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ANSVARIG UTG IVARE : E. FOLKE. 

INFOR KORSET. 

Jesu , lör mig ödmjukl sk6da 

Dig p6 vögmol dödens dal, 

Hur du, för att m ig b e!".6da, 


Led de grymm a dodens kval! 


Hjölp mig, Herre, rö!! besinna, 


Vad .d u lidil tör all vinna 


Min benödning, sedan jag 


Overtröll Guds helga lag! 


Sargad, smödad, övergiven, 


VanslölId u la v b lod och sör, 


Gör du utav bödla r driven, 


Tills du m arterplalsen nör. 


Korset lungt pö skuldran vilar, 


Under d et all hatets p ilar 


Mol dill hjör!a rikla 5ig. 


Store Gud, förbar ma dig ! 

K. W. S. 

(Or .För Söbböt5stunder•. ) 
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Se, människan! Se, Guds Lamm1 


Det är en underlig händelse vi bli 

vittne till i den gryende morgonen. En 
böljande människomassa framför 
landshövdingens palats. Ögonen gnist
rade, som de göra bara hos uppretade 
fanatiker. Ett stigande och fallande 
sorl vittnar om känslor, som med möda 
undertryckes. Då, på en gång, blir det 
stilla och tyst . 

Allas blickar riktas mot balkongen 
utanför palatsets rådsal. Det kommer 
en underlig gestalt ut genom den öpp
na dörren. En purpurfärgad kappa är 
kastad över hans skuldra. En krans av 
törne är nedtryckt över hans hjässa. 
I hans hand hade man stuckit ett rör. 
Du anar ett bottenlöst lidande bakom 
hans bleka ansiktsdrag. Och dock vi
lar en helig ro över den böjda gestal
ten. 

Ännu en kommer ut på balkongen. 
Ansiktet är hårt, märkt av ett våld
samt liv, men blicken är en rädd mans 
blick. Den flackar från människomas
san till mannen vid hans sida. N u lyf
ter han, landshövdingen, sin hand. N u 
hör du hans röst, rådlös och bävande: 
Se, människan! 

Med dessa ord är sagt allt vad värl
den kan säga om fastans och påskens 
händelser. Se människan, en lidande, 
offrande, kärleksfull, oskyldig männi
ska. Dylikt manar till beklagande, till 
passionsstämning till tårar och mänsk
ligt allvar. Se människan, det är kvin
nornas intryck på "Via dolorosa", då 
de jämrade sig och gräto över honom. 
Se människan, det är Golgatas tal till 

hopen, som har fått sitt hat tillfreds

ställt och nu ser Jesus pinas och dö 
på förbannelsens trä. 

För min blick kommer ovillkorligen 
en annan bild. Ute vid Jordan står en 
man klädd i kamelhårsdräkt. Han 

talar med några unga män. Det är Jo
hannes Döparen och ett par av hans 
lärjungar. Då pekar Johannes Döpa
ren på en man, som kommer ned mot 
floden . Hans lärjungar se på honom 
som kommer. Johannes Döparen sä
ger: Se, Guds lamm! 

Det är trons öga, som har sett nå
got som ingen annan såg. Det är trons 
finger, som pekar. Det är trons röst, 
som säger: Se, Guds lamm, som bort
tager världens synd. 

Det synes kanske underligt att dessa 
ord ljödo så tidigt i Jesu liv. Passa de 
icke bättre som ett motto över fast
lagstidw? Se, Guds lamm - det är ju 
Getsemane, Via dolorosa och Golgata! 

Se, Guds lamm - det står där det 
står. Och det står med rätta där det 
står: Vid ingången till Jesu hela gär
ning. Överallt och alltid var han Guds
lammet, som bar världens synd. I den 
ensamma bönekampen, i striden för 
sina oförståndiga vänner, i kampen 
mot syndens och dödens välde - Se, 
Guds lamm! 

Allra klarast se vi honom dock som 
Guds-lammet i den ensamma kampen 
i örtagården, under de nattliga för hö
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Gustaf Adolf Stålhammar. 

Det loar gl~idje, då Ii en dag fingo i 
var krets hälsa den unge l1lissionärs
kandidaten Go Ao Stå lha1l1mar bland oss 
diirute i Kinao Det var år 18970 Han 
var ckäncl för de flesta bland oSSo Vi 
visste blott, att han var en ung officer, 
SOIll lämnat en jordisk framgångsrik 
hana för att stidla sig i ledet bland dem, 
som på Kinas stora Glt stredo Herrens 
strider. 

Sakta men s;ikert lal1l1 han insteg i 
våra hjärtano "Sakta", ty Gustaf Adolf 
Stålhammar I'ar en person som det tog 

ren, med narrkåpan och törnekronan, 
med korset över blodiga skuldror, med 
spiksår och lansstyng, Se, Guds lamm! 

Hur ser du på allt detta? Med män

niskans beklagande blick, så att du blir 
rörd, gråter och säger: Se, vilken li
dande människa! Kom då ihåg, att 
detta är världens och otrons blick, 
trots alla tårar. Eller är du villig att 
stå på I"n plats, där du ser Guds lamm? 

Det är den förkrossade, som får se 

tid att liira kinl1<lo 11al1 <iger om sig 
sjiiiI- i si n till l\Iissioncll stii llda ansö
kano att han hade ett al O naturen mcra 
~lutet s inneo 

/-\. rbetet hörjacle för hOllOlll ~0111 för 
oss a lla med spr;'lkstudicr. innan han sil 
småni ngom kunde I)örja deltaga i mis
~ionsarhetet. Sitt första hell! fick han i 
Tungch01du (Tali). diir min hustru 
och jag d~ hade vårt hell1. [ en uppsats 
kallad: "Min f6rsta vand ring 50111 

c loangcl ist i Kina" och införd i I;'tr tid 
ning [899, skrin'lO hall !>Iand a ll11 at: 
.oöloerallt triiffar 1~lan spi't r i 111~lngas 
iljä rta och si llne, att dc hört om Gud 
tOI r. att andra arhetare plöjt me(1 
Guds ord och sökt hryta lIpp marken i 
deras hjärtan och göra den duglig att 
mottaga liloct" ord. Diir CIl arhetare s lu
tat sitt loerk, si1ncler HnrcII efl annan 
att taga I·ido I Kristus iiro I·i ;tlla ctt 
och hal·a samma mål: att förhiirlig<l 
honom. Gud låter oss i dag plöja en 
fi'tra l någons hj~irtcll1ark el ler strii 
några korn av det iicl la siidet , i morgon 
leeler han kanske n[lgoll a llIlan arbe.tare 
att u tföra ett ann a t s tycke a rbete pil 
.samma marie LfltOIll oss bedja Gud, att 
vi i dag mrl va ra trogna j det l i Ila hall 
låter oss utföra. " 

I dessa ord ligger lo;"!r hroders lilos
program tydligt uttalat. Stilla gick han 
sin väg fram. I det fördolda livet med 
Kristus, i bönel1mgiinget med Gud och 
i hallS ord hade hall sin gbclje. och d:ir 

detta. Det är trons öga som ser Lam
met, ser, tills viljan krossas, tills hjär
tat dömes och Gud får platso Om du 
önskar en sådan upplevelse, så bed 
denna bön: "Sätt mig så jag ser dig , 

Jesus"o Det kostar - men det frälsar. 
"Såsom Moses upphöjde ormen 

öknen, så måste Människosonen bliva 
upphöjd, för att var och en som tror 
skall i honom hava evigt liv," 

Av pastor Olav Hagescether, ur 

For Fattig og Rik. 

i 
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fann hans sjitl sin tillvilxt. De t har re
da n nitmIlts att V ~ll· IJroder icke \·a r lätt 
att lilra bl1lw. Dctta berodde nog på 
halls ödmjuka bggning. Aldrig ta lade 
han 0 111 s ig sjiilv e ller om de stora kun
skaper han genom sin grundliga mili
tiira utbildning satt inne med. Det var 
som om han w'la·' t;lbmpa Gideons ord 
på sig själv : "Jag är den ringaste i min 
Faders !lus", likasom ock apostelns: 
" 1..,1 i g , den allra ringaste bland alla he
Jjga, ble v den ni'tden given at t fCi r hed
ningarna förkunna evangeli lim." 

r det kinesiska språket förvärvade 
han stor kunskap, siirskitt i skriftsprå
ket. :i\Jell aldrig lyste han med sina gå
\·or. Sitt mesta arbete utförde han i pro
"insen Honan och i städerna Sinan och 
l\iienchih. Tillsammans med sin maka 
utförde han där ett betydelsefull t ban
IJrytande arl)etc. Kineserna beundrade 
bl. a. hans förmåga att kunna slita ont. 
Med bokpåsen på axeln vandrade han 
omkring i landsbygden, och hans vana 
fr ån den första tiden i vårt hem, att 
icke vilja ligga mjukt , utan . endast prL 
hårda bräder, för att kunna des to lätta
re falla in med de ofta primitiva för
hållandena på v~irdshusen eller i hem
men, kom honom ofta väl till pass. 

r 920 återvände broder Stå l hammar 
sista gången från fältet i Kina och har 
sedan dess varit bosatt i Stockholm. 
En långvarig svår sjukdom ändade hans 
liv viel icke fyllda 70 år. Helt hastigt 
avsomnade han på St. Eriks sjukhus 
den 30 mars. 

:-;: 

Gustaf Adolf Stål hammar var född 
den 28 november r869 i Stockholm. 
Fadern var överstelöjtnanten A. Stål
hammar. Modern var född Martin och 
avled då sonen var helt späd. Han ge
nomgick Beskowska skolan, där han 
även avlade studentexamen, och ägnade 
s ig sedan åt militära studier. Han avla
de officersexamen och utnämndes till 
underlöjtnant r890 samt fortsatte sedan 
utbildningen vid artilleri- och ingen
jörshögskolan och vid krigshögskolan. 

Sin milit;ira hana iL\·s lutacle han som 
officer \·id V iistcrnorrlancls regemente 
r897· 

[900 ingi ck ha ll iik tenskap med So
fiasystern fröken Mina Svensson. HOIl, 
tillika ll1ed tvenne söner, broder och 
flera s läktingar sakna den käre hem
gångne. I deras sorg deltaga flera gam
la kamrater inom den mission han till
hörde tillika med en sto r vänskara. 

" Han smyckar de ödmjuka med fr ä ls
ning." P s. L:/-9: 4. 

August Berg. 

Läget på fältet, 

Förutom hre\'e11 fr ~Ll1 missionärern a 
Blom och :Ma lm, vilka finnas intagn 'l 
i detta nummer av vår tidning, ha Yi 
j us t före pressläggn ingen fått tV ~L med
delanden från fäl te t, båda daterade del! 
8 ma rs. Miss ion ä rerna voro då välbe
hållna. Vi ha ocksfL erhållit meddelanclt
om att mi ssionärsparet vVilhelm och 
Margaret Bergling med sin lilla flicka 
den 20 mars i Hongkong gingo ombord 
på en ångare för att resa till Sverige. 

Må förbönen fö r de våra ej matta~ 
a v! Må de dagligen frambäras i förbön. 
Och må vi också alltfort i våra böner 
tänka på Kinas land och folk samt P:l 
Herren s plantering därute. 

Bönemötena för S. M. K . 

Vi påminna även denna gång om att 
bönemöten hållas -varje tisdag kl. 7 
e. lit. i Betesdakyrlwn, Floragatan k, 
Stockholm, samt varje fredag kl . 2 e. 1//. 

på Svenska Miss·ionens i K1:na expedi
tion. Vannt välkomna! 

Kinalänkarna i Stockholm 

samlas torsdagen den 2 I april kl. 7 e. 111. 

på S. M. K:s expedition. Välkomna' 
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Sommarens Bibel- och Ungdoms

veckor. 


Som redan förut meddelats, komma 
vi , vill Gud, att under sommaren an
ordna tre Bibel- och Ungdomsveckor. 
Den första i H olsbybnmn, Småland , 
den 21- 27 juni. Vi hoppas a tt mis
sionsföreståndare Erik Folke blir le-

o dare för bibelstudierna v id den veckan. 
Dessutom komma missionssekr. Martin 
Lindell och fröken Lisa Blom samt 
flera av vara mi ss ionärer, ev. J'dartin 
och Birgit Bergling, Maja Lundmark 
och Ebha Viden att medverka. 

Den andra "veckan" blir i J1aurit,z
berg den 26- -;)1 juli, och den tredje i 
,':." kellefteå i början av augu sti. Program 
för alla tre veckorn;t komma att senare 
införas i v,ir tidning. 

Inackordering på Missionshemmet, 
Duvbo. 

l'å Svenska :Missionens i Kina mis
sionshe\J1 j J)l1\'ho mottages inackorde
ringar för liingre eller kortare tid . Hem
met är bcliiget i n~irheten av såväl Sund
byberg som Råsunda. Goda kommuni
kationer till hU\'lldstaden. 

För vidare upplysningar torde reflek
terande vända sig till fru i\ugusta Berg , 
!\Jissionshemmet, Dm'bo, Sundbyberg. 
Tel. 2R 2013. 

KinaIänkarnas i Malmö länk" 
sammandragning 

var i sanning vällyckad, välsignelserik 
och v~ilbesökt. " l.änkar" ifrån flera 
platser i Sk~ll1e hade hörsanlmat inbju

,dan till denna sammandragning, som 
. tog sin början med tesupe i Kirsebergs

kyrkan lördagen den 12 mars. 
Sedan alla bänkat sig kring de fest

ligt dukade borden i församlingssalen 
inledde teol. stud. H: Allerdahl med bi
beläsning ur Joh. 8 och bön. Fröken 
Greta Gullander sjöng därefter en vac

ker solosång och frökcn Rhea W 'isborg 
höll ett versifierat villkomsttal, innan 
de läckra smörgåsarna och teet bjöds 
omkring. Det var samma glada, hjärt 
liga samvaro, SOIl1 brukar råda när län
karna samlas, ja, sammandragningen 
sin helhet hade för övrigt ett stänk av 
"vecka" över sig. 

Efter supen ' samlades VI i kyrkan 
för avslutning. Där fingo vi lyssna till 
en stämningsfull duettsång (Den vit 
malte kirke) innan missionssekreterare 
Mart1>n. Linden talade. :Med utgångs
punkt från Rom. 12: II talade han om 
glädjen att få tjäna Herren och hoppa
des, att det mi'ttte f!'t bli resultatet av 
vi'tr samvaro, att vi bleve alltmera brin
nande i anden och med allt stö rre gläd
je och nitälskan tjänade vå r Herre och 
NElstare. V~t r hjälp behövs shäl d;ir
u te i hednalanclen som här hemma. 
Kyrkoherde H. E. E rici avslutade den 
anclaktsfyllda stunden med bön. 

Söndagsförm iddagsguds t j äns ten hölJ s 
likaledes i Kirsebergskyrkan, S0111 dEt 
va r fylld till sista plats. Fröken Rut 
Berggren sjöng dän' id en solosång, a l
tartjänsten fÖ1T;ittades av kyrkoherde 
Erici samt pastor C. Krol/wall, ocll i11, 
L1:mZen predikade önr Luk 7: 36-50. 
Det ,-ar en pred i kan, S0111 gick di rek t 
till hjärtana, ty det var en predikan om 
huru Jesus i syndaren ser "människan", 
huru han efterskänker all skuld och 
huru han talar till indi viden. Give Gud 
att vi hörde honom tala så , att "våra 
hj~irtan bleve brinnande i oss ' " 

' Efter predikan firades Herrens he
Jiga natt,'ard. Skriftermålet hölls av 
pastor G. Kro·nwa.ll. 

Klockan 112 3 sa mlacles lä nkarna till 
midclag pa Margareta hu shitlls skola , 
under vilken en g lad och ot\'l111gen sam
varo rEtdde. 

Kvå\lens möte var förlagt till Beta
niakyrkan. Klockan 6 började detta mö 
te, men en halv timme tidigare samla
des vi till en bönestund. Kyrkan , 'ar 
fullsatt och efte1' inledning av H. Aller
dahl med bibelläsning ut' Rom. 8: 31 
sjöng länkarnas 11lusikförening ett pa r 

http:Kro�nwa.ll
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»Kring de festligt dukade borden i församlingssalen, Kirsebergskyrkan .» 

~iLnger, va refter sekr. Li nden talac!e. 
Denna g ;l1lg talade han om Guds kal
lelse till he lig tjiins t. Offer för missio
nen j Killa upptogs. En ung, nyanta
gen S. ).f. K: 5 mi ss ionär , fröken Ella 
Nitsson frill1 Bj iirnum, IJerät tade där
efter Olll s ill mi ss ionskalle lse. Det ta 
I' ittnesllörc! 0 111 inre och yttre kamp för 
och emot ka ll elsen g rep åhö rarskaran 
Sil at t m ~'lJlge t öga tårades. Kalld. Bengt 
Kjell el\'slutade de tta möte med ett med

;lll)'O. Jag kan meddela , att i g ryningen 
i morse res te V'! iIle och Margaret Berg
ling med sin lilla Ingrid häri f rån. I-Ier 
ren bevare dem f r;m a lla faror pil br
oen! 

Vi ha ganska I~inge förutsett, att viir 
plats ej länge till ka n unds lippa inta
gandet, och i S;l fall vore det farligt fö r 
Seminariets eleve r ~ivel1 som för Folk
skolans stora gossar. D~lrför beslö to I"i 
a tt s tänga seminariet. OCll a tt \ ,V ille OCll 

Från Yuncheng, Sha. 

Ur e tt brev fr~ln mi ss ionär .Carl 
Hlout, skri\'ct i Yl1ncheng den 2 mars 
och anlänt h it elen 28 mars. 

Fastän det blott ;ir några dagar se
dan jag sände brev hem , miiste jag nu 
passa p:!. Illcc!a Il t iel ii r. och sä ncla ett 

rycka nde och " ;tlsig llel scbringande an
fö rande. 

Till s ist bar det så i"iig till K. F. 
U. K. för tesupe och a l's lutning på hög
tiden. I-Lir Il ley det tillfälle för va r och 
en som ville ;ttt säga e tt o ro. Precis 
som på ''''eckorna'' alltså' Det va r 
många som tal ac1e, och alla tyckte cle.. 
att denna vår samm andragning varit 
mycket viiIl yckad och mycket välsig
nelserik. 

B. W. 
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Margaret tingo IJörja sin semester litet 
t idigare , ;ill yi anna rs beräknat. Niir VI 

nu fingo \" cta, att angriparna troligen 
ej \"01'0 111cr iin 300 Ii (=r5 mil) häri
håll, s:1 g ,iorde \'i slag i saken, men v;\
ra \"änner fi ngo resa S;l liitt som möj 
ligt, ('medan det troligen ej g il l' att pol
lettera n;lgot hagage p;ol ti'tget. Härifrån 
kunde \'i cj t:illka p;\. att resa med tflg, 
ty de :il'O o<i"ra och ö\'crfulla, Diirför 
l{vrde \'i I11l1lIJ;'trar och klöviel1llllor SOI11 
i ' gamla tid e r, och Yi ;iro' tacksamma, 
""tt dct ~i<:k S;'I I;ttt, trots att folk flYI' 
i mas~o r fr i'ln stacleii, s<t att inga kärror 
,:.t;l att lIpphrillga, Det gick fort med 
packnillg och förberedelser, ty det giill 
de att kOJ11ma förhi Chengchow, innan 
den platsen eller Loyang faller. Följden 
blev, alt dc togo J11ed S;'I litet SOI11 möj
ligt hir egen riikni ng och ingen ti ng av 
det SO J11 alldra \"elat s:illda mcd. J ag iiI' 
;:;lad, att dc kOl11lllo ;Istad hiirifr;'IJl. Se
dan få de g:l steg för steg, och jag hop
pas T-Icrrcn skal l öppna \";ige ll. N i H\ 
antagl igeJI \"cta 0111 hur det går nled an
ordningarna före oss, ty det ser lit som 
Olll \"i s lwlle bli avskurna him ytter
Yiirlde n, 

Vi fingo ju s t i gilr e, m, ett hesök av 
tre flygare. 50111 lassade av ett antal 
p rojektiler och dessutolJ1 Ilcsköto s ta
den, srl att kulorn" fliigo omkring, Dc 
gjorde Iyddigt\'is ingen skada. 

Föl' den h;illdclse, att denIla plats 
sku ll e intagas pil ett eller annat sätt, ha 
"'i engagerat en tolk, som kan förme dl a 
vael vi ha att s;iga till ang riparua . Det 
kan hli ti ll hj;ilp tycker man, särskilt 
0111 det ;'ir fr;lga 0111 l1Ienige man el ler 
underLlcfiil. som ej hirt utländ ska språk. 
Det högre bdiilet förestiillcr jag mi g 
kan engel ska, ~;'I att yi kunna tala .di
rekt till (1eJIl, och S;I undvika en del 
s\·;tr ig!tete r. 

»Herren är vår fasta borg.» 

Utdrag ur hrey fr ~ln missionär Erik 
J/al-l11, sk r i\'e t i Loyang deJl 6 l11ars 
1l)38. som a nkom elen 26 mars till 
Stockholm, 

Då jag först il !'. att ni d~irhelJ1lJ1a 1\'

rigt vänta prl ' meddelanden fri'll1 oss, 
yill jag nu för söka sänd" nagra rader 
per flygpost. Vi yeta ju in te hur länge, 
"i kunna ha förbindelse med yttervärl
den. 

I dag mec1cklar den lokal" tidningen. 
att Yuncheng intagits ay japanerna, 
Ticlningen niimner ingenting Om lshill 
och ChiciJhs ien. Om nu cle japanska 
trllppern" kOl11mit till yån fiilt. dröjer 
det nog. innan yi kunna ffI \ 'eta, hLlr 
det iiI' med de y ['lra där. Senast i går 
hade jag ett hrev fr fll1 Carl Blom, sk ri
\'et elen 2 clenne s . Han nämner elldast 
0111 att ele h aft e tt bomhardemang, 
I11CII ingen skada hade skett. 'Visscrli
gell \'iintade han, att jallanerna fö rr el
le r senarc skulle komma, men ingen a\' 
oss hade \';intat, att det skulle g ft så 
fort. c\ lIt tycks ha g :'t tt Il1 cd sv iJ1dlan
dc fa rt. 

Fiir några dagar seda n hade yi det 
ganska kritiskt hiir. }apClJ1erna gjorde 
plötsligt en framstöt och lyckades kom
ma ned ti Il GLIla floden rakt norr om 
Loyang, några av deras trupper lyc
kades komma ö\'er f loden men hlevo 
tillbakadri\'l1a. Hiirpfl följde nflgra da
gar av oro och si)änning för folket här i 
s taden. Under de senaste dagarna har 
t rycket l~ittat. Vi hoppas att vi ii. llJ1u 
en tid skola kunna m !e\'a i lug n och 
ro. 

Ingrid och Bengt ha nu kommit till
haka från Sinan. D il det började l)li 
kritiskt, ansåg jag inte, att jag kuncle 
vara llorta från s tationen. Kineserna 
hehövde den hjälp , jag kunde giva, Om 
Ingrid stannade i Sinan, kunde det 
hiinda, att vi ble\'o avskurna frfll1 var
andra. Trots att riskerna kllnna vara 
stö rre hiir, iiI' det dock bättre, att vi 
ii ro på en plats . 

Om kriget skulle komma till vflra 
trakter . hoppas vi kUJ1J1a göra nrlgot 
för b'innorna och barnen. Vi söka ffi 
samarbete till s tfll1d med det IJ1tema
tionella Röda korset. Katolikerna 
komma nog i Sil fall äve n att vara med, 
Under alla förhållanden 1l1 ;'ts te \'i gö
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ra, vad vi kunna för våra kristna, men 
vi vilja ju så gärna hjälpa så många 
som möjligt. Av erfarenhet från and
ra platser förstå vi, att flyktingläger 
kunna rädda många liv ; Herren lede 
oss! 

Enligt brev från Ingeborg Ackzell 
i dag skulle Wilhelm och Margaret 
Bergling och deras lilla flicka redan ha 
rest förbi här. Vi ha dock inte hört nå
got om det tidigare. Carl Blom nämner 
inte om det i sitt brev. Vi hoppas dock, 
a tt de lyckligt och väl kommit undan 
krigets fasor i Shansiprovinsen . Resan 
frå n Hankow till Hongkong är dock 
ingen lek i denna tid , men H erren för
mår att bevara. 

I Sinanär Maria Pettersson ensam. 
Ansvaret för de många barnen är tungt 
i en tid som denna. Det är ju inte första 
gången, hon går igenom en nödtid, Her
ren skall nog även denna gång giva sin 
tjänarinna kraft att möta , vad som kan 
komma . 

Arbetet i gosskolan här pågå r som 
vanligt, men annars har ju mycket av 
arbetet störts av all oron. Ute prt 
landsbygden äro rövarna till skräck, 
men vi hoppas docl~ att på ett par 
platser kunna ha förberedande kurser 
för kvinnoskolan. Kvinnoskolan är ju 
annars stängd. Tältet våga vi inte sät
ta upp av fruktan för både flygare och 
rövare. Evangeli sterna ha dock full 
sysselsättning. 

N~lgra dagar har det va rit mulet, nå
got regn har även fallit. Det ta betyder, 
at t vi haft några dagars lugn utan flyg
besök. Annars har det varit flygaIarm 
så gott som varje dag. Samma dag Ing
rid kom hem hade vi ett oväntat bomb
a nfall . På förmiddagen bl åstes det 
alarm och några flygmaskiner kretsade 
över staden, men inga bomber fälldes . 
N ågra timmar senare hörde vi åter 
flygmaskinssurr, men då ingen alarm 
blåsts, brydde vi oss inte 0111 det. Det 
är nämligen rätt vanligt, att spanare
flygare kretsa över staden. Helt plöts
ligt hörde vi dock några dova smällar 
österut. De t tog inte många sekunder 
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för oss att komma ned i skyddsgrottor
na. Vi fingo sedan veta, att sex bomber 
fällts strax intill Augustanamissionens 
område. Tre personer hade dödats och 
några få sårats. - Bengt börjar nu bli 
rätt hemvan i grottan. Han är ännu 
för I i ten för att förstå vad det gäller. 

Trots oron omkring oss äro vi glada 
över att v i kunna vara här på vttr s ta
tion. H erren är vår fasta borg. 

Såningstider. 

K ä ra före bedjande vänner! 
Några axplock från de sista mana

dernas missionsarbete här söd ra 
Shansi-distriktet ville jag taga fram 
för att bedja Eder med oss tacka Her
ren för de tillfällen till helig tj ~in s t, 
som han g i vi t oss. Och på samma gång 
ville jag tacka för uthållig förbön, med 
vi lken I föl it oss och vårt arbete för 
Herren und'e r denna sista spännande 
tid, då krigets vågo r gii höga i detta 
land. 

N är Shansi blev hotat av fienderna, 
strömmade naturligtvis en massa so l
dater in i vå r provins. När dessa tåga
de upp till st ridsplatsen reste de endast 
förbi här. D å de flesta i en här stupat, 
byttes de ut mot andra . Kina har ingen 
brist pfl so ldate r' De dödas och sara
des antal ~i r stort. Vilket lidande de så
r ade ffl genomgå' Vid flera tillfällen 
Sflg jag, hur de forslades över Gula 
floden , och deras klagorop kan jag än 
i dag hö ra . Av de retirerande trupperna 
fick viLl' lill a stad besök. Man hade 
väntat att dessa skulle \'ara pockande 
och hiin synslösa, men s1\. var ej fallet. 
Deras uppförande \'ar oklanderligt. En 
dag upp\'a ktade en av officerarna oss 
och bad att f~l använda kapellet för en 
timmes lektion \'arje dag. Vi kände, att 
vi skulle tilllnötesg~l denna begäran, 
eftersom inga soldater hade tagit in på 
missionsstationen. Annars var varJe 
hem i s taden fullt av inkvarterade sol
dater. Men på ett villkor gingo vi med 
på deras begä ran: att vi skulle få pre
dika för dem en stund under denna \ek
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tion. Det g ick han med pil, och följande 
dag kom mo de och höllo pit därmed i 
40 daga r , e ller he la den tid de voro för
lagda hii r. Äldste Hsieh och jag byttes 
om att leda dessa stunder , och upp
miirksamheten var stor. För oss vorO 
dessa t illfällen av stor vikt, ty vi viss
te, att de snart skulle ut till st rids
fronten igen - kanske för att s tupa. 
Vi inbjödo dem också att unde r friti
den besöka gäs trummet och där frI fritt 
framstä ll a frågor om de ev iga tingen. 
Och mänga voro de som kom mo. Ä ldste 
H s ieh kunde om dagarna knappas t läm
na gästrummet, ty ständigt kom det be
sökande. På kvällarna brukade han 
vara åtskilligt hes efter alla de manga 
samtalen han h;tll i t. Gösta Goes och jag 
tillbringade OCkS;'1 långa stunder där ute 
för att byta med honom, och det va r 
alltid så roligt med dessa st under. 

En dag satt jag och samtalade med 
tre so lda te r om syndens följder och 
Kr ist i fullbordade verk. Efter a tt ha 
ta lat med dem en l[ll1g s tund, g ingo de. 
Jag följde dem tilllltgå ngen. NI en jag 
hade knappt hunnit tillbaka till gäst
rummet igen, förr ~i n en av dem han n 
upp mig. "De där synelerna, som pas
tom tal ade 0111, ligger jag under för. 
Kan jag bli en kristen? Jag förkl a rade 
för honom , att Herren J esus har kom
mit för att uppsöka vi lsegångna. Han 
hade gått i missionsskola , där han få tt 
god binnedoi11 om kristendomen. "Men 
om jag tror på J esus, så komma mina 
kamrater a tt skratta åt mig. Säg, vad 
skall jag då göra ?" Jag citerade Fräl
sa rens ord i Lule 9: 26. Han köp te et t 
fi cktestamente, och S~l hade vi en böne
stund för hon0111 , innan vi skildes. 
Några dagar därefter kom det o rder 
från huvudkvarteret, att de skulle resa 
Ett annat håll. Vi sågo honom aldrig 
mera , och kanske han nu är uti i strids
linj en igen. Gud give, att det ord, som 
utsåtts, må växa och bära evig frukt l 

Flera andra avgjorde sig också för 
Gud, bl. a, en fältskär , SOI11 sedan tro
get kom på mötena. Han ville även 
mottaga dopet , men vi bad honom vän-
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ta, tills ha n Ht t en djupare kunskitp i 
Glids ord. 

Framför mi g ligge r et t lå ngt hrev, 
skrivet aven av kompanicheferna. IIan 
tackar för tiden hiir och beder, att vi 
skola ihflg\.;:omma honom i " år förbön. 
Brevet är sex ark l ~lngt , och i det står 
det åtskilligt om G ud och Kristus . För
"i sso är hall en a " dem. som stå på 
tröskeln till Gud s rikc , Ska ll han nå
gonsin taga stegct llt och komma dit in? 

En da"" kom e l! o ffi ce r in. I-Ian \" ar 
tydligen'" d rucken . hans obalanserade 
upptriidande v i ttnade dii ro ll1. På bordet 
lflgo någ ra t raktate r och b ibeldelar. ut
lagda för de besökande. När han fick 
se dessa, slog han ha nden i bordet och 
sade: " Vad gör de h;i r för nytta ? Kun
na de fräl sa landet? Kin<1. blir ju pIl det 
b;ir viset tillintetg jo rt. Varför räddar 
inte Tesus lande t?" AIl1 ste I-Isieb hlev 
o'ansl~a riidd, t v ha n hade tidigare Yid 
flera tillfiillen . blivit duktigt skr;il11d. 
Gucl ga \' honom dock i) ,"Ide sinnesnär
"aro och ord, och snar t nog sat te sig of
ficere n ned och ;'t hö rele HsidlS vi tt iles
börd, Efter en s tuncl skildes de :som 
\"ii nner l 

Ett par veckor strax fö re julhögtiden 
besökte evangelisten och jag en hel de l 
byar i södra Yungtsi-clist ri ktet. Tack 
vare det vack ra väd ret lyckades vi 
samb 11l ;ll1ga i varj e by "i besökte. A t
ski lli gt med motsägelse fingo vi elock 
höra av somliga, men detta ökade hlott 
vår f ri mod ighet. Söndagsmötena ,-oro 
vä l besökta, och elen lilla gruppen i 
P eishu gav oss stor anledni ng till tack
säge lse. V i hacle ett otfermöte, som in
bringade in te så litet. Somliga gavo 
penningar, andra lovade inbjuda evan
gelisten så och så m,:'lI1ga dagar att bo 
och äta i deras hem, fö r att han 0111 da
garna i de närliggande byarna skul le 
kunna vittna om Gud. Med sär skild 
g lädje tänker jag pil ett besök i en by, 
där aldrig n ågon utl ä nning el ler e\"a n
gelist avlagt något besök. En a,- de 
kristna i P eishuhar en sJiikt ing i den
na by, och det ta var ank nytningspunk
ten för vårt besök. I början visade elen 
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rike mannen sig ganska resen'crad och 
missnöjd. Jag t ~ink tc i mi tt sti lla si nne . 
at t denne man borde vi a ldrig ha be
svä rat med besök. lXt mannen i fr rtga 
gick ut i köket fö r att h ~imta en sak , 
",ade jag ti ll den t roende, SO I11 tag it oss 
med dit: "H in' la "i att gi't tillba ka , in
nan mörkret intl';ide r ) Hu sbonden se r 
ganska llli sS II Öjt pil "ilrt besök."
Hrln s" a rade mi g d il har::! : " Hall tinar 
nog upp 0111 en s tundl " - Men i mitt 
inre ya r det en ,· ä. ldi g ka mp. "SkrII I 
detta Ill';;iik bli e n anledning till Ill YC 

ket trå kig t prat. ma nne) " Ja, dellna 
och mi'tnga andra frågor kretsade fram 
och tillbaka i min hj~irna, till s jag HItt 

. n;\d at t lägga det a ll t infö r Cud . "Var 
de t ej Gud. 50111 IeLt d't ra ste ,'..;· till den
na pl a ts? Yariör skL111e jag , ä l :ings las 
då?" Del hl e" cLlrför IUgllt <.hrinll e i 
hi~irtat. Snart '-ar l11annen tillbaka IIOS 

I)S5, oc h S;\ Sl11illlingolll ,-oro ,-i inbe
g ripJla i c tt li,-li gt s;;lInlal. .'l'fanncJl ti
nade "crkligcn upp ' Bjöd o;;s pi't lila t 
",amt fr i\gade , om hall e j sk ulle ile by
fo lke t koml11a dit. för a tt "i skull e Hl 
predika för dem . Det dröjde e j så 
I ~ingc, fört';in rUl11me t YaL' full satt, och 
med glädje och frim odi ghet "ittnade yi 
'.lm " ad Jesus iiI' och ,iii v a ra för oss. 

Dil mö tet "ar Ö'-Cl', trOl)pade ilyfolket 
a". Vi kunde höra . hur de samtalade 
')111 oss och I~iran. E n. som "ar s~irskilt 
högl judd i s ina ord, sade: "Det är allt 
<' Il bra liira de predika." - Ska ll det 
bl i något resul ta t a " detta och de m fmga 
and ra bybesi:iken J Jag "Agar tro det, 
annars \' ore det b ra meni ngs löst att 
"gå ut pfl gator oc h g rä nde r" för att 
bj uda till Lammets brö ll opsfes t. 

Ett viktigt moment i mi ss ionsarbetet 
;ir bille lunclcn-isningen för de troende_ 
Bibelkurse r kan icke nog uppskattas . 
S kada blo tt att så må nga a" de troende 
"' j fått ögonen öppna dä rfö r. Många äro 
r~itt förm iitna oc h tro. a tt de n kunskap 
:.I e inl iin samt dopel de e dlällit är allde 
les tillräckligt för dem. O. att Gud v ill e 
väcka en stark hunger eft er o rdet. De 
materiella tingen hinder dem med s tar
ka band. Hu r ofta ursäl<ta de s ig ej med 

a tt säga, att de a ntingen ej ha tid eller 
också ej ha pengar. Viinner, tagen det 
ta böneä mne med p;t er bönelista' 

Fastän "i "i ss te, att telfte kinesiska 
manade n iir s " år att samla fo lk under , 
bes löto "i oss för at t i lro starta e n 
kurs i ]uichcng, i synnerhet SOm ingen 
annan tid "i ,,:ade s ig ledig. De nöcli g<t 
medlen för de n kOll1mo ucks;i in. och 
som sva r på ihii rdi g bön Jiit Gud oss -[;i 

ett 30-tal deltagare. Den andli ga :;am
""tron yar god. Äldste Hsich utl ade 
Hebl~.. och jag tog Lukas C\"ange1icL. 
Dc predikande bröderna i Jui cheng 
hj~ilpte också till. och samarbetet var 
mycket harmoniskt. På k" ällarna kom 
det a lltid n ~lgon. som "ille ha samtal 
o~h hj ä lp med förl)ön. Och hur \';i! he
hövde de ej hFill) , S;t"äl som yi. ty det 
iiI' sant \'ad ;irkebiskoj) SödCl'blolll sä 
ger. a tt "I i,et iiI' ingen festprocess ion 
utan elI mödosa m '-alIdring. i ,-ilken 
e11\'ar , ~OI11 någo rluJlda på a lh'ar iiI' 
med. mås te uppbjuda all sm hiis ta 
kraft"_ - Ett par hekä llde s~'nd , och 
fingo därigenom sina hjärt ;;Ul renade 
och frigjorda. 

Ibland är Illan nog frestad att tycka , 
att a rhe tet g~r som en maskin ständigt 
enahanda. lvIen mfl Gud hj~ilpa oss, at t 
ej förtröttas och uppgi"as utan vara 
trogna fö rvaltare av Guds mångfaldiga 
ni'td, till s vi höra juhelhasunen och få 
möta Kristus i skyn. 

:Med hj ärtliga hälsningar fdn 

Eder ti Ilgi ,-ne och tacksamma 

A ke Haglund. 

Evangelisation under krigstider. 

En ung predikant ga v sig ut pfl e n 
predikotur. S nart he jdades ha n av en 
soldat: " Vem är du)" - "Jag hör till 
den kristna fö rsam lingen ." - "Vari 
f rån är du ?" - "Det här ä r min hem 
tl'akt. Jag ;(1' ifr fm ucn och elen byn." 
- "Det tror jag inte. Du är en spion." 
- "Nej, jag iir predikant här i min 
hemförsamling. Jag kan tala pl a tsen s 
land slll fl l. om ni vill." Han gav prov pil 
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dellll<l. Sill f:irdigllct. mcn ingenting 
llj;ilptc." Du har bn in litet <lV lands
mi'det h~ir. Har du vägpass'" "Nej, jag 
har hittills inte hchö,-t dct." - "Följ 
mecl." - Predikanten blev tagen för 
:ttt det skulle undersökas 0111 han ej var 
spion. -"Vem iir cr församlings leda
re)" - " Det iir ~iklste Chi". Det visste 
mall, och detta talacle IdlgOt till predi
kantens förm;'ill. Men det g~illdc ocks,\ 
att vcta , om iildstcn ville k~illl1as vid 
denna mall. :\Ian s~im1c IlucI eftcr ho
nom. 

Gamle iildstc Chi, till gestalten nära 
nog cn .iiittc , mcn en Illall med ctt ömt, 
!l~istan IJlöcligt sinnc allac.!e ingen oråd, 
dit plötsligt en soldat kommer och sä
ger: "l-Icrr Chi, Yi IJa. gripit cn man 
som ,.j tro vara SpiOll. Men han påstår 
sig var predikant i er församling. Kom 
0ch se 0111 det ;i r sant.·· 

l stor Iwst ger :oig äldsten i,-iig. Un 
cler tidcn undergår prcdikallten kropps
visitation . Man finner d[l endast trak
tater och bibeldelar i harrs kbder. Dit 
Lllir han trodd och Hr gå. 

En annan gfll1g skall samma predi
kant ut i arbetet. Han si.igcr d~l: "Nu 
l1lflste jag ha vägpass." "Skal! det sät
tas datulll p?, passet~" - "Ja, det är 
bäst." - Denna dag fri'lgar ingen efter 
passet, och han stoppa r det i fickan. 

En liten tieJ senare ;'\r han på vägen 
och blir fast igen: "Vem ~ir dn?" 
'T'redikilnt fr;ll1 kristna fi)rsamlingen". 
- "Har eJu vägpass?" - Han drar 
\1PP sitt gamla pass. - "Det ~ir fel da
tum pil det här. Du har fätt tag i någon 
annans pass." Eftcr ett lflngt förhör 
släpptes han ocks~\ denna gång. 

En bokspridare i Honan gick ut i sin 
g~irning. Han blev hejdad: "Vem är 
du?" - "Bokförsäl ia re i den kristna 
församlingen." - "Bevis." - "Jag har 
intet skriftligt bcvis'" - "Tag fast ho
nom." - Han fördes bort för att UI1

dergft förhör. - "Till vilken försam-
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ling hör du'" - "Jag hör till dcn och 
den fö,~amlingen i LOYilng." - "Vem 
;ir ansvarig ledarc där?" - "I-Ian heter 
Paulus Chi." - "Ha de telefon?" 
"Nej, mcn det finns telefon i ett sjuk
hus, som ligger mitt (:),·er gatan." -

Diilkonen Paulus Chi ledde ctt möte, 
d;\ han blc,· ayl>nlten och tillsagd att 

. gCllast svara pEt ett telefonbud. H iln 
kom till telefoncn. - "Hallå'" - "Ar 
ni hen Chj, ledarc för den och dCII för 
samlingell i Loyang?" "Ja." _
" Har ni en anställd bokförsiiljarc, 
som hcter sil och S?i?" - "Ja, och h<ln 
har skägg". - "Ja det stämmer verk
ligcn. Hall iir all t sit ingcn spion. Kan 
vi sliippa l]()nol1l d,io" - "Li'tt honolll 
g?l i frjd." 

Mottaglighet och längtan efter Gud. 

er bre\- från fröken T/l'yra Lindgren 
skri q;t i Tal i e1cn 7 febr. 193~. 

Den 3 ds. började y i en veckas mö
tcn. Vi ha delrtt ut traktater pil gator 
och gr;ilHler och tillat till hedninga[ll<l. 
I dag har en lärarinna och jag varit lite 
i Il)'arna. /\Idrig förr har jag sett en 
silclan mottaglighct oell I~ingtan efter 
Gud. 

Vid flodö\·erg i'lllgen tr;iffade vi en 
grupp soJdilter. Så fort de fingo syn P~L 
Inig, kOJllmo cle fram och ,·ille köpa 
Ililleldclar samt lösa traktater. Vänliga 
och tillmötesgående ;iro de alla. Aldrig 
ett hil rt ord mot \1 t hin n i ngarna. Öppna 
dörrar, ö\-lpna hjärtan overallt. 

När jag gick på gatiln h~irom dagen, 
hällde det att ni'tgra kOl11l11o fram till 
mig och frågade om jag inte hade böc
ker iltt s~ilja. Underbart I Det iiI' väl 
nöden som driver dem att söka Gud. I 
morgon skola vi gil till en marknads
plats S0111 ligger 10 Ii hiirifrån. 

Flickskolan har hörjat och kvinno
skolan skall öppnas i dagarna. Arbctet 
pag<tr i stort sett som yanligt. Om nft
gon vecka hO\-lpas jag få rcsa ut på lan
det igen. Jag liingtar så till de rara 
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gummorna på landet. Jag kan k lara mig 
i vecko r med enba rt kines mat - plus 
kaffe. 

FRAN NÄR OCH FJÄRRAN. 
Efter intagandet. 

Utdrag ur b re\' fri'll1 l11ission~ir A. 
Trudinger i Hungtung, dat. 13/r -38 
om förhållandena på C. r. :M:s fält i 
"tt distrikt i Honan. 

'Då japanerna intagit s taden bestodo 
de först inti'lgande kont ingenterna av 
ganska odisciplinerade trupper, men 
inom en haJv timme hade japanerna til l
satt en borgmästare som återupprätt a
de ordningen. Han sammankallade a ll a 
utl änningar och tillförsäkrade dem fu llt 
skydd och frihet att fortsätta med s in 
wrksamhet. Om japanska soldater på 
något sätt förg inge sig 111 0t dem, sku lle 
anmälan därom göras omedelbart, och 
saken skul le ordnas. Japanska officera
re besökte miss ionssjukhuset och skre
vo upp alla patienter och personalen 
samt granskade avlöningslistan för a tt 
tillse, att persona len verk ligen var an
ställd och icke bland sig dolde några 
flyktingar eller civilklädda . soldater. 

KOl11m it ten för tillvaratagande av 
flyktingar f ingo sä rski lda regler, som 
mås te noga iakttagas. Om de som flyk
tingar upptogo vapenföra män j å ldern 
18-55 år, kunde hela skaran av flyk 
tingar dödas u tan hänsyn till kön eller 
ålder. 

S tadsportarna vo ro försedda med ja
panska vaktposter men höllos öppna 
hela dagen. Miss ionärer i k ringliggan 
de orter fingo varannan dag sända 
brev, S0111 vidarebefordrades ti ll Tien 

tsin med japanska flygmaskiner utan 
särski ld avgift . På samma sätt förfo rs 
med a nkommande post. 

Märkliga rörelser bland muhamme" 
danerna. 

I 8 :de maj-numret av S unday School 
T imes sägas missionärer från Marocco 
ha förklarat, att a raberna numera stän
digt tala om h ur allvarligt tidsläget nu 
är. De säga: Vi sHt inför stora föränd
ringar. Vi veta, att I-'l:erren kan vänta& 
komma tillbaka. Nu är den yttersta ti
den. För att försäkra sig om att det ej 
bara val' för att behaga missionären så
dana uttalanden gjordes, anstä llde vår 
sagesman efterforskningar i den stora 
mosken i A lgie r. Dä r sade man honom , 
a t t dagligen förku nnas i a lla moskeer, 
att He rren Jesus skall komma och döma 
världen, och att händel se rna, som nu 
tima, tyda p:t att han skal l komma snart. 
E n helig man , til lhörande suffisterna i 
Nord Afrika, förklarade :"Herren Je
sus är redo att ,];:ol11ma åter. Han ska ll 
då regera, och hela Arabien och även 
Marocco skola då tro på honom." En 
annan sade: "Då han återkommer skall 
han vara Gud, och han skall göra mu
hammedanerna till kristna. Al la ledande 
araber veta det ta, men de ta la ej öppet 
om det för folket. Vi tro på ett Kristi 
rike P;l jorden. Han skall regera i tu sen 
år och skall göra alla araber till kristna 
och till rättfä rdiga. Tiden ä r nära. Det 
kan d röja fem å r ja, tio, kanske b lott 24 
timmar , ja, kanske blott fem minuter.· ' 
Även i Kina kan man fa höra muham
medanerna tala 0111 att Tesus skall kom 
ma [lter. (Efter Ch ines~ Recorder. X 0

vember I937.) 

REDOVIS NINGAR 


för medel influtna till "Svenska 	 Missionen i K ina" under m ar s 1935 
Allmänna miss ionsmedel. 430. 	 K . E., Uppsa la, till kinamis

;, i o~cns nöd ,? trångmå l .. . 20:
427. J. S., V inslöv, "å t Herren" 25: - 435. For papper ... . . ..... .. . 1.0:
128. En länk, Joh. 17:9 ........ . 5: - 436. E . S., Adelöv, "en blomma 
,129. E. L., Arvika . .... . .... .. . 5:- pit Judith Hultqvists bår" .. 5: 
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):)7. 
1:38. 

.J:39. 
442. 

446. 
4-17. 

.J-18. 
-Wl. 
~50. 
-4·31. 

-134. 
~55. 
.J.36. 

4.')7 
·,rl8. 
-4.:')9. 
-4.60. 
-464. 
~(:i:3. 

-466. 

·Hi7. 

468. 
-169. 
-170. 
-171. 
-172. 

-173. 

-174. 
-175. 
n6. 

-177. 
478. 
-483. 
~84. 

485. 

-186. 

-487. 

B. X., (j,tcr:;uIHl ........ . 
Kine,;c,rn;ls Vänner, Jkpg. en 
liten extra ins~I\llling...... . 
H. L., S thlm.... . ......... . 

H. H., Virscrum, "Herrens 
tionde" ................ . 
A. O., '\"orderön ... . . .... . . 
A. P., Vetlallcb, u r min 
s[Jarb. . ........... ... . . , . 
Fam. S.. Karlstorp. "en liten 
minneslllollll1l ;1 efter kä ra 
Judith lJultqvist" ..... .. . . 
En liink ................. . 
Vänner i '\""gi:lrp, en blom
ma till v:'lr kiira Judiths 
luinnc ................. . 

C. T., Storiillgcn ....... . . 

"Onämnd" . .. .. . ....... . 

E. L, Hässdb\- V -stad .. ' 
Koll. i Jkpgs' 1\: ri s ll. YlIgl. 
fören. viel !\l;,rtin Berglings 
besök .. ...... ....... .. . . 
H . S., )funkslIlld ..... . .. . 
Vä n ner i Ttdeho, 'P:I rh. m e 
del .................... . 
Ranten.- lilla ,;,· fören.... . 
l P. 1: Jkpg· .. . ........ . 

1(011. v id mission,s tund 
I«(lrbkoga .............. . 

G. K, Björköh.,· ....... .. . 

G. L., Nkpg ............. . 

A. J , BOIHhtorp .......... . 

H. A., d:o ............... . 
Koll. P;I Skottek '25/:!. 
D:o P;I Linkmöte. Ghg. ~6!'2 , 
till C. Coi's o. C. C. T-i ":I rd
bergs underh. . ........... . 
D: o p;'1 K. F. U. K, Ghg, 
till d:o ................ . 
D:o P;I Kinakrebens möte, 
Alingså ,; ...... ....... .. . 
D:o pit K. F. l.i. M., Bor~s 
S. J., S jönw rken . . ....... . 

M. S., Sthhn ............. . 
i'vI. B., Hejdc ............ . 
S kolbarnens SI) ~l rb. medel, 
gm. d:o ... ..... .... .. .. . . 
E. J., Boden, till Joh. Asp
bergs underh. . ... ... .... . 
T. L. E ., A lvdalen ... . ... . 
Onämnd, S imonstorp . .... . 
Koll. vid Maja Lundmarks 
besök i Ersnäs .......... . 
D:o i Lu leå vid d:o 
R. B., Skelleftehamn ..... . 
E. E. VV., "Herrens del" .. 
Koll. vid Kinamöte i Ohr
v iken .. .. . .. ..... .... .. . 
D:o vid i'v[aja Lundmarks 
möte i Sörböle ....... . .. . 
D. N., Hi st. för en hlomma 
på Judith Hultqvists bår, 
Ett tack för vad hon var it" 
"Gunn(1r" 

22:

160:
4000:

30:
90:

10:
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25:

20:
300:
100:

5:50 

149:32 
45:-

:32:25 
:15:
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,32 :36 
20:
15: 
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7:7G 
183:26 
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97:43 

130:
75:
25:
10: 
69:

13:

100 :
2:75 
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25:29 
14:71 
30:
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15:

100:

0: 
10:

L188. 
489 
490. 
497. 
498. 

499. 
500. 
501. 

002. 
GOLI . 
G05. 
506. 

607. 
508. 
:309. 
510. 
511 . 
512. 

513 

51.4. 
510. 

018. 
519. 
520. 
321. 
022. 
023. 
524. 

:325. 
326. 
527. 
528. 

53U. 

;331. 

532. 
533. 

BaJ. 

535. 
536. 

637. 

538. 
539. 

540. 

F. J , Kinllclllall1la .. 

"En Iiink" ..... .... .. . .. . 

Länka rn;l, gm O . H. 

Linneryds r.Hg .... .. .. . . 

Syskonen H., Stensjö n, 

"blommor till älskade Ju
cliths födelsedag " .. ....... . 

Onämnd, Na hum l:7 . . . .. . 

D:o, Vrigstad ........... . 

H. N., till Maja L Ullclmarks 

LlnderlI. . . .. . , .......... , 

"Herrens del" ............ . 

G. B., Tu.-Jock .. . ..... . .. . 
L. S ..................... . 
Enl. ;lV l. 1. F. , Gbg, (luskan, 
gm G. c. , S thlm ..... .. . . 
Ekeniis Syiiiren. . .. .. .. , .. 
I(inesernc:\ . ...; vånner. V~irl1l"tJno 
"En I;ink" ......... .. ..... . 

E. o. N. E., GlImmark .. . 
L. J. SjLlnturp ........... . 
~vr issionsviinncrna ~kpgs 
No rr i! Fii rs;!J11 1. . ....... . 
fdissionsa itoll 1 Skii rysta 
slll[lsko la. gm F. n.•....... 
"Gläcljebiiss;\Jl" ........... . 
1<:. W .. SthlJlJ. till "Tud ith 
HultCJvisb minnc" ......... . 
E. J. Jkpg ........ .. .... . 

!;Täge r;.;ti!d s - ~tJ.~f .......... . 

' En nngCl van . ... . .. .... . 

E. S. , Riidjcn~is ......... . 
Kä llunge ]\.iissionssyiörcn. 
B. o . J.. ................. . 

13. K. L., Ingeistacl, ;;pa rb. 

medel 

Kinavällner 1.:1 JlliH S ....•. 


Onämnd, Sa la ..... .. . ... . 

T. S., d:u ............... . 

E. R, Flishy, "en liten blom
ma p[1 Fars grav, 11 milrs" 
gm E. B................. . 
Testamcntsmedel efter avI. 
iröken Soi ie Louise Bcrg
gren , VetIanda .. .. .. . . . .. . 
Lalllhl1lts jllniorfören., till 
Judith HLlltqvists minne.. . . 
F. K., Kallnar, "en liten 
blomma till älskade Judith 
Hultqvists minne 14 mars .. 
F.. o. J. R-n "14 ma rs" '" 
J. V., sparb. medel gm A. B., 
Skellefteå .............. . 
F. P., till Judith Hultqvists 
minne, gm d:o ... .. . .... . 
KälJeryds Arbetsföl·en. 
N. S., Laxviken, "tackoffer 
14 mars" .. . ........ . ..... . 
K inakretsen, Gbg, till C. G. 
Nordberg o. G. Goi's underll. 
"Sättra-vännerna" gill M. 'vV. 
A . D., Pfdberget, "tackoffer 
14 mars " ................. . 
A. L., Skelleftehamn .... . . 
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541 
54~. 

543. 

:34-1. 

045. 
:340. 

:347. 

5:34. 
5:35. 
i5156. 
558. 
559. 
560. 

i562. 
563. 

'564. 
565. 
566. 

:367. 

568. 
571. 
572. 
573 

.574. 
576. 

577. 
578. 

57B. 

580. 
1)82. 
58:3. 

:'58-1. 

;386. 

587. 
:')88. 
589. 

590. 

A. M., Hcmse, "oiie rg[lva" 
"Ps. 3~:7", till Wille Berg
lings underh. . .......... . 
In sa ml. vid K vinn l. Arbe ts
g r uppen,; il St. Essingen Ki
namö tel:3/3 .. , ... , ..... 
Från Offer stunden :1.4 mars 
p!1 K. F. U. M., Sthlm .... . 
A. O., Mö lnbo ... .. , ... . . . 
R. R, Smål. -Tabe rg, "En 
kam r <l l ti ll Jud ith .Hu l tqvi~ts 
minne" 
T. K, Storbränn~n, "14 
n1Cl r:;lninne" .......... . . . 

I(inakretsen, l«dm:lr. "'l~:1 
mars" .................. . 
R. E. G r anl iclen, "t ill Judith 
Hul tqvists minne" .... . .. . . 
E. L. J, Boden ........... . 
Onämnd ................ . 
"En gammal vän t ill }(in,l " 
E. 1"f., "14 ma rs" . ....... . 

N. W., d:o ....... . .... . . . 
Til lägg t ill offe rstunden 14 
ma~ ~ .. ... .. . .... , ... .. . 
F. J, S trängnäs, t ill m innet 
av Ossie Granath .. .. . ... . 
B. J., Klippan , ·' .1 ~l nHlr<' 
"En länks 14 mus g~V;I. 
Signe Gud pengarna" .. . . . 
M . B., Ume~ ............. . 

O. S., M is terhult ..... . . . . . 
H. f\., FJisby, "tackoffer 14 
Jl1arS" . . ............ . ... . 


A. D., Lundsbrunn, "en li ten 
bl o mm<l på Maj<ls grav" . . . 
G. S. Färnabruk ... . .... . . 
"Mor o. dotter" .......... . 
lVl iss ionstund i Fillsta ... . . 
Kinakretsen, Eksjö, till Ar 
vid Hjärtbergs unc1erh. 
Kol l. i Käringstorp ...... . 
E. E ., Ersnäs, till Sel f rirl o. 
Hanna Erikssons underh. 
"En vän i Vintrosa" ...... . 
Den 14 mars offer o. böne
s tund , Ka r bkrona. . ....... . 
Böneringens s parb. , Karl:; 
krona . . .............. .. . 
r. u. N. f\., Brunf lo ..... . . . 
1If. L., åte r het. ............ . 
Länkarna, Nkpg, koll. på 14 
ma rs til l ' E. Ma l1115 unde r h. 
D :0, b lommor vid J. Hult 
qvi ~ts bit r .............. . 
K. F. l:. K., Kristianstad re
sebid rag ............... . 
Offer vid Länb;1I11mandrag
ningen i Ma lm ö .. . ....... . 
Kinakretsen, lvfalmö, 1-1 mars 
Koll. i K F. LJ. K., Ma lmö 
" l.4 l11a r~ med tack o. bön" 
Jes. 55:H 1.1. . . .. . ....... . 
Koll. i Lunds i\l issionskapell 
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10J:
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602. 
593. 
:394 . 
595. 
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600. 
60l. 
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60:3. 
6el-J. 
öD;'), 

ö06. 
607. 
ö08. 
60(J. 
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611. 
('il2. 
ö13. 
614. 
fil:). 
ö1B. 

617. 
ö18. 

6Hl. 

620. 
621. 
ö2 :3 . 

ö2ö. 
62!). 
63D. 
n3l. 
ö3:2. 

633. 

ö3:!. 
63:i. 

636. 

637. 
638. 

6:39. 
ö40. 
ö43. 
644. 

645. 

646. 

D:o vid SIll{d;llld~ I). K;dll1~r 
:\I~tione r ~ Teologgrupps mö
te i Lund ......... . ..... . 
Vid 14 mars möte i U lriksdal 
E., "till J Hul tqvist~ minne" 
H. F., Uttersjöb~cken .... . 
J. 1'., gm J L., S thlm .... . 
J es. :35 : il-H .......... . , . 
"Oniil11nd, .l Jes u n,1)11 11',' •• 

E. :\T., V rehlu rp . . . . . .... . . 
.l(ol l. i T ibru .. . .. . ..... . . 
D:o i I.ugnfl' ........ .. .. . 
J L, d:o . ...... . . . ...... . 
Koll. i }.·I;'lnstorp 
T):o i rll1ln;lI1l1cl':";!,S]"]..:;lll . 

Skövde ............ ~ .... . 

n:o vid Svii>ren. i LI.'d .. 
]):0 l"ju~esta .......... .. 
D:o i Brånsta sku la, Kumla 
D:o ?I'Io~sby ~kol;l, d:u .. . 
D:o i Ingelby ............ . 

I~. K., <1:0 """""" '" 
Koll.. i "AIll I1;ebe rg .. . .. .. . 
D:o I .A. Igilras .... . . .... . . 
D:o i Gu ll spi'lllg .. .. . . .. . . 
G. L, Kova ....... .. . . . .. . 

A. 1). ,\. B..DlIVbo, i st. fi ') r 
blommur P;'I dr Axel ,T1)h ~ln
sons. Vetl;ll1d,1 grav 
I~. c.. Sthlm,"l4 mars ... 
K oll. vid missionss tund 
KliJlJl~ln 21/:3 .. ....... . . 
E. J" Osterko rsbe rg;l, "t ill 
kärn Judith,; minne" ...... . 
O. o. J. L., .\naryd ....... . 

E. L., 1)meå . . . .......... . 
Testall1entsmedcl dter avi. 
L LenelI, l ~od;l, OV;\l1myr;1 
S. T., M,I;,!)eliis,1 ...... . . . 
Koll. hos pas tu r ti c Ca rro .. 
H. l). . . . .. .. . ... .. . ... .. . 

S. W., Nkpg ............. . 
F r ?ln Nagl,lrp, l11 issillm;uffcr 
14 m ,I rs ................ . 
L. !If. r. g r uppen i Värn,), 
"en blomma t ill älsblde J u
dith Hultqvis ts minne" .... 
S. L. B., Vetianda . gm E r. 
A. :\I., Gammelstad till Sel
frid u. f{anna Eriks,ons un 
derh ., gm E. E. . .... . .... . 
f\. L, A lviken till d: o gm 
d:o . . . . . .. ........ . .. . . . 

r. N., .\ntnä, ti l l d:u gm d :1l 
A. o..\. F., ll'Iö rön, ti ll d:o 
gm d:o ............ . ... . . 
A. P., d:o till d:o gm d:o 
S. E., d:o til l d:o gnl d:o .. 
G. V'If., Ystad ... . .... . ... . 
Koll. v id H<1nna \Vangs be
sök i Boden .. . .......... . 
Missions kol l. Hhg. till :\(<1 r 
tin Be rg lings underh. . .. . . 
R. H ., Sthlm . . ...... . ..... . 
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647. 
()48. 

649. 
6GO. 

ö52. 

653. 

H54 . 
655. 

f);,)6. 
!i57. 
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() i59 . 
66l. 
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G64. 
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fl6!) . 
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fl71. 
672. 
673. 
674. 

675. 

679. 

680. 
v8l. 
682. 

683. 
684. 

685. 
686. 
687. 
688. 

689. 

690. 

E. K., "t ill tni ss ionen" .. . .. 10:
Offergåvor vid mötet i 
Ovanmy ra 25 ma rs . ...... . 131 :7-1 
K oll. S hlms V:a B. B. F .. . 13:15 
H. c.,.Ös terkorsberga, " tack
offe r pä föde lsedagen" . ... . 50 :-
Kinalänken, Klippan, sparb. 
töm nin g 21/3, till Hanna 
Erikssons underh. . ..... .. . 75:
Miss. koll. X-s tad vid Ma rtin 
BergJings besök, till hans un
de rh . . . .. . ............ . . . 33 :25 
"En fö rsåld ak tie" .. ... . .. . 34.5 :
K. O. H ., Lund, "Herrens 
tionde" ..... . .......... . . 6: 
O . V. R.. lJJ"sv iken ........ 20; 
Kol l. i Landskrona, till Nra r 
tin Be rg lings underh. 21:17 
D :o i Käv linge, till <1: 0 . . .. . l6:
I. P., t ill <1:0 . .... .... .... . 10: 
E. B., r~ å nd ... .. ......... . l!:75 
Vid Offers tunden i Skellefteå 
2;")/3 .............. . ...... 1.752 :01 
K inakrehen i Burd ....... 29 :15 
Koll. i Bu reå 26/3 ..... . ... 77: 53 
."Från niig ra Jlickor i Bure;i" 0:.50 
Fdn Offerstunden i Skellef
teha mn 27/3 192:43, spar
bössa n 63:- ............. . 255 :43 
Koll. prl Kinakretsens möte i 
S kellefteham n . . . . . .. ... . 12:
Tes tamentsmedel efter av I. 
fru Matiida Oxelqvist, Hu s 
kvarna ........ . ......... . 2.63l:6~ 
M. H., Gbg . . . ..... . ..... . 25:
A. S., Gbg . . ....... . ... . ... 25:
K o. G. K, Björköby ... . . 15: 
Onämnd . . . . . . . . . . . . . . . . . 25:
E. M., Sthlm ........ ...... 20:
En vä n til l S . M. K , gm T . 

lC, Sto rbrännan . . .. . ..... . ;3: 
L. M. F., till Frida Prytz o. 

Maria Nylins underh. ...... 900:
Mellersta Distr. av K. F . U . 

M. till Ma lte Ringbe rgs un 
derh. . ......... . ......... 1.0[)[):-

Kinavänner, Visby, gm A. M. 25:
G. W. . .. .. .. . .. . . .. ...... 15:
Vid H. \i\la ngs besök i N y-
byn, gm E L., Nystrand .. 6:25 
M . L. , Östersund ... .... . . . 100:
L änkarna o . L. M . F.-are i 
Piteå insaml. v id H. Wangs 
besök .... . ...... ........ . 50 :
Koll. i N orrfjärden v id d: o 22: 
D:o i L ångträsk vid d:o .. . 23:
L. N. g m A. J., Köping .. . . 50:
Efterskörd till sparb. medel , 
gm d: o ..... .. . .. . .. .. ..... 1(l : 
Offl'rkllvert fr. Köping, gm 
d:o ........ .. . ... ........ 4(): -

Mi ss ions iokomst fr. F-s, g m 

d: o .. . ... . . .... .. . ....... 100:

Kr. 27.852:11 

../31. 

-13~ . 

../33. 
434. 
440. 

4../1. 

4G1. 

46:2. 
.J63. 
'17!-l . 

-180. 
4R1. 

491. 
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493. 

494. 

495. 

496. 

öDS. 

öHi. 

;")17. 
6;30. 
5;:5l. 

552. 
;:;5:3. 

575. 

;")81.. 

Särskilda ändamål. 
E. L., U pps;da , ti ll L i" .. 
Gus t;,bsons s tati on. [, hih .. 
A . o. A. B ., Duvho, till L 
Ackzell för a rb . i Tali ... . . . 
A. V. , till de nöd !. ....... . 

O. H ., Sthlm, ti ll d:o . . ... . 
H. L. , Sthlm , till ha mh. 
S ina n . . ...... . ......... . 
Koll. v id }.tf .. rtin Be rglin gs 
möte hos pojkavel. 22/"2 till 
en sko lgosse hos r·:. M ;tll l1, 
gm A. P ., Nkpg . ......... . 
Sönd agssko la n S k intebo, 
till <1:0 ....... . . ....... . . . 
Onämnd, ti ll e1:0 ..... . . .. . 
E. J. Bo rås, till de nöd!. '" 
K. F. U. M. , L uld, sp ;,rb. till 
Joh. A spbergs ve rks . ...... . 
L A. M., till 3 evang. u nde rh. 
Alliansliinken, Sthlm, til! 3 
,.kolgossa rs d: o ... ...... . .. . 
Koll. vid Maja 1.1Indn'<l rks 
möte I Ursv iken till f1vk 
tinghj ä lp i Loya ng . ... : . . . 
F rfrn söncbgssko lba m en i Fu 
ru näs, till Maria Pette rs 
so ns barnh . . ........ .. .. . . 
" Mi ss ionsvän" Be ted, till de 
nödl. ....... .. ..... .. . . . . 
Ki nilkretsen, Sävsjö, till Ma
na Petterssons ba rnh. 
A. K., Hbg, till Id a Söder 
berg a tt anv. efte r go ttf. . . 
A. o. K. N., Gbg, till C. 
B lom :2i.i:-, M. R ingberg 
25:-, H . L inder 25:-, C. 
G . Nordberg 25:-, a tt "n v. 
enl. deras go ttf. .. ... .. ... . 
A . O., )Jo rde rön , till I. Ack
ze ll att anv. efter gotlf. . . .. 
'vV. 'vV. , för Feng Chuen 
Yu ng lInde rh. . ....... .... . 
S . B., Kni s linge, till C. G. 
No rdberg för bibelspridning 
E . J. Jkbg, till de nöd!. ..... 
M. S., Dal s-Rostock, til! d:o 
D. P., Tingsryd, på of ierda
gen till 1. Ackzell fö r d:o " 
A. S. , Gbg, till <.le nöd!. . .. 
Ki nakretsen , Uppsal a, till 
eva ng. Chaos linde rh . i H o
va ng, res ten till medhj~iJp<lre -
'fonden .... . . .. . .. . .. .... . 
S. F., Herrljunga. til! barnh . 
i S inan ... . .. ..... . . ... .. . 
E. E., Sävsjö. till de nöd!. .. 
Vänne r i Grycksbo, till Ger 
d " Gu s t"vsso n, n tt anv. till 
nöd!. barn . g m A. H .. ... . . 
Ba rn en i :-Janny lu nds skyd ds
hem till ba rnh . i S in an . . .. . 
E. S., Hedv igsda l, til! Ger'da 
C;lfi<~ ns a tt anv . e fter gotti. 

;~D:-

1.0: 
~O:-
5:

;jOO: 

f: 

:):94 
10ll: 
2.'): 

11: ;38 
30::1:

1'50:-

t3:~( 

20:-

.j: 

61:

40:

10;): 

10:

77:20 

12:75 
i);): 

1:1:

15 : 
2i5 : 

21:(j[) 
10:-

2:"): 

21:02 

20 :
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·:;\.1(3. Skiirstad ; ~orra FriförsamI. 
till evang. undcrh. .......... 50:

.-,rlf. Jes. 55: & - H, till de nödl.l.000:
622. 	 F. L., l:md, till Dagny 

Nordgrcn att 'II1Y. efter gottf. 25:
H. B , Jkpg, till de nödl. .. . 5: 
B. K, Sthlm, till d:o ... ... . 150:
S. T., iVIaspelös;) till d:o .. , 100: 

(i28. S . H., Malåsträsk, till d:o .. 5: 
611. 	 I. P., o. H. R.,Cppsala, till 

d:o ,. .. . ,. ........ ,. . .. . 6:
l>.J.2 a. N. H., Värnamo, till de ge

nom kriget lidande kineser . 15: 
i.iH b. Till dc nödl. ., .. , .. ,." . .. 2:01 
(;;'i l. Onämnd. till nöden i Kina .. 10: 
1.)1)0. Kinespojkarnas vänner i 

Storbriinnans , ko)a, sparb. 
medel . .... , . . . , .. " ..... 8:54 

li/6. L. M . F., till I. Ackzell för 
de nödl. ... ,.............. 126:

1\77. D:o till Frida Prytz, för d:o 75:
liT8. Orebrokonfcrensen 27/3, till 

Malte Ringberg att anv. efter 
gottt. .................. . ;:;8: 

I)m. Försålt guld, till }\fa ria Pet
tersson, d: o .............. . :33:60 

1)~)2. 	 1vIissionsk retsen i nom Jkpg 

KristI. Yng l. fören. insill11l. 

med ,mI. av S. M. K:s böne
o. offerd,lg till Hugo Linder, 
d :o .............. . 280:

Kronor 4.283:51 

Allmänna missionsmedel 27,852: 11 
Särskilda ändamål 4,283: 51 

S:a under mars mån. 1938 K -;" 32,135: 62 

.lied vurmt tack till varje givare! 

"Av Herren har den blivit detta; under
h:Ht är det i v,ha ögon." Ps . 118: 23. 

Redovisning för influtna gåvor till MissiolJs
h9mmet i Duvbo, Jan. - Mars. 1938, 

kontanter : 

A, H., Kortebo, (;):-; H. H. Karl skrona, 
1' ):-. H. B., Hemse, 5:-. H. H., Bröt je-

mark, ;j:-.r.::. J. Björköby, en blomma p;', 
fru Ellen Olssons gl'av, 5:-. C. O., Or 
sundsbro, 10 :- . S. G., Nässjö, 25 :-. 
Onämnd, Duvbo, 5 :-. K. S., Huskvarna, 
.) :-. Hemmets sparbössa, 27 :10. A. och A. 
B., Duvbo, 10 :-. Hemmets sparbössa, 5:-. 
A. W., Skillingaryd, 10:-. L. B., Eksjö, 
10:-. E. A., Duvbo, 5:-. Hemmets spar
bössa 15 :80. 

In 1!atura. 
A. D :SOn B ., Stockholm. Svenska Dag

hladet. Sanningsvittnets Redaktion, San
ningsvittnet. Göteborgs Veckotidnings Re
daktion, Göteborgs Veckotidning. S. ].. 
Orebro, pappersvaror. S. J., Luleå, kokos
gt,ngmatta. J. R., Eksjö, ost. 

;11c(l 'I/{/ r1/l.t ta ck till va r i f? givare. 

"Hoppets Gud upp fylle Edet" alla med 
glädje och frid i tron." l'.lom . V5:. 13. 

August och Augusta Berg. 

Missionstidningen 


Sinims Land, 


Organ fö r Svens/w Missionen i Kina, 


utkommer 1\;' 1938 i sin 43 årgång. Ansv a rig 
utgivare: Erik FolA' c. Redigerad under med
verkan av l1iartin Linde-/! m. fl. 

Tidningen utkommer med 20 nummer om 
året. Den innehillJer uppbyggelseartiklu, 
brev från missionärerna , berättelser från 
missionsfältet, meddelanden om hemarbetet 
och missionsnotise r från olika fält. 

Tidningen kostar: helt år kr. 2:26, tre 
k vartal kr. 1:75, halvår kr. 1:25, ett kvartal 
kr. 0:90. 

Till utlandet kostar den kr. 2:75 pr. år. 
Prennmeration kan ve rkställas på posten 

men s täller det sig fördelaktiga re för missio
nen om den verkställes på vår Exp., Drott 
ninggatan 55, Stockholm. 

Redaktionen. 

INNEHÅLL: 
Inför korset. - Se, människan! Se, Guds lamm! - t Gustat Adolf Stål hammar. - Från red. 
och expo - KinaIänkarnas i Malmö länksammandrdgning - Från missionärerna. - Från när 

och fjärran. - Redovisningar, - Missionstidningen Sinims land. 

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

Telefon: 104459. ' 105473. Postgirokonto n:r 50215. 


Stockholm 1938. Boktr. A .• B. P. A. Palmers Eftr. 
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ANSVARIG OTGIVARE: E. FOLKE. 

PÅSKBUDSKAPET OCH MISSIONEN. 

Herren är uppstånden! Detta den 
första påskmorgonens glada och hopp
ingivande budskap till den förtvivlade 
och förskingrade lärjungaskaran har 
åter en gång velat påminna oss om 
Kristi uppståndelses avgörande bety
delse för vår tro och vår frälsning. I 
århundraden var påsken kristenhetens 
största högtid. Den tiden .var också 
fornkyrkans rikaste missionsperiod. 
Vad betyder påskbudskapet för oss i 
dag, för vår tro och för oss som mis
sionerande kristna? 

Om Jesu liv och gärning slutat med 
korsdöden, så hade hans namn säkert 
förblivit okänt för de allra flesta män
niskor, och än mindre skulle någon 

kristen kyrka . ha uppkommit på vår 
jord. Men uppståndelsen och den tom
ma gravens vittnesbörd utgjorde Guds 
insegel på Jesu frälsaregärning. För 
alltid var syndens, .dödens och djävu
lens välde besegrat. "Mig är given all 

makt i himmelen och på jorden. Gån 
fördenskull ut och gören alla folk till 
mina lärjungar." Det var den upp
ståndne Herrens och Frälsarens av
skedsord och uppdrag till de sina. Då 
en ny apostel skulle väljas i Judas stäl
le, angavs syftet vara, att han skulle 
jämte de andra vittna om Jesu upp
ståndelse. Och budskapet om Jesu 
uppståndelse - detta oerhörda, för 
blotta förnuftet så ofattbara, men för 
lärjungarna över alla tvivel höjda 
faktum - utgjorde höjdpunkten i de
ras missionsförkunnelse. "Denne Je
sus, som I haven korsfäst, - har nu 
Gud låtit uppstå - honom har Gud 
gjort både till Herre och till Messias." 
Såsom ett "huvudstycke" undfick se
nare Paulus vad han också meddelade 
korintierna, att Kristus "uppstått på , 
tredje dagen, enligt skrifterna". 

Redan på Pauli tid funnos tvivlare, 
som satte uppståndelsens möjlighet i 
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fråga. Med anledning härav gör Pau
lus uttalanden, som visa hur helt kris
tendomens existens berodde av upp
ståndelsens verklighet. I Kor. IS: 11

19. "Om Kristus icke har 'uppstått, så 

är eder tro förgäve~; I ären då ännu 
kvar i edra synder." "Om Kristus ·icke 
har uppstått, då är ju vår predikan få

fäng, då är ock eder tro fåfäng." Här
av följer ock, att om Paulus själv tviv
lat på Kristi uppståndebe, så hade han 
ej haft något glatt budskap att förkun
na för människorna. 

Tvivlet på Kristi uppståndelse ' i 
Guds ords entydiga bemärkelse är vitt 
utbrett i våra dagar - även bland dem 
som vilja vara kristna. Månne vi inte 
häri ha att söka' en av orsakerna till att 
försagdhetens ande får råda och att 
antalet av kristna, som äga verkligt 
missionsnit, är så relativt litet? Påsk
budskapet mister sin världsövervin
nande segerkraft, om det beskäres och 
omtydes efter mänskliga måttstockar. 

"Men nu har Kristus uppstått från 
de döda", utbrister Paulus jublande. 
Kristendomens segertåg i hednavärl
den beror just på detta, att bakom de 
mången gång svaga och skröpliga sän
debuden med det stora budskapet står 
Han, som är U ppståndelsen och Livet, 
konungars Konung och herrars Herre. 
Evangelium är ingen död vishetslära
res . ord utan det av Anden levande
gjorda budskapet om Herrens Smorde, 
som "utgavs för våra synder:sskull och 
uppväcktes för vår rättfärdiggörelses 
.skull". 

I den hednakristna förkunnelsen på 
missionsfälten intar påskbudskapet 
också en relativt större' plats än i· våra 
gamla kristna länder. Det berättas om 

en av de framstående protestantiska 
pioniän~rna i Kina, Griffith John, att 
han vid sin hednapredikan alltid ut
gick från berättelsen om Jesu uppstån
delse. Bland ett folk, som likt kineser
na i sina religioner och riter bereda så 
stor plats .åt tanken .på döden och livet 

efter detta, är qet givet, att påskbud
skapet gör djupa intryck. Men påsk
budskapets fulla segerkraft framstår 
klarast, när man ser den kristne kine

. sens' tillförsikt och stilla glädje inför 
döden, och man betänker, hur hednin
gen vanligen beter sig i samma situa
tion. Här erfara de sanningen i ordet: 
"Du dödsrikt: var är din seger, du död, 
var är din udd?" 

Påskbudskapet och ' missionen höra 
således så innerligt tillsamman, att 
utan påskbudskap funnes ingen mis
sion. Och väl må vi alla göra oss den 
frågan: Har påskbudskapet för mig 
som kristen och missionsvän fått den 
betydelse, som det skulle ha enligt 
Guds ord? 

';Ty jag ville lära känna honom och 
hans uppståndelses kraft och få känna 
delaktighet i hans lidanden - och nå 
fram till uppståndelsen från de döda." 

Joh. Aspberg. 

Läget på fältet. 

Från de vå ra på fä ltet ha VI nu 
haft ytterligare några nyheter. De se
naste breven tala om huru det var vid 
intagandet av Yuncheng, och Yungtsi. 
Dessa platser intogos utan svårare stri
der, och såväl mi ssicinärema 50111 mis
sionsstationerna vorG oskadade. 
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S.M.K:s årsmöte. 

Svenska 1\!(issionens i .Kina årshögtid 
innevarande år hålles såsom. vanligt vid 
Kristi Himmelsfärdsdag. Mötena börja 
såsom vanligt på onsdagskvällen och 
pågå t. o. m. lördagen den 28. Kristi 
Himmelsfärdsdag hållas mötena i Betes
dakyrkan som vanligt, men K.F.U.M:s 
lokaler äro vid denna tid upptagna av 
K.F.V.M:5 världskommittes plenar
sammanträde, varför mötena onsdagen 
-den 2S och fredagen den 27 maj hållas i 
Oscars Församlingshem, vilket godhets
fullt upplåtits för oss. prl lördagen an
-ordnas som vanligt utflykt till Mis
sionshemmet Duvbo. . . 

Utförligt program införes i komman
-de nummer av v'år tidning. Redan nu 
ville vi emellertid anhålla om förbön 
och varmt inbjuda till högtiden. 

Bönemötena för S.M.K. 

Tisdagsbönemötena i B etesdakyrkan 

pågå t . o. m. den 17 .maj. Eftersom års

mötet bÖI-jar den 2S hålles intet böne

möte den 24. Dessa möten börja som 

bekant kl. 7 e. m., och vi p,ä lsa delta

gare. varmt välkomna. 


De böne111.öten, som håltas .varje fre.

dag kl. 2 e. 1n. på S.M.. K:s exp.,pågå 

t. o. m . fredagen den 20 maj. Äv.en till 
-dessa hälsa . vi missionsvänl)er va rmt 
väl/mmna. 

Kinalänkarna i Stockholm 

samlas torsdag'en den 28 april kl. '7 e. m. 

på S.M.K:s expeditiori: Välkomna' 


Kinalänkarna i Göteborg 

samlas lördagen dEm I4'11'tcij H7.1S 
e. m. på Libanon, Skolgatan2.. Ledare: 
Fröken Anna Elisabeth Anders·son. 

Hemkomna missionä~er . . 

Fröken Ebba Viden anlände till hem
landet den 3 april, och missionärsparet 
Margaret och W ilhel-m Bergling med sin 
·dotter Ingrid ha da detta skrives hun" 
nit till London på sin färd mot' hemiane 

LAND 91 

det och anlända ti II Sverige den 22 
apri I. 

Vi tacka Gud, som bevarat dessa våra 
vänner på den lå nga färden, och hälsa 
dem varmt välkomna hem. M å Gud un
der 'deras tid i hemlandet rikligen väl
signa dem och göra dem till välsignelse. 

Sommarens Bibel och Ungdomsveckor. 

Svenska Missionen i Kina anordnar 
den 21-27 junI· en Bibel- och Ung
domsvecka i H otsbybrunn, Småland~ 
Samlingen sker på e. m. elen 21 och av
re san på morgonen den 27 juni. Kurs
ledare blir missionsföreståndare Erik 
Folke och dessutommedvei'ka missions
sekreterare Martin Linden, fröken Lisa 
Blom ·samt missionärerna August Berg', 
Ylal'tin .och Birgit Bergling, Maja 
Lundmark, Ebba Videli samUröknarna 
Runa Hägg och Ella Nilsson. 

Bibelstudierna del1 22, 23 och 25 juni 
ledas av missionsföreståndare Eriil 
j;olke.1t[i~dagsföredragen dessa dagar 
skola, enligt va,d vi planerat , behandla 
ämnet: "Guds underbara gär~ingar." . 

Vid högmässan midsommardagen 
predikar v. G. missionär Augi1st Be,rg. 

Brev till deltagar'na adresseras: Bad
anstalten, H olsbybnmn. . 

* 
P å ivI aitritzberg i Östergötlarid hop

pas vi få samlaS' såSOlTI variligt, alltså 
samling den 26 juli och avresa tidigt 
på morgonen den I aug. Medverkande 
bliva: Missionsfores tånaare och fru 
Erik Folke, fröknarna Lisa och Hildur 
Blo·m,.·n:rissionssekr. M: LiJ1;d.en, missio
nire'åla 'Johannes Aspberg, E8ba Viden, 
Wilhelm och Margaret Bergling samt 
fröken.Margit .Andr:1'ssort. .o"h l1eF 
EugJn Alm. . 

Bibelstudierna komma att iect'as av 
mi ss ionär Joh. Aspberg och ä mnet för 
middagsföredragen ha vi . tänkt oss for.~ 
mulerat så: Uppgiften, vartill Gud kal
lat oss. 

* 
Den tredje "veckan" anordnas i S kel

lefteå. Där samlas vlv. G. den 4 aug., 

http:LiJ1;d.en
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och uppbrottet sker på morgonen den 10 

aug. Medverkande bliva: Missionsföre
ståndare Erik Follle, fröknarna Lisa 
och Hildur Blom, missionärerna Morris 
och C arola Bergling, Johannes och Ing
rid Aspberg, Martin Bergling, Maja 
Lundmark, missionssekr. .Martin Lin
den, fröken Runa Hägg och herr Alar
tin Markgren (eventuellt). 

Bibelstudierna komma att ledas av 
missionär M orris Bergling. Middags
föredrage n komma a tt behandl a ämnet: 
" Guds åkermän. " 

Priset blir såsom föregående år lika 
på alla tre platserna, kr. 20: - per vec
ka för deltagare, som ~iro med hela 
tiden. l denna avgift ingår en mindre 
deltagareavgift till hj ä lp för bestridan
de av omkostnaderna. Betalningen bör 
erläggas så snart som möjligt efter an
komsten till respektive veckor. 

D eltgarna böra m edtaga handdukar, 
sänglinne, kuddar och minst två filtar . 

Anmälan om deltagande mottages 
tacksamt ju tidigare desto bättre. Så
dan anmälan insändes t ill Svenska Mis
sionen i Kina, Drottninggatan 55, 
Stocllhol1'n. 

Till sist vilja vi mana till förbön för 
dessa möten. Underbart har Gud besva
la t förböner under gångna år, och hans 
källa har även nu vatten tillfyllest. Vi 
äro också tacksamma för hjälp i fråga 
om att inbjuda till mötena och tacka för 
värdefullt bistånd under år som gått. 

~IO~. 
Minneshögtid efter Judith Hultqvist 

i Juicheng. 

Ur privatbrev från fru Gerda Carlen, 
skrivet i Juicheng 9/2 1938. 

"Vad jag gör förs tår du icke nu, men 
fr amdeles skall du fatta det." Joh. 
13: 7· 

Med tanke på Judith Hultqvist har 
jag under de gå ngna månaderna på nytt 
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levt igenom Oscars lidande, och det har 
varit en dubbel smärta för mig. Allt 
har stått så levande för mig, och bönen 
har varit ett tyst rop till Herren, som 
allena kan bä ra de sjuka igenom ett så
dant lidande så att hans namn blir för
härligat. 

Nu ä r vå r älskade Tudi th hemma hos 
Herren, förlossad frå~ allt lidande, lov
sjungande sin Frälsare för allt. Sakna
den är stor, det är så tomt efter de båda 
kära. Jag kan ej ä nnu fatta, att Judith 
är borta för att aldrig komma å ter i 
lekamlig· skepnad. Hon, såväl som 
Oscar, är i den stora skyn av vittnen 
som omgiver oss, och det sporrar till 
fortsatt kamp och löpande. Herren gav 
och Herren tog, välsigna t vare hans he
liga namn. 

Judith var en brudesjäl , mogen för 
himlen . Det var något så ljuvligt över 
henne a 11 tsedan hon kom u t denna gång. 
A ndlig mognad och en brinnande läng
tan att föra de kristna närmare I-Lrren 
voro utmärkande drag hos Judith Allt
sedan i somras, då hon reste bon för 
att få ·läkarehjälp, har jag haft en känsla 
av, att jag snart skulle mista henne. Jag 
drömde en natt att jag stod på bergsti
gen och såg en vit Örn komma och taga 
ett snövitt lamm ur fårahjorden, och 
min tanke fördes genast till J udi th. Hon 
var det snövita lammet, som Herren 
skulle sända sin budbärare att hämta. 

l söndags hade vi en gripande mIlle 
nesgudstjänst i kapellet . l bakgrunden 
på ta larstolen voro de kinesiska flag
gorna och i mitten vår vackra kors· 
flagga, Sverige och Kina i förening. 
T vå vackra Asparagus på ·framsidan av 
talarstolen gjorde sig också bra. Evan
gelisten lao ledde mötet. Han utgick 
från Upp. 14: 13, . Rom. 8: 31 samt 
Joh. 14 och talade om vad Judith varit 
för församlingen , honom själv och arbe
tet i sin helhet. . 

Bland de många andra som sedan 
talade, var det en äldre tältpredikant, 
som en tid var allvarsamt sjuk, !dena 
lungor. Ha'n berättade hur Judith öm
mat för hon:om, besök t honom och h iä lpt 
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honom. Till slut anförde han Luk. ::'~: 
61-62. Judith ömmade i likhet med 
Jesus för deras andliga väl och var rädd 
att någon av dem skulle gå förlorad. 
"Du som håller på att kallna och fi)r
neka din Herre, hennes blick vilar på 
dig såsom Jesu blick på Petrus, m{L ej 
du, ja, må ingen av oss bli eftel- ['å 
vägen." Själv brast han i grilt under 
det han talade, och hela församlil~gen 
var djupt gripen. Det var en oförgätlig 
stund, då Herren mäktigt talade till en 
var av oss. Hela kapellet var fullt av 
en sti Ila, lyssnande skara . 

Må nga bevis på de kristnas kärlek 
har jag fått rölla under denna tid. Vån 
medhjälpare synas så rädda, att de skola 
mista även mig. "Frun får inte gå ifrån 
oss, när Herren nu tagit Fröken. Vi 
måste vara rädda om Frun" , sade den 
ena bibelkvinnan, under det hon fattade 
mina händer och grät. Ännu är väl ej 
min arbetsdag slut, men nog längtar 
jag ofta till hemmet därovan. 

Astrid Håkansson kom hit den 18 
december, lagom till jul , och jag är så 
glad för den praktiska hjälp hon giver 
mig. Hon är en så kärleksfull kamrat 
med ett glatt och frimodigt sinne. Jag 
tror att hon blir en duglig arbetare, när 
hon kommer in i språket. 

Under november och december hade 
vi en månads bibelkurs för kvinnor, 
döpta och sökare. Herren var oss nära 
med sin hjälp och mättade hungriga 
själar med sitt levande ord ~ Julen var 
som ett stormöte under 3 dagar med 
ovan lig t mycket folk och många möten . 
Under första hälften av januari var 
Äke Haglund här och hade bibelkurs 
med männen, och vi voro glada över det 
intresse och den mottaglighet som även 
då förnams. Hur gott att få så den 
äd.la säden i hjärtana i förhoppning att 
Herren själv för sitt verk till mognad. 

Det kinesiska nyåret är nu inne och 
firas på gammalt kinesiskt sätt. Folk 
har ledigt att göra besök hos varandra 
och komma på besök här: Denna vecka 
är den årliga evangel isationsveckan, då 
så många kristna som möjligt fritt del-
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taga i arbetet, gå ut och vittna om Her
ren. De gå oftast i grupper för att göra 
arbetet lättare, ty gåvorna äro olika. 

Gosskolan började i går, och den 20 

febr. börja vi åter bibe l kurs för kvin
nor och l~vinnoskolan . Sedan börjar by
arbetet. Ännu kan arbetet pågå obe
hindrat av de politiska förhållandena. 
Gud är trofast' Under hans vingars 
skugga få v i bo. 

»En mäktig Gud, som allt förmår.» 

Swedish Mission, Ishih, Sha. 
Den 28 januari 1938. 

Men konom , som förmur göra mer, 
ja, långt mel- än allt vad vi bedja eller 
tänka - honom tillhör äran i försam
lingen och i Kristus Jesus alla släkten 
igenom i evigheternas evighet, amen. 
(Ef. 3: 20-21.) 

Gi ven å t Herren ära och makt. 

(Ps. 29: 2.) 

Det var 17 :de dagen efter avresan 
frfln sommarplatsen Yutaoho och dagen 
innan vi nådde fram till Ishih, som jag 
satt på kärran och läste i en bok, som 
en norsk missionär givit mig som res
lektyr. Boken innehöll föredrag, som 
berömda engelska talare hflllit under 
Keswick-konferensen. - Jag kände an" 
svare t tungt på mig, då det ju nu gäll
de att komma till en ny station och ett 
nytt arbete. Just då läste jag följande 
ord: "The word responsibility for us 
simply means response to God's abili
ty." (Ordet ansv ar betyder för oss så~ 
som kristna: vårt svar till Guds dug
lighet , d. v. s . huru . vi motsvara de 
själsgåvor och möjligheter Gud skän
ker.) Sen dess har jag ofta tänkt på 
och haft hjälp av de orden, när det va
rit svårt a tt helt kasta alla bördorna 
på Herren. Det var ju san t vad jag 
läst, att för oss kristna gällde det bara 
att ge rum för Guds förmåg(t. - Guds 
förmåga I Hur ofta räknar vi ej blott 
helt litet med den och lå ter vå r egen 
oförmåga hålla oss' om strupen. 

I en sådan freste lse var jag, då jag 
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var på· hemväg från stormötet i Pei
chuang. Jag hade arbetat mig upp till 
toppen av den ås, som ligger ungefär 
en halv mil söder om i1ämnda by, då 
jag måste st?nna för att pusta ut ett 
slag. En storslagen utsikt utbredde sig 
över den nedanför belägna tätt befolka
de s lä tten. Västeni t syntes Gula flo
d'e'ns leriga vattenmassa, och på dess 
andra sida reste sig Shensibergen upp 
mot höjden . Här levde tusentals mä nni
skor, som hade föga begrepp om Jesus 
Kristus. Nöden -:- hedningarnas nöd 
- böjde mig i bOll inför Gud. De't såg 
ej ljust ut varken föt· de kristna i Pei
chuang, som just begärt att få dit en 
missionär, eller för mig , som visste, att 
denna deras begäran inte kunde villfa
ras: Men Gud förmår! Ja, lå t oss bere
da rum för Honom att verka i och ge
nom oss. 

Trots kriget i alidra delar a v landet 
och den därav följande oron i s innena 
också på vårt fält, ha vi dock fått utföra 
vårt arbete under ganska lugna förhål
landen. Under hösten hade vi stormöten 
på' sju platser. Förs t i 'Hang, en by väl 
:2 sv. mil nordväst om Ishih. Ledaren 
där kom till tronföromkrilig 40 år se
dan, och 'nu får han se, hur hans barn
barn följer i farfars fotspår. De tro
ende där i hang hade under förra året 
byggt sig ett eget kapell. -,- ' Nästa 
plats var ·staden Linchin, som ligger 2 . 

mil väster om Ishih . De senaste ~lren 
har verksamheten där gått mycket fram
åt och nu finnes där en livaktig och ni
tisk församling.· Söndagen före jul ha
de jag tillfälle att å ter besöka Linchin, 
och det var uppmuntrande saker, jag 
då hörde berättas. Tältverksamheten 
har under hösten ej kunnat vara i gång, 
men i stället ha de troende gått u t till 
byarl1a runt omkring, hyrt sig ett hus 
oeh stannat ett par veckor och predikat 
evangelium. Efter förmiddagsgudstjän~ 
sf..ens slut avlade nu ledarna för de oli
ka .grupperna s ina rapporter om arbe
tet. . Under en månads tid hade minst 
50 hedningar vunnits för Gud' :Mottag
ligheten synes vara större än förut. 

De två nästa stormötena höllos i Su
feng och Peichuilg, två byar cirka 4 mil 
nOl' rut. Verksamheten på den först
nämnda platse11 är ännu ganska ung, 
men går fram åt. I Peichung har arbe
tet varit i gång under längre tid, så att 
en rätt stor församlii1g nu finnes där. 
Mycket folk hade samlats till mötena, 
och man blev inte trött av att sitta 
fyra dagar och lyssna till det förkun
nade ordet. 

I slutet på oktober hölls stormötet i 
Yuncheng, vid vilket en av Kinas mest 
kända väckelsetalare, d:r Sung, talade. 
Detta möte pågick en hel veckas tid . 
Härifrån och· utifrån distriktet res te 
många kristna in för 'att få höra . d :r 
Sung, och ' hans förkunnelse fick bli 
dem till hjälp Och välsignelse. - Vec
kan därpå var det lshih tur att inbjuda 
till stormöte. Då hade vi glädjen att ha 
n1issionärsparet Brom och Arne Bendtz 
som gäster i vårt nya hem. . - De 
kristna hade mött · upp ganska fulltaligt, 
och det· rymhga kapellet var därför 
tämligen fullt, särskilt de två sista da
garna. Annars är det- ett förödmjukan
de faktum, att arbetet här i Ishih är 
hårt och de troende jämföreselvis få. 
Till bönemötena kommer i regel endast 
stationens folk , och när ctet gäller att 
offra till församlingen ha de ej nått 
långt; Förvisso skall dock det arbete, 
som i stor trohet och under lång .tid ut
förts här bära frukL Ja , det har burit 
frukt. Ty arbetetp~l de blomstrande ut
stationerna är ju ett med det här, och 
ser · man det så i stort, kan man inte 
annat än tacka Gud för att Han är en 
bönhörande Gud.· 

De senaste m ånaderna ha vi haft mö
ten i de troendes hem här i staden, tre 
kvällar å rad på va.rje plats. Till dessa 
möten ha även hedningar inbjudits, och 
vi ha fått se, hur den helige Ande talat 
till mångas hjärtan. Ett 20-tal personer 
ha förklarat sig vilja tro på Herren Je
sus för sin själs frälsning . Måtte det bli 
bestående resultat' 

Efter Ishih-mötet skulle det bli ett 
sådant även i Chang-chuang, en plats 
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3112 mil österut. i-'i.ldsten, evangelisten 
Yang och jag reste dit på torsdagen. 
Denna by ligger nära järnvägen, och 
massvis med sårade soldater kommo 
just då uppifrån slagfältet. Utsvultna 
och eländiga, som de voro, begärde de 
mat, där de kommo åt. Så pass upp
skrämd var stämningen där, att de 
kristna ej riktigt vågade sig till mötena. 
På fredagen reste jag därifrån för att 
cykla till Yungtsi, som också hade stor
möte denna helg. Framkom dit lördag 
e. m. Roligt var det att få träffa de 
kristna där, ävens:'l att få hälsa på Ake 
Haglund och Gösta Goes,. den senare 
min efterträdare där s;'lsom förlovad 
ungkarl I 

Endast ett stormöte återstod nu, näm
ligen det i Fushoutun. Här skulle ett 
nytt kapell invigas . De kristna i uenna 
by ha helt och hållet byggt detta kapell 
själva. Det har kostat dem över 900 
dollar. - Nu på invigningsdagen var 
det fullsatt av människor, som fingo 
lyssna. till evangelium om världens 
Frälsare. 

Under denna månad ha vi här i Ishih 
haft en 10 dagars bibel kurs för medar
betarna. En del andra troende kommo 
också med, ,,;1 att vi i genomsnitt voro 
30 personer. Såsom ledare hade vi kal
lat Wei Yung-shellg fra n Yuhsiang. 
Ämnet för hans bibelstudier var: "Det 
fullkomliga Evangeliet". Herr Wei är 
en mycket duktig bibellärare, och alla 
voro eniga om, att de fått mottaga rika 
välsignelser från ovan under de dagar 
kursen pågick. 

Så se vi då , att Guds eget verk inte 
är förgäves. Framåt går det om ock 
sakta och genom skenbara nederlag. 
Vad som sås i svaghet uppstår ofta i 
kraft, ty vi ha en mäktig Gud, som allt 

. förmår. 

Selfrid Er·iksson. 

Rika tillfällen. 
Utdrag ur brev från fröken Dagny 

N ordgren, skri vet i Chiehhsien, Sha 
den 19/2 1938. 

För en tid sedan \'ar jag med om 
något underbart, som jag icke kan ann'at 
än delge andra. Tidigt en morgon kom 
vår portvakt in till mig och omtalade 
att ett herrsk2p, flyktingar från Tai
yi.ian, voro här och ville att jag sku lle 
besöka deras mycket sjuka sonhustru. 
De haue sökt så m[lllga läkare, men 
ingen av dessa kunde hjälpa dem, och 
nu kommo de till utlänningarna - den 
sista utvägen. Portvakten och jag gingo 
med de båda , i mitt tycke rara, kineser
na till deras tillfälliga hem. När vi 
kommo in i rummet föll min blick ge
nast på den sjuka, där hon låg iklädd 
en fin grön sielenrock. Hennes ögon stir
rade oroligt runt rummet, och jag för
stod genast, att här kunde endast Jesus 
gripa in och hela. Efter det puls och 
temperatur tagits, fick den sjuka en in
jektionför hjiirtat. Så långt jag kunde 
förstfl var sjukdomen lunginflammation. 
Det var så svårt se hennes lille 3 vec
kor gamle gosse. som skrek av hunger, 
vilket helt naturligt förvärrade den sju
kas tillsti'll1d, ty vad känner icke en mor 
för sitt barn. Det vaj' också så hjiirte
gripande att se huru kärleksfullt de 
anhöriga togo sig an den svårt sjuka 
sonhustrun. När jag frågade dem: "Tro 
ni p;1 Jesus?" svarade de: "Ja, vi tro på 
honom!" - "1vlin far", sade bl. a. elen 
sjukas syster, "var predikant i en kris
ten församling i Peking." När jag hörde 
detta uppmanade jag dem al la till bön, 
ty Jesus är alla tiders störste läkare. 

Dag efter dag besökte jag den sjuka, 
och den förbättring, som redan förnams 
efter 3 :dje dagen , fortskred snabbt, och 
tänk er: efter 14 dagar var den , som 
många trodde skulle dö, frisk igen. Ni 
må tro det var tacksamhet i det hemmet, 
ty det var ju Jesus som hade svarat 
di rekt på bön. 

Några dagar därefter, när de kommo 
på visit, frågade Estrid Sjöström fru 
Chang (så var den sjukas namn) och 
fröken Li (hennes syster). om de ägde en 
bibel. "Nej", svarade de, "när vi flydde 
från TaiYLlan fingo vi endast med oss 
litet kläder, allt det övriga lämnade vi 
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där. Då sade Estrid : "Jag vill så gärna 
giva Er en bibel'" De båda systrarna 
sågo P~l varandra med strålande ögon, 
och det var en gripande syn att se dem 
båda, när Estrid överlämnade bibeln, 
stå där med händerna omfattande den 
heliga boken och utbrista: "Låt oss Hl 
tacka Herren." Senare berättade fru 
Chang: "En natt fick jag i en dröm se 
Jesus med vita fotsida kläder. Han'upp
manade oss alla att läsa Guds ord. Då 
hade vi icke en bibel, men nu hal' fröken 
Sjöström givit oss en. När jag talade 
om min dröm för min man, beslöto vi 
oss för att giva vår lille son till Jesus, 
och det har vi nu gjort." De visa på 
mer än ett sätt sin tillgivenhet för oss , 
och när de kunna, komma de till guds
tjänsterna i vårt kapelJ. 

För närvarande pägår en bibelkurs 
här med den nyinvigde pastorn för 
0-hsiang distrikt som ledare. Vi äro så 
glada över hans bibel undervisning och 
predikningar, ty det är ett fulltonigt 
evangelium, som Gud ger honom nfld att 
frambära. Ett 40-tal män och kvinnor 
deltaga dagligen. Kursen varar i 30 
dagar. 

Vi ha haft och ha rika tillfällen att 
förkunna evangelium både bland bo
fasta och fl ykt ingar. Mer än en gång 
ha "i set t psalmens ord besannat; "Om 
du i lyckan bortglömd är, Man söker 
dig i nöden." Många, som förr icke velat 
ha något med evangel i um att skaffa, ha 
börjat tvivla på avgudarnas tillvaro, 
men de kunna icke komma ifrån san
ningen framför andra sanningar, att 

Jesus Kristus är den ende Frälsaren, 
som kan sk~i.nka ett fridlöst hjärta fr id 
och glädje i Gud. 

Bed mycket för Kina under denna 
nödens tid. Många omvälvningar sker i 
det yttre, bed ock, at t det må bli omvälv
ningar i det inre, så att människor dri 
vas ti Il att söka den ende sanne Guden 
och den han sänt Jesus Kristus. 
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VÅRT ANDLIGA ARVEGODS. 

"1 veten ju att Ramat i Gi
lead tillhör oss. Och likväl 
sitta vi stilla och taga det 
icke ifrån konungen i Aram." 

I Kon. 22 :3. 

Den gångna påskhögtiden har talat 
kraftigt till oss om korsets och upp
ståndelsens seger. Vi ha med stor 
glädje lyssnat till Frälsarens frids
hälsning till sina försagda lärjungar, 
och vi ha med Tomas fått utbrista, 
även vi: "Min Herre och min Gud!" 

Vilken underbar kraft ligger det 
icke i att betrakta och tillgodogöra 
sig Frälsarens offergärning och se
gerrika uppståndelse! Se, huru den 
förvandlade hans egna lärjungar och 
gjorde dem till, jag skulle vilja säga, 
"världsövervinnare". Löftet om att de 
skulle undfå kraft när den helige An
de kom över dem gick i bokstavlig 

uppfyllelse. Och nu började för dem 
ett verksamt, lyckligt liv. De skulle gå 
ut i hela världen och predika evange
lium för allt skapat. Så tjänade dessa 
Jesu första lärjungar under sin sam
tid Guds vilja. 

Men ännu finnes mycket obesatt 
land, som likväl tillhör vår arvedel. 
Ahab hade fullkomligt rätt i vad han 
sade. Ramot i Gilead var innefattat i 
det landområde, som tillföll Abraham 
enligt Guds löfte. Men det måste in
tagas genom strid. Evangelium har 
under sitt tåg genom världen lagt folk 
och riken till vår himmelske konungs 
fötter, men ännu ha vi icke tagit i be
sittning vårt andliga arvegods. 

"Allt hör ju Eder till", skriver apos
teln till församlingen i Korint. Det
samma säger han till oss, men tilläg
ger ju även de orden: "I hören Kristus 
till, och Kristus är Guds." I Kor. 3 :21, 
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23. Guds folk blir aldrig nöjt och till
fredsställ t då det gäller att göra land
vinningar för sin Herre. "Har du över
skådat landets vidder?" frågade Her
ren Job. Äro vi rätt vakna över de 

många "tillfällen att frambära ett 
vittnesbörd", Luk. 21 :13, som ännu 
gives oss? Då vi besinna de många 
stängda dörrarna, som alltfort finnas, 
då behöva vi med Paulus utbedja oss 
församlingens förböner, att Gud må 
öppna stängda dörrar. Då vi läsa om de 
många öppnade dörrar, som nu finnas 
i det förut för evangelium så tillslut

na Kina, då må vi väl bedja missio
nens Herre om mera andekraft över 

oss härhemma och över våra sändebud 

därute. Det lönar sig! I Jesu död ha vi 
köpekontraktet på vårt andliga arv. 
Hörnstenen, hans död och uppståndel
se, betecknar gränslinjerna. 

"Över hela jorden sträcker sig hans 
ära." Oss tillkommer det endast att 
"råda över våra besittningar". Obadja 
v. 17. (gamla översättningen "besitta 
våra besittare.") 

Men för att så kunna göra måste vi 
gå tillbaka till påskens evangelium 
och erfarenheter, öppna våra försagda 
hjärtedörrar för honom som står där
utanför och vill "tillsäga oss sitt "frid 
vare Eder". Ja, vi få med den tvivlande 
Tomas sticka vårt finger i märkena 
efter spikarna i hans händer och vår 
hand i hans uppstungna sida. Detta 
är att undfå kraft från höjden. Då bli
va vi döpta i helig ande och bliva mer 
än segervinnare. Allt genom vår kors
fäste, uppståndne, himlafarne och 
återkommande Frälsare. 

August Berg. 

Kinakretsen i Göteborg 

hade under förra mitnaden g liIdien 
inbjuda s ina medlemmar och öniga. 
vänner till tvänne minllesvilrda högti ds
sa nHl1ankoms te r. 

Den ena - i for m av offerdag och 
å rsmöte - ilgde rum å K.F.D.M. den 
21 april uncler ledning ilV Göteborgs
kOm111ittens o rdförande, apotekare K. 
Nilenius. Ett med stort intresse emot· 
taget, sakrikt fö redrag om opium oL·h 
opiebruket i Kina samt botemedlen där
emot hölls av l1lission~lr :Martin Berg
ling. E n kortfattad års rappor t avgavs 
av k0I11111i ttens sek retera re, varjäl11 t... 
kassasammanclrag föredrogs och al1 
s\'arsfrihet be\'iljades komlllitten. 
lVI issi onsoffret uppgick till kr. 745: - .. 

Den andra högtiden infö ll strax efter· 
åt, nämligen den 25 april, då h~lrvaran' 
de kina"iinner hade elen stora gliidi r n 
att vid ett talrikt besökt "älkol11st- och 
taeksägelsemöte i'L HushftlJsskolan M a r 
gare ta häl sa i s i 11 krets mi ss ionären, 
pastor Wilhelm Bergling och hans fru, 
vi lka he lt nyligen med s in lilla dottet 
lyckliga och viiIbehå llna hemkollllllit 
från Kina. Vid detta tillfälle hade iiven 
missionärerna Berglings vördade mo
der, fru Dagny Bergling, kunnat in
finna sig för att dröja i kretsen av sina 
närmaste, sam t för att få häl sa de 
många vännerna i " år stad. Under dessa 
förhållanden är det Iilttförståeligt, att 
den gemensamma tacksamheten och 
gl~idjen var stor. Pastor Bergling och 
hans fru berä t tade om hu r Guds god
het varit rik över dem hel a tiden, be
visad ej minst i hans nrtdiga beskydd 
under den farofyllda färden från Yun
cheng i det inre av Kina till Hanko\\ ', 
Kanton och Hongkong vie! kusten, mitt 
under brinnande krig, också i fortsätt · 
ningen ända hem. Fru Bergling senior, 
den i missionens tjänst under a ll a 
dessa år beprövade och så högt il\'

hållna, "gamla-mo r" - spänstig och 
klartänkt - gav sft en må lande, li vli g 
skildring från den första begynnelsens
dagar, elå hennes älskade make, RoberL 
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BergJing, stod vid hennes sida . - 
Kvartettsång utfördes ay de bflcla J11,is 
sionärsparen, "arjämte sällskaplig sam 
yaro kring te- och kaffeborden på ett 
angenämt sätt utfyllde aftonens sam 
varo . - Missionär Martin Bergl ing av' 
slutade högtiden med en kort betrak
te lse över Dav. 3 psalm med mottot: 
"Vi få 1'äkna med Gud" samt bön . 
Missionsoffret, som även denna gång 
upptogs, utgjorde kr. 175: - . 

B. 

Länksammandragning 

i östergötland, vinter, vår och höst, 
det har bli \' it en tradition, tror jag man 
kan säga, 

"Vårsall1mand ra,gningen" i ~lr var 
söndagen den 24 ap ril i Evertsholms 
skola, i närheten av Söderköping-, Det 
va r tredje flre t, som sammandragni ng~ 
en var där, i den stora skolan uppe på 
kullen. 

Från Norrköping kom en buss, full
satt med länkar, och från andra håll 
kommo de, en och en, men också fle ra 
tillsammans. Det är så underbart att se, 
hur det går till än i dag precis som på 
Jesu tid. Vi minnas nog alla Filippus 
svar till Natanael: " Kom och se." Detta 
upprepas å ter och åter. Vi veta om en 
ensam länk på en plats, det blir en 
Jänksammanclragning, och den ensamma 
länken kommer i sällskap med tvrl, trc, 
ja, kanske en hel ' liten skara, De ha 
själva funnit något, och nu bjuda de 
sina vä nner att komma och se. Sit ökas 
skaran av dem som vilja stå med i tjän
sten för Guds rikes utbredande . 

Först hade vi länkar en "högst pri
vat" kaffedrickning. Det offentliga mö
tet sku lle börja kl. 3,30. 

N u hade ortsbefolkning'en lärt känna 
vad S.M.K. och Kinaiänkarna var för 
något, och det kom en .ganska stor 
skara åhö rare ute från bygden. Till
sammans med länkarna fyllde de den 
rymliga skolsalen till sista plats. 

Direktör C. Johnson från Norrköping 
började mötet med att läsa .Tes, 1 2 kap. 
och stannade först inför den missions
befal lning som stih i den 5 v . : "Detta 
vare kunnigt öyer he la jorden," Herren 
visade där s in unge tjänare något av 
vad som skulle komma att ske. Det var 
inte bara egendomsfolket, som skulle 
lära känna Herrens "härliga ting", utan 
hela jorden. 

Fröken Lisa Blom talade därefter om, 
hur den profetsynen gål' i uppfy ll else i 
K ina i dessa dagar. Hon berättade om, 
hur kinese rna i stora skaror taga sin 
tillflykt ti II missionsstationerna och 
hur de där få uppleva Herrens "härliga 
ting" , De skonas av angriparna därför 
att de ~Lro prl mi ss ionsstationerna. De f:L 
hjälp och tröst , och för dem predikas 
det "glada budskapet". Inte ä r det un
der ligt då, att kinese ma sätta sin tillit 
till missionärerna. U nclerbara upoleveI
sel' få de " åra gö ra dä rute. Visst få de 
gå där, natt och dag pi'! vakt, som herdar 
för s in hjord, 111 en de fil också se hur 
angriparna respektera dem och missio
nens egendom. Det framkastades också 
en lI ndran, om det endast är en utlän
ning som angriparne då se, eller om det 
ä r en "stor hilr" omkring' dem. 

Efter fröken Bloms anförande var det 
en kafferast och fotogTafering. Sedan 
fö ljde ungdomamas vittnesbördsmöte. 

Det yar vittnesbörd 0111 hur Gud mött 
dem, och vad han mött dem med. De 
visste om "ett förr och ett nu" i sitt 
liv, och för detta tackade de Gud. En 
ung man s täl lde oss inför Tesu rarin
sakande fr åga till Judas: Min vän, var
fö r är du här? Är det' d~lrför att Tesus 
bl ivit din Frä lsare? Tesus gav Tl1 das 
liksom en si sta möj lighet ti Il räddn ing, 
men han gick bort. Hur är det med oss' 

Det \'ar mycke t sång, solo- och kör, 
och det var offerinsamiing·. Kloc kan var 
säkert långt över 7 innan det offentliga 
mötet val' slut. 

Därefter skulle Yi ha " länkmöte", 
och det började med te och smörgi'!saL 
Så lästes ett bre\' från Arne Bendt;~ > 
som mycket drastiskt sk ildrade oli l~ 'i 
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upplevelser han fått göra under den 
sista tiden. Sedan berättades om "U:1

derbara upple\'elser" på Expedi tionen i 
Stockholm. Till sist samlades vi kring 
minnet av Judith Hultqvist, och vad hon 
-fått betyda för oss alla. 

Vid bönemötet glömdes ingen av dem 
som nu stå därute i kampen, ingen av 
de länkar, som vclat vara med, men 
bli\rit förhindrade, ja, hela länkskaran 
frambars för nådcns tron. 1'1en det va r 
ej endast de vå r;t , som ihågkommos.
Gri pande böner uppsändes för kineser
na, att vad som nu händer, må få dra
ga dem till Kristus , och fOr Japan, att 
Gud må ta segra även där, och de båda 
folken räcka varandra handen till frid 
och försoning. 

Glada och tacksamma för en "dag i 
Herrens gElrdar" skildes vi, för att en 
del ~ltminstone, åter mötas vid någon 
a,· sommarens "veckor". 

H. B. 

S.M.K:s 	Åsmöte. 
I detta nUmmer av vår tidning in

röres program för årshögtiden den 25
28 maj. Vi bedja att här få hänvisa 
ti Il detta program och att på det var· 
maste få inbjuda till alla mötena i sam
band med ;lrSmötet. .Må de också få 
vara innesl utna missionsvännernas 
förböner' 

Bönemötena för S.M.K . 

TisdagsbÖl1emötena i Betesdakyrkan 
pågå t . o. m. den 17 m.aj. Eftersom års
mötet börjar den 25 hålles intet böne
möte elen 24. Dessa möten börja som 
bekant kl. 7 e. m., och vi hälsa delta
O'a re vann t välkomna. 

De bönemöten, som !tullas var,ie fre 
dag H 2 e. 'Y/t. på S.M.K:s exp., pågå 
t. O. ut. fredagen den 20 maj. Ä ven till 
dessa hälsa vi missionsvänner varmt 
yälkomna. 

KinaIänkarna i Stockholm 

äro torsdagen den 19 mai kl. 7 e. m. 
inbjudna till missionsföreståndare och 
fru Erill Folke, Sigurdsvägen 44, Noc
keby. Det är lämpligt att företaga resan 
dit med spårvagnslinje n:r 12 till 
Olovslul1ds hållplats och med vagn, 
som avgrlr frrll1 Tegelbacken kl. 6,20 
e. m. Då man stigit av vid Olovslund 
går man över spåret och är då på Si
gurdsvägen, som följes till n:r 44. 
Varmt v~'llkoll1l1a' 

Familjenytt. 

Enligt mottaget telegrafiskt medde
lande erhöllo missionärsparet Selfriä 
och Hanna Eriksson den 14 april en 
son. - Vi gratulera och tillönska Guds 
rika välsignelse . 

PROGRAM 

vid 

Sv. iVhssionens i Kina Arshögtid 
den 25-28 maj 1938. 

Onsdagen den 25 mai · 

K\. 	7. e. m. Möte i Oscars Försam
lingshem, Fredrikshovsg. 8. 
Inledning. 
Förhandlingar. 
Predikan av pastor Albert Ltmdc, 
Oslo. 
Samkväm. 

Kristi himmelsfärdsdag den 26 maj. 
Kl. II f. m. I Betesdalcyrkan, Floraga

tan 8. 
Talare: Missionsföreståndare Er·ik 
Folke och pastor Albert Lunde. 

Kl. 6 e. m. I Betesdal~yrlwn. 
Inledning av missionär N. St'yrc
hus. 
Ctdrag ur årsberättelsen. 
Föredrag av missionär MartiN 
Bergling. 

Fr edagen den 27 maj. 

Mötena hållas hela dagen på Oscars 
F ör samlingshem. 
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Kl. 	 rO,30 f. m. Morgonbön, kyrkoherde 
G. Arbman. 

Kl. r r f. m. Bibelstudium, pastor Al
bert Lunde. 

Kl. r2,30 e. m. idöte med kort inled
ning av missionär Aug. Berg samt 
anföranden av missionäre rna Bir
git lJergling, Maja Lundmarlz, 
Ebba Viden, Wilhelm och Ma:rga
ret Bergling. 

Kl. 	7 e. m. "Ungclomsmöte", inledning 
a,- missionär llfon-is Bergling samt 
anföranden av fröken Lisa. Blom 
och missi on~lrerna Ca.rola Bergling 
samt Jngrid och Iohallll es Aspbe-rg. 

Lördagen den 28 maj. 

Kl. 	 r r,30 f. 111. Samling vid Missions
he'lnmet , D1lf'bo. Avresa fr?lJ1 
Stockholm sker: med tåg t'rän Cen

. tralen till Suudbybergs Norra kl. 
r r f. m. eller med ollmibus (i regel 
yar 20 :ue minut) eller spårvagu . 
fri'1l1 Norra Bantorget. (Var ro :de 
minut. ) 

Kl. 	3 e. m. Kommittens enski lda sam
manträde. 
Alla varmt välkomna till dessa mö
ten. 

S. 	 M . K:s Bibel. och Ungdoms. 
veckor sommaren 1938. 

Svenska Missionen i Kina anordnar 
den 2r - 27 juni en Bibel- oeh Ung
domsveeka i H olsbybrunn, Sm~tland . 
Samlingen sker på e.·m. den 2r och av 
resa n på morgonen den 27 juni. ' Kurs
ledare b lir missionsföreståndare D'ile 
Folke oc h dessutom medverka missions
sekreterare J11artin Linden, fröken Lisa 
Rlorn samt missionärerna August Berg, 
Martin ocll Bi1'git B ergh'ng, Maja 
Lund1nark, Ebba Viden samt fr öknarna 
RlIna Hägg och Ella lVilsson. 

Bibelstudierna den 22, 23 oeh 2S juni 
ledas av missionsföreståndare EnJe 
.Pol/w. iVfiddagsföredragen dessa dagar 
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skola, enligt vad vi planerat, behandla 
ämnet: "Guds underbara gärningar." 

Vid högmässan midsommardagen 
predikar v. G. missionär August Berg. 

Brev till del tagarna adresseras: Bad
anstal te n. H olsbybrunn. Ti Il denna vec
ka behöva deltagarna ej medtaga kuddar 
och filtar uta n endast s~ing linne och 
handdukar. 

På ilfa.nrit:::bcrg i Östergötla lld hop 
pas vi ffI samlas såsom vanlig t, <1:11:så 
samling den 26 j uli och avresa tidigt 
prl morgonen den r aug. j\.fedverkar:de 
bliva: MissiOllsföreståndare och hu 
Erif< Folke, missionssekr. 111. Linden, 
fröknarna Lisa. oell H i ldur BIO'111-, mis
s ionärerna Johaunes Aspbcrg, Ebba Vi
den, Wilhelm och Margaret Bergling 
sam t fröken Jliargit Andersson och herr 
Euge1/ Alm . 

Bi bel studie rna komnia a tt Iedas a v 
missionär Jolt. AspiJerg och ämnet för 
middagsförec1ragcn ha vi tänkt oss for
m1llerat så: Uppgiften, yartiil Gud kal
lat oss. 

:!: 

Den tredie " veckan " anordnas i Skel
lefteå. Dill' -samlas vi ' -. G. den 4 aug., 
ocl! uppbrottet sker pi'l morgonen den ro 
aug. Medverkande bl iva: ?dissionsföre
sti'lTlcla rc Er'l1, Folk e, llli ssionssekr. Alar
tin LI:lldeu, fröknarna I.isa och Hi/dur 
Blolll, 111ission~lre rna Jlorris och Caro
la JJergfing, Johannes och Ingrid Asp
berg, Martin 13erg1illg, Maia Lund
mad'.. fröken RUlla Hiig.::..' och herr Mar
tin !11arkgren (cwntuellt). 

Bibelstudierna k0111111a att ledas av 
missionär M 01'1"is Rergh-l/{!:. Middags 
föredragen komma att behandla ämnet: 
L' Guds åker'män." 

Anmälan 0111 deltagande i veekan i 
Skelleftci'l mottages ä"en av fru Aina 
Riärnhiell1l, Stranclgatan I r, Skelleftei'L. 

Priset blir såsom föregflencle il r lika 
på alla tre platserna, kr. 20: - per vec
ka för deltagare, som äro med hela 
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tiden. I denna aygltt ingflr en mindlT 
cleltagarea\'gift till hj;ilp för hestridan
de av omkostnaderna. Betalningen bör 
erläggas Sil snart som möjli gt efter an· 
komsten till respektive ,·eckor. 

Deltagarna böra medtaga lw nddukar, 
sänglinne, kuddar och llt'inst två filtar. 

.,"Inmälan om deltagande mottages 
tacksamt ju tidigare desto bät tre, Så· 
dan anmillan insändes till Svenska l'di s
siOllcn i Kina, Drottninggatan 55, 
Stockholm, 

Til.! sist Yilja vi mana till förbön fÖl 
dessa möten, Underbart har Gud besva
rat förböner under gångna år, och hans 
källa har ävell nl! vatten tillfyllest. Vi 
~iro OCkS?l tacksamma för hjälp i fåga 
om att inbjuda till mötena och tacka för 
värdefullt bistånd unde r år som gått. 

Herren hjälper dag för dag. 

:\-lissionär Carl BloJ"1l skriver från 
Yuncheng den 8-10/3 1938. 

Som ni nog, när jag skriver detta, 
redan \'e ta, ha r denna pla ts övertagi ts 
av japanerna, Det skedde utan strid på 
platsen, så att vi sluppo unda n myc
ken nöd. I dag har jag hört att Ishih 
och Chiehhsien likaledes gått över, så 
att jag hoppas de våra där sluppit un
dan utan åverkan. Ännu har jag ej 
lyckats sända n~lgot meddelande till 
dem, men hoppas kunna ordna det. I 
går kom en japansk major hit till oss 
för att göra sig underrättad om våra 
förhållanden. Han hör till Generalsta
bens i P eiping Publicity Department , så 
jag föreställer mi g, att det kommer ut i 
pressen snart. Han lovade välvilligt att 
vid sin å terl'esa till Peiping om ett par 
dagar taga med s ig den post vi önska 
sända, så att vi göra i ordning det vik
tigaste för att ha det färdigt , när han 
kommer å ter. 
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Man kan ju ej under dessa förhållan
den gi'l in i detaljer, men ni förstå, att 
n~ir alla myndigheter lämnat platsen. 
så.hade vi intet skydd, och när de nya 
trupperna t ~lgade in , kunde ej genast 
ordningsmakt tillsättas. Både befäl och 
i allmänhet ä,,'en gemene man ha visa t 
oss s\'cnskar all l!;insy n, Även flykting
a rna ha fått vara ostörda hos oss, Jag 
vet ej hur må nga katolikerna ha hos 
sig, men vi ha över ~\tta hundra. Våra 
flaggor ange' neutralitet, och skylten vid 
asylporten s;iger "Kri s tna församling
ens tjänstcavdelning för nödlidande", 
vi l ket tyckes respekteras, 

En ung officer vid komml1nikations
trupperna gav på fral11st~illning anslag 
att s;itta upp vid alla dörrar med förbud 
för trupperna att tränga in. Jag' vet ej 
hur mycket dessa anslag hjälpt oss, I 
går afton fick jag höra, att en tillfällig 
koml11itte bildats med lokalbeb.!hav a

. rens sanktion för att tillsa mmans med 
handel ska 111 lI1aren och sa ltköpmännen 
organisera s tyrel se för staden och salt

, driften, så att förnödenheter må kunna 
anskaffas, och jag hoppas det snart skall 
kunna förverkli gas , ty förr tlden i sta
den äro mycket små, Samtidigt utfärda
des även proklamationer för ordningens 
upprätthållande, Srl att jag hoppas det 
skall bli bättre över lag. 

Efter en v;irmebölja i slutet av febru 
ari och den 1 mars har det varit mycket 
kallt, Ett par dygn föll lätt snö, men ej 
nog för grödan här på s lätten. I bergen 
ligger det rikligt ännu, och kölden gör 
det svårt för dem som frltt sina hus för
störda. Vi här sakna dock ingenting, ty 
vi hade lagt in förråd i förv~ig rhed 
tanke på vad som nu blivit verklighet. 
Man är dock så sömnig 0111 dagarna 
efter vakthftil ning, men det går igenom , 
och ingen av oss är s juk. Herren hjäl
per dag för dag. Det ;ir storartade till
fällen att förkunna evangelium och 
tröst för flyktingarna hos oss, och vd ra 
såväl a nstä.llda som frivilliga medhjäl
pare använda sig flitigt av tillfäll ena. 

De flesta officerarna kunna mer eller 
mindre engelska, si'! att vi kunna sam



10 maj 1938 SINIMS 

tala direkt, men Yi ha fått tag på ett par 
Illiill. 50111 kunna japanska, och de hjälpa 
oss nu meel att tolka, då det behövs. 
Dd har varit en stor hjälp vid några 
tilliiiIIen. Jag fick i gftr ett meddelan
de. att den. vårdhavande officeren i dag 
ämna r sig ti II oss, så. att jag hoppas få 
tillfälle att anordna budskickning eller 
~nnan förbindelse med de närliggande 
stationema. Att skicka bud utan någon 
sorts pass är för riskabelt, sit jag vågar 
ej göra det. 

Fl"ic\a Pl"ytz och {"hl"ia Nylill h ~dla pr. 
med sitt vanliga arbete, så mycket som 
·det later sig göra i oron. Malte Ring
berg arbetar med räkenskaperna, och 
jag gar omkring frfln den ena platsen 
till elen andra, under clet Ethel just nu 
reder upp statiol1sräkenskaperna för 
förra månaden. Vi ha sovit hos systrar
11a dc två senaste niitterna. emedan jag 
beho\·er vara ti llgängl ig d;ir. 

Herren har hjälpt oss igenom allt hit
til ls. NIl m;tste jag s;inda detta brev, ty 
majoren har ej tid att vänta. Jag hop
pas snart kunna frt tillfälle att' skriva , 
11är postkontoret öppnas igen. 

Vi ha fått bud att Åke Haglund och 
Gösta Goes ;iro o~kadda, ävensom 
Estrid Sjöström och Dagny Nordgren . 
Från de andra ha vi ej hört, men hop
pas det bästa. 

* 
Ur brev av den 17/3 1938. 

An en g;lIIg ges det ett tillfälle att 
sända ett brev härifrån, denna gfmg med 
Herr K. O. Berg i Salt Kontrollbyrån, 
S0111 nu lämnar plats för ny direktör. I 
hopp att detta meddelande når er, ville 
jag meddela, att vi personligen och alla 
hos oss här i Yuncheng blivit bevarade 
fdm all skada, och att vi ännu ej lida 
någon nöd. Dock har tillförseln ej ord
nats ~innu, så vi veta ej, hur det blir i 
framtiden, men Jehovah- Jireh (Herren 
förser). Vi ha f:'ttt brev från b;lde Sel
frid Eriksson, AkeHaglulld och Gösta 
Goes , så att vi veta, att allt var väl pt, 
de t,,;, stationerna . De såväl som vi äro 
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glada, att de stannat k\'3.r och kunnat 
använda de rika tillfällena att trösta 
och hjälpa dc lidande andligen. Många 
hundra ha tagit sin tillflykt till statio
nerna även där. Till eller från Estrid 
Sjöström och Dagny Nordgren ha vi 
ännu ej fått bud, men en man är ute nu 
att försöka komma i förbindelse med 
dem. 

I dag har en löjtnant vid militiirpoli
sen, som just alll~int till stadetI. '"Mit 
här. Han sade, att de Htt s~lr".kild'1 or
dCl" 0111 att skydda missionen ocl1 \l,is
sion~irerI!a, sh att j,.,g hoppas vi ,kola 
få det lugnare. Om de också k'jlillc kon
trollera solclaterna i förhi'tllaPJ:" till fol· 
ket, S;t skulle det kunna bli b;ittr:.; ord
ning i allmänhet och mindre bello\' ;l\' 

våra asylanordningar. Em~'llertid ha vi 
fortfarande frihet att !dL0. asylen i 
gång, och löjtnanten ~a(le, all nlli mat· 
varorna taga slut, så blir d.et e! ;:iv:lrt 
att erhftlla tillförsel genom arr'-ll~t;S be
medling. 

Jag hoppas snart fi't tilltiilk att be
söka befälhavaren för detta or.Jri\d~ och 
skall söka genom honom komma i för
bindelse med stationerna i provinsen. 
Intet arbete kan utföras på landet av vå
ra medarbetare, men det är fritt tillträde 
till stationen för sådana, SOI:1 komma in 
till staden, och vi ha orgC\.niscr;ct en 
mängd olika arbetsformer bi,;.nct de fyra 
hundra kvinnor och barn samt ei1 del 
män, som ä ro hos oss på stationen. 

Vi äro alla friska och viu gott mod. 
vad oss sj;llva beträffar, men sörja med 
dem som sörja. 

Den 18 ·mars. 

I dag på e. m. ha brev kommit frå;] 
såväl Juicheng S0111 Chiehhsien, så att vi 
veta, att allt st;tr vä l till med systrantJ. 
på bflda dessa orter. Den föna platsell 
hade intagits och fttertagits, men' in!:"en 
skada hade skett, och budet hade p;t Jj i t
vägen mött nya angripare , så att för
ändringar möjligen åter inträtt. Lise> 
Gustafsson skri ver från Ishih, att a ift 
var gott där, och hon, liksom alL, dc 
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vflra pfl stationerna, var glad över de 
tillLillen till tjänst, som getts under 
dessa kri tiska dagar. Behandl ingen fråll 
militärernas sida har med enstaka un
dantag varit synnerligen hänsynsfull, 
och även de kristna och flyktingarne ha 
fått vara i fred. Herren give frukt :lV 
tjänandet' Give han även ~lt er alla fri
modighet och uthåll ighet, sam t berede 
förstärkning i rätt tic\. 

* 
Annu ett brev, skri\-et den 22 mars, 

ha\'a vi fått fr[m mission~ir Carl Blo·m. 
Vi iiro tacksamma, att vi fått med

delanden från alla stationerna i Shansi 
och även kunnat meddela oss med dem. 
Posten går blott till Ishih, men dels ge 
nom ljud, dels genom vänliga officerar:: 
och soldater ha brev kunnat sändas. 
Det ~ir genom sådant tillmötesgåenrk, 
som vi i dag sända en bunt brev till 
kusten f. v. b., men veta ej om de sän
das per flyg eller medelst bil en del av 
v~1gen. 

De våra på stationema här ha mött 
mycken vänlighet från angripama, med 
ett och annat undantag. vi Ika emeller
tid ej lett till allvarliga svårigheter. 
Våra medhjälpare ha visat sig synne,-
ligen stabila, och ha ordnat det med 
flyktinghj~11pen 111. m. mönstergillt. Det 
är också mycken frivillig hjälp, som 
getts och ges denna tid, särskilt för 
undervisningen i de utvidgade flick- och 
kvinl1oskolorl1a. Det är ett gott andligt 
arbete som p~lgflr nu mi tt under all oro 
och otrygghet, och vi ha HItt en del nya 
dopkandidater, fastän vi ej kunna ord
na med stormöte eller presbyteriekonfe
rens på de utsatta tiderna. Herren utför 
väl si tt verk på si tl sii.tt, och vi få till 
stor del vara stilla och se p;ol. 

Ethel och jag tillbringa nätterna hos 
systrarna Frida Prytz och NIal-ia Nylin, 
för att ([et skall vara en mansperson till
gänglig i fall av behov P;L den sidan 
gatan. Det är snart tre veckor, sedan vi 
sovo avklädda, men man blir van vid 
allting. Här går nu patruller av ridande 
militärpolis p~t nätterna, och vi ha fått 

meddelande, att (le ha silrski Ida Ol"der 
att skydda V[lra områden. 

Vi äro alla friska, men det är en deL 
krassligheter bland våra inneboende 
gäster. Det kan vara fara för epidemi, 
när det är S~l m:loga samlade, men elok
torerna Liu och Ho göra sitt bästa för 
att se till alla. Det ~Lr bättre än första 
\-eckan, c!cl vi Hlro 1.100. Sjukhuset har 
ej Clllvänts lllycket. mell en del solcl8ter 
komrna elit för smiine åkommor och ki
neser för skotts;\)" och andra skador. 
Det ;ir gott att LL tj;ina utan åtskillllau 
bflde de nykomna och platsens folk. 

Vi fingo ett skiint regn för ett par 
n~ltter sedan, sil att det ser lovande ut 
för grödan, 0111 blott lantbrukarne Hl 
sköta den och sedan inbärga den och 
bell[tila den. Herren förbarme sig och 
s~Lnde snart fred I 

»Herren har ej tillåtit något ont att 
hända oss.» 

:Mission~ir illa/te Ring/Jerg skri\'er i 
IHe\' av elen IS/3 fr;ll1 Yuncheng: 

I--br i Y ul1cheng ha vi haft LlngeEir 
ett tusen personer inrymda pä missions
stationen. De hoppades, att hänsyn 
skulle tagas till den snnska flaggan, 
S0111 var hissad ö\'er missionens olika 
gårdar. Och deras hopp har ej kommit 
på skam. Henen har ej tillåtit llilgOt 
ont hända oss härinne. men ofta har 
det varit oro. För att alltid på n;itterna 
vara till hands ha Carl och Ethel Blom 
sovit inne på systrarnas gård, alldeles 
intill flyktingl~igret. Härinne P~l våra 
två bostadsgarclar ha vi varje natt va
kat. två och tv[t i taget; vi ha g~itt runt 
överallt, ty det ~ir ]JU för obehöriga att 
hoppa över l11urarne in på våra områden. 
Först i dag har det kunnat ordnas med 
polis, och vi hoppas det skall lugna sig 
en smula. Ännu ~iro cirka 400 personer 
kvar p[l missionsstationen, och när vi 
höra, hLll"tl förhirligt S\-~lrt det varit i 
en miingd hem, ;iro vi tacksamma, att 
vi kunnat bereda detta skydd ~tt dem 
som velat komma. 

Just i dag ha vi fått brev på olika sätt 
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från både Chiehhsien, Ishih och Jui
cheng. Jag gör några utdrag ur dessa 
brev, så att ni få veta. huru det varit 
på de olika stationerna. 

Estr-id Sjöström skriver: "De första 
dagarne efter det vi skiftat herrar var 
det ett rysligt spring av soldater. Här 
på missionsstationen ha vi dock haft 
det bättre än ute i staden. Office;-arne 
skrevo ut plakat, att fästa på alla por
tarna, med strängt förbud för mamka
pet att gå ut och ill hos oss; Därigenom 
har det vat'it lättare för de två evange
listerna att hålla vederbörande pi'l av
s tind v id deras mänga hesök. 

En hel del kristna officerare och sol· 
datcr har jag haft besök av, som :"utti, 
i timtal och spdikat, fina trevliga män, 
somliga med universitetsbildning. Vi 
ha både läst Guds ord och bedit Till
sammans samt sjungit sf,nger, son: de 
bruka sjunga i hemlandet, just samma 
sånger SOI11 i v[lr kinesiska sångbok; 
vi ha sjungit fö rst pa kinesiska, ,;edan 
på japanska. Bland sa många finns det 
naturligtvis en del usla element. som 
endast jaga efter kvinnor, och det har 
varit en oerhörd spänning varje gång 
sa dana kommi t. Men Gud har bevarat 
oss och alla vära flyktingar hitintill s, 
och han skall nog göra det i forts;! tL
ningen." 

Från Ishih skriver L isa Gustaf.'·,i Oi'l< 
"Veckan den 6-13 mars var en sp;;n
nande vecka, och den 14 hade vi 
en spännande dag och natt. Ty vi hade 
soldater till våra närmaste gra!1~1ar, 
med allt det oljud och den oro det förde 
med sig. Föns tren från barnens l11a~ ~; a: 
liksom också från ett vårt hus ligga 
mot en liten bakgård hos grannen. Hur 
jag än lyssnade, hörde jag aldrig solda
terna på den bakgarden. Våra fön ster 
dit hade vi ju klistrat papper för; men 
det var ju inget skydd; utan kom.mz. 
soldater, slå de nog ut fönstren, tänkt·~ 
jag. Men hur underbart hade ej Herre;"; 
Gud långt i förväg tänkt pä oss! Då ja:;' 
i går, efter soldaternas avmarsch . gick 
in till grannarna för att se på al l för 
ödelse, fick jag höra, att dörren till den 

omtalade bakgårcle ll hade de llllll"at igen 
reclan i höstas. Och det \'ar or saken till 
att soldaterna ej kommo dit eller till 
Y~lra fönster. Ja, Si'l gör Gud. Men sa 
hade gran nens oc k 5;'1 en mu r t i II barnen::; 
SO\TUfl1sgru'd, och \"i fruktade, att sol
daterna under llatten skulle äntra 0ver 
den. De två l ~irarne i flickskolan giTIgo 
vakt hela natten oc h hacl e order att kalla 
på mig, 0l!1 Sil behönles. Saclana nätte r 
taga oerlJört pil kraitc- rna. och det korn 
ö\'er mjg en stark hi.l1,gtan efter frid, 
(r id pil jorden. Skolflickorna ;iro emel
lertid kiicka och ha tro P~l Gud. cJCh 
kanske är det för deras änglars skull 
50111 Sil mycket ont gilr förbi oss 1.:~an 

att skacla. 
De soldater, SOI11 kommit under d~,

gCll. ha alla respekte rat en skriH'l:;e, 
uppfii st pa ,,;'u' dörr , ll1ed befallning att 
sk"dda ,,21ft s\"enska omriide." 

Bctr;iffallcle Jlli cheng skriver Gc;-dc; 
Carte Il t!:irifr ;l n: "Dell e) mars P;'l r. In, 

kom dCll ja panska arincll illtågand e, 
flera tusen mall , alla gatorna fulla. Ue 
slogo pil dra dörrar , och \"~lr 1l1edhj ä;
pare Yuan öppn<ide en dörr för dem. 
jag den <indra. De gjorde halt och hO i1 ' 

nör, och en officer st;illde s ig vid in
gångell och t<ilacle till oss P;-l engelska. 
S~l sattes gevii.ren ned och packn ingen, 
och alla s lugo s ig lled för att äta. och 
,ad \"i hade av grytor och pannor kom 
fram för att an\"iinclas till \'at tenkok
ning..Massor av vatten h:\.n alla hem 
gick flt. Sen var det fö r dem att sökil. 
s ig boshider. Endast mi,.;sionens [ll1S 
och o l11rflde gillg'O fria, <illa andra hem 
togos i uesittning. Vi hade fullt av kvin
no r överallt , \"ilka k0\11111it flyende sam
tidigt med de retirnande kinesiska sol 
claterna. G~lllg P;l g~lng kommo soldCl.ter 
och ville se g;lrdam<l, men jag stod på 
vakt tillsamnians med Yl1an och hindra
de dem att komma längre än till fram
g~l1'dell och gilstrttll1l11en; ty officerare 
hade satt upp förbud fÖl" soldatema a t '. 
tränga i n pa mi ss ionens on1l"ade. Vi ~ör 
vflr delledo ingen skada, men kineserna 
mycken. Offi ce rarn e voro mycket "än' 
l ig'a och flera av dem kunde en l i ter, 
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sl1llda engelska och gjorde sig fi.ir stftdch 
P,l det \·iset. E fter det de tillsatt en 
stnelse för staden, avt~tgade de ,:f ter 
fna dagars upphitll. 

På kvällen n~lsta dag kom en avdel· 
nitlg av den Attonde kinesi ska illfap
teriarmen . Det var ett väldigt skjutccnde 
pa kvällen och natten, så vi fruktade 
plundring. men det s~lges, att de sköto 
av ghclje Ö\Tr a tt \-ara herrar i sitt eget 
lalld, för tillLillet {tt l1Jins tone. Fyra ~ 
tel1l nätter har jag legat med kbdernel 
P,t för att va ra kvinnorna till hjälp. om 
.",1 skulle behövas. Herren har hittills 
bel-arat oss." 

Flygmaskiner över staden. 

Under m[lnader ha vi i tid blivit var
nade för flyg planen, men nu äro tele
fOll sta tionerna mcl.lan oss och fienden 
-obrukbara. D~iriör måste vi ständigt 
,va ra på V,lr vakt, ly ssnande efter det 
oviilkomna surret elV flygmaskiner. I 
-dag ha \'i n,jgra män på taket för att 
m~tla med kalk över heja taket "Swe
-di sh Mission" - ja, det målas över två 
långa tak , ett ord på varje tak. Just 
som jag tittar ut genom fön s tret, får 
jag se. att e\'angelisten på taket stål 
upprätt, lyssnande, spejande. "Flyg 
plan'" Jag rusar ut. VrIl' kyrkklocka 
börjar ringa hastigt. Signal för alla att 
ru sa ned i bombkällarne. Från olika 
klass rl1m och andra rum rusa kvinnor. 
flickor och barn. Skolgossar och män 
ha sin grotta pfl gosskolegården. I en 
hast har nedstigningen börjat. Genom 
de många övningarna, som vi fått ge
nom de ofta upprepade " fl ygbesöken" 
vet var och en till vilken öppning hon 
skall g,l, varj e klass har sin plats både 
vid nedgåendet och sedan nere i "under
jorden". Först är det de båda, som skall 
tända de sma rovoljelamporna därnere. 
(Små trasiga skålar med olja och en 
h ops nodd bom uj lstuss som veke!) Un
del' tiden som de skynda till lampornas 
sma urholkningar i jordväggen, fort
sii.tter nedstigningen på de branta, i jor
den uthackade "stegen". Plötsligt bör-
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jar en liten r;ldd flickunge grilta l Hon 
har varit nere flera gånger, men det 
tycks vara lika svårt varje gång. Det 
gäller att hjälpa både henne och andra 
av de små barnen, att trös ta de rädda, 
ta hand om de Sl11~t, som ha för korta 
ben för de di lipa stegen. 

l\Iissionärerna äro kvar uppe till 
"sista man"', men dfl höres redan surret 
över huvudena! Ked i en hast, och dc 
små låga dörrarna stängas, för att ej 
uppmärksammas fr ån luften . ivIed hjälp 
av ett tjockt rep, fastbundet \-id en i 
jorden nedgrävd kvarnsten, gar det jäm
förelsevis säkert att i en hast komma 
ned 7-8 meter till botten. Det vill säga 
ända dit ned till botten ha vi för st att 
göra några krokar först ~lt väster, sedan 
å t norr _.- eller tvärtom för den som 
kommer 1r;in motsatt.!. ingftngen. Längs 
ena sidan är jord kvarIiimnad fÖl' att 
si tta. pft, och där sitter nu hela raden, 
tysta, lyssnande till dånet av flygmaski· 
nerna över \'åra huvuden. Skol a de 
kasta ned bomber denna g2111g? Vi ha 
militärförläggning pfl ena sidan av vår 
gård , busstationen på. andra sidan ..Den 
sistnämnda har f. t. många stora väl
diga "bussjättar" vilka äro militärens, 
alltså ett utsatt mål för bomber. S1nå
ningom dör surra ndet bort. Alla dra en 
lättnadens suck l Så höres ljudet på nytt 
- närmare - närmare - nänuare' 
Over våra huvuden! Skall det komma 
bomber nu ? Äter a vtar ljudet. I mitt 
hjärta ljuder ett ord, som jag just suttit 
och läst, då jag måste springa ned : "I 
~iren Herrens, eder Guds barn. n Det är 
förllnderligt, hur Guds ord i denna tid 
av nöd och fara kommer med kraft och 
tröst och mod till oss! Skola· vi med 
livet komma upp ur grottan eller skall 
den bli vår grav? Vi undra - men 
lItan fruktan och oro. Guds vagnar äro 
tusenden och åter tusenden. Om hans 
vagn för oss skulle bli en bomb, så är 
det ju i a lla fall "Guds -vagn" - SOI11 
för He11l till honom ! Guds ba rn få lä m
na främlingslandet och resa hem till 
Fadershemmet. Vilket utbyte! Stilla, 
ljuvliga ro för Guds barn. 
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Gfter omkring 2 timmar fil vi signal 
ittt komma upp igen. faran är över för 
dell11a gång. Uppkomna få vi veta, att 
17 flygplan passerat över oss på väg 
mot Sianfu. Några saknades vid åter
],,:omsten. Nedskjutna? Ja , hur många 
ligga där nu i plagor, leml ~lstade av 
homber? Hur många dödade? HUf 

11l,'ll1ga änkor och för;lld ralösa' - Och 
detta är civilisationens mästerverk' Att 
döda och förs tö ra' 

O, Gud förbarma dig över alla som 
äro förblindade och som tagit som sitt 
m ;'l! att leva för att döda och fördärva' 

Tali, She den 14 mars 1938. 

Ingeborg Ackz el!. 

'\Iission;ir Iu ge lJorg Acbell sindc 
uss flera hrev per flyg under mars l!l ~l 
Ilad. Härnedan utdrag ur de sista, dat. 
den 22 och 30 mars i Tali. 

Eftersom vi ;innl1 ha möjlighet att 
sii nda fl ygbrev, men e j veta, när den II ,:. 

y;igen stängs, ville jag passa p:1. att i'~rer 

sända en hälsning. På ungefär två vec' 
lwr fingo vi ej post fdin något håll 
utom v;lr egen provins, men de sista 
dagarna ha vi fått tidningar samt i cI"g 
ett efterlängtat brev från Shanhsien, cia' 
terat den 15/3. Vännerna Ella Dahle 
och Bergquists hade varit med om kano
nad. så att de måste g~l upp sedan de 
lagt sig på kv;i1len och ned i bombgrot
tan. ] [ittills hade ingen skada skett på 
mi~,;ionens omrflde där. 

rrån Yungtsi ha vi ej hört direkt 
genom missionärerna, men genom kim~
ser ha vi hört att mflnga dödats. Och, 
som pfl andra håll, lära unga flickor ha 
råkat illa ut. Ja, det ;ir ej bara un~'11 
kvinnor, utan från 7-åringar upp till 
70<tringar som rflka i fara, n;lr seg
rarne komma till en plats. Detta är ej 
kinesernas utsagor, utan från missionä
rel' pe! srtdana platser, där det hänt. Där
för har jag fått råd fdm en gammal mis
sionär att ta emot alla kristna kvinnor 

och flickor kil' på stationen, där vi hop
pas cle skola va ra i trygghet. 

Kanondundret från Yungtsi hörs hit, 
och h:iromdagen slog en kanonkula ned 
i en by, som ligger omkring 6 km. öster 
från staden, fftgelvägen. Det är troligt 
att vi också h~ir Hl kanonkulor över sta
elen. men vi hoppas och bedja. att Gl1cl 
skall skona dem vi ha hiir. Det är ju 
v;irre med kanonkl1lol'l1il än med flyg
planen på det sättet , att de senare höras 
pil förhand. Sfl att vi hinna ned i grot
ta 11, men ku lo rlla komma u ta n före
gående varning . . Herren give oss al la 
nåd att vara reclo, när hälst han kal 
lar - på vilket sätt det än må ske' 
Hela f. m. bar det varit starkt kanon
dunder från Y ungtsi-hftllet. 

Vi hålla på med lektioner för de eJc
ver som äro kvar samt för dem som 
komma för att få skydd här. - Jag 
har förråd nu, så jag hoppas det räcker 
en tid för elever m. 111. här. 

D en 30 'ma.rs. 

Eftersom vi ännu ha möjlighet att 
sända er en hälsning vill e jag göra det. 
Vi ha ännu lugnt här , men bereda oss 
på att kanske ställningen förändras 
ganska hastigt. För att ej överumplas av 
förhållandena, ordna vi så mycket vi 
kunna med tanke på att vi kanske snart 
bli avst~ingda fri'tn tillförsel av olika 
slag. 

Ofta se vi på gatorna här sårade sol
dater. En dag sågo vi två bårar, ned
ställda på gatan härintilJ, med sårade 
män på. Det var ohyggligt se de blo
diga trasorna, och man kunde ana 
lidandet hos dem, som lågo under täcket. 
De dogo båcla, -elen ene strax efter an
komsten till sjukhuset. "Sjukhus", ja, 
tänk nu ej på våra svenska sjukhus. 
Här ;lr det helt annorlunda. Gårdar, 
som ha utrymme, få bli sjukhus, och där 
;ir trångt och besv~id igt p;"\ l11[mga sätt. 
II..Ien kineserna äro duktiga att finna sig 
tillrätta i de mest primitiva förhållan
den. En kvinnlig soldat har jag varit 
hos någ.ra gfll1ger. Hon är elock så klen, 



108 SINIMS 

att hon ej orkar höra något. Bland de 
sårade soldaterna ha våra kinesiska brö
der rika tillfällen att bära fram budska
pet om frälsningen, P å bestämda tim
mar få de predika där och dela ut trak
tater. På andra timmar få de gå elit för 
att skriva brev åt dem, som ej sjä lva 
kunna eller orka skriva brev till sina 
hem. 

överallt på gatorna, då yi möta sol
dater, ta de med tacksamhet mot trak
tatcl', och ofta \'iJja de höra något om 
Gud. Därför ha yi nu börjat med sol
clatmöten, då våra bröder hjälpas åt att 
bära fram vittnesbördet, och i går e, m, 
hade vi 111;lnga här. Vi hoppas få fort
sätta om e, m, sedan ' risken för flyg
plan är s lut för dagen. Det får ej hel
ler vara sent, ty soldaterna måste vara 
i nne pil bestämd tid. :Men j ust eme llan 
dessa tillfällen är det möjligt predika 
för dem, och våra bröder äro villiga att 
lned glädje och nit utföra denna tjänst. 
Hoppas att många som HL höra om 
denna "soldatmission" också med iver 
ta del däri genom förbön . Förutom i 
Tali stad ha vi haft en sådan "soldat
mission" bland både sårade och friska 
soldater i TungInvan och Huainmiao, 

För de troende, som äro kvar här; 
staden, och som hoppas komma hit till 
missionsstationen när så behöves, ha vi 
gjort i o rdning armbindlar med stämp
lar både på kinesiska och "ut ländska" 
samt namnet pa församlingsmedlem
marna och sökare utskrivna, så att ej 
dessa bindlar kunna imiteras av andra. 
Vi vilja ju göra vad vi kunna för att de 
troende skall få skydel. Under a ll a våra 
försök sil yeta vi ju, att "om Herren 
icke bevarar staden, så vaka väktarne 
fåfängt". "Jakobs Gud är vår borg." 
Men Gud vi l I också att vi skola föl ja 
föreskrifter , SOI11 givas till skydd och 
hjälp. 

Arbetet istaelen pågfIl', och även de 
närmaste byarna kunna Ut besök av 
bi belkvinnorna sam t ibland ocks;L av 
missionärerna. I fän gelset iir det nu 
endast två kvinnor, men de ä ro mycket 
tacksamma för besöken. Ivrigt lära de 
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sig läsa, och de bedja OCkS~L flera gånger 
om dagen, ha de !)erättat, 1Iå även det 
arbetet få bära frukt för evigheten. 

Herren är med l all t , och han bär 
oss och våra bördor . 

Vi ha haft brev från Marie Linder i 
Pucheng l dag. Aven från Hoyang ha 
vi haft brev, att de också äro krya. 

Åter lugnare. 

Fm Ingrid Malm skri"ver fr1m 
Loyang elen 19 mars: 

Nu är det lugnare igen, Det är nu 
åtta dagar, som vi varken haft flyg
besök eller alarm, ändft ha vi haft soligt, 
vackert väder. Det är nästan underligt. 
Emellertid tacka vi Gud för var je dag 
" i Hl leva i lugn och ro. 

Vi hålla nu på med förberedelserna 
för att, om så sku lle behö\'as , taga in 
kvinnor och barn P;l missionsstationen. 
Det är mycket, som m~lste ordnas. men 
det finns många villiga hjälpare, \-i be
räkna att kunlla taga emot 700, men det 
är många flera som vela t komma. Tv,\ 
stora spisar ha murats upp, Förråd av 
kol och säd läggas upp, Vi beräkna för 
en m~lI1ad, men de första tio dagarna 
skola dc vara s iälvunderhållande, Sedan 
träder Internation ella Röda Korset 
hjälpande emellan, Detta arbete har fört 
oss i kontakt med mrlnga, som vi aunars 
ej skulle ha lä rt känna, r-Bnga utom 
stående ha kommit till mötena. Så är 
det vår bön att m~tnga genom detta flyk
tingläger skola få höra evangelium, 

Den 21 mars, 
Natten till söndagen föll lite regn. 

Veteskörden ser lovande ut. Det ,"ore 
gott om det bleve en goel skörd. Mii.nga 
ha haft det l11vcket svårt denna vinter, 
även bland vå;'a kristna, Vi ha varit så 
tacksamma för de nödhjälpsmedel, vi 
fått. 

Bedjen för missionärerna! 

Skriven till missionärerna I 
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ner sig glad att de stackars flyktingarGud har hitintills bevara t <- våra 
na inte behöva frysa så som fö rut , ävenhjärtan i frid! om de e' hrckas få tak över huvudet. 

Kära l11issionsvänner! Vi u dr~ så huru våra syskon i 
\1issionstid ningcn Sini ms L and för Shansi h det, om de äro omri ngade a v 

den 10 febr. ha r just nu anlänt, och jag fiendem ? 


har sett igenom redov isningen för in r hitintills bevarat våra hjär

komna medel under januari. Där fann 
 , och intet on t har hänt oss, 
iao- så många kända och okända vän är ganska nervspännande att 
;1e~s namn, och jag önskade jag kunde n ena begäran efter den andra 
Ilå var och en med et t tack. bo P;l missionsol11 rådet. 

Tllst d~t bla ste pipan, och vi f usade I över en veckas tid har ingen vågat 
a ll;" till dtd gömställe. Nu ä ro vi uppe sig till s a c1 en med s ,icl, ll1 e n i dag lyc 
i ljuset igen, gl ada att ingen fattas. kades v i a, och orden : "Jag skall icke 
Här har varit ganska oroligt den sista lämna ell r övergiva Eder" , ha lugnat 
tiden men tro ts detta kom111a bamen sinnet. 
rätt ~å ordent ligt till skolan. Fruktan En 111 ssa mil i tä rer har gått väste r 
(>'r iper mångas hjärtan, och vad skall ut, så i ag är det lugnare. T;ink när 
~1an säga til l tröst när utgången ;tr så vi skola n höra att kriget är slut' Give 
o\'iss? Vi trösta os s med, att många av Gud, att en dagen snart komme. 
\'å ra missioIl ;trer i no rr leva t igenom Hjärtli ·t tack och varm hälsning till 
det som nu kommit oss nära. a lla före edjande och unders tödjande 

I morgon är det söndag, och vi hop vänner. 

pas Hl fira den ostörd li ksom den föna. 
 mars 1938. 

Den härliga våren är här , och man kän- j\l1 a.ria. P etter sson. 
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709. 	 A. T.. Hbg .... ... ........ . 15:- und ,hä ll ..... .... .... .. ... 100:
710. 	 H. H., Virse rulll, "Henens 728. Lule kinak rets . .. .. .. ...... 22 :

tionde" .. ... ... . . . .. ... . . . . 30:- 729. E .., Veti anda, "tackoffer" 200:
,H. A. O ., No rderön . . . ........ . 50:- 730. Elis beth o. El la, blomm or vid 
,12. 'lEn länk" .. .. ...... ... .... . 5:-' Hel Peterssons bill' .... . . . . 10:
713. 	 "Andrea" . . .... ..... .. .. .. . 10:- 738. A. J . Nykyrka .. ...... .. . .. . 10:
'/14. 	 Ki;lavänner i Ostersund, offer 739. J E. Vet ianda .. . . . .. . ... .. . 10:-

14 m a rs ....... . . . ...... . .. . 12:50 740. L B. Duvbo, till "Mors minne 
715. B. N., 14 mars . .. .. ... ..... . 12:50 2/4" .. ... ........... . ...... 10: 
71G. O nämnd . . . .. .. ... ..... .. .. . 10 :- 742. J ., Appelv iken, en blom
/'17. E. o. O. B., Kungsängen, i st. ma p G. A. Stå lhammars grav 5: 

för blommor på G. A . StM- 743. Miss onskretsen i A lvs jö 5/4 .. 115 :GO 
hamma rs bår ....... ..... . . . 5: - 744. M. S , Visby, i st. för blommor 

718. 	 Koll. vid Kvinnornas böned ag, vid A. SUl lhammars bär. . 10:-
Gbg ....... ... ......... . 114:54 745. E. ' ., Appelviken ...... .. .. 25:
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746. "Ett löfte" ... .. ..... ....... 1.): 
7,17. L. E. P .. ödeshög . ......... 10:1:
7e18. Kina vännernas i Hög,lI1ä~, 

sparb.- tömn ing 2/ ,1 .......... 262:18 

753. 	 Til lägg till offret i Skellef teå ~:-
754. 	 Onämnd, d:o ................. 0:

755. 	 "Tackoffer" .... ......... ... 5: 
756. 	 Koll. j Medle .. . . . ....... . . 120 :- 
757. 	 D:o j Piteå .... .......... .. 226:
758. 	 E. o. A .. cI:o .......... .. .... 25:
759. 	 F rå n KUSl1lil rk , gm S. lJ. .... 25:
760. 	 H. E .. Sthlm ... .. ........... 40:~ 

761. 	 H., Stensjön, en blomma viel 

Ida Johanssons bår ........ . ;J:
762. 	 "Blommor till älskiicle Mors 

lninne" ... ......... .... ... . 10:
763. 	 j\'L S., :MDra ............... . 31:·50 

764 	 E . G., !'\orrtälje, i st. fö r blom

m or vid]. Hultqvi s ts bh ... . 10:
765. 	 A . E., Hbg ... . ........... . 25:
766. 	 Senapskornet, Lidköping, till 

G. Ca rl ens o. T. Lindgrens 
underh. . . . . . .. ............ . 72:

774. 	 .\. c., Sthlm .... . . . .. . . . ... . ;30:
777. 	 G·_· a .................... .. 10:
778. 	 "En länk" ........... ...... . 25:
779. 	 K.F.U.l<. , Kristi'llistac\, till 

Ida ~öde rb e rgs ullderh...... . ·1;5() : 
780. 	 Miss .koll. Sölvesborg, till Mar

tin Berglings eI:o .... . . . .... . 25:
781. 	 "Två kinalänkar i Norge" .. 20:
785. 	 E. E., Joeström .... ....... . 5: 
786. 	 H . L., Lidingö ..... .. . ... .. . 10:
787. 	 M. Ö. , Stocksuod .... ....... . 100:
788. 	 Några vän ner o. kamrater, i 

st. för blommor vid Elida Pet
terssons bår, gm A. B., Skel
lefteå . . ............. . .. . .. 105:

789. 	 'vV.o. B. L., Kum la . . ...... 20:
790. 	 L. c., Vetianda, i st. för en 

blomma på ]. Hu ltqvists grav 10:
791. 	 A. o. M. S-g, Björköby ... . 15:
792. 	 M. fL, Wännäs ......... .. . 16:-
793. 	 R . o. E. L., Norderöll . .. .. . 20:
794. 	 Koll. viel Kinaiänkarnas sam

kväm i Malmö 25/3 .......... 20:
79;5. D:o vid mi ss ionsstund å Mal

mö K.F.U.K. 28/3 ... ....... 30:
((J6. 	 M. B. , Sthlm, i st. för blom

mor vid G. ;\. Stälhammars bår 5: 
797. 	 Fören. Anspråkslös, Tranäs .. ;50 : 
798. 	 M. P., ),[uI-jek .............. 5: 
799. 	 Onämnd, St. Sundby ........ 100:
800. Vänner på Oste rhel11l1let, Hbg 12:
8Dl. A . L. , Skell eftehamn ........ 10:
802. 	 V. L., Krångfors ... ...... . . 15 :- 
88:3. 	 "Den .1.1 april 1830" ......... 20:
805. 	 M. U .. Lista............ . ... 10:

806. 	 O. ]. A., O. Ryd, "ett ödmjukt 

tack på min 6()-årsdag" .... ;50:
807. 	 Koll. vid symöte i Klutmarks-

by; vid H. \Vangs besök .. .. 19:
808. 	 "När Gud kallar" . . ........ 10:

809. 	 H. J, Huskvarna , i s t. för 
kran s vid av I. E. Berghs' bår 

810. 	 ivri ss. koll. K.F.1.:.:\-I., Ystad, 
till NIutin Uerg-lings underh. 

811. 	 Hbgs mi "s krets t ill d:o ..... . 
812. 	 Koll. vid sy fören. i He rrljunga 
813. D:o j Mi ss ionshuset, d:o .. . . 
81-L D:o i Hudene ............. . 
815. 	 D:o vid Sy fören. i St. Skottek 
816. 	 K . G. K. .' Varberg ......... . 

818. 	 'U r syfö ren. sra rb., I\nten ... . 
819. 	 K oll. i rvIi ss ionshuset, d:o ... . 
820. 	 MaeIängs ·Cngd.- för en ...... . 
821. 	 E. B., ?vIaclä ngsholm .. . ... . . 
822. A . B ., d :o .. . .... . .... . .. . . . 
S~3. E . P., Tidaholll1 ..... ...... . 
82.1. Koll. i Fridene . . . . ....... .. . 

R2;5. Onämnd ........... .. . . ... . 

827. 	 S. G.. . .. .......... . ....... . 

828. J. A. S., thlm ..... ........ . 

tl29. !;. O. , Genval l:,l ...... .. ..... . 

830. Sparad s lant ...... . ...... . 

831. 	 1.: . H ., Lidköping . .. ........ . 

832. 	 A,;kim s Kyrkl. U ngdoJll skrets, 

till Gösta Goes lInderh...... . 
833. 	 D:o lIli ss ionsstllnd 11N ..... . 
834. 	 P. H., S thhn .............. . 

835. ~T ilgra kinav;inner i Västed'ts 
R86. O. H ., S thlm ............... . 
837. 	 "1vJinnesgåv:I" ..... . ..... . . . 
841. 	 G. H., S th lm, sparb. medel .. . 
842. 	 L. H., c1:0 ..... . ............ . 

851. 	 Vännerna i Piteå ........... . 

852. 	 B. S.; Frånö .. .............. . 

853. 	 Ko ll. vid H. \Vangs besök i 

Kåge 3/4 ...... . ........ ... . 
854. 	 D :0, d:o i Hjoggböle 10/4 ... . 
855. 	 D :o, d:o i Bergsbyns bönhus 

10/4 ....... ... . . . ......... . 
8;56. 	 P. A., Undersåker, ti ll Self rid 

Eriksso ns underh ........ .. . . 
857. 	 M iss. koll. i Osbv, till Martin 

Berglings d:o ............. .. . 
858. "Herrens del", Skelle ftehamn, 

gm r. H . ...... . . .. .. ..... . 
859. 	 E . o. K . L., d:o "åt Herren", 

gm d :o ... . ............... . 
860. 	 A . A ., Smål. Rydaholm, "Her

ren s ti ende", till As trid Hå
kansso ns underh . . .......... . 

861. 	 J. F. E Edane . . ... ...... . . 
862. 	 lVI. O., Skellefte ~ ........... . 

865. 	 M. H ., B irs felden ,gm E. V. 
866. 	 S. S ., Sthlm .. ........... .. . 

869. 	 Kol l. vid Maja Lundmarks 

besö k i Bergsbyn ......... . 
870. 	 Film. R. A., Kinnekleva, gm 

1\. J. Kinncmalma ......... . 
871. 	 F. S., Rödjenäs . . . .... ... . . 
872. 	 D:o en bloinma på Ida J ohans

son, Hesterskog, grav . . . . . .. . 
873. 	 O. O., La tor psbruk . .. . ..... . 
877. 	 Visby femures fören., ti ll evan

g eli sa tionsa rb .............. . 

3·3: 
:3: 

B:50 
4:3 :20 
l.) :TO 
61: 
4(1:
2U::3U 
8.1:7·) 
:)[1:
;)11:
1 ( 1 :
:2l):
1::' :
.i: 

5(1:
12:7.) 
0 [1: 
2:): 
:?:) :

;-)(1: 

8[1:
~:T.> 

1/ :
.-) :-
0: 
2:\)0 
5:

70:
5: 

5T:11 
30 :~.j. 

23:

10:

36 :

26:

10: 

20:
15: 
10:
40: 

100 :

30:

20
20:

5: 
5:50 

34: tU 
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878. 
879. 

880. 

881. 

882. 
883. 

884. 
885. 
886. 
887. 
888. 
889. 
890. 
891. 

892. 
893. 

894. 

895. 

896. 
897. 

899. 

900. 

901. 
904. 
905. 
9D6. 

907. 

908. 

909. 

910. 

911. 
.912. 

913. 
914. 

916. 
918. 

919. 
920. 
921. 

693. 

702. 
703. 

704. 
705. 
706. 

707. 

708. 
731. 

736. 
737. 

741. 

749. 

750. 

751. 
752. 

767 . 

768. 

769. 

770. 
771. 

772. 

773. 

775. 

776. 
782. 

783. 

784. 

804. 

Särskilda ändamål. 
Barnmiss ionsiören.. H bg till 
Sin Meis underh. . . .. ..... . 15:):-
E . A ., Burås 2, till de nöd\. . . 50
":iIiJamma s ka ffekoka re", till 
"Barmhä rtigh et" o. "Tacksam
het ", gm A. J, Alingsås ... . 50:
E. E ., Alingås, till d :u . .... . 25:
E. F., Gbg, till d:o . . .. . .... . 25:-
A. o . B. \V., Figehohn, till 
:Mar ia Pettersson, att anv. 
efter gottL . ...... . ......... . 10:
A. T., Hbg, till "Ljusstdlens" 
unde rh. i I shih skola .. .. .. .. 25:-
Syfören. i Lit, ti ll d :os barnh. 42:
Till Gerda Carkn, en\. över
ensk. . .. . ...... ......... . .. 15 :
En !iink, till dc nöd\. ........ 100:
L H., till A. Hilkdnsson, att 
anv . efter eget gottt . .. . .... 10:

G. R, till c\:o gm d:o ...... 10; 
:-L L. A., Kristianstad, till d:o 
gm d:o . .. .. .. .. ... . . ... .. . 30:-
S. R, Alandsbro, tdl de nöd\. 5;
l.'fg ns konferens i .l.sto rp, lh 
koll. 2:3/3 till el :0, .... . ..... ~96 : ,/, 
r. L, Sth 'm, tili pastor Kaos 
underh . . .......... .. . .. . ... 10:
E. L. V\1. , till G. Ca rlen 14:-, 
T . Lindgren 14:-, A. Haglund 
22:-, a tt anv. efter gottf. ... . :30;
A . H., Eksjö, födel sedagsgåvJ, 
til l Arvid Hjärtberg, d :o .... 40 :
D:o, till d:o nödhj ä lpsmed el .. 30:
ivIaj o. Ma r tin, Sörböle, till 
barnh. i S in an . ......... . . .. 2: 
Onämnd, till bibelkv. J aog hos 
G. Carlen ." ............. . . 30:
:\lägra S.M.K. vä nner, till lin d
rande av nöden bbnd krigets 
olycksbarn, g m K. D .,. Växjö 25:
F. E,. till de nöd\. gIn J V. F., 
Kramlors ....... . . .. ...... 5: 
S. F., till d :o gm d:o 5: 
G. J, Umeå, till H. Wang, 
att anv. efter gottE. .......... 15: 
D:o till T. Lindgren 15:-, 
Arne Bendtz 15 :-, för de 
nödl. ...... ... .. .... . ... .. . 30:
1nsam\. Bergvik, ti ll de 
nöd\. .. . .. . .. . . ... ... . ... . . 140 ;
A .0. A . B ., Duvbo , till r. Ack
ze ll för verks. i Ta1i .. ...... 10:
A. L., Ostertälje, till de nöd\. 10:
"Två kinalänkar i Norge" till 
arbete t i Ni -chuang .... . . .. .. 10: 
D :0, till Margaret o. \!Vilhelm 
Berglin R'. a tt anv. efter gottf. 20:
Onämnd syster, till Dagny 
Nordg ren, att anv. till de fat 
tiga ..... .. ...... . . .... . . .. 10:
Daggryningen i K. M. A., till 

Onämnd i öja , gm f T. . .. . 
D. c., Sundbyberg, ti ll Judith 
Hu ltqvis ts minne .. . .. ... .. . 
F. ]., Karlskoga, till älskade 
d:os minne . ..... . ..... .... . 
Kinaviinner I Orviken, gm 
H. O... ... . .. . . . ......... . . 

J J, Värnamo .... . ...... .. . 
Offe r v id H . Wangs besök i 
Rökå 13/4 ................ . 
D:o i Mörttjärn 15/4 . ... .. . 
D :o i Springliden 17/4 . .. . . . 

Do: i YIalåträsk 17/4 ....... . 

D:o i Svedja 19/4 .......... . 

"Tack till Herren" ..... .... . 

Onämnd ......... . . .. . ... . 

Bondstorps kyrk\. syl öreo . . . 

Kinakre tseo , Gbg. till C. G. 

Nordberg o. G. Goes underh. 

K o. G. K, Björkfjby 

Offer vid möte i Alingsås 29/4, 

gm T. L. . ................ . 

Kol\. vid kinamöte i Skellefte 
hamn 19/4 . . .. . ... . .. . .... . . 

Onämnd, Skelleftehamn, "Et t 

tack till H erren" ... . .. . ..... . 

E . o. E. H., SkelleItehamn 
Koll. i Bjurfors, g l;,! A. 13., 
Skellefteå . ......... . .. ... . 
Koll. o. k a ffepengar i Eve rts
holm 24/4 ......... .. . . .... . 
Eksjö Miss ionsförsam\. juniO
rer, till Arvid Hjärtbergs un
derh. . . .. . .. . ....... . . . .. . . 
A. H., Domnarvet . . . ... .. . . . 
Ko ll. i Fahlmark ... . .. . .. . 
D. S., Skellefteå . . .. .. . .... . 
Ba rnen i Sorsele· vid H. 
"Vangs besök .............. . 
Koll. i Fagerdal, Gisselås vid 
d:o . ...... . .. ............. . 
Smäskoleba rn i Söderomsjön, 
AlIta . ................... . 
"Min nåd är dig nog, ty kral
ten fullkomnas i svaghet" och 

100:

10:

5: 

14:
10: 

16:51 
15:
11:
36 :74
13:30 
2:4.5 
5:

100 :

930:

nödens tid. 2 Kor. 12: 9 . ... 1000: 
K inakretsen, Gbg, till C. G . 
No rdberg o. G. Goes underh. 200:

20 : 

65 : 

15:50 

5: 
10:

75:10 

'75:07 

25 :
10:
67:10 
20:

15:

20:

1:72 

M. R., Agunnaryd ...... . ... 
En kusin, i st. för blommor 
till H elga Petterssons bå r, gm 
E. ]., V et landa ............. . 
"Gunnar" o •••••• • • •• ••• • • •• 

Ps. 121: 1, 2, till Thyra Li nd
~re~s u.nder~. . ..... . . .... . . 
Tva vanner ...... ... ..... . 

VäroIfret från Kinesernas 

40:

10:
10:

30:
10:-

Vännel', Jkpg .. . ....... . . 500:
"Till minn e av ä lskade Judith" 10:
G-n ....... . ...... . ...... . 15: 
S.SJvLF. . .. .. .. .... .... . . . 2{)0:

Kr. 8.418 :37 flickskolorna i Kina . . . ......3000:
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Söndagssk ol b;, rnen i Broba cka, 
A nte n, till ba mh. i Sinan . . . 20:84

':26. _I.. . A., S thlm. till d: o . ..... . . 10 :
':d8. K in akretsen i E ks jö, nÖdhj . 

m edel, till _\ rvid Hjärtberg . . 25: 
"T v il 	vä nner", till de nö dt. . _ 15:
S. K. . O bbo!a, till D agny 
No rd g ren, att <lllV. enl. öve r
ensk. ................... _.. 40:
G. A .. "\' ykV;1r\l, till J. Ackz ell 
at t ~ nv .e fter gottf. . _ ... _... _ 20: 
T. J., SI,-;1I";). till de nödl. ... . ;)0 :
Sönd;,,,.-,,I,-oll),nnen i /i.lga d s , 
till ) l a ria l'ctterssons skola i 
S in an ..................... . 27 :;);) 

~.J6 . 	 A . o. ~., Kristinehamn, till de 
nöci!. . . ........ . ........ . .. 20 : 

'-n . !I L P ., Götene, till d:o ...... 10: 
"-J8. H. B., U meå, till d :o . .... . .. 20 : 
, 49. K.\Tko bo rdets Ungdomskrets, 

till ) 'l a ri a Petter!;sons bamh.. 29: 
"·)0. T . K., R agv al d,;t räsk, till d: o 5:
'-63. F. ) :L, Sked a bo rg, till a rb. i 

L OY ;lll g el is tr. .... . .... . ..... 1:'>: 
'364. 	 A. J. K öping, tiil Kuo Li ngen 

u ndc rh . i bi he bkola ... . . . .. 7;j:Fi 
-<67. 	 S. S. S thlJ11. till ) 'fJlte Hing 

be rgs verb. ............... . ·30: 
"-i68. 	 On il mnd, till de neid!. ........ 200 : 
-;7,1. 	 L. L., till J);lgny :\'ordgrcJl, 

a tt ,U1\'. efter gatlf. ......... 5 :
·-<7:3 . E . S. , till !lL,ria Pettersso ns 

ba mh..c;m :ve. S., Visby ... . lO :
s76. K . B.. till de nöd!. gm d :o 10 :-
808. Ko ll. i Lkrg liden , till l'vl a ri a 

Pette rsso ns ba rnh., g m A . B. , 
Ske lleftd ... . . . ....... ... . . 28 :75 

~J02 . C. N., K ris ti il ns t"d, till Li sa 
Gus taf ,,"on. Mt "n v. till unde r
stöd :Il kri s tna medlemm a r .. 100 :

903. 	 Dagg ryni ngen o. vä nne rna O. 
L. , :'II. S., T. G , L. F ., E . L, 
A . B. , 	tiJl Estrid Sjöström s :),j 
il rsclag. ~ Ko n. 23: :2~)-3D . . .. 10G:

\11:'5 . S . T .. för bibelkvinnans Ull

c1e rh . i Yungtsi .......... . .. :30:

017. 	 P s. 8-4 , E. M. F ., Nockeby, t ill 
M a ria l-'etterssons ba rnh. . ... GO: 

Kr. 5.277 :06 

Allmänna missionsmedel 8,418:37 
Särskilda ändamål 5,277:06 

S:a under april mån. 1938 Kr 73,695:43 

Med 	 varmt tack til! varje gi'i./are ! 

• J ~" H erre var oss nil cli g; d ig fö rb ida V I. 

Jes. 33: 2. 

Missionstidningen 

Sinims Land. 


Organ för Svenska M issionen K ina, 


utkom me r å r 1938 i s in 43 å rgå ng. An s va rig 

utgivare : Eri k F olke. R edi ge ra d und e r med

vc rb n av l11ar tin Lin den m . fl. 

Ti dningen utk omme r m ed ~O nummer om 

,he t . Den innehåller up pbygge lsea rtikl a r, 

b rev frtll1 l11issionärern~, be rä ttelser ute frt,n 

mi ss ionsfältet, meddelandei1 0m hemarbetet 

och missionsl1otiser frfln olika fält. 

Tidningen kostar: helt ~ r kr. 2:25, tre 

kva rta l kl'. l: 7G, hah'J '- kl'. 1: 2:3, ett kv artal 

kr. O: 9D. 

T i ll utl a ndet kos tal' den k r. 2 : 75 pr. ar. 
P renume rati on kan ve rks täll as på pos ten 

men s täller det s ig fö rd elaktigare fö r mi ss io 

nen om elen ve rkställ es på vii r l:'x p., Drott 

nin gga t ~ n 55, Stockhol m . 

RedaktionelL. 

INNEHÅLL: 

V årt andliga arvegods. Kinakretsen i Göteborg. - Länksammandragning. - Från Red. och 


Exp. - Program. - S. ,'V\. K:s Bibel , och ungdomsveckor. - Från missionärerna . - Redov. 
Miss ionstidningen Sinims land. 


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

Telefon: 104459. 105473. Postgirokonto n:r 50215. 


Stockholm 1938. Boktr. A.,B. P. A. Palmers Eftr. 
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»OM GUDS RIKE.» 


Vi befinna oss i mellantiden mel
lan påsk och pingst. Denna mellantid 

mellan den första påsken och den för

sta pingsten skildras av Lukas i Apg. 
I: 3 så: "För dem (apostlarna) hade 
han ock genom många säkra bevis tett 
sig såsom levande efter utståndet li

dande; ty under fyrtio dagar lät han 
sig ses av dem och talade med dem 

o m G u d s r i k e." 0, den som hade 
fått vara med och lyssna till det talet! 
Om Guds rike hade lärjungarna gjort 

sig ganska underliga och mycket 

mänskliga föreställningar. De hade 

drömt om äreställen vid sidan om 
Mästaren. De föreställde sig riket som 
en stor hierarki, där de skulle få ut
öva, om inte precis högsta makten, så 
åtminstone en ganska ansenlig makt, 
och bli föremål för mycken beundran. 
De hade ju övergivit en hel del - som 
de själva ansågo mycket värdefullt 
för Mästarens skull. Nu skulle de få 
full ersättning och helst lite mer. 

Väl har vår Frälsare vid skilda 
tillfällen och i olika liknelser sökt visa 
dem, vad Guds rike i verkligheten var, 
men det hade liksom glidit förbi dem. 
Ännu i det ögonblick, då han stod i 
begrepp att skiljas från dem, rikta de 
till honom frågan: "Herre, skall du nu i 

denna tid upprätta igen riket åt Israel?" 

Vi höra i själva utformningen av frå

gan något av de gamla tankarna på 
äreställena. Men det var på en helt 
annan väg som riket skulle komma: 
lidandets och smärtornas. Det dröjde 
inte länge innan förföljelselidandet 
skulle hjälpa dem till att utföra den 

anvisning, som Herren givit dem, men 
som de tyckas ha glömt bort: "Men 

de som hade blivit kringspridda (ge
nom den i samband med Stefani mar
tyrdöd utbrutna förföljelsen), gingo 
omkring och förkunnade evangelii 
ord." (Apg . 8: 4.) 

På åtskilliga håll och ej minst i det 

land, inom vilket Gud kallat vår mis

sion att verka. gå nu lidandets stormar 
fram över missionärer, missionsstatio
ner och de infödda kristna. Det är en 

anledning till innerlig tacksamhet att 

icke blott våra missionärer allt hitin

tilis fått vara oskadda och att jämfö
re!sevis ringa skador tillfogats missio
nens egendom, utan även att de in
födda kristna i stort sett förblivit 
ståndaktiga, ja, att de lagt i dagen ett 
trosrnod och en villigl: et att offra för 
missionens utvidgande till nya platser, 
som är i hög grad överraskande i de 
förhållanden, vari de befinna sig. Då 
de verka för Guds rikes utbredande, 
tänka de icke på några äreställen, utan 
allenast på den förpliktelse mot Gud 
och mot sina landsmän, som åligger 
dem i följd av åtnjuten frälsning och 
nåd. Det är ett inre tvång som driver 
dem. Nödens tid blir så en såddens tid. 

Och Gud vare tack: Jordmånen synes 
vara i alldeles särskild grad beredd. 

Mottagligheten visar sig vara större 

än på långa tider. Så blir nödens tid 
också en skördens tid. V åra missionä
rer: ha offrat mycket för att stanna kvar 
i arbetet. Ibland ha de kanske tvekat, 
om det varit klokt och rätt att utsätta 
sig för alla risker, som kvarstannandet 
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medfört, men nu torde det inte vara 
någon bland dem som ångrar sitt be
slut att stanna. Från befolkningen om
kring dem och från myndigheter i skil 

da grader ända upp till de allra högsta 

komma ständigt nya bevis på att den

na deras offervilja på det högsta upp

skattats. "Nu se vi" säga de, "att kris

tendomen icke är endast ord, utan le
vande kraft och verksam handling". 
Så beredes väg för Guds rike. 

Men hur förhåller det sig med oss? 
Skulle en iakttagare av vårt sätt att 

förhålla oss i livets skiftande lägen 
vara redo att avge ett liknande vitt 
nesbörd om oss? Ha vi själva en sådan 
syn på Guds rike eller är det ärestäl

lena och den ostörda njutningen som 

skymtar för vår blick, då vi tänka på 

Guds rike? Kanske vore det nyttigt 

för oss att i denna mellantid mellan 

påsk och pingst taga oss före ett stu
dium i vad bibeln har att säga o m 
G u d s r i k e. 

Karl Fries. · 

»Gud ar vår Gud i alla tider.» 


Ps. 48: 15 (1878 års övers.). 

Nöd, oro, ovisshet råda överallt i 
världen, icke minst i Kina, då vi den
na gång samlas till årsmöte. En stor 
del av våra missionärer äro visserligen 
kvar på sina stationer därute på mis
sionens fält , men vår förbindelse med 
dem är så vansklig och deras läge så 
riskfyllt, som det överhuvud kan vara. 
Den orostid vi nu genomgå är så till 
vida olik de förgående, att missionen 
nu tillåtes att fortsätta verksamheten, 

men de svårigheter missionärerna ha 
att kämpa med äro dock o~rhörda och 
farorna mycket stora. Den fysiska och 

psykiska påfrestningen de få genomgå, 

kunna vi näppeligen fatta. Det är där

för vi under dessa förhållanden så 

mycket mer påkalla åkallan och för
bön av missionsvännerna. Bildlikt ta
lat kräver läget en allmän mobilise
ring av alla andliga krafter för Guds 

rike. Att vi kunnat fortgå så som skett 
vittnar om, att bön varit i verksam
het. 

Meddelandena från fältet giva oss 
anledning att tacka Gud och fatta mod, 
då vi genom dessa få så stora bevis 
på, att våra infödda trosbröder nått en 

sådan mognad att de kunna axla an
svaret för verksamheten även om så 
måste ske utan missionärernas person
liga hjälp, och vi glädjas över att de 
visa sin villighet att så göra. Här sy
nes det ordet åter vinna sin bekräf
telse, att Herren byggt sin församling 

på en sådan klippa, att icke ens döds
rikets portar skola kunna varda den 
övermäktig. 

Ännu en anledning till tacksägelse 
är den att den storm vår avsvurne fien
de framkallat i syfte att uppresa ett 
svårt hinder för evangelium nu såsom 


. på Pauli tid snarare länt till evangeIii 

framgång, direkt genom de många 
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som under nöden sökt frälsning och 
indirekt genom den ynnest de kristna 
vunnit ibland folket i dess helhet. 

Således skall här som alltid det or
det besannas, att för dem som älska 

Gud samverkar allt till det bästa. Och 
därför ·få vi som åstunda Guds fräls
ning alltid säga: Lovad vare Herren. 
(Ps. 40.) För Guds förbarmande kär
leks skull skaII han låta ljus gå upp 

..och skåda ned från höjden för att ski
na över dem som sitta i mörker och 
dödsskugga och så styra deras fötter 
in på fridens väg. 

I dessa dagar, då Kinas folk drab
bas av sin svåra hemsökelse ledes tan
ken till profetens budskap vari Her

rens stora dag med dess svåra domar 
skildras, men där vi ock få höra toner 
ur de frälstas jubelsång ; Fröjderop 
över Herrens höghet ljuda borta i väs
ter : Ären därför Herren i österns byg
der, ären i havsländerna Herrens, Is
raels Guds namn. Från jordens ända 
höra vi lovsånger: En härlig lott får 
den rättfärdige." (Jes. 24: 14-16.) 

Missionen är ett Guds profetiska ur 
vG:rå vi kunna utläsa, hur . tiden lider. 
Må därför genom vad som nu sker på 
missionsfältet Herrens maning ljuda 
i våra hjärtan: Varen ock I redo! 

Erik Folke. 

"Vår Gud äl' oss en väldig borg, Ha n ä r 

vflrt vapen trygga ; På honom i a ll nöd och 

so rg Vårt hopp vi vilja bygga . Mörkrets, 

furste stige r ned, Hotande och vred; Han 

rusta r sig förvi ss t Med våld och a rgan list;. 

Likväl vi oss ej frukta ." Sv. P s. ·124: 1. 

Marinintendent O. v. Malmborg 

50 år. 

Marinintendenten O. v. Malmborg 
tillhör en släkt, väl känd för det varma 
intresse flera . av dess medlemmar vi sat 
för Guds rikssak. S jälv har marininten
dent v. Malmborg tagit verksam del i 
soldatmissionen. I 25 år har han varit 
medlem av Styrelsen i Föreningen Sol
daternas Vänner, först i Eksjö, sedan i 
Stockholm. Innevarande år bek läder 
han posten som Stockholmsföreningens 
o rdförande . . Även K.F .U.lVI:s verksam
het har i honom en aktiv deltagare, och 
i dess styrelse är han sedan I934 med
lem. Kristliga Officersförbundet räkna r 
honom som .en av stiftarne, och han har 
alltsedan dess tillkomst tillhört förbun
dets styre lse. Inom S.M.K. ha vi hos 
honom ä nda från den tid, han var i akt iv 
militärtjänst, fått åtnjuta ett varmt del
tagande och kraftigt stöd . Ett synner
ligen vackert minne bevarar jag från 
den tid, då han hade tillfälle att till sitt 
fartyg inbjuda missionärernas barn. Så
dan kärlekshandling har stör betydelse 
för livet . I vår Kommitte var han ordi
narie ledamot å ren I9I9-I927 och 
efter återkomsten till hemlandet efter ett 
par tIrs verksamhet utom lands inträdde 
han I929 S0111 supp leant i Kommitten, 
tills han år 1935 intog direktör H. Hal ": 
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Svenska Missionens i Kina Årsberättelse för 
dess 51:a verksamhetsår. 


"Såvitt vi redan hava hun
nit något framåt, så lätont oss 
vandra v1·dare på sa·mma väg." 

Fil. 3: 16. 

Helt nyl igen besvarade marskalk 
Chiang Kai-sheks maka på ett möte i 
Kina frågan huru missionärerna på 
bästa sätt kunde hjälpa Kina under den 
nuvarande för landet så svåra kristiden. 
Hon sade: Fortsätt Ert arbete såsom 
hittills' Sträva fram emot samma mål , 
som I tidigare kämpat för att nå ! - Det 
svaret hade alltså samma innehåll som 
orden i Fil. 3: 16: "Vandra vidare på 
samma väg." 

Dessa ord kunna ock ge uttryck för 
vad vi i Svenska Missionen i Kina kän
na inför årsberättelsen och årsmötet. 
Rannsakande frågor tränga sig inpå oss, 
frågor om vi hunnit något framåt på vår 
väg. Förödmjukade måste vi nog också 
alla erkänna, att vi kunnat och bort hin
na längre. Vi ha varit trolösa. Oss vidlå
der mycken brist. Vi behöva bekänna 
synd och skuld samt få förlåtelse och 
rening vid nådastolen. Men vi se också 
i det gångna arbetsårets händelser så 
många bevis för och exempel på Guds 
trofasta omvårdnad. I stor nåd och kär
lek har han buri t oss genom ännu ett 
år, och han har under ännu ett år beha

lencreutz ' plats som ordinarie ledamot 
och Missionens kassaförvaltare. 

Född den 8 juni 1888 blev O. v. 
Malmborg marinintendent av l :sta gra
den 1920. Från sin officerstjänst tog 
han avsked 1937. Sedan år I935 är han 
verkställande direktör i Percy F. Luck 
& C:is H. A.-B. 

Inom S.M.K. stå vi i stor tacksam
hetsskuld först till Herren men sedan 
ock till hans tjänare, som så villigt och 
uppoffrande ställt sin stora erfarenhet 
och sitt varma intresse till Missionens 

gat använda oss i sin tjänst. Därför 
våga vi tro oss hava hunnit något fram
åt, och vi hoppas, att årsberättelsens 
läsare i årsredogörelsen skola kunna fin
na tecken som tyda härpå. Alltså vilja 
vi skriva och läsa ;trsberättelsen med 
det ordet i minne: "Såv itt vi redan hava 
hunnit något ·framåt, så låtom oss vand 
ra vidare på samma väg!" - Ännu 
hava vi ej nått målet, och ännu hava vi 
tillfälle att vandra vidare. 

* 
* 

Årsberättelse för Svenska Missionens 

Kina verksamhet på fältet 


under året 1937. 


Arbetet har under året i stort sett 
dominerats av landets politiska förhål
landen . Under första halvåret var det 
de inre förveckl ingarne i sammanhang 
med militärrevolten i Sianfu och därav 
följande kommunistiska rörelser i Shen
si. Under senare halvåret fingo vi direk
ta och indirekta påverkningar av kriget 
med Japan. Det är svårt att nu, i hän
delsernas mitt, få perspektiv över det 
förflutna året. Härnedan följa lösryckta 
brottstycken, snarare intryck från verk
samheten än överblick av densamma. 

förfogande. En sådan upgift, som den 
missionen kräver, är ej av tillfällig art. 
Den har fastmer den karaktär, som 
aposteln kallar en kamp, en kamp lik
nande den han hade att utstå t. o. m. 
för alla dem som icke personligen sett 
hans ansikte. 

På denna vår högt värderade Broders 
högtidsdag den 8 juni förena vi oss i 
gemensam bön om ständigt förökad väl
signelse över honom och hela hans hus. 
"Herren välsigne dig från Sion." 

Erik FOl1lC. 



118 SINIMS LAND 25 maj 1938 

Evangelisations- L nder det att vid 
arbetet. ~lrets början arbetet 

ku nde bed ri vas nor
malt i Shansi och Honan, blev den poli
ti ska oron efterhand all t starkare i 
Shensi, och det ble\- snart nog omöj ligt 
för missionärerna dä r att stanna på sina 
stationer. De nödgades flyt ta över, som
liga ti ll Shansi, and ra till Honan, och 
deltaga i arbe tet på de stationer, där de 
för tillfä llet "istades. E n del av de 
kvinnliga elc\'erna under utbildning ) 

Tali fördes över till Chiehhsien och 
fingo fortsätta sina studier där. 

TäJtyerksamheten i Shensi måste till 
större del en necll;iggas och arbetarne 
iigna sig ;tt de troendes undervi sning. 
I de andra pro"inserna fortgick tältpre
dikan som förut, och den allmänna in
ställningen till kristendomen, som åstad
koms genom Chiang Kai-shek's hå lln ing 
under re\-o lten i Sianfu och hans senare 
frimodiga bekännelse av sin kristna tro, 
gjorde att a j l t flera g;l\'o uppmärksamt 
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akt på budskapet, Sil l11t ,'erkade avskräc" 
kande P~l 11l0tstilndarnc. I en by t. ex, 
hade tältet med byledarnes tillstilnd sla
gits upp på tempelgården, Dit k OIll e1 

fanatisk buddhist, störde arbetet och 
ville driva hiltarbetarne därifrån, Det 
dröjde ej länge, innan byfolket tog hand 
om saken, sade till fridstö raren, att 
templet var deras eget, och de Yi Ile ha 
täl tpredikan där, 0111 han ej tyckte om 
den, kunde han gå sin väg, men fick 
ej ställa til l bråk! Där ;ir nu en grupp 
troende , som söndagligen samlas i egen 
lokal till ~udstjiinst. Liknande resultat 
kunlla p;lv isas lliislan [J;l varje plat~ , där 
ti,i1tcn varit uppslagna, En gliidjande 
företeelse är ocks;'!, att de inhell1ska för 
samlingarna j sil stor utsträckning på 
egell hand eller i samarhete med mi ss io
nen deltagit i denna verksamhet, och ,att 
dessl\tom många frivilliga predikant r 
Eingre eller kortare perioder ägnat sig 
åt a rhct<:t. 

Samman- l : tol11 hihelkurse r och annan 
hållning, upphyggande yerksa l11het 

under vilre'n anordnades pil 
H onan och S hans i-prcshyterie rnas an
hällan siir::;kilda kurser för bkalledares 
ul1den'islling i synodens stadgar, Yilka 
kurser yi hoppas skola bidraga till hätt
re fiirst ,'tclsc fiir orgallisationell s bety
delse och sammanh;t1 lning i församlings
gemenskapen, Synodalkonferensen i 
Loyang preciserade OCkS[1 de ledanue 
principerna i förhållande till söndrande 
och oevangeliska riktningar , vilka bör
jat trä nga in pfL fältet och hotade för
samlingslivet. Behovet al' fasthet i stad
garnes tillämpning kom alldeles särskilt 
tillsynes vid behandlingen av den sepa
ratistiska rörelse, som i Loyang fram
drivit s av ledarne i en mot l11i ssion~i

rerna avog grupp , Allt gjordes för att 
genom fördragsamhet mö j I iggöra åter
förening av de splittrade, och Synodal
rådet t. o , ITI, förordade, att huvudman
nen för gruppen skulle n tjänstgöra som 
ordförande i församlingsrådet o,h ho pa 
stationen, vilket missionen 0111 OCkS:L 

med bävan medga" , Sedermera gingo 
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dessa ledare emellertid allt längre i sin 
nedbrytande verksamhet , så att det blc,r 
omöjligt att uppchå il a samarbetet från 
missionens sida, och försam lingens egna 
Äldste ej längre kunde utöva sitt äl11
l.lete , Detta klargjorde omsider ställnin
gen för församlingen s verkliga och mera 
andliga ledare, Just vid nyåret 1938 
kom 'det hela till en his, som ledde till 
de splittrande elementens ayskiljande 
från församlingen och missionen, för 
vilket vi prisa Gud, 

Detta goda förhållande har för övrigt 
ö"eralit kommit till synes, Synodalkon
ferensen i Loyang på Y;lren gav särskilt 
uttryck hä rför genom sin hälsn(ng till 
Hemkommitten meu anledning av mis 
s ionens 50-års högtiu och den millnes
grl va, som i samband d~irmed hemsän
des, Martin Lindens besiik på f~lItet Srl
som hemförsamlingens represe ntant ha' 
dc ej liten betydelse i detla hänseende, 
och vi iiga stor an!l'dning till tacksa m
het, att han kom o,h hann besöka ii ven 
de delar av hi ltet, som 1I ;'tgot scnare bl 
vo ofltkol11liga på grund av den politiska 
oron, 

Infödda ledare. Det är även en stor 
anledning till tack 

siigelse att en del av den i)ristande in
sats i det uppbyggande arbetet, som för
orsakats a\' att de hemmavarande 
missionärerna under n ~lr\'a rande förhål
landen ' icke kunna åren;ända till filltet, 
gottgjorts o,h gottgöres genom av Her
ren uppresta infödda andliga ledare, 
Vid Synodalkonferensen i Loyang gjor
des en värdefu ll insats i de egentliga 
uppbyggelsemötena av pastor Vang 
S hao-tang, som ~i r leda re för en grupp 
sjiilvständiga arbetare, ,' ilka verka i 
största samförstånd med oss och < med 
Kina Inlandsmissionen, Likaså gjorde 
eI:r Sung, en välkiind väckelsetalare, en 
goel insats vid Yu ncbeng församlings 
höstmöte, till vill,et lIan och en mängd 
folk fr;lI1 de närliggande församlingarna 
kommit trots krigsoro och faran av 
luftbombardema ng,- Lika still a och djup 
SOI11 pastor Yang är, lika livlig och med
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ryckande ~ir d:r Su ng, men yarderas 
gåvo r ha sina särskilda uppgifter. 
Under å re t ha två nya pastore r valts . 
Äldste Hwei till pastor i T a li , under
hållen av församlingen där, och evan
gelisten Wei i Ylihsiang att efterträda 
vå r saknade vän pastor Cbing, SO I11 var 
den förste att invigas til! pastorsämbetet 
på vå rt fä lt , och han s Il1 cdpas tor Hsie. 
D e två nya pas tore rna ha fått s in teolo
giska utbildning i ShekolV , resp. Teng
hsien, och det är en sto r trös t att under 
dessa sto rmiga tider känna, a tt försam-

D:r John Sung. 

linga rne fått dessa pelare, av Gud ut
rustade för ;ill1betet och trogna i tj än
sten. Pastor \!\Tang, S0111 län ge a rbetat 
på Shensi N. Presbyte riull1s " inre mi s
sions" fält , har under a re t ersa tts där 
av andra a rbetare ocb f ly ttat till Ho
yang d istr ikt. Två försall1lingsäldste, 
Li i Loyang och Hsie i Y ungtsi, ha efter 
en fortbildningskurs i Shekow i år åte r' 
vänt till si na respek tive församlingar. 
Vår .f. d. pastor Kao ii r a v kriget för
hindrad a tt tjänstgöra vid det teolo
giska semina ri et i Tenghs ien och delta
ger 'nu som frivillig arbetare i sin hem
församling i Tali och omnej d. - Bland 
kvinnorna finnas ej så många fram
stående l edar~, men så många fler trog
na arbetare, v ilka i st illhet utföra ett 
sto rt , viktigt värv både bland män och 
kvinnor. 
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Nödår. Utom de n politiska oron ha 
även natu rfö rhå llanden bidra

git at t göra det gångna flret tung t. Sär
skilt i H onan slog ve teskörden fe l, och 
även höstsäden "ar på stora områden en 
mi ss räkning. I Yungtsi kom härtill att 
Gula floden ändrade sitt lopp och skar 
bort stora om råden a v den bä sta åker
jorden, så a tt hittill s välbärgade famil

foto: Å. H.,glund. 

Missionär Ake Haglund tillsammans med 
några vå·nner. 

jer sågo s ig utan härgning. Själva sta" 
den sy ntes en t id i omedelbar fa ra at t 
bort spolas av vattenmassorna, och inga 
medel funnos a tt bygga fördämningar, 
vilka sku lle kunnat ge skydd mot öve r
svämningen och bereda arbete och ut
komst åt de uta rm ade människo rna. 

över hel a b Itet vilade hotet av hun 
gersnöd S0111 e tt tryck på sinnena. 
M ånga ha emigrerat, andra ha varit så 
upptagna av nä ringsbekym mer , at t detta 
hindrat deltagandet i möten och under
visning och iin mer gi\'andet till för
sam lings- och skolverksamhet. Följden 
är, a tt antalet dop mi ns kats till någo t 
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över 600, och skolorna väsentligen 
krympt samman. Shansi-Presbyteriets 
folkskola nödgades avbryta läsningen 
vid halva höstterminen, ej blott p;t 
grund a v krigsfaran, utan emedan me
del saknades ti Il arbetets uppehållande. 
En del andra församlingens skolor upp' 
löstes, men återtogo läsningen , andra 
åter fortsatte utan avbrott. Missionen s 
flickskolor, ävensom kvinnoskolorna 
och anstalterna för utbildande av man
Iiga och k v i nn liga medarbetare fort
satte till stöne delen, men med minskat 
elevantal på grund al' faran för luft
bomhardema ng. 

Missionärskåren, Att ll1issionilrernas 
antal varit otillräck

ligt för de växande uppgifterna har haft 
h ~tde goda och dåliga följder. En del av 
det vi önskat göra har måst lämnas 
ogjort, annat har kunnat anförtros flt 
vära infödda medarhetare, och dessa ha 
i allmänhet visat sig värdiga förtroen
det och, om också ej alltid vuxna upp
giften. vuxit med llppgifterna. Tidigt 
på året res te NIorris Bergling med fa 
milj hem från ShekO\\' och något senare 
Martin Bergling med familj från Shan
hsien. Under sommaren började symto
merna till elen sjukdom, som skulle 
beröva oss Judith HultCjvist. att komma 
i dag'en, och i november mäste hon åt
följd av Ebba Viden föras till Hong
kong, där hon vårdades, till dess hon 
tidigt pä det nya å ret fick ingå i vilan. 
Maja Lundmark, som följde efter dem 
till Hongkong med tanke på att tillsam
mans med dem resa till hemlandet, fick 
resa ensam, under det Ebba Viden först 
efter Judith I-Iultqvists död fortsatte 
färden hem. 

Den förstärkning vi till vår glädje 
mottagit utgjordes av Carl-Johan och 
Elsie Bergquist , vilka kunde övertaga 
ans varet för arbetet i Shanhsien di
strikt och en del allmänna uppgifter. 
Vid IvIissionärskonferense n hade vi 
också glädjen att till fältet välkomna 
de hösten förut till Kina anlän'dna nya 
kamraterna, Astrid Håkansson, Ella 
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Dahle och Arne Bendtz. Det var även 
en glädj e att vid konferensen få besök 
a v fröknarna Ruth Nathorst och Ethel 
Akins, representanter för Svenska Kyr
kans' Mission och Augustana-Synoden, 
En ytterligare anledning till glädje var 
att vi vid konferensen s s lut fingo se 
Selfrid Eriksson och H anna Lundberg 
förenas i äktenskap. 

Under sommaren voro som vanligt de 
flesta av missionärerna pä n;igon sval 
plats , sysselsatta med studier av språ
ket m. m. För en del förlängdes borto
varon genom krigsutbrottet, som lade 
hinder i vägen för hemresorua, men om
sider nådde alla fältet, fastän de, som 
skulle haft sitt arbete förlagt i Loyang, 
en li gt konsulernas råd slogo sig ner på 
mindre utsatta platser. Vi ;iro tacksam
ma, att vi alla kunnat kvarstanna på 
fältet, och att medel genom Guds nåd 
influtit, så att vi fått vara de kristna till 
stöd och hjälp samt, om ock i hegritn
sat omfång, hålla verksamheten i gång. 
På flera platse r, särskilt i Yuncheng, 
som blev en samlingspunkt för flyktin
g-a r undan krigsoperationerna i Shansi, 
gåvos rika tillfällen att bland dessa mer 
eller mindre utblottade mitnniskor med 
ord och gärning frambiira vittnesbör
det om Guds kärlek i Jesus Kristus. 
Medelst flaggor och bombskydd ha vi 
sökt i möjligaste mån säkerställa våra 
stationer mot beskjutning eller bomb
fällning, och Gud vare lov, ingen av 
missionärerna eller de infödda medar
betarna, och, så vitt det är känt. ingen 
av de kristna på vårt fält har skaclats 
till liv eller lem. 

Det var en stor och oväntad överrask
ning att vi ännu en gång fingo i fred 
fira Jul och Nyår och tillsammans med 
våra kinesiska trossvskon tacka för all 
nåd under clet gångna året. Vad än 
framtiden h ~i r i sitt sköte, veta vi, att 
missionens Herre ej förändra ts och mis
sionens mål också förbi il' oförändrat. 
Därför bedja vi blott om nåd och hjälp 
att uthärda, vad som möter, och an
passa oss efter de nya förhållandena, så 
att alla eyentuella förilndringar blott bli 
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nya tillLiJlen till samma tjänst som förr, 
och möjligheter att i tid och otid kun
gara Jesu Kristi e\·angeliul11. 

Carl F. Blom. 

* 

Verksamheten i hemlandet. 

Kommitten fö, ·L-ncle'· tiden. som för
Sv. Missionen f lutit sedan vårt ;hs
i Kina. möte förra [u·e t. ha 

några iindringar skett 
i Kommittens sall1 mans~ittnil1g. 
, Vid kOllll11ittesammantriiclet i sam
band med årsmötet förra året inn.ldes 
såsom ordinarie ledamot förre supplean
ten, musikclirektör Harald Citlr.;ren. Vi 
äro tacksam ma för gemenskapen som vi 
redan ägt med direktör GillgrelJ, och vi 
äro glada. att denna gemenskap nu p~t 
detta sätt hlivit förnyad. 

I november finga vi seclan gbdjen att 
få hälsa komminister Johan Hoff, 
Stockholm, yä lkommen såsom supp
leant i K0111mittt~n. Han invaldes vid 
höstens komll1ittesam\l1anträde. och vi 
äro tacksamma ti 1I Gud för den för
st~irkning, som härigenom kommit \Trlrt 
arhete ti 11 del. 

Efter komminister Hoffs intriide j 

Koml11itten var denna fulltalig , men det 
dröjde ej Iiinge förrän ett tomrum flter 
uppstod. Den 26 dec. k:1m nämligen 
hembudet till yiir vördade och käre viin. 
doktor Knut BerRIz , som iinda sedan 
r897 tillhört Kommitten. Hans förhö
ner. hans frikostlighet. hallS kärleksfulla 
intresse och hans värdefulla r~ld ha 
gjort hans insats i vårt arhete synner
ligen värdefull. Vi tacka Gud för vad vi 
f;itt genom denne han s trogne tjiinare. 
och vi sakna honom . då han nu ej längre 
är ](\-ar ibland oss. Hans plats i Kom
mitten stftr, d å arslJerätteJsen skrive s, 
ännu vakant. 

Kommittens funktionärer äro: Fil. 
d:r Karl Fries. ordförande: missi o ns
före sti'tnclai'e Erik Folke, v. orclförande 
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och marinintendent O. von lHa lmhorg, 
l<assafön'al tare. 

Kommittens sekreterare är missions
sel< reterare lvIartin Linden. 

Kommittens Arbetsutskott best~lr av 
följande personer: D:r Karl Fries, mis
sionsföres tånclare Erik Folke. missio
när August J]erR .. marinintendent O. 
von Mal-mborg salllt fröl<en Lisa Blom, 
ordinarie ledamöte r och s uppleanterna 
musikdirektör Harald. Cillgren och 
tandläkare J. Vall Jlalmborr:,. 

Fullständig uppgift p;i KOl111l1ittens 
ledamöter ;tte rfinnes i "Förteckning på 
kommitterade, Illis s ioniirer och ombud", 
införd Lingre fram i detta nl\mmer av 
\·ftt· tidnillg. 

S. M. K:s KvinTIo- I denna kOl11mittes 
kommitte. sammansättning har 

uncler det förflutna 
ihet ingen föriindring iigt rum, och 
Kvinnokoml11itten forts~itter troget sitt 
arbete ti II frollllna för S.lVl.K. etter 
samma riktl injer SQ11l tidigare. 

Missionärs- Vill' missi onär fröken Ju
kåren. dith Hultqvist har fått 

ingå i den eviga vilan. 
Det skedde elen 3 r januari innevarande 
år, men vi erinra 0111 det nu. då det 
skett uncler tiden mellan flrsmötena. 
Hon u treste tors ta gången s[lsom 
S JvLK :s missionär t ill Kina i september 
1916 och hade nu I)örjat sin tredje ar
betsperiod på fältet. Vi minnas med 
mycken glädje och tacksamhet hennes 
insats i vårt arbete både i hemlandet och 
på fältet i Kina. Vi kunna ej förstå att 
Gud tog henne bort från oss och det 
arbete, där det synes oss att hennes in
sat" var så v ii rdefull och villbehövlig. 
lvIen vi Yilja i ödmjukhet böja oss för 
Guds vilja och tacka Gud för allt vad 
han givit oss genom hellne , som nu hun
ni t m ftle t för jordl iyets vandri ng. 

1 detta samll1anhang' må Yi ock erin
ra om missionär (;ustaf Adolf ,)' tålha'ln
mar, SO!TI elen 30 mars fick hemhud. 
Han har visserligen under de s·e nare 
åren. då han \' istat;; j hemlandet. ej fo r
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mellt tillhört S.M.K., men under åren 
1897-1920 tj2inade han i sto r själv
uppoffring och ödmjukhet vår mission, 
och vi ha även efter sistnämnda år fått 
känna en innerlig gemenskap med ho
nom. Vi tacka för '·ad Gud givit även 
genom denne sin tjänare, och vi sakna 
honom, då hans plats nu är tom. 

En ny missionär, fröken Runa Hägg, 
avskildes elen 26 sistlidne september i 
Edsbyn. Redan vid avskiljningen var 
det klart, att utresan till Kina, som var 
planerad att äga rum i november , måste 
uppskjutas på grund av läget därute. 
Fröken Hägg var dock trygg i visshe-

Reseverksamhet Slutorden i elen när
och möten. mas t föreg~lende a v-

delningen förde tan- · 
ken till det arbete, vi ha att utföra 
hemlandet, och i första hand till de ar
betsuppgifter, i vilka hemmavarande 
missionärer huvudsak ligast deltaga, 
d. v. s. reseverksamhet och möten. 

Vi ;\ro tacksamma, att tillfällen här
till alltfort givas oss. Hemarbetare så
väl som hemmavarande missionärer ha 
under det grll1gna i'tre t haft m;l nga och 
rika tillfällen till tjänst i samband med 
möten, och det förtroendefulla intresse, 
som mött våra representanter, har be-

Kyrkan på Norderön, jiimtland. dir nattvardsgång var anordnad i samband 
med »veckan» . 

ten 0111 att Gud. som kallat till tjänsten, 
bar ansvaret. Ännu har molnstoden ei 
börjat röra på sig. Vi veta ej ~illnu om 
fröken Häggs utresa kan ske i höst eller 
ej. Vi bida efter och bedja 0111 Guds 
ledning. 

:Missionärsparet Martin och Birgit 
Bergting, fröknarna i'vlaja Luudmarlz 
och Ebba Vid/m sam t missioniirsparet 
Wilh elm och J.l!argaret Bergl ing hava 
sedan förra årsmötet anJ~int till hemlan
det på semester. Vi hälsa dem varmt 
välkomna och tillönska dem en \"älsig
nelserik tid i hemlandet, rik på veder
kvickelse sam t, i den man krafterna 
medgiva det , även p,'t tillfällen till helig 
t jäns t. 

rett oss stor uppmuntran och givit ny 
frimodighet. 

Även under det gångna året fingo vi 
vara tillsammans med ganska många 
äldre och yngre v;inner vid våra Bibel
och Ungdomsveckor. Den första var an
ordnad på Norderön i Jämtland den 22 
- -28 juni och den andra såsom vanligt 
P,l MauritziJel'g den 20- 26 juli. I Sand
ås, utanför Göteborg, voro vi också sam
lade till en "vecka", fastän något förkor
tad, och från alla dessa platser ha vi 
si\. många och lju sa minnen. Med glädje 
och tacksamhet minnas vi oekså alla 
andra högtidsstunder, som v i fått del
taga uti. Några sådana vilja vi här näm
na , dock utan att göra något som helst 
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anspråk på att komma med en fullstän
dig förteckning. 

Bland mötena i Stockholm må först 
nämnas femtioårshögtiden, ehuru vi ej 
tidigare brukat att i detta sammanhang 
tala om föregående årsmöten. Femtio
årsjubileet synes dock kunna utgöra ett 
undantag. Vi fingo då så mycken kär
leksfull uppmuntran från vänner i hem
landet och ute i Kina, och många ha 
efter högtiden uttalat sin glädje och 
tacksamhet för vad Gud gav i samband 
med den. Höstrnötet, Försäljningen, 
mötena Trettondedag jul och den 14 
mars voro också högtider i Stockholm, 
som vi minnas med glädje. Bönemötena 
och länkrnötena tarva också ett omnäm
nande. Bönemötena i Betesdakyrkan ha 
samlat flera deltagare än under de när
mast föregående åren, och däröver äro 
vi glada, men vi skulle gärna se att den 
skaran ytterligare ökades. Vid l ~inkmö
tena fylles i allmänhet vår expedition 
så att man känner behov a v större ut
rymme. Det är oss en stor glädje, att så 
många då samlas, och att gemenskapen 
varit innerlig och vä lsignelserik. 

Ute i olika delar av landet ha också 
möten anordnats för S.M.K. Det har 
t. ex . varit länksammandragningar i 
Linköping, Värna, Uppsala , Norrkö
ping, Malmö och Evertsholm (utanför 
Söderköping). I Göteborg, ]önköpinCT , 

Eksj ö, Vetianda, Tranås, Ö rebro, Skel
lefteå m. fl. platser ha möten anordnats, 
till vilka talare frän' S .M.K. kallats 
och under resorna ha många andra plat~ 
ser fått besök, då man också anordnat 
offentliga möten. I allt detta arbete ha 
våra representanter fått röna mycken 
tillgivenhet och kärlek, och det har bli
vit till stor uppmuntran och hjälp i 
vårt arbete. 

Expeditionen. På Sv. Miss ionens l 

Kina expedition, Drott
ninggatan 55, S tockholm, har arbetet 
pågått såsom förut, och personalen är 
densamma som förr . Det har varit tider 
av nöd, då frimodigheten prövats. Det 
har även varit glädjestunder. Då vi nu 

se tillbaka på V;'lrt expeditionsarbete un
der det gångna året synas de glädjande 
erfarenheterna vara vida övervägan de. 
Missionärerna på fältet ha t. ex . myc
ket glatt oss genom den frimodiga , 
osjälviska tonen i breven, och vi ha 
fröjdats å t att Gud skyddat och bevarat 
sina tj äna re och fyllt deras behov. Hem
mav arande missionärer och missions
vänner ha också berett oss mycken gläd
je och uppmuntran . Genom brev, besök 
och offergåvor ha de berett oss glädje, 
och vi kunna ej nog tacka därför. 

På expeditionen hade vi nyli gen et t 
besök aven ledamot i S.M.K:s Min
nesotakommitte, pastor Samuel kf. 
Miller. Det var synnerligen kärt att få 
denna påhälsning och att få veta. att 
medlemmar av denna krets tänka på oss 
i kärlek, bedja för oss och gärna också 
ordna med möten för oss i Minneapolis, 
om någon a v de våra skulle resa genom 
denna stad. Vi kände en innerlig gemen
skap med vår vän och blevo uppmunt
rade av han s besök. 

Missionens pub- Under det gångna 
likationer. året har vår tid

ning, ivlissionstidnin
gen Sinims Land, utgivits enligt sam
ma plan som tidigare. Vår kalender, 
H ans Stjärna 1: (jstern, har också ut
givits som vanligt och likaså en ny upp
laga av " Amnen för Bön med Tacllsä
gelse". Vi våga tro, att dessa publika
tioner kommit såsom kära vänner, och 
det mottagande de rönt bekräftar detta. 
Kalendern blev ti Il exempel alldeles 
slutsåld även i år. 

Vår missionär fru Dagny Bergling 
har på vårt förlag utgi vi t en nv bok 
"Minnen och intryck II" med in'nehåll 
av samma art som den tidigare utgivna 
och nu slutsålda "Minnen och intryck" 
av samma förf. - Fröken Maja Lund
1nar/? har skrivit en hok om d:r John 
Sung, en av Kinas framstftende evange
li ste r. Den är en bearbetning av doktor 
Sungs eget vi ttnesbörd och är försedd 
med förord av missionsföreståndare 
Erik Folke. 
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Ekonomien. Underbart har Herren 
hulpit i ekonomiskt hän

seende även under det gånga verksam
hetsåret. Vår tro har blivit prövad. Vi 
ha fått känna huru svaga, huru klen
trogna vi äro , men under allt har Gud 
på nytt uppenbarat sin nådefulla trofast
het. Han har i sin tid kommit med hjälp 
och fyllt våra behov . " Herrens nåd är 
det att det icke är ute med oss , ty det är 
icke sI u t med hans barmhä rtighet" 
(Klag. 3: 22). Hans nåd har varit väl
dig över oss. Oss har intet fat tat s. 
"Tacken Herren, ty han är god, ty hans 
nåd varar evinnerligen" (Ps. I36: I). 

Missionshemmet, Missionär och fru 
Duvbo. Aug. Berg ha även 

under det gångna 
året stått i ledningen för Missionshem
met , och de ha där fått se, att Missio
nens vänner också tänka på Missions
hemmet och bidraga till dess vidmakt
hållande. I vår tidning har ett med
delande ibland införts om att gäster 
mottagas på hemmet i m~tn av utrym
me, och vi vilja även här erinra därom. 
Det vore givetvi s av synnerligen stort 
värde för Missionshemmet, om utrym
mena där alltid och ej blott tidvis vore 
upptagna. 

S . M. K:s På v[lr ombudslista ha även 
ombud. detta år ganska många för

ändringar skett . Herren har 
låtit hembudet nå: Fröken H elena 
Eril?sson, Kilafors ; fröken Anna Lilies
son, Grebo ; fru. Elisabeth Boberg, Kal 
mar; fröken Maria Ek, Jönköping; 
ky rkoherde Axel P ålman, Rök och köp
man Simon Blix t, Göteborg. . 

För vad Gud givit genom dessa kära 
vänner samt för deras trogna och upp
offrande kärlek, tacka vi vår himmelske 
Fader. 

Till Gud går också vårt tack för de 
ombud, som under det gi'lngna året sagt 

s itt ja till kallelsen: Domkyrkoorganist 
Gösta Harlin, Luleå ; kontraktsprosten 
.Helge Arvedson, Nora; komminister 
P. E. L. Wall er, Köping ; kyrkoadjunkt 
Thorsten L ew ens tam, Alingsås; s löjd
lärare Olle Goes, Göteborg; fabrikör 
Fredrik Karlsson, Tibro; köpman J oset 
Johansson, Lugnås; fröken Märta Bo
geman, Hjo; fru Signe Tronet, Nocke
by; fröken Ruth Gustafsson, Dagsberg ; 
fröken Naemi Bergh, Tranås och fru 
Ruth Carlsso11., Ervalla. 

Vi hälsa alla dessa nya ombud varmt 
vä lkomna såsom medarbetare på den teg 
i Guds stora vingård, där S .M.K. fått 
sin arbetsuppgift. Må Herren i rikaste 
mått välsigna dem alla och göra dem till 
vä lsignelse! 

Innan VI avslllta årsberättelsen ville 
vi till alla dem, som hulpit oss fram 
på detta årets vägstycke uttala vårt allra 
varmaste tack. Under arbetet med den
na redogörelse har sanningen om huru 
beroende vi äro av Guds nåd och vän
ners meclverkan åter och åter stått så 
levande för hjärta och sinne. "Såvitt vi 
redan hava hunnit något framåt", så 
har det skett på grund av Guds nåd, och 
Gud ensam är värd ära, lov och pris. 
Men Guds nåd har . tagit sig uttryck 
också däri att han givit oss vänner och 
genom dem ovärderligt bistånd och un
derstöd. För alla dessa vänner tacka vi 
Gud, och icke allenast VI tacka, 
utan också alla hednaförsami ingar 
(Rom. I6: 4). Vårt tack går också 
till dem för att de ställt sig till Guds 
förfogande. Mottagen alla Missionens 
tack härför, och låtom oss till sist än 
en gång säga till varandra detta ord: 
"Såvitt vi redan hava hunnit något 
framåt, så låtom oss vandra vidare på 
salnma väg." 



lL6 	 SINIMS LAND 25 maj 1938 

Statistiska uppgifter rörande Svenska Missionen Kina (fältet) för år 1937, 

Inf.-. 1 I Skolor [..c Elever i I~ ,Misl med", "E 1-1 för \'uxn" 1 ~ C; Ev.:mge~ ..2 Elever isio'" arbc" .2 c .:.. ~~C_ '1:::J . - - '" ö list~ och ~ vardags"n3"rer fare ':::"'0 I'"'l';.::: 1-2 -2 \. 11 ~ Bibel ,k . , ~ skol. 
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3 qJE': ~] ~I ~""': ,-I-=

c > o c · -;; ~ fJeö c g :; c 1 g I~ ' .... :J .:E 
et: :: i . ~ e 0;; > E ';:~E \ '"l l E ~:r: . . 1.or. > o ' ..:t i ..:t:: 

1 I I I i I 
61 4i 70' 551Yuncheng ......... 14 51 6 
 (l ~ ! ~d ~g l = ~ 2~g~ ; ~ I ~ ' ~I 

-
~ 41 471 381 

ChlehhSlen ... " .. " 1- 2 1412, l' 4 197 9 - 2 102 l I 
8 - 

Ish~h . .. 1\ 2 23 l3 i =1- - ! 

JUlcheng ........ .. " .. _ . 2 8 31 l 3: 165 13 - 4 160-
'

- -  I l 15 : 

Ä~~~~S~ng' ::: .. . . :: 1~ 1 - 1 3? ~ l l = 2~ ~i? - 12 

Hoyang ........... " 2 2 241 4 J 41 587 62 - 21 674-1 - - 

i l :i ~~i ~i 1 1: -=- = -=-. ~ I ~~Ii ~: 
- 21' 55, 32' 

Pucheng ...... I 2;1 IS 5, J ~/ I 388 33 - 3 -- - -  - 5 ls j 2011
Tali~Tungkwan ... 1- 2 8 41 1 4\0 231 - 1 9 - - - -  - ~ I ~~ I ~~i 

1Shanhsien... _1 _2,', 9 4· 6 60 I 94 6 400 
Mienchih.. ..... 1 13 I I 711.186 98 141 3261 4 32' 65 
Sinan - 1 3 2: 51 302 14 2 3001-' 411S4! 92- ! 5147 40 

Su mma 12!23'2DS 67' 13: 6S
1

6,859!57311D,684!9S i3,423: 4! 64 2 401 6 38!663 3971 

Loyang 2: 31 39; 4: l 61,344 891 1 4 . 150 11 231 

Anm.,' Ovanstående statistik upptager endast det antal missionäre r, som under arbetsåret varit 
i verksamhet på stationerna. Hela antalet missionärer är nu 63, av ' vilka dock 11 ej äro i aktiv 
tjänst och fyra anställda i hemarbetet Inkomsterna på fältet uppgingo under året till kr. 13,510: -. 
På Barnhemmet i Sinan finnes omkring 120 barn. 

REDOGÖRELSE 
för Svenska Missionens i Kina eko:lomiska förvaltning under år 1937. 

Inkomster och utgi fter under året Omkostnader för Il emarbetet, hy

ror, resor, porton, annon se r, 
ekonomiska vidsam t den ställ ningen telefon m. 	 10.329 : 92m. ............... 


årets 	början och s lut framgår av föl Omkostnader för missionshem
met . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.323: 12jande sammandrag av räkenskaperna. Tidningen och böcker ........ H.29-L :39 

Enligt kommittens beslut den 
30/5 1921 och den 23/5 1936 920: 

Jnlwmsti'?l'. överfört till kontot för pensio
nering .. .. .. . ...... , . . . . . . 3.310: 52Kontant och i bank vid ;\rets Kontant och i bank vid åre ts slut 1.827: 46 början ............ . :l.47il: 01 


Gåvomedel .. .... .. . ... ..... . 208.877: 63 
 Kronor 2~7.30) : 77 
Fdn tidningen och bokförlaget 9.194 : 93 

Befulllning den 1 jOl/liari 1937.Räntor ..................... . (jJ25: 52 

överfört fr{m Missionshcmmets 
 Kontant och i bank enlig ovan

konto ........... . ........ . 623: 68 
 stående ................... . :l.479: 01 
Kronor 2~7 .300: 77 Donerade medel för vilka g iva r

na uppställt särskilda villkor 149.146 : 18 
Inventarier ........... . ..... . 2.177: 18U/ g irtn . ·F c,stigh eten i Duvbo ...... . . . 18.000: 

I',1Iissionsarbetet i Kina, missionä
 Fasti gheter i Kina 86.803: 20 
Andelar i Svenskarers och hel11arbeta res under


håll, utbildning av missionärs skolan i Kina u. 

kandida ter, resor till och frå n a. ............
p. 31.800: 
Kina . ... ... ....... ........ 199.095:16 Kronor 201.80~ :3J 
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Skulder inga. 

Behållning den 31 decelJlver 1937. 

Kontant och i bank enligt om
stående .. ....... . . . ...... . 1.827: 46 

Donerade medel, för viiha givar
na uppställt särskilda ,'illlior : 

Till missionshem
met il.TiO: 

För pensionering . 118.083: 02 
Margit Erikssons 

J11tnne ...... . ,. 1.030: 
Roberts Barnhem . lLi:lO: 
Gåva av A. Koskull 2.0~0: 

"S. Sundin 3.()J[): 
" " G. & A. 
Svensson 2.000: 

Gå va av Emel ie 
Äkerlund 2.50:1: - 151.833: 02 

Inventarier å expeditionen 
Stockholm . .. ............. . 1:

Inventarier å hemmet j DlIvbo 1: 
Fastigheten i Duvbo . ........ . 48.0011: 
Fastigheter i Kina . .. , ..... . . . 1.:
Andelar i Svenska skolan i Kina, 

1I. p .a. 31.800: 
Kronor 201.663: ·(8 

Skulder inga. 

Till hågkomst och manande efterföljd må 
omnämnas, att i årets gåvobelopp ingå in 
flutna testamensl11edel med kr. 39.965: '/4 
efter följande avlidna l11issionsvänner: 

Lärarinan V. 'vV.. Göteborg .... 1,30: 
Fru Selma Maria Ericsson, Sthlm 1.000:
Fru Maria Persson, Gisselås .... . 209: 
L. Andersson, Holmhult .. ...... . 100: 
Lärarinnan Anna Gusta\'a Liljes

son, Grebo ..... .. . ......... . . !)[)O: 
Lära rinnan Amelie Ante!l, Kalm<tr 490 : 
Fru Eva Tersmeden. Stockholm .. 25.000: 
Fröken Lydiå HermeliIi, S thlm . . 5.[)00: . 
Fru Maria Kjellberg, Miinsteri'ts 823: 93 
Fröken Sigrid Udclenberg, Stock

holm, dellikv ............ . .... . 1.911l: 79 
Fröken Hanna Persson, Göteborg 313: 02 
Fröken Anna Blixt, Göteborg ... 4.460: 

Stockholm den 21 mars 1938. 

Oscar von kfa1111borg. Usa Blom. 
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REVISIONSBE RÄTTELSE. 

Undertecknade. \'ie! Snnska Mi ss io
nens i Kina årsmöte I937 valda reviso
rer, Hl härmed avgiya följande redogö
relse för den utförda revisionen. 

Den till årsberättelsen fogade tabliln 
över missionens ekonomiska ställning 
\'id räkenskaps;trets hörjan och slut 
samt inkom ste r och utgifter ha\'a vi 
genomgått och funnit \'ara i överens
s tämmelse med räkenskaperna. \'iJk<l 
S0111 vanligt ~iro omsorgsfullt förda. Sif
fergranskl~ingen ';ir utförd av Herr \f. 
Johannesson, som skriftligell intygat , 
att den icke gi\'it anledning till någon 
anmit rkni ng. 

Ur tablån m å särskilt anföras, at t det 
linde r föregaencle ftr innanför linien 
upptagna värdet av missionens fastig
heter i Kina kr. 86.803: 20 nedskrivits 
till T krona , varför a\'skri\'lling'en är 
86.802: 20. 

Vidare har il1\'entariernas \'ärde i 
DU\'bo upptag its till I krona och ned
skrivits med I. T30: 06 samt fl expedi
tionen i Stockholm likaledes upptagits 
till I krona och nedskrivits med 
I.045: I2 vadan samtliga avskrivnin
gar uppgå till h. 88.977: 38, vilket ej 
minst under nuvarande förh;"t! landen 
1ll ;1s te hälsas med tillfredsställelse. I a\'
vak tan på den \' idare u t\'ed<l i ngen ha r 
värdet på andelarna i Svenska S l.;:olan i 
Kina oförändrat förts innanför margi
nalen med beloppet 31.800: ·-kr. 

Protokollen fd'tn kommittens och ar
betsutskottets saJ11l1lantr;iden ha\'a ge
nOI11I~i s ts och ej föranlett nflgon ('I'inran. 

Vill besök i l11issionshemmet i Duvbo 
har det varit oss ett nöje att återigen 
kon sta te ra, att egendol1wn skötes med 
all omsorg, och att det oundgängliga 
underhållet utföres med minsta möjliga 
kostnad·~ r. 

Fastigheter och inventarie r ;iro för ' 
säkrade ti 11 betryggande belopp mot 
skadegörelse av olika slag. 

Det är med tillfredsställelse \'i no
tera , att elen vel'J..:st;illda revisionen icke 
ger anledning till ni\.gol1 anm~irknin g-, 
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varför vi tillstyrka, att Kommitten och 
dess funktionärer med tacksamhet be
viljas full ansvarsfrihet för förvaltnin
gen under räkenskapsåret 1937· 

Stockholm den 22 april 1938 . 

E. Alfred Jansson. 

P. E. Werner. T. G. E. Dahlin. 

Förteckning på kommitterade, 

missionärer, hemarbetare och ombud. 

Kommitten för Sv. Missionen i Kina. 

a) ordina·rie ledamöter: 

Karl Fries, fi l. d: r, ordförande, Storängen 
(r. 1897, o. 1908, r. 1921, o. 1925). 

Erik Folke, missionsföreståndare, vice ordf., 
S. :M. K: s Exp., Drottninggatan 55, Stock
holm (1907). 

O . 	von Malmborg, marinintendent, kassaför
valtare, StockholIi1 , (o. 1919, uttr. 1927, s. 
1929, o. 1935). 

G. Arbman, kyrkoherde, Järpen (o. 1922). 
August Berg, missionär, lvfissionshemmet, 

Duvbo, Sundbyberg (o. 1929). 
Lisa Blom, fröken, Stockholm (s. 1935, o. 

1936). 
Este r Fred berg, fru, Göteborg (s. 1928, o. 

1935). 
Haralrl Gillgren, musikdirektör, Ulvsunda (r. 

1922, s 1926, o. 1937). 
Sven Johnson, grossha ndlare, Orebro (o. 

1921). 
]. von i\tIalmborg, ta ndläk are, Scckholm (r. 

1922, o. 1927). 
K Nilenius, apotekare, Göteborg (o. 1921.). 
Gust. T örnqvis t, disponent, Norrköping (o. 

1924). 

b) suppleanter: 

Thure A. ]. Carlsson, folkskollärilre, Jönkö
ping (s. 1936). 

Johan HoH, kommin iste r, Stockholm (s. 
1937). 

E lla Josephson, fröken, Vetianda (s. 1937).
J Th. Sandberg, komminister, Dergvik (s. 

1936). 
V. Wisborg, ingeni ör, Malmö (s. 1927). 

•W issionssekreterare.' 

Martin Linden. 

Årtalen angiva året för inval i kommitten. 
Tecknen o. = ordinarie; r. = rådgi vande; 
s. 	 = suppleant. 

S. M. K:s kvinnokommitte. 

Maria Berg, doktorinna (1902). 

El in Holmgren, fru (1902). 

Bell F ries, fru (1908). 

Inez Bölling, fru (1910). 

Louisa Tottie, överstinna (1921). 

Karin \Vennerström, fru (1922). 

Judit Högman, fru (1928). 

Emma Kruse, fröken (1928). 

Augusta Berg, fru (1933). 
Lisa Blom, fröken (1933). 
Tane Guinness, doktorinna (1936). 
Elsa T ott ie, fru (1936). 

S. M. K:s Californiakommitte. 

O. Pea rson, J11 r, kassör. 

Ole Alen, mr, sek r. 

John Loven, mr. 

T<.. G. Lindkvist. mr. 

Carl Fahlen, mr. 

E. H. Lindquist, rev. 

S. M. K:s Minnesotakommitte. 

C. J Södergren,pastor, teol. d: r, ordf. 

Albe rt iVI. Johansson, pastor, sekr. 

Samuel M. Miller, pastor. 

Erik Dahlhielm, redaktör. 

Josef G. Williams, mr. 


S. M. K:s missionärer. 

samt åre t för deras första ankomst till Kina. 

a) Ej i aktiv tjänst. 
Carl Henrik Tjäder. . . . . . . . . . . . . . . . . 1889 
Hilma Tjäder (f. Blomberg) ..... ... 1892 
Anna Hahne (f. vVatz) .............. 1893 
J\nna Janzon ... .... . ... .......... . . 1890 
Dagny Bergling (L Aas) ............ 1893 
Emma Anderson ................... 1895 
lnez Bölling (f. Berzelius) .......... 1902 
Richard Anderson .................. 1905 
Hildur Andersson (f. Engs röm) ...... 1908 
Jl1dit Högm an (f. Gustafsson) ..... . 1905 
Maria Hultkrantz ... . ... .......... . 1907 

b) I aktiv tjänst: 
Frida Prytz ...... ... ........ ... .. . 1890 
Carl Fr. Blom . .... ................ . 1892 
Ethel Blom (L Usher) ...... ..... .. . 1901 
Hugo Linder . . . . .... ... ..... ...... . 1894 
Marie Linder (f. Bordson) ......... . 1903 
Maria Pettersson ...... .. . ... ...... . 1896 
Gerda Carlen (L vVetterstrand) 1904 
Maria Nylin .. .......... . .. ...... .. . 1904 
Malte Ringberg . ................ .. . 1908 
Tda Ringberg (f. Andersson) ....... . 1903 
'Ni ls Styre lius ... ...... .. '.... , .... . 1909 
*OJga Styreli us (f. Ahlman) . . .. . .. . 1905 
Ingeborg Ackzell ........... . ... . . . . 1912 
Estrid Sjöst röm ........... . ... .... . 1915 
Carl Johan Bergquist . . .... . ........ . 1916 
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Elsie Bergquist (f. Rudvall) ...... . . 1928 
*Na th. Engbäck . ......... .. ... .... . 1919 
*Elsa Engbäck (f. Engström) ...... . . 1921 
*Elna LenelI ............... . ..... . . 1919 
*Hanna vVang ..................... . 1921 
*Johannes Aspberg .............•... 1922 
*Ingrid Aspberg (f. Israelsson) ..... . 1929 
*Morris Bergling ... . ........... . .. . 1922 
*Carola Bergling (f. Rudvall) ...... . 1922 
Lisa Gustafsson ............... . ... . 1923 
*Martin Bergling . ...... . ......... . . 1925 
*Birgit Bergling (f. Brandin-Olsson) . 1931 
Id a Söderberg . . ..... . . .. . . ........ . 1926 
"Wilhelm Bergling .. . .............. . 1929 
*Marga ret Bergling (f. Linder) ..... . 1931 
*Ebba Viden ..... ".......... .... .. . . 1930 
*Maja Lundmark .. " . ........... .. . . 1930 
Thyra Lindgren ............... . ... . 1931 
Gerda Gustafsson .... . ............. . 1932 
Äke Haglund .. . ..... .... .. ..... .. . 1932 
Erik Malm .. ...... . ............ . .. . 1932 
Ingrid Malm (f. Berg) . ..... . 1932 
Carl-Gustaf Nordberg ............. . 1932 
Arvid Hjärtberg ... . . . ............. . 1933 
Astrid Löfgren " ................. . . . 1933 
SeJfrid Eriksson ..... .. . . ... ....... . 1934 
Hanna Eriksson (f. Lundberg) ... .. . 1933 
Dagny Nordgren ... . .. ... .......... . 1935 
Gösta Goes ....................... . 1935 
Arne Bendtz ........... . ....... . .. . 1936 
Ella Dahle . . ..... . . . . ..... .. . . . ... . 1936 
Astrid Håkansson ......... ... . ..... . 1936 
*Runa Hägg 

I hemarbetet anställda: 
Erik Folke, missionsföreståndare .. .. 1887 

Mimmi Folke (f. Beskow) 

August Berg, husfader på missions


hemmet . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1890 
Augusta Berg (f. Hulander), husmoder 

på missionshemmet ....... . . . . . . . 1892 

Martin Linden, sekreterare ...... .... 1916 

Anna Linden (f. Ahlgren). 

Gustaf Adolf Osterberg, reseombud. 

L isa Blom, fröken, kassör. 

Hildur Blom, fröken, korrespondent. 

Svea Pettersson, fru, bitr. kassör. 

Vera Ekborg, fru, expeditionsbiträde. 


S. M. K:s ombud. 

a) NIanliga ombttd. 

Almgren, Knut, kyrkoherde, Bålsta. 
Andersson, Anders, lantbrukare, Gisselås. 
Andersson, Elis, lantbrukare, Fröberga gård, 

Norrköpiog. 
Andersson, Fred., lantbrukare, Bergabo, Ma

ri estad. 
Andersson, G., lantbrukare, Svamperyd, Flis 

by. 
Andersson, Gust., lantbrukare, H agshult, 

Klevshu lt. 

* V istas f. n. i hemlandet. 

Andersson, Nils, herr, HåkilOsta, Brunflo. 
Andersson, Valfr. , predikant, VetIanda. 
Aren, Ema nuel, överlärare, Norrköping. 
Arvedson, Helge, kontr.-prost, Nora. " 
Arvidsson, Sigfrid, mekaniker, Höganäs 

(övre). . 
Aspan, Otto, kyrkoherde, Stu refors. 
Beinhoff, E. O., Kyrkoherde, Kungsängen. 
Be rggren, Karl, kyrkoherde, Torsås. 
Biörklund, Carl A., kyrkoherde. Nerkes Bo. 
Bj ursten, K. E., riksbankskassör, Göteborg. 
Blom, F. G., läroverksadjunkt, Wästbroga, 

Alvsjö. 
Bolin. Rud .. landstingsman, Alfva, Hemse. 
Boman, E. G., k y rkoherde, Hammerdal. 
B ,-ed in, ). A ., ky rkoherde, Byarum. 
Brodin, E ., fabrikör, Madängsholm. 
Byström, E., kyrkoherde, R äneå. 
Carlbom, A. E ., kyrkoherde, Backe. 
Carling, O., prost., Borgholm. 
Carlsson, E. , grossh a ndl., Fjugesta . 
Carlsson, Henrik, kyrkoherde, Sanda. 
Carlsson , S. A., herr, Veti anda. 
Dahlin , Tycho, missionssekr., Stockholm. 
Dahlström, O ., predikant, Malmbäck. 
D'anielssoo, And., köpman, Kadstad. 
Dillner, ]., trädgårdsmästare, Bureå. 
Engstrand, J . F., herr, Edane. 
Eriksson, C. Th., fabrikör, Berga Stenhug 

geri, Kumla. 
Eriksson, E., mjölnare, Ullungsfors, Edsbyn. 
Fagerström, ]. vV., herr, Kramfors. 
Feldt, Oscar, redaktör, Vittsjö. 
Flodin, Hj., hand!., Mota la. 
Forsell, Ruben, herr, Lövriset. 
Forsgren, F red, disponent, Sundsva ll. 
Forshell, ]., Plym-, kyrkoherde, Jönköping. 
Forsman, O., häradsdomare, Forshem. 
Fl-iden, Joh., herr, Ul ricehamn. 
Goes, Olle, slöjdlärare, Göteborg. 

Granaht, Nath ., folk skollärare, Traneberg. 

Granberg, Carl., rå dman, Skellefteå. 

Gunnardo, K . A., stationsföreståndare, Asaka . 

Gustafsson, Bro r, handlande, Ersnäs. 

Gustafsson, K ., lantbrukare, Sunne ränga 


Flisby. ' 
Gustafsson, O ., predikant, E spebråna , Eke-

nä ss jön. 
Gustafsson, P. ]., lantbrukare, Tenhult. 
Hahne Olof, komminister, K a rlskrona. 
H all, G., hemmansägare, Rök. 
Hallencreutz, Percy, komminister, Västede. 
Hannerz, Rune, tandläkare, Sigtuna. 
Hansson, Carl, inspektor, Göteborg. 
Hansson, A., kamre r, Holsby brunn. 
Hansson, O., kontraktspros t, Sollentuna 

Norrviken. \ ' 
Harlin, Gösta, domkyrkoorganist, Luleå. 
Helgesson, Hjalma r, s tationsinspektOr, Gun

narstorp. 
HelIgren, Knut E. , folkskollärare, Malåträsk. 
HCl1lberg, A., grosshandlare, Axvall. 
Hilberts, Hj., kontrak'tsprost, Kätti lstad . 
Holmiund, Albin , hand!. , Bastuträsk. 
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Horsne r, Gösta, rektor, Karlskoga. 

Hult, Rudolf, lärare, Hult. 

Hultberg, N., f. d. folkskoll ärare, Värnamo. 

I-läger, Nils, prost, Vadstenil. 

H ögqvi st, Sigurd, kyrkoherde, Asby, Asby

sa nd. 
Isaksson, H., herr, Friclhem, Älgarfis. 
Jansson, Alfr., grosshilndlare, Alsten. 
Johansson, Anton, kyrkvärd, Skärblilckil. 
J ohansso n, A. P., lantb rukare, S. Lindkulla 

H.mnbl!. 
Johansson, Arvid, lilntbrukare, Jonsulld, J~r

låsa. 
Johansson, Erik, lantbru kare, Rosshyt tan. 
Johansson, F., I;,ntbrukare, Tyskilg;irden, 

Kinnemalma. 
Johilnsson, Josef, köpman Lugn ås. 
Johilnsson, J Georg, folkskollärare. Oviken. 
Johan sso n, J, bntbrubre, Rude, Gisebo. 
Johan sson, S., hand!., Eksjö. 
Johansson, S., grosshandlare, Luleå. 
Johansson, Valfrid, la ntbruka re, Husaby. 
Johansson, Viktor, missionsfö restånd ilre, Jön

köping. 
Johnsson, J. F., folk skolläril re, Hovslätt. 

Jonsson ,A. , fabrikör, Rosenfors. 

Johnson, G. P., direktö r, Norrköpi ng. 

Jonsson, J A, lantbrukare. Viirne, iVredalby. 

Jonsson, Per, lantbrukare, Käri ngstorp, Sten

sjön. 
Jonsson, Per, lilntbrub re, Bodåker, Söriing. 
K,tlling, H ., gymnilstikdirektör, Lund. 
Karlsson, Albin, folkskollärare, Göteborg. 
Karlsson, Aron, kontraktsprost, Grebo. 
Karlsson, David, lantbrukare, Asen, Ekenäs-

Sjön. 
Kilrl sson, Fredrik, fabrikör, Tibro. 
Karlsson, Gottfr., lantbrukare, Ostantorp, Bo-

hult. 
Karlsson, Joh an, sva rva re, Bodafors. 
Ku lIer, C. ].. folkskollärare, Anten. 
Kårström, Aug., stationsi nspektor, Sprängs

viken. 
Lagerberg, Bror, folkskollärare, Brånsta, 

Kumla. 
Lagergren, A. kakelugnsmäkare, Hemse. 
Larsson, Joh., lantbrukare, Hemmungs, Hab

lingbo. · 
Larsson, Nils, S., kommini ster, Hultsfrecl. 
Larsson, Lars, kOlllmunalordf., Alsta, Nor

derön. 
Larsson, Oscar, lantbrukare, Änaryd, Bröt

jernark. 
Leckström, V;., sjökapten, Sjötorp. 
Leijonhufvud , K., kontrilktsprost, Södertälje. 
L evens tam, Thorsten, kyrkoacljunkt, Alings

ås. 
Lindberg, Joh., komminister, Stockholm. 
Lindelö\\', Josef, folk skollä rare, Ammeberg. 
Linder, Josef, lärare, Strandbaden. 
Lindgren, G., kyrkoherde, Norrköping iS. 
Lindholm, J P., skräJda rmästilre , VirseruJ11. 
Linclk vis t, F r ik, kont rak tsp rost , Fl isby. 
Ljungqvist, c., direktör, !vIullsjö. 

Ljungkvist, Otto, järnhandlare, Skövde. 

Löfgren, Aug., godsäga re, Borås. 

Magnusson, O., lantbrukare, Orrviken. 

j\.'Iarkgren, Albert, kyrkoherde, Umeå. 

Mogensen, F., handlande, Mörby, Stocksund. 

M5.rtenssojl, John, sekr., Stockholm. 

=v[~ rtensson, M., lantbruka re, Orrviken. 

Möllervärn, M., kyrkohe rde, Häggenås. 

N il son, Ax., nämndema n, Gropen. 

:0Tilssen, Ernst, kantor, Vimmerby. 

~orbeck, O., kyrkoherde, Mo, Helsingmo. 

~ylander, J A., kommunalordf., Björköby. 

Olofsson, Erik, her r, Dv;ir~ätt. 

Olson, Anders, nälllndernan,Norderön. 

Olsson, Ca rl, kyrkoherde, Viirnilmo. 

Olsson, Car l, frisör, Mariest:ld. 

Olsson, Erik, sekreterare, Göteborg. 

Olsson, Filip, lantbruksingenjör, Falun. 

Olsson, Ivar, hovrättsnotarie. Lidhult. 

Olsson, Joel, fabrik ör, Bods. 

Pillm, ]., poli smii sta re , Hälsingborg. 

Persson, G., lantbrubre, Haiffara, Askekärr. 

Persson, Iva r , lantbrukare, I-Iagedahl, Onne

s[;,d. 
Persson, S tor3kers Erik, Jantburkare, V. 

Björken, Siljansnäs. 
Peterson, Fritz, pastor, Stockholm. 
Peter:;~o n, J A. V., folkskollär are, Mönster

{'IS. 

Petersson, :0T. Aug., fabrikör, Värnamo. 
Pettersson, Edvin, trädgårdsmästare, Ny

sund, Mölnbo. 
Pettersson, Joh., baga rmiista re, Ovanmyra. 
Pe ttersson, J A., herr, Götene. 
RedeIl, J E., kctmrer, Stockholm. 
Renqvist, K. A., överlä rare, Piteå. 
Rinman, Knut, kontorschef, Göteborg. 
Hosen, N., disponent, Ystild. 
Rl1dvall, K., rektor, Jönköping. 
Rylander, K. G. , kyrkoherde, Alsters station. 
Silll1uclsson, A., lantbrukare, Sandåkra, Bäck

seda . 
Sa muel sson, Emil, resesekr. , Nye. 
Samzel ius, E., banktj änsteman, Kumla. 
~andelius, J S., kyrkoherde, Ljungby. 
SIseli, M., folkskollärare, Mora. 
Sjöberg, John, kyrkOherde, Mönsterås. 
~j0beek, r<rans, sm idesmästilre, HedvigsdaJ. 
SJOqvlSt J\.arl, folkskollärare, Huskvarna. 
Skog lund, Edm., direktör, S tockholm. 
Steen , Martin, bokhandl ande, Ostersuncl. 
S ten beck, C., prost, Örebro. 
Stendahl, B., sek reterare, iVIalmö. 
Stenqvist, J D., fabrikör, Kvidinge. 
Sundby, GLista f, kam re r, Finspong. 
Sunden, C. V., fabrikö r, Lindesberg. 
Swensson, J, postmästare. Uppsala. 
Svensson, >J. B., kantor, Alghultsby. 
Svens.,on, N ils, herr, Lilxviken. 

~vensso n, Ragnar, folk sko llärare, Astorp. 

~v~ns50n, Rob.ert, kyrkoherde, Ar jeploug. 

Sva rd , G., mJOlnare, HörJe. 

Söderström, ]., folkskollärare, Nederby, Vär


näm o. 
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Terneus, Fridolf, kyrkoherde, Oja, Burgs
vik. 

Thörnqv ist, S., godsägare. lVIaspelösa. 
Tideström, Hj., kontraktsp rost , Bjursås . 
Tooreii , C. E., lantbrukare, Ettarp, Hok. 
U nosson , c., förva ltare, Skebobruk. 
V.,Iahlström, A., köpman, Göteborg. 
\"'a ll er, P. E. L., komminister, Köping. 
\Vallerst rancl, Alf r., folkskollärare, Skillinga

ryd. 
\V<erneman. A., kyrkoherde, Gudhem. 
\Vestling, V., kyrkoherne, Lindesberg. 
\IVestman, A., di rekti>r, Korsnäs. 
\Vindahl, B., groshandl., Figeholm. 
vVitterncrona, A. , kontraktsprost, Gränna. 
Voss, c.-G. , sekr. , Giivle. 
Ohrn, Eber, "potekare, Delsbo. 

b) Kvinnliga o'mbud: 

Ah\ström, Frideborg, fru, Järvsö. 

Andersson, Edit, fru , Kvidinge. 

Andersson, Elin. fröken, Vadstena. 

Andersson, Elisabeth, fröken, Vetianda. 

Andersson, Bilda, fru. Appleryd 3, Brömse

bro. 
Andersson, H ., frtiken, Hareryd, Flisby. 
Andersso n, Maria, fröken, Ä lvdalen. 
Andren, Hedvig. fröken, Karlskrona. 
Anjou, J . fru , Trollebo, Herrljunga. 
Rergh, Naem i, fröken , Tr<lnås. 
J-krgh, Olga, lärarinna. fröken , Västerås. 
Billing, E., fröken; Fli sby. 
Björk, Agnes, lärarinna, f röken , Hjoggböle. 
Bogeman. Märta, fröken , Hjo. 
Bogren, Astrild . fröken , Klipp an. 
Bohlin, Elise, fru, 1\: iillunge. 
Bohlin , Maria, lärarinna, fröken, Hejde. 
Bondessun, Lyd ia, lärarinna, fröken, Naglarp. 

Björköby. 
Bostedt, Frid<l, lärarinna, fröken, Sollefteå. 
Branclin , Jenny, lär<lrinna, iröken, Stockholm. 
Brunskog, Eva, fröken, Mu\1sjö. 
Brusewitz, H., fröken, Hova. 
Burman, Maria, seminarieföreståndarinna, 

fröken, Skellefteå. 
Burman, Theima. lär<lrinna, fröken, Fahl

mark, Hjoggböle. 
Bäärnhielm, Aina, fru, Skellefteå. 
C<l rl s tedt , El in, fru, Gränna. 
Carlsson, Dagmar, sjuksköte rska, Sundby

berg. 
Ca,lsson, Ester, fru, Sjöag-ii rcl, Osterkors

bergct. 
C<lrlsson, Ruth, fru, Ervalla. . 
Dahlberg, Maja, lärarinna, fröken, Kristda la. 
d'Albedyhll , Daga, friherrinn<l, Stockholm. 
Dalho lm, Anna, lärarinn<l, fröken , Kristdala. 
Daniel""n, Brit~_, fröken, Yttergärde, Ovi

ken. 
Didoff, K, fröken, Växjö. 
DunelI , Anna. lärarinn<l, fröken, Skattung

byn. 

Eclstam, Märt<l, fru , Göteborg. 

Ekberg, El sa, fru, Mariestad. 


Ekström, Hanna, fru, Stockholm. 

E ri ksson, Anna, fru , Laxå. 

Eriksson, Anna, fru. Katrinehohn. 

Eriksson, Emma, fröken, Ersnäs. 

Eriksson, Nina, lära rinna , fru, Gummark. 

Flodberg, Bertha, fröken, Uppsala. 

Forsell, Adelia, fröken, Lobonäs. 

Forss<lnder, Elin, fru, Herrljunga. 

G<lhnström, Nora, lär<lrinna, fröken, Etelhem. 


Gotland. 
Ga ll a nder, G., fröken, Upp,al<l. 
Gavelin, Huld a, fru , Stöde. 
Granlund, Agnes, fröken, Skellefteå. 
Gunnarno, E ln a, fröken, No rrtälje. 
Gustafsson , Jenn y, fröken , Vadstena. 
Gus!;tfsson , Ruth. lära rinn a, fröken, D ags

berg. 
Göransson, Emma, lärarinna , fröken, Brun

flo. 
H<lbbe, H., liirilrinna , fröken, Virserum. 
Hallencreut z, N il, a li e, fru . Djursholm. 
Hedberg, Ida . fröken, Ske lleftehamn. 
Hedengren, Elin, fru , Lanna, Hidingebro. 
Hellman, Anna. sjukskötersk<l, Grycksbo. 
Hofver-berg, O lga, fröken, Ursviken . 
J ohansso n, Alicla fru, S toregå rden, Kinne

malma. 
Johansson, A nn a, fröken, Framnäs, .Köping. 
Joha nssun, An n ie, f rök en, Bor. 
Juhan sson, A., iröken , Alings ils. 
Johanssu n, E my, lära'rinna, fröken, Boden. 
Johansson, Sophie, fru, Skiirblacka. 
Jonsson, A. , fru, Arniis, Osteräng. 
Jonson, Augusta, fru, Vänfors, Spölancl. 
L<lrsson, Kers tin. Jiirarinn<l, fru, Are. 
Lindberg, E., fru. Malmö. 
Lindberg, Gertrud. lärarinna, fru, Bj~rme

lund, Fåker. 
Lindgren, Aino, f röken, Kristi<lnstad. 
Lindqvist, Elin , lärarinna, fröken, Huskvar-

n<l. 
Ling-vVennerus, Elin, fröken, Lidköping. 
Luck, Hildur, fröken , Stockholm. 
Lundgren. Mari", lära rinn a, fröken, Värna, 

Linköping. 
Lundholm, Maria, fru ; Kumla. 
Lö fqvist, Märt a. fru, Visby. 
:-1agnusson, Rut, fru, No rrtelje. 
;\J <l rklund, S., fru , Bastut räsk. 
Nilsson, Em ilia, folkskollärarinna fröken 

Frvele. ' 
N il ss~on, Hanna, fru, Jönköping. 
~ilsson, Lis<l , fröken, S jöv ik, Edsbyn. 
;.Jy blad, Selma, fröken, Uppsala. 
Olofsson, Hilda, fru, Ohrviken. 
Olsson, Klara, fru , Bo rgvik, Oviken. 
Pettersso n, Anna, fröken, Tid<lholm. 
Pettersson, Emilie, lärarinna, fru, Ljungby. 
j-'ckrsson, Fredrika, fröken, Björklinge. . 

Pettersson, Hanna, fru. Ka rl s tad. 

Pet te rsson, Hanna , fröken, Sjömarken. 

Pettersson, Ida, fr öken, Skillinga rycl. 

Reuterswärd, Ma ria .. höken, Södertelje. 

Runnbäck, Hilma, fröken, Uppsa la. 
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Sandberg, Olga, fru, Misterhult. 

Steen, Helene, fröken, VetIanda. 

Stork, Klara, fru, Hok. 

Sundell, J., fru, Stockholm. 

Svenson, M., fröken, Visby. 

Svensson, Olga, fru, Sandarne. 

Söderstedt, Thyra, fröken, Sala. 

Tronet, Signe, fru, Nockeby. 

Uhrbom, 1., fru, Värnamo. 

Ulff, Louise, fröken, Stockholm. 

Wahlberg, Ellen, sjuksköterska, Stockholm. 

Weinberg, E., fru, Karlstad. 

Venner-Tommos, Anna, fru, Häverösund. 

Wennerberg, Elin, lärarinna. fröken, Söder

hamn. 
Westerström, Emelia, fru, Stockholm. 
Viklund, Barbro, lärarinna, fröken, Ronö

holm, Hargshamn. 
Ohman, Rut, fru, Göteborg. 

Läget i Kina. 
Det torde vara på sin plats att även 

i detta nummer av vår tidning nämna 
något om läget i Kina. Under den svåra 
krisen därute behöva vi åter och åter 
påminna varandra om behovet av för
bön och bedja Gud om nåd till att bära 
våra sändebud såväl som Kinas land och 
folk i uthållig bön. "Tänken på dem som 
utstå misshandling, eftersom också I 
sjä lva haven en kropp" (Hebr. 13 : 3). 

Från vå'rt fält ha underrättelserna nu 
några dagar varit sparsamma , men de 
som anlänt ha innehållit ungefär lik
nande underrättelser som de vilka varit 
införda i vår tidning. De våra få upp
leva tider av spänning och oro samt 
mycket medlidande med dem som drab
bats hårdas t av nöden, men de få också 
göra underbara upplevelser av Guds bä
rande och bevarande nåd, Endast så 
kunna vi förklara den frimodiga och 
förtröstansfulla ton, som ljuder ur de
ras brev. 

Beträffande läge t i stort vilja vi med
dela ett par tacksägelseämnen, vilka 
kunna hjälpa oss att göra bönen med 
glädje. Det är en särskild glädje att 
stanna inför dem, i det att de, särskil t 
det ena, står i direkt samband med mis
sionärernas själYllppoffrande gärning 
under denna tid. 

Ett meddelande därutifrån lyder så: 

"Vi {inga höra, att mars/wik Chiang 
Kai-shek utsänt order till alla i den '1'/-ti 

litära sjukvården, att de överallt där de 
ha sitt arbete skola törsö/w komma 
beröring med de kristna och göra allt 
tör att bereda dessa tillfällen att pre
dilw tör soldaterna." Missionären, som 
meddelat detta, tillägger: "Jag hörde 
detta med stor glädje och tacksamhet, 
enär det ju visade, att marskalkens tro 
består provet under denna fruktan svärt 
prövande tid," 

Ett annat sådant glädjande meddelan
cle uts~lndes genom telegram från Hall 
kO\\' elen 14 april: "Vid en av den pro 
testantiska missionen j vVuhan (städer 
na 'vVuchang och Hanko\\') anordnad 
offentlig bön meddelade marskalk 
Chian Kai-shek, att den kinesiska rege
ringen upphävt det hittills gällande för
budet för missionen att bland de ob liga 
toriska ämnena på sina skolprogram 
uppta religiös undervisning, 

Chiang Kai-shek tillade, att detta be
slut fattats såsom ett tecken på den be
undran kinesiska reger ingen hyser för 
de utländska missionärernas mod och 
självuppoffring under kriget." 

Det sistnämnda meddelandet, som 
alltså s tällas i direkt samband med mis
sionärernas gärni ng , har mottagi ts tned 
mycken g lädje och tacksamhet. Förbu
det, som nu upphäv ts, tillkom, enär man 
menade, att barnen, som ej voro mogna 
att själva välja religion, blevo påver
kade av religiös undervi sni ng , och a tt 
det alltså för dem innebar en inskränk
ning i religionsfriheten att gå i sko la 
med sådan obligatorisk undervisning. 
F örst såsom v uxna voro de mogna att 
fritt välja sin religion och mottaga 
undervisning däri. 

De kristna ha önskat, att deras barn 
skulle få g'å i skolor, dä r eleverna er 
hålla kunskap om Gud och om fräls
ningen i Kristus Jesus samt den kara\<
terselaning, som ges genom denna kun
skap och genom andan i kristna skolor. 
Detta önskemål har ej tidigare beaktats, 
men nu beviljats i det att förbudet upp 
hä\' ts. 
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Mig synes, som om detta , att Chiang 
fl kinesiska regeringens vägnar på nyss
nämnda två olika sätt underlätta t mi:;· 
sionsarbetet, i denna tid är särski lt gläd
jande av ännu en orsak Man har ju me
nat, att läget därute tvingat marskalk 
Chiang och hans medhjälpare att närma 
sig kommunisterna, och man har fruk
tat , . att det röda inflytandet på grund 
av sagda närmande skulle leda till svå
righeter för missionsarbetet. Under så
dana förhållanden är det särskilt gläd
jande att f inna, att missionsarbetet i 
stället underlättas. 

Faran av inflytande från kommunis
terna manar dock till allvarlig förböll. 
De senaste underrättelserna om fruk
tansvärda drabbningar komma ock med 
trägen maning till bön. lVIå om möjligt 
lidandesticlen därute förkortas, och ma 
Guds planer under allt det som sker för' 
verkligas. Hos Gud är makten, och vi 
få med frimodighet gå fram till nådens 
tron och där göra alla våra önskningar 
kunniga inför Gud, genom åka llan och 
bön, med tacksägelse . - Låtom oss ciå 
iiven bära Kinas nöd i förhön. 

M. L. 

PROCRAM 
vid 

Sv. Missionens i Kina Arshöglid 
den 25-28 maj I938. 

Onsdagen den 25 maj. 
Kl. 7 e. m. Möte i Oscars Fö1'sMI7

lingshem, Fredrikshovsg. 8. 
Inledning. 
Förhandlingar. 
Predikan av pastor Albert Lunde, 
Oslo. 
Samkväm. 

](risti hi1'l1'mel(ärdsdag deu 26 ·I'Jlaj. 
Kl. II f. m : I Betesdakyrkan, Floraga

tan 8. 
Talare: Missionsföreståndare Erik 
Folke och pastor Albert Lunde. 

Kl. I e. m. Kyrkkaffe på Soldathem
met, Linnegatan 48. 

Kl. 6 e. m. I Betesdakyrkan. 
Inledning av missionär N. St yre
lius. 
Utdrag ur årsberättel sen. 
Föredrag av missionär Martin 
Bergling. 

Fredagen den 27 maj. 
Mötena hållas hela dagen på Oscars 
F ör samlingshem. 

Kl. 	 10,30 f. m. :Morgonbön , kyrkoherde 
G. Arb·man. 

Kl. 1 r f. m. Bibelstudium , pastor AL
bert Lunde. 

Kl. 	 12,30 e. m. :Möte med kort inled
ning av missionär Aug. Berg samt 
anföranden av missionärerna Bir
gl:t Bergling, Maja Lundmark, 
Ebba Vl:den, Wilhelm och Marga~ 
ret Berghng. 

Kl. 7 e. m. "Ungdomsmöte", inledning 
av missionär lVlorr-is Bergfing samt 
anföranden av fröken Lisa Blom 
och mi ssionärerna Carola Bergfing 
samt Ingrid och Johannes Aspberg. 

Lördagen. den 28 'Now,i. 

Kl. 	 I 1,30 f. m. Samling vid Missions
hemmet, Duvbo. Avresa från 
Stockholm sker: med tåg från Cen
tralm till Sundbybergs iVorra kl. 
I I f. m. eller med omnibus (i regel 
var 20 :de minut) eller spårvagn 
från Norra Bantorget. (Var JO :de 
minut .) 

Kl. 3 e. 111. Kommittens enskilda sam
manträde. 
Alla "armt välkomna till dessa mö
ten. 

S. 	 M. Ks Bibel~ och Ungdoms~ 
veckor sommaren 1938. 

Svenska Missionen i Kina anordnar 
den 21-27 juni en Bibel- och Ung
domsvecka i H olsbybrunn, Småland. 
Samlingen sker på e. m. den 21 och av· 
I'esan på morgonen den 27 juni. Kurs-· 
ledare blir missiollsförest;lIldare Erik 
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Folke och clessutol11 medverka missions
sekrete rare k!artin Linden, fröken Lisa 
Blmu sam f missionärerna August Bug:. 
M ar/in och Birgit Bergling, 111aja 
Lundmark, Ebba Viden samt fröknarna 
Runa Hägg och Ella Nilsson. 

Bihelstudierna den 22, 23 och 25 jl1ni 
ledas , av missionsföreståndare Erik 
F 01 ke. Midclagsföred ragen dessa daga:' 
skola, enligt vad vi planerat, hehandh 
ämnet: "Guds underbara gärningar." 

Vid högl11~issan midsommardagen 
predikar v. G. missionär August Berg. 

Bre\" till deltagarna adresseras: Ea(;
ans tal ten. H olsbybrunn. Till denna vec
ka behöva deltagarna ej medtaga kuddar 
och filtar utan endast siinglinne och 
handdukar. 

* 
På Mauritzberg i Östergötland hop 

pas vi Hl samlas s;lsom vanligt, aJllså 
saml ing den 26 j u Ii och avresa tic! igt 
på morgonen den I aug. l\t[edverka'lde 
bliva: i\trissionsföreståndarc och lru 
Erik Folke, missionssekr. M. Li".(,1(;n, 
fröknarna Lisa och Hildur Blom., lllis
sionärerna Augusta Berg, Johanne,; 
Aspberg, k!artin Bergling, E bba Viden, 
WilhelNv och Jl1argare t Ber{Zling samt 
fröken k!argit Andersson och herr 
Fugin Alm. 

Bibelstudierna komma att ledas av 
missionär Jolt. Aspberg och iimnet för 
middags föredragen ha vi binkt oss for
lJlulerat så: Uppgiften, vartill Guel kal" 
lat oss. 

Brev till deltagarna adresseras: Ung
dOl1ls\'e~kan, Mauritzberg, Ostra HIt.I
by. 

* 
Den trcc!je"vcckan" anordnas i S/,~:I

le/teä. Diir samlas vi v. G. den 4 auf,., 
och uppbrottet sker P;l morgonen elen 10 

aug. :\lcdverkande bliva: Missionsförc
stillldare Lrik Folke, lIlissionssekr. .:lIar· 
tin Lindqn, fröknarna Lisa och Hildur 
Bloni, mission;irerna 1110rris och Caro
la Bergling, J ohan.nes /lspberg, 111artin 
Rcrgling, ,Haja LUlu/mark, fröken Runa 

Hägg och herr Martill MarIegrelI (even
tuellt). 

Bibelstudierna koml1la att ledas av 
m issionii r M orris Bergling. Middags
föredragen komma att behandla ämnet: 
,. C; lids åkenniin ." 

Anmillall om deltagande i veckan i 
Skellefteå mottages ~lyen av fru Ailla 
Bä~irnhieltn, Stralldgatan II. Skellefte:.l, 
och brev till deltagarna under veckan 
kunna sändas under denna adress. 

Priset blir S;lSOtn föreg:lende år lika 
flå alla tre platserna, kr. 20: - per vec
ka för deltagare, som ;iro med heia 
tiden. I denna avgift ingår en rnindr~ 
cldtagarcavgift till hjillp för bestridan' 
de av omkostlladerna. Betalningen hiir 
erläggas så snart som möjligt efter an
komsten till res[lektive veckor. 

Deltagarna böra Illedtaga //anddulw/", 
sänglinne, kuddar och minst två .filtur. 

Anmälan om de/tagalule mottages 
tacksamt ju tidigare desto bättre. Så· 
dan anmi\lan insiindes till Svenska Mis
sionen i Kina. Drottninggatan 55, 
Stoc/dlOlm. 

rrill sist vilja vi mana till förbön för 
dessa möten. Underbart har Gud besva
rat förböner under gångna år, och hans 
k~lIla har ;iven nu vatten tillfyllest. Vi 
äro också tacksamma för hjälp i fråga 
om att inbjuda lill Illötena och tacka för 
värdefullt bisUll1d under år som gått. 

Under den Högstes beskärm. 

Ur brev fr;tn Lisa Gusta/sso1l, skri
vet i lshih, Sha. Den 22/3 193~. 

Där äro vi nu på ett alldeles s;irskilt 
sätt och dagligen erfara vi. att han givit 
sina ilnglar befallning om oss. och de 
genomgångna dagarnas erfarenheter ha 
stärkt vår tro och förtröstan. 

Säkert veta ni genom radion långt 
mera om krigets förlopp ;in vi, men de
taljerna 0111 Guds bevarande nåd, dem 
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kunna inte rad ion medde la. Den 7 mars 
intogs vfll' lill a s tad av japanerna utan 
st rid. r ;"t mo rgonen var det en hekJa m
mande tys tnad pil dc alldel es folktom
ma gatorna. Inne i husen talades med 
v iska nde rös ter och alla väntade med 
spänning vad som skull e komma att 
ske. 

Vi hilr i fli ckskolan började v fll' dag 
som vanligt med gemensam morgonbön, 
och vi hade en hä rligt stärkande s tund . 
Flickorna g ingo ti ll sina lekti oner och 
strax efte r r Ol)ad ..:s pit mig frfll1 porten, 
att nu voro japanerna hill' och ville in. 
D ?t jag kom 'ut på v;lr f ra ll1 gi'lrd möt t~s 
'a er av n ~IO' ra so ldate r, so m genas t Vid J b b o n . 

min åsyn ändrade hållning . sago pa mitt 
visitkort, och då jag pekade p;t vår~ 
svenska f laggor lämnade de område t. Sa 
crick det vid förnyaue be sök och fram 
~å förmiddagen fingo vi besök av l~om
mendanten, som bad få se skololll radet . 
I skolsalarna stod flickorna som hinda 
ljus , och c1 fi kommendanten bad mig 
översätta fr itn engelska till fli ckorna, a tt 
han också var en kristen. gick det ett sft 
förunderligt vackert leende öve r fli c
kebarnens fö rut så alh'arliga ansikten. 
Kommendanten s jii!v strålacL: upp vid 
de ras smil och k~c1 dc skul le hcdja fö r 
honom. 

Ch'erallt i hemmen togo so lda ter in, 
men vi inom missionl'lls områden slup
po undan , och ~,i har ske tt v id . v':,rje 
förnvat besök av so ldater som VI fatt . 
Inte - har det varit lika lät t va rj e g;ltIg 
a tt bli av med soldate rna , men Herren 
ha r va rje gång hj ;ilpt igenom . D et mes t 
spännande äro nätterna . K läda av oss 
ha vi ej våga t och vakt har hå llit s natt 
ri ter na tt. Alldeles säkert är det de 
l11 it ngas förböner för oss som vari t vår 
skyddsvakt samt alla barnens . äng lar 
sedan. Anglavakt ha vi haft! 

Vi ha inom kapellområdet haft 6
700 fiyktingar och Selfrid Erikssons 
uppgift d ~i r har varit stor. Här inom 
Flickskolan ha vi varit ett 50-tal med 
a ll a och ansvaret för dem ha r varit 
ti Il räck llgt för mig. 

Gud har härligen bönhört! 

Ur brev från Ake H aglund och Gösta 
Gods, skrive t i Yungtsi den 8/3 I938. 

Tack för de många brinnande böner, 
som sänts upp för oss I Gud har härligen 
bönhört er och oss , och för all han, 
nåel kun na v i i n te tacka nog. 

Den 6 el s. på f. 111. - det var söndag 
niil11ligen - samlades vi till gudsttänst 
h~lr. Allt var lug nt omknng oss, mCl.nga 
hade kommit till mötena , och uppmark
samheten var god . V i hade sä r skilt myc
ket folk på stationen, ty rykten hade gått 
om att fienden var i niirheten a v Yun
cheng. På e. m . samma dag, då vi stodo 
ute på skolgå rden och samtalade med 
någ ra av kinese rna, fingo vi höra sko tt~ 
lossni ng , och naturl igtv i s undrade VI 

vad som var på färde. K inese rna sade, 
att det var re tire rande soldater , som 
gjorde anfall mot de s. k. sjii lvförsyars
trupperna. Skottlossn ingen ble\' a llt 
häft iga re . Sft upphö rde den för en ~tund: 
Men snart blev det ett väldigt OV<isen I 

staden , och in i staden rusade sjä lvför' 
sva rstrupperna , oc h skotten bö rjade å te r 
liuda Sil att kulo rna \'ene om knutarna. 
\ ! i gick upp pä andra våningen för att 
titt a , och sågo då en massa so ldater 
klättra upp på muren. Vi trodde. att 
detta var retire rande so ldater, men då vi 
iin ero se en av dem hftlla den japanska
f1a~g'an i hand , kommo vi på andra tan
kar.~ Snart hade dessa spr itt sig runt 
hela muren, oc h vii I' lilla stad var in
tagen av japanerna. 

V å ra kineser samlades i någ ra rum , 
medan vi g ingo ut till porten. Den ena 
bilen och mo torcykeln efter den a ndra 
susade in i staden. Vä l' svenska flagga 
vajade v id ingången och på kape llet , 
ocl~ när de sågo oss utlänningar och de 
stora plansche r, som voro uppklistrade 
på väggarna, först odo de att de t var en 
missionsstation. Japanerna hälsade myc
ket vänligt på oss, oc h från deras sida 
ha vi ej va rit utsatta för någ ra som 
helst svårigheter. Vi för sökte tala ' till 
dem pit engelska och kinesiska, men de 
förstodo just ingenting, utom det a tt vi 
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voro svenska missionärer. Men Ake 
Haglund bemästrade också ett annat 
språk, nämligen teckenspråket, och det 
kommer man ju ganska långt med. 

Natten var lugn och fridfull, men allt 
vi upplevat passerade åter och å ter i 
våra tankar . Dagen därefter voro vi 
mycket ute och fingo gå fritt omkring i 
staden och igenom portarna. Många 
voro de som kommo och bad att vi 
skulle eskortera dem ut ur staden. Alla 
kunde ju ej få sin önskan uppfylld , men 
många blevo hj ä lpta. 

Från morgon till kväll hade vi fullt 
tipp med tillfällen att vittna om Gud. 
Och jag skall säga, att de lyssnade 
denna gång l Emellertid voro våra tro
ende i spänning inom stängda dörrar, 
och de ha verkligen tackat Gud för att 
vi äro här nu. Vi ha mer än en gång 
sagt, att denna erfarenhet skulle vi inte 
ha velat vara förutan. Ännu veta vi 
inte hur det kommer att gå med vårt 
arbete och våra kära församlingsmed
lemmar. Dock, vi få lämna det alltsam
mans i Guds händer. Riken falla och 
riken upprättas, men Gud hör bönen: 
Tillkomme Ditt rike l 

Vi ha fullt upp med arbete bland a lla 
de flyktingar, som tagit sin tillflykt till 
missionsstationen . Somliga ha verkli 
gen blivit drivna till Kristus genom all 
denna nöd. . 

I dag avlade en major i japanska ar
men besök och han lovade medtaga brev 

som vi ville sända hem, för vilket vi 
äro honom mycket tacksamma. Alla 
telefon-, telegraf- och postförbindel se r 
äro avbrutna. - Tack och lov, att den 
trådlösa förbindelsen med Gud aldrig 
avbrutits! "Ingenting skall kunna skilja 
oss från Guds kärlek i Kristus Jesus." 

Missionstidningen 

Sinims Land. 


Organ för Svenska Missi0Hen K ina, 


utkommer å r 1938 i sin 43 å rgång. Ansvarig 

utgiva re: Erik Folke. Redigerad under med

verkan av kIart'in Linden m. fl. 

Tidningen utkommer med 20 nummer om 

året. Den innehåller uppbyggelseartiklar, 

brev från missionärerna, berättel ser ute frän 

mission sfä lte t, meddelanden om hemarbetet 

och missionsnotiser från olika fält. 

Tidningen kostar: helt år kr. 2:25, tre 

kvartal kr. 1: 75, halvår kr. 1: 25, ett kvartal 

kr. 0:90. 

Till utlandet kostar den kr. 2: 75 pr. år. 

Prenumeration kan verkställas pa posten 

men ställer det s ig fördelaktigare för miss io

nen om den verkställes p[i vår Exp., Drott 

ninggatan 55, Stockholm. 
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