierna om Jesu 
uppståndelse och om hans liv för öv
rigt, så är det nästan, som man hade 
ett sådant där sönderplockat landskap 

.eller puzzle. Det är så sammandraget. 

så man har svårt att riktigt få det att 
gå ihop. Men om Guds helige Ande 

* Predil":; !·ln, i sa nlmandrag, av m ission är 
Richard Anderson vid S. lVI. K :s årsmö te d en 
17 maj 1928. 

får lysa på hela sammanhanget, så fin

na vi det ganska lätt. 

De voro samlade, troligen i övre sa
len i Jerusalem, och just som de där 
två ifrån landet kommo in och berät
tade: » Han är verkligen uppstånden 
och vi ha sett honom », då kommer 
han själv och står mitt ibland dem. 
Men då står det här, att han förebråd
de dem deras otro. Det kanske fanns 
flera bland själva lärjungarna, som in
te trodde, ty Matteus tillägger i det 
sista kapitlet, att de hade samlats i 
Galileen men s o m l i g a tvivlade. 

Jag undrar, mina kära vänner, om 
vi våga kasta sten på dessa tvivlande 
lärjungar. Någon har sagt, att den 
som sitter i glashus får akta sig för 
att kasta sten. Men nog tycka vi, att 
det är bra underligt att de inte kun

de tro på Jesu uppståndelse, då han 
själv hade talat om det så många 
gånger och så uttrycksfullt, att han 
skulle uppstå från de döda. Otron är 
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så djupt rotad i människonaturen, att 
den inte ryckes upp på en gång, men 
otron ger aldrig glädje, aldrig fröjd 
och aldrig vila. Ingen, som tvivlar, 
kan vara annat än bedrövad och sorg
sen, men tron ger fröjd. 

Man ser, hur djupt rotad otron är 
och hur djupt tvivlet sitter i männi
skohjärtat. Se dessa två på vägen till 
Emmaus! Jesus kom till dem på vä
gen och frågade: »Vad är det I talen 
med varandra om, medan I gån här? » 
Och så vandrade han med dem och de 
berättade det för honom. Är det icke 
märkligt, att trotsande ett fyrfaldigt 
vittnesbörd, gå dessa lärjungar med 
ryggen mot Jerusalem, ryggen vänd 
mot hoppet och ryggen vänd mot Je
sus. Ett fyrfaldigt vittnesbörd var 
dem givet: den tomma graven, änglar
nas ord, kvinnornas vittnesbörd 
och så Petrus' och Johannes' vittnes
börd. Detta fyrfaldiga vittnesbörd ha
de dessa två på väg till Emmaus och 
dessutom Jesu säkra försäkran, att 
han skulle uppstå. Så djupt sitter 
tvivlet i människohjärtat. 

Mästaren, den uppståndne, han går 
och letar reda på sina lärjungar, som 
sörja och gråta, och han letar reda på 
dem, som vända Jerusalem och hoppet 
ryggen, och så går han kärleksfullt 
och talar med dem på vägen och un
dervisar dem om vad som måste hän
da. Resultatet blir: brinnande hjärtan, 
överfulla hjärtan, troende och glada 
hjärtan. Det står om lärjungarna i 
Johannes 20. " Och lärjungarna blevo 
glada, när de sågo Herren.» 

Det är förunderligt, att hur inner
ligt, man vet, att det är sant, så har 
man så svårt att tr"o , att det är sant. 
Om vi var och en gå till oss själva, 

L A N D. 5 juli 1928 

hur är det med vår tro på Guds ord, 
vår tro på den levande uppståndne 
Mästarens närvaro mitt ibland oss. 
Tro vi det verkligen? Vi tro det, men 
ibland är det, som tron vore så svag, 
att vi undra, om det är någon tro alls. 

Hur är det med vår tro på hans 
makt? Han sade till sina lärjungar, 
innan han for upp: »Mig är given all 
makt i himmelen och på jorden." Tro 
vi på detta? 

Jag hörde en gång, innan jag reste 
ut till Kina, den gamle kämpen Karl 
Palmberg. Han talade vid Södertälje
konferensen över ordet: Om ni hade 
tro som ett senapskorn, så skulle ni 
säga till detta berg, häv dig upp och 
kasta dig i havet, och det skulle ske. 
Och så talade han om vad som är tro 
och fortsatte: Jag var en gång i mina 
unga år på väg ut till skärgården. En 
gammal fiskare skjutsade mig i sin 
släde över isen och under detta sjöng 
han en sång. Jag sade: Du sjunger. 
Äro dina barn frälsta? - Nej, sade 
han, det äro de inte. Men jag har bett 
till Gud, att de skola bli det. - Men 
hur kan du sjunga, när du inte har fått 
svar på bönen ännu? Är du inte oro
lig att det inte skall gå, som du öns
kar? - Han svarade: Skulle min oro 
hjälpa Gud? S k u l l e m i n o r o 
h j ä l P a G u d? Pastor Palmberg 
fortsatte: Jag kom tillbaka till den där 
ön tio år senare, och då frågade jag 
efter fiskaren. Han hade fått gå hem. 

Nå men hans barn? Jo, kom med. Här 

är hans äldste son. Han är ordföran

de i ungdomsföreningen. Och alla de 

andra äro med i Herrens verk och ar

beta i evangelium. Palmberg frågade: 

Om fiskaren hade trott Gud litet min
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dre och oroats mer, hade hans barn 
blivit frälsta för det? 

Herren förebrådde lärjungarna för 
deras otro, men så kärleksfullt han 

och han 
Jo, just genom att ordet. Han 
lär det tvivlande att se, att or
det är den fasta som håller att 

Ha!1 uttyder för dem skrif
terna, och så bli deras brin
nande. 

på en resa och 
väderkvarnar en ås. 

Bland dessa var det emellertid bara 
en, som var i Varför stodo alla do 
andra fem kvarnarna stilla? J o, d e 
f e m vor o d r i v n a u r v i n d e n. 
Det är en svag biid utav ett hjärta 
som tror, ett hjärta, som är vänt emot 
Gud. Professor översätter så 
träffande Ebr. I I: I så här: Tron är 

som håller stånd ifråga om 
en 

och tvingande makt aven 
som icke synes. Här stå den osynliga 
himmelska världens alla krafter till 
vårt Och hur få vi dem? 
Genom att vända oss mot Gud, genom 
Guds genom den heliga Andes 
hjälp, som ordet levande. Så kom
mer den kraften liksom vin
den och griper våra hjärtan. Låt oss 
vända oss mot Gud och vi 
skola få se och känna kraften ifrån 
den världen! Om vi icke äro 
vända mot det förnimma vi icke 
kraften. 

Vidare star det här i var text om 
att han, upp, 

sade till 

är 

LA N D. 156 

om hans son Kris
tus. Detta är det evangelium, som ut
buret i tro tro och bringar 
frukt i världen. 

Han for sedan upp och satte 
Faderns sida. Han for upp. 

De ut. Herren verkade med 
dem och stadfäste ordet genom tec
ken och under. Vad var det för tec
ken? Var det bara att onda an
dar blevo utdrivna, halta kunde spe
tälska blevo rena och döva kunde hö
ra? N ej, framför allt det, att männi
skor blevo nya Allting blev 
nytt. 
och 
na under ske hemma såväl som i hedna

och om hade tid, skulle 
om det. Vi 

ha sett män 
sjunkna i alla 
ut att vara alldeles hopplöst. Det var 
en som var opierökare, han hade 
om inte hustrur, en var 
han, ja, det var inte mycket, som han 
inte försökt sig Han hörde evan

och efter ett som vi ha
de min hustru och jag en av våra 

kom han med en hel 
och sedan kvällen frågade vi ho
nom: Vad är edert beslut? Han sva
rade: vill följa Kristus. - Efter 
tre veckor kom och då 

jag honom: Vill ni komma till 
vår station och hjälpa med 
ket? Men det beyder en ekonomisk 
förlust. kan inte ge eder mer än 
5 dollar i månaden. Då hade han 40 
dollar men svarade: Det betyder 

måste bli frälst. Han 
korn, men det gick upp och det 

ned. Vi och vi tvivlade. 
Skulle Gud kunna lösa denne man. 
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Han blev löst just genom ordet. Han 
'läste och läste och bad och bad. Och 
ordet grep hans hjärta. Nu är han en 

av våra bästa medarbetare. 
Gud gör under, han frälsar själar, 

och människor, som ha varit sjunkna 
djupt i synden bli nya skapelser. Han 
gör ock under' på andra sätt. Lovat 
vare hans namn! Han håller vad han 
lovat. 

Frida Prytz 60 år. 

Frida Pr!] I:::. 

Den 4 innevarande juli fyllde mlSSlO
när fröken Frida Pryl::: GO {Ir, varför vi 
härmed lnföra hennes bild i vår tidning 
och n~lgot erinra om henne och hennes ar~ 
bete inöm Svenska )\[issionen i Kina. 

Eiter ,a tt hava' gcnomgatt rektor Löf
vensElementarskola och P i'ivala Smll
skoJchirarinneseminarium i Stockholm och 
fter att ptt par :h' h ava tjiinst,~jort som 

lärarinna vid Fridsbergs baruh('m i Jäml

land vistades fröken Prytz en kortare tid 
s~tsom elev vid Sabbatsbergs sjukhus i 
Stockholm och utreste sedan 1890 såsom 
S. :vI. ILs missionär till Kina. 

r Kina har fröl<en Prytz hart sin verk
samh et förlagd till provinsen Shansi, där 
hon \'arit busatt i Chiehchow, Ishih, Pu
c:howfu och Yuncheng. Särskilt p [t de två 
sistnämnda pla tserna har hon fä tl göra 
en stor insats i Ilickskolarbetet. Sasom 
föreståndarinna för det k\·innliga semina
riet har fröken Prytz gjort en insats i 
sko larbe tet, \'ilkcns frukter ej blott \'äxa 
pa de stat ioner hon varit bosatt, utan som 
har varit av s tor betydelse för hcla vårt 
fält, ja, ii ven för andra delar av Kina, 

Yid sidan av sl,olarbetet h a r fröken 
Prytz äve n äg na t sig ~It de mera rent 
('l'angeJi satoriska uppgifterna. i\ ven i des
sa uppgift e r har hon av Herren fatt nåd 
till a tt bliva till s tor välsignelse, och S. M. 
K. har a lltså rik anled ning till tacksamhet 
mo t Gud rör fröken Prytz och hennes mis
sionsgärni ng. 

Tacksamma för vad so m hör till det för
flutna tillönska vi fröken Prytz »rik tig nåd 
och välsignelse tillfyll es t» för framtiden 
och anbe/alla henne åt missionsvännernas 
hågkomst i förbön med tacksägelse. 

111. L. 

Sofie Svensson. 
Ej oväntat kom budet, att Herren den 

2G dennes öppnade pärleportarna för So
fie S\'ensson, Herrens älskade, som likt 
Enok troget vandrade med sin Gud ifrån 
sin ungdom och ända in i ~dderdol11e n, 

ända in i si tt 74 :e levnads[tr. 
Nu är h on hemm a, den kära vännen, 

Herrens tj änarinna, som så trogen stMt 
pa sin post iSi-nålands bygder i Skärs tads 
församlings norra missio'nshus, en väktare 
i Guds vak ttorn. Hennes ljus sa ttes ej un
derskeppan utan lyste klart för alla, som 
ko mmo i huset. Sofies tal var ljuvlig t med 
salt bemängt. Det var tYIigd i hennes ord, 
allvarstyngd, parad med öm moderskärlek 
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mot alla, som hos henne sök te tröst och 
hjälp och som hon bar på ~i tt förebedjan
de hjärta. Hon dubde bordet lekamligt 
Dch andligt med märgstarka r ät ter och 
Gud gav rikligen igen , iskänkte fu))t för 
hen ne )le tt dagligt underhåll från Konung
ens bord». 
. Sofie Svensson var troge n, troge n si n 

Frälsare in i död en, troge n i sin gärning, 
i lida ndet och tål a modet, uth[dlig i bedrö
velsen, i kärl eken och bönen. Allt hos hen
ne var verklighet, uppl eva t och genom 
lidet i dc må nga timm arnas ensamma vaka 
med Mästaren. Hon talade med stor gläd
je och längtan om si n h emfärd, visste att 
hon var väntad, att porten var öppen. Ing
en fruktan för död och grav endast ljuv
lig vila. 

»När Ni får höra, att Herren hämtat 
hem mig», sade hon, »lämna då vad ni har 
för händer och tag en tacksägelses tund». 
Så ljödo ordet vid avskedet fr~ln denna 
Herrens tjänarinna, som snart skulk av 
lägga den svaga tälthyddan och gå a tt 
skåda Konungen i hans härlighet. 

Må vi alla vara med om att tacka Gud, 
tacka Honom, som så ljuvligt förlossat sin 
tjänarinna. »Den mig älsl,ar, honom sJ,all 
min Fader ära». Tacla för den gärning 
hon fått utföra .för Gud här hemma och 
i missionens heiiga tjänst. Sofies sparbös
sor voro aldrig tomma, och sina vänner 
missionärerna hade hon nära sig både i 
sitt hjärta, och synligen i si tt lilla rum. 
Hon bar dem och deras missionsgä rning 
i bön inför Gud. Hon var med i kampen 
om själarna därute på missionsfältet. Hon 
skall också få dela segerfröjden . 

»Saliga äro de männisl<or som i dig 
hava sin starkhet, . de vilkas håg stå till 
dina vägar. När de vandra genom tåre
dalen göra de den rik på källor och höst
regnet höljer den med väl~ignelser. De 
gå fr[m kraft till kraft. Så träda de Iram 
inför Gud på Sion.» Ps. 84: 6,7,8. 

De skola se hans ansikte och hans namn 
skall vara på deras pannor. Upp. 22: 4. 

M. F. 

L A N D. 

Hemkomna missionärer. 

Såsom vi i förra numret av Sinims 
Land meddelade ankommo missionärer
na Morris och Carola Berg/ing samt deras 
två barn dcn 8 sisLlidne juni till Stock
holm. 

Den 18 sistlidne juni anlände sedan mis
sionärsparc t August och Augusla Berg till 
Göteborg och den 22 i samma månad till 
Stockholm. 

Vi uttala ännu en gimg ett ,yarmt ·väl
kommen till dessa vara missionärer. 

Ater till fältet. 

Missionär Hugo Linder samt frök~arl)a 
Maria Nylin, Ingeborg Ackzell, Eslriij 
Sjöström, Minnie Nicholson sam f Lisa 
Gustafson hava. enligt mottagna .mecl,de,
landen lyckligt anlänt till Yuncheng, 
Shansi. 

Missionärsparet Oscar och Ge.rda Car'
len, som sam tidigt avres te frå)"l Peking, 
l)levo fördröjda i Shanghai, enär missio
när Osca r Carlen nödgades undergå ope
ration . för blindtarmsinflammation där. 
Operationen gick emellertid lyc!<ligt och 
tilljri sknandet under första veckan -efter 
operationen synes hava . fÖrsiggått nor
malt. 

Misslonärsavskiljning. 

Svenska Missionen i Kina anordnar v. 
G. den 22 juli mjssiQnärsavsldljning 
Brunflo kyrka, Jämtland, då fröken 1(a
fin ·A.ndersson avskiljes Ull S. :M. K:s mis
sionär. 

Enligt nuvarandc'planerkommer fröken 
Andersson sedan a tt d.en 19 oktober av
r:esa från London till 'Kina 'i ·säIisl<<l1? ·med 
~n grupp missionär er tillhöran(l , Kin~ ' In
landsmLssionen. _:' J~ ,, ~ J 

, I näs ta nummer · av Sinims' ,Land hop
pas vi a tt kunna införa rroken·And~~~.9n; 
l?i1d :,och. att sålunda få presentera I;lenne, 
för vår läsekrets.' [ • ..rv , ; 

http:rroken�And~~~.9n


158 S I N I M S L A N D. 6 juli 1928 

George T. B. Davies. 
Detta namn är ej helt obekant för våra 

läsare, enär Mr. Davies godhetsfullt upp
repade gånger tillställ t oss sJ;i ldringal' 
från sitt arbete för att sprida Nya Testa
menle t i Kina. En närmare bek antskap 
med denne Herrens tjänare få emellertid 
v. G. de göra, som deltaga i vårt Stellinge
möle den 31 juli-5 aug. Mr. Davies be
räknar nämligen alt vid den tiden få vara 
i Sverige och h ar uttryckt en önskan a tt 
.få deltaga iSteningemötet. 

I samband härmed bedj a vi få h ä nvisa 
till meddelandet helriiffande mötet och till 
det program, som rörbered elsevis u t3rbe
tats h ärför. 

Sinims Land. 

Missionstidningen Sinims Land, "ilken 
som bek ant ulkommer med 20 nummer 
per år, utkommer under må naderna juni, 
juli, a ugusti och september med endast elt 
nummer i varj e må nad . 

Svenska Missionens i Kina Bibel- och Ungdomsvecka på 

Steninge den 31 juli-5 augusti 1928. 


Aven detta år hoppas vi kunna ordna ett 
Steningemöte - i början av augus ti. Och 
nu ville vi utbedja oss en handräckning 
av alla miss ionens vänner: Hjälp oss att 
samla deltagare! På Steninge ryms en 
stor skara av ungdom och en liten skara 
av ä ldre'. Den senare kommer vanligen 
självmant, den förra m ås te vi försöka at t 
nå på olika sätt. I denna rastlösa tid, då 
särskilt de unga slitas mellan så må nga 
s tr idande intressen måste det va ra ovär
derligt för dem att några dagar i lugn och 
ro få komma under det inflytande som 
brukar vara rådande vid dessa möten. 

Det stora önskemålet med Steningemö
fena är nämligen, att dessa må tte få hjal
pa deltagarna in i en sådan ställning till 
Herren Jesus, till Bibeln, bönen och mis
sionen, a tt de i sin mån mi_tle bliva med
hj älpare i S. M. 1(:s arbete för Kinas eva n
gelisering. 

iVIedverkande: 
Talare bliva leda re och hemma varande 

missionärer inom S. M. K. 

övriga meddelanden. 

Steninge gamla, ståtliga slott vid en vik 
a v Mälaren äges numera a v våra lrogna 
vänner direktör oeh fru Lindmar~(, som 
där godhetsfl!llt lpvat att även l ih· taga 
emot· <?ss. . \M~d jii rnväg. kan m,an resa till 
Märstu lI.s talio, !-!nge4ir ,. llpt~l · ~mellan 

Sl0cJ.;.t 01~'}1 . ~ q . ~ p.I?~ ala, och därifrån 
åker man i så _laILme_cL bil eller a nnat 

fordon den cirka en ha lv mil långa vä ge n 
mella n Märs ta och Steninge. Resan dit 
](an också lämpligen företagas från Stock
holm med ångbii.t. De, som ha cyklar, göra 
väl i att medföra dessa. Priset blir för 
m a ten kr. 3: - per dygn, vartill kOIT\mer 
en mindre a vgift fÖl' hyra av madrasser. 

Di! vi gärna se, att detta m öte åtmin
stone delvis får karaktären av ett »lägen>, 
få de ungdomar, vilka kunna finna sig 
däri, bereda sig på att ligga på väl stop
pade halmmadrasser, och böra de s jälva 
medföra sänglinne och filt. I »lägersalar
na» kommer ä ven ett antal sängar med 
madrasser och filtar att ställas till för
fogand e för dem som så önska, dock 
mot en tilläggsavgift av 4 kronor. Dess
utom hoppas vi kunna mottaga å tmin· 
s tone någr a deltagare såsom gäster i pen
sionatet. Priset för dessa platser kommer 
att meddelas senare. Handduk och sä ng
linne medföras av alla. 

Härliga bad och en underbar t vacker 
park med i övrigt natursl(ön omgivning. 

Anmäla n om deltagande torde snarast 
och hel st före den 1 juli, senast den 15 
juli, göras till Svenska Missionens i Kina 
exp., Drottninggatan 55, Stockholm. Det 
vore önskligt a lt samtidigt med anmälan 
erhålla uppgift om vilka som nöja sig·med 
»lägeranordningarna» '(och om sä ng ön

. ··5kas), och vilka som önska plats i pen
sionatet. rör placeringens skull bör äv~n 
ålder uppgivas. 
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Preliminärt program. 
[ör Svenska JlissioncDs i Kina Bibel- och 
Ungdomsvecka pli Slcninge den 31 j/lli-5 

augusti 1928. 

Tisdagen den 31 fl/Ii . 
Kl. 8.30 e. m. Välkomstmöle. 

Onsdagen den 1 augusti: 
Kl. 8 f. m. Bönestund. 
Kl. ]0 f. m. Bibelstudium. E. Folke. »Trös

tens ord i trös tens bob). 
Kl. 12 m. Föredrag. iVlorris Bergling. »:\Ii

n a intryck av Kinas ungdom inför 
Kristus». 

Torsdagen den 2 augusti: 
Kl. 8 f. m. Bönes tund. 
Kl 10 r. m. Bibels tudium. E volke. »Trös

tens ord i tröstens bok». 
Kl. 12 m. Föredrag. George T. B. Davies. 

Fredagen den 3 augusIi: 
Kl. 8 f. m. Bönestund. 
Kl. 10 of. m. Bibelstudium. E. Folke. »Trös

tens ord i tröstens bok». 
Kl. 12 m. Föredrag. Joh. Rinman. »Huru 

få bästa utbyte av mitt enskilda bi
belstudium ?» 

Lördagen den 4· aug[!s!i: 
Kl. 8 f. m. Bönestund. 
Kl. ]0 f. m. Bibels tudium. E. Folke. »Trös

1ens ord i tröstens bok». 
Kl. 12 m. Föredrag. Joh. Rinman. »Huru 

få bästa utbyt e a v mitt enskilda bi
belstudium ?» 

Söndagen den 5 augusti: 
Kl. 11 f . m. Offentligt möte med missionär 

R. Andersson och G. T. B. Davies 
som talare 

Kl. 4 e. m. Missionsmöte. i'l'lissionär Aug. 
Berg m. fl. 

Kl. 8.30 e. m. Veckans ayslutning. 

Målliderna serveras: Frukost kl. 8.30 f m., 
middag kl. 1.30 e. m. och supe kl. 8 e. m. 

För eftermiddagarna meddelas varje dag 
särskilt program. 

Obs.! Om sirängmusikinstrument finnas 
torde del/agarna .godhetsfullt medtaga 
des·sa. ~ I .: 

BARNAL/VET. 
(Fjärde budet och 5 Mos. 6 : 4-9.) 

.Jag litet barn i världen går; 


.Jag vet ej, vad mig föres tår; 

Här möta många farOI" . 

.Jag är som lamm i ödemark, 

En liende båd' listig, stark 

Här lägger sina snaror. 


Skall jag dem lyckas gå förbi, 

lirestelsen ef fångad bli, 

[{om, Jesus, var mig nära! 

Mig visa vägen jag skall gå! 

När iara hotar, skynda då 

Mig skydda, leda, bära! 


En mänska god jag bliva vill: 

Det målet jag vill komma till; 

Då lycklig fag kan bliva. 

Som nyttig mänska äv enså 

Igenom livet jag vill gå. 

Så iramgång Gud plär giva. 


Så fag till glädje bliva kan . 

För far och mor och mången ann, 

Jag vill som barn re'n börja 

Att lära mig det nyttigt är, 

Om äll med möda och besvär; 

Ej någon mig får sörja. 


Nej, god och nyttig så vill jag 

Här leva iram min livstidsdag 

Så väl i hem som borta . 

.Jag glad så lever mina år; 

Där jag går lram , jag glädje sår; 

Bekymren bli då korta. 


Så lever jag till Guds behag, 

Till honom beder varje dag 

Att nådigt mig bevara 

För farorna på livets stig, 

Att han ock sist !"örlänar mig 

Ett arv bland himlens skara. 


Om fattig jag på jorden var,: 

Ej längre fattig, om jag har 

Det bästa arvet funnit . 

Guds filce hiir fll barnen' till; 

Jag gärna dit od: komma vill. 

Säll den tik himlen hunnit! · 


. !~ . -1 ERiK HELA'NDER. · 
(". _..... ,.; I . r I ' · 
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Från arbetet i Honan. 
Av G. V. Wester. 

(Forts. fr; föreg. l1:r.) 

Våra bröder i I-Ionanlu hade satt sig i 
sinnet att icke till l1ägot pris giva efter för 
propagandaby råns krav om än aldrig så 
små. Hellre då riskera militära inkvarte
ringar, ly soldaterna ge sig iväg rätt vad 
det är. Men dessa, de ge aldrig upp och 
de skulle helt enkelt kunna lägga stats
beslag på pla tsen. I provinsh uvudstaden, 
Kaifeng, ha de en missionen tillhörig lä
genhet, som de, trots ideliga löften att 
återställa, allt fort beh alla, trotsande t. o. 
m. guvernörens, marskalk Feng Yii-hsiangs 
order därom. Nu hade vi i förväg legat 
i underhandling med elt par västerländskt 
utbildade troend e läkare, som ha sjukhus 
i staden, alt låta dem använda lokalerna 
för sitt arbete och således hindra dessa 
från att fördärvas. Detta· s trandade ·· emel
lertid · på a tt doktorerna ville ha löfte om 
att få använda dem minst tre år om det 
skulle visa sig svårt att i en hast anskaffa 
lämplig ~lägenhet i händelse vi ville komma 
i besittning av skolan under de närmaste 
åren. Nu stod intet annat till buds emel
lertid, och'· som det är mycket små utsik
ter alt missionen kan komma att mera be
driva skolverksamhet i Honan, il tmins to
ne för lång. ii.d framåt, träffades genast 
överenskommelsen · i fråga Detta skedde 
på söndag kväll, 'och inflyttningen skulle 
börja genast varefter flickskolan utrym
de. Då jag' på mandags morgon reste där
ifrån ·talade bröderna emellertid om att 
de voro telegrafiskt anmälda i saken till 
marskalk Feng!! Hur det sedan avlöpte 
har ja'g 'ännu inget meddelande om. Stäm
ningen eller anmälan var nämligen utfär
dad av . ovannämnda institution natur
ligtvis. 

* 
I , j~f.n.-~~ ,d~t unf(ef,är sig likt på statio

nen och l barnhemmet. Arbetet pågår som 

vanligt och vår syster Maria Pettersson 
är i si lt esse igen. Den lilla och av ålder 
oansenliga staden utgör f. n. ett slags mo
dellsamhälle i den nya staten. Detta kan
ske mest beroende på mandarinen, som 
är ytterst modern, reformvänlig och kraf
tig. De alltid så gott som ofarbara gator
na kunna nu befaras med motorfordon, 
t. o. m. i gränderna. De sopas och jäm
nas varje dag och inget avskräde får kas
tas ut där. T. o. m. snön har i vinter so
pats ihop och burits bort!! Staden har 
egen veckotidning m. m. i modern stil. 
Märkligt i sanning. 

I Mienchih är det lugnt och stilla. Här 
råder det egendomliga och helt visst myc
ket ovanliga förh ållandet att inte bara 
några av styrelsemedlemmarna i propa
gandaföreningen utan själva ledarna äro 
kristna, f. d. elever i missionens semina
rium. Dessa utöva. också avgjort inflytan
de på undervisningsdepartementet i sta
den. Detta har i sin tilr lett till att mis
sionens, d. v. s. Daggryningens, flickskola 
ingått en slags allians med stadens, och 
hålles i missionens lokaler av våra lära
re. Visserligen måste statens schema föl
jas men delta hindrar inte att kristen
domsundervisningen meddelas utanför det
samm a. Deltagande i denna är natur
ligtvis frivilligt, men .som det är så golt 
som uteslutande våra egna barn så äro 
alla med därom. Några gossar under tolv 
år gå också i samma skola, d. v. s. i små
skoleavdelningen. Aven i politiskt hänse
ende utövas ett icke ringa inflytande av 
»de våra». Om nu dessa egendomliga för
hållanden i längden komma att visa sig 
vara till välsignelse eller ej för försam
lingen och hel a verksamheten för övrigt 
å terstår ju att se. Måtte det icke taga en 
ända med förskräckelse. 

Gosskolans lokaler äro ständig förlägg
ningsort för militär. Den har dock en 
särskild utgång åt en bakgata och blir det 
således ingen trafik däremellan och öv
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riga lägenheter, då alla dessa dörrar äro 
igenmurade. 

Ja, vilka konstiga förhållanden eller räl
tare missförh[lllanden äro inte nu rådande 
P~I våra stationer särsl<ilt i Honan. Det 
kommer atl bli en hel del märkliga oeh 
svårlösta problem a tt taga itu med en g:'lng 
när den tiden kommer. Inte minst blir 
delta förhållandet med avseende på mis
sionsegendom. Men kanske den frågan 
kommer att lösas tämligen behändigt. 
Konfiskering från stalens sida är ju inle 
utesluten. Tanken är i varje fall inle 
främmande på vissa håll. Troligen kom
ma vi med säkerhel att få mycket litet att 
säga till om i denna sak. 

Men nu är det pä tid att jag slutar. 
Hjärtligas le hälsningar I 

Tillgivne G. V. Wesler. 

* 

Ännu en hälsning från Peking. 
(Utdrag· ur privatbrev från fröken Eslrid 

Sjös/röm.) 

Vet du livet i Peking blir allt härligare 
och härligare. Del är stort all fä se, hur 
Gud frälsar själar och rycker dem ifrån 
den starkes våld. Senast i går ringo vi 
bevittna en bunden sjlils underbara frigö
relse. 

För två veckor sedan 'blevo vi genom en 
Herr Lin ombedda att gå lill ett hem i 
östra delen av staden. Men när Yi stodo 
färdiga att gå, kom han hit och sade, at! 
de fåll förhinder och tog oss i stället till 
ett annat hem i västra stadsdelen. Dit
komna funna vi det vara ett välbärgat och 
fint hem. Äldste sonen är någon högre 
slags tjänsteman vid järnvägen. Han och 
hans hustru äro kristna, men de ha en 
gammal mor samt bror och svägerska, 
som äro hedningar. Vi ha varit inbjudna 
till dem tre gånger, och nu i gar ringo 
vi se den gamla helt lämna sig åt Jesus. 
Vi bådo med henne, och hon själv bad 
och bekände rör Gud sina synder. Så bör
jade hon tacka för reningen i Jesu blod, 

lackade och prisade Gud för frälsningen: 
Du skulle ha sett hennes ansikte, när vi 
j'este oss ifriln bönen! non var alldeles 

L A N D. Hll. 

förvandlad. Hon strålade a v fröjd. A, vad 
det är härligt ändå alt få vara j del som 
vår Fader tillhörer! Nu skall jag om en 
liten stund gå till sjukhuset, där Gud ock
så går fram och frälsar själar. 

* 

Från norra Shansi. 

Hit lill Tatung anlände jag den 23 febr. 
1928 efter ett dygns mycket besvärlig järn
vägsresa från Peking, med den hemskaste 
sammanpackning av människor man gär
na kan tänka sig. Jag välkomnades av 
missionär och fru Karl Bergman av Hel
gelseförbundet. Hade förut mottagit flera 
inbjudningar alt komma och hjälpa till 
i denna stora stad, där B. var ensam 
manlig, och därlill skötte sekretariatet. 

Hela denna nordliga del av provinsen 
(meJla,! de bflda murarna) blev underlagd 
Chang Tso-ljn sistlidne oktober kort ef
ter det krigel utbröt mellan Peking och 
Shansi. Nu har alItså förödelsens styg
gelse med inbördeskriget införts även i 
mönsterprovinsen, vilken hittills under 
republikens alla sexton ~lr varit skonad 
från denna olycl,a. Kanske måste Gud lå
la dess rolk smaka även denna hedendo
mens Ilittra 'ffukt. Denna väldiga stad 
med dess ·breda 'gator är den anfallande 
manchu-armens bas och vimlar av solda
ter; hästar, oxvagnar och lastautomobiler. 
Missionen äger 'här elt särdeles trevligt 
gatukapell. vid en fin gala i stadens cent
rum. Här ha vi nu under en månads tid 
ha'ft härliga möten varje dag från 11-1 
under stor tillslutning av folk. I går var 
fint vårväder och kapellet åter fullsatt, 
med en hel del stående vid dörren. Vi äro 
fyra talare inberäknat en blind ung man, 
som spelar både Hol och dragspel. Till 
folkets stora förvåning läser han för 
dem ur sin blind-bibel och vittnar om den 
Frälsare han tjänar. Hjärtelavlorna ut
göra en god attraktion och eil stor hjälp 
att levandegöra frälsningssanningarna. At
skilliga komma ~\ter och iBer för att hö
ra mera, och två hava köpt hejbiblar. 
Dessa tva slogo upp Luk. 16 kap. och, 
följde~ed då. jag i dag talade öv~r ta,,_ 
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lan om den gudlöses död. Bed/en om en 
rik skörd för Gud ur detta vimlande folk
hav av civila och solda ter. Jag har sex ton 
möten i veckan inberäknat två på syster
stationen i östra stadsdelen. Där ha tven
ne systrar i1ickskolan om hand och två 
äldre kvinnoarbetet. 

Ständiga överfall från rövare och en 
massa förrymda soldater förhindra de 
troende a tt komma till mötena i staden, 
och oss att draga ut i byarna med stora 
prcdikotältet. Avrättningar av brotts
lingar äro ej ovanliga härstädes. Missio
närer på de stationer som Jigga längre 
söder ut härifrån mot passet Yen-men 
Kuan till, närmare stridslinjen, få ofta kän
ning av krigets verkningar såsom av 
bombanfall från luften eller när desertö
rer sätta skräck i befolkningen. 

Jag hoppas nästa manad kunna resa 
ned till Peking för alt hämta upp min 
hustru, för att sedan, vill Gud, tillbringa 
sommaren på en av de högre belägna 
stationerna. 

Bedjen för vårt kära Shansi att Guds 
Ande må blåsa liv i de många som äga 

. en frälsande kunskap, och snart giva fred 
åt detta olyckliga blödande land. »Sade 
jag dig icke att om du trodde....» 

Tatung Sha. d. 22 mars 1928. 
Eder för Kristi evangelium 

Henrik Tjäder. 

* 
Uppmuntringar i Peking. 

, . Bland den uppmuntran, som Herren gi
vit mig häruppe i Peking, räknar jag be
kantsk,\pen med ett par kinesiska herrar, 
som genom sin färdighet i engelska språ
ket . och sin samhällsställning äro av sär

. skild betydelse för Guds rikes framgång i 
denna. stad. Den ene är f. d. privatsekre
terare . hos förre presiden ten I-Isii Shi
chang, och har gjort värdefulla insatser 
i hans utrikesdepartemt:nt och såsom hans 
sändebud i särskilda ärenden till utlan
det. Ihlll" lur dragit sig tillbal<a och är 
nyligcll å terkommen ' från 'en resa till Eu

- l.~opa o-ch .Am1'}"il;:a, färetagcn i' sy.fte att 
lära. .k irnnå , de' kristna l för-samling,u:na. 
1ii'ött på jU'mhetel1 i ~le stora,,-r.örsamting-

L.\ ~ D. [) juli ' 1928 

arna och förtvivlad över de kristnas ur
spårande försöker han med egna medel 
bedriva evangelisa tionsverksamhet, och är 
en av dem, som varje söndag i sitt hem 
samlar efter Gud sökande själar omkring 
Guds ord. Det är mest folk av den bil
dade ämbetsmannaklassen som kommer, 
och det är i sanning upplyftande alt höra 
dem sjunga de enkla och varma sångerna, 
som äro dyrbara för Guds folk i alla 
länder. 

Den andre väckte min uppmärksamhet i 
ett litet gatukapell, där jag om aftnarna 
arbetade. Särskilt lade jag märke till hans 
färdighet i engelskan och hans förmåga 
att citera Bibeln på engelska. Sin kunskap 
i engelska 'förvärvade ha n, dii han som 
ung kadett under sex år genomgick sjö
l<rigsskolan i Tientsin. Han är nu anställd 
j kommunikationsdepartementet, men har 
stort nit för Gud och söker med sin fa
milj att tjäna honom. 

Nyligen kom han och berättade, att då 
under nyårsnatten grannarna runt om
kring voro sysselsatta med tillbedjan av 
förfäderna, dryckeslag och kortspel, låg 
han med hela sin famiJj i bön till Gud 
om en djupare och fullare välsignelse, på 
det de måtte få mera kraft att leva för 
Herren och vittna om honom. Han kom 
nu fylld av glädje över att Gud hört deras 
bön och mer eller mindre välsignat famil
jens alla medlemmar, och han önskade, 
al t vi missionärer också skulle söka den
na djupa glädje och frid. Hans innerli
ga, varma och sansade bön, då vi tillsam
mans böjde våra knän, gjorde mitt hjärta 
gott. 

Annu mera värmes mitt hjärta, när jag 
tänker på, vilka dcssa män äro, och huru 
de kommit till tron. Då jag är viss om, 
att kännedomen därom sl<all komma att 
glädja flera, vill jag meddela en kort skild
ring härav. 

Ar 1898 hade vi som bodde i Yuncheng 
den stora glädjen att få välkomna såsom 
nykomna missionärer hån Sverige syst
rarna i'l'Iina Svensson, . Sigrid Engström, 
Naemi Sjöberg och Nanna Fogelklou. Utom 
det attcle beredde oss högtidSdagar genom 
sina friska skildringar com gamla Sverige, 
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hänförde de oss ock med sina berättelser 
om upplevelser i Tientsin. 

I en missionsledares hem hade de under 
vistelsen i s taden brul,at sammanträffa 
med en grupp engelsktalande studenter, 
som med tacksamhet emoltogo systrarnas 
vittnesbörd om frälsningen i Kristus. Det 
syntes våra systrar så stort, att genast vid 
sitt inträde i Kina bli använda av H erren 
till hj ä lp och uppmuntran åt dessa unga 
studenter, av vilka n:lgra syntes vilja gå 
över på Herrens sida. Om dessa rader 
fa;ia i händerna på de tre av dessa sys t
rar, som väl nu finnas i Sverige, skall det 
säl,ert gläd ja dem att veta, att de tvänne 
m iin, varom jag här ovan skrivit, äro e lt 
par av dessa sludenter. De frön, som då 
av Y ~lra syst rar nedlades i dessa unga liv, 
ha burit rik frukt. En tredje, doktor Li, 

. har g,i tt hem till Gud efter ett rikt liv 
bland församlingarna i Central1<ina; hans 
Ilamn bevaras ännu i kärt minne. Särskilt 
h a r min ande vederkvickts, då jag fått se, 
att h on som sedan blev min maka här 
fick utså frön, som burit så rik skörd. 

Själv har jag haft glädjen handleda en 
liten grup p engelsktalande studenter från 
ett univ ersi te t 'härstädes i studiet av Guds 
ord. Ävenså har jag fått tillfälle tjäna 
vid bibelstudium bland en annan grupp av 
troende. Ett par unga studerande ha kom
mit till tron och synas ha kommit lill verk
ligt liv i Gud - i sanning uppmuntrande 
för en »landsflyktig). »Guds ord är icke 
bunde t.)) 

Eder i Herren 
L. Hugo Linder. 

* 
På hemväg. 

Ombord på Gripsholm den 16 juni 1928. 

Kära missionsvänner! 
»Han ledde dem srucerl så all de ej 

behövde frukta.» Ps. 78: 53. 

Efter a tt nu i över tre må nader hava 
varit på resa nde fo t närma vi oss målet 
- värt ä lskade hemland. Vi hava i san
.ning erfar it, a lt vär Glids go da hand varit 
över oss. Han har beva'ratoss för faror, 
för sjukdom oeh för a llt ont,' och under 
hela ses.an h il vi möt t v ril' Faders kärlek. 
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Idel goda människor ha vi sammanträffat 
med under det att vi samtidigt fått se så 
mycket av intresse. 

Vi gruvadc oss nog litet för resan över 
Atlanten, men den har varit alltigenom 
god. Havet ligger stundtals som en spe
gel. Alla äro gla da och tacksamma där
över, såväl som över denna bå ts utmärk 
la bekvämligheter, uppmärksamma be tjä
ning och goda mat. 

Da vi i San Francisco beställde biljelt, 
voro a lla platserna på II klassen upptag
na, men en tvåmanshylt pil III ldass fa nns 
a tt tillgå, vilken vi beställde. Vi intaga 
va r a måltider på II klass och vistas där 
om dagarna . Båten är överfull av passa
gerare (1,580) och några a v betjäningen 
ha nödgats upplå ta s ina hyl ter'. De flesta 
av passagera."n.1 äro ju svensk-amerika
ner', som resa hem över sommaren, men 
på I klass finnas dock någ ra verkliga 
amer ik anare, bland dem madame Tingley, 
teosofernas ledarinna. Hon omgives av ett 
helt litet hov och förefaller ytterst svag 
och skröp lig, begagnande sig av en krycka. 
Bland passagerarna ha vi -påträffat flera 
trossysko n, och tillfä lle till enskilda sam
tal gives rikligt. Vår första söndag om
bord fick min man förmånen a tt predika, 
såväl på engelska på I klassen som på 
svenska på III klass. Passagerarna på IiI 
klass en önskade så gä rn a a tt eva ngeliska 
möten måtte hållas dagligen, och fr amstä l
lan därom till intendenten har gjor ts, men 
ännu h ar inga åtgärder vidtagits antag
ligen be roende på a lt bå ten är så överfull 
av passagerare, och på a tt det sk ulle för
orsaka ex tr a arbete för betjäningen. 

Men jag finner, a tt jag börjar med vad 
jag bort gömma till slute t. Detta· skulle 
ju vara fortsättning ptl elt för egående rese
bre\'. Förra platsen min man och. jag 
skrevo från var ju San Fransisco. Där 
möttes vi av sjöma nsmiss ionären pastor 
G. Lundqvist. På sjömanshemmet bodde 
vi också under den vecka vi uppehöl!o oss 
där. ' Vi kunna ej vara nog tacks.a.mma för 
aU den hjälp, som.. där gavs. oss. EHtr be

. redd s· oss · ock u.en glädjen a tt 'mö ta en 
mi.ll brOT,'som jag .e j .sett 'p' BG -å.P. Huru 
mycht hade y·i el ..a l.b samtrila t q m "o<!h 
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huru svårt kändes det ej alt be.höva skil
jas, för att troligen ej mera mötas pä den
na jorden. 

Californiakommitten hade anordnat en 
hel del möten för oss. Glada och tack
samma voro vi över tillfällena att fä av
lägga vårt vittnesbörd och framlägga Ki
nas behov. Så besökte vi OaUand, Ber
keley, San Jose, TurIock, HUmar, Kings
burg, Fresno och Los Angeles. 

Våra vänner Hugo och Maria Linder samt 
Nils och Olga Svensson ha ju fatt mycken 
hjälp i sin verksamhet genom dessa vänner, 
och syskonen Svensson underhållas genom 
Californiakommitten. På de flesta av des
sa platser är frukt- och druvodling den 
huvudsakliga inkomstkällan, men under 
krigsåren blev det överproduktion, varför 
många ej få mera inkomst än som åtgår 
till att betala omkostnaderna. Tiderna vo
ro därför ganska tryckta. Det var en här
lig syn att se orangeIundarna och vingår
darna. De vänner hos vilka vi gästade vo
ro outtröttliga uti aLt köra oss omkring i 
sina bilar och visa oss landet. Familjen 
Russel!, som vi gästade. hos i Turlock, ha
de också ej mindre än fyra tusen höns,små 
och stora; av stort intrE'sse för oss alt be
sl,åda, men nog så arbetsamt att sköta. 

I Turlock dkade vi åter Margaret Lin
der, som avreste från Kina en månad före 
oss. Hon var nu instailerad hos släktingar 
och skulle få en sysselsättning, som gav 
henne tillräckligt för hennes behov, sam
tidigt som hon kunde fortsätta 'sina stu
dier. Hon var ju vår flicka den tid vi 
vistades på Kikungshan. 

Californiakommitten , har sitt sä te i 
Kingsburg. Vi fingo där sammanträffa 
fIled, alla dess medlemmar och med dem 
dela mycket andligt gott, samt även giva 
dem en del upplysningar om läget på vårt 
Kinafält, samt framföra hälsningar från 
kamraterna. Vi hoppas alt mera verksam 
bön må bliva frukten av våra vittnesbörd 
på de olika platserna. - I Los Angeles 
skulle det hava varit av intresse att ·stanna 
nllgot löngre, nu fingo vi endast vara där 
i tre dagar. Vi fingo dock tillfälle att på 
söndagen lala ett par gånger, samt sam
manträ'Ha med Oera, s,om kände oss se-
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dan vi första gangen lämnade Sverige. 
Vår f. d. kinakamrat, Edvin Lundström, 
gästade vi. Hans kärlek till Kina är oför
ändrad, men hans hälsa är ej den allra 
bästa. 

Vi äro .>å tacksamma till alla de kära 
vänner som mottagit oss i sina hem. Som 
främlingar möttes vi, som gamla goda 
vänner skildes vi. I Los Angeles besökte 
vi Bibelinslitutet samt mrs Mc Phersons 
ryktbara kyrka. Den stora Forest Lawn
parken med dithörande kyrkogård och 
Mausoleum, skola vi sen t glömma, ej hel
ler den förtjusande lilla kyrkan med sina 
hundratals levande växter och fåglar. I 
denna kyrka förrä ttas bröllop och begrav
ningar, för dem som så önska och ha råd 
att betala härför. En känsla av frid och 
andakt bemäkligade sig en vid inträdet 
i densamma. I Amerika äro alla parker 
och museer avgiftsfritt tillgängliga för all
mänheten, inga förbud att ligga eller gå 
på gräsmattorna existera, varför man ock 
fick se familjer samlade i små grupper 
kring sina medhavda matkorgar. För att 
skydda barnen för faran av alt överköras 
av automobiler voro särskilda anordning
ar i form av gångar under gatorna, an
ordnade, och då någon skola passerades 
funnOf, anslag med tillkännagivande om 
att köra sakta. 

Genom trakter omväxlande med vin
gårdar och orangeIundar, samt öknar, där 
endast kaktus och dvärgliknande träd väx
te, kommo vi så efter sextiotre timmars 
järnvägsresa till Minneapolis, svenskarnas 
stad. Här togos vi om hand aven gam
mal vän från Jönköping, redaktören för 
Minneapolis Veckoblad, Erik Dahlhielm 
och vistades hela tio dagar i hans och 
hans kära hustrus så gästfria hem. Under 
vår vistelse här fingo vi besöka flera plat
ser, såsom Gustavus Adolphus College i 
S:t Peter, S:t Paul, Buffalo, d:r Sam. Mil
lers Bibelinstitut och Minneapolis härliga 
omgivningar. I ålderdomshemmet i Buf
falo gavs oss tillfälle att tala till de gamla, 
ävensom i flera kyrkor, bland annat i 
»Tabernaklet», pastor Skogsbergs skapel
se, där ,Gust. Johnson nu är pastor. Pas
tor Skogsberg sammanträHade Yi med. 
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Trots sina 80 är äl' han frisk och full av 
nit för Guds rike. I Minneapolis samman
träffade vi med flera a v Augustanamissio· 
nens miss ionärer, kända från Kikungshan. 
En norsi, flieka, som nu är i college i 
:--:orLhfield, föll mig om halsen och grä t 
a v glädje över att f~1 sammanträffa med 
niigon fdn Kina. Huru hl ngtade hon ej 
tillbaka till Kikung med dess sköna om· 
givningar den andliga atmosfäl'en, kam
l'alerna, ja, allt! Om lugn snart inlrilcl er 
kommer den amerikan sl,a skolan alt snart 
återtaga sin verksamhet, kanske i höst, 
med a ll säkerhet lill llästa vår. 

Från Minneapolis reste vi till en stad i 
Indiana som heler 1\.o]wmo. Vad som 
drog oss dit var önskan a tt få samman· 
träffa med v~lr gamle gode vän Osear von 
Malmborg. Han oeh ha ns fru moltogo oss 
med öppna armar. Yi kunde ty v~lrr ej 
stanna där mer än över en na lt, i det 
nä rmasle dock tvenne dagar, men triydes 
så ofantligt galt i det svenska hemmet 
här ute i den stora vä s tern. Ankomna till 
Chikago gäs lade vi en ä kta smålandsfa· 
milj, härs lammande från Bottnaryd, gross· 
handla re Oscar Larsson och hans kära 
maka. Vi kände oss från början som 
»hemma». Vännen Lars~on var outtröttlig 
i alt köra oss omkring i s in bil. »Nu resa 
vi till .Jönköping», sade han all lid så god· 
modigt då vi salte oss upp rör att åka! 
En dag bereddes oss tillfälle alt få besöka 
v~lra kamrater Axel och Anna Hahnes sö· 
ner, Hagnar och Bengt, tillika med den 
förres fru. De ha anställning på en fin 
farm, som äg('s aven rik, ogift jude, som 
.kommer ut då oeh då fr ån Chikago. Här 
finnes allt vad man ka n få för penningar 

form av l,reatursuppsättning, hästar, 
kalkonel', gäss, duvor, ankor och blommor. 
Iläs lar och nötkreatur som betingade ett 
pris av från 20 till 30 tusen kronor visades 
oss. Syskonen Hahlles tyc](s ha sin hus· 
lJondes fulla förlrorlldc, och skö tandet a v 
"hemmet oeh den ~. tora hömg~lrden ä r 
iiverliimnat ,\t dem; andra personer sköta 
övriga avdelningar. Det var roli g t att få 
lräffa dem, vi önskade blott, att det hacle 
varit deras föräldrar som denna ghidje 
berelts. Naturen stod nll sin full a 

fägring och påminde sfl mycket om 
Sveriges. 

Under \'is telsen i Chikago besökte vi 
slwlan som står under ledning av prof. 
Edwards, ;\lissionsförbundets skola vid 
North park, Auguslanasynodens s torslagna 
sjukhus, v:tres t en vän frflll Kina låg sjuk, 
m. fl. platser. Varhelst vi fora fram hette 
det: llN i skull e stannat längre, sfl hade ni 
fålt se det och del!)} 

Var näs ta anhalt v,H' New York, egent
ligen Brooklyn. men dessa tV{1 städer höra 
ju ihop. P<l väge n dit stannade vi över i 
tre timmar vid Niag~u'a och br s ~\go de uno 
derbara fallen . Jag för söker ej alt be· 
skriva dem, men mäktig t gripande var det 
att 'c dessa valtenm;l ssor störta ner och 
veta att det ej log slut, utan alt mera skul· 
le följa. Till Brooklyn komma vi p rl sön· 
dagsmorgonen Id . 8 och resle direkt lill 
l,yrkan, däl' min man predikade. Mölen 
vara ock anordnade för oss pa e. m. och 
på aftonen. 

Påföljande dag avreste Yi lill Wareester, 
dill' jag har en bror, so m jag ej samman· 
trilffa t mf'd P~I 41 år. Tro ts dessa flr av 
skilsmilssa, kände vi dock igen varandra, 
och hum mycke t hade vi ej att sam· 
språka med varandra om! Efter arbets· 
uppfyllda il r har' han nu uppnått en god 
och ti'yggacl ställning i livet, har en god 
maka och tvenne gifta döttrar. Vilken 
glädje skall det ej bliva att för vår 82'[Il'iga 
Inoder f ~l omtala vfld vi se tt av hennes 
ba rn och barnbarn i det avlägsn,) landet! 

I Boston, som vi ock besöUe, gästade vi 
hos g"8mla Jönköpingsvänner. På vägen 
elit brsökte vi det av Longfellow beskrivna 
» Viirdshuset vid vägen». Delta ägl' s nu ay 
Henry Ford, och här har han sa mla t allt 
vad han kllnnat komma över, som fanns 
hör. d~1 LongfeJlow brukade vi s tas här. 

På återresan trån Brooklyn stannade vi 
ll ~lgra [immar i New Haven för alt s~m· 
man träffa meel v;lra gamla kamrater Jo· 
st"! och Johanne Olson. Det var en upp· 
levelse ! Tiden gick bara alldeles för fort, 
men vi hunna dock med alt äta middag 
oeh bese Yale College och da sä rskilt elen 
aula där v[lr kronprins mottog sin heders· 
doktorsviirclighet liksom en gång före ho· 
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nom, lektor Waldenström. Ett s. k. »dor
mitory », sågo vi ock. Det har skänkts av 
en rik änka, som tacksamhet för den ut
bildnin g hennes två söner fålt vid delta 
universitet, och kostar den lilla nätta sum
man av elva miljoner gulddollars, motsva
rande ungrfär 40 miljoner svenska kronor. 
Aterigen i Brooklyn. Vi hade den s tora 
förmånen a tt få gästa pastor och fru Al
bert Johanson. Pastor Johanson är m ~lr)' 

till August Pohl, brorson till Samuel Jo~ 
hansso n och kusin till Jakob Lundahl och 
till kyrkoherde Filip Lundahl. Nu har jag 
väl presentera t honom, men det är dock 
ej det, amma som att personligen lära 
känna den älsklige mannen och h ans be
gåvade, goda maka. Under vår vis telse 
här beredde ' oss ock en annan förm:in, 
den att la besöka överste och fru Sven 
Viberg, Frälsnings:-lrmen, i deras "enom
trevliga lilla vill a i Bergenficld, "'tvenne 
timmars rl'sa utanför New York. 

Morgonen den 9 körde vår vän pastor 
Johanson oss ned till »Gripsholm», gl'
nom Nrw Yorks trafikerade gator. I':n 
verkligt livsl';lrlig väg, men allt gick bra. 
Vår vistelse i Amerika hade kommit till 
ett slut. De allra bästa intryck av land oeh 
rolk hade vi fått. Huru ofantlifYt vänlicra o o 
or,h förekommande voro ej alla som man 
vände sig till för att få upplysningar. Huru 
praktiska voro ej alla de många anord
ningarn a överallt, på tåg och resta uran
ter såväl som i hem. 

Må Herren välsigna den s tora nationen! 
Vi för stå ju att mycket go tt såviil som 
mycket ont är samlat där. Vi kommo dock 
endast i beröring med det förra. 

Liksom vi i Jesu namn en gång lämnade 
vår fosterjord för alt plantera korsets fana 
i Kina, vilja vi nu i hans namn å ter be
träda fosterjorden för at t där framleva 
vårt ~lterstående liv till Guds ära och till 
Kinas frälsning. 

Eder 
! lugusLa Ber!:J, 

19:rle. I g:lr kl. 2 anlände vi lyckligt till 
Göteborg. 
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Meddelande angående Nor
diska Missionskonferensen i 

Helsingfors. 
Såsom redan meddelats, kommer i Hel

singfors a tt hållas en nordisk missions
konferens den 12-16 instundande septem
ber, anordnad av Nordiska Missionsrådet. 
Konferensen blir gemensam för Sverige, 
Norge, Danmark och finland, och delta
gare väntas från alla dessa länder. 

I samband med kon1'erensen komma tu
ristresor i Finland att anor dnas enligt föl
jande plan: 

1. Helsingfors-Imatra- Helsingfors, ett 
dygn, If kl. 465 fmk; III kl. 320 fmk. 

2. Helsingrors- Ima tra -Saimen-NysJott 
-Punkaharj u-Kuopio-lIelsingfors 4 da
gars resa, I kl. p tl bå t, II kl. p il trlg, 990 
fmk; III kl. på t g, I kl. på båt, 850 fmk. 

3. Helsingfors-Imatra-Sordavala- Va
lamo -Sonlavala- Punkaharju-Nyslott
Kuopio-Helsingfors. 7 dagars resa, II kl. 
på tåg, I k l. p å båt 1,010 fmk; III kl. på 
tag, I kl. på båt 920 fmk. 

4. Helsingfors- Borgå -I-Ielsingfors på 
trevliga kustbåtar 7.5 fmk. 

Avgiften innesluter tåg och båtresorna, 
sovplatser, morgonkaffe, lunch, middag, 
drickspenningar ocll lokala ciceroner. De 
konferensdeltagare, som önska göra tu
ristresor före konferense n, torde godhe ts
fullt anmäla därom till Resrbyran Guido, 
Fabiansga tan 27, H elsingfors (Finland). 

Nedsättning för båtresan Stockholm
Abo och Stockholm-Helsingfors sam t 
järnvägsresan Abo-Helsingfors torde även 
komma at t beviljas åt ko nferensdeltagare. 

Ett inför Herrens ansikle i bön och Iro 

ulfört CU'bele är aldrig fåfängt. Blir del 

icke till synbar välsignelse för andra, så 

är deL al/Lid till sior välsignelse f öl' oss 

sjii/no. (Ur S<tnning<;\'ittnC'l). 
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REDOViSNING 
för medel influtna till "Svenska Missionen i Kina" under juni 1928. 

Allmänna missionsmedel. »Ov<1f1.ifriln») 100: 
K ti .. .l.:\J o rko by l;): 917. »PiIH:s tlilj n från Onärnnrh 
»)T10ndc a \ nrbetsfortjtinst») gm!Jl~. )1. Ö:, Innet' v ik, ~) tu ck~Rmhp lsgunl 

H. L, AIg m':\ 7: p å 11Iin ;J O· l':-; dag » ;;0: 
992. Nii !:iby [Jn g do Ills [örelling, eu Sli'-U'919. S lcngöl-S pj u t s uygds ?lIi ss io ns )'!iir 

IJ ii~ :-;il:-; iJlI.t c uj. II 3: 62e nin~, }~ s .vmö Les lioö r i nga r }) . 9: 
N ÖJl1meholm~ söndagsskola för .J,~::!O. S. S. oc h M . S. till Hanna \Vangs 

lfull (j \ ' i s l ~ 1I 11 r!r;eh. 9: lludcl' lu.t1l I;UO : 
1. A., Norrkö pillg ;;0 :921. Tionc]0 HtO: 
»F.n sp al' bö:o~a 1\ l:'): 1.~)

922. E ..J.. Boden, till J. Aspbergs un »)Givi l. 16. lR j uni)) 2J: c1erh,lll 100:  .J. & E . R., Sl ltln1, till R. 1-\ ud c ( 9':3. »De l i ngn"~ syröroning i Krox
sous uuderh. GOO : hu ll : till Miunie Nir.hnlsons un 998. TJ. A. J, .. 'l' nr]o" k 2: 90 ", ' rh. 12.,: - ; till Mu)"iil P e l te n; · !J99. M. L., V' irIlH. ,> .H. N rcus dcj" 18 : :-;n ns UHtlf" J' h. 100: - ; till Anna 100t. "TioaeJ(, ,\[ Il (. !Te II 8: .l!; riksi3ou" unclerh. 1110:  1002. r. ~L .1 .. K r bld;:d u! ; ~ :-.; ö nd.ag' siigg .'~ .923. K. F. L K: :.; Cf' nlralföreoing- grn till Ali n ni " Nie hol , on5 unrlCl' h . K. hl. A., till Milria BjörklunrJs 
g-Ill J\. D., J(rj:-;tdal o'l 13: GOunderh. '-'~I : 

1003. Dch åIlni l Lg: CI I .!'r . s()lldap:.s ::. k o l e fp." j:H ova ng don1 s Cören ing an:  Halg lllrl l."ko g till d:o gUl d:o 2:): »U r (' 11 sp al' brl.s ~ H )' gm hl. L., Aug l: I ;') 100·1. A. D. till d:o 11: 40\ ;.l ll u o r i A ug, g In d:o 28: 25 
lllU,'. S parb. -lIlE:del fr. E. L., örebro, gUl" Ps. 111:J: b 10:  A . I, .. Klllllla 'i0: H .. Sthl l.l.l , ;;porb.-medel 17: JO 1110G. .T. T. R. Or rr,,.kllvcrt 10: 

JJ ~\nnip ,!, 10:  llln7. .A.•T., ~\. lin gsii ; , svarbö :-; <; il. ;-)/: IL R, Borås ,: i,j 
liiOR . E. B., St h l m 20: ]i'. G. D .. Lundsbrnnn ;; 11 : 
1010. ))Dhl n kn p e ug a r o ch e l IöringarKoll. i Oon8sl;ad 17/J :':0 : :JO I-I c.: t'l'I.: Hs ,J cs n viil s i p: n ildc namn)D:o i )JY l IIÖ l Sj:> 1'-,:  av O. s.: H. K., Lun,1 ;): 25D:o i L eg c v cd 191·3 l;;: 
1012. BOI'ös Sjön li1I'l-'::PI1S I(inakl'ets, gmD:o i l'iillkin l'(e ~O l:' l;):  II P. 1G.3: J..J., it'ji i.lkiu gC' , r esebidrag 10:  1014. S keli 0f("ett Lnnds fö r san11. m[g groKoll. i Kris lin n tHd t'1/3 5: -  A. B .• Sk cl lc rt ell. l;;: D:o i Viix .iö 2:1/j 3G: 1:3 1015. H. S. , till E . jöströms nnclerh.

»~riond c t:'ll l. H erl"Cns bnd» 15:  20: fl. G., G bg- 10:  101G. Tfe\~~t1·~~.' elen 13 juni, till d:oK. E .. G: a LTppsala 20: g m el :n :'11: -'l'ill I<oll ok k u i Hiilsingborg, \'ieJ 1017. "'_ " S kellefteå. till d:o gm d:o 10:bi uelkurse u ]1"10:  1018. G. K .. Hjörköby 20: 
»OoUlnnd n ~UO :  1019. »H. B.» la: Skolbarn Il i Gummark, gm N. E., 1020. H. H., S I'hlm 4: 7JSkcllel"l Nl 4:  1021. Illkoln st av roission ~k u nf~ fl roid

952. A. J .. Köping ~OO : -  sotDlU :l.rvak a i Gissr: la Sf' 1l gm J.93;). Oniimnd. till nlissionärel'D:1S un- G..J., Ovik e n 31: 10d e rhåll i Peking 9:i:  1022. »)Onäu1nd. 'l,r örby) 15: 9,')5. L. N., Borås, ur sparbössan 9:  1023. Koll. hlund brunll ~ o;'iisterna vid956. »'I\lc'koffcl'» 1.1: Holsbyhrunn sommaren 192(, 200: 957. ,.'·En )'lissioil...;\'äII» ;j(I{): 1025. T. E. R.. , Abo 100: 
9.-)~. K. G .. Stbll.ll ~II:  1021;. Po. 103: 17, till R.. "\.udcrsons llnclerh. 200: 939. »F.n liten gåva till G uds verk 10:lh. )}En dd aV 75··itJ'l-irlag-ens Offel'.~å\"aKiluu> 20:  d. 28/(':., F. P .. H:iörklingc 25: 
960. Ps. ::3: 18. 19 13:  1029. L. M. F ., föl' Frida Prytz och 1[a
961. Koll. i l\förtebo G/6 22: 64 r ia Nylins undeeh. 900: 962. K. E., Gli' llIlsa)a JO:  1030. OH pr lwvcrt av G. L., gom H. B.,%3. A. L., d: o 20:  H ova 1~: 
964. Koll. i SiH c r 7: 77 1031. C. A.•T. gm d:o ;J: 
9G3. D:o i Brö t j ärna, I'(m A. R. 15: 73 1032. Mat t". 6: 8 12: -
aGG. MIl'( i Falun, r es c,bidrag 10:  1033. »Ul' e n luissionsask», gm E. B .•
967. Koll. i Bjllrsä, ];):- Flisby 4: 4;;
968. Syföreningell i j\·hl n ~ ja 30:  1034. E. H., Uppsala 10: 
969. L. T. K. MdusLa, r e.seb irlrag ;'):

10'lJ. OlmstaeJs Norrl v. syförening 100: -no. Koll. i Skallung-b;'ll 2:-1: 
103G. K. W., Lidin g ö ;J U: 

971. D:o i Lobollus 7: 
972. E. F .. Lobonäs, »tackoH'er») 10:  K l". 6,1, 8 : 2!J
9/il. Ko Il . j J': ,"byn 22: ;iO 
974. D:o i ~öriing' 7:  S. iU. K:s Pensionsfond.97;). D:o i Vik, .J~h·vsö, gm A. P. 10: .iO 
97G. D:o i Edc, ..Tärvsö S: ;\0 'J2G. )hTuni 4. Hebr. 1:3: 8 ;;00 : 
9/7. l\1issionsviiDner i Joll<lnnisbcrg', 102/. Mal. 3: 3 åO: 

Delsbo 10:  Kr. ,,50: 9,8. Koll. i Hosjö-K orS lliis 7: 
9/9. A. ,V., KOl'till ä:::. 2.j: - Särskilda lindarnå!. 

980. H. M., Sala lO: - 9}.J. H. 1.. )r"ri c~ tu rl. "[,ieJds,,,lngsbloTLl
D82. ~) En vän») lu: - m or . t il! VSCilr och U"rda C"r.!i:n, 
983. J . D., Sthlm, »tackoffer» 100: - a H nnv. e fter l2:oUL» 62: 
~~4. H ' rrens rid 13: - :II. l '. , Kurn l il. till Axel Hahne för
0b:,. }..r i:llmköpill.~s Kyrkl. lui ...;...;ion:-.;l'ör kapell i Ishill 50: 

enilll-'> Syj'ö['l'ning 3.1: - 91G. RE'cHH' rgslid:-; syförening-. Gijj·eborg. 
9kG. O. D .. Hjiinlql)org 2: 7.' rör lur:1 re och evangelist i 
9:-"7. il. R., Sthlm 10: - Nicllchih 200: 
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1013. Betl'!._ Barumfg, ,falmö. [ör goss n ••• >~~~~ 
PiOgans i I s hih lInd "rh . - 1;;0:  .",.7.<'..(.X.~"~~M~ 

1024. Fn. n ITLi ~s iH[J s rö r ~ä l.ininge n blau(l 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

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


Telefon: 4459. Norr 22473. 


INNEHÅLL: 
Kraft lill t,o och helig tjänst. - Frida PrYlZ 60 är. - t Sofie S\'(·nsson. - Från 

Hed. och Exp. - Stening . vccl;an. ... Ba,nco!i\"l·t. - Fn,n mi ssio niirern a ..- )'1cd,lc!a lide . 

- Hedov.isning. - Sin ims Land. 

Stockbolm. Svenska Tl·yck eriakt iebolage t. J928. 

924. 	 DaggrYDlngen i K. ~1. A. till flie k-. . 
skolor na i KIna 2,000: 

943. 	 E. A.. Gbg-, till G"rc1a orh Oscar 
Car lön. ntt anv. ert. gollL IDO : . 

9·14. 	 Vänner i Malmö. till Axel Hahn~ 
rör arbetet i I~"o.llge l ii tjHust i 
Kina, g-IU R. F. 28: 30 

948. 	 Syfören. n:r l , 8thlm, till underh. 
rör en hibclkvinna i Honanfu 57: 26 

D49. 	 M . • \ .. Knmlo. ti ll m issionär V. 
Wesler, a tt a nv. ert. eg t g-our. 30:

934. 	 Vänn~r i Uppsaln, till ovu ng- liots 
unrl el"h. i R. Beru:ling$ di s ~ri kl 18G: 

981. 	 S. T., Drottnillghohn, j'ör ville l"v. 
Wao .g- Tiao-si j \l: 

989. 	 E. L .. Sthlm, fur pastor Li Paolo's 
und erh. jO: 

1000. Sunda;;ss kolan i Svartbyn, till 
V OI'k9. 	bl. barn i Kina, g ill .J. A., 
Bou 	n G: JO 

1009. 	 .J. B., S thlm. t ill Ma ria P ellersson 
al t allv . ert. Kott r. 30:

lOn. r. A. ,L, fö r evaJ]g-olist~ rs und rh . ~OU:

bronnsgils tc rna vid Holsbybrnnn 
SorllfnafP!1 
Blows vl·l.'ks. 

1926, ti ll rnissionär 
30: 

Kr. 3,2jO: 26 

Allmänna mtsslonsmedel 6,118: 29 
S. iiI. K:s Pe,nslOllstond 550: 
Särskilda älldanu'il 3,250: 26 

Summa under juni månad 1928 K.r. 9,378: 55 

Med varmt lack till varje givare! 
"Ha ll eluja! S.iung (·n till Il ·rt·ens ära cn ny

ä ng .» Ps. 149: L 

Gåvor till Hemmet vid Duvbo 

januari-juni 1928. 


.J. S .. ~almö, JO : - ; E. A., H\'et lau da, 2;;:-; 

M. K a l'lson 10: -; E. B., BLocklIOlm, 5: -; sum
ma "fl 1(1'.

I nn lur,, : n. R .. S lockhol m. l ]) IIr];: te E B 
'. tockhollu, apelsin ar, Lill to1Ulavänneru~ i; 5 tl~: 
1'iir" eUer ""örgåR ma L v ar je vcekn: A. B.', liver
rl rug tIll tGhu va ; ii. S., Ca låuu. bö c' k",,: H. H., 
Sw c l;holm. lwl'fe. te, saH, syl t , k a rameller. apel
sIner; A. K .. 300 iig-g; A. J., Duvbo. kur;.l1ueUcr; 
M. N.',.,St~ckhol l'Q' kaffcvrör! j J,C W., 8tock,holm. 
kontal" ; \ . ?I l., ::s thlm, C·ll fl s lkak,,: H. K .. :,lund
bybN'f( , apel s iner; L. T .. Sthlm. l burk ["arme
lad : 11: n.. Sthlm. f, kg-. 'kaffe, ;; du . apelsin er, 
~ kg-. appl"n. H~ kg-. ellOklad. kon rek t och ka ra
mell er. 4 f l. I1"U o11 8,, [t. 4 burk. Onlllg'pw"rmelad. 
S: St :ö t estu men te till he nww l: l bokskåp, l 
s"llg- med m arlr 'l sR, 3 kudd ar, l filt, l l iic ke, ~ Rt. 
skllrmul', l Ii <.lo biiok er, B~ duss fruk ta,s ielt r, 

'l a. siettor för småbröd, l silvergräddkanna, 
dito kaffc knuun. 

1'" Gnrl iiI' i llke l)1:ättvi~ , H:1 att han skulle för
"ä lit edcr t ver k och den kiirIPk, I hav, n visat 
haus nnmn, d, I tjiinauen de helig-a och änuu 
t.iäueu dem. Hebr . 6: ID. 

Med 	"järte'varm t to'ck till alla vänner från. »ja
mi/jA" TJ' . hemm.p, I " gm Olga Svensson . 

SÄNDEBUD TILL SINIMS 

LAND 


har utkommit. 

Rikt illustrerad. Pris kr. 1: 90 . 

Missionstidningen 

S I N I M S L A N D. 

utkommer 1928 i sin 33:dje 5rgflng. 

Orgall för Svenska MisHionen i Kina, 
lIns vnrig utgivare: Erilc Folke. Redigerad 
under med verkan av Mart'in Linden m. il. 
Utkommer med 20 nummer oro aret, samt 
innehåller uppbyggelseartiklar, bibel stu
dier, brev fr. Kin a, uppsabel' för ungdom 
samt mis.sionsnotiser fdn när och fjär
rUll, ID. m. ID. ill. 

Tidningen kostar: helt år kr. 2: 25, 3 
kvartal kr.l: 75, halvår kr. 1: 25, 1 kvar
tal kr. O: (lO, i månad kr. O: 65. 

Sänd till utlandet kostur tidningen lu. 
2: 	75 pr år. 

Prenumeruutsamla.re, som verkställa 
prenumeration å närmaste postkontor, er
hålla, mot insändande till expo av postens 
kvittenser, kr. 2: 25 för var je G-tal ex . men 
då. intet friexemplar. 

Nä .. 6 ex. eller därutöver rekvireras från 
exp., eJ'hålles vart 6:tc ex. gra,lis. 

Provexemplar erhållas gratis frå.n ex
peditionen. Rr.dakt·ionen. 

http:Prenumeruutsamla.re

