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I FÖRVÄG BLOTT. 

De gått i förv äg blott , de käJ'U. De gillt i förväg bloU och bida 

Som målet redan nått Alt ock lå se oss där, 

Och nu i härligh et och (im Och h a n , som står vid d eras sida, 

Sitt rum hos Jes us fått. Vid vål' ock vandrar här. 

Vi äro dock el skilda åt, Vi få blott ännu icke se 

TU h emåt bär jll ock vår sil'dt, Hans kära anlete som de, 

Och trols all nöd av tidens tvc1ng Dock höra vi hans ljllva röst 

Vi sjllnga samma segersång . Oe l! smaka sötman av hons tröst. 

De gått i l örväg blott - vi hasta 

l tron mot samma sä lla hem 

Och varje dags bekymmer kasta 

På samme vän, som hulpit dem. 

Han skall ock i sin nåd till slllt 

Ur varje nöd oss hjälpa ut . 

Ur . Sa mlade S!tngep ~\' r. s 



I 

S i N I M S L A N O. ~5 !!prj( 1930 

KORSET HAR FRÄMSTA PLATSEN I GUDS RIKE. 
A v mi ss i on~ir L. P. Larsen, Indi en. 

Johannes Uppenbarelse förekom

ma många enskildheter, som äro 

dunkla och mycket, som är svårt att 

förstå. Men en sak är i varje fall myc

ket tydlig: det är den korsfäste Kris

tus, som är Frälsaren och Konungen. 

Han beskrives i de första kapitlen 

såsom den »som varit död och åter 

har blivit levande », I: 18; 2 : 8; jfr 

I: S. Detta är hans kännemärke, att 
han har genomgått döden. Det är 
samma tanke, som på judiskt bild
språk uttryckes i det namn, som Up
penbarelseboken ständigt använder Dm 

Kristus, »Lammet " . På två ställen 

tillfogas det uttryckligen, att det är 
ett lamm, som »såg ut såsom hade det 

varit slaktat >: , s: 6, 12. :Men även utan 

någon närmare förklaring förstås det 

genast, vad som menas med att tala 
om Kristus såsom Lammet. Det är 

offertanken, som ligger där bakom. 
När detta ord ;:mses vara det mest b<:
tecknande namn, som kan användas 

om Kristus, måste det betyda, att hans 

död på korset betraktas såsom det vik
tigaste . av allt, som kan utsägas om 
honom. 

Från två olika sidor få vi i Uppen
barelseboken se, huru mycket kors

döden betyder. 
Korset är det centrala i Jesu gär

ning på jorden. Detta uttryckes på 
många sätt. Genom Jesu blod äro 

människorna » lösta från sina synder», 
I: S. I Lammets blod hava de frälsta 
»tvagit sina kläder och gjort dem vi

ta " , 7: 14. Med sitt blod har Lammet 
" köpt människor åt Gud " , s: g. Men 

icke blott den stora förändring i be

gynnelsen, varigenom människor kom

ma att höra Gud till, sammanhänger 

med Kristi död. Från samma källa 

kommer - heter det - kraften till 

allt det liv, s _m växer och verkar inne 

i Guds rike. Den seger, som vinnes 

över fiender och anklagare, vinna Guds 

barn » i kraft a v sitt vittnesbörds ord », 

12: II. 

Men det är icke blott här på jorden, 
här , där synd och lidanden och kamp 
höra hemma, som korset har främsta 
platsen i Guds rike. Aven i lovsången 

inför Guds tron klingar korsets ton 

fram, säger Johannes, s: 8-14. Från 
otaliga skaror av väsen, i vilka Guds 
skapartankar förverkligats, uppstiger 

en ny sång. Den nya tonen i lovsången 

framkallas därigenom, a tt Kristus är 
i stånd till att öppna boken med de 
sju inseglen, vilket tydligen innebär, 
att han visar sig kunna genomföra 
Guds frälsningsråd och tankar med 

världen, vilka eljes föreföllo som en 

förseglad bok, som ej kunde öppnas. 
Och det namn, som användes om Kris
tu s i detta sammanhang, är å ter ., Lam

met », "Lammet, som blev slaktat'>. 
Detsamma är också fallet, när Kristus 

skildras såsom konungen i de frälstas 

rike, det rike, där allt är trygghet och 
salighet: )) Lammet, som står mitt för 

tronen, skall vara deras herde och leda 

dem ", 7: 17, jfr 14 : 1-4. Det är Lam
met, som är brudgummen vid den 
bröllopsfest , som är en bild av salig
heten. Han, som utblottade sig själv 
och blev lydig intill döden på korset, 
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har blivit upphöjd och fått ett namn, 
som är över alla namn. Korsmärket 
kan ej undvaras, varken på kungatro
nen eller i bröllopsglädjen. Korsdöden 
är huvuddraget även i Kristi härlighet 

himmelen. 
(U r ,, [{orse l i bibelns ueh lill eI, l jus».) 

+

Ester Berg. 

»E,;l(:r Bcrg h3j' g,jll all Y<1 I-;:t m ed .!e
,; US», ";'1 lydu e det Idegra nl f n n I-Ioya ng, 
so m nåddc oss den 1) dennes . Sorgebudel 
kom s<1 hasligl, all smärtan näs la n lam
slog oss. Endast trc dagar förut had c vi 
genom elt tclegl'3m frCm Yunchellg Llll 
vcla, alt hon var sjuk. Df'ss förinn an an
komna bre\' och Ic1cgr311l hade meddela l, 
a lt nel';} a ,. Y ~lra mission äre r Odl mång", 
ay dc infödda kristna a ngri l)i ls av all
va l'liga sjukd oma r . Det yar d~irför llWc! 
stOl' h ~ivan vi lolkade dc codelelegl';ll\1, 
som med korta lTlellanrum inkOl11mo 
lill expeditionen dc första dagama av 
3Pl'i1. Ha dc d~l vedlige n Esler Berg 
blivit hädanka llad vid en tidpunkt, då 
hen nes insals j det slora och krävand e 
3rbe tc t i Hoyangdis triktet fr:1fl viii' syn
punkt seLt val' så oumMrlig, jus t då, när 
hon återkommit efter v ila i heml ande t och 

(Ll hon P:l g rund ,lY Iöreg<'lendc· g rundlig 
cda ren hel i arbclet bäst skulle kunna göra 
dell a frllklbiir~\l1dc') DC'! är ju ej underligt, 
all stldana lan1,ar klllllJa Ilppsliga hos oss, 
vi SOI11 enebs t se och förstå endels. \' i 
ra dock h är böja oss för Ilen'ens vilja m ed 
lacksamhe t lill GIllI för vad h a n skänkl 
o~s ge nom denna \';\r l,ära sys ler och Ut 
med Joh säga: »Herre n g3v och I-IerJ'en 
log. Välsignat v:wc Herrens nam n.» 

Ester Berg född es i Niissjö den 20 maj 
1~8\) och yar doller till den i Jönköp ing 
iJ.l' 18Ul a\'Edn c cloklor Gus la !' Bel'g och 
hans e l'lediimn adc maka tIoklor innan Ma
l' ia Berg, född Freidcnfelt. Efter makens 
rl '~'llr idlc flyll allc doklorinnan Ikj·g med 
sill a Irc hanr El sa, Es ler och GlIs lav upp 
lill Slockholm. Där d rabbade ell ny so rg 
den Iönll h;lrt prövade fa1niljen, di't iilll
sIa dottern E lsa od:sa s kördades av di>
Ilen. Esler blc" under alla växlingar hem
mets solsken lill s ia r lröst och hjälp för 
sin moder och broder. 

Es ter Berg Yiss le ej om n ~l gon lid, (El 
hon ej lcvde i det mcdvelandet, ,l lt hon 
hörde Gud lill. Ho n \'ille ocks~1 lid ig t 
Ijäna si ll Fr8IsaJ·e. I K. F. U. E::5 ung
domsg('('I1, i »De nllgas miss ionsafton ", i 
sii l1cl;.l gsskol an log hOll dc l. HI·b h e jIlIcs 
\' ii'icndc var elt l,Il a nde villnl's])ön! för 
alb , som kOl1uno i beröring med henne. 

Mi ss ionskärleken tä nd es l idigt i Es ter s 
hj ii rla. Dii rom skI·iWI' hOI1 vid tid en för 
si ll fö rsIa ulr esa hland <1 llna l: »I milt h em 
har j::tg sä J\1\·cket hört om ll1i ;;s io[(C'IJ , att 
lan ken p,i alt bli mission~ir ll Og lä ngc fun
nits hos mig.) I h ennes cl::t g bok iran denn3 
lid he le!' del: Jda g Iro r att Gud i går k::tl
lade mig alt bli mission ~il' i Kina. De l ii r 
så, alt j,'g i son1111a l' hist en bok, som hcler 
Verklighe lsb ilder fdin Syd-Indien. Det som 
siirskilL slog mi g. c];\ jag läste s is la kapit
lel yar denn a ta nke: 'Om Gud ä mnade d ig 
lill s in mission iir, men dll fÖI'eclrar alt 
s lanna hemma och hedja iör hed nin garll:J, 
sa uLr ä tla dina böll er ingenling. De ii ro 
som Yiss nade 16,·, ja, <\ i1lre, ty dc vissnacle 
löven l,lIllna bli ,·a lill lwgon llylta, men dct 
kllnna ej sitdana böner. Dc uträtta ingen
ting, alls ingenting.' De t va r detta som 
m ed sådan makt trä ngde sig P~l mig. Nog 
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ville jag vara till någon nytla för h ed
ningarna, men det kunde j:lg ju inle, om 
Gud menade, att jag skulle gå, och jag 
stannade hemma.» 

I lydnad emot Gud och följande h ans 
kallelse inlämnade Ester Berg efler nagun 
tid sin ansökan till Kommilten för Svenska 
Missionen i Kina, blev antagen som dess 
mi ss ionär och invigdes för si tt kall den G 
okl. 1912. Sedan hon blivit viss om si n kal
lel se, sökte hon på bästa sätt utbilda sig 
för sin uppgift. Hon ha de red an genom
gått Statens Normalskola för Flickor, nu 
deltog hon i flera praktiska kurser även
som i en sjukvårdskurs å Sabbatsbergs 
sjukhus. Senare genomgick hon en dylik 
kurs vid. s jul,hus i London. 

Efter ankomsten till missionsfället blev 
Ester Berg st"tionera d i Yuncheng i pro
vinsen Shansi men flyttade sedan ti Il 
Hoyang She., där hon sedan h aft sin 
verksamhet. Hennes egentliga uppgift 
blev där a tt föreslå »Daggryningens » fli ck 
skola, men hon räckle OCkS:1 till med sin 
kärlek och sitt intresse för verksamheten 
ibland de äldre kvinnorna. Med s tor till
givenhet omfattades hon av alla..\ven i 
Kina fick hon nåd till att i h ög gl'ad 
sprida Guds l, ärleks so lsken. Under några 
ål' fick hon den för en missionär mera 
sällsynta förm å nen att få h a sin moder 
h os sig i sitt l,inahem, 

l sept. 1929 å tervände Ester för tredje 
gången till Kina. Hennes första uppgifl 
blev denna gång att sköta Maria Björk
lund. de tre sista veckorna av h enn es liy, 
- Efter en lång och farofylld resa an
lände hon slrax före jul till Yuncheng 
och fortsatte till Jshih, dä,' julen firades, 
Så snart det bl ev möjlig t fortsattes färden 
till Hoyang, där bon mötles med ctt syn 
nerligen varmt välkommen. Denna gång 
skulle dock hennes verksamhet d ~1 J' ej 
bliva lång. Med självförsakande nit in
giek hon i sin tjänaregiirning, Län!,c 
dröjde det dock ej, innan hOIl [ldrug sig 
den sjukdom, som illom e nd as t /l[]gr a f å 
dagar skulle ända hennes Ii v. 

Ester Berg har i Kina efterlämnat ell 
välsignat minne och ä ven i h emlandet h ar 
hon [å tf. sprida myeken väls ignel se, I sin 
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egenskap av »Daggryningens ») inom K. M, 
A. missionär har hon gj ort vidslräckta 
r esor i landet oeh tal a t för missionens sak, 
IIur längta vi ej efter att någo n m;llle 
genom hennes vittnesbörd hava fått Gud s 
kallelse alt träda i hennes fotspa r och 
Io rlsålla hennes gärn in g, ]'vIiI vi utbedja 
oss denna näd av vår Gud och må vi även 
i våra bön er ih åg komma hennes hå rt prö
vade anhöriga . 

Väls ignat vare Ester Bergs minne! 
E, F, 

Hemförlovat ombud. 
det 84 :de levnadsåret kom hembudet 

s iiila den 9 dennes till vår missions m ång
;I]' ige viin och ombud, f. apotelcsinnehava
ren i Ulricehamn, Gottfrid Thavenius. Dår, 
med avslutades härnere el! liv, som för 
m ånga missionsvä nner ur olika grupper 
ska ll stå som en ljus oeh hoppfull maning 
t ill helig tjäns t. 

Hcrrens ord om sin lärj unge Na thanael 
syn tes vål uttrycka denne väns karaktär: 
) en I'ätt israelit, i , 'ilken intet svek ä r », 

lIans och den likasinnade makans gäst
fria hem var den naturliga och g ivn a sam
lingspla tsen för miss ionsvänner. Huru tal
rikt sa mlades man icke dä r till syför
eningsmöle, dilockså många bröder l,om
mo med för att deltaga i ujlpbyggelsen och 
- l,ollekle]'. 

Vid den dagliga an dak ten i h em met 
kunde m a n icke gärna undg ~-l att Li gga 
lU iirke till dCl! andliga friskheten hos den
ne Herrens vån , Elt varmt bÖlleliv \, ,1\' 

förklaring en. Den som h ade (Iell oskatt
bara förlll;'lnen all va ra med i den ska r a , 
so m h an (bgligcn fr ambar i bön inför 
lIerr en, har helt visst di\rigenom ocks;! 
f~tt t en djupare inblic:!, i Y[lr sto r e före
hedjares gäl'lling, Evighe tens dag skall 
uppenbara frukterna av dcnna lrogna, lIt
Mlliga bönetjäns L 

Tack för vad Du gav l Frid över Dill 
ljusa minncl VCIll ska ll tl-äd a II ' 1.111 och 
fylla toml'ummcl ~ Må miss ionens vänner 
också i bönen frambära den dtrrlevande 
makan, .<;om nu stil " ensam , G, ö . 



25 april 1930 S I N I M S L A N D. 

VARFÖR? 
Det finn es ell ord, som för pilgrimens öga 
av slcrämmande mörker är ofta betäckt, 
det ordet är tankarnas frågand e: »Varfön), 
Som mest är förnimbar/.. när lampan är 

släckl. 
Det är , som jag hörde från tusende liippar 
i sömnlösa näilernas plågade stund 
eil spörjande: »Varfön), som viskas så 

salda, 
som kommer från själslivets djupaste 

grund. 

Då höres en slämma oändligt barmhärtig, 
den stämman tillhörer vår käraste vän, 
den röst en är hans. som har bördorna 

pålagt, 
men som kan befria ifrån dem igen. 
Han talar, och orden förmå all hugsvala: 
»Vart 'varför' skall en gång dill hjärta 

försttl, 
när tiden till uppbroil för dig bliver inne, 
och du från alll mörker !illljuset skall gå.») 

G e r d a Wa l l g r e n. 

FRAN· ' -=-~ .. .... ~ 
~TONOCHEXPE.DITrON 

S. 1\1. K:s Bibel- och Ungdomsveckor. 
Vi p å minna om S. l\'L K:s Bibel- och 

Ungdomsvecl<or på Sanda på Gol/and den 
18-2/,· juni samt på Steninge d en 22-27 
iuli. Glömmen ej a tt i bön bära fram 
dessa möten! Bedjen ock att Gud må 
sända deltagare, särskilt ungdom! 

Daggryningsiörsäljning , 
Daggryningens försäljning fÖJ' missio

nen i Kina äger rum på K F. U. M:s 
lokal , I3irger Jarlsgatan 35, Stockholm, 
lördagen den 3 maj kl. 11.30 f. m.-g.30 
e. m. 

Kl. 12 m. anordnas minnesslund eILer 
fröken Ester Berg. T a l a v missions[örc
sl;lfldare E. Folke. 

Kl. 7.15 e. m . h " lks fön'(lrag av f)'\I 
Siri Dahlquisl. 

Kioalänkens syförening. 
Kinalänkens syföreni ng i Stockholm 

samlas torsdagen den 8 nästkommande 

maj kl. 7 e. m. på Svenska l\lissionens i 
Kina Exp., Drol tnin gg . 55, 3 tro Väl
komna! 

Familjenytt. 

Från Yuncheng har ingå tt meddelande 
omalt missionärspal'et Elsie och Carl 
.J ohan Bergquist den 2"1 sistlidne mars 
erhållit en son. TIrad er och barn befunno 
sig väl. 

Frid trots farhågor och strid. 
(Utdrag lir brev fr~n missionär Ringberg , daterat 

den 13 mars.) 

När vi elen 1 mars voro sa m laele till det 
sedvanliga bönemölet, tom elt lelegram 
från läraren Shao i Sinanhsien, meddelan
de, at t Maria Pettersson var illa sjuk. En 
man fr~lfl Sinan, som just l,ommit hIt p;'\ 
besök, sade, a tt Maria P. var en smula för
kyld, men al t det 1I0g ej \'ore nägo t a tt 
fästa sig vid. Själv skrev h on, ~tt vi ej 
skulle vara oroliga för henne. Detta kun
de vi e j sk"ka av oss emellerlid, och jag 
skrev till Johannes Aspberg och fdgade , 
om han möjligen slzulle blfllla resa till 
Sinan ett slag, trots det att t ~l!:( ( 'n voro så 
oregelbundna och trols alla rykten om an· 
fall p:\ Shansi från Nalionalarmt'n. Johan
nes var emeller tid i Lingpao för <lit dela 
u t nödhjälp, och så kom telegrammet. 
Ethel och Carl Blom beslöto att n'sa, trots 
det att Ethel B. själv nyligen haft nerv
feber och ej är stark. Men hon sku lle 
känn8. det oroligare att vara skild från 
Carl än att vara med honom p å e n ä n så 
farl ig plats. Det hestämdes ocl{så, a tt Jo
h annes Aspberg sIeulIe ombedjas medfölja 
för att eventuellt hjälpa till Dled ordnan
det av elt vällingkök i Honanfu för dc 
många 1I tblottade kristna, som sades h a 
],ommit dit frå n västra Honan, där ar
meerna och rö va rna tävla med varandra 
om att komma över de förråd, som möj
ligen kunna finnas gömda här och där. Ett 
gå ngbud sändes också till Judith Hultquis t 
i Juicheng med a nmodan att om möjligt 
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sk ynda till Pingliu föl' all fören a s ig med 
de lre andra och se dan vårda Mari a Pct
tersson . 

G{lI1gbu<!e t bv.ga v s ig iväg tidig t sönd ::lgs 
morgon, oeh (la lwn s hcm var i Jui ehell g, 
kä llde h an vägen bl'a samt var framme på 
måndags morgo n. De h ade just få lt in en 
kla ss kvinnor där och gladdes över a lt Ht 
h a dem samlade cn lid nu, sedan I{ursen 
fö r bibelkvinnor hade avslulals. Gerda 
Carlen skre v, :l tt när budct kom a ngåend e 
Ma rias behov av hHilp, s:t kände både hon 
och Judith dcl som om cn sLor klump h a 
de sa tt sig i brös le t p Et dem. Gerd a kän d e, 
huru de båda S~t väl behövdes, efte rsom 
Gerda iiI' synnerli ge n skö r, och detta till
fälle de nu had e a tt undeni sa en gnlpp 
kvinnor va r va d dc cn lå ng tid J1Nlit om 
och ordna t fö r. Men da Bcnen sa tydligt 
visade på en a nnan väg, så va r de t ju in
let att sä ga därom. Ma n fi ck sä nda efter 
biir a re fr fm Shui-yn, Judith plockad p ihop 
m edicin e r och a nn a t som kunde behövas, 
och va r sr, rc(lo a LL s taria mycket lidig l' 
lisdags morgon. 

På kv ällen samma dag ko m h on till 
Pingliu . Dä r vänlad e då Bloms oc n Jo
hannes . 

Nu tar jag en gl' nvä g och c ilera r c ll 
brev fr å n Carl, i viIkel de nne berii ll a I' 0111 

resan och a nkomsten lill Sina n. De L heler : 
»D ct gick bra med flodövergån g och in
kvar terin g i Shanchow över natten, och 
taget I, om 11':1 11 Honanfl\ fram p i\ morgon
s idan i dag (Ior sda ge n dcn (i mars), så a lt 
det var m öjlig t för oss a lt l'esa . Vi sser
li gen visade de t s ig, att den vag n, i vilk en 
vi ko mmo in och fingo vart ba ga ge place
rat uti , va l' r eservera d fö r militä rers fa
miljer, men då vi fingo löfte av kommis
sa rien a tt va ra dil l', blev det s \' ~,rt a lt h ~tll " 

andra civila ur va gnen, och till slut \'ar 
de t milil ären , som r y mde fält e t . ' . Vi hade 
det bra, men det blev cn förfärlig trä ngsel , 
Ly fl yktin ga r s tormade P~I t åge t, särskilt i 
Mienchih och lma, så att de t till sInt var 
mera foJk på finkorn as tak än so m r ymdes 
inuti .. , Här i Sinan mölles vi av flera, 
ly värt telegram hade kommit hit i m å n
da gs, och vi fin go den glädjand e underrät
telsen a tt Maria levde och syntes något 
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bälLre, ll o ll ~ir yllerligt nere och långt 
ifr ~ n utom ra r ~ 1. T emperaturen är blolt 
35, cllel' rälla r e va l' d e t P~I e, m ., men i 
afton yar dcn uppe i norma l - pulselJ sy n
nel'ligen svag och oregclbunden . II Oll lig
ger på bänkar i pfdskl ä rJcr oeh h a dc sex 
sjuk a barn i rummel jä mle a lla bcsö kan de 
samt låg och fi ck skivor av h:1l\'kokl po la
lis s loppade i s ig . 

»En gen er a l lI1ed s itt livkompa ni bor i 
barnhemmci och a nviind er s ju av rum
mc n i huvudbyggna den sa mt två av rum
mell i småhusen oeh dess ulom Ma rias kök. 
Med ett tj og s juka oeh ell h el del konvale
scenlcr iii' det e j lält alt ordn a loge rillgen 
i de öwiga fyra rummen sa mt l,ällarcll 
hiir i huse t. Till och med i köke t li gger 
en sjuk, och nu h a r gethcrden insjuknat, 
så alt det inLe är n ~lgon som kan mjölk a 
de ge ller, som soldaterna ej slakta t. Sha o 
har varit beun d ransvärd men ä r neJ näs
la n nedbrulen, Ly liU råga P~l allt h a r han 
sin hus lru och tre barn s juka . Det behöv
des alt han fick hem sin d ollcr :11t hjä lpa 
L i II. 

DCIl 11 mars skl'iyt'r Carl: "M a ria " a r 
;; ig IIICl'a lik i g~\r iin 1öruL och yrade ej 
[l a heb da ge n, 'fL'mpel'a lurel1 var bIo II 
:l7,G i g~lI ' :1 tlon, men i da g p tt m or gonen 
hal' hon mullra t osamma nhiin ga ncle och 
h ållil p ,:, med l'ylmisJ; a omsäg ningar igcn, 
Hon h a l' ej få ll sova p~, heLl na tten, och 
.Judith e j h ellcr förs \<"\ s , l'vbria klaga r över 
svil r a sm ii l' lor i fött erna, och d ct brukar 
ju följ a med Iyfus . 

Ma K'eh-ling kom hil i gå r och l>eriil 
lade om förödel sens st yggelse i MicllchiLt. 
Det blir s ilart blott l'uinc r kv a r. Nu hal' 
(len I, a lolska mi ss ionen där också plund
r:1ts, präs lcn avkläils nal; cn, bundits och 
slagits sa ml I ~tlt sk ägget neslig t avklippt. 
Och delta ay den s. k. Fc ngs a rm e.» 

G. V. \Vesler kom bil lill Yuncheng i 
söndags arton och s tann ade övcr na llen , 
Han forisa tt e nä sla morgon för alt i P e 
king taga emot Ville Bergling. 

I måndags kom Axel Ha hne hit elt slag. 
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.\nnu är bilvägen mellan Yuncheng och 
Ishih icke fullt färdig, men den torde 
snart nog vara trafikerad med bussar . Vi
dare skola bilarna gå pil den nya vägen 
till \Van-ch'uan och Bolsin . Professor 
Erik Nyslröm är syssclsatt med att över
vaka byggandet av bilväg mellan Kiang
chow och Vu-mcn-k·oll. 

J ctt brev J'J'[lIl Tungcho\\' av Ingcborg 
!\ckzell, skrivet den 3 mars, heter det: 

»Som ni vcla, ringo vi objudna g~istcr, 

bestfiende av ett helt kompani soldater 
med befäl, före det ldnesiska nyåret. Hela 
gosskolan samt den manliga verksamhe
tens alla rum togos i besittning, alla utom 
pastorns rum. Aven della ville majoren 
ha, men jag förklarade, att eftersom det 
innehöll saker föl' u!lä nn ingen i Pueheng, 
kunde vi ej öppna. Men ville den höge 
herrn pil eget bevåg sl~1 sönder dörren och 
gå dilin, kunde vi naturligtvis ej hindra 
del ... Nej, för all del, de voro ej av dCfl 
sorlelI som brölo sig in i Lbta rUIll, S~I det 
sk ulle dc ej göra. 

För atl om möjligt vinna drras bev.\gen

het hade vi tebjudning vid nyilret för dem . 

De 'höga' fingo te elt p.1J' gånger men 

kompaniet bara en gilng. jled sötsaker 

och fruk t, förstås. Och S ~I trak tater till alla 

som ville taga emot sildana samt e tt Nytt 

Testamente och en sångbok till var och 1'11 


av de 'höga'. Till tack för allt detta goda 

sluppo vi dem inne på vår gard, där kvin

noskolan pågar, s~ det var ju gott. Men ni 

s kulle ha hört bönemötena prl den tiden. 

0, vad män och l,vinnor b ~\do Olll förslw

ning från dessa gästeJ' inne p[\ V':ll' g~ll·d. 


Gosskolan skulle börja, och vi bådo om 
atl Iå våra lokalel'. Dc första dagarna 
fingo gossarna oeh läraren ligga i ett litet 
rum tillsammans med våra manliga med
hjälpare. Men som det rummet bara har 
träkang, vaj' det mveket kallt. I\angen 
räckte ej till för alla, ulan golvet blev fullt, 
det också. Att se våra bröder finna sig i 
dessa olägenheter, yaJ' en predikan, bara 
det. Kapellet användes av 'gästerna' lill 
sångövnings- och instruklionssal , så det 
var ej alltid våra gossar fingo använda 
det till skolsa l. - När äntligen 'gästerna' 
begåvo sig iv~ig, medtogo <le från alla 
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lokalerna så mycket som fanns löst. Det 
var ej bara skol- och gästrumsmöbler 
utan även Styrelius flyttsaker fr ån Tong
k\Van. Det såg bistert ut. Skulle månne 
allt detta förloras ? Efter bön och råd· 
plägning lyckades det för V ~\l' äldste att 
vid tiden för dessa truppers avmarsch 
härifran f~1 tillbaka dct mesta av det 
'lånade', 

»1 g~lr morse 1,01ll n ~l go t nyt t oroande. 
Det hade varit mycket livligt p å gatorna 
på natten, oeh före dager kommo soldater 
och bultade på dörren till var kvinnosko
las gård. Så gjorde de överallt oeh alla 
portar skulle hållas öppna för dem. Ingen 
obehörig fick gå ut på gatan, och endast 
befäl syntes i varje gathörn. Ingen visste 
vad det skulle bli av. Så hade vi då. vår 
gemensa mma morgonbön, och vi fingo de t 
ordet : 'Herren skall välsigna sill folk med 
frid .' 

Frid, ja trots alla farhågor så tingo vi 
frid. Förbudet för allmänheten alt grl ut 
på gatan upphä vdes fram P;l söndagens 
förmiddag , så att folket kunde komma till 
mötena. Det s~iges, att några soldater hade 
J'ymt, och n tlgra desertörer infångades 
ocks!\. Della var anledningen till alt hem
men undersöktes.» 

Med hjärtlig hälsning, tillgivne 

lHalte Ringberg. 

Vi se tillhaka på vårl liv: 

:Hängen eld - ingen lör hel; 

J/ången uänlan - ingen lör lång. 

Nf'.j, jll mer del hriinde, 

dess mer det lände: 

ju mer del dröjde, 

dess mer del IJöjde; 

och ju mej' del böjde 

dess mer del höjde. 

IJallelllja! 

N. P. 11' e I I e /' III n d. 
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Ett fick testamente. 
Utanför spanska kusten förliste en gäng 

en lysk brigg. Ingen blev räddad. ;'.{ed 
vrakspillrorna dreva en miingd kliides
persedlar i land. Dessa av saltvatten 
genomclrhnkla kl ii der uppköpte en spansk 
pappersfabrik och Iii t sprälta sönder d CIll 

för beal·belning. l)iin·id hillades . mel lano 

lodret uch lygel i en malrosjacka elt 
lyskl Iickleslamenle, vilket jämle andra 
påträHade papper sii nlles till tyska lega
lionen i Madrid. På liteIbladet stod skri
vet: »!\Iarkus Rotman, 1864. Läst första 
gången på min syster Lottes bön. Läst 
andra gångell av ångest över min odöd
liga själ. Den tredje och alla de a ndra 
g~ngerna av kärlek till min Frälsare Je 
sus KrisLus.» 

ur SOIn. Keller, "Schlcudcl·sleinc». 

Förbliv i sanningen. 
Elt lite t fartyg kryssade över engelska 

kanalcn. Kaptenen slud i samlal med en 
passagerare, då han plÖlsligt överl'ölJs :lV 

en s lclrk oro. Han bugade sig därför och 
il ade llPP till slyrmannen, som s tod vid 
rodret. IIasligt oricn ler;o rk klll sig j>~l 

s jökortet, såg på kompassen samt ut
brast: »E tt bah·t streck utanför kursen:» 
Strax ändrades riklningen , och farlygC'l 
höll a ter den rälla kursen. 

»Ja g ser ingen fara », anmärkle Jl;;SS~I

gel'<ll'cl1, CUl kap lenen kom lillbaka f0r a lt 
~tlcJ'llppla ga sa mlale t samt beriillade om 
slyrmannens fel. »I-I ur kan ett halvt streck 
~lt oriilt sida ha någon betydclse?» »JO ». 
svarade .kaptenen, »ucl finns dolda sk;r i 
det la farvatten. E tt halvt slreek ur kul'

se n kan belyda, a lt farlyget slö ler på 
grund, och alt m ä nni skoliv g å förlorade.» 

0, . a lt vi i livel med Glid rikligt för
slode, a ll blott )je tt hal vt streck» ifr ån 
sanningen li gga fördolda skär, som kunna 
!Jcröva miinniskan välsignelsen och röra 
Själen till und ergång! Blolt »etl halvl 
sl reck» från den sanna ödmjukheten be
gy11l1er \'iigen nedåt, som slutar i högmod 
uch förkastelse Jr ån Guds ansikte. Därför 
giil ler de l alt iiga sanningen i härlegnlll
den, a tt förbliva i ljuset, att älska alla 
Guds befallningar och förmaningar, så 
att vi, en och var, nå fram till det mäl, 
Gud föresatt oss för livels stora resa. 

Ur Sanning>\'i ttn el. 

MissIonstidningen 

S I N I M S L A N D. 

utkommer 19:30 i sin 3ö:de årgå ng. 

Organ för Svenska Missionen i KirH!, 
ansvarig utgivare: Erik Folke. Redigerad 
und er medverkan av Jlart in L·inden m. il. 
Utkommer med 20 nummer om året, saml 
innehåller uppbyggelseartiklar, biiJelstu· 
Llier, brev fr. Kina, uppsatser för ungdom 
samt mis.sionsnotiser från när ocb fjär
ran, m. m. m. m. 

Tidningen kostar: helt år kr. 2: 25, 3 
kvnrtal kr.l: 75, halvår kr. l: 25, 1 kvur 
'el I; r. O: 00. 

Si ind lill utlandet kostar tidningen kr. 
2: i5 pr år. 

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

När 6 ex. eller därutöver rekYireras från 
exp., erhålles vart 6:te ex. gratis. 

Provexemplar erbällas gratis från ex· 
peditionen. Reda.ktionen. 

Expedition: Drottninggatan 55. Telegramadress: "Sin im", Stockholm. 
Telefon: 4459. 5473. Postgirokonto n:r 50215. 

INNEHÅLL: 
I fönäg bJoll. - Korset hal' främsta platsen i Guds !·ike. - Ester Berg t. - Hcm
förlovat omb\ld. - Yarfiir 0 - fr~\n Red. och E xp. - - "r'~lfl missionär·crna. - Etl fick

lest·amenle. - FÖI'bliv i sa nnin gen. 

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

Stockholm, Svenska Trvckcriaktiobolaget, 1930. 
00661 
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Joh. 16 : 16-22 . 

En lit en tiel i kors oc h trängsel 

Gdr, (11'/11 och okä nd , Krisli bmd. 

Hon trår, Ii/.' fån ge n i sitt fängsel, 

A lt smyckas m ed s i n vita skmd. 

M rd n edh öjt huvud, tårfylld blie/, 

Hon id'e söllon här sig visar, 

Jl en inn erligt sin Gud hon prisar 

Fii r Hud en , hon till rening li ck. 


En liten tid - dd sknl/ ej dröja 

S ä länge l/iiI' i tårars land 


Fil r di!) , o sjIil , so m låter baja 


O ch leda dig nv /-f errens hand. 


En liten tid , så k ommer h all 

Och liis cr bojan , som dig tvingar: 

D u: //'i och salig , dl! dig svingar 


Till evig gliidje rCrI oc h sarin' 


El! liten tid , o viirhl, dig gläd (' r 

Del, som har vål/ot Jesu kval. 

V w l blir clin lolt, nilr sist du truder 

In llti döcl ens mörka dal? 

N iir fram du ställes f ör Guds d om 

Oc h fal' !t ans helga lItslag h öra, 

Vari sk all d el i din n öd du (jöm 

Med själel! [i cl hans kärlek to /w) 


[;n literl tid! - () Jes u l\.rislc , 


Jog bed er dig så inn erlig: 


Låt om din nåd Inig eJ gå mis/c, 


So m du i d öd en vonn å t mig, 

M cn !dt vid h elgu harpors ljud 

Mig tå m ed himlens k örer lopa 

Dig / U/' a ll o lLl siiglig gåvu: 


M iIl Frälsare, mitt allt, min GliC!! 


(u r F ör Sabbo tss ll!llde r ::t v K . W. S .) 
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F O L K E T, S O M I C K E 
, Du död, \'81' ä r din sege r? Du död, 

var ~ r din udd? o 1 Kol'. 15 : 55. 

I denna av smärta, sjukdom och död 

präglade värld bor det ett förunderligt 

folk, som med trons frimodighet vågar 

bjuda Förskräckelsernas konung ett 

motstånd, ej grundat på trotset utan 

på en jublande segervisshet. Varhelst 

Kristi evangelium blivit mottaget så

Som en pånyttfödande makt, där har 

ock bekännelsen avlagts: »Vi tro på 

de dödas uppståndelse och ett evigt 

liv ». 

Detta uppstånd elsetrons folk bygger 
sin starka, ljusa evighetstro på en 

mycket säker grundval. Det blundar 

icke för livets hårda verkligheter. Det 

bygger ej upp något hopp i skimrande 

fagra drömmar, som rivas sönder av 

de kalla fläktarna från dödens regio

ner. Nej, med oförvillad blick ser det 

döden som en ofrånkomlig verklighet : 
»Det är människorna förelagt att en 

gång dö ». Men inför döden lyftes blic

ken mot höjden och i kraft av den se

gervisshet, som trons människa äger, 
kan hon lugnt spörja: »Du död , var 
ä r din seger, din stingande udd? » 

Varav kommer sig det ? J o, detta 

folks Härskare och Konung har beseg
rat döden och dödsriket. Han har 

gjort dödens makt om intet och fört 

Iiv och oförgänglighet fram i ljuset 

genom evangelium. Livets furste steg 

ned i de mörka kamrar och tillkämpa

de sig väldet över den mäktige, som 

hade döden i sitt vå ld. Han, som blev 
död för vår synds skull, lever i evig
heters evighet och har nycklarna till 

döden och dödsriket. Så vanmäktig är 

fijr den skull den förut obesegrade, att 
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han ej ens äger nycklarna till sitt eget 

hus. De ligga i Jesu hand! Halleluja! 

At sitt folk giver Segerfursten evig

hetens rika livskrafter redan under 

dess jordevandrings dagar. Det eviga 

livet är ej något som möter oss först 

på andra sidan graven. Det begynner 

redan här. »Detta är evigt liv, att de 

känna dig, den ende sanne Guden, och 

den du har sänt, Jesus Kristus. » Där

för att vi genom tron redan här ä g a 

det eviga Iivet, tro vi på dess verklig

het. Alltså är det rent evangeliska 

toner, som klinga i Schleiermachers 
ord: »Vara ett med det oändliga mitt 
i det ändliga och vara evig i varje 

ögonblick - det är religionens odöd
lighet ». 

Så följer härav, att uppståndelse

trons folk har en rätt syn på döden 

och dess uppgift. Fiendernakten är 

krossad, och döden får g å tjäna
rens ärenden åt Livets furste. De 

evighetsplantor, som vuxit i jorde

livets plantskola, vill den store Örta
gårdsmästaren omplantera mera 
gynnsam jordmån - så må de då flyt 

tas över till evighetens värld, när Gud 

vill. Så skulle du då med stilla tillför

sikt kunna möta den svartklädde bud
bäraren med orden: » Välkommen, bro

der Död! Jag fruktar dig icke, ty du 

går ju Guds ärende. » 

»Lär mig, du skog, att vissna glad 

en gång som höstens gula blad! 

En bättre vår snart blommar, 

då hä'rligt grönt mitt träd skall stå 

och sina djupa rötter slå 

i evighetens sommar. 
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0, Jesu Krist, som ur din grav 

stod upp med evigt liv och gav 

det u t åt världen vida, 

giv mig ditt liv, att även jag 

må efter bitter långfredag 

min påskdagsmorgon bida! " 


J o h n ° l s s o n . 
(Ur J.ib~noll s !\f~n:Hlsbla{\,) 

Till minnet av Ester Berg. 
För at t slanna inför Ester Bergs minnl: 

och se vad Gllrl diir igenom ville ptlll1inn a, 
sa m];lrles en stl s Iar sk; I'a Jl~1 K, F, C, K:s 
hörsa l onsdagell ele n 2:1 s istlidne april alL 
lokalcn blev till lrän r~sd l'yllrJ, 

Doktor ]\ai'l FJ'i es, so m ledde minnes
hög tiden, ledde delt agar nas tankar till or
den i Hom, 11: )) Ilul'u outgrundliga äro 
icke Guds domar och huru outrannsak
liga han s viiga r, >l - IIuru svårt ha vi icke 
aLt fatla Gu ds <l,'sikt Jlled aLt ta ga bort 
Esler Berg från det viilsig nelserika a l'
bele, föl' vilket hon va l' sa väl skicl,ad, 
IIlIrIl sd\rt iiI' del icke all IÖl'stfl yarIöl' 
Ilon sklllle ryck as bort Iran moder, bro
del', sYiigerska och andra slä ktin g'lr, fl'an 
oss alla, so m älskade helllH' oell nu sakna 
henne, J\'ej, vi kunna ej fall« eller först~l. 
"j l,unna blott säga: )) IIul'lI (JlJtranllsak
liga iiro He rrens viigar l)) "i L.l emellerlid 
ej d,"\ glömma, al t IIerrens iankar och 
viigar alltid äro Il ögre än yär,1. Glid iiI' 
Sr\ oiilldlig t mycket s tö rr e ;in vi j sina lall 
kar, planer och a,'siklel', Si'! kunna yi 
slalIna inför onlel om Guds oulrannsak
li ga vägar ej blot t med dyster resignation 
utan med cn trosvi sshe t, som giver oss 
n,' kraft, nylt mod och vcr'klig glädje, 

Det ing ick en gäng i Guds plan at l gh'a 
os,; en g,iva, som heLle Esler Berg, Yi 
lacka honom därför, tacka honom a,' allt 
"art hj iirta, l'\u har h an en ligt silt e~el 
visa radsl;lg l'lg il hem Es ler Berg, "i 
höja oss och titlbedj a honom, men Yi lrii
da ods':' fram inför honom i öd mjuk och 
frimodig bön, alt han ville giva oss na
go n, S01l1 l,unde fyll a hennes lomma phlls, 

Prinsessan Ebha BCl'lwdo/l e, ordförande 
i Ko mmitten för Daggryn ingarna inom 
Kvinnliga Missio nsa rbetare, började silt 
anföra nd e med att p::\minna om IIerrens 
o rd i Jes, 55: ~): I)Så myel,et som himme
len är högre än jorden, så mycket äro oek 
mi na vägar h ögre ii n l'd ra vägar och 
mina tankar högre iin edra lankar,)) 
Det ordet kan sliIIa y~lra hjiirlan, ly in
riir det förslå vi, ,Itt Glid se]' hingrc än 
yi, ser djupare ocll först ~II ' bättre ä n vi, 
Saknaden i\r slor, men Yi fa lämna alll 
med förtroende åt var store Gud, 

nedan da Es ter Berg som en ganska 
liten flicka delt og i Daggry nin gens sy
ll1ö ten yar hon elt rikligt s löd, en god 
hjiilp. Del yar ej ,,!llid lält a ll inlresscra 
lIick orJla fiil' rl('~ so m hör Guds ril,e lill, 
lllcrl Ester Berg sall så stilla, var S~I glad 
och lycklig, oi.indligt inlrC'sscrad, IIe nnes 
hjärta val' med redan d~l. 

S~l k'lJlclde Gud henne till Kina, li an 
blev Dagg ryningens egen missioniir. Brev 
komma han hennl', lIa n skrev om sina 
kjne sflickol', och Yi bina uppmunlrade 
diil'igenoll1 , !lon kom h(,\l1 föl' alt vila, 
mell oc k för a tt lj iina, Hos heitIIe fanns 
all tid l,lnl,en, alt hon sk ull e tjiin a , \'al' 
hon yar och v~ld hon gjol'de, alltid Yisadl' 
haj] della Lj ä nande, iilsk ,tnde s inn e, lIan 
r es le o ml,rin g i landet och var lill sIar 
UIJjllIlUnlrall i V ; \[- O D;JggrYllingar, 1I0n 
]'es te ut igen, och nu ha vi frllt hÖI'a, atl 
Yi aldrig mcr f~1 se henne hill' Ilere, ?Ilen 
henlle~ arbe te kOlnmel' all forllcyCl, 

Yi hoppas och Iro, all någon sb l! följa i 
hen lI cs ,p,'t r, n fl1::u n SO Ill selt vall hon vari t, 
va d hon gjol'l och velal gÖ l'a biir på jordelI , 
Ili\gon som ~i r' villig a lt ga i :'\l iislare ll s 
spill'. Hon hade uh'alt dcnn ,) goda del, SOIll 
ingell kUllde taga irr~lII henne, Onlen j 
D::tn, 12: :{ passa in pa henne, ~[en äve Jl 
Yi kallas alt föra llI ':lIlg.\ till Glid. ~1 ':1 

Eslcr Bergs bild driva oss att vidja det 
som varar, a ll samla kiirvar för Glid, 

f r öken MaJ'ia DillneJ', sekreterare 
Kommilti:n för D:lgg ryninga l'lla , loll~ade 
DaggryningsJcdarinllornas binsIar , Del 
hele]' att Daggryningen inom K, M, .\, 
underhöll Esler Be l'g undel' de 18 ill', 
hon Yar mi ssion ii l' i Kina , oeh dc t iir s::t nl. 
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Men mall kall, scH fr,'lII l'lI ,llIl1all sida , 
IUed lik a s tor riitt s~iga, alt Lsler Berg 
ullderh öll DaggryningelI. 

H e nn es bre\', SOIll j:lg har, handla lill 
slor eld om D<lggryning;.trn<\ lite i landet. 
Hur Yäl l\i.lnde h on dem inte och huru 
"äl \'ar h on ej insalt i var jehanda de r as 
förhållanden. Hon bar dem p[1 si tt hj~iI'l a. 

l fon bar upp det hela genom sill sto ra 
varma kärlek till hono m, SOlll l;all<lt he n
Ile till missionäI'. 

Daggr\'ning:JJ'l1a ar beta, dd visste ESler, 
ofta undel' sYi'lra förhållalJden. lIon har 
dem tun g t på sitt I1Firl «. J\lt dc kunll at 
h~i1la ut, det ~i l ' 1I0g lill s tOl' dc! helIlI cs 
rörtj~il1st. 

Nu i.ir hennes plats tOIll. Yelll Sk;lll lrit
da i henlIcs s t ~ill e? Jag tror, a tl Dag
gl-Ylling,lrn as yal'a ell e r ick e '-,U' ,l l il l slol' 
del berol' h ärpå. Give I!elTcfl yillig,l C'J'

sM tare. Cöre h an oss uthålliga. 
i\Iissioniir .tug[ls/ Berg, som l<,lade onl 

Ester Berg såsO))l Iili ssio lliir , siirskilt sct t 
från l11issioll s iedllingrlls synpullk t , eri ll
radc om huru trohel, kiirld., nit och gUd
je så harmoniskt hlancl<ldc sig i henlJ cs 
pcrson. [{Oll D.rlJel'Hle SOUl s jukskölcrska 
och lick V<ll'a e n god hjiilp ullllrr sjuk
domsnöd. IIoll a rbetade i flickskolan i 
l IoY,J_n g oc h yar dfl elen nil isLt och re
spek lin g i\allde Jiirarillrlan linder \(>klio

Ilen, men glad och barnslig so m rtt harll 
när raslen börj;lc!c. Dfl kunde h OIl kka 
med barnen och y,lra glad llled dem. J lon 
(Idtog i ('\ ;lngrlisalioJlS3.rbetcl blalHl b 'in 
norna pfl slaliollcl l och P ,'t rrsor. I ,lllt 
a rbet e visade hOIl salllllla Irohet. 

Yi sörja llll. K. :\1. .\ . sörj el' Illerl S. \L 
K. och S. \l. K. sö rjcl' Illed K. \L .\. 
S,-el1ska Missi0Ilen i Kina bel' (lIn li o un g;1 
lll ;in. Jag lror al t "j också f,l IJörj ,l bedja 
Olll tio unga );'\innor, mil n oc iJ kvinno\', 
givIla av Gud, såso m l\;1n g<1" oss \I ,lria 
Björklund, Fst er Berg och andr,l ; j;t, <Lir
(llll böra Yi bedja. 

S,lsorn rc prese n lant fiir dc 111<'\'a i ~inHl

ariga kam n llerna I,dade miss ionssektT le 
rar e ,11. Lindc'n. som unde r f1 en\ ~1I' al'
belat på S<l mm ,1 missionsslation SOIlI Fsler 
Berg. Det \ikligas lc ay '-ad k;l1nr;lte!'na 
yclat siiga, s;H lc han, kunde s:ikl'rl sam 

man [allas i ordet nta ck». Om Yi fftt t Säg,l 
henne fanäl innan h on löstes lrftn arbe
le l llär, sk\llle Yi Yelat lacka heunl'. l\U 
Hu' y,1rt lack g<'t till G1lfl för \',Hl h,1I1 
ga.y uss genom h e nn e. 

Gud gay oss en sjubkij[rrska . som Y~lr 

dade oss då vi \01'0 sjuka S~l sjiihutgiY<lI) 
de oc h omsorgsfu llt alt CIl fri.'ik ka.mrat, 
501\1 S~lg henne i <Il'bele, en ga ng utbrast: 
Ja, du , Fs ler , du bör i salllling få liill i 
de riillfärdigas UPPS I ~1I1dl'ls l', 0111 ll ~lg()1l 
,kall f,'t det. 

Gud ga \' också många ,lY oss e n urin i 
ESlcr Berg, ('l) \' ii lt , som Iö rstod oss, sum 
,i rj behövde frukla alt bikta oss fÖl', cn 
d n som yar lill stor hj~i1p. IIan gav oss 
i 11enn c OCkS[1 el1 synue rligcn god och 
\'iil'Clcfull I,alllra!, t,· hon fÖI'slod kin cse r
na och iigde deras förll·oeIHle. lloll Y'II· 
kl<ll' sy nt och l·iillvis . 

\linnena fl-ån samal'lJelct iiru 111~lllga, 

I1ll'l l jag s1;;.11 l nöja mi g med all cril1 .ra 
om dl. Del \ar d a gliiclj eblldskape t n [il l 
oss om a tt Est ers mor, doklorinn<lll Berg, 
skuJk komma lill IIoyang. Då salllludes 
vi till cn 1"cksägelses lulld, ullder YilkCI1 
J':ste!' tacJ;acle och bad ];J. a . så: »lierrc. 
nä, · (/u nu [>('rc(/er mig så ouni/liq/ s/or 
ul1idje, su giu a lt iiuen den !}lä /,itfr u!I(( 

lill. alt jaq [iiin ar dilf hiilIrr.» 
Sådan yar hOI1. SJ.;:ola vi inle, CUl Yi 

lacka föl' allt y:,d Gud gav genom h eJl IIl' , 
bedja om Il ~ld lill att L't Yi sa, ii Yl'11 Yi, yad 
Glid fönnar gelloJII den som öyediin1ll:lr 
sig [tt hon oni, bedj ;l 0111 1I[1t! ti ll al l ley:, 
s,\ alt iiYC Il Yi klllllla gi,-a anle dniJl g 
Ii II t:tck siigc lsl'. 

Frökcn J)((Cj(( .U((I/ on läsle ut dr;lg UI· 
brey fl' iJn rrökc n Bl'J"g S<11\11 C'1' illr;Hl c O JII 

minn e l a\' Estcr Brrg pfl S. :\f. K:s Bibel
och l.·ngdol\1sycckor IYå {n' pr1 Slcningl'. 
Dil l' syntes hon yara i s itl r'iilla ckllw nl. 
J)iidöl' s ' ;h 1111 oc ks~1 Kinalii nk cn i dag 
siirjande llJed lanke p[l henne. \lcll Yi Ila 
1\[lgr<l »liin ];arJJ, cl~ir h OI\ nu iir, Ocll det 
fiil'I'lla r oss med "arall et)";l 0("11 dl'agr!' oss 
niil'I1I;lIT himlen. 

Sedall l; alld icLtt r. Br/·y sk ildl'al n:igl"l 
minllell <1" sin kusin avs lulad e höken 
. lnna Brl'ckmun HlinncsiIögljrlen lllC'd a ll 
n :rgol S' ,I III!a inliir innc!l,·tllct Cpph _ 

http:cril1.ra
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1: 9--18. Niir sorgcJmdskajlcL niHldc oss, 
aLt Daggryningcns ,ilskadc missionär fåLt 
flyLLa Lill högrc Ljänst, dfl kom dclLa S~I 

iiverviildigandc, alt vi l,ändc oss vara så
som sJagna Lill markcn. Det var som om 
n.:Jgot g,ltt sönder och som om arbcLcL 
skulle sLanna av. Mcn S[l ha dagarna galt, 
och synen om vi Ikell vi läst har kommit 
lill v~lra hjiiI"lan. 

l!errcn iir <,1JLjämt densammc. llan g.:Jr 
:innll ibland dc sju ljusaslakarna; han bar 
;innll i sin h,IIHl dc sju sLj~irnorna. Niir 
han sel' n[lgon bävande tjänare eller Ljii
narinna Lriider han honom eller h enne så 
nära och lägger sin högn, hand p å den 
bävande. Höslen iir så sLark som bruset 
av många vaLlell, den Iränger in i v.:Jrt 
innersla, och vi kunna Iro vad han sii
ger: »frukLa icke! - Jag lever i evig
hcternas evigheler.)) 

Då blir dct S~I sLilla. All oro och biivan, 
alla sorgfyllda tankar försvinna linder 
hans genomsLungna hand. Man börjar se 
vidare och längrc, framför allt se lIOnom 
missioncns lIerre, själv. D.:J g.:Jr det inle 
sönder, Ly han helar. D.:J kunna vi p.:J nytt 
laga emot missionsuppgifLer i tro och fri
modighel. Då klII\f1a vi bära frllkt, och 
s,l blir skörden av V~l\' iilsJ,ade EsLers Ii\" 
ännu rikare. DiiroIn vilj:1 vi bedja. 

\"i<l lIlinneshögLiden Jlledverl,adc ;i\'cn 
ell damkör, bestClende a\' närsL.:Jende vän
ner, och allt bidrog aLt väcka genklang i 
\,[Ira hjärLan för Lonen från evighelens 
värld. Den tonen förnams så tydligt, och 
vi fingo hjälp Lill aLt insL~imma i lovsången 
lill Guds namns iira. 

J[ L. 

> U /) fl rl l. il e ])I el t. s t ä Il d i [J t 
il c m å tf 

SddoIll iir vdrt vo/språk här. 
fl c ]]J lJl (l, il c m Jll OJ l Y c J; l i [J t 

il c m m a 

]J/iver cuigt SdIlfjC/I där.» 


t 

Robert Bergling. 

.Jag har bliviL ombedd ncdteckna Cl) 

minnesruna över min Far. Mil det d~1 El 
ske Lill Guds ära! 

.Jag siller hemma i Forssa i det hus, -:liir 
Far föddes 18G7 och på den plals, cliir 17al"
fal' verk:1l. Hiir lek le Fax' som barn och 
byggde hamman('rk i bäcken i mönster 
dLer brukels sLora sLångjärnshammare. 
Fadar var smed. lians hjiirta hörde Gnd 
Lill och var .fy]]t av Guds l:;>" och omsorg 
0111 Guds verk. l hans hem moLLogos all
iid kringrcsande predikanlcr. I3öncn sLeg 
ol"La npp lr~l!1 deL cnkla Ljiillet. I3önerna 
lormade sig giirn<1 Lill ))tad: och lov». 

Fr~ln denna Lid mec]fönle Far s[ll1gens 
och lo\'cls ljud. Vid mölcn valeJe han giirna 
lov~~ll1g('r, sådana som: 

»)L'ltOIl1 oss sjunga, sjunga 0111 .Jesus n.:Jcl 
gamla och !Inga Jlrisa hans lriilsningsrad.» 

Ornkriug sitt 19:de år fick Far upplcva 
frälsningens n[lcl och begvnLe viLtna OI1I 

",in ('r·Llcenhc>l. Nlis.si0111·ns slOl":l heho,' 
trängde sig inpå honom. 1892 linna vi ho
nom sasom missionär i Kina. Fars längtan 
var aLL f[l arbei:t så Elllgt inne i landet som 
ll1öjligt, dii!' minsL av ,\l'bete blivit utfört 
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rör Gud. lIan fick ~ill öllskan uppfylld 
och begynte Som pionjiir i den nordväst
ligas te delelI av missionen, fält. In g('Jl 
missionär fann s pCl den liden P:l hel a Olll
ddet ,lt no rdväst. Hurt var motståndet fr~lll 
de Iii rde I,onfucianisternas s ida. Men ge
nom lm'eken takt och under Guds beskylld 
och ledning lyckades Far efter åratal ,H 

resor och mödor öppna den förs ta mis
s ionss ta li onen, Hancheng, ,-I I' 1897. Genom 
opieasylverksamhet fiek Gud nå d c förs la 
hjiirtana lll ed sin frälsning. Snart rör 
m iirUes Guds väls ignelse i arbete t. Ja, 
Illan l; om E1l1 gväga ifr un för att lyss na 
till den nya fö rkunnelse n. En m an hadc 
J'est ;;0 dagsresor för Mt höra evangelium 
oeh föra det till s in hemtrakt; arbe tet ut
\'idgades s teg för steg. Hoyang öppnades 
1~Hl4. Tio ;J!' senare flyttade Far och MOJ' 
ö\'el' elit uch lw \Trkat där intill dC'nna 
V~lI·. 

Nu finnas förulom de t\, ;'! htl\'udstatio
nern a ett <lD-lal uts tati oll er, diir Gud s ord 
l'l:gcliJundet förkun nas \,al'je 'Tcka. Flt 
hundra la l infödd;). mcdarbetarC' h a fosl
J'ats för' tj äns len alt lcda glldslj~in s tcl' oc h 
andlig ve rksamhet, dc nesta av dessa äro 
rrivilliga, ej betalda medhjälpar(', De b il
da Jluvu(\[öJ'sarnlingarna h a e tt medlems
anl a l av D35 församlingsmedlemmar. 

Fal' och MOJ' h a ju ej sttltt ellsam lll a i 
denna s tora \'erksamhct. F em H1G1nliga 
och ett 20- ta l kvinnliga mi s iOIJ ä l"C'!' av
löste va ra lldra vid del'a s s ida och fin go 
un cler s ina [(n'sta i II' l Killa dd av Fars 
crl'a renh clcr och synp unl;t er, 

S;l n ::gJ'a personli ga m illnCll . Det allt 
samlande intl',\'('ket iiI', att Far sil h elt gick 
upp l si l t ~ll'iJet (' . Ingenting som ej dilTkt 
bcIr ii rnjade lllissiol\('n och Gud s iira fi ck 
ta ga hans tid. Det finns ju lllÖIlgt och 
mycket, som iive n e li missionär bIn UJ 
glii clj a s ig [lt oc h tacka GlId för utanför 
det direl;ta Jnissioll sa rlJctet: Sverigl'" skö 
na natur, sve n ~ka sedc r och kultur, vetcn
skap oeh kOllsi. Mell Fa l' kände aldrig be
hov 8V l) :'lg ot av ~"It dclt ' l, ,o m ej dil'ckt 

'-i'lgnade Guds \,('rl; diirutl'. Han var säll
:;y nt helgju lell i si n Ij älls t Ii)r mi ss iollC'1l i 
Kina. 

:\T,'lgon har U'Jck sclgl, :Jtl L.l r iladc' (' tt 
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biintresse, och det sk ulle h a va l' it politik, 
l'lans o rganisa tori ska förm åga rörde h o
nom till e tt grundli g t studi um av da gspo li
tikens händelser. Men und ersök tc man, 
vilka tidningar h an hist(', fann m an, alt 
de huvudsakligen behandlade Kina. Sve
rige och s\'C'n sk journalistik \'ar offrat pfl 
missionens altare . 

Fars slarka sida ,'al' e j ,lit t änk,a rask!. 
Besluten l,ornmo sakl ,t men vä lbelän k ta . 
Den unge missionären I,unde ibland fres
las till ot ~dighe t öve r detla a llsid iga över
\'~igancle av alla fragor. Men mall lärde 
s ig aHt mer att uppskatta denn a grundlig
ilC'l. vars make man sä llan får bevittna. 

!'I[a n h a r i dagarna behandlat spörsm ~l

let varför Kina e j blir lugnt. Någon haj' 
menat att r ('ger ingen varit föl' br~ldstö l' t8u 

i sin reformiver, ))et kinesiska fo lket är 
ej hil:trörligl. ~I an bör g'l lugnt och sä 
kert fram. F8r, som kiinde ];inesC'1l "I väl, 
a tt hall niisl an s.iä lv blC'" ki nes 1 \'anor 
och tanke, han h ancl lad e lu gnt och dter
sinnande. lIans föl 'saml in g grundades m('d 
sä ker h a.n d och viixte s ig stor oc h stark. 

F al' iigde en stad, tro, Ir o ]J:-l Gud och 
lro ]la Guds o rd , Gucls namn skrev han 
vanligcn lJ1(,cl s lora bokstä \'C' r i s in a brev 
och efle r varje fiir s lag följde elt: "Om 
GUD vill. » Vi bnrn minn ,ls OC!;S<"l Fars 
vörclnad föl' a llt heligt. Niir han fattDdc 
i Bibeln, (;( 11)S ol'd, cli\ rikligt l,iincle mall, 
hur Far stod [la 11l'Iig nlaJ'k. Och hur of ta 
Iin go vi ej so m IJ<lr n en skarp lillr ä tta vis
Ili ng d iirfö l' al t vi dknt liigg.., någon bo k 
('IICl' annat ovanp ,\ BiJJl'ln - Gu cls oro. 

Fraln[i)r allt var Fa r ell böncns m an. 
llall bad omfat ta (! d~ (JCll langa bö n('r . Så 
liingc vi voro sln,l, tv elde vi nog ibland, 
;ltt 11<l l1 bad rÖl' iii ll gC'. }.[ell Sl!d ~l!l ha vi 
[ör~l,ltt ,ad bönerna bety tt lör ve l'kS[l m
helen, Ett s liindip;t i.'ttC'r],ommande uttryek 
,'ar de lla : »lIdige Fader, heli gC' Fade!".» 
j)et so m ]J ~l mig gjOl'([C det stö r s ta intryc
ket va l' Fars sliindiga lovpl'i suin g av Gud, 
fö ljt av jng~lelH1c och g rip,Hld e förbön f ö l' 
(;Uc!S V01'k. .\lt h ÖI'a F'H' {'Il s önclagGmol' 

go u bedja !'ör si t t distrikt, kau e j gj rrw 
g:l ur elens minne, som I;l tt lyssna dJrlill, 
ILlIl gick fl oga ig('Ilorn vad varje ä ldsle, 
di akoJI oc h cva ngl'li s t sk ull e nlliir;l jla <le 
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över 40 preelikopla tserna. H an bad för 
vars oeh ens p erso nli ga behov ; att Gud 
s kulle förläna ord och ];raft vid förkun
nelsen, a tt predikanten skulle väl förbe
reda sig, a lt h a n skulle gfl i go d tid till sin 
uppgift, att intet skulle hindra den, som 
~lod i tur a tt leda elt möte fdn att g:1 
dit, iiv en om vägen var fler a svenska mil 
läng. Så genomgick h a n i bönen dagens 
uppgifter en för e l!. Oeh Gud hö rde för
visso sin bedjande k ä mp e. 

Och Far bad för oss barn. Det var e j 
bön om, att vi sk ulle bli missionärer (su 
lä ng t jag hörd !".). Han ville e j lvinga fram 
d et la. Men hall ha d, a tt vi i uåra liu skulle 
ära Guc/ . Gud gi ve, a lt vi ej s tode emot 
en s[ldan böns uppfyll else. 

Gud h ar lwlla t he m lill sig en tros
hj ä lte, en bönens man , en kraUI"ull pion
jär, en öm make och far, en erfaren mis
sions leua re och sjä laherde. Han s lupade 
r;l si n post efter ::;8 år av m ödo r och ar
bele för sina kära kineser. Tre veekor ti
digare hemkallade missionens llcrre med
a rbetaren pfl sa mma station, E s ter Berg. 
Leden glcsn 'l. 

»0, var äl"O de, so m prl :\n dens hud 

J3\and sy ndare samla ert skörd il t Gud? 

iv[ed sa nnin ge ns lic sk all verke t g;l, 

Och in gen m [l vil a och s tilla s tfl! 

\'em gal" :lstad? Vem vill g;\ meel? 

\'err: trädel' i skördemännens glesa led? 

Vem samlar in för himlens höjd? 

Vem und[[lr lönen en g~ll1g mcd fröjel') ) 

.\[o,.ris J3ergling. 

-x-

En li g t mollagp. l lelegram av led missio
när Ro bcrt Dergling i !l~lgon hj ilr ls jukdom 
larsdagen d ell 24 'lpril. J-TallS begravning 
var utsa tt till den 2D a pril, den cl <lP; dCI Yi 
i Stockholm voro samlade lill minn eshög
tid såso m mcddelas [la ann,ll sUille i delta 
num er av S. r.. 

Minneshögtiden efter 

Robert Bergling. 


Vid den minneshö g lid , som den 29 sisl
lidne april var ano rdnad, tal ade först 
ko mmill<!! ns orc![öntncle, doktor Karl Fries: 
Det ord jag i afton ville ta la över är h ä m
la t ur Joh. 12 med börj an på Y. 20. Det 
Y,lr någ ra greker, som önskade att få se 
Jeslls. Ja g tror, a tt de kände behov efter 
alt lräffa Jesus, om vilken dc hört så 
mycket. Det fann s ju de som menade, 
a lt han kunde t ilIfr edss tälla deras behov. 
S~\ vände d e sig till lärjunga rna med s in 
lJegi\ran och ri ngo se honom samt h öra 
ord ur hans mun, som de sa nnolikt inle 
förstodo hela betydelsen av. Vi behöva 
oek på nytt lrä nga in i clessa ord för alt 
därur p~; ny tt Jå maning och trös t. 

Människor, so m j v år lid ö nska a tt se 
.Jesus, kunna inte få denn a s in önskan upp
fylld P~l samm a sä lt 50111 grek erna. Men 
dc få se dem so m va ndra i JeSll fo tspå r. 
.rag h8r vista ts lidvis i ett land, där vinct 
yäx er i vin gardar, o mgivna av h öga mu
rar. ;'lIan ser revorn a komma över muren, 
och det anses fullt lill ~l le t alt smaka P~l 

Yinklasarna, som hänga ulanför murcn. 
S:t kan m 8n dra s ina s llltsatser m ed fl\'

~<:end,-, p[t den vinstock, som man inle ser, 
m en vars druvor man får njuta a v. Jesu 
lärjungar äro sådana »drll\'klasar» som 
andra sc och eHer' vilka de bilda s ig ett 
omnöme om den »vinstoc[{», i vilken de 
iiro grenar. Då vi tärtka oss detta lilläm
pa t pfl ,,;Jr nu hortgångne broder, är jag 
öycr tvgad Olll, a lt m~lfIga haft a rtledning 
lacka Gun för v8d de ge nom honom fätt 
c!"fa r a om elen miistare, i vars tjänst han 
s toel . 

Ileuen la lar om sildeskornC't, som lades 
i jorden. Oeh han var sjä lv ett s'ldant 
kom. De som följa honom skola gel sam 
lila viig. Detta filr tiJlämpas på v:lrt ned
läggande i gra ve n, ty vi skola upps tå lifl 
ett nytt liv i hiirlig he t och skö nh e t. Den 
krisln a s jälvförnekelsen har ocks~l e lt posi
tivt syHe. När kornel lägges i jorden LIpp
Iliscs det, ser ut alt [ö r'svinna och dö, men 
i s l;i llet slr~tlar e lt nylt liv fram i härlig
hel oc h l,r af t. S;l \'al' d et med Hohert 
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Berglings liy , d ~, han så alt säga begrov 
" ig i det aYläg:;na Kina. Vi glädja oss åt 
skörden, so m red a n vuxit upp och i kom 
mande dagar H, vi silkert se ä nnu m er a 
;] v den skörden. 

Miss ionä r i \U!}IISl Berg var näs te lal are 
och erinrade om ordet i H ebr . 11: 5: »Man, 
< Ig hon om icke m er, ty Gud tog honom 
borU) Yi h a de väntat a lt snart -rå den s to
ra glädjen se V~Il" k ä re broder, men elen 
förhoppning en h ar gnl sa ts. Gud h a r tag it 
honom bort Id m jorden, och vi få intc se 
hon om mer. 
N~ir man hirde kilnna Bobert 13ergling, 

I' ,lnn m a n i honom oviirderliga ege nsk a 
per, väl värda a tt minnas. Han hade alllid 
br ~, ltom. men brådskad e aldrig. l-l a ns liv vm" 
Ilppfyllt av intensivt aJ"bete, men han ha 
d e oel;: Urt a lt ha omsorg om sin egen 
sFiJ. Han nalkad es Gud med den s törs La 
vördnad både p ~, offentliga möten och i 
hemmet. 

Hobert J3ergling passade bra för rörhi"d
landena i Sver ige, men han passade iinnu 
bällre fö r 1örhållandena i Kina och passa r 
allra bäst, där h a n nu iir. För oss e ur o
peer syn les det vara en svaghe t, aLt han 
ej hade lika lält all sätta s ig in i s itu a
lion en so m :1I1dra. Det tog Hingr-c tid . 
Men bl <l nd kin eserna [1<lssade det a tt tiinl, a 
och handl<l S<lk ta. 

Han var h ä nsy nsfull mot kineserna . 
lIans hus tru kunde ibland skiimlsamt 
säg<l: Jag sk ull e v a r a glad, om du vill e ge 
h iiHlen så mycket tid ;"It mig, som du ger 
;'11 kineser na . m en d ;", vi komma Lill him
len f ~lr jag rå om di g. - Arbelet bland 
kineserna kom i försIa rummet, diirför 
vann han deras hjärtan . Han var intres 
serad, kunde tag a e mot intrycl; oel! min
nas dem. N u är sl ulslenen i h a ns livsverk 
p ä jorden fr a mburen . Nåd m ~, vila ÖYCl' 
honom, F ör Kris tu s och i Kristus levde 
Hobert Bergling. Bos Kri s tus sl; ola vi en 
gå ng få ;} lcI'se IIUJlOlll . 

Missio nssekre tcr are M. Linden, som un 
der nera år a rbetat på sa mma sta tion so n, 
Bobert BergJing, sk ildra de n ~l g ra minnen 
och intryck frun den tid ell. Hans självlil
givande kiirJck till kineserna och hans uL
h ,dliga onw;"\I'dnad om de m hade Hirnna l 

djupa intryck. Gud l18de oe k beskär l fr a lll
gäng i arbelet och givit Bergling a nd ra 
värdefulla g~,vor. Så hade hans bild bli
vit bilden aven m ä nni ska som fä tt sr, 
myck e t a v Gud, ett exempel på <l it Gud 
har ril(edomar åt alla som ål,all a honolll. 
Miss ion ~iJ' Morris Bergling h a de seda n 

ordet och utta lade dä rvid ungefä r det
samma, so m h an sedan skr ivit i fo r m <l Y 
en minnesruna, och som ä r införd på an 
n a t s lä Il e i de lta nummer av vår tidnin g. 

:Missi o nsIöres låndare Erik F olke börja 
de m ed <lLt erinra om ett un gdomsmiun e. 
Den vördade gudsmannen doktor Fj ell 
stedi hade få tt hembud och kort efterål 
lades en av h a ns närmas Ie vä nner p ;, sjuk
siingen. Även Iör henne blev det hembud , 
och just när hon Val" färdig g~, öVer grän
sen sade hon: »PärlepOrla rn a sl å öppna 
efler doktorns ingEm g i h~irligheten, oel! 
jag får följ<l honom efLer ." 

Aven vi h a i kvä ll kommit nä ra p iirJe
porlarna. För mig Linnes det so m en 
kr<lflig m a nin g: Le" niira himmelen! Ja g 
tror ocks ~, a lt vi i denna Lid sä r skilt De
höva elen maningcJl. 

Vi ha se tt våra kiira g[, in gc nom pärle
porlarna . JIerren har fört dem ända fram 
till m ille!. Dc ~\ r o nu förvisso nöj da, m iil
lade av Gl Id s ~Isyn. Det sa liga m åle t iir 
cn yer];l ighet för dem lill sis \. 

\'i behöva leva niir a himmele n fÖl' ;.l L[ 
kunna bliva Jesus, vril ' f"rälsare, Illern 
lika . Yi förste, i l,väll vilket outsägligt rikl 
\iv det iir alt leva sel i Jesu gem enskap. 
De t yäcker läng tan , hunger och tröst i 
hjiirtan a alt höra härom. T ä nk alt hl 
leva Guds helgons och tj ii na res liv! 

Det ä r m :lIlga fr å n IIan chcn g och 110
van g, so m g å tt före ge nom porlar n a in j 

s tad en . ))et har nog va rit e tt und erb<ld 
möle därh emm a. Och lä nk att vi 8 1"0 k al 
lade till <l tt vara m ed om n[\ go t sådan II 

Må Gud hj iil[w oss, all vi vcrkli gen bliva 
deras efterföljare, so m g, 'nom tro och 
1[llamod har Hdl ~ll ·Y(,1. Skola vi inte bedja 
Gud om nå d lill alt pit n y l~ sIlIl a "It fÖI ' 
bund alt vandra i Jesu l\.ri s li fotspår dcn 
Yii gs l r äc ka vi ha kvar ]l,1 jordeJl. 

M. L 
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Svenska Missionens i Kina 
Bibel- och Ungdomsveckor 

sOmmaren J 930. 

Swnska Miss ioncn i IZilla planel'ar I , \l' 

alt anordna l\' ~ lJjbel- och Un gdo msvec
kor: En i Sanda på GOltland den 18-2·1 
juni och en so m \'anlig t p fl S teninge drJl 
22-27 juli. Nu ville \"i dä rför utbedja oss 
ll1is, ionsvännernas bi s ltlJlU för alt L\ clcl
tagare , särsbli ungdom, i dessa våra Il1Ö

len. Yi tro det vara av slor belydelse [ Öl' 

dc unga a lt få n[lgra dagar i lug n och ro 
samt und er det inflYtande, som brukar 
vara ddande vid dl'ssa möten, Yi vilja 
ock göra allt vad vi kunll a -rör att nä elet 
ll1 ~d, som vi satt för dessa mölen: Alt sö];a 
hjälpa deltagarna in i C'1l sådan s lällning 
lill Hen'cn Jesus, lill Biheln , böne n och 
missionen, a lt de i sin ll1 ån m fl kunna 
rr ~imja Gud s rikssak ]l:l jorden och i den 
1l1 [1ll Gucl \'i sa r det vara i öVCTensstäm
m else med sin plan bli\"a S. M, ]Z:s med
hj i'dpare i arbetd föl' Kinas e \'angeliserin g. 

l'rogf'0171met kommer bl. a. \'arj e dag 
att upptaga: En gcrne ll s3 m, s tilla böne
stund för c fruk os t samt en bibels lu nd oeh 
eLt orientera nd e missionsföredrag p CI i. m. 
l' tl dter rnidd<lgarna anordnas varje dag 
l!Iö!en e le, efler Iör varje dag uppgj ort 
program, Tahll"l' hliva hu\'udsakligast Ie
(Iare och helllm avara nde mission iirer in
Dill S\"(~n ska Miss ioll en i hina. 

\'id /Hök l i Sanda ],omm<l bibelslun
dCJ'iI <t v, G. a ll ledas av l1li ss io lJ i'lr August 
IJery, ,' arjämte \"i hoppas ra r iikna kyrko
h erde JI. Carlsson , missionsföres låndare 
J ~. Folke, missi onssL' kr. 111, Linden, missio 
n ib' ilIorris l1ergl inq S,llllt fröknarn a LiS(! 
J>/om och ;lnna Eriksson m, n, s~lsom med
verkand e. 

Kursledare blir missionsföres lClIlclare E
Folke, 

Priset fÖl' deltaga nde i kursen bli r e tt 
fiil' a llt för 7 dag'l l ' kl'. 2;): - h ;ir i inhc
rä kn3 t en delt aga rcm'gift I ill hj ä I P föJ' 
bes tridande [IV omkos tnaderna Iiir mötel. 
Deltagarna böra lOedtaga handdukar, 
s;inglinne, filla)' och kudd ar. 

.\lllllähln om deltagande bÖl' gö ras sna
r(l sl möjligl lill SYenska Missio nens i Kin a 
Expedition, Drollninggatan 55, Stockholm. 

* 
Bell'i-iffande m ölet på Sleninge komma 

meddelanden a tt lämna s i elt kommande 
nummcr ;J\" v,h tidning. 

Gåvor till sjukhuset i Che[oo. 
,\v slä ktin gar och vänn er lill Marict 

Björklund har fönit om g:lvor till S. M. K . 
skä nkts f: 10: - , i s \"enskt mynt kronor 
181: 25, lill l,in a Inlandsmissionen s Sjuk
hus i Chefoo i s tället för blommor vid frö
kell BjörJdunds bår. Enlig t därifdn mol
lage t meddela ncJe blev delt a belopp i ki
nes iska dolla r 141: 70, oc h dok tor Dickson 
ha r bell oss att till givarna framföra elt 
varm t tack för de ssa gåvor. 

Till Ester Bergs minne. 
Fr~1Il niir och fjärran har av slä ktingal' 

och " ii nner överl ä mnats I illsammans kr . 
1,UOO : - till doktol"innan Maria Berg all 

<iV hcnn e användas efler got tfinnande i 
s tället. föl' blommOl' lill Es tc l' Bergs grav . 

Doklorinnan Berg har bett alt ge nom 
Sinims La nd få s :iga ett innerli g t och 
varmt lack till alla, alla giv,lrr , 

S, 1\'1 . K:s årsmöte, 
Sv. i\Iiss ionens i Kina ;'Irsh ög lid kom

m er iiven i ål' att fir as vid Kristi IIimmels
färdsdag. ;\rsmötct böri ,l\' med ornbucl s
möle o('h \" iilkomsbD mkv ii m onsdagen elen 
2ö lllaj kl. 7 (' , 1l1. och ptlgäl' sedan t. o. m . 
SÖ I1(L'lgCIl den 1 juni, 

Bra J'olig t skulle det \"ara om m ånga 
viinn e r s kulle kunna deltaga i högtiden, 
Yi-llkoll111;jl - Och m[l vi alla i bön ihåg
kom ma rnölL'n<1, lJedjande alt Guds kraf.[ 
under drill JlI;'t bli\"<l l lppenb[lr. 

Våra Idena missionärer. 
Förutom meddelandena om Es ter Bergs 

och Robert Berglings sjul;dom och hem
j"i,!"!ovning h a IIIHkl'l' iilll'lsr r na tt oss om 
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alt fl era av Vu r a mi ss io näre r i Kin a var it 
allvarlig t p r övade av s jukdoms nöd. S törst 
har den na nöd va rit i Sinan, där förutom 
de förut omniimnda J. Aspberg, iVlaria Pet 
ter sson och Judith Hultqvist även mis sio
när Carl :r. J31 0m och fröken Berta :rlod
berg var it allvarli g t sjuka. De fyra för s t
nämnda h ava vi hört vara på bättrings
vägen, och vi h o ppas alt de ~dla genom 
Guds n ~lcl m ~l bliva fullt ~l te r5ticillda. De 
a nbefallas ~lt missionsviin ne rnas h ~l gkom s t 

i förb ön. 

S. M. 	K:s Bibel- och ungdomsveckor. 

BetrJffande Bibel- och Ungdomsveckor 
Ila innevarande år hänvisa vi till sici r sk ild 
a rlikel därom, in för d i detta nummer a v 
vår lielning. 

Läral'innornas Missionsförening 
(L. M. F.) 

halle r k onferens i Ma lmö elen l-G juli. 
Vid densamma ko mm a pas tor Joh. Ilag
n er, missio nspas tor r. E. :rrö berg, missio 
när O. Ilcr'ma nsso n samt e lt fler tut av 
L. i\l. F:s miss ionärer fr än oli ka fäl t a lt 
medverl,a . 

Till lwn[er ensc n inbjudas troende Lira
rin nor och se mina rist e r. 

Anmäla n o m dellaga nde insän des till 
L. ~L F:s E xpedition, \ "iktoriaga tan G, 
Gö teborg, för e de n 1 juni. 

VI MOGNA. 
Vi m ogna l ör cn av d c cviya världar, 
där en gång slwll s!-:ördas, vad hill' blivit 

såll ; 
en uandriny i In(ir!-:e r·. en uandrin[l i Ij /l

set 
det gäller till sist, vilken väq vi ha gåll . 

.:il' läggas lilI ål' och minulerna ila . 
vårt fimgla s f örrinner , och snart ör del 

naU. 
Vi mogna rör {' n au ele eviya världar, 
,lö r hjär/a/ hal' ögt sin }' (j rl,/ivande sl;a /l . 

. l -der. 

L A N D. 	 10 maj l no 

Olga Styrelius 50 år. 

Fru O/qo S/yre/ius, fi jdd Ahlll1an, fylle I ' 
den 22 dennes 50 ål'. lIo n röddes näm
lige n p å Ljusterö i Vä rmdö för samlin g 
den 22 maj 1880. 

Från sin tid igas te ba rnd o m hesökle hon 
sö nd8gsskolan, oeh vid omkring 8 å rs ål
der ko m h o n och en j~imnårig kamrat till 
med ve len geme nskap m ed Gud, I si n a n 
söl<an berälta r hon, hur u de fr öjclades i 
IIerr en och huru de unde r r as tern a bru
kade gå a vsid es, för alt i a ll en fa ld tala 
med Gud. 

Hcdan vid 1,1 års alder l;illlna de hon 
hemmet. Hon skriver dä ro m: ),Nog min
nes jag huru vemodigt uPt kändes, d å jag 
I'oddc u t ur elc n vä lbekan tCl viken med 
dess grö nskande s trä nd er .» 

De närmaste ~1 1 'en vo ro fy llda av olika 
erfarenheter. I a nd li g t h ~ n see ncl e blev de t 
e n tid av mörke r tills hon 1808 p å nytt 
fick höl'a IIelTens Jes u r ös t : »Den till mig 
kommer kastar ja g sannerli ,~c n icke ut.» 
li edan på[öljanue år fiek h on erfa ra gläd
je n av a tt löra eu un g flicka lill IIerren. 
[{o n var då i Stock lw lm OCII medlem av 
fö rs a mlin ge n j Florakyrkan . 

Då kom också Iydli g t oc h k lar t kall else n 
till a tt bliva miss ionbir i lUna. 1809 tog 
hon pla ts i Glasgo w för a tt som fö rbere 
delse för missionä rska ll e t f>l tillfiiJl e lä r a 
engelska. Tiden där ble\' prövande, men 
hon ångra de d ock pj att ho n tagit denna 
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plals, Efler ll~lgra m;tnader fick hon a n 
sIäIlning so m eley på elt av Glasguws s tör' 
re sjukhus, där bon fick ett a rbe le, so m 
hon i\ lskade, Hon var kvar där över 8 ~lr, 

EHer denna förberedelselid Eimnade hon 
in a nsöka n om alt få utgå till Kina som 
Svenska Missionens i Kina mi ssionär, blev 
a ntage n och ankom till Kina 1905, År 1912 
förenades hon i äktenskap med mission~lr 

Nils Styrelius, 
r Kiua !Jar fru Styrelius nedlag t dt 

\'äls ignelserik t, självupporrrande a rb('[(', 
De k r oppsligen sjuka ha i hen ne haft en 
god vän och hjälpare, men hon har oek 
med s tor framgång delta g it i a rbe tet di
rekt föl' e \'angelium, Den 1899 vunna kär
ven h a r a lföljts av m;tnga andra, Vi tacka 
Gud föl' vad han g iYit oss sorn mission 
ge nom de nna sin tjänarinn a oe h frambära 
väl' "armaste lyckönska n, 
M~l lllissionens " ä nn er i för bön med 

tacksägelse ihågkomma h enn e och henncs 
kära: maken, "id "ilkens sida h o n st,'lr i 
arbe tet, samt t"å d ö ttrar, som "istas i 
hemlandet, och alllså ej få fira höglids
dage n tillsammans med sin Inor, 

,u J.. 

Om läget i Kina 
skriver professor Knut B, \;Y'es tman i Sl'

naste llUlnlTt a\' prolessor Fr. Siegmund
Seh ullzes J'öl'lliimliga J,,"ar ta lssl,l'ilt ))Dic 
Eich e)): 

Ulgi\':J.ren har bett mig om cn skildring 
av lägd i Kina, De t ii)' en sV{lr uppgil'l, 
oeh den tid, som står lill mitt förfogancil', 
ti!l il tcr endast en ko rtlatlad fl 'amställning 
av de lwmpliecrade problem som sam
man hänga med " ad so m kan sägas "ar'a 
födslosmärloJ'na \'id detla ul-ga mla folk s 
pånyttfödelse, Dc frågor , som 1llg ivarelJ 
lör ändamålet til1ställL mig, iiro så skick
lig t och omsorgsfullt ,nfalladc, att jag icke 
k;).n gör;). n"sol hiillr'c ö n i slörsl;). kod 

he t avgiva svar å dem, Na ludiglvis finnas 
a ndra s~itt alt se på liige t; jag kan endast 
a nly da hur det ter s ig för mig, 

1. Finnes uii lgl'und(u[ an[!'c/ning alt (ö/' 
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moda, alt Kina skall kunna enas oc h 
bringas lill jämvikt på den hilliIIs lagda 
grunden :} 

Om me d nclcn hillills lagda grunden» 
menas Kuominl a ngs na tionalistiska ideo 
logi, så Iror jag a tt man kan svara: ja, 
Denna ideologi h a r blivit en sådan makt 
inom de i modern mening bildade kre t
sarna i Kin a , a tt den sannolikt kom mer 
att under en ga nska lång tid förbliv a det 
nya Kinas politiskt-sociala grundval. Men 
landels r eorga ni sa li on och återförande i 
jämvikts lä ge ii r en svår och tidskräva n
de uppgift. De lt a iiI' vad man hade a n
ledning viinta el te r att den m onark iska 
samhällso rdnin ge n förstörts och en svå l 
anarki varit rådande under de senaste lo)', 
~lren, Möjligt ~ir ju att olika p er son li g 
hetcr eller grupper lillvälla sig letlnin ge n 
uch slå in pa andra banol'. 

2, 'Vilka politiska uch sociala id (!er gö ru 
sig starkasl gällande v id rörsöl,en a ft ena 
landet e ller vilken upprallning au S un
.lIal-sens lankor inlar (rämsla platsen? 

Kuomint a ngs ideologi vilar som bekant 
p i'l Sun-Y<lt-senS'lI'e principer: uat iona 
lism, de mokrati och ekonomisk-social ut
\'ec ldin g, Nationalismen kan komma nH '! 
dler mindre skarpt lill Llllryc:k i förhat
LIndet till fr iimmandc makter , Den nu 
\'arande ull'ikesminislel'll C, T, \Vang be
tj5na r s ig med slor skicklighet av dc van
liga diplo l1laliska rÖl'ha ndli ngsme loderna 
oc h hal' därrned \'lInnit e n icke obctvdli : 
framgång (a utonomi i tullviisendel), Den 
närmaste uppgiften (a\'s ka fl' a nd e av ex. tra, 
lt.'rritor i a lr ~i. llell) iil':;i\'el\'is svårare, och 
hiit' yr ka r parliets \,;illSII' <) flygel p[l s kar
[J<lre tillv 2igag~\ngsscitt (ensidigt upphävall
dc av gä llande avial), lJ emokra lien hal' 
svår t a tt komma till sin r ä tt, Den fostran 
genom lJ \'ning, som iiI' n(,rI\,ändig, kan 
icke trollas [mm, :\lltj ämt bl'slar en parti
dikta tu r å tföljd av pr'css-censur m, m, och, 
ih'e n lItl partikongrcsscn samnw nträder, 
httllrs den Illed s tr ama ty g lar av r cge
l'inp;"n, Kina bdi lIne r si g »undc[' fÖl'Iny n
dare)>. Vänstern vill p ~l s k ynda elen demo, 
kra li ska utvecklingen, men skulle, o m dCll 
finge sin vilja j'nll11, antagl ige n endast il!
föra en ~1nn~1ll, mera kommllnisliskt fiil'
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gad dikta tur. l'\ on<l delen 'ly la nde l iiI' 

mer a konsen·a ti v och skulle l{Jwppas t fin 

na s ig i en yänsterlmrs. Allas gemensam

m a mål är a tt främj a den ekonomiska ut

yecklinger.. Vänstern lutar m er ål socia

l is men. En mängd planer föreligga till ut 

v eckling av jordbruket, skogssl< ö tscln, 

j ärnvägs nä tet, buss-Yägar lIl . In. , m C' n ut

föralldel är be roe nde på möjli gheten att 

sk;)>a ro i bndet Gch a ns kaJfa de nödi ga 

penningmedlen. 


3. J vad mån yö ra siq kristna lankar 


gä l/ande? Påverkas [JCslaltningen au de 

pol il iska f ör hål/andena därav all sj u Cll! 


J..:abin elte ts elva medlemmar äro kristna:' 

Ma n måst e säga alt partiets id eolog i 

endast i mycket rin ga grad - ja näst a n 
alls icke - visar sp~lr a v egentligt kri s t
li ga tankar. Naturli g tYis häl 's tamma de 
flesta av Sun-vat-sens tankar fr ån dd 
väs terländska eller närmare hest ~im t det 
anglo-amerikanska alld e!ive t och däri 
genom också fr å n kristendomelI . Men 
denn a synpunJd betonas icke. D essa tall
kar ha hlivit en na tionell tillhör ighet, et c 
hetraktas som ett testa ment e eftel- »reyolu
ti o nens s to l'e fadc r». Sun-yat-sen höll m ed 
avsi kt de religiösa frågoma utanför pa rti 
pro gr am met, ut an tyi vel för at t und vi ka 
farlig a strider inom d ell a parti, so m ju 
omfattar s[lyäl kristna som a "gjord a 
mo tsUlllc\are till va r je slags rel igion. De lla 
iiI' en anledning till tac ksamh e t, i synn er
h e t när man tar i betl-aktande det starka 
rysk-kommunistiska inflytan de som om
gav honom, då han :lyJattade s ina tre 
»gnllldsa tser » ( 1924). Att någnl medlell1
mar a v den nu sittande regeringen iiro 
kristna - därihlalJd ett par yerkligt be
tydande perso nlighe tel' (C. T. Wang och 
finansministern T. V. Soong) betyder 
minclre ä n man skulle förmoda, ty kabi
nell e t inom Na n ki ngr ege rin gen h ar i s tort 
sett endas t verkställande myndighe t..\y 
görandena triiffas inom det eentr,d a parti 
utskottet. 

Så vilt som inom dc ledande partikrC'l 
sa rna finna s utpräg lade övel-tygelser ]la 
vä rldsåskåd n i nge Il s o mråde, bekä nlll'!' sig 
helt visst flert a le t till dell antireli giösa 
ideologien och den ekollomisk~l \Ippfatt-
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nillg so m !\led h iillföreJse h iinIas a y en 
IIu Shih. Yad mal) p ,'t detta h å n yan 
ligc n a nför mot kris tendomen iir dess 
»kulturella ag gressivit eb), men denna an
];]agclse förestavas ich av pie te t för del 
ga mla kin esiska a ndeli'·et, ty både konfu
c ia nismen och huddhism el) utsältas lör 
mycket skarp kritik ino m dessa l,re ts;J[' 
(Sun-ya t-se n lill aIade si g dock med yarmt 
erkiinnandc om dc lwnfucianska dygder
na). Hu Shi11 hetraktar all reli gio n som 
Yilscledand e - - ungefiir enli g t Le nins för 
klaring att den iii" »)Q piull1 för folket». Dc 
kristna utgöra en minoritet inom p a rtiet. 
Bland dem finn as synnerligen du ga nde 
pcrsonligheter so m med trohet tj ä na J'C

puhliken och naturligtvis äro ledda av 
kri s tli ga grundsatser sitt h a ndland e, 
( t. ex. in om den sociala la gs tiftninge n). 
DelJ1 ha vi a tt t<l eka IÖI· atl r eli g ionsfr ihet 
rådcl'. Yänstern sknJlc no g Yilja inföI-;\ 
den j·ysk a j'egimen nlcd s tr~inga s t c be
gränsning, ja tillintetgörande :lY religions
frihet cn. 

·1. Yad kon sägas om Ile ledande [l er
so nernas - I. ex. marsJ,:aU,: Fenus -- rrli
giösa övc r/ygels('? 

\lycket ä r icke at t siiga. Drt förefaller 
1l)ig som 011\ rl c i politiken yel'ksa mma 
oc h infly telserik a l,ris ln a o ftast s tode i 
ganska ytlig förbindelse med l'yrka n. S il 
yar 1",1Ilct m ed SlJn-yat-sen. S;j ~ir ock 
fallrt med F cng-y u-h s iang. J ;lg hal' aldri g 
s<1l11mantl'äflat med h0110111 och ej h e ll cl' 
yjslats i dc delal- a " Jand e t, diir hans in
f1yt ,\lJde ii r starkast. Drt Yill (' l11e llertid 
sy nas mig SOIU h ade rÖI' h ono nI eft er hans 
besök i Mosk\\"8 1~)2 [j-27 d c politiskt
sociala och ekonomiska idc'ema HItt [ör
s teget Jr,\ln för dc rent kristna Cj lr K. S. 
La to llrcll e: ;\ IIistory o[ Chr istian :\ris
siolls in China, 777-7q.) 

,). Ullr [led6 f11('/" ni dc I.. ri s/Ila J..:in es(' /

II{(.~ rrlig iösa /)('/Lsamhcl oc h /JärJ..: roft:' 
Diiro Jll ka n icke a'·givas något a llmiint 

()mnöJlJl'. :\[a l1 b\lL tr<1I'fa på I'ot ä kt a kris 
tCJld om med rnkcl h"rn;1Irll nrh ""d .. ,·b:,,· 
uth[!llighet lIuder dc SY;lras te förhållan
elen. i\'fell ma n möt er iiyc n ('Il gcll1ska ur
y;\ ttnad tro som knap pt lJtgör Iller iin CI\ 

liimligen \1111biil'li g skyll för en c];on (J1n iskt 
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inriktad sociolog i. "De kllnna», sade en 
g ang I'n kines is k P,lSlol· 0111 vissa av sina 
kollegC'r, )) Iala i det oi\ndliga om sociala 
rdOrDll'r, I)len h a kllappl ('It ord alt siiga 
um Gud ll. 

G. Vill;a j"J"alJtliäsu/ sif..:/ el" Itu/" enliyl cd('/" 
I/u:ninq dc!! kristna missionen? 

Liget iir utan I\"[ycl svårt. Visst Jinn<ls 
IjuspllnklcT, men () (" I; S~1 beliilJkliga skugg
sidor. Diir arlwlel utfö res med alh·ar OCl1 
kralt ~lV lllliil1nillgar eller inl"ödd~l, sakn'ls 
in galunda frukler. Krisen för l\"å år sc
dan mcdförde ell s<lllning il1ol\1 llli\lIga 
Jii rs<lmlin g,lr, n :lg r a a Yfö llo, <llldra fördjll
pades i silt andliga Ii ,· . l ' IUinningarua ha 
gellom den nalio ll .t1i s lisk<l rörl'1scl1s ut 
bredning rörlora t l1lyeket av silt forn,) 
'1I1Sccnc!.c, lllen d c kin es iska kristna ullala 
orta sin önskan 01\1 d eras Iorlsalla med
arbetarskap. :\nta l(' t miss ioniirer i landel 
UIJpgår f. n. Lill 7il % <lY yad det Y<ll· 
Ii ilT krisen. 

l.-pl'fatlnil1 ga1· och a rbdsllleloder iiro 
c erhört \"iixlande inolll missionärskårell. 
Ytterst P~l ena fly geln st i\ dc pietislis kt 
lärgadc (China Inland \Ii ss ion och andl· 'l 
med delll beskiktad e) i Iroget y:~el;l'ise

a rbetl', olla und e r mye ke t enkla fiirh~dlaI1 
,lcn, 11\('11 OCk5 '\ o l"la \illdl:r slol· ycilsig 
lll'lse, v,1Il1igell 111."11 a tt liigga all P:1 sku
lor uch d'idiil·, SOIIl d e l Yil! sYllas, ulan 
synncrligt iltllytallde P ~l dc bildade. l)~l 

mutsalla Ilygeln s ta dc S OI1l arbela inoll! 
biigl"!' \IlJdeni slJings,ln s laller, K. F. l". ;'IL 
111. Il. i dc s tora sliid c rn ,l. Dc l"ramh ,dl:t 
dt »\"Ctellskapli g t soei ,tll » evan geliulll uch 
ha li,·li g IörLilldc lse lIled d e 1Il0demt bil 
dade men mindre mcd kYI'kall. Hcsul
la let blir en lihera lt fiir gad, illdiYiduali s
liskt betonad kris tc l\do m. I mitten sl[1 ele 
k)Tkobildande llli ss ioneJ"l1a: anglikanel", 
lutlll'I·,uler, melodis ter, baptister 0c11 

dl'n [Jl"esby lerian s k 1-ko 11 gl·ega tio nalislisk,l 
)Krisli kyrka i hin a)), som inneh~dlC'l· del 
(i\l'["Yiig,lllde Jl e rt ,"\ le l kris ltl<l. Dess h,(I

ning liigge" lIlCI· och m e l· i kinesiska hän 
dl'\". rllcn i eko no mi skl a vseende biilTS ,u·
hetel alltj ii mt il U\·udsakli g l'n a v mission s
siilJ skapcn .. Inom kyrkorn a rö rberedes IIll 

l' ll slort l) eY<llI ge l isa ti ons -liilt lag )) ( ll Fe11l 
,11·s -röI·clsl'll ll, ya!·s In :ll ii I· ,dl. inom I"('nl :n· 

fördubbla antalct [örsamlings mcdle mmar) , 
H1 N lan h ögskolorna ha för avs ikt a tt 
,\merika förel.<Jga en )l finan s iell ]<a mpanj ll 
SOIl\ kn a ppast kall L1ndg ~1 alt ye rka föry t
li ga nde. De l finns församlin gar, som icke 
s t ~l i fö rbindc1se' med n:lgon miss ion, men 
d c ä r o smfIoch spridda oc h ha ickc 
nått fram till att bli el\" någon a ndlig bl'
lyd e lse . 

7. Önskemål [ör j"mm/ielen? 
1· Hclig iöst livaktiga församling a r , yerk

Samt mi ss ionerande, ekonomiskt s jä ly s tiin
di ga. Upp('nba I"ligell hal" anden in o m för
samlin g<J rna och dera s ex pa ns ionskra rt 
rörs \"aga ts genom att arbetet allt för myc
ke t l,"\ g ts Jl ~l p<istorerl.Jas ocll cyungelis tcr
Ila s skuldror och gellol1l d e t fö r h ållandet 
a lt dc iir o lönlagare [ missionens Ijiin s t. 
Om iin den \"ltl·l' apparalcn in om cn del 
lörs<1llllillg<U· finge minskas av bris t p[l 
m ed el, så sklllle dock offervilligh c ten och 
,ul syars kiin s lan växa så myc.k e t m (' r och 
illllelJii r a en yerklig vin s t. 

2. Skohcrks<llllhetcll lJör a npassas efte!" 
kyrLlIl s beho ,·. Det kan ieke va ra mis
s ionens lIppg ift all und erh åll a s to r a viirids 
liga ulJd enisnin gsallslall c l'. Olll a nta le t 
icke-I,,· is ln ,l. eleHr Yiixe r a llt fö r 11.1)·c ket , 
ka ll , et,! ju IIll (lell,q . .(:tnde i 11I 0r go nböncr 
oc h i Id·i s ll'llLlolllsllnt!l'ni snin gc n blivit 
yalfrill", skolan icke ullprällh a lJ a c n \"('I"k
li g t his tcn allllosf~ir. Därför b Öl· mall 
IlelJr c ha mimlIT lImlcnisllin gsa us laller 
m cd ö ycrY ilgandc kristna liirjun g ~lT, ,H 
vilkas J lldli ga [osll"'\l1 Ur·al ·na kunna iiglla 
så llIYl"kl'l sOl"g l"iilligal·e OlllSOI ·g nwcl biittre 
res IlIta l. 

:1 . . \Iharli g l. lankearbete bör iigll as ilt 
I"r ,lgo l" so m heröra reli g ioll e n oc h a llde 
l iYcI så ,l it icke dc materiali s li ska o('h se 
hd a ri s li s ka slrömningarna vinn a öycr
baud. F. Il. bedri,as löga sludier i Kinas 
gamla kultul" ,id dc kris Illa h ögskolorlla, 
och dock iiI" del lliidYiindigt ~ltt söka in
Il iin ga i de ss skaller, l,· (l e k o mma alt 
öyerl(' Ya dc IJlOderll<l strö mllill garna , och 
det Yiirdc rikasll' hör illförli,·as med Killa s 
kri s lna f, ·a lTltid. Hcligions underY"isnill ge ll 
Uell l('ol og icll ha cn allt Iiil · s niivt liJlm iilt 
plats iin' ll vid dl'ssa högskol o r , vilket 
hil llln ,u· s ig g l'lillm den OY ,111 o mtalade 



llO S I N I M S L A N D. 10 I\l"j 1'.130 

fla cka, f riin kyrkan lösgjorda kri s ten
domen. Den stora bri s ten på teolog isId 
och hi s tori skt tänkande visar sig även 
inom enh e tssträva ndena. Det skulle kunna 
hända a tt en i s tor stil genomförd kyrko
union P~l det nuvarande utvecklingsstadiet 
skull e kunna medföra förlust genom ut
pl il nande av de olika kyrkornas särmär
ken och genom upplösningen av dc band 
som borde sammanhålla den nya kyrkan 
med dc historiskt g ivna äldre. Vi böra 
bedja Gud om allvarliga, samla nde, djupt 
kr istna p ersonli gh eler och tänkare bland 
kineserna, med blick bållc f Öl- det värde
fullaste inom den gamla kulturen och för 
den his toriska kri s tendomens oändliga 
I·ikedom. 

Lutherska hö gs kola n. T80hwalun. 
Yiyang. Huna n. China. D. 2G okt. 1920. 

(öwrsatt av doktor K. Fries .) 

Vad vi icke kunna undvara. 
Han gick upp på berget för all vara 

al/ ena och bedja. i\fatL 14: 23. 
Yi behö va väl t" g8 ~It oss den läxa, 

Kri s ti böneliv har' att g iva oss. Ja , vi be 
höva a lla den lii x;m , att inte t liv står si't 
högt, är så heligt, ~ a genomträngt a v l.Im
gänge med (~url, a tt det ick e behöve r (·n 
sä r·skild bönestund, en särskild bönevra, 
det utt alade ol·det ... lIan , vilkens liv var 
en enda liin g bön, behövde bergets av
skildhet oeh natlens stillhet till samtal 
m ed Glid· lIa n, som kund e säga: »f a 
dern h ar icke lämnat mig allena, ly jag 
gör alltid det, som ä r IIo110m behagli1!I ", 
kände alt Ha n lIl[ts te också h a y" stunder 
av särskild bönegell1enskap, d~t Hall fi ck 
kläda si n bön i ord. 

Vad Kris tu s bch uYde, (le t kunna ick e 
h C'ller vi uncha ra . 

REDOVISNINGAR 
f ik medel influtna till "Svenska Missionen i Kina" under april 1930. 
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liS I . Y . .J., KiIlIlPI!I i.lIl ll :1 lOn: 
 Kr. 1,0,0 : 
li-<:l . Del a \. koll. i Kn n::söl' 
ii....;;, E . l \.., DuvlJo. t ill E;-;I" l" ncr.a-s minIle ;j:  Sii r skild:l ända1l1lH. 
n': 1. A. l,:.. d :o i s t. rör ul o lllrn<Jl' på G. 


Tl ul vc nius h t, r ~ : A. (i . , Sall. s,i iihadt·1I. ti ll M . Hing

liSS. Ulli in ,"d. tnclw ftcr gm A. n., SkcJ· I I(.' rg~ :d l' n ll \'. ('1'!('[ g-ottr. fjO : 


ldtca 111: ~i ;l . Yilli) syl.'örclI . ti ll j\l rt"l'ia l)c Lt(' r~so ll s 


6S9. R UIJl . H :R, cn lil e n bl oJ1l1na på Es l(·]' U(lTllhr' lIl 10 : 

il cl'g-s h:lr 10 : - "r . Il., :'Il ag ra . till .Judith Hull q \'i s t 


mu. L. S ', Sl h lm, i s t ;;lIut rör ulommo r ;li L a TL V. er lcl' i1vcn' Jl skoll lll l l'!be 40 : 

lill d:o 10 : .j77 . ;\ . Ii .. Du vh" , till V. \-\' ",H,'!' rör dc 


Wl. H. H ., ;\rl' c lv i l;cn, en b ltU'''' la p " nö ,11. fl han s sin I ion ~O : 

d :o g-ra \' 10: Flpra vii llllc r t ill E llla L c m 'l l att "'1\'. 

T st. tö,. hlo1l1lnor ]l'l M 0 ]'S ::1' 3V ~4H J : ti ll uc niid l. ~ IJI II . G., Gry,,/;S llo 
;\1. M.. St Ill I<I. e n blU,"JDa till E~ t el' ~I~, ;f. V :i llo (' 1' i Li u !\ii pi 'l l.: till F.:o;I l' l' U crg 

nf'q.!'~ n Jilll l f' ull au v. \:[ f p J' gullL g'JIl E, 1', 46 : 

ti!14. F. ,J. , i Hl . rör hlo'llJn o r ti l l d :o gm :;801. E. T .. ",tida friwii r/{c lJ, lill IliJma 


O. G., Ul'n' kslJ" Tj iid l'l' iur (1: 0 G: 
l i!):l. ~<"\ . n ., d :o g:Tn d :o D n \";~lItHlld ( ' in om L. ?\L 1-"' .. Ull bi
b%. S ..T.. l'1:'j gUL d: o bc Lk v . I(}Hnt Nj"~ ullu e rh . 2~ 0 : 
(i!) 7, A. O., (\:o g ' Bl d :o A. L .. ti ll llal' uh. i Si nan gm :'IL K., 
r,98. B.·K .. d: o g'lo d :o Kri s tdnl a 2: :.n 
li~ ~J. J. o. ?II. H .. <1 :0 g-m <1 :0 nuo. L . K ., ti ll d:o gom d:o ., . 
7uo. :Mor 1\1 ., d:o gill ll:o 601. P s . :~-:I : 1G till I\l;;r i:l Pf' ll t: r sso n nlt 
701. Tidi gs·:\101'. d :o gIn t!: o all \'. Cllt. Ö\·cl"('!1 sko ln m c lsr. 20: 

iO:!, K .. 1.1: 0 g lI! d:o ö02. D :o til l IIi l l11a 'l',i iid er till u:o ] 0: 
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(,0:,1. n. F. F" Bodell lill .T. _\ SpU P1'" a ll 
flUV. ('tt c r ~ottL ;)U: 

flO -L F;()n(hq~ssk n l :J1l t lå SlCllillg'C till U<l1'II
h r. lI\ i ~illan s· g0 

GO.,. S. n., V" ",ls, till If'lllll<l \\'a llg' nl!' 
tl n v. e nl. ö\"rrf'lIskoIH l1I l' l~l" ~(): 

W!I. S. l' .. 0rcbr'o, t ill :Jullilh l[ullq\'i ,t 
alt ,UlV. cl'lt1 1' g-nUf. 10:

(;10. K.:": .. Hllsk vur",i, til l CV<1 llg. lInder
h el ll i ){O>' ;UI!'; ~OCl : 

(; Hj. J) fl~·.IZT.V~li llg't 'lI . :-:;1\l'lll'J'Ir.l'l, till E::.-trid 
Sji)~t('ij!lIS ;lrbcl n l~,-): 

lil~. JII,a",1. lill ;\[arlin lJcrgli ng alt a", 
\'ä"da s dtcr g·ott\'. g'1I1 11. 1\. , JI",, 
kvarnn lif;: 

(as. L. K" Klinteln:l l" , ti ll :If. l'el ler"oll' 
bu rlllH'11l :W: 

(:·1:1. G. .T. , ~[:.l riestad. fijdclscua~shlolll
[Il n l' till O. o. U. Cil l'h'~ II S all UIl\', 

d' ll' l' g ot tL 40:
(i-t l. K. (I. 13 .. trl-allUS, f iir l 'rn-Fin-lIsiulIg" 

lI"rll'rh. i Haiel)t)\\' :J(I0: 
(i.J,j, Sldit"i tUI.lS ~orru Frifiil'sallllin.!..!" i()l' 

0\·öllL!" . llu der h . i ...\li·':lt ·ili h ~1l(J:
(;(j·L E. S, E.o Vi!lg·ukcr. Ull ('\' all::?:. u no 

d l'l'h " hos H. Brr:.dillg· ' '-iO: 
(a.;~l. "\li :--s i()rp.;l'iir~nll l L i S!nf;·I H:-.. k ."l" kall lill 

pCls l or ·1(;-10$ unc.lcrh. 1(1:1 : 
(i,O, S. A., L ul C'iI . t'iir ('Il (.'Vt-Hlg· . ulld e rb. lUI): 
Ii~.i . ,-\. ;;. A ., l'ig-I'1IOI ",. 1iiI Mu ria 1'Pl.

tl'l' S SO Il a t t nu\·. ef t . g·ot t r . g m B. \r . ~'-I : 
(i~(i. ~,,_. O .. ':;ordt'l' jj ll. Ji ) .. k allf' llb ,y g g·!,t i 

Ishill g'JII F.. H.. ;;(111111 :,0: 
(iS7. S CI IUpskol'll('t. Li dköpillg' , till O. o. 

n. (a d ell att (l ll\'. e tter g·otlr. .-~;;: 
jO!). \" ii nne t' i rplls Hl a fö r ('va llg". lllldc'l'h . 

j 11 (j~f all::!' ;:::-m G. n. -l'~ ~: :~ 'I 
.:l:L La ll ~lltis 11I! i dorn :-oe öel' lI . till Y. \\' 1::-;" 

(0 1' :Il t (l IL V. (! ft t 't' got tL .'):1: 
"/:-I\. S~' rf)r('!1., Li\lng'b~', till J. ..\ c:kzd l.-.; 

~lrh l' ll" 2:1! 1: 

/ . 0). E. ~ .. d:o ti ll d :n ~O'I: 


-;-(~. S~'sl\oJl ('n E. sQrtruo t ill linnna " rang 

a lt all \O. ('Hel' a'olt L g'lIl O. e., 
A\'ps la .[: 

~'l:!. D :t> (J .. ,L " (iii d:a C'lil d:t> ,. 
ii·L S. R. ~ .. d:o till d:o g011l d:o .l: 
'j04.'. :-;ysk O Ilf'll .1., ~ 1(lI'li1Yl" ~': ["tl " Il , d :o ti l l 

et:o .1.!,0' J1 d :o 1: 1-'1 
...Hi. f):o L .. d:() till (1:0 .::11 l d:(1 I: 7.-) 
7i7 0 O. l'., ~\\"(.'-.;ta, till d:o ~: ~:~ 

K r o ~.S7 :~: .-) ~ 

Allmänlllt lIlj ss ions OIeu e l H,Oll): -,;; 
S. M. K:s Pt'nsion stontl 1,0.,0: -
Särskiluao änuamill 2.g7:~: 5~ 

S""""" lind , allril JIlå n. 1930: Kl'. 11 ,~~:l: O) 

,lIed vurm/ [(ck fill p(JI'je gival'e! 

', ][;11.l som iek(' h u l' ~kO !l;l l ~i ll ('g' ('1I Son. uLIll 
Il:~ivil hOlJOIIl Hi\' oss alla , hul'u sk ull e' hil ll 

kll!lJla (l I l It ut ~ill sidi nk a (l:-OS allt In(\d h O llOll 1 ~ o , 
nOIJl. H: ;;20 

!'IödbjälpslllcdeL 

h-:. P .. JI uutl ill gc, ]~: 7.-); E . K .. gom E, H .. 
\~j:\jtj, 10: -; 1\0, ::.: .. gill (\: 0 l;;: -; I~-'. Bo, O\'el'~' 
holul. ]IJU: -; L ..M. F:;\l'(' i Linl;:ötdllg" .:::::10 .Mo 
O., 'l'allll('LOl'S, :,;c -; » D"1l rike mu.rtllclI ;, ]0: 0_ ; 
E . E., XOl"l" kiipill!.!'. 10: O. F .. gm \V . l~ ..o ': 

Söul'l'l iilj e. 7: - ; O, L" g'1Il ti:o 7: - : C. ,J. S., 
g-n l d:o :i: -: Il. Y .. ,~'Il\ d:1l ' I: -: M ..r., l\J a llllii . 
~O: - ; ln::.anil. g0 11L ,\ L )!" lfl)p~ (l la. :)f) :- ; 
Olliilllnd. gill K . n., Gbg-. 2.J: ;)0, oM . L., Ek ~j il , 
2."): - ; A. Je. Sli.:ii rl l~ ulld , 10: -; 1. :r. . . i\lallluj . 
i: ."i0 ; »llern'l ls del ,' 20: - ; ..Missiollsv~in, Grcbo, 
g'IIL A. p" 11) : -; A. Y., g'nt B. 0. E., V i l l::: . 
å kc\', 111 : - ; ,-\. A ., g'll! d:o 10: - : B. S. E., Vi ll ~ 
i'k (~IO, 10: - ; !\ ;q..noa \" ~~llllcr i ~Ioss b~ - g:nl V. }~., 
KU l/ ila, "~ tJo --o J,. .r. O.. r'l'il{. tud . jO : - ; 1. O., 
Tn:lh·hon;. 2;): - ; Koll. P[l nllin ll ~ l nö lf ~ i JfUlllbo 
.t;"111 IL E .. Kili.l l"o l' s, li2: -; TII:-i U lTIl. gIn 'ridnill,zCIl 
~.\-dpt)"1"cll. "\( ol lll ii. !J:):- ; C . .. \. L., T idahn !Jll, ;;:-; 
)·En H~'41 rig' IIlj.";Si ()II~\'i:i I I }) g-nl .A. K., Gn!blJ . :'): - ; 
1':. T., 'l'nilkborg' HI: - ; I.r" il ml. vid A llia ",; 
!lIii[c g'11l ]1. :\1. , ' KulJlla . .j~7 : - ; N, S., Skc llC'l 
\vå. gm S . .:;. :J: - ; H. iL.. g-Ul d:o ~: - ; H. ,f .. 
(jripl'llur rg-, g';ll K. H .. 'frilll ds, 2.j: - ; 1'0 2\1.. 
Lund . ~U: - ; I.1ISHIIII. g"lfi Tidnillgen H~'dpo:-;lclI, 
-'Jahni), 20: ; J/ So \'l'jgt'l ;td ~) lU: -. SaHlilul 
/\ I"U )/O I" 1,3 t:! : ;:j . 

Missionstidningen 

S I N I M S L A N D. 
ntkommer l~:lO i si n 35:de !Jrg:\ng. 

O:gan för Sv enska Miss ionen i Kina, 
ansv~r i g utg ivare: E'rik Folke. Rediger nd 
under medverkan av Ma'rtin L'inden Ut. i\. 
Utkom mer med 20 n\llDnler Out u ret, samt 
iunehållcr upplJyggel seartikhl.r, bibelstu· 
dier, brev fr. l~ina, uppsatser fö r ungdom 
samt mis.sioosnotiser fdn nM och fj ä r
rCln. m. m. lit. m. 

Tidningen kostar: helt ur kr . 2: 25, 3 
kvartal kr.l: 75, hahår kr. l : 25, 1 [.;viLr 
l ,iI hr. O: 00 . 

S,inJ till utlandet kost~r tiJningen kr. 
2: 75 pr ur. 

P renullIerautsamlare, so m verkstä ll)') 
l'reoumeration å oänna >te postkontor, er
I,Alla. fIIot iosändande till expo av postens 
kvil tenser, kr . 2: 25 för varje G-tal ex. men 
då iutet frieseUlplar. 

?\ä r 5 ex. eller (iiirutöver J' ekv ire r~ s (1"10 

e, p., e rhtdles va rt 6:te ex. gratis. 
Provpxelnplflr erhällas gratis från ex, 

perl i liollen. Redaktionen. 

Expedition: Drottninggatan 55. Telegramadress: "Sinim". Stockholm. 
Telefon: 44 59. 5473. Postgirokonto n:r 50215. 

~.,,~,-~-,~~,-~-,~~~~-,~~~~-, 

INNEHÅLL 
En litcn tid . - [011,et, som ickc fnlklal' död!'Jl. Till minll e l el \' Fs ler Ben;. 
n ob. Dcrgling -j-. - )[jnneshögti(ien (' [lcJ' Ho b. Hergling. - S. "I. K:s Bibcl- och 
C ngd o ms\'l'e1wr. F)' ~t n Hed. och Exp. - Olga SI YI'diLls ,JO ilr. - Om lä gel i 

Kina. - Hcdo\isn ing. 
~....~ 

Sto('k h o lm, Svenska Tr Y f·kCl"i::!Idi cboL..1::!·ct, la30. 
3O(lG.", 
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» L O V S Å N G H Ö V E S O S S.» 
Psalmernas bok är en bok om nöd 

och nåd, som säger oss att pilgrimens 

väg emot Guds Sion är en väg genom 
tåredalen, men vi ha ock där rika vitt
nesbörd om att Herren är mäktig att 
även i tåredalen låta rika källsprång 

välla fram. Ofta börjar sångaren med 
ett rop ur djup av nöd, men han slu
tar alltid med en ton av tacksägelse. 
Tårar och jubel växla. Genom de 
mörka molnen bryta hoppets strålar 
fram. Och när allt kommer till allt 
blir lov och tacksägelse grundtonen i 

ett Guds barns liv på jorden. 
Herren låter lovsånger ljuda även 

mitt i jordens natt Oob 35: 10), och 
då den stora morgonen inbryter i evig
hetens värld , mötas vi av tusenstäm
miga körer. Uppenbarelseboken sä
ger oss det, den bok som är full av 
jubelså nger med den ena kören avlö
sande den andra, ända tills det stora 
trefaldiga halleluja uppstämmes vid 
Lammets bröllopshögtid. 

Det som stämmer till lov och pris 
i himmelen liksom på jorden är Her
rens härlighet som skapare och återlö
sare. Framför allt väcker det slaktade 
Lammet jublet bland himmelens äng
lar och frälsta skaror. »Han som äl
skar oss och har löst oss från vå ra 
synder med sitt blod och har gjort oss 
till ett konungadöme, till präster åt 
Gud och sin Fader », det är han, som 

där är det stora föremålet för lov och 
pris. 

Skall vårt liv bliva präglat av lov och 
tacksägelse, måste också vi stanna med 
vå r blick vid det slaktade Lammet 
och med vårt hjärtas tro och förtrös
tan vila på honom, som är vårt påska 

lamm, offrad för oss. Att vår fräls
nings grund är fast och tryggad, och 

först och sist att vi få äga en Fräl
sare, som är barmhärtig, trofast och 

kärleksfull, härlig och underbar, detta 
är för oss det största ämne för lov 

och tacksägelse, alltid nytt och alltid 
outtömligt. 

Vidare utgöra Herrens vägar med 
oss ett stort ämne för tack och lov. 
I dessa hans vägar upptäcka vi efter 

hand det ena undret efter det andra. 
Vårt liv blir slutligen en kedja av 
under, ej verkade av oss själva och ej 
verkade av människor utan helt och 
fullt och uteslutande verk av hans 
egen hand, uttänkta och utförda av 
hans kärlek. Vi göra gott i att taga 

oss tid att i stillhet betänka hans led
ning med oss, att utbedja oss den nå
den att känna igen hans ingripande i 
vårt livs stora och små händelser. 
Komme vi därhän , att vi levde endast 
och allenast av och genom honom , 
skulle vi bliva ett lovsägande folk, ett 
lyckligt folk även mitt under nöd och 
lidande. 

Då Moses fick den stora nå den att 
tala med Herren ansikte mot ansikte 
som en vän talar med sin vän och 
fick se hans härlighet, trängde sig e n 
bön starkt ur hans hjärtas djup: )) Låt 
mig se dina vägar och lära känna 
dig. » - Genom att låta Herren leda 

oss i smått som i stort och sålunda 
bliva allt mer förtrogna med hans vä
gar, skola vi lära känna vår Gud och 
Frälsare, och vi skola aldrig sakna 
ämnen för tacksägelse. 

D å vi bliva medvetna om vår egen 
syndfu llhet och brist, vår otacksam
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het och trolöshet och då VI trots allt 
detta finna, att han håller ut i trofast

het med oss , drivas v i, om ock under 
blygsel, att frambära vårt lo voffer till 
Herren. Och varje sådant offer, som 

frambäres på Herrens altare med ett 

ödmjukt hjärta, även om det sker med 
en känsla av aldrig så stor ovärdighet, 

oduglighet och ofullkomlighet, blir 
välbehagligt för honom. 

Få vi göra erfarenhet av fiendens 
försåt och li s t, utsättas vi för hans 

anfall, blir kampen hård och vi där 
under få erfara, att Herren strider 

för oss, driver fienden på flykten och 
giver oss seger, ja, då få också vi vara 
med och sjunga Moses sång och Lam
mets sång. M å vi blott aldrig låta oss 
frestas till misströstan på grund av egen 
brist eller genom fiendens hårdnackade 

motstånd tro, att allt är förlorat. In
tet dödar hjärtats jubel så, som då v i 
börja se på oss själva, pröva vår egen 
förmåga och gå fram i egen kraft , och 
intet kommer oss att jubla så som då 
vi hel t kasta oss på Jesus och endast 
räkna med honom , med hans förl å 
t else , hans nå d och kraft. 

O ch vi få komma ihåg , att Herren 
lovat oss sin Ande si\som vår hjäl
pare, vår hugsvalare och vår försva
rare. I besittning av en sådan gåva 
kunna vi väl ej annat ä n höja vår tack

sägelses fana hög t till hans ära , "han 
som förlåter oss alla våra synder och 

helar alla våra brister , han som löser 

vårt liv fr ån fördärv och kröner oss 

med nåd och barmhär tig het. » " D en 
so m offrar lo v ets offer h a n ä rar mig, 

säger Herren » (Ps. 50: 23 ) . 

E r i k F o l k e . 

Svenska Missionens i Kina 
Bibel- och Ungdomsveckor 

sommaren 1930. 
Svens ka Miss ionen i Ki na pl a ne rar i il!' 

all <l no]'(ll1[1 Iv:1 Bibel - oc h Ungdol1l svl'C
ko r : En i Sa nda prt Go l~l a nd dc n 18- 2 1 
j uni oc h cn so m vanl ig t 1' :1 S len inge de Jl 
22-27 ju li. N u v ill e Yi diirl'öl' utbedj a oss 
llli ss i o n ~vä nn e l'l1 as bi s lå nd fö r a lt ra d el
lagarc , särskiIl ungdom , i dessa " :II'a mö
le n. Vi lro dd vara a v s lor bdydelse fö r 
de un ga a ll hl nagra dagar i l ug n oc h r o 
sa mt lin de r de t in lly la nde, so m br ul,ar 
ya ra r[tda nd e vid dessa mö le n. V i yi lj .t 
ock göra all l va d vi k ll nn a för al t n .\ d d 
m ~t1 , som vi sa ll för dessa mölen : Alt söht 
hj ~i lpa deltaga rna in i en sCld a n s Lii llning 
lill H er ren Jes us, l ill Bibeln, bö ne lI oc lt 
missionen, al t de i s in rn ;'ln m~t k un na 
1rä mja Gud s r ikssak pa jonlcn och i (kn 
mftn Gud visar de t vara i överenss liim 
melse m ed s in plan bliva S. M. l\:: s med 
bj iiJpa re i a rbe le t för Ki nas evangelisering. 

j 'ro,y /,wn met ko m mer b l. <l . va rj e (Ll !i 
.ll t up p laga: En ge mensa m, s lilla hii ne
~ l llnd [ör e Irlll;os l sa mt e n bibcls lund oc h 
t:l l o ri enl era nde m iss ions[öredrag P~t r. m . 
1' ~1 d ler l11idd ~lga rn a anordnas \'a rj e (];II·'\ 

mö len. ete. ef ler [' ii I' va rj e rl ag uppgjo rt 
progra m . Ta la l'e bli va h uvudsaldi g.tst le
da re oc h hemm a va ran d e m issio nä r er in 
om Svens!;::] Mi ss ionen i Kina. 

Vid mötel i Su nda ko mma bilJcl s lull 
derna Y. G. a lt ledas a v miss ion ii I' Illl!JIlSI 
lJug, va rj iimle vi h oppas få rökna I' yrk o· 
herde H . Ca rlsso n, miss i on s [ö rest~tnd a l'l: 

F.. F ol/;c, m iss io llssekr. M. ],indcll . llli ssifl
nii r i\l n/' ris Berg fin !) sa m t [' rö[; nal'lla Usa 
JJlo m 0(' 11 Ilnn a E ,.iJ..:sso n m. fl. ,<"lsom me d
ve rl;antl e. 

Kursled,ll 'c blir mi ss ionslörcs l,'tlld a re E. 
Fo !h·c. 

Priset fö l' d e ltaga llde i I, urse n hlir el l 
rö r all t fö l' 7 daga r h. 2::1: - h ii ri inbe
l'iiJ ; na t en dell aga r e<l \'g ilt li ll llj ä l]l fiir 
bes tri dand e a " omkos lna de rn a rö r mö ll'1. 
Deltaga rna bör a med la.ga ha nd d ukar , 
siingIinne, filta r och ku ddar. 

Anmä lan om d eltaga llde bör gör as sna
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rasl mö/ligl lill Svenska Missionens i Kina 

Ex.pedilion, Drollnin gga lan 55, Slockholm, 

BClr~iI'faI\(ll' mölel P ~l Slcningc kOlllma 

m eddelanden alt lämnas i elL ko mm a nde 
nummer av \' tll ' tidning, 

Våra sjuka missionärer. 

Hcll' iiffande dc ,1\' \, Cl r J l1lissiol1 iil'l'l', SOlll 

legaL sjuka i Sillan, hal' meddelande nu 
l1~tlL oss, nll i,i\'cn [I'ökcn BrJ'/a Florlberu 
1)c!'inneJ' sig på bälLrillgsdgen och a ll hen
nes fö)'hällring går s;llda mcn i ö\Tigt li11
rrcdsstä Ila nde, 

Dl'SSuloll1 hal' lcl egr itfiskl lIleddeland e 
ill g~lll om ,III fröken Korin "lnrlcrsso/1 in
sjuknat i ly fli S, \r~l hOIl, shiil SO I11 \'Cn,l 

<ivrig" miss io n iil'l 'l', [il \ara illllesllllell i 
missioIIS\i.illll c l'llaS rörböner, \li'l Gud i Sill 
1l~ld sliil'b dl' s \'aga och be\'aJ'« dem ,dIa 
\'id li\', 

S, l\'I , Ks årsmöte. 

Till dl' \,;iI1IH'I' , SO I1I kllllll<l delta ga i S, 
.\1, I,:s CIl' s llÖg lid bedja \'i alt Il ;irn\('<1 rel 
J'ikta etl varml \,;jlk0I1III1('11. Till <I l' ö \Tig,1 
J'ikla vi l'll \'iidjan om rörhi')11. l'ro g l';11ll 
illl'I'lil1ll('s llii sirI. 1:\.';, 

Kinalänkens syWrening. 

Killal ~illkeJJ s sy [öl'e ning SIOl'kllUl lJl 
S:I Ill[;IS IOI'Si/u!lc ll (lcll ;, nii,1 kO/llflwni/c 

il/ ni kl, '7 c, 1/1. ho s frc,k('1I L, 1'111, S:l 
J':ri ksgal~111 llH i, ,i II' , \' iilkoJlllla l 

S 1\'1, K:s Bibel- och ungdomsvec!wJ'. 
Jh' II ';i rr,lIl(l c HilwJ- o('h l ' lI gdol1ls \('ckol'

Ila illllt:\' ~lI'illl(1e ~lI' ltiil1\'isa Yi (iII särs kild 
arlikel r!.än)IJl, il1fö rd i ([e 1.1<1 nllllllne J' <l\' 

Yiir lidll ing, 

Hemma. 

1I00 ,111 g <k il 12 ~I[lril Hl'lO, 

,Jag \'ill c gii rJI a g enoJll Sinims L a nd sända 
('n hiilsllin g Ull hkr I1U, För Illl rö r s l 1\'('

kl'I' j ,lg ,il l j ;lg kO lullJil lill l,in ,1, ,la g h ,ll' 

\'isscl'ligl:n \"lril i d e ll a laJJd i l månad er, 

men \'a d j,lg setl hittill s hal' Jllcsl \' ,IJ'il 

(' II. s lycke av Yii sll' rll i J\.ina, S ,\ \'ar dct 

1';\ spr,iks kolan , d iir \'i !c\'rIe \' tlr! liv so m 

('n lilcn koloni inn<lnl'ör v ,i r a llIurar , S" 
\'ar n'SOI'lla ll<i y,lnglseki,lllg (}ch upp lill 

Tienlsin P;I lJtl iindska bålar, .\\,('lJ e ll 

dyg n s liJgres;1 från Ticlllsin lill T8iyuanfu, 

hll\' lIuslad<?1l i pro\'ilJsCII S\i;lnsl, hadc ul
l:il1dsk priigcl. 

NiiJ' rcsall började fr;lIl T,liY ll illlrll llIcd 
\',u'l riitl i söd ra Shansi SUlll 1ll~t1 , ln'l;]c 

jag iinlligcn all j ' lg \'l'rkligcn \' ,Il ' i "ilu, 
,Jag fil'k iila oe h h, ) p ;\ I;in('si sk l \'iinbhlls 

och <'f.( il1gcJl ,lllll ,ln ullänning ,in mb
~ i()lI i i I' Ycs ln, som esJ;o l'leradc mig 1'1';111 

l' ('ki ll g lill \,,'11'l riil!. ,\lla omkring \'01'0 

<lUllarS k i lll'S l'l' , ,\JIL \'<1 1' kinesisk!. .J'l g 
val' iin lligcl l i I\.illa, Del val' rolig!. .Jag 
~ 1'Il Jt(' ha I;'int mi g hl' lllJll<lsLHlrl 1" \ e n 
g,mg, Olll ja g 1)<11 ' <1 kunna l lala kincsis l;a , 
MCIl där slod jag SIUlll SUlll (' Il mlll', Iliir 
j,lg bJc\' lilllalad , 

Dl'! [;lllfl skap vi fÖl'st ~;'Igo i Sh,1I1Si \'ar 
JJl\' cl;l'l \'aekeri. (~'llI SI;<l h öga , s pl'lsluJ' 

mi g'l b('I 'g IIll'd Il:li!0l l ilet jor<llcl'I'<lS'('I' i 
<Ial:ll ' lI<1 ocb p:l l'll dd s liilkl1 \';lllel1rll':lg, 

Från Taiyu ,lllfll gick riir<1cll söu('J'ul IlIe d 
bliSS, llil\';'lgl'll , SOl)) iiI' liiulligl'u Il\'byggd, 
\' ,11' J'iktigl go d, \' ;lrd :';[lll ~en \'01 0 jll ol'k 
:; 'I 11\ , I. \'i lillgn 1;lg,,1 in i (km i \" '1 ll ii lll'1'. 
)''1iibl('IIl;ll1 g( '1 hesl,od clldasl a \' et t lik l 

burr! 1" \ ]; a ng l' II, !lIc II lJI,1I1 tri\' s ju goll. 
niil' alll iii ' hell oc h ren l .. .J 'lg val' lii!'\',I

Ilar! ii\'l' r , illl l'IIIIlJlll'll \'01'0 S:'I Ijlls ;l, lller! 
p'lpl)(.: r i sliilll'l rö r Ui ll , I!' I' , ,\kn p,q)]l l'rl'l 

iiI' \'i l! o ('h lUll!. hilleSCrll <l 11ll'Il<l, atl dd 
h ,,[I( '!' illll(' \'iil'll'll'll biilll 'l' i,in gCllomsl;ill
liga g!(l~r lll()l· . 

LallrJsk<l]lcl j södra Sh,lIl s i iJ ' lde ,11111 ,11 1 
];araUiir, DC'! \' ;11' \'iilllig;l hiijllillS ,II ' ueh 
< illkllinga l' , d ( ll ~) r och !H'l"g O <: k~('l l1 ~ ir. 

Ml' ll ;tlll I:{'s l o" ;I\' jOl'd, <Il'll b)'lIllgul;l 
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löss jorden. Endast här och där fanns e tt 
träd och lit e t sparsamt med gräs eller 
buskar. Men det var intressa nt, o m e j 
va cke rt. Formationerna växlade i <Il la 
s lags berg, kullal', le ra s~er , grottor m. m. 
I en da Igång sågo vi en ka r a V8 n på i n
emot 100 kameler. 

Färden till Yuncheng log 2 (lagar. Andra 
dag en blev landskapet mer sLitt och oin
t r essan t. 

Ja g behöver inle säga, a ll det var r oli gt 
alt komm a lill de var a i Yunehe ng. Men 
jag längtade nalu rl igtvi s hem, och vi res le 
snal't vidare. En söndag s tann ade vi i 
l'uchow, oeh jag fick tala p ii L m. i ka
pelle t med rni ss ioniir Vesle r so m tolk . 
Många hade kommit, och de hörde på så 
inlresserat. Vad jag längtar till den da g, 
då jag skall kunna bära fl' Dm eva n gelium 
till kin ese m a p~ del' as eget språk . - Nate 
ten till må ndagen blev en förstad till 
l'uchow plundra d. På morgonen eflel' 
rcsle vi den vii ge ll rram {la väg mot Gul a 
n oden. Folk s lod i gl'll[)jJe r häl' och där 
oeh lalade om nattens händelse r. Arma 
folk, VOJl det har fått lida. Som nykom
lin g och utan all erfarenhet borde jag inte 
\llra mi g so m jag gör nu, m en jag har 
inget h op p 0 1\1 a tt lillst an del i hina sk::lIl 
bli bälll'e, Olll r j en kraftig väekelse gCII' 
fram över hela la ndet. Men jag hoppa s, 
;\lt Gud i sin n;J.d sk;.dl sii nda d en. Vi 
höra bedja om den och vänlu Jl~\ dCll. 

Missioniir Ye,; t('[' f 01' kä rra m ed mina 
"aker, ocl1 j \.0; eyklade e ller ledde cykeln, 
ty viigarnn voro mise ra bla . P å kv iill en 
to,«O vi ;\lcr iJl P ;\ viirdshns, dC'nna g;lng 
dl ruskig t < idant. \ 'i Jin go e lt rllm inllan
[ör elt s la l). Det var mörkt, endast rlÖl'
r en oc h e tt galler, so m också ve ll e mot de t 
reda n halvmörka s tal let, s läppte in en 
a nin g lju s. Det var skriipig t oc h sm utsigt. 
På natlen blev jag pj för viIn ad över alt 
rinna alL 1"ltLor oeh oh\'!'a tri vdes gO lt h är. 
Morgone lI k om ellerlä ngtad. Det var' elen 
~3 mars. P,'t den da ge n skulle j :lg komma 
ii nda h ell\. Det s[lg inle ul S:I t Öl·St. Yi 
kO\l1I\l O sent iväg och sisLa styeket över 
1I1ad orna vid Gula fl oden till platsen diir 
båla rn a U gn, tn~ lå ng lid . J. <l.s lningen 
bonle ha g:l ll' [la elI halvtimme m en drog 
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ut i timmar på grund av a llt g räl oeh 
oreda . Ma n sumgglade spannmål oeh a n
nat. Det var fö r bjudet a tt utföra spann
m >\ l från Shansi, för att priserna ej skulle 
bli för höga där . Ma n tar ej hän syn till, 
alt folk svä lter ihj ä l i Shansi. Tullmän, 
polis och bå tkarla r lii Lo a lla villigt muta 
si g men grälade ihä rdig t, därför 8 tt mu
to rna vo ro för sm,\. 

l\nlli gen kommo bfllarn8 igå ng. De voro 
f)T<l. s lora ekor, näs tan som prfnnar, kopp
lade i e n rad. En mängd karlar drogo 
båtarna ulmed en sa ndbank till ett s tä lle 
där vi kommo endast omkring 50 l11etE'r 
fr ;'lI1 den an dr8 s tra nden. Här va r s tröm
men myck et s trid, men man svängde sig 
behändigt över med tillhji\lp av ankare i 
fö l' oc h a kter. - Pf\ s trand en tog min br'or 
Mar tin emot. iVfi ss ionäl' Ves ler vände till
bal,a m ed buta rn a, oe h Mar i in och j <lg 
g in go uppför väldiga bac kar med lO-tals 
metcr h öga jOl'dväggar pu bada sido r. 
Uppkomna på She ns islälten fUlIno vi far 
oc h sys ter di.ir. Ja g s kall säg<l., a tt det 
var glädje vid a tcrseendet. Vi. l,o mm o 
hem med bil p å n.'!got över en tim
\l1es lid. Där fann jag 111 0 r och he m 
met. .Jag kan inte beskriva, hur roligt 
d e t var - p u elt siilt - att komma till 
lar och m or oc h hem, det hem som jag 
h ört om i 18 å r ut8n a lt Li se. Det var 
S OI11 om jag var barn pä nylt oeh de t var 
julaft on. Jag visades omkring överallt oc h 
fa nll allt s[\ lrevli :"; oc.h vad allt hade ej 
m or ruslat med för s in pojke. ,Jag fann 
far och 1110r kry a re iin jag v<lgat hoppas. 
IIur det k ä ndes a lt nu va ra blaucl de 
mina, kan jag ej beskri V'1. D et var s;lso m 
en försmak a v a lt k omma lill hemmet clär
ovan. - p~\ e lt sii lt var de t dock vemo
digt. De t dkimpade vur gUidje, a tt Ester 
Ber g, som vi alla höllo av Sa olan l
ligt som kamra t o('h vän , l f\g sj uk och 
sjukdomen var mycke t a ll\'a rlig. Dag eflcr 
dag g ick. Vi hade än hopp om herll\es ti jj
rri sknande ä n fruktan för a l t fö!'! o ra hen
n('. O r}, (] r t hl ('v '::",. TT e n'en bch,.l!j:.\(10 tClc; Cl 

hem sin ljkina rinna till s tor sorg och ,.;1 !' 
n a d för oss all a . Om Lsters sjukd om oc h 
bortgaug skri ve l' nog far lill Sinims L<1nrl. 

J ag blev, (\;l. jag kom, snart invigd i 
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m~\Oga av de bekymmer, so m h ör till ar
betN P~l en miss ionsstalion . Och de äro 
s~ir'sl(ilt m ~\Oga nu. Nöd e n är fruktansvä rd 
och många l,om ma hit och begära hjälp. 
Mycket sjukdom h ar det varit och det är 
ännu, OCk S~1 inom s lati onen. M~lnga be
kymmer för del andliga arbetet men ock
så ghidjeämnen äro nya för varje vecka. 
Tiden rä cker ej lill för någon. Det ~i r 

SV~lrt a tt ej kUl1na göra n~lgon nämnvärd 
11\'lla, d~1 jag e j l,an tala någo n ldnesisk a 
iinnu, med a n jag har l,r aIter och lust a lt 
hj iilpa lill. En tj ä nst strlr dock alllid öp
pen, bönc tjiin s te n . . Må Gud göra mi g tro
(.('11 i dcn. 

Jng följde med Martill lill e tt besök i 
lI a nchen g över en söndag. p~ de Iv ~ f. m. 
mö lena tal ade jag, tolkad av Marlin 
vid de l fÖrTa, och han vid det senare 
mö le t. JIancheng iii' min födelses tad. 
Många komma så glacla och ville hidsa 
på mig. Somliga kiincle igen mi g. Jag 
kun de ej minna s n i\gon , men det var 
~i ndå rol ig t alt se dem . 

Den mest hjärlliga viilkomslh iilsn ingen 
fick jag vid eli besö k med far i Tungcho\\'. 
Yi hade ju~1 l, ommil fram till missionssla
lionen och voro omringad e aven slor 
skan\ J,incscr. Fn g umma ulbl'asl (H,: »De l 
är ju Chong-iong». Hon sprang fram och 
log min a h iind (,f, a lld eles övcr v~ildi gad av 
rörel se. lIon g riit och lo g mig också i 
1'<lInn. IIon had e skött mig, tltl jag val' 
lit en . 

Ett besök med M8ftin i fän ge lset var de t 
roliga s te jag ya!'it med om i det rent evan
geli sk a arbetet. Fiingelsedirektören, so m 
s jiilv ~ir församlingsmed lem, hi I' varje 
t ~lI1ge a lt Hi sa Fader V[l r och lyckes själv 
arbe ta ivrig t, för a lt vinn a Li ngarna föl' 
Herren. Det " ar en sö ncIa gsefl ermidd '1g 
Yi kom mo. F~lIlga rn a fingo s lä lla upp sig 
p[l gå rdelI. M,lrl in sjöng en s'lng med dem, 
som de bör jat lä r a vid förra besöket. Alla 
kunde den nu och sjöngo eftcr biista för
llliigcl. Så fin go de lära en ny, enkel s~lI) g. 
Slrof eI ler s trof upprepades gang på g{lJl g. 
Till s lut kunde dc sången n;i gO lsanär. In
nehållet var lIn gerär della: Om jag är en 
slor syndare ka n lI erTen Jes us fräl sa mi g. 
Om miua syn der ii r'o aldri g S:l mflnga el-
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ler s lora, S[l kan docl, Jesus Kristus frälsa 
mig. Martin s~de sedan några ord till dem 
oc h bad. Då Fader vå r läs tes, kund e alla 
lii sa med och dc läste m ed största iver . 
Det var en und erlig syn att se dessa män 
lyss na lill evangelium. Det var en vacker 
efl ermiddag. P~l den lilla gården fa nn s 
n [lgra frukltl'äd, so m jus t blommade, oc h 
häl' stodo få nga r och bl'ollslingar i Irasiga 
kläder och lyssnadl' lill de t budskap som 
kan för evigt lö sa fran a ll a bojor. Dc fl es la 
s[lgo lika godmodiga och besked liga lit so m 
kineser i allmän het, men n[lgra ha de rus
kiga fysionomier. Då någo n flyIl ade lill'l 
p[l [ö llern a, skramlade genast fotkedjorna. 
SiilIan om n[lgo ns in lw r jag se lt så inlres
ser ade [lhörare. Dc fal<Li skt hän gde vid 
Ma rl ins 15ppa r. Denna slund v,1[' säkert 
deras ljus jlunkt rÖI' hel a veeka n. - Ja g 
tackade Gud, a lt h an kalhIt mi g ut till 
dell;J arbelee. Yad jag längtal' ef ter dl' n 
dag, (U jag skall kunna la la lill kineserna 
p~i del'a s eget sp r,}k . 

Nöden och svårigheterna ii l'o s tora 11 ii 1' 

ute nu. De yllre sväri gh eter'n<! hopa s ig 
just nu. I Sin 8n ligga <I ay v,u'a missio
ni:ircr s jul,a. Soldater äro inkva r ierade p:\ 
missionsstationen. De viira ha knap]>t om 
rUlTI och rel inge n s lillhe l. Sviirighet('l'Il;J 
~iro många p [\ 8Jla y ~lra stati oner. Vi be
höv8 mycken förb ön. Och dock ii I' hell 
siikerl elen and li ga nöcl ('n my cke t större. 
\' i behöya bedja om en förnyel se inom 
församlingarna och för ege n del känner 
jag det som e lt personlig t behov. 

Med en varm hälsning till alla v[lra 
YiinnlT. 

Eder i Kri s lus 
Wilh elm lJef'yling. 

lJamm el kan jJcl Yf' IITld au sJälua S;/1 

/10/111" ly!/a siy enda sl I il/ en uiss höjd 

öuer m arken , oc h de [dylar , som flyga 

höyrc. !wua dur[ör aldriy damm på sina 

uingar. illa ui flitigt begagna andens 

uinyar , /Jun och /acksuyclse, så all icke 

synden s damm och de m önga omso rg er

nas slo fl ty ngande får tigga sig öue ,. uöra 

hjärtan ' (er' San ningsvittnet. ) 
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s. M. K:s Årsberättelse för dess 43:e verksamhetsår. 
»Därefter ~koll Jag - - - [Iöra 

,lko rs dol /iII en hoppels porl ,» 

11 0s , 2: I~, 

I den engelsk a bibeln tir utlryckct )):\kors 
dal" i o\'~ n s t ~le nde bibelord övcrsatt med 
ordc! )) sv ~l ri ghcter nas dalu, 0<:11 denll<l bi
beln'rs synes Jr;l n d en synpullkt!'n vara 
lii rnplig ~ tt ta ga fa s ta ]l:'1 vid Cll'shögtiden 
och i s amband med ;'Irs be r iillelsen, 

D e t in g:1J' ilLerrens plancr att ibl a lld 
leda oss ned i sV;lri g h c lel'na s dal. S[lsom 

c l) s kilda behö va vi viiI led as S{I för all bli 
lostl 'a de och lllvedda cle, och det å l' v iii av 
liknancle s kiil som Herre n hill'r oss s,lso m 
missionssiillskap V;ll](lr<\ vä gen geno m svå
righ e terna s clal. ))Se(\,ln vä nde dl' lillbal;<l, .. 
och s l)Tkt e Iiirjungarna s s.iiilar , i d Cl de 
IÖl'manade dCI11 all s l ~1 fa s t,l i 11'0 11 och 
sade dem, a lt c/el ,är genom Il1ljcl;en l!e
druuclse, som vi måslc ingå i (i nds rike,)) 
Apg , 14 : 21, 22, 

Arsberältelsell rr [1l1 fii lt !' l inne h [tllcT 
l'xe lllpd ]l :1 a ll v ii i' vä g i dessa tider g;ll' 
ge n o m svårigheternas dal. 0('/1 docl, ha 
sV [lrighelerna ökats sc (hlll d e n s krcvs, siil' 
skil t p [1 grund a v dll hiil so lill s lilnd e t bl rl)HI 
"'II'a missionii rel' sc d,1Il dess rC,rsiimnl!s, 
Fru Ethd 13101)1 beräll,\!' 11~ ' ligcn i ett 
privatIJrcv, a ll hon s};l!lIe I) Clf ' U fri all 
sova (' /1 hd fwll 1'[lel' 18 vuknCill er, m en 
tl å vw' rnis sioru'il' H/OI)1 så S iII 1,:, oll hon 

ei vil/(' Uri i{{'fln honolll, .la , s ":Irighelcr 
Ilas (Lil hal' varit s;lfla ll, dtt dcn gjo rt sk iil 
fli l' na mn<'l d,jc/~skl!yuuns dal. 

]luru vii I bell ö v;l vi e j d;1 försä kran 0 111 

<l tt Gud gÖ l' suåriyll('/crf1us dal till l'n 
}lOjJ}Jc ls porl. Tiink a tt f [t dl' n S\'<11'<\ U;l
Il' n lör\' <l ucllacl t ill ell hoppet s port! Vi 

IJehuvo då ej };asla IJurt [rimodiy helen, 

Sant s kl'i\'CJ' oek s[1 fru 1310111: Styrka skiin
k es i m;11l av bch o v varjc da g och natt. 
! ICI'I'cl1 l äggcr e j [1<1 e n tyn g r c bön l;] iilJ 
dell h an giver s tYl'k n alt b ii I'Cl , 

Öt's bcdittclsclJ g \; S o<.: k ]l ål11 inncl s,'[' 
om ~ tl Gud alltjiimt !'ii1'\';)lldl ;t r sv;\ I'i i', 

lH'ternas drll till hopp e ts port , Ja , iivcll tl:'t 
dödsbud e n kommo oe h S[I a ll säga s lo go 
oss till m a rken k om iivell Il c rc lJ .Jcsus ]l :'! 

nytt m ed s ilt: )SC jag levc /' )), och < I blev 

sjiilva dödsskuggans dal e n hoppc ts porl. 
Give d:! Gud oss n å d tiJl a tt verklig

h e tstroge t $tann a ii"en inför s v;'!ri g hctel' 
na, n [,d till all göra dct i full Jö rvissnin g 
om alt s vflrighcte rnas dal alltj iimt för
v a ndlas till h oppets POI't. 

Årsberättelse frän fältet för 1929 

Organisationen, Eftersom vi iiro cn mis
s ion, ~ r ju "lir dil'ck ta ,H'bet s uppgi ft av 
Illcrn tillfällig art, mcn avscr at l få till 
stönd ell l'örsamling, som kfln uppt8g a det 
]l e ['manc nta \'ittnes börc! e l. F ördens kull har 
den organisatoriskt hänseendc vildi
ga s te upp gi [tcn und e r dct g :ln g na [Ire t 

va rit förberedel se lör lill ä rnpning av Kina 
Inl:JI1d s llli ss ion e ns »)Slatemenl of Policy ", 
(Förl,larill g bet rM[a nd e föda ringss ;; tt) , 
vilket sv ftal' ilt r ö rsal11lin gsadm il\is tr ~tlio

Ilen s oberoende i förh [dland e till Miss io
nC'n, Den kin es iska ö vcrsä ttninge n a v d, 'n
na rrams t ~i1lning ha r utsä nt s till för sam
lin gal'l1<ls ledarc försed d med en iltled
ning, SO In gav Ilttryck ;l l vill'a tanka r "11

gill' nde övergången, men på g run d av d en 
politiska 01'011 och nödi iiget ha vi varit UI' 

s l;',nd a tt vidtaga niJ,~ra prakti s ka iltg~ir

d c r i,)r all tillämpa c!t: II sa tn lI1a , utön' r 
vad SO!1l rCllan skelt l'lIligt fö r s<lllllin gs
orgalli sa tio llell s g iillande s tadga r , diir 
gl'u!1ellinjern a föl' hel a a v\'l'ck lill gell [öre 
finn as, l-i.in ese rn ;1 h a cml'l lcrtid nu varit 
i tillliilk alt sam tala 0111 sakc n, och dl' 
vel<l , att vi blott <lnakta ('n liimpli g tid 
punkt flil' ,l it kOlllma till elt avgö rande' 
rörande lllc!oclerna , 

Arbetsgrenarna, ])('/ ki}J(/ndc ar/Jc /et har 
el11clll'did i s ina o lika vCl'ksa l11h e t!;g r e nar 
p :lg a ll m ed s törre eller mindrc a\'bd ick 
i dc olika provi n sel'll<!. 

Fvan:/elisnli(Jllsa/'I!(' let h n l' mcs t bedri 
vit s i samba nd mer! tältverks <t rnhel. 
Shensi, s\' llncrli ge n i södra jll'l'sb\'te l'iel, 
h"l" d C' t C' j m ö tt n :tg "" hino C' I' och synl s 
led a till ej ringa re s llItat P:t liera platse r, 
I S ltalls l h a l' det rönt ovn nlig t s tOl' uPP
IlI11ntran i d e t a tt fÖl'k Ull 11l'1 s(' n i s a mband 
mcd s[I\'iil Yunch cn,'; och I'ucho \\' som 
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Ch iehchc, w elis tdUe ns tii lLa riJe te I1w,Höd 
att fler a gl'upper p,1 Jl flgra ti o tals inlres 
serar.lc börj a l Yiinda sig till IIerren. Del 
var \JJlplyft~ll1d c alt t. ex . vid julotta n i 
YUl1chen g se en hel rad s~ld a l1a fr [tn en 
be l'gsby lör första g,\n gen inlag,l s in phlls 
hland den tillbedjande skaran kring bar
net i krubban. I ChiehdlO\\" ;-örenades 
predikoverksa mhl'len lh 'ss utom m ed Bi
belskola för cn de l unga m iin, vilken ii\"c n 
synt.s il-uktb,i:'<ludr .«, som en be redelse fii r 

\ 
I 

\ 

d elLagancle i den c\"angdiska \"erk sa mhe
te n. ELt för sök g jo rdes under \',11'en i lIo
li a n alt ;-Inyo s ii lla lii ltprcdikan i g;\l1g, i 
det a lt fJonanfu tiillet var uppsla get en 
m iill<lr.l i ell );öpillg. ,\\'betct rönte int et 
J11otsl ill1c!, tro ls den mYCkn a anli-kristli g a 
prop,lg;ulda som berlri\'i h. men J1\ {lst e I1crl
L:i gga~ p il grund av de (L! p ilbö rjade hClll
liga rörelserna m o t Feng, vilka sedan re
s uller;lde i öppet hig. Erillgllvlla lHle 
\'crksalllhel ut a ll liilt h ar oe ks ,l bedl ' iyil s 

http:serar.lc


121 25 maj 1930 S I N I ;\1 S L A N D. 

i Honan, huvudsakligen i Mienehih di
s lrikt. I Lingpao dis trikt har en rörelse 
p~g~ tt bland religiöst intressera de av 
buddhaistisk läggning delvi s som frukt av 
bÖll för sjuka och besa lla . 

Ulslalionsuerksamhelen har bedrivits 
med den beg ränsnin g, so m m ås te bli en 
följd a v osäkerhetslill s tf\nd e l. De mera 
avl ägs na platserna ha ej av missionär 
kunn a t besökas, utan arbetet har skötts 
loka lt. I n[\gra fall har sjä lvverksamheten 
]l ~\ ulstationerna varit av m ycket glädja n-

till a nslutning till församlingsol'ganisa
tionen . 

Folk- och sIlloskolorna ha ocks;\ kunnat 
hållas i g~ n g i Shansi och Shensi, fa st än 
dc då li ga skö rda rna och därav följ a nd e 
nödläge g jor t, a tt elevan talet blivit jäm
förelsE'vis lite t. Det skulle ha blivit ännu 
mindre, om ej nödhjälpsmedel hemifr :l n 
kommit r ädd a nd e emellan. Försa mlingar
nas förm åga att bära ansvaret Jör skol
verksa mhe ten synes vara otillräcklig e j 
blolt be trä ff<\llde ekonomien ut an lika

.11iss;onär Tjiider och medhjälpare Il/anför ell Jlf' cdil,olält. 

dc art. Trots depress ionen ha en del Iii
ge n h e ter för värva ts Lör Jokalförsa mlingel1s 
räkning oc h - atminstone p[\ en trakt i 
västr a Hon an - en frivillig arbetare, känd 
~ [\som sådan ä \'en av rövarna, uppeh å llit 
besöken i byar, so m på grund av bandit
väsendet ej kunde nås [r[\l1 huvu ds tatio 
Ilen. Konferense ns förslag att genom flera 
tält och ökad evangelistkår utvid ga den 
('vangeli ~ka verksa mheten """pr ej ::l tt <:1'

s~ tta uts ta lionsverksa mheten , \lta n att, dä r 
S,I ske k a n, uppl'ä tta ny, självunderhål
la nde och ak tiv verksamhetscentra i sa m
banel med mi ssio nsa rbetet och leda dem 

ledes beträffand e skolarbe tets leJning och 
kontroll. Ekonomi skt se tt kunna skolorna 
e j bära sig, emedan by- och s tads-skolorna 
äro avgiftsfria och a lla måste betala sin 
skolskatt, iivrn om de hålla sina barn i 
privat (eller missions) skola. Som missio
nens seminarier dc senas\(; ~\f('n e j utbil
dat några lärare, oeh d ~\ avg~lIlgsbetygen 

fö r dc dä r fö rut utbild ade ej gav r ä tt till 
" Il s iå Ilning i s ta t<:ns skolor, 1I1;1n flf'rln1pl" 
av våra J'. d. elever tagit ans tälJning i 
s tats tjänst eller priva ta företag, ~lr det lätt 
förklarligt att inom för sa mlingal'l1a ej fin
nas personliga föruts ä llllinga l' för att om
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lIändc rh a va e lt för de kri s lnas barn a v 
se lt lIndervi s nings väs en. H ä rlill k ommer 
s la tens krav på inregislre rin g av skol orn a 
m ed därav följ a nde ules lu la nde a v r e lig iös 
undervi snin g Idlll sche m a t. F d n myndig
hete rn ~1 S s iua h a l" d oc k hillills ingenlin g 
gj orls fö r alt hindI-a s!, o ldriflen ulo m i 
Hon a n, men äv en dä r har s kola rlwlet i 
sam ba nd med Barnh('rnrnel [:dt p flga till 
oc h mcd under d e l ga ng na åre l. Vid förra 
:i1' ss];ifle t g jordes ansa tse r a lt HI in ut
i fdtn tillsa lla lär a r e s ~hom l;o nt r oll a nler 
öve r undervis nin ge ns polit is ka arl oc ll 
fr a mlv in ga in reg is lr e rin g, m en fö r sö ket 
s tl- a nd a de p å vår l beslul a lt i s a fa ll s tä nga 
sk olo r n a och på sladens oförm flga a lt ord 
na fö r d e följ a klIigen s kollösa ba rne ns un
de rvi s nin g-. [vfe el h iinsyn lill all a ova n a n
g ivn a Iö r h ~"land c n och fö r a lt i s l örs l ~\ 

m ö jlig" m ån fö )'(~by gga anl ednin g lill in
grep p IIlifr ,oln i s kolve rk samhcle n, sy nes 
det bli o undviklig l a lt uncl e rvisn in g eJl 0 01
Iii gg es S:l, a ll d en e j ann a l iin IIlld e r s la ls 
s kol o rn :ls fe r iet id be r ör barn i s kolålder n . 

Kvinnoskolorna p å Bibe!s l; o la ns grund 
Sy' IU1 S va ra en IOV:lIH!e g ren a v v er'k sam
h e le n, so m bör uppmuntras oc h ulvicl gas, 
m öjli gen lill a tt bliva sk olo r ge m e llS <1 mm a 
Iör m~ n och I;vinnar eller också a lt sä r
skild a likn :l ll de s k olor anordna s rö r rn 8 n . 
De tj ä n a ej blolt lill a lt ulveckla och s l~i r
b l d e n enskildes t ros liv, ul-a n s~i da n sys lc
rn a tis k un der vi s nin g ä l' sy nn erligen iig nacl 
a lt g e innehåll och frim o di g het å t d e t p cr
so nli g a Yilln esbördel. 

Synligt S~hom syn/iyl I" ps l1l1a/ ,lY ;1 1' l>e 
resultat. le l h a va und e r i\ r el ge nom dopel 
o mkri ng 2()() nya medle mmar up p t;lg its i 
försa mlin gen s ge m e ns kap, d iiribland S i 
l'unche ng fän g else vUllna lill Iron gen o m 
a rbele t d iirs tä d es. M:lI1ga sö!;n r es d o p ha r 
up pskjulils a y frukl<ln fö r HIl d e m ed a n
ledning av hun ge r s nö d e n l,und e ha i 10111

kam<1 a ll e fler erh å llande a v dopc l liil
ta re ]; 01111na å tnjul a ncl e a v u nd ers lö d. 

Missions- ,\Jla sl a /i o nern a i 110n an 
stationerna. oe h ell pa r i Shen si h a up p
repa de g~1llg('r Jör l ä ng re e ller l; orl a )"(~ hel 
IH' lt e lle r d elvis Val'it uppla g na av Inili

lä rcn ell e r fö r 10k a l,1 ii mbe tsverks ii nd a 
m a l. IIärulinna n inlrä dde d ocl; e n fö r
bä llr ing und e r sena r e d ele n a v somma ren , 
fas liin krigs lills tå ndet und e r h ös le n och 
JÖI"vinlern å ny o förviirra d e för h å ll a n
d en a . ;\\'('n Ba mhe mm e l i Sin-a n h a r v id 
ol ika lill fä llen få lt lll o llag a in k v"rlcr ill ga r , 
m c n d e t har va l'it möjlig l rö r Ma ri a l'c'l
le r sson all tr ot s d essa k v a rsl~1I1na P '\ 
pla tse n och v:,rd a sin a omkring 2(1) 
s ky dd s linga\". Blir clet bes lfle ndc uppgö 
r e lse mellan n. v. arm e n oc h d ess mol
sl ,'lIHlare, Iil r man J;a nske h OI> [> a s p ol m ö j
li g het a tl ~\ lc rbc sä lla även d e öv riga no
nans talio nerna, så sn a rt nödi ga krafte r fill
ItaS tillgä nglig,\. S talioll E;l n i Tungbnlll 
har e m el le rlid p å g run d ,lV d c s t ~i~1lli g:l 

illb'arteringarna 1lI ' ls l till s vida re llppg i\"as 
silsom bos la d för mi ssiu uiir, m e n a rbel et 
u[>peh ~tllc s a v in fö dda a rbetare sasom ul
s la l ionsve r k sa m h e l. 

Nödhjälps- !Vödh.iiilpsarbcl e h a r ulfö rt s 
arbetet. bland kris lna och dem n ii r 
s lcl encl e sa mt a ndra n ödlid a nde, so m ];UI1 

nal nås, och vilkas o m s lä ndigh e ler kun 
nat undersö ka s ge nom försa mlingso r ga ni
sa lionell . Utdel n in g av s pa nnm å l oc lt 
p engar, olika forme l' av ar bele mo t bel a l
ning ellcr' m a l, vä llin g kök i fö rening med 
Bibe lsk a br c ll e r l;ursel ' , sii rs kilt för kvin
n o r, oc h un ders löd ':\1 falli ga e lever i mis
s ion e ns skolo r sa mt f<1lligsk o lor fö r go~

sa r och flick o r , ii ve n~om ulvidga d ve rl;
~amhet i n a l"llh\' l11l1l e l i S in- a ll 11 <1 ]) <1 .'( ,111 

i s tö rTe elle r mi ndre ut s lr iic k ni ng hela ~Irel, 

oc h Vl h a ~e ll tll sellden där ige \Jom uppc
h ~dlas lill l ivel. Den lac ksa mh e l, so m vi
sa b Il ar e j v;lril ring a. men s k ulle lro 
l igen Y;lI ' il s löJTc, 0 1\\ e j s ~i mycken pro 
p aga n d a p å g ä ll m o t alll ull iind skl mcd p ~\

s tå cnden 0111 utländs kl förlryc k och utsu 
g a n d e a v l~ i lla s lillg ,i ll ga r. Eme llerlid h a r 
Il ödhj iiljl (, 1l varit ett p ;ilaglig l bevis ]J ' 

kris llig kiirlek OCll h a r gel l tillfiillc n a tl 
fr a mbä r a fröl s nin g s!Ju usbljlc l, s om ann a l" ; 
e j s lall lill hud s, "'I all " ;II 'h ' n lid eller 
m e del iiro för s pilld a . S ~\dan hj ä lpve rk 
samhet bo rd e om m öjlig l i samma elle l' 
s lörre om fa lllling fort sä tias hela v int e rn 
och y ,:II' (" n i elen mf\ll !l1cdE'1 i nflyla i w n
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Barnhem/HI'/ i S inan, där 5 missionärer oc h el/ hllndra/al i.'inrser linder vuren 
l e.(fa/ al/purlilft sju/w. 

nl'l"h e l i S hc il s i, d iil" hö s lskö r(i eil v ,1[' 

mins l g iva nd e oc h kilnppn s t 1\ ~lgol \T lc 
sa dclC's, I [[o n a n h al' ],r igs lills [;'!nc!el gjol'l 
nöd e n s lörre, än den på grund a v s],örc!e 
f örh~dl a n cJe n a behövt bJi, Dell a f(idl fdlal\
dc gö r det iiven S\';'ll"<l1'e a l t giva ll ~l gOl1 

('[[e Uiv hj ä lp, i "~'lI n erhcl som 111.1 a v l,ö l
d en oc h twis len P~l br~in s Je de bidrag vi 
kunna g iva gö r as yllerligl o lillriic:ldiga, 

Missions- BClri:il'fan cle missio J/ sarve/ur 
arbetarna.. na har ofiirm~lg<l11 a ll lill
godos(' arbe lels behov \' ,l rit synnerligcll 
kiinnbar, både bc:lr'iiflande de kines iska 
arbc:l<lm<l och miss ioniire rn a , ])e infödda 
l1lec/ar!J('larnos anlaL hal' kiinls o liLlr iie k
ligt i förhåll an de tilL dc s lora möjLigh e ter
na och dc: iinnu o bearbe lade omddcna jl,'t 
V,11'l liilt. och d e r'as k va I ilr:· i m[lnga L\ Il 
otillfredss liilJ andc h ilde iHHlli gen oc h i lll
lc:lleklucllt h~il1se(,lIllc, v,lrjiirnte utbild 

ningell i lIl~lnga 1,111 \'eu'il synllerligen 
bristfull. Del iiI' därför först oeh främst 
a v nöde n atl bibringa dc befintliga arb('
larrl8 siirskild hj~\l[> lill fortbildning i och 
fö r uppgiflen nödi ga kunskaper, och vi
dare all vidl'lga anordningal' för ulbildan
de a v nya sada na, som erfara l1errens 
knlLelse till andlig lj ii ns t, ly Ul811 stldan 
S VIl C'S hela fä llets bearbetande st,\ i fa ra 
a ll sj unk a i effek tivit e l. - Bland oss mis
sionärer ha jiimförclsCYis få fö riindringa r 
inlr iiff81. F], ~ln Sver ige fllcrkommo lill 
Lil le t, rdlll :Ire!s början till liden fö r 1<on
(('rensen i ok lober månad, C. .J , Bergqvis l, 
Ma r ia Bj ijrk lund, .J, ,\spberg, Nils och 
Olga S t\'l'e lius oc h Lilla Lel1ell, vilkell fÖ I '

sliirkning lIl g jo r de en s lo r uppmunlra n i 
\':11'1 nrbl'le, Vi hade dcss ut o m ho])p<lh 
l idi g<l l' c L\ vä lkom na d c å terv;\ndand (' al'
helarna Es ter Berg, Hanna \Vang oc h 
Mar tin BCl'gling, men del'as ulresa [;; '" 
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dröjdes genom de politisb, l'örveeklingar
na mellan Kina och Ryssland, så att de 
först närmare årets slut anlände till Kina 
och återgingo till sina förra stationer. Där
jämte hade vi glädjen till fältet välkomna 
de nya arbetarna Karin Andersson och 
Elsie Hudvall, den senare under året i äk
lenskap !'örenad med C. J. Bergqvist, och 
till Kina de under året nyutsända Ingrid 
Israelsson och \"ilhrlm Bergling, vilka 
börj<1l sina studier vid respektive språk
skolOI'. lIugo Linder är den ende som 
rest hem på semester, vilken han att börja 
med tillbringar i Amerika. Som stations
förest~,ndare i Yuneheng har C. J. Berg
qvi s t inträtt, och C. F . Blom därigenom 
satts i stånd att taga ansvaret för arbetets 
ledning i Honanl'u i stället för G. V. Wes
ter, som begärt att bli satt fri därifran. 
Joh annes Aspberg har övertagit ansvaret 
för Shanchow-Lingpao distrikt efter O. 
Car'len, men med löfte att all t[ort hjälp 

,skall ges Trån Juieheng för arbetet bland 
kvinnorna. Nils Styrelius har övertagit 
s tationsföreståndal'l'skapet I Shensi S. 
Presbyteriums två stationsområden efter 
L. H. Linder. Estrid Sjöström hal' [Itagit 
sig ansvaret för kvinnoskolall i Haneheng, 
och tillsammans med henne har placerat s 
Ida Söderberg, unde]' det Berta Flodberg 
tillsvidare h::tr sin hemvist i Yllncheng, 
fastän hOIl liksom Judith Hultqvist under 
senare delen av äret fått giva det mesta av 
sin tid till sjukvård på andra stationer. 

J-lälsotillståndet var under rMra delen av 
{,ret i allmänhet tillfredsställande ett för
hällande vartill de numera sedvanliga 
sommarferierna pä svalare orter i betyd
lig grad bidragit. Berta Flodberg syntes 
[tlervinna sina krafter, och även Hilma 
Tjäder och Dagny 13ergling blevo relativt 
starkare, varjämte Gerda Carlen befanns 
hava fätt varaktig nytta av den behand
ling, som föreskrevs henne vid besöket j 

Shanghai ~lret förut, . liksom även Minnie 
Nicholssons hälsa återställdes genom vis
telse vid kusten. Däremot var sjuldighc
len Ull uer hös ten och [örvin tern ovanligt 
slor. Utom mindre allvadiga sjukdoms
fall ha Ethcl Blom, Elna Lenell, Karin 
Andersson och Ingeborg l\ckzell alla ge

nomgåti allvarliga an1<111 av nervfeber, 
frän vilka vi dock hoppas att de med 
lämplig vård och vila kunna bli fullt åter
ställda. Maria 13jörldund har fått befrielse 
från sina lidanden, och genom hennes 
hemförlovning den 8 december ha vi gjort 
den kännbara förlusten aven kär med
arbetare och värdefull kr aft i arbetet. 
Meddelande har också nått oss att vår 
gamla vän och medarbetare Fredrika Hal
lin den 13 sept. ingick i vilan till allas vril' 
saknad. 

Vi som äro kvar i arbetet och iiga kraf
ter därtill manas a v vårt fåtal och V ~II' 

svaghet att målmedve tet arbeta på främ
jandet av allt, som befordrar ömsesidig 
sa mverkan oss emellan och med våra ki
nesiska trossyskon , samt undanrödja nde t 
av allt som stör ett innerligt samförstånd 
i arbetet, varjämle vi behöva utbedja oss 
Gudomlig ledning beträffande arbetets for
mer, särskilt med hänsy n till samarbetet 
med förs am l ingsorga n isa tionen. 

Yuncheng Sha, China, den 18 febr. 1930. 
Carl Blom. 

Verksamheten i hemlandet. 

Kommitten. Kommilt en för Svenska Mis
sionen i Kina har sedan fölTa årsberättel
SCII skrevs ej undergått annan förändring 

llarininlcndenlen O. von Malmborg. 
Cnder året invald suppleant i Kom. för 

S. M. K. 
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än alt marinintendcJJten O. von Malmbory 
invalls såsom suppleant i Kommitten. 

Marinintendellten O. von Malmborg var 
redan und e r åren 1919-1927 kommitte
ledamot, men måste sedan avsäga sig denna 
uppgift, på grund av alt han en längre 
tid vistades i Amerika. D å han nu åter 
kommit till Stockholm, är det oss e n s tor 
glädje alt åler få räl,n a med han s insa ts 
såso m leda mot i I\ommilten. 
I(ommitte ns funktionärer äro: Doktor 
Karl Fri es, ordförande; miss ion sföre s t~lll
dare E. Folke, vice ordförande, och direk
tör 1J. llallencreutz, ka ssa för valtare. Mis
sionssekreterare är miss ionär M. Linden. 

Kommillens arbetsutskott bes tår av föl
jande personer: Doktor 1(arl Fries , mis
sionsförest~llldarc E. Folke, rektor Joh . 
Wnman , direklör H. Hal/ encreul;:; och 
missionär Aug. Berg såsom ordinarie leda
möt er samt musikdirektör H. Gillgren och 
komminister Joh. Lindberg såsom sup
plea nter. 

Förteckning på Kommilten i sin helhet 
~Il!-rfinnes på sid. 181 i della nummer av 
nr missionstidning. 

Frlln S. M. ]{:s Californiakommilt e och 
S. M. 1(:s Minnesotakommille hava vi ej, 
cU ~lrsber iitteJsen skrives, haft gläcljen 
1I1011aga n,Jgra rapporter. 

Kvinno- Inom S. M. K:s Kvinno 
komrnitten. kommitle ha under [u'et inga 
förändringar ägt rum. 

Missionärs· Två missionärskandidater 
kandidater. hava undel' 1929 utsänts 
såso m missionärer till arbetsfä ltet i Kin a, 
nämligen pastor W. Bergling och fröken 
Ingrid 1sraelsson. Vid årsmötet l;ommer 
v. G. fröken Ebba Widen att avskiljas för 
s in heliga tjän s t, och Yi hoppas, att hon 
och möjligen någon annan av dem, som 
inlämnat ansökan om alt få il tgå som S. 
M. K: s missioniirer, på sensomma ren ska ll 
kunna utresa till Kina för alt så småning
om kunna bliva en välbehövlig förs tärk
ning för oe glesa leden av Herrens s trids
män P~I vart fält. 

flera unga tro sig hava fillt Guds kal
lelse att träda in i arbetet, och vi tacka 
Gud rör dem, samtidigt som vi an befalla 
dem ål missionsvännernas hågkoms t i för-

Fredrika Hallin. 
Ur. till Kina 1889. Död. 1929. 

bÖll. Behovet av nya mission iirs kanclieb
ter, siirskilt unge män, är alltjämt stort, 
och vi behöva uppmana varandra: »13ed
jen Iördenskull skördens lIcITe, alt 11<111 

sä nde!" ut arbetare till "in s körcl.» 

Missionärer Till Sverige har ingen av 
på semester. v{lr:.) missioniirer hem kom
mit seda n vi sist firade årshögtid. Miss io
niir J,. Hugo Linder har emellertid avrest 
fr :\ll Kina och vistas f. n. i Amerika, när
m a re bestämt i Californien, dit fru Linder 
hade avrest redan då rörra årsberä lleJsen 
s l, revs och där missionärsparet Linder nu 
också verkar för missionsintressets stär
J,ande. 

Utresande Höslen 1929 avreste ej min
missionärer. el re än fem a v våra missio
n~irer till Kina, nämligen fröknarna Ester 
lJcrg, Hanna Wang och Ingrid Israelsson 
samt missionärerna ,Har/in Rprgling Of'h 
'lVilhelm Bergling. Av denna, som vi tycJ(te , 
S{I välbehövliga förstärJ(ning har såsom p[; 

anllat ställe omnämnes fröken Ester Berg 
redan befordrat s till högre tjänst. 
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Maria Björk/und, 
tJtr. till Kina 1907, Död l~)L!I. 

Hemförlovade Under årel har I [eiTen 
missionärer. enlig t sitt all\'isa för oss 
så oförst åeliga radslut kalla l 0\'<111 ligt 
mf,nga av v~lril miss ionärel' hl'm tin s ig. 
l slut et av september kom helnbudel till 
v~lr gamla vördade dn fröken Fredrika 
Hallin. Hon [öddes 1843 oeh "ar a llts fl 
aven efter männ iskosält att se en mogen 
kärve. 

Det dl'öjde emellertid ej länge förrän 
ett nytt sorgebud korn: Den 8 dec. hem
förlov ades fröken Maria Bjiirk/und fl'~ill 

lielandel oeh tjäns len härnere. Meddelan-

Esler Bery. 
Utr. till Kina 1912. Död I~no. 
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det }uirom kom ej sasom en överrask
ning, emir fröken Björklund ju i n ~lgra 

rn fll1acler varit allvarligt sjuk, men m<ln 
kände iind[1 behov a\' all stilla sig inför 
Jes u ord: »\!au jag gör, rörs t~tr du icke 
nu, men framdeles sk,lll du fatta deL» 

Men ~innu var det ej s lut llled medde
landen, som för' oss \,Of'O sorgebud . Myc
ket ov~intat kOlli de l telegrafiska medde
landelom fl'öken Esler Bergs hemförlov
ning. Hon hade ju helt ny ss slåLt mill 
ibland oss härhemma fri s k och sLark samt 
glad ol;h lycklig i sitt arbete lör Herren. 
Vi mena dc, ,Itl hon väl val' n ~i s lan 01lm
biirlig, men lIerrcn hade andra lankar 

no!Jerl Bergling. 
Ur. till Kiml 1892. Död 19:lO. 

lör hennc, tankar så mycket högre ~ill \' ,' 1',1 
som himmcl en äl' högre än jorden. 

S~'t gingo liugra daga l' innan dt nytt 
o\'äntat sådant meddelande kom: Miss io
niir RO/Jert lJcrg/ing hade ockslt HtLl helll
lJud. lIan och hans maka sLodo just i be
grcpp all r esa hem till Svc.l:ige, el ,] han 
av s in himmelske Konung knllades att 
resa hem i en annan högre bem~irkc.lsc. 

MinneL av des ,;>! 4 IIefTens tjiinare ger 
rik a nledning till tack samhel för yad Gud 
givit genom dem. De Limna emellertid 
s tora tomrum, oeh vi behöva i hön ih ; g 
komma deras näru och Ui I'a S~tYäl som 
det arbete, som d c nu LHl Iiimna i'tt oss, 
so m iinnu iiro kvar i \'akttj ii ns tcn h ~ir

nerc. 
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Möten..\\'en i <'r hava d e möt en anol'd
nal s i Stockholm, \,jlka' år li gen bruka hM
LI s diir. De ha\'a \';Iril hög tid ss tunder, d ' l 
Yi LHt motlaga rik välsignelse fr ~l n (;ud, 
och (h"1 \'i OCks~1 fMt motlaga mycken upp
munlran ge nom Illissionsvännernas ];:ir
kksl"ulla intresse. 

Tisdags!Jöncmölena i BelesrlabTkan h a 
p;lg ,ill so m v~\nligl, [)cllagareantalel har 
yar it \Ingdiir S"SOIll röreg,'lendc ~\r. Siir 
skil l sisla lisdagen i varje m:'tn ac[, c\ ,\ 
"KiLJalitnken» har sin »särskilda cl8g», ha 
\'i h a H gliicljcn se nera unga vänncr ibland 
O'S. 

1',\ förslag a \' 11~lgra »!\ inaLinbll' » i 
SloeldlOlm ,Inordnades vid S. M, K: s Jö r
siiljning d iir dl »l\inabnkcns hord" , lill 
\'ill;el g,\ \'or illkolll1l10 rl';'II) olika delar a\' 
landel. och SO IlI inhl'ill ga de öYCr 700 kr, 
Yi l:l eka (jlld för' dcn glädje och ul'pnwnl.
r<ln, som hi.ij'i ge nom kommil oss lill del. 

lk s, l; . 1lI:1lJadsmölcna hava i\\,(,11 i ,i l' 
<lnu rdllals s" htngl dd variioss möjligl, 
:-1('llin gl' lI iiI', :ill dcssa tisdagsbiirH'miilcn 
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med utökal program även i framtiden 
skoJa hriIla s en tisdag i l11~naden de må
nader, d ~\ andra större möten ej ano l'ClnJs. 
Programmet för dessa möten lIpptagel' 
förutom böneslunden : Bibelstudium, ell 
~k ildring fr[ln missionsfä lt et samt säll
sLt plig sanwaro i samband m ed tedrick
ning, 

Bland mötrll på andra pJutser i\ll Stock
holm rniirkas \'~tra 13ibel- och l'ngdoms
\'eckor sommaren 1 ~)2~). De n e n a \'<11' so m 
\'anl igt anordnad pil Sleninge och den 
andra i Skellefteå, Båda \'oro oss till stor 
uppl11Unlr8n, Vi blevo ge nom de mötena 
i\nlllJ mera förvi ssa de om, a lt Gud har cn 
uppgif t [: t oss bland ungdomeIl, Följakt
li gc ll plallel'as ;\ven för inne\'<ll' ,mdc SOI11

Il1:1 I ' t\' ~1 s::i dan;) »veckor". :\n svarCI filr 
il'dningc!1 ;\ \' detta arbete ki.innes tungt, 
och vi i'lro i storl behov a\' \' i\nners hir 
bÖIll'l' och bisl:\ nd, 

S,ll11tirligl som \'1 ~:llunda fr<lmh,\ILt 
\,;\ra 1\il)('l- och Cngdorns\'('ckor < Isom 
sirskilda lJiilleiilllncn \'ilj:1 vi också till 

J)eltagare Bil)('{- och [' nydon1 succkun Skellefteå. 
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v~lra förebedjande vänner framför;) V;II·t 
varma tack för deras så värdefulla bi
s tånd. Vi länka med synnerlig glädje och 
tacksamhet pu bönckrelsarna oeh syfö.·
eningarna, om vilka vi dagligen puminnas 
genom de vi ta nålarna (en för va rje krels) 
på kartan i sekrelariatet, och på andra 
förebedjande vänner, som i sina böner 
ihågkomma vClrt arbete. Give Gud oss alla 
n~ld lill ulhållighet! Vi förstå alltIort huru 
belysande för det nuvara nde Iiiget det or
det är: »Den kamp vi hava att IJtkämpa 
iir en kamp icke mot köl! och blod, utan 
mot furstar oeh väldigheter oeh världs
härskare, som råda här i mörkret, Illol 
ondskans andemakter i himlarymderna» 
(EL G: ]2). 

Reseverk- Aven under det g'Jngna <trel 
samheten. har en rätt omfallande rcse
verksamhet ~igt rUIJl. M~lnga plalser i vå r[ 
land hava därvid besökts av missions
förest~llldaren, sekr., kassören, missionens 
reseombud och de hemmavarande mis 
sion ~irerna. Ilärunder har myeken lIpP
muniran beretls dem, som s:Ilunda Uti l lill
Lille besöka He r rens och mission('IIS viin
lIer i olika delar av landet. Många gri
pande bevis hava de f åLt se ]l" missiolls
vännernas kär'lek och lrofasta ulhållighet. 
,"i 11<\\'a si\lunda .·ik anl edning taeka Gud 
för de " iin ner ha n givi t oss. N u ville vi 
också S ~I gärna lill dem alla utlala elt 
varmt lack för allt, vad de varit för oss 
uncler det år, som flytt , ej minst för den 
gäs tfrihe t oeh kädek de lå lit Missionens 
sändebud få rÖlla. 

Missions- På expedilionen hava fö]
expeditionen. jande personcr haft silt 
permancnta arbetc: fröken Lisa Blom, 
kassör, fröken Svea Forsberg, skrivbiträde, 
fröken Iris Jansson, stenograf. Dessulom 
hava missionsförestandaren och sck.·cle
raren tjänstgjort på expcdilionen. 

Aven i arbctet p å denna plats L1 vi of la, 
ja, dagligen , se prov P~I missionsvänne.' 
nas kärlek och offervillighet. Till alla 
dem, som berett uppmuntran och glädje 
genom gåvor och bl'CV, som kommit lill 
expedilioncn, eller genom personliga bc-
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sök därstädes bedja vi alt OCks ~1 få ul
lala elt varmt ta ck" 

Missions- Verksamhete n P ~I Missions
hemmet. hemmet vid Duvbo har rOrl
gålt ungefär såsom föregående å r. S~lsom 

ordinarie före s tåndare för Missions hern
mel har missionärsparet ,111gLlsl och Åll

gusla flrr,., under året ljänat. 
Mi ssiollsvännerna ha iiven under det 

gångna ~Iret i s tor kärlek ihågkommit mis
sionshemmet och P ~l olika sält givit det sill 
s löd. Vi bedja därför alt till dem, som 
på el! eller annat sält visat s il! kärleks
fulla intresse för hemmet, J ~\ uttala vJrt 
\'<ll"Ina och inncrliga lack. 

Missionens Missionslidningen Sinims 
publikationer. Land har under det för"
flulna ~Iret utgivils eHe r samma plan som 
för('g ående [II". Missionska lendern »1Jans 
Stjärna i öslern» har ocks~1 utgivits som 
vanligt. Dessutom har en bok av fru 
J)agny Bergling utkommit: »;lJinncn och 
In/ryck.» I dcnna bok, som Uttt elt viilvil
ligt moltagande, skildrar fru Bergling 
hä ndel se.' ur sill liv, oeh boken torde vanl 
särskilt lämplig alt förelä sa l. ex. vid sy
förcningar·. 

Yi bedja alt härmed frI taeka alla dem, 
som bi s t."llt oss med hjiilp för all sprid~1 

Missionens publikationer. Det arbc let ä .. 
m~dläl1da ofta nog så pflkostande, men det 
skall ej bliva förgäves. Vi ville ocks ~1 här
mcd HI rikta en "arm vädjan lill alla våra 
\"~inncr: Gören vad göras kan lör att spri
da vår missionslidning och "åra övriga 
publikaiione.'! 

s" M. K:s ombud. under vcrksamhels
,int hava följande ombud slulat silt jorde
liv: Lantbrukaren S. Anderson, Brodde
rlId, Mariestad; lantbrukaren V. Hansson, 
K1cvshult; kyrkoherd e P. OleniLls, Ny
sälra; lanlbrukare .1. A. Rosell, Bröljärn <l, 
Mockfjiird; apolekare G. ThaveniLls, UI
rieehamn; folkskollärare O. Akessnn, 
Spjutsbygd ; fru lda IlbraIwmsson, Norr
köping, samt fru Emma Granlund, Sollef
ld. För deras insals i Missionens arbele 
lacka vi Gud. Viilsignat varc deras minne! 
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Följande personer hava linder ~lret son, Dviil'säll; herr Nils Svensson. Lax
mOllagit kallelse a lt bliva ombud för Sven viken; lärarinnan fröken Maria Bohlin , 
~ ka Missionen i l\.ina: LlHlbrukaren FredIIcjde. Gotland; fru E/in Carlstedt. Grän
rik /Indrrsso n, Brodderud, Marieslad; na; Hirarinan fröken Nora Gahnslröm, 
pros le n O. Car'/ ing, J3orgholm; komminis Elelhem. Golland; fru lInna GrönlJerg, 
ler Nils S. J.arsson, TIullsfre d; kyrkoher Duvbo, Sundbyberg. 
de E. Lind/,uisl, Flisby; h err Erik O/o[.s-

Statistiska uppgifter rörande Svenska Missionen Kina för år 1929. 
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Revisionsberättelse. 
Undertecl;nade, utsedda vid Svenska Mis Transport 30,P·17: 7a 


sionens i Kina senaste årsmöte alt g ransl,a G. & A. S\"enssons fond 2,000: 

denna missions räkenskaper för år 1929, A ll m. missioo,;rnc(lel.. 1 ,2%: 58 
 43,II ·l: 32 
L'I, efler alt hava fullgjort della uppdrag, Kontaut i k:t,;~an ....... 717: Sil 
däröver avgil'a följande berältelse. Obliga t ioner, aktier o. intec__k n_i_n_a _r______ IT_ 71.51'>1 . 7H 

Missionens inl,omster och ulgiller under Kronor 115,38:3: 9~ 
det gångna ur e t sam t den ekonomis!;a 

Inkomsler:ställningen vid urets slu t framgur a v föl
a) Gt:'homedel:

jande redogörelse. 
Allm. ruissiousmede l ... 182,07;,): 69 

Di\". llli ss ionsänclam:"d Behållning från 1928: 
(inf. arh., skol verks.,

PiL bank inne';l:leuc1 e 
mall!. o. kvinn!. semi·

Hob. Barnhemsfoud... 1,000: 
lJuxieroa m. m.) ... ;12,300: 62 


Emeli e Ake rlnnd s foud 2,32G 47 
 S. M. K:~ l'ensionsffJlld 1,85t;: 
S. M. Ks Pen sionsfond 21,4 91: 32 Emilie A.kerlnnds fond 140: 210,:],0 :3 L
i\1issionsllemsfonden ... 1';'000: 

T ransport 3(1 ,817 : 70 Transport 3:31,751: 2·) 
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Tr:lnsport 28,020: 44 211,465: :~8 

l\Iissionshemsfonden. 16 ,000:

G. 	och A. Svenssons 


fond ... ..... 2,000: 

Emelie Akerlnnds 


fond ............ .. 2,466: 47 


Allm. missionsmedel 10.768: 8·) 
 64,250: 'i G-

Kontant i kassan ... 680: 

Obligationer, aktier och inteckn. 6g.0.~1: {;l 

Kronor ;;S4,5,9 ·17 : !:li 

Tillgångar den 31 dec. 1929. 
I 	 hemlandet. 

Obligationer, aktier och 

inteckn.: 

Mission~he ro s[on den 4,000: 

A. Kosknlls fond .. . 2,000: 

S. 	S. fond .......... .. 3,000: 
S. 	 M. K:s l'ensions

fODel ... .. ............. 51,:)!)\): 

l~oberts b~l'ObeOlsfond 9,152: 7:3 

.På bank innest:l.encle 64,250: 76 
Koutant i k~ss:ln ...... fl 0:  64,9:30: 76 
Fasligbeter iDuvbo ... 48,00 0:
Inventarier iDuvbo .. . 2,:161: 74 

n :o pr. missiousex.p. 2, IR,: Ifl 32,551: (lO 

I 	 Kina. 
Fastigbeter 86,8 03 : 20 
Andelar Andclsför

eningen Svenska Sko· 
lan i Kina ll. p. :1 .... :11,800: - 118,60:) 20 

Kronor 305,637: 6',1 

Skulder. 

Inga 


Nödhjäl ps meele l, utsända under 
{lret 	 85,2!)\::?~ 

Till mi ssionsvä nnern as Uinnedom och 
tacksa m h,igl;omst av donatorerna ffi r e\'i
sorerna mcddela, alt .~p n()m Icstamenta
riska dispositioner a v röljand e avlidna 
Jlcrsoner nedansl ~lcnde belopp influtit un
dcr räl;cnskapsflret, nämligen: 

Testamentsmen~l pf lel' "dinon fnl 

Gustava BloOl'lvist, Sthlm. 1,000: 

Frå.T\ avI. fröken Anna Rudolpb;, 


Tom In, gi vet i lestamen te ....... 1.5 : 


Trausport 1,Ulo: 


1~0 

Tran~port 

b) Dltvbo Fastighetskonto: 
Hyror fL mis~i(")Dsbemmet ........... . 


c) Inkomst av tidn. o. bo1cföj'[ag: 

Pren.·med. [ör tidningen 4,001:;32 

Sfdda.böcker o. kalendrar 3,070: 41 

d) 	 Räntemedel : 
Utdeln. p:1 oblig , aktier 

ocb inteckn. 3,589: 87 

Bankräntor .... . ... .. . . 1,n07: 02 
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331,751: 2,5 

1,62,5: 

7,071: 73 

5,H16: 89 

UtgHler: 
a) M.issionwlgi/ter: 

Ut s,int till Kina 

av Allm. missions ' 

medeL.... .. ...... 

av Div. ii·ndamål. 
:\[issiollsresor ... ... 
Hemarbetares underhåll 

Hemma". missionärers 

ocb barns underbiiIl 
1I1issiouärskand. uthild

ning och nnderbåll 
J\li ssioniirers utrustning 

ocb utresor ............ 

Hyra ocl! omkostn. rör 
exp., postporto, tele.
fon o. telegraf, skri v
mater., a.nnonsering 

Ul. m. " ........... . 

Du vbo omkostnads

konto 

Utbo till missionsbem ' 
met, räntemedel. ..... 

il,48Q: 30 

3:l,011: 26 

2,006: 70 
27,,563: 

41 ,0ilG: 81 

2,124: 68 

14,3G8: 03 

1,133: no 

b) Kostn. tör Duvbo Jtlslighet: 
Underb. och reparationer ';.Du vbo 

e) Kostn. tör tidn. och bokförlag: 
Tryckuing och expo av 

tidn. Sinims Land ... 6,6iQ: 24 

Tr·yckn. rör bokförlaget :>,:,62: :~R 

d) S. M. J(:s Pensionsfond: 

Utbetaln . eul. s iirsk. bestämmelser 

Behållning till 1930: 
På b~nk innest:lende: 

Rob. B,unhemsfond. 1,000: 
S. M.K:s Pensions rond 27 ,025: H -

Trausport 28,025: 44 

Kronor 34,5, G4 7: 87 

17(J: :I O 

10,0-1\: 62 

870: 

~.ll ,4(j o: :Hl 
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Transport 1,015: För lösegendom: 
Testamenlsmedel efter avi. fröken 

Emma Öström, Norbcr~ ............ 6,608: 88 
Testamentsmedel efter avI. S~en Jo

han Perssou, Götabro 125: 
Testamentsmedel efter avI. frll He' 

lena Gilljam, f. Forssberg, Sthlm, 

jämte ränta ............ . ... . .. . ......... . BOG: -
Testamenlsmedel efter avI. doktor' 

inna.n frn Anna Hogren, Klippan 1,000:

Testamentsmedel jämtc ränta efter 

:1\'1. fröken Sigrid Rtorckenfeldt, 

Sthlm .......... ... ... . . ....... .......... 8,334: 33 

Första inbetalningen av testamenls

medel efter avI. fröken Johanna 

Lövgren , Norrköpi ng... ..... .... .... .. 4,500: 

Del av testamenlsmedel efter avI. 

fröken Johunna Lövgreu, d:o ..... a58: 55 

Testamentsmedel efter avI. Hlllda 

Sofia Peltersson .. ................ ...... 1,390:?~ 


Testamentsmedel efter avI. slöjd

lärarinnan Stina St&hlnncke 100: 
Del av makarna Alexanderssons, 

Malmö, tes tamente.. ..... ... :3,270: 


Testamentsmedel jämte ränta. efter 

av!. rrn Hedda Rosenlind, Sthlm .. 10,172 

T es tamentsmedel efte.r avI. Anna 

Mathilda Lindqvist, Sala..... 100: 
Testamenlsmedel efler a vI. frÖken 

Maria Bergh, fr:ln Barkeryds 

socken .... ......................... (iOO: 


Fröken Emelie Akerlnnfl, Sthlm.. 140: 

::;nmrua kronor 38,820: ÖÖ 

Hevisorerna hava tagit del av kommit
tens protokoll . varjämte revisorerna bli
,' it företedda ovannämnda obligationer. 
a l<ti e r och intecJ;ningar jämte insiilt 
ningsbevis [I missionens kontant innestå
ende medel ävensom åtkomsthandlingar
na till missionens egendom i Duvbo till 
lika med brandrörsäkringsbrev å följande 
belopp: 

For missionens fa sla cgendomar: 

Kr. 70,000: - för i'vIissionshemmct jämle 
flvgelbyggnad oc h kl'. SO,OOO: - föl' Bar
IH'I1S hem. 

Kr. 14,000 : - \'id hemmcn och kr. 
5,000: - vid kontoret, allt i Brandförsäk
ringsaktiebolaget Norrland. 

Vid allt detla har int e t varit all erinra . 

I3csöl< har a\'lagts å iii issionshcmmcll 
och iaktlags därvid, nll byggnaderna bc
funnos i gott ski ck. 

Räkenskaperna med tillhöra nde \'erifi 
kationer jämte värdehandlingar hava be
funnits uti utmärkt god ordning, och drl 
under revisionen ingen a nledning till an
märknin g förekommit, få vi tillstyrka att 
full och tacksam a nsvarsfrihet för förvalL
nin gcn av missioncns medel uncler år 192!J 
varder Kommitten för nämnda mission 
beviljad. 

Slockholm den 12 maj 19:30. 

Jo'. T. Olsson Carl Bobcrg. 


Tycho c. Ldw. Dahlin 


KommiUen för Sv. Missionen Kina. 

n) ordinarie ledamöt er: 

K[trl Frie;;.. fil. d :1", ordförande, Saltsjä·SL"r
Cingcn (r. 1897 , o. 1905, r. 19'21, o. l!)'2 G). :· 

V Erik' Folko, mi " ion s[ör PR t{,\ nclare , vice ordf .• 
S. r.L 1\:s Fxp. , Drottninggatan 5.;, Slock· 
holm (ID07). 

Jn. lfallcncrcut7. . direktör, ka," 'l.förl'alture. 
Djttrs hotms ö;by (1921) . 

V I:. J\rUrro;lll. kyrkohe rde. J iiq:en ( I!I:C~ ) . 
v~'\ugu ~... t Berg. lni ss ion ~ir. -ivli s:-.i on shernrn ct 1 

})LlV bo. Su ndbyberg (1(l'2!)). 
v Ann:! C:,," ri i n, fröken , 1\ rbi:ian ",tad (1 HZ1). 

::) vell J " liJlsOJl, f! rosshandlare. Orebro (H):!.I). 
'/J. \' (PI ~{alflllJOr" , talluliikarc, ::;tor'kbollll tr. 

1\)~~. o. lOn) . 
1\. Kilen ill' . apotekarc, Göteborg ( 1021). 

V Se lma K"hlad . fröken. Skcll Pitc:'L (lO~S). 
J .J. Rirrlll;:Il . r ek t or , St('ck!toIIll (o. Hl!)7. 1'. 19~1. 

s. 1026, o. lO'!!). 
v' C lIst. Tö rnq\'i s t , di,,[>oneut , }."orrköping (10:2 -» . 

b) SU}ipleanter : 

\, Knllt Hrrgh. lIll'<!. d:r. Trnna ~ (r. lSn . s· 
l a~(i) 

..j Jo: ., ler Fr('r!lWr!!. frll . c\linC!" ' a .'i (10'28) . 
"H. (~ i lI g.,. c n. - ·,,"r s ikcliJ'f, k Wr. c;tockhol rn (r. 

1022 . '" 102(;). 
Job. Lirl<tLJe rii komministcr, Stnr'kholrn (19:?G). 

* Arlalen angiva aret för in",,1 i kommitt01l. 
Tecknen o. = orJinarie ; r. = n \ dg:vand e: s = 
su pplean t. 

http:ilIg.,.cn
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J O. von Malmborg, mariniotendent, Stockholm 
(o. 1919, s. 1929). 

J V. \\' isborg, ingenjör , Malmö (1927). 

M 'issionssekl'eterare: 

Martin Linden. 

S. M. K:s kvinnokommitle. 
Ma ria Berg, doktor in na (1902). 

Elin Holmgren, fru (1902). 

Loui se Schön, fröken (1902). 

Emma Beskow, fröken (1904). 

Bell Fries, fru (1908). 

Inez Bölling, fru (1910) . 

Louisa Tottie, överstinna ([921). 

Karin Wennerström, fru (1922). 

Judit Högman, fru (1928) . 

Emma ](ru e, fröken (t928). 


S. M. K:s Camorniakommitle. 
O. Pearson, mr., kassör. 

Ole Alen, mr., sekr, 

Jo hn Loven. mr. 

K . G. Lindkvi s t, mr. 

Carl Fabl~n, mr. 

E. H . Lindqu ist, rev . 

S. M. K:s Minnesotakommille. 

SödergTe n, C. J ., pastor, t rol. d; r. ordf. 

Johans60n, Albert M., post" r, sekr. 

Miller, Samuel M., pastor. 

Dablhielm, Erik, reda,kWr. 

Williams, Josef G., mr. 

S. M. K:s missionärer 

samt året för deras första ankomst till K ina. 
Carl Henrik Tjäder .......... . ... 18 9 
Hilma Tj ilder (f. Blomberg) .. . ... . ... l 92 
Axel Hahne .......... . . . . . . . . . . . . . lSDO 
Anna Hahne (f. Watz) .. 1893 
c'An na Ja nzon ........ . .. .... .. . .. 1890 
Frida Prytz ....... ...... ... .. .. .. . 1890 
Carl Fr. Blom 1892 
1;:th I B lom (L U sh"r) 1001 

• '· Theodor Sandberg .. . . 1892 
...·, ·ck iilC Sundberg ( f. 1:i lu l'h au;;) 1 8~ 1 

J Dngny Bergling (f. Aas) .. . . . .... . . 1893 
" 	 *.'\, nn a Edks~ () n . . . . . .. . . . . 1892 

· Ebba BIlren ... . I ' ()4 
v " Uugo Lind er . . 1. I)~. 

v**Ma rie Linder (f . Bordsoo ) .... . . . . . 1003 
v"Emma Anders ' ou . .... . .. . 1 ·U.) 
Maria Pettersson .... . ... . l ' 90 

V*Inez Dölliug (l. Berze li us) 1!)0~ 

'Ossia n BeinhofI ..... . .. . . . 1002 

-	 "'\ istas f. n. i hem landet. 
•• Vis r::l' f. u. i L\merika. 

"Edith Beinhof[ (f. Rowe) ... ........ . 1902 
II Oscar Cu rl ~n . .. .................... . 1902 
v'Gerda Carll!n (f. Wetterstrand ) .. .. . .. . 1904 

G. V. Wester ... .. .. ... .. ... . . 1903 
Maria Nyli n .... . .... . ... ... ...... . . 190"

.j"Richard Anderson ... . . ..... . .. . ... . 1905 
v "Hildur Anderson (f. Engström) ... .. . 1908 
v"Judit Högman (f. Gud .afti so n) ..... . .. . 1905 

-Maria Hultkruntz ........ .. ... . ... . 1907 
Malte Ringberg ' . ...... . . . . . . . . ... .. . . 1908 
Tda Ringberg (f. AndeF.;;son) .. ...... .. . 190:3 
Nils Sty rel iu s ........ .. ..... . ... .. .. . l (lO') 

Olga ,··tyrelills (f. Ahlm"n) .. . .. . ... . 1\JU :) 
ngeborg Aekzell . . .... . ... .. ......... . 1912 


vEs trid Sjöström .. . . ....... . .. . .... . . . 1915 

Judith Hultqvist .......... ....... .. .. 1916 

C. J. Bergquist .. .. .......... .. 191(i 
El s ie Bergqu ist . (f. Rudva ll ) . . ' 1 9~5 

*Kath. Engbäck ......... . . . . .. .. . . . 1919 
"Elsa E ngbäck (f. Eng., tröm) 192 t 
Bll.Ht T,enell .... .. 191D 
Haun:t \ Vang- . . 1!)~1 

.Joban ne A. [,berg ........... . 1922 
''' 1\{orris Be rgling ....... . . . ..... . 1922 
;·Curo1:J. Bergling (f. Rud ,·" II ) . . . .. . . . . . 192~ 

Minnie N icbolson .. . . .... .. ... . .... . . 192:3 
v Lisa. 	Gusta fsson ....... . . . ... . ....... . 1n3 

Martin Bergling ... . . .. ... . l!)~~ 

Berta Fl odbe rg " 192G 
Ida Söderberg ... .. Hl26 
Karin Anders. on 192~ 
Wilhelm Beqd ing Hl~!l 

rngr id I s raf'l <on 19~9 

l Itema.rbetet anställda: 

"Erik Folke, missionsföreslit ndare \SS7 
I immi Folke (f. Beskow). 

"Aug us t Berg' . . \ 890 
'1Augus t:t Berg (f. Huland er) .. . 18()~ 

v Mart in Lindl!n, sekre te rare . " 191(; 
"' Gust.af Adolf österberg. reseombud. 
" Lisa Blom, fröken , kassör . 

'vea Forsberg. fröken, skr ivbi tr'id e. 

Iri s Jansso II , frökpn .. lenegraf. 


S. M. K:s ombud. 
a) M anligo. ombud. 

Auder. , on, .'\nder". lan tbr ukare, c.: isse lu.,. 
Andersson , Elis, lantbrukare, F röberga gård. 

Norrköp ing. 
Andvrl'. on, Fred .. lan t IJrllk:It'C" Tlrotlderlld , 1\[a 

I'i.'\~t au . 

Ancl< ' rl"OIl, :to; il ." herr I·ilIklLD s l:t. Brun fl o. 
Andersso n. G.. lan t brukure. Svamperyd, Flisby. 
Andersso n. (;llst ., l 'lUt;,rllkare, Hag,;hult, 

Kl vshult. 
Andersson, VaJfr. , prerl ikan t, Fh'ethlod:1. 
L\r~n. Emanu el, över lärare. Norrköping. 
Arvidsson, Sigfrid, mekaniker, Höganiis (övre) _ 
13erggren, Karl, kyrkoherde, Tors::" •. 
Bjurs l en, K. E., riksbanJ,skassör, t :i.iteborg . 
Bli xt, Simon , hanulanue, Göteborg. 
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Blom, F. G., 11i roverksadjunkt, WCistbroga, :'ilv· 
sjö. 

Bohlin , il., folk,koll,irare, ILil lunge. 
Bolin. Rud .. land.-tingsnl<HI, A I(\'a, Hem.-e. 
Boman , E. G., kyrkoherde. H ammerdal. 
Bredin, J. il . , kyrkoherde, Byururn, 
Brodin. E .. i".brikör, "rad ,; ngsholm. 
Jl y~t riirn, Je., kyr !; uhcrde, Hå neå. 
Carlbom, A. L, kyrkoherde, Backe. 
Carling. O.. pro"t, Borghollll, 
Carlsson, C, W" predikant. Sjölorp, 
r"rl son, ]Lenr ik. kyrkoherd e, S"nda. 
Carlsson, S. A., herr , Hvet.lnoda. 
Carl~so ll , Thure .'1. J" hirar, ·, Vi]'" ~"I i -kug, 

Jönköping . 
Daulberg, F. G" f. d. folkskolhirare, Lnods · 

bruon . 
Dahlin, Tycho, rnissioossekr. , Stockholm. 
Dahlström, O., predikant, J\Iulmb:;~k, 

Dill ner. J., trädg~rdsm1istare, Bu re;].. 
Elmers, O., kontraktsprost, Vånga . 
Eriksson, K, förste lärare, Falun, 
Erikssoo, C. Th" herr, Berga Stenhuggeri, 

r;:'lmla. 
Eriksson, Erik S ., Inaturukare, Vad, Viog· 

åker. 
Eriksson, K, mjölnare, Ullungsfors, Edsbyn. 
Fagerström. F. V., helT . 1-, r,unfors. 
Fa lk, J, . komminister , Högsjö. 
Feldt, O~car, redaktö r , Vittsjö. 
Flodio, Hj. , haod!., Mot a la. 
Forshell , J ., Plym ., kyrkoh erde, Ihctlandtl. 
f-' u r ~man, O., h1irad,dom are, For~hp:l:, 
f'orssander, Carl. hUlIdI. , Herrljunga. 
Forse ll , HlIl,,·n. hen, Li"\'I'isd, 

Forsgreo , Fred" herr, i::iundsvaJI. 

Friden, Job .. herr, Ulricehamo, 

Geroer, A. , överingenjör. Malmö, 

Gunnanlo, K . A" " t' l. tloosföl'<'s lnndarc , A"akn, 

Gustafssoo, K., lantbrukare , Sunocränga, Flisby. 

Gus tafsson , P. J. , laotbruk:ne. Tenhult. 

Gustafsson, Vilb ., fabrikör . Tibro . 

Gustafsson , O" precliknnt, Espelmlnu, EkenCis· 


sjön. 
Hall, G .. hemman säga re, Rök. 
Halvarsson, O., herr, St römsda ls uruk, 
l1an son , Carl. inspekto r, (:ö(eborg, 
Han sson, A ., kamrer, TIolsby bruun. 
liansson. 0" kOHtra kb l"·u.o(, :::lo leH(un<l . ;:""0 r r· 

\'iken. 
Hel lgreu . Knut K, folkskolIiirare , Malåt räsk, 

ll ,·rnllerg..1" ~C "i -- Ilillldlarc ..I .',,·all. 

ll oi !u nd, T;:, J" di ' I'0IlEo-nf , lUl s unda, 

HolmIund, Albin. hand!., Bastuträsl.;:, 

Hultberg. \' .. f. d. folk~k ol "irarc. Yiirll:lfllO, 

Hylander, "I" kyrkoherde, Fjärdbuodra , 

Hnger. Ni ls. kontraktsprost . Hygg~ten, Motala. 

[saesson, Efr. , band!., lIIariestad, 

Tsaksson, H. , herr, Fridhem , Älgarås . 

Jaosson, Alfr., grosshaodlare, S"lt-jÖ-Stur . 


Hngeo . 
.Johansson, II , P" l:wtbrukare, S. Liodkulla, 

Hamfal !. 

Johan.-su n. An' id, lanl brukare. JOII SlIlld , Jäl' 
I'J,-a, 

,)ol1"n,-,oll. F .. lanturuka re , Tyskaganlcll , Kin· 
nrll:i..1 I n 1<:1.. . 

,/uh :lll ' '' ''I', ..1, Georg, folk.- kol!i;r'lrc. O\'ik,' n. 
Johan. 00, J" lantbrukare, Rude, Gisebo. 
Johans on, J ., Inntbrukure. Essgärde, Husaby, 
Johunsson, S., u:lndlande, Eksjö. 
Joban ssoo, S" gru>'shand Jare, Luleå. 
Johan sson, Vikter, mi8sioll"förestltlldare, JÖn · 

köping, 
,1()lllh ~ U II. .J. Y, f()lksk o l"lr: l r ~, HO\'~hilf, 

Jon sson , A" fabrikör , Rosen fors. 
Jonsson , J. k, lanturukare. V,inJ e, Medaluy. 
.Jo /l sso n, Per lantbrukare, l\"rin,~ < tor[l, ötPI\' 

'jön, 
.101l,,,on , PI' r. lanlt.l'llka n·, l:lod'lkcr. Sör,illg, 
l,uJJillg, H. , gymnastikd irektör, Lund . 
I~url sso o , Albin, folkskollärare , Göteborg-, 
Earl ~son, Aron. kontraktsprost. G reho. 
]\:t rl g~o n , J) 'I\'id , lantbrukare , .\;;en. Ek,,· 

n'is .· jön, 
I\:arl ssoll , E. g r ossItand l., FJugcs t:l. 
.I\ ;trlsson , GOl tlr" lantbrukare, (hlsnforp. Bo· 

hul t. 
!\:arlsso n, Johan, svarvare, Bodafors. 
K.ar b >so n. J,,,rl , laotbrukare. J cil'\·sii. 
hje llbe rg, G., brukspatron , Valåsen . 
K ling'n<!f. G., kyrkoherde, Göteborg. 
Kulier, C, J ., (olk kollärare, Anten . 
K ilr,-f riilll, Aug.. s la li ongin;.pekfllr , :" p riing,

\'ikp.n. 
L:-rgerberg. Bror , folkskoWirare , Brånstn, 

l\.umlu. 
T~;, ~.vr~ren . ~ \ .. kaKl' lllgn sllI:l kare, Heltl~E'. 
Larsson, Job., luntbrukare, HemIDungs, Hab· 

linguo. 
1.ar"oll , l\' iI~ , ~" ktlllllll ini,l"l' , llll lt ,fn·u. 
L~lrs son , Lar s, kommunalordf., Alsta, Nor· 

derön. 
Larsson , Oscar, lantbrukare, Aoaryd, Brötje-

mark. 
LUllrell, E .. kOlllutiniste ,', Stockl101m. 
Ll' ijoJlhuf\'lld, K .. kon l rakl-l'ro~t, 8iderUiljl' . 
Lindelöw, Juoci, fo lkskoll,irare, Amn,ehcrg, 
Linder, Ju!'0.f , lärare, HögaoJs (nedre). 
Lindg reJl. G" kyrkoherde, Burg. KOClppuad"ll 
Lindholm, J, P .. skriidd:Hmcigtarc, VirserllID. 
I,i l"l k \' i"t. I'; rik , kyrkol"·I'lI,·. lil i,I ,,\', 
r, ings tröm, A" folkskolJ"rare, Klintehamn. 
Ljungqvist, C" direktör, Mullsjö . 
Ljllngkvist , Otto, järnhandlare, Skövde. 
Löfgreu J Aug., gods~igareJ Baras. 
MHkg ren, ,\Ihcrt, kyrkoherde, Bygdeå. 
J\-[agnu sson , O. , luol uruk n rc. Orrviken . 
:lrogcnsen, F .. bandlaode, Mörby. 
Må rtensson . M" lanthrukare, Orrvike ll, 
Nilsson. A.. folk skollärare . örebro, 
[-.Tils!'on , Ax., n,imndeman, G ropen . 
Nil,,~o. Bro s t , kantor . Kri stdnl:J. 
Norbeck, O. , kyrkoherde, Mo, Helsingmo. 
Nylaoder, J. A ., kommunalordf., Björköby 
N)'lio , (J., t. d. folkskollärare , örebro. 
Odbner, C" rådman, Mnriestad. 
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Ohlsson, N.. A., folkskollärare, Grötlingbo. 

Oloföson , Erik, herr , DvUr~jltt . 


Olsson, Anders , niLmndeman, Norderön. 

Olsson, Carl, kyrkoherde, Fryele. 

Olsson, Ivar, hovrättsnotarie, Lidhult. 

Ottosson, N. P., herr , Solshester, Skede. 

Oxelqvist, N., verkmästare, Huskvarna. 

Palm, J., polismästare, IIälsingborg. 

Persson, A. M., uämndeman, Algebo, Åker. 

Persson, G., lantbrukare, Halffara, Svaneberg. 

Persson, Ivar, lantbrukare, Hagedahl, öone· 


stad. 
Persson, Storåkers Erik, lantbrukare , V. Björ· 

ken, Siljansnäs. 
Peterson, Fritz, pastor, Stockholm. 
Petersson, J. A. V., folkskollärare , Mönsterås. 
Petersson, N. Aug. , fabrikör, Värnamo. 
Pettersson , Edvin, trädgårdsmästare, Nysund, 

Mölnbo. 
Petterssou, C. F ., folkskollärare , Skattuugbyn. 
Pettersson , G., godsägare, Götaoro, Kumla. 
Pettersson, Joh., bagarm,istare, Ovanmyra. 
Pettersson, J. A., herr , Götene. 
Påhlman, Axel, kyrkoherde, Rök. 
Redell, J. E., kamrer, Stockholm. 
Renqvist. K. A., överlärare, Piteå. 
Rose n, N., disponent, Ystad. 
Rudvall, K. rektor, Jönköping. 
Rydqvist, K , kyrkoherde, Gistall. 
Samuelsson, A., lantbrukare, Sandåkra, Bäck· 

seda. 
Samuelsson, Emil , resp'ekr., Nye. 
Sjöbeck, Frans, smidesmästare, Hed vig-sda l. 
Samzelius, E., banktjänsteman, Kumla. 
Sanuelius, J. S., kyrkoltede, Ljungby. 
Sisel!, M., folkskollärare, Mora. 
Skoglund, Edrn ., direktör, Stockholm. 
Stagner, G.. folk.-koleinspcktör, Kris.tineliulIJlI. 
St.een. lIfa rtin. ha ildluude, östers und. 
Sten beck, C" kyrkoherde, örebro. 
Stenqvist, J. D., fabrikör, Kvidinge. 
Sundby, Gustaf, kamrer , Finspång 
Sunden, C. V., fabrikör, Lindesberg. 
Svanberg, J., maskinist, Karlskrona. 
Svensson, G., kamrer, Liclköping. 
Swensson, J., postmästare, Säter. 
Svensson, N. B., kantor, AlghuJtsby. 
Svens.son . Nils, herr, Laxv iken . 
Svensson, Gottfr., sekreterare, Gävlc. 
Svärd, G., mjöln are, Hörle. 
Söderström, J., folk skollärare, Nedcl'by, Viir

namo. 
Thörnqvist, S., godsägare, Maspelösa 
Tideström, Hj., kyrkoherde, Bjursås. 
TooreIl, C. K, lantbrukare, Ettarp, Hok. 
Törnblom , H., stationsinspektor, Södcrhamu. 
Unosson, C., förvaltare, Skebobruk. 
Waller,t)'~"d . Alf)'., foll.::skollilran', Sk illinga· 

rycl. 
vVrernernan, A., komminister. H,indene, Skara. 

Windahl, B., grosshandl., Figeholm. 

Werner, L., lantbrukare, Rörås , Mariestad. 

Westman, A., direktör, Korsnäs. 

Westling, V., kyrkoherde, Lindesberg. 


Wittencrona, A., kontraktsprost, Adelöf. 

Zellner, A. V., kommin ister, Hagalund. 

Aström, J., kronojägare, Hålland. 

Obel'g, F., teol. dr, kyrkoherde, ii ppcl\'ikcl.l. 


b) Kvinnliga ombud: 

Ånders:"iull . J'::dit., fru, LcrlJC'rgel , l\YV[Ulg. 
Anc!erSS(Jl.L Elin, fröken, Vadstena. 

Audersson, Hilda, fru, Applel'yd 3, BrÖrm,elll·u. 

Andersson , H ., fröken , Hareryd, Flisby. 

,~ndren.' Hedvig, fröken, Karl~krona. 


Anjou, J' .. fru Trollebo, Herrl j un ga . 

Bergh, Olga, lärarinna, fröken , Västerås. 

Boberg, K, fru , Kalmar. 

Bondesson, Lydia, lärarinna, fröken, Naglarp, 


Björköby. 
Bohlin. Maria , liirarinmt, fröken, Hejde. 
Billing, 'K, fröken, Flisby. 
Björk, Agnc.s, länuillna, [,öken, Hjogg-blik. 
Brandin, Jenny, lärarinna, fröken , Stockholm. 
Brunskog, Eva, fröken, Falköping-Ranten. 
Brusewitz, H., fröken , HOI·a. 
Burman, Mar(a, seminarieföreständarinna, 

Lycksele. 
Burman 'TIlelmu lärarinna fröken Fahhnark . 

Hjoggböle.' , , 
Bäärnhielm, Aina, fru , Skellefteii.. 
Carlsl·cdt .. Elin, fru , (;r;;nn[l. 
C'arbsoll . Jo:8t~)'. fru ti jöag-iinl, (j,;t,,·r!..;c)'.,lwrga. 
Cedervall, Hann a, lärarinna, fröken, Osbac· 

ken, Sand hem . 
Dalbolm, Anna, lärnrinna, fröken, Kristdala. 
Danielsson, Brita, fröken, Ytterg;irde, Oviken. 
Didoff, K., fröken, Växjö. 
Edin, Alice, fru, Piteå. 
Ek, Maria, fröken, Wrigstad. 
Ekberg, Elsa, fru, Mariestad. 
Ekström, Hanna , fru, Katrinebolnl. 
Eriksson, Anna, fru , Laxu.. 
Eriksson, Helen a, fröken, Kilafors. 
Fall, Lydia, lärar., fröL<en, Ärteryd, Hiiger

s tad. 
HOI'sell, Adelia, fröken , Lo oo n'i s. 
l:"hnströrn, 1\ura, liirarinnn., fröken. 1-:t"II1"III , 

(; otl"nd. 
(:allander, G., fröken, Uppsala. 
(;;1\'clin. Hulda, fru, Stöde. 
(;rHnath, Ossie, 'j nhkötc rska. (;1')'('ksoo. 
(:,·anlund . .\g·u,' •. friikpll. S kellefte,l . 
Gröuberg, A ., fru, 1';:"r1;1\·;i:.;<:n :32. DuI'lJl). 

Sundbyo rg. 
Custaf6son, Jenny. fröken , Vad,;1 "na. 
(]öran: 'on, En:lI11;l, liirarinna, fröken , Bruu[lo. 
Il:lbbe, H., lärarinna , fröken, Jämsenun. 
Hedengren, Elio, fru, Lanna, Hidingebro. 
Hedenströrn, Elsa, fröken, Tol1cHe, Stock

holm 1. 
Hultkrantz, 'M., fru, Björnö , !lleljebol. 
Johansson, i~lida, fru, Ston'C!'ardeo, Kiull e 

malma. ' 
Johansson, Anna, fröken, Framnäs, Köping. 
J ohansson, Annie, fröken, Bo r. 
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Johansson, A., [röke n, A lingsås. 
• J o han sso n, Emy, lä rar. , fröken, Boden. 
Johnnsso n, Hilm a, [röken. Forssa B r uk , Katri · 

neb ol m. 
.Toll,,-,o n , .'\ .. fru . Arn ,is, O~ter'ing . 
. )'on "80 n, Angusla, fru , Vlinfors. S [>;;1:1 1111. 
Ji.a. r1SSO Il , 1-'1. fru , }\ri5t<1al:1. 
Landgren, S., frök en, Ys tad . 
Larsson , Kerstin , fru. Are. 
Liljesson, Anna, lärarinna, frö k e n , Grebo. 
Lindberg, K, fru, K öpenb amn. 
Lindberg, Gertru!l, I,i rari nna, fru, Djiirmelund . 

FlIker. 
Luck , Hildn r, fr öken, Stockhohll . 
Lu nd berg, Rut , liirarinn:1, fröken. Stock ho lm. 
Lundgren , Maria, lärarinnn, [röke n , Värn a, 

Linköping. 
Lundbolm, iVIn.ria, fru , Kumla. 
Lundqvist, Karin, prost inna, Hembull, 

Stjärnbo\'. 
~ [arkl und , ~. , [ru Jhst utriisk. 
'Matt o n, Da Olt , [röken , Stock holm. 
JVfen kow, G. , fröken , Visby. 
Nilsson, Hanna, fru , Sävsju. 
N il sson , Lisa , fröken, Sjövik, Edsbyn. 
Olof~ ..;on , Hilda, fru , öhrviken. 
OlssOG, lOa ra , f ru, Borgvik, Oviken. 
Petersson, Alma, fröken, Bkirst a , Hack"a . 
l' et ersson , Fredrika, fröken .. Bjö rIdinge. 
l')et c rson, H a nna, frök en, Sjömarken. 
Pet t e r ~~() n , j\ nna . frl)ke ll \ Tidah olnl 
l'ette r "~o n, H anna, f r u . l;: a rl s tnd. 
Pettersson, Td a, fr öken, Ski llio g a ryd . 
Hunnb,ick , Rilma , fröken, Uppsala. 
S am uelsson , E., hira !'inna, fröken, Ljungby. 
Sa ndberg, Ol ga, fru, Mi ste rbult. 
a[ SandelJerg, J . . [r u , V iiuerslJor!;. 
Steen, ITel eue, fröken, nvetland a. 
Stork. T~I:1ra . fru. Rok. 
~l lI1de-ll , J .. fru, S tockholm. 
S"en 'i ~on , Olga.. fru, Sall darlle . 
Sq>n, 'on. M., [r liken , Vi sby. 
Tornll\ o~. A n n:l. fri;kr l\ , ~[å n sta, /i!,·dn lpll . 
Uh rho ," . J., fr u . V iirll :llllo. 
Ulfr. LOlli,p. fr iikcll. :-; tod<l',ol m . 

" 'ahllJerg-. E llen . sillbköt~r"ka, nal s· R, ·,;f,oek. 

\\ ·e;Jlberg. E ., fnl. '1\ n rL;t.1-d. 

\\·,'nnrrl,erg. Elin , liir8rinnll. friik('n. F;ö(! r r 


11 :1 11111. 

\Vc.- tcrs lri i'iI, Elll rl i,t. fru , njlll· -;holnl. 

Viklllnd , n 'I\'!J !'o. 1;[1·:lri llll a. frlikell. Ho n;;· 


h() l ll ! ) 'J-T:lrgshallln. 

Visa tillningen t7h' ecLJ'a vltn

nm' och bekanta och uppmana 

den~ att prenum M'era å den

san1/lna. 

PROGRAM 
vid 

S. M. K:s 43:e Å R S M ÖT E 
drn 23 maj-I juni 1930, 

OnsdaQPn den 28 maj. 

1\1. 7 C. Ill.: Möte i S tads miss ionens Kyrk sal, 
Sto rto rge t 5. 

lnl cdn ingsförcdrag av miss ionsföres til ndarc 
E. Folke. 

Va l a l' ordl'. och sekr . I'id m ötet. 

Revi s iousberii tt else. 

Fräga om ans varsfrihct. 

Val av r ev isore r och supplea nt er . 

Bönest und. 

Föred rag av missionär Aug. Berg. 

(;cmensam tcsupe . 


J,ri s!i Himm els färdsdag elen 29 maj. 

1\1. II f. m. : I Retesdakyrkan , Floraga /on 8. 
Jnledning av missionssekl'. M . J.inden. 
I" 'edi kml nI' miss ionär Morr is Bel'g ling . 
Fröken Ebba Widell.' a vsk il jning till miss io 

när. 
I.enarc: Miss ionsföl'Cs l. E. Folke. 

1\1. 3 c . 111 . : (;emensam m idd ag på K . r. U. !If. 
(r.xcels ior), B irger J a r lsga tan 35. 

1\1. (j c . m. : I Be /esdokyrkaI\. 
Inl edning nI' miss ion sförest. JO. Folke. 
Utdr'1g II I' ;\rsbc rättel scn . 
Kor ta nnföramlen nI' frökn3l'11n /.isa Blom 

"dl JObb" Widen. 
.\ vsllltni ngsan föra nd c :'11' mi ss ioniir Rik. An

r/ p/'., nr, (eventue llt ). 

Fl'edalJCll den 30 mu;. 

Loka l : Stadsm iss ionen, Stor torge t 3. 
Kl. 10.:]0 f. m.: Bibclstudi um. Rektor Joh. Ilin

IHUrI. 

1\1. 11.30 f. m.: Rast med bffcservering . 
1\1. 12 n\. : !\fu te med kort a nnförandcn öl' c r 

äm ne t: »!'or'ntid, nutid, fram tid .' - Kor tn 
a ll fö ra nden uver ämnct "Nöd och 1I 'ld uno 
der flydd a dagar " av miss ionsföres t. F. . 
Folk e, missionä r Augus/ Berg s,l mt fr ökcn 
Ilnno Eriksson; Över i.i mne t "Nutida erfa
renhe ter i vart arbetc') av f" ök en J.iso 
Blom och mission iir J(orri s Berglinn sa mt 
:l vs llltningsa nförande :1\' mission ;i .. ,Ya/h. 
Engbiick ii"cr iintn Cl "Fra 'ntidslöfl cn". 

K l. 7 e. m . Pti Sta(/smissionen . 
: S'l so m dagen $" ock kraf ten. " i\lötc siir 

~ki lt fii ,' ungdolll, fas tiin ä ven d e ä ld rc 
h ii lsns viilko[\\nn. Led nrc ,1/ . Linden. :, Dc 
ungas nng, hurud an den är och vad den 
kl'ii\'er. ,) Fi> r ed l'rlg a\' fröl\~n t\1ärl a Jo
.;ephson. " Dc ungas kraft. , 1\ \' miss ioniir 
R. Anderson (e l' cn ltl el ll) . 

Tf'se r\' cring . 
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Lördagen den 31 ma;' 

Samling vid Duvbo Id. 11.30 f. m. Anesa 
I'rån Stockholm sker: mrd låg t'r,ln Centralst,,
lianen kl. Il f. 1)1. ellcr med omnibu.' ('Ilet· 
.spåruagn I'r"111 NOl'r'" Bantorgel. 

Sijnda!jrn drn 1 juni, 

KL Il f. m,: I Ill'lIehend.yrkan. Sergelqu[un ", 
PredikaD (lY l1lissiollsförcsl<ll1dal't' J:'. Folke 

och pstor' Joh, /lugner. 
Anrnål,lTl O[n deltagalldl' i !esc['\'C['illg<l!'n~l och 

middagen sker till expeditionen, Tel. 4~ 59 eller 
5473, 

Del finns en Gud. 
lkl finns en Glid i lirIens allu ~kiflrn 

oll 11'0 och hoppas på [Öl' hTO/JP och siiil. 
lIuns Irofuslhcl joy srr i !JriYrt s/,rillrll, 
o('h hill' r/el skillu/' /Jlir dor!; ullIin.'! p,n. 

Jlun olnsory Iwr och hi(lIper elc eliinrlu, 
hans !,w/rf'skrir!!'/,: ör så (im och !Joel; 
han uil/ och I,rtn mill allt lil/ qodo IJ(indu, 
i honom lior j()(! (rr'iirl och IWP/J[ulll lIlod. 

Nör jW! ('ir kul/, hun L,iir!1lrr UP/J mill 
hjrirlo, 

hons I;iir!ri; rJlijr/cr lil/ de arma sllul, 
IIli hons n'irhr[ skillgras ul/ min smcirlu. 
0, uil/,('II Glid ull 11'0 oclt Irös/a prl' 

hl /'('illu /Iäya!" IW,II dc sinu Ire/c/', 
han siälu:! ökncn khider uti hlo!1l, 

hons öqon j"rån del höga blicka ncder, 
och gau han n6d, han sjiilu merl nåden 

kom, 

Sel l,or! l11('d 01 ro, IJod !Hrd sorg och 
l;/ayan, 

o 151'11('1, {fin (;ucl iil' noU [iiI' diy. 
lIan lrjywr b'irleJ..: in i siälu(1 oqun 

r.'! Ii idel ros()r på din Ir'rrsliq, 

0, må jay då som 1,(U'n all omsorg kasla 

IJel honom som för mig skids sörJa uill, 
från virldens si orma!" i hans sköle Iwsla 
och elör i alla skij"len u~ra slill. 

K G, S, 
(C r rörbunclc Is Veekolic1n.) 

Missionstidningen 

S I N I l\'I S L A N D. 
utkommer 1930 i sill 30:de :hg:lOg. 

O:ga" för Svenska Missionen i Kina, 
ansvarig utgivare: Erik Folke. H.edigef:ld 
under medverkan av Jlartin L'i"den m, fl. 
L'tkommer med 20 nummer om året, sanJt 
in Ilehåller ul'l'byggelseartiklar, bibelstu· 
dier , brev fr. I~ina, uppsatser för ungdom 
salnl missionsnotiser fr,;n när och fjär
r~\!I. m. rn. III. m. 

Tidoingen kostnf: Lelt ur kr, 2: 25, 3 
b'arlal kr.l: 'G, halvår kr. l: 25, 1 kvar 
1,,1 kr. 0:90. 

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

Pren umerall tsa m la re, som verks! älla 
preoumeration Il närmnste postkontor, er
hålla. mot insiindande till ex p, av postens 
kvittplIser. kr. 2: 25 för varje 6-tal ex. men 
då in tet friexemplar. 

Kär o ex, eller därutöver rekvireras [r-{lO 

ex P,. erhfllles vart 6:te ex. gratis, 
Provexemplar erhållas gratis från ex

peclitiooen, Redaktionen, 

Expedilion: Drottninggatan 55. Telegramadress: "Sin im", Stockholm. 
Telel'on: 4459. 5473. Postgirokonio n:r 50215. 

INNEHÅLL: 
Karta, - LovsfrIlg höves oss. - S, M. l\.:s Bibel- och l'Ilgc!Ollls\'cckor. - rr~lI1 Hed, 
och Fxp, - HC!l1IlJa. - S, M, E:s ~'lrslJcl'iillc1s(', - Program, - Del. finns ('Il Gud, 

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

Stoekhnlm, S,'cnska ~{Cri,,jdicbolag-et, 19:30. 


