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ANSVARIG UTGJVARE: M. LINDEN. 

Löftets s tjärn or. 

Av Anna Ölander. 

De lysa, l ö f t e t s s t j ä r 11 o r ,. De lysa, l ö f t e t s s t j ii r n o r, 

de lysa 1'1'1ig på vägen he1·n 'när synden gör mig kval och ve; 

till vilau, som 11'/'ig väntar när tunga bördor trycka , 

i strålande Jerusalem. Itur härz.igt lysa de! 

För 'varje nöd som bränner De ljusa 1nyriader 

en tröstekälla flöda'r klar, för själens öga blixtra fram 

och val'je vägens törne ur Ordets ri!?edomar 

en ros av evig skönhet har. från horsets blodbegjutna stant.. 

De lysa, l ö f t e t s s t j ä r 1/. o '/", De lysa, l ö f t e t s s t j ä r n o r, 

1ned sam'l11.a glans från år till år) allt klarare som natten går. 

och korsets kämpar vandra De viska 01n Guds kärlel~, 

fra'111.åt i deras ljusa spår. S0111 helar djupa, gömda sår. 

När sekler gå och lwm1na, De lysa (n:d och vila, 

de slockna ej i nattens famn, när all mt'n egen kraft är slut, 

men lysa - o} hu'r ljuvhgt - och visa mig till hon..o1n, 
så 'l11å:ngen tröttad själ i hautn. som härligt för ur nödcll ut. 

(Ur »Valljärdssånger ») 
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Nils Styrelius 60 år. 

Den S nästkommande november gå 
våra tankar och böner mera intensivt 
än annars till Pucheng i Shensi, till den 
missionsstation där missionär Nils St y
relius har sitt arbete. Denne vår v~in 
fyller nämligen då 60 år, och vi önska 
honom lycka och välsignelse. 

JVfissionärsparet Styrelius är nu ute 
på sin fjärde arbetsperiod i Kina, och 
nöden därute gör, att de äro i särskilt 
behov av Guds hjälp och beskydd. Be
hovet av glädjehögtider blir oe k under 
sådana förhållanden större än vanligt. 
1-få då högtidsdagen bli rik på glädje 
och välsignelse! Och må kommande da
gar och år bli fulla av Guds godhet och 
nåd! 

Under senaste vistelsen i hemlandet 
var hälsotillståndet ej så bra, och även 
då de återvände till Kina för snart ett 
par år sedan, voro missionär Styreli us' 
krafter ej så stora. Efter ankomsten ti 11 
Kina måste han genomgå en allvarlig 
operation, och sedan var resan upp till 
fältet mycket påfrestande. Herren har 
dock hjälpt igenom allt, och ett nyligen 
anlänt brev meddelar att S. företagit 
långa resor bl. a. p å cykel. Det är en 
stor anledning till tacksamhet, att hans 
krafter räcka för sådana ansträngnin
gar. 

1vIå 1Iissionstidningen Sinims Lands 

läsekrets ihågkomma 60-åringen i bön 
med tad:sägeJse! 

Vår förste missionssekreterare 
och något om hans gärning. 

Det var sistlidne sommar 30 år se
dan Gud kallade hem till sig Svenska 
Missionens i Kina förste missionsekre
terare, pastor Josef Holmgren. En säll
synt helhjärtad och för Guds rike varmt 
nitälskande man gick med honom ur ti
den. 

I unga år omvänd till Gud, kom han 
under en vistelse i England i beröring 
med Kina Inlandsmissionen och dess 
stiftare, mr. Hudson Taylor, och greps 
mycket av den trons och bönens ande, 
som kännetecknade denna mission. När 

. sedan den unge Erik Fo:ke på våren 
r887 utreste till Kina, och så blev grun
daren till en svensk mission efter sam
ma principer som den Hudson Taylor
ska, föll det sig så naturligt för Josef 
Holmgren att jämte redaktör Palmer 
och grosshandl. J. "V. \Vallin ställa ~ig 
bakom verket. Det gällde ju att tillvara
taga det nyvaknade intresset för :Mis
sionen och att samla och förmedla gåvor, 
som inflöto för densamma. Genom mö
ten i huvudstaden och föredrags resor 
ute i landet sökte pastor Holmgren spri
da kunskap om det stora landet i öster 
och dess behov av evangelium, och då 
Hudson Taylor med sin son Howard 
första gången besökte Sverige (1889) 
var pastor Holmgren hans ciceron och 
tolk. 

I sin goda maka, fru Elin Holmgren, 
hade Josef Holmgren ett värdefullt stöd 
i sina strävanden, och deras hem på 
Lästmakaregatan var under en lång 
följd av år en kär och uppskattad mötes
plats för 11issionens v~inner och med
arbetare. Därifrfm sköttes ock de väx
ande exped itions- och - efter 1895 då 
~Missionstidningen Sinims Land börja
de ges ut - även redaktionsgöromålen, 
och där utvecklades och mognade ockstt 



219 25 okt. 19:11 SINIMS LAND 

tanken på det vilohem för missionärer, 
S0111 sedan resulterade i inköp av Duv
bo herrgårds corps de logis, då egen
domen i övrigt år 1899 styckades till 
»Egna Hem ». 

Detta köp föregicks a v mycken bön 
och mycket arbete. Behovet aven till
flyktsort för hemvändande missionärer 
blev klart pedan vid missionär~paret 
Erik och Anna Folkes första hemkomst 
från fältet. 

De mottogos då i pastor Holmgrens 
svärföräldrahem, det gästfria köpmans
hemmet i Lindesberg, som alltid stod 
öppet för Guds folk och Guds rikes in
tt·essen. (Senare förhyrdes för Folke.:; 
räkning en lägenhet i närheten av Lin
desberg.) 

Efter många års sökande yppade sig 
Sfl tillfället att inköpa Duvbohemmet, 
och det var n ~lgot aven upplevelse att 
höra Josef Holmgren berätta hur med
len till detsamma så småningom inflöto 
och hur den ena möbeln, det ena hus
gerådet efter den andra kom till. :Man 
fick ett starkt intryck av att det allt
sammans bokstavligen bads fram. Och 
det förunderliga var ju, att det stod 
färdigt att tagas i bruk just som det 
som all ra bäst behövdes. Då boxarupp
roret utbröt i Kina, 19°°, måste alla de 
våra fly ner till kusten, och eftersom de 
flesta av dem vid den tidpunkten voro 
berättigade till hemresa (första arbets
perioden P~l fältet beräknas ju till 7 år), 
anträddes färden hem så snart ske kun
de . Hur gott det då kändes för dem att 
efter alla strapatser de utstått få väl
komnas i ett för dem iordningställt hem 
är lätt att fatta. Och glädjen för Josef 
Holmgren att få ta emot dem där var 
s~ikert ej mindre. Själv innerligt fäst 
vid hem och k~lra, tycktes han 'till fullo 
kunna fatta vad hemkänslan betydde 
för hemvändande mission~irer, och yad 
hemmen på Dm'bo i den vägen Htt ge 
under de fu, S0111 g ?t tt sedan deras till
bli velse, l(an ej nog skattas. 

Otaliga ~lro ock de högtidsstunder, 
som cl~ir Ett firas a,· större eller mindre 
ska ror. En a v dessa 111;l 11;(r n~in111as. 

Det var 2 :dra året efter Hemmets iord
ningsställande. Första Allmänna Mis
sionskonferensen ägde då rum i Stock
holm, och dess deltagare inbjödos en a v 
dagarna till Duvbo. Det var en strålan
de vacker junidag. Ute på stora gårds
planen serverades kaffe, och därefter tå
gade hela skaran (omkr. IS0 pers.) upp 
till Utsiktsherget, (något staket som av
gränsade Hemmets område från skogen 
fanns ej ännu) , där sång, bön och tal 
avlöste varandra tills tiden för återfärd 
var inne. Den stunden blev som en and
ra vigningsstund för Hemmet, och att 
det var en glädjens och tacksamhetens 
dag för Josef Holmgren, det kunde 
ingen misstaga sig på, som då såg ho
nom som värd. 

Josef Holmgren var ingen stor talare, 
men ,'~irmen och innerligheten i hans 
förkunnelse grep djupt och i mflnga fall 
både stora och små. 

Flera år efter hans död kom nedskri
varen av dessa rader till ett Smålands
hem, som han gästat en gång. I närlig
gande missionshus hade han då talat om 
Kina och dess stora behov, och så gott 
som heja familjen hade varit med på 
mötet. Vid hemkomsten hade en liten 
S-årig dotter i huset klivit upp på den 
öppna spiselns breda kant och därifrån 
förklarat: »När jag blir stor, skall jag 
resa ut till Kina och bli missionär.» ~ 
»Då lade pastor Holmgren sina händer 
på hennes huvud och bad en gripande 
bön », ber~i ttades det mig. Den lilla fl ic
kan »blev stor » och kom till Kina och 
har där fått utföra ett synnerligen gott 
arbete för sin .0.Jästare, säkert som svar 
P;l trogna för~i.ldrars och en Herrens 
trogne tj~tna res förböner. 

:vred aldrig svikande intresse, tro och 
förbön följde Josef Holmgren missio
nit rerna och deras a rbete under dessa de 
första 20- 25 åren av Svenska I\1issio
I1cns i Kina tilh'aro. Det var gripande 
a tt i:l vara med om de dagliga andakts
stunderna i det H 01111grcnsl~a hemmet. 
I-lans förbön för mis:-;ionsarbetarna tvck
te s lika innerlig- som om de s t ,"tt t ho~o1Tl 
lika n:tra so m den 1illet familjegruppen 
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omkring' honom. Och att få vara med i 
denna grupp en vacker höst- eller vår
kväll, då skymningen föll på och det var 
»för vackert att tända ljus» - då hus
fadern böjde sitt huvud och stilla ur 
minnet läste en av Davids psalmer eller 
något annat bibelord för att därefter 
övergå i en varm bön - ja, det glöm
mer man aldrig. 

Stärkande och uppfordrande för oss, 
som fingo vara föremål därför, kommo 
ock bönhörelserna och dröja ännu kvar 
i minnet som heliga hågkomster. Hela 
Josef Holmgrens liv tycks mig vara ett 
strålande bevis för vad Gud förmår gö
ra genom en enda man, som, lyhörd för 

Guds kallelse, förblir trogen i den upp
gift Gud givit honom. 

»Till den skaran, Herre, samla oss en 
gång.» 

l. B-ng. 

Förutvarande S. M. K.-missionärer, 
som fått hembud. 
Enligt mottagna underrättelser har 

fröken S1'grid Engström) som yar mis
sionär inom S. :M. K. åren I897-I907, 
nyligen avlidit i en ålder av 77 år. 
lVIissionär Josef Olsson) som I9IO ut
reste såsom missionär inom S. :0.1. K. 
men I928 övergick till en amerikansk 
mission, har också nåtts av kallelsen till 
högre tjänst. Han var född I 887. 

NIed tack till Gud för deras insats i 
arbetet för Guds rike anbefalla yi dem 
som nu sakna dessa våra vänner åt mis
Siollsvännernas hågkomst i förbön. 

V åra bönemöten. 
l~cdan i förra numret av .Missionstid

ningen Sinims Land meddelades att 
även våra tisdagsbönemöten nu hållas 
på S. 1\1. K:s expedition. Vi vilja nu 
påminna härom och uttala ett varmt 
\'älkommen till dem, som ha tillfälle att 
deltaga i bönestunderna. 

På tisdagskvälla1'1w börjar bönemö

tet kl. 7.30 e. l1L och på fredagarna kl. 
2 e. m. Båda dagarna hållas mötena på 
Sv. Jl1iss1:onens 1: Kina exp.) Drottning
gatan 55) III) Stockholln. 

KinaIänkarna i Stockholm 

samlas på S. 11. K:s expedition tors

dagen den 30 oht. kl. 7 e. m. Välkomna! 


Försäljning för S. M. K. 
Den sedvanliga försäljningen för 

Svenska :NIissionen i Kina, som varje år 
anordnas av våra syföreningar i Stock
holm, hålles v. G. i år onsdagen den 3 
december på K. F. U. A1.) Birger Jarls
gatan 35 (ingång från Snickarebacken) . 
Vi bedja att få anbefalla försäljningen 
åt missionsvännernas hågkomst. 

»Kinalänkanw» hoppas att även i år 
kunna ha ett eget bord vid försäljnin
gen, och gåvor till deras bord såväl som 
till de övriga försäljningsborden mot
tagas med tacksamhet. Må försäljnin
gen ihågkommas i missionsvännernas 
förböner! 

"Hans Stjärna i Östern." 
Svenska Missionens i Kina illustre

rade missionskalender »Hans Stjärna i 
Östern» föreligger nu färdig att expe
dieras, och rekvisitioner mottagas tack
samt på Sv. :Missionens i Kina exp., 
Drottninggatan 55, Stockholm. Priset 
är i år häft. kr. I: 75; kart. kr. 2: 25 
och klotband kr. 3: 25 per ex. Då minst 
5 ex. rekvireras lämnas 25 % rabatt, 
men köparen betalar frakten. Vi motse 
med tacksamhet rekvisitioner. 

Boken om Erik Folke 
är nu snart färdigtryckt, och vi erinra 
om den. Boken är illustrerad och kom
mer att få en storlek av något över 200 
sidor. Priset blir kr. 4: - för häftat ex. 

Senaste nytt från Kina. 
Några brev ha anlänt från Kina. De 

voro avsända i slute t av juli samt i 
början av augusti och meddelade bl. a. 
följande: 

Sommaren hade varit varm och på
frestande. 
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I Yuncheng hade missionär C. F. 
Blom under juli månad varit klen, men 
han var i början av augusti något bättre. 

Fröknarna Dagny Nordgren och Ru
na H ägg hade fått tillåtelse att under 
sommaren resa till kusten och hade av
rest dit. 

J uicheng, SIla., hade åter intagits av 
japanerna, och fru Gerda Car!en samt 
fröken Elna Lcnell hade ansett sig nöd
sakade att resa till Sinanhsien Ho. Re
san dit hade varit svår, bl. a. på grund 
a v sommarhettan, men de hade kom
mit lyckligt fram till sistnämnda sta
tion. 

:Missionärerna Nils Styrelius och Ar
vid Hjärtbcrg hade besökt Loyang, Ho., 
och andra platser i Shensi och Honan. 
I Loyang hade ett sammanträde hållits . 

:Missionär Arne Bendtz hade några 
dagar legat sjuk i malaria, men var då 
brevet skrevs kry igen. 

Välkomstmöte. 
Den 8 oktober var på K. F. U. r/I:s 

Centralförening välkomstmöte ä 1101 'Inat 
för missionärerna Selfrid och H anna 
Eriksson samt Astrid Löfgren. 

Att det var många " j uner, ;:,om ville 
hälsa våra Syskon välkomna hem, var 
tydligt. N orrlandssaJen va r fuljsa tt 
och ä ven i rummet utanför var en s tor 
skara. 

Kapten Oscar von 11{almborg inledde. 
Först hälsade han alla välkomna och 
vände sig särskilt till missionär Selfrid 
Eriksson och fröken Astrid Löfgren. 
Fru Hanna Eriksson var förhindrad att 
närvara vid mötet. Därefter påmindes 
om Guds ingripande i svåra lägen. I 2 

Kon. 4: 1-7 talas om en kvinna, som 
kom till profeten Elisa, klagande sin 
nöd. Men vi få också där se Guds un
derbara ingripande . »Samla tillhopa 
tomma kärl, men icke för få . Gå så in 
i din kammare - och gjut olja i kär
len .» Det var ett svå rt läge, som denna 
kvinna kommit i, och hon frågade: Vad 
skall jag göra? Det ropet kommer åter 

och åter. När Elisa va r kringränd av 
fienden ropar hans tjänare: »Ack, min 
herre, huru skola vi nu göra »? Den 
gången grep Gud in på sitt underbara 
sätt. På Elisas bön fick tjänaren se den 
stora här, som var samlad runt om Eli
sa. :Nlen fiendens ögon voro förblind a
de, de sågo intet. 

I denna tid, och särskilt vad mis
sionsarbetet beträffar, hopa sig svå
righeterna, och vi fr åga: Vad skola vi 
göra? Alla ha vi en känsla av att rädd
ningen är, att Guds ande verkligen Hlr 
liv i och genom oss. Vad skola vi göra: 
fråga vi. Gud svarar: För fram tomma 
krukor. Inte för få~ Gå så in i det för
dolda, inför Gud, och låt honom fylla i 
- i Jesu namn~ 

Fröken Astrid Löfgren talade däref
ter. »När "i en stund i tankarna skulle 
förflytta oss till Kina, är det ej bilden 
av kriget , bomber och kanonkulor , som 
jag vill måla», började hon. »Vårt fält 
har berörts av kriget och dess skådespel, 
och det har satt spår i arbetet och i de 
enskildas liv. Jag kan ej glömma mån
skensnätterna, då flyget drog in över 
vår stad, ell er då alarm gavs vid kväl
lens inbrott och det blev klart först på 
morgonen, men jag vill inte dröja vid 
det, utan vid hur Gud förmår bevara. 
Då alarm kom under våra bibelkurser, 
visste vi ej hur vi skulle göra: gå ned i 
grottan eller stanna kvar uppe. Vi läm
nade avgörandet till deltagarna. De sa
de: 'Vad ha vi att frukta, låt oss fort
sätta~' Så böjde vi oss i tyst bön, under 
det att flygmaskinerna kommo närma
re. D e drogo förbi - och vi fingo tac
ka för bevarande nåd. Kineserna tro 
verkligen på bönens makt och komma 
oss många gånger på skam. » - Sedan 
fingo vi lyssna till skildringar från ar
betet. :Missionärerna gå från hus till 
hus och bedja människorna komma till 
gudstjänsterna. De flesta ha förhinder 
av allehanda slag, en del lova - men 
komma icke. Det är som att arbeta mot 
en mur. Så komma de i samspråk med 
en kvinna, som sitter utanför huset och 
syr. De "isa en bild av elen korsfäste. 
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Det gripe r \n'innan, och de säga: »Dct 
\'ar för di g han dog, det var dina syn
der han bar. » Kanske hon fattar något. 
Det ~ir att så på en förhoppning. Det är 
G ud som verkar. Är det underligt om 
vi ropat att Gud skulle ge oss förnyel
se? Så började väckelsen i Hoya ng, Gud 
\'erkacle och utgjöt s in Ande, och det 
blev rörelse, ej blott bland de kristna 
utan även bland hedningarna. Gud för
rhår göra stora ting b åde i Kina och 
hä r hemma, blott han får göra vad han 
\' iII. Herren skall inte låta oss komma 
på skam. 

Efte r en kvartettså ng talade missio
llär ,S'elf6d Eril~ssoJ/,. Allra först fram· 
förde han en hälsning från sin hustru, 
som icke kunde n~irvara. Alla kamra
terna därute hälsade också, och i den 
h ~i.lsningen låg en hön: Bedj en! Vi ha 
alltid behov av förbön, men isynnerhet 
i tider som dessa. Den kinesiska fö r
samlingen bad också om sin hä lsning 
till Eder alla. Det var gripande hö ra 
kineserna bedja för vå rt land förrd. 
året, då det var så kritiskt. De visste 
vad det ville säga att vara i krig, och 
de vilie att andra skulle förskonå s där
ifrå n. De bådo, att Gud skulle beskydda 
\'årt land , och det h a r han gjort. S äkert 
;lr det svar pfl mångas böner. 

I den 23:e psalmen säger David: 
»Herren ä r min Herde , mig skall inte t 
fattas». De orden skulle jag vilja skri
\' a om så: Oss har intet fatt a t s . O ss har 
inte t fattats under denna vår för s ta pe
riod i Kina . Vi ha haft många up plevel
ser, som visa Guds storhet och omvå rd
nad. Och vi ha fått se bevis på G uds 
omsorg och ledning. T~ink på ·dlra re
so r~ När jag reste ut kommo vi på 1le
de Iha \'et i n i ett fruktansv ;irt åskväder, 
och blixten slog ned nära bå ten. I 11a
lackas undet mötte \,i en cyklon - men 
elen gi ck förbi ett par hundra meter 
fr ~lI1 båte n. Likaså på resorna i K ina. 
Vid ett ti llfäl1c gjorde vi en resa , S0111 

i normala fa ll tog I I/2 dygn ; den tog 
(,):, s nu 17 dyg n på °Tund a v kriget. Vi 
fin g o ta oss fram pfL ol ika S~ltt, j h~lll 
j'(.: .:,:·n. p;'t 6ppna \' agnar o. s. \'. , men vi 

kommo fram, och Gud beskyddade oss. 
Sedan nu under hemresan. Vi skulle ha 
rest i mitten av juni, men vi reste så 
snart vi fått visum och komma fram tvtl 
veckor innan kriget bröt ut. Hade vi 
vänta t till den först bestämda tiden, ha
d e vi varit mitt inne i Ryssl a nd vid 
krigsutbrottet ~ Och under kriget, under 
intagandet av staden, tillät Gud icke 
soldaterna att göra oss någon skada . 
Vid bombanfallet, då mi ssionsstationen 
förstördes, skadades ingen människa. 
En man i huset intill missionärsbosta
den begravdes under spillrorna, då det 
huset föll, men d å han grävdes fram, 
hade han icke en skrå ma. 1Hmga från 
staden kommo och sågo p å förödelsen 
och fr tlgade : Hur kunde detta ske utan 
a tt någon skadades? Ett under var de t 
S 0111 Gud gj orde. Guds löften blevo så 
le vande för oss, och vi kunde V;:1,ra 
trygga . Han var "år Herde och oss 
skulle inte t fattas. 

Det fattas oss ej heller tillfäll en a t t 
n~rka Guds verk. 11änniskor ha börjat 
fr åga efter det som bestå r. efter levan
de Gud. Från olika platse~' komma bö
ne r om mi ss ionärer, men vi ha icke 
haft någon att sända, och det har vari t 
svårt. En stor ljuspunkt är våra med
arbetare. De kunna resa omkring p?l 
landsbygden, och de göra det frivi Il igt. 
:\fär yi hade flyktingar på missi onssta
tionen, hade yi många tillfällen att pre
dika evangelium. De hade kommit för 
att få skydd, men det var m tlnga som 
lämnade stationen såsom nya männi
skor , födda på nytt ti Il ett levande hopp. 
Oss har ej fattats välsignelser. F ö r allt 
skall H e ri'en ha ~lr a från nu och till 
evig tid. 

Efter samkv~imet fingo vi höra änn u 
en kvartett si'l11 g , yarefter missions före
s tåndare ~1[Cirt i'Jl Linden avslutade med 
en ko rt aftonbön. 

Guds underbara g ~i.rningar , hj ä lp och 
ledni ng- va r det gen omgaenc1e ~ll11net, 
och a\'s lut n il1gen ut mYl1n ade i orc1en: 
»Hcrre n hjälper». Ett u nderbart löfte 
för dagar SO I11 kOl11ma. 

[f. n. 
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För våra små missionsvänner. 

Under augusti fingo vi en dag på 
Svenska Missionens i Kina expedition 
en postanvisning med en gåva, som be
skrevs så: »Kollekt vid vår lilla före
nings för S. NI. K. 'sommarmöte'.» 
Vårt intresse väcktes, och vi undrade 
huru denna förening kommit till stånd 
samt hur den arbetade. N u ha vi fått 
svar på våra frågor, och vi tro att des
sa svar kunna intressera särskil t de 
yngre bland läsekretsen. Vi införa dem 
därför: 

»Carl-Olof och Rolf ha sedan en tid 
tillbaka varit medlemmar i en junior
förening. En dag sade Rolf: 'Det finns 
ju så många föreningar av olika slag. 
Varför skulle inte vi syskon tillsam
mans själya kunna bilda en sådan?' - 
Sagt och gjort. Vi satte igång. En be
stämd dag i veckan sammanträffade vi. 
Småningom kommo vi också underfund 
med, att en förening måste ju ha ett 
namn. Vi skrevo upp namnförslag, och 
till sist blev det beslutat, att den skulle 
heta 'Betlehemsstjärnan'. Ordförande 
är Rolf, kassör och bibliotekarie är 
Carl-Olof, och sekreterare är jag. På 
våra möten läser en ur Bibeln, en annan 
sjunger eller spelar något, sedan ha vi 
några vittnesbörd o. s. v. - Ett biblio
tek ha vi också med 'I Livets Vår'-böc
kerna samt '.Marys hemlighet', 'Den 
Gode Herden' m. fl. böcker. Dem få vi 
l~l11a efter mötena. 

Vi ha månadsfester, för vilka vi be
stämma programmet på mötena. För 
närvarande hålla vi på att öva in en jul
pjäs, som vi skola uppföra i juldagarna. 

I somras hade vi ett sommarmöte, dit 
\Ti hade inbjudit intresserade. Vi talade 
om för dem ändamålet med vår före
ning. Programmet upptogs av omväx
lande tal, sång och musile Vi hade rik
tigt trevligt tillsammans, och efter mö
tets slut upptogo vi kollekt för Svenska 
Missionen i Kina. Döm om vår häp
nad, när vi fingo veta, att vi 'fått ihop 
6 kr.! 

I höst har vår lilla skara ökats. Vi 
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ha fått med oss flera barn, vilket vi 
naturligtvis äro mycket glada för. Och 
vi hoppas alltjämt, att vi ska bli flera 
och flera, som vilja gå vägen framåt 
som ljus i Guds här i kamp mot det 
stora mörkret i världen. Och nog ha 
vi erfarit sanningen av Jesu ord i Matt. 
18: 20: 'Var två eller tre äro försam
lade i mitt namn, där är jag mitt ibland 
dem.' 

De hjärtligaste hälsningar från alla 
medlemmar! 

Genom 
Solvei". 

HANS STJÄRNA I ÖSTERN. 

38:e ärg. 


Redigerad a v NIartin Linden. 

Innehållsförteckning: 

»Allt med Honom.» Av reseombudet 
Cust. A. Österberg. 

August Berg, en missionens pionjär och 
veteran. Av apotekare Karl Nilenius. 

I Kina för 34 år sedan. Av fil. d:r Karl 
Fries. 

Vår missionsuppgift, ett heligt arv. Av 
missionsföreståndare 111artin Lillde1l. 

Sändebud till Sinims Land. 
En ung mans missionsgärning i Kina. 

~-\v sekreterare ErIJ, Olsson. 
Hinder. Av missionä r Carl F. Blom. 
Aldste Chi Shang-ching i Hancheng. Av 

missionssekreterare 111artin Bergling. 
Glimtar från sjukvårdsarbetet. Av frö

ken Dagny JVordgren. 
Sådd vid alla vatten. Av fröken Gerda 

Gusta7./sson. 
Den osynliga, bevarande Guds högra 

hand. Av missionär Carl-Gust. Nord:... 
berg. 

Bered dig att möta din GudI Av missio
när Ake Haglund. 
Rekvireras från Svenska 11issionens 

i Kina Förlag, Drottninggatan 55, 
Stockholm. Pris häft. I: 75; kart. 2: 25; 
klotb . 3: 25· Vid köp av minst S ka
lendrar lämnas 25 % rabatt. Ej frakt
fritt. 
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Missionärernas adresser. 
Carl och Ethel Blom, l Swedish Missiol1, 

lVIalte o. Ida Ringberg, Y lmcheng , Sha . 
Frida Prytz, } N. China . Via 
l\·faria Nylin. I Peking. 

Swedish :Missiol1, 
Lisa GustafssoIl, I [shih , Sh<1.

}Runa Hägg. X. China. Via 
J Peking. 

l

Syvedish ?vIission, 


Estrid Sjöström, Chichhsien, Sha. 

Dagny Nordgren. N. China. Via 


Peking. 

I Swedish Mission, 
Åke och Frances } Y7-tngtsi, Sha. 

Haglund. N. China. Via 
Peking.J 

I Sv,:edish Mission,Arne Bendtz, Hoyang, She.Ida Söderberg, I China. 

l
Swedish Mission, 


Ingeborg Ackzell. Tali, She. 

China . 


Nils och Olga 

Styrelius, l Swedish Mission, 


Arvid Hjärtberg, ~ Pucheng, She. 

Hanna VVang, J China. 

Ebba Viden. 


Sv,redish Mission,
Carl-Johan och Elsie 	 l Mienchih, Ho.

Bergquist, I China. 

Swedish Mission, 
Ella Dahle. \ Shanhsien, Ho. 

China.I 
Johannes och Ingrid l Swedish :tvIission,Aspberg, Loyang, Ho.
Gösta Goes, China.jMaja Lundmark. 

Maria Pettersson, Swedish Mission,Gerda Carh~n, Sinan, Ho.lElna Lenell. China.Astrid Håkansson. J 

\ Sv,edish Mission, 
L. 	Hugo Linder. . KiJwngshan, Ho. 

J China. 

Hemmavarande missionärers och hem
arbetares adresser. 

Emma Anderson , 

Allgusta Berg, l 

Dagny Bergling, 

Dagny-Edla Bergling, 
 , Missionshemmet
\Vilhelm o. Margaret ~ Berglin cr I Sundbyb 

Duvbo, 
c1'g 2.Inez Bölli~g, 

Anna Janson , 
ILisa Lundberg, 

G. A. Österberg. J 

Rich. och Hildur Anderson, Hovsta. 
Martin och Birgit Bergling, Karlavägen 40, 

Duv'bo, Su.ndbyberg 2, eller S. M . K:s exp., 
Drottninggatan 55, Stockholm. 

Morris och Carola Bergling, Johannelund, 
Ulvsunda. 

Lisa och Hildur Blom, Östbroga, Alvsjö, el
ler S. M. K:s exp., Drottningat. 55, Stock
holm. 

Vera Ekborg, S. M. K:s exp., Drottninggatan 
55, Stockholm. 

N ath. och Elsa Engbäck, Lindhem, Vedu1I1. 
Sel frid och Hanna Eriksson, G: la Elementar

skolan, Klippan. 
Mimmi Folke, Sigurdsvägen 44, NocJuby. 
Gerda Gustavsson, Tånnö. 
Maria Hultkrantz, Nockebytorg 17, Nockeby. 
Judit Högman, Drömstigen 28, Appelviken. 
Martin och Anp..a Linden, Igeldammsgatan 

16, Stockholm, eller S. M. K:s exp ., Drott 
ningatan SS, Stockholm. 

Thyra Lindgren, S. M. K:s exp., Drottning
gatan 55, Stockholm. 

Astrid Löfgren, Lidingö Bostäder F, Li
dingö 2. 

Erik och Ingrid Malm, Tegelgat. 17, Örebro. 
Carl-Gustaf Nordberg, Berg, Hoverberg. 
Svea Pettersson, S. M. K:s exp., Drottning

gatan SS, Stockholm. 
Henrik och Hilma Tjäder, Nobelvägen 86, 

Malmö. 

INNEH AL L: 
Löftets stjärnor. - Nils Styrelius 60 år. - Vår förste missionssekreterare och något om hans 
gärning - Från Red. o. Exp. - Välkomstmöte. - Eör våra små missionsvänner - Missio~ 

närernas adresser. 

~xpedition: Drottninggatan 55. Telegramadress : "Sinim", Stockholm. 
Telefon: 104459. 105473. Postgirokonto n:r 50215. 

Boktr. A;B P. A. Palmers ltftr.. Sthlm. 
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ANSVARIG UTGIVARE: M. LINDf:N. 

FRUKTA ICKE! 
"Men han lade sin högra hand 

på mig och sade: Frukta icke." 
(Upp. I: 17.) 

Det var ett härligt budskap, som Jo
hannes fick mottaga mitt under det 
att han tyckte sig vara ensam och av 
människor övergiven på ön Patmos. 
Herren kom till honom och lade sin 

högra hand varsamt på hans skuldra 
samt viskade i, hans öra orden: "Fruk
ta icke!" - Det var tröst för den en
samme, och dessa ord ha också alltse
dan fått vara till mycken välsignelse 
för ensamma och sorgsna själar. Det 

är ett välsignat ord, som följes av 
andra trösterika ord, då Herren sä
ger: "Jag är den förste och den siste 
och den levande; jag var död, men se, 
jag lever i evigheternas evigheter och 
har nycklarna till döden och dödsri
ket." 

Den ensamme och dödsdömde apos
teln behövde icke frukta, då livets 

furste med all sin stora makt ville bi
stå honom. Döden med sina nedbry
tande krafter är eljest det som fyller 
människorna med fruktan, kval och 
mörker. Men, pris ske Gud, Herren 

J esus övervann döden, då han på kor
set bar våra synder, krossade Satans 
makt och vann en härlig seger. Därför 
kunna vi slippa ifrån att tillbringa 
evigheten i mörker, i de fördömdas bo
ningar, där "deras mask icke dör och 
elden icke utsläckes". Ja, till och med 
fruktan får nu vika ffrån ett lärjunga
hjärta, som har Jesus med på vägen, 
ty Herren viskar sitt: "Frukta icke!" 

Gud vare tac~, som sålunda har gjort 
allt väl för oss, då han friköpt oss ge
nom Jesu död på Golgata kors! Hal
leluja! 

Må vi då icke frukta för något! 
Hemma hos Gud i himmelen väntar 
oss endast stora överraskningar med 

. en evig frid och glädje, och där skola 
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vi få se Honom, som vi här trodde på 
och älskade. För evigt skola vi få va
ra där han är samt för evigt få leva 
och prisa honom. Broder och syster 
på väg mot detta härliga mål! Hör 
Jesu ord: "Frukta icke!" Det går hem
åt genom allt. Halleluja! Så bli sånga
rens ord förverkligade: 

"Det blir en 	skön och härlig dag, 
då vi få flytta, Du och jag, 
från denna jordens tåredal 
upp till Guds ljusa fröjdesal. 

Ja, detta är mitt sälla hopp, 
att det blir bättre högre opp. 
J a, detta är 	mitt sälla hopp, 
att det blir 	bättre högre opp." 

Bruno Pettersson. 

"Barnens 	Hem" 1 Duvbo 
30 år. 

"Barnens Hem", vad är det? kanske 
flera av vår missions yngre vänner un
dra. För många av de äldre väcker 
namnet säkert många minnen till liv, 
och till dem, som voro med vid dess 
startande och gåvo till dess uppförande 
eller voro med och hjälpte till med dess 
möblering och övrig anskaffning, pas
sar jag på att säga ett hjärtligt tack! 
I ären ännu i friskt och tacksamt 
minne, I kära vänner, som skänkte och 
sedan voro med om att måla förmaks
möbeln, I, som vävde gardiner till så 
gott som hela huset eller sydde lakan 
och örngott till alla sängarna o. s. v. 
Tack, varmt, alla! 

Nu har för länge sedan "Barnens 
Hem" blivit det egentliga :Missions
hemmet, sedan barnskaran, en efter en, 
vuxit upp och "flugit ur boet", och 
idel gamla befolka nu de flesta av dess 
utrymmen. Tillkomsten av Hemmet 
är emellertid så pass m~irklig, att en 

återblick därpå kanske kunde vara på 
sin plats. 

Under åren 	 1910-191 I återkommo 
från Kina 	 flera missionärspar med 
barn, och de 	då tillgängliga utrymmena 
i det gamla Hemmet och "lilla stugan" 
fylldes till bristningsgränsen. Av bar
nen behövde de flesta stanna hemma för 
att få svensk uppfostran - någon 
svensk skola 	i Kina fanns ännu ej, och 
blott provisorisk undervisning hade 
förekommit därute på ett par av våra 
stationer -	 av de äldsta missionärs
barnen voro 	redan en del omhändertag
na i olika privathem, men detta mera 
tillf~illigt . 

Behovet av ännu en byggnad på 
Duvbo syntes ofrånkomligt. :Men 
var få medel till detta ? Ja, det var frå
gan, som blev mer och mer brännande 
samt föremål för bön i den trängre mis
sioTlskretsen. :Medel, som kommo in för 
aruetet i Kina, kunde ju ej användas 
för byggnads ändamål i hemlandet, och 
stadgarna förbjö90, då som nu, Mis
sionen att sätta sig i skuld. Då kom 
- helt oväntat - tidigt på våren 191 I 
ett testamente från en person, som un
der sin krafts dagar väl ej haft mycken 
förståelse för Guds rikes angelägenhe
ter, men som under en lång sjukdoms
tid, då en nitisk Herrens tjänare, förre 
godsägaren Joh. Hedengren, flitigt be
sökte honom, fick sitt sinne vänt till 
Gud och hans verk. Dessa testaments
medel blevo grundplåten till det nya 
bygget. De utgjorde ju endast omkring 
hälften av den summa, som åtgick för 
byggande av det nya huset, men i tro 
på att Gud efter hand skulle förse med 
behövliga medel, beslöt Kommitten att 
påbörja byggandet. Plats utsågs, och 
grundstenen kunde läggas en av de för
sta dagarna i juni 191 I. 

Det blev en underbar sommar. Guds 
goda hand vilade över det hela på ett 
högst märkbart sätt. Av testamentsmed
len voro en del bundna, men just i tid 
för att byggmästaren skulle utfå sina 
betalningar, utföllo de behövliga sum
morna, och efter hand, då det krävdes 
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mera, inflöto gåvor fdn v~inl1 e r, som 
få tt kännedom om planen P ~l att bygga 
ett nytt hem. 

S åväl arkitekt som byggmästare vo
ro troende och gj orde sitt all ra b~ista 
vid arbetets utförand e, goda och hygg
liga voro ock de olika yrkesmän som 
anlitades, så att arbetet kunde utföra s 

bygget. Flera mi ssi onarer ta lade, myc
ket sång förekom samt först och sist 
tacks~igelse och bön. En rent gripande 
stillhet och mottaglighet förnam s. Guds 
Ande vilade m~irkbart öve r skaran. 

E fter den dagen måste arbetet for
ceras än mer. Och tack vare regn samt 
n?lgot s \'alarc v~lderlck blev detta möj-

Hemmen på Duvbo. »Barnens Hem» till vå·nster. 

i rask takt. Det var en ovanligt torr 
sommar; inte ett regn föll från det 
grunden lades tills taket var färdigt, 
men trots torkan höll vår brunn vatten 
hela tiden, och detta fastän stora mäng
der av denna vara åtgick vid grundens 
murning. Flera av grannarnas brunnar' 
torkade ut, och det var helt anmärk
ningsvärt att vår höll vatten. Vi fingo 
den sommaren så ofta tacka Gud fÖT 
hans under. Taklagsfesten, som kunde 
hånas en av de första dagarna i augusti, 
blev en verklig högtidsstund. Alla arbe
tarna bjödos på middag, och eftersom 
dagen var oerhört varm, serverades 
middagen fram emot kvällen ute i det 
fria. Efter densamma hade vi ett myc
ket gott möte i skogsbacken ovanför 

I igt. Til Is skolorna började m åste ett 
par rum bli färdiga, och de blevo det 
ocks?!.. rd"issionärsparet Hahne och de
ras 5 barn voro de första, som flyttade 
in i huset (omkr. den 20 augusti). De 
två rum, som de skulle bebo, voro då 
klara, men på en vanlig, bastant bygg
nadsstege måste de ta sig upp till an
dra våningen , ty någon riktig trappa 
fanns ej ännu. 

Det var en mycket dyrbar erfaren
het den sommaren gav oss av missions
vännernas kärlek och omtanke, som tog 
sig uttryck i gåvor och sändningar av 
alla de slag. En liten grupp vänner 
Småland Jade samman och köpte "varp 
och väft" till gardiner, som en i grup
pen vävde. ETl v;tn lade en dag en IOO

i 
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lapp i min hand med o rden: "B'2 ställ 
madrasser för det kir~~ ' Från ett håll 
kom e rbjudande om en uppsättning 
tvättattir~lj för harnens rum o. s. v . 

Enstaka udda möbler kommo också , 
mell det hvudsakligaste ti 11 harnen s 
rum hest iilldes, för att få det en
hetligt, hos en möbelfinna i östergöt
l and, som tidiga re le\'ererat ~indamåls
enliga och solida möble r till andra hem 
i Stockholms närhet. Penninggå\'or till 
den leveransen infl ö to ocksfL i rätt tid. 
Ja, förunderligt fylldes alla olika behov, 
så att när H e mmet i slutet av nOH~mber 
nalkades sin fullbordan, var det ej 
många luckor i bohaget. 

Lika torr och het som sommaren 
vari t , lika v åt och ru skig blev hösten 
det ~Lret, och dagen före invigni ngen av 
Hemmet - den sista november - var 
...·n typi sk sen höstdag med h ~illancle 
regn och mycket le riga \'ägar. Dm;bo 
var vid den tiden ej det v;i1ordnade 
samh~lll e . det nu är, 1;1ed viiIskötta ga
tor och I~ra belysning. Icke dess mindre 
l1ade en stor skara vänner \'ågat sig ut, 
omkring IS0 personer. Prinspare t Ber
ll.adotte gladde oss med sin n;trvaro, och 
i nomhus var det ju varm t och 1j ust. 
Kaffe ~>en'erade s , tal och sång avlöste 
varandra, och mycken bön och tack
s~ig e l~e Linnetecknacle kv~i.llens samva
r e . Hemmet fö r missionärernas barn 
var invigt. 

En av' dem S0111 ivrigast arbetat för 
det nva hemm ets tillkomst saknades den 
k\'äl1~n. De t \'ar pastor Josef H o lm
gren, som de n 29 juli samma år kallats 
att vara när Herren. Hans sista resa u t 
till Duvbo på vå ren - sj ä lva annandag 
pingst - gällde Hemmet. Fastä n redan 
cl~l rätt klen, måste han ut för att än en 
gång se den för bygget planerade tom
t en, och liggande i en vilstol i skogs
backen anförtrodde han i Guds händer 
på nytt både bygget och dem som i det 
planerade huset skulle komma att bo 
och utföra sin gärning. Hans sista tan
kar, innan han fullständigt bröts ner, 
kretsade i birleksfull omsorg kring 
missionärerna och deras barn. 
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Pastor Josef Holmgren. 

»}-Icm1TIcts » för::,ta {ö res ti'lJl cia rillna 
blev fröken E sther Sjögren, förut lä
rarirma vid Filipstads flickläroverk. 
Arbetet på Hemmet med de många ung
domarna översteg emellertid hennes 
krafter, och redan fkr ' ett år blev fr;L
gan om omhyte aktuell. P å själva tret
tondag~. afton ;\1' lC) l3 flyttade Erik och 
Mimmi Folke in som husfar och hus
mor, och de stannade kvar i j ~imt 5 år, 
eller tills de, ny ;'tret 1918, anträdde re
san till Kina ocll på Hemmet avlöstes 
a y mi ssi on;i rsparc t Vern·er och Gert
rud Vlester. Hal \'tannat ;\r s·enare, eller 
i början av juli I9I9, Illev det min tur 
att tr ~ida till. Egentligen \'ar det endast 
en förflyttning fr ill1 hus till hus, enär 
jag rätt snart eft.~ r min hemkomst från 
Kina 1909 anm odades vara husmor på 
det gamla hemmet. I uppgiften på Bar
nens Hem kvarstod jag med flera av
brott på grund av sjukdom, då olika vi
karier för längre elle r kortare tid 
tjänstgjorde, till I928. Den sommaren 
hemkommo August och Augusta Berg 
för att stalll'la i Sverige, och de övertogo 
den ro oktober samma år posten som 
husfar och husmor på Barnens Hem, 
50111 j ust vid den tidpunkten höll på att 
förvandlas till ett de gamlas hem. Allt 
efter som de unga flyttade ut - somli
ga för att på anna t I1f111 fortsätta sin 
utbildning, andra för att tillträda plat
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.:::er - fvlldes Hemmet ;t" s;\daila 11lis
~ion~. arb~tare, som ff)r ;'tlc1crs eller klen
hets skull ej kunde ;1. ten'~lllde ti II Kina. 
r 12 år r;icktc mission;irsparet Bergs 
krafter för uppgiften. Hösten 19.:1-0 an
togs fröken Lisa Lundberg S;\50111 Hem
mets förest;ll1da ri I1na . 

ender de senaste ;hen. eEl rummen 
p:t i'vfissionshemmet ej he lt upptagits 
av J11issjon~ircr (tillföljd a" de oroliga 
tiderna ha ju endast ett Lhal kunnat 
k0111111a hem fr;'ll1 Kina, och flera av 
vitra gamla har Herren tagit hem till 
sig), ha inackorderingar tagits emot 
för Lingrc eller kortare tid, Atskilliga 
l11issionärsl(andic1ater ha ocksil. d~ir haft 
sitt hemvist uncler y~inte- och utbild
ningstiden, och alltjiimt iir 1'fissions
hemmet en kär samlingsplrtts för 1'1is
siollens y~inner fr;l11 n~ir och fj~irral1. 
Siikert komma ock många a y dem att 
vid 3o-;h~.l11innet med oss innerligt 
tacka Gud för , 'ad Heml11et och lie1111nen 
under ['tr som g;ttt ff'ttt ,'ara f(Sr oss alla 
::::amt llcdbeclja fortsatt y;i.lsignelse öyer 
dem för tid som k011l llle r. 

* 
Anda sedan Barnclls Hems ti Ilkomst 

har elen ena l?ll1gsiclan i dess samlings 
rum prytts a \' ett stort fotogra fi, Josef 
Holmgrens, skiinkt a" en y;in, S0111 näs
tan iinda sedan :Missiollens början följt 
de,~s verksamhet med mycken k;irlek 
och rikliga gin'or. För ett par ftr sedan 
tillkom Erik :Uolkes fotografi och de n 
sistlidne 10 augusti ~{nnLi ett: August 
Bergs, Dessa tre l11~ins I i ys.\'iigar gingo 
i viss mån i olika banor. Erik Folke 
var banbrytaren i Kina och sedermera 
i n~ira 3 decennier missionsförestimda
re i hemlandet. Josd Holmgren var 
hanhrytarcn i hemarbetet och den för
niimstc tillskyndaren ay hemmen på 
Duvbo. August Berg var pioni:ir på ett 
visst avsnitt av S. 11, K:5 hilt, en trä
gen missionsarbeta re och i n;ira 3 de
cennier förestfll1da re p[t fäl tet samt i 
sitt livs afton, under de sista 12 åren, 
den alltid solige husfadern för sin sto
ra Duvbofamilj och alla besökare c\;tr, 
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den outtröttlige resetalaren i Sveriges 
bygder 111, 111., 111, m. Alla tre hade de 
dock ett gemensamt: r tidiga ungdol11s
;h g;lVO de Gud sina hjärtan, svarade 
ja till Guds kallelse, och cle gåvo ut si 
;la krafter i h:ingiven och villig tjänst 
iincla till slutet. Vi tacka Gud för clem 
och viilsigna deras l1l inne . 

1,[anar ej detta oss alla att ,'a ra de
ras efte rföljare, som i tro och tålamod 
utHtt löftena? Gud gin:: oss n~td att 
följa elen mani ngen ~ 

IJ/cz Bö/hl1g. 

V åra bönemöten. 
)\ven i detta nummer a\' dl r tidning 

,'ilja vi p;?lminna 0111 v;'tra bönemöten på 
S. ?d. K:5 expo och uttala ett "armt 
\-;llkonllllen till dem, S0111 ha tillfälle att 
del taga i bönestunderna. 

Få tisdag:s"~!/i!larl1a börjar hÖllemö
tet kl. 7,30 e, 111. och på f redagarna Id, 
.2 e, m. Båda dagarna lUlL/as 1Ilötena på 
S<:,!. Jhssionens i A iila· exp" Drottning
galan 55) 11I) StocldlOllII, 

KinaIänkarna i Stockholm 

samlas pi'! S. 11. K:s expeditioll tors

da.gen den J J no'u. kl. 7 e. m. V;ilkol11ila ~ 


IViissionärsinvigningar. 
l hopp 0111 el tt de planerade utresorna 

~.kola kunna företagas, komma vi att 
under den niirmastc framtiden. enligt nu 
uppgjorda planer anordna tre missio
niir::'ayskiljningar: Söndagen den J6 
no"u, sker frök·ell il/a.rg)t CederlLol1l1.s av
skiljning i samband med aftonsången 
Oscars kyrka i Stockholm: söndagen 
den JO nov. bli\'er fröken Gerty Kall
grens a,'skiljning efter högll1~issoguds

tj;tnsten i .Fredrikskvrkan i Ka rlskro
J~a, och söndagen den- 7 dec. sker fröken 
JIay 1-lolmströ17ls avskiljning på afto
nen i Betlehemskvrkan i Stockholm, 

Bedjen för etessa missionshögtider 
och för dem, S0111 cU skola im'igas för 

i 
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det heliga uppdrag, som dc hava erhål
Ii t! 

Försäljning i Stockholm för S. M. K. 

Försäljning för Svenska :NIissionen i 
Ki na anordnas a y syföreninga rna för 
denna mission på K. F. U. 111:s lokal, 
Birger Jarlsgatan 35, onsdagen den 3 
dec. Vi hänvisa till utförligare medde
lande härom på annat st~ille i detta num
mer av vår tidning men vilja ~iven h~ir 
P~l det varmaste anbefalla förs~i.Jjningen 
åt missionsvännernas kärleksfulla håg
komst. 1Hl så många som det l..:unna 
besöka den, och må elen framför allt 
ihågkommas i förbön! 

Missionstidningen Sinims Land. 

:rv1ed detta nummer av vår tidning 
medföljer ett postgiroinbetalningskort, 
vilket Limpligen kan am-ändas för pre
numeration på vår tidning. Priset blir 
i likhet med föregående år för helfu kr. 
2 :50; 2 kvartal I :50 samt för I kvar
tal 90 öre. Samtidigt som vi meddela 
detta, vilia vi rikta en varm v~ldian till 
alla vårå vänner: Hjälpen oss· af t fd 
prcnumeranter! - TvIå de förutvarande 
prenumeranterna förnya prenumeratio
nen. och må vi få mrll1ga nya prenume
ranter. Det betyder så mycket för v;lrt 
arbete. PrenumerantsamIare erhålla 
som vanligt vart sj~itte ex. gratis . 

Bedjen också för vår tidning! Vi kän
na djupt behm'et av Guds v~ilsignelse, 
vägledning och kraft i detta arbete. 
Bedjen att vi må få det, och mottagen 
vårt innerliga tack för stöd och hjälp, 
som så ki:i.r!eksfulltgivits åt oss! 

"Hans Stjärna i Östern." 

Sv·enska 1'fissionens i Kina illustre
rade missionskalencler » Hans Stjärna i 
Östern» föreligger nu brclig att expe
dieras, och rekvisitioner mottagas tack
samt på Sv. ~1issionens i Kina exp., 
Drottninggatan 55, Stockholm. Priset 
är i år häft. kr. I: 75; kart. kr. 2: 25 
och klotband kr. 3: 25 per ex. Då minst 
5 ex. reb:ireras Jämnas 25 % rabatt, 
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111en köparen betalar frakten. Vi motse 
med tacksamhet rckYisitioner. 

Boken om Erik Folke 
~lr nu snart färdigtryckt, och ,·i erinra 
om den. Boken är illustrerad och kom
mer att få en storlek av något över 200 
sidor. Priset bl il' kr. 4: - för häftat ex. 
Vi komma ocks?l att ti llhandahålla i 
linnehand inbundna ex. till ett pris av 
S: So. 

En missionärsdag på Duvbo. 

I samband med referatet från väl
komstmötet i förra numret elV yår tid
ning funnos ock några rader om en stil
la dag på Dm-bo. yilka a,- utrymmes
5bil ej kunde medtagas. De inflyta där
för nu: 

På torsdagen elen 9 okt. voro en del 
av båda kommitteernas ledamöter, hem
mavarande 111ission~lrer! missionärskan
didater och hemarhetare samlade ti Il 
»en stilla dag» P~l :"IIissionshemmet i 
Duvbo. 

Doktor Karl Fries ledde ett hibelstu
cliL11l1 över ~lmnet: Herrens vägar. U r 
Gamla Testamentet, isynnerhet Jesaja. 
framtogos ord, sorh visade målet Gud 
uppsatt för sina vägar. När och hur må
let skall uppn~ls har Herren förbehållit 
sig själv att avgöra, och det lönar sig 
icke för oss att söka utforska tiden. I 
Ps. 32: 8 säger Herren: »Jag vill lära 
dig och undervisa dig om den väg du 
skall ,-andra.» Vad vi behöva göra är 
alltså, att i trohet vandra på Herrens 
vägar, att för varje steg rikta blicken 
upp till Gud Fader så, att han med sin 
blick kan leda oss till det av honom 
uppsatta m;t!et. 

Efter en bönestund och lunch vidtog 
ett samtal om en del frågor och uppgif
ter. 

En kärlekens och samhörighetens 
ande präglade hela samvaron, och den
na dag skall säkert binda oss alla ännu 
mera samman. H. B. 
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Ett femtioårsjubileum. 

Svenska Baptistsamfundets kinamis
sion har firat jubileum. I Blasieholms
kyrkan hölls den 19 okt. en v~ilbesö~d 
och imponerande högtidsgudstjänst, tIll 
vilken undertecknad inbjudits att llär
vara såsom represental~t för Svenska 
1/Iissionen i Kina. Ej mindre än 16 ta
lare hade ordet vid detta möte, och där
.jämte förekom både solo- och kör.sån~. 
Ett synnerligen gripande moment l mo
tet var dä den 84-ärige doktor J. By
ström, efter det att missionsförest~mda
re Danielson tackat för Byströms in
sats i deras missionsgärning, utropade: 
»Låt oss tacka Gud!» och sedan med 
klar och tydlig röst ledde i tacksägelse 
och bön.

För Svenska 11issionen i Kina är det 
en glädje att veta, att Hudson Taylors 
besök i Sverige 1889 fick bli till upp
muntran och hjälp för banbrytarna i 
baptisternas kinamission. Nlr. Taylor 
besökte nämligen då också Betelsemina
riet, Baptistmissionens utbildningsan
stalt, och fick genom Guds nåd där ge 
intryck av bestående värde. Hudson 
Taylors resa i Sverige planlades av 
S. )\1. K:s dåvarande sekreterare, pas
tor Josd Holmgren, och vi fingo alltså 
vara med och stärka intresset för mis
sionsarbetet i Kina inom Baptistsam
fundet. Nu var det en stor glädje och 
uppmuntran att få vara med på deras 
stora högtid. Den gav rik anledning till 
tacksamhet och stärkte frimodigheten. 
- Gud välsigne Baptistmissionens ar
bete i Kina under kommande år! 

il1artin Linden. 

"Fruktsam i lidandets land." 

Khw rnlandsrnl~Ssionells arbete är I94-0. 

En inledande artikel i årsberättelsen av 

F. H oughton. 

Denna års berä ttelse uts~indes j ämt 75 
år efter det att det första stora ressäll-
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Hudson Taylor, Kina Inlandsmissionens 
grundlå·ggare. 

skapet av missionärer tillhörande Kina 
Inlandsmissionen med segelfartyget 
»Lammermuir» utreste till Kina. Den 
resan, som fått en så detaljerad beskriv
ning i den andra delen av Hudson Tay
lors levnadsteckning, låter oss ana hela 
Missionens historia i åtminstone tre 
olika hänseenden. 

Fartyget var under resan så utsatt 
för svåra stormar, att ankomsten till 
Shanghai nästan kunde sägas vara ett 
under. Ett under är det också att Guds 
gärning i )\/Iissionen bestått provet un
der de tätt på varandra följande upp
lopp, uppror och krig, som det knap
past går att göra upp en fullständig 
förteckning på. Utomstående ha vid 
flera tillfällen profeterat om· mis
sionsarbetets misslyckande och slut, 
men varje gång har det som är av 
Gud i gärningen oskadat gått ige
nom lidande' och prövningar av all
ra svåraste slag. Det såg ut som om 
djävulen hade en förbinsIa av faran, 
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som hotade hans rike i Kina från rese
närerna på »Lammermuir», och sökte 
hindra dem; och ofta sedan dess har han 
hedrat oss med h~iftiga och långvariga 
anfall. - - Ordet »lidande» är också 
en träffande beskrivning på erfarenhe
terna under år 1940'. Vi ha upplevt ur
sinniga, oförnuftiga bombardemallg, 

a tt de genom Guds nåd fingo h~ira 
frukt till Guds ära och människors 
frälsning. Den ene efter elen andre av 
besättningen blev påverkad , och flera 
blevo omvända. - - »Ingen», sade 
Huc1son Taylor, »blir en själavinnare 
genom att resa över de stora haven.» 
iden dessa män och kvinnor gåvo prov 

Kina lnlandsrr:issionens hus i~Hankow. 

särskilt i västra Kina, och utstått faror 
från stridande ar111eer, då striderna gått 
fram och tillbaka P ~L ett halft dussin 
fronter. Vi ha haft att uth ~lrda intensiv 
misstänksamhet från den angripande 
armen och nödgats rycka upp våra röt
ter från platser, där vår närvaro tro
ligen skulle leda till s\' årigheter för den 
inhemska kyrkan. Vi ha också åsam
kats lidande från rövare i »ingen-mans
land», de icke sm;l områdell, dar var
ken centralregeringen eller ockupatiolls
myndigheterna ha makten. 

En annan sak, som var utm ~irkande 
för resen~irerI1a p~t »Lamri1ermnir», var 

på sin kallel se genom att göra »Lam
mermnlr» till sitt tillblliga missions
bIt. - Somliga undra om icke Kina 
Tnlandsmi ss ionen har förverkligat syf
tet, som gjorde att .Nlissionen började 
sin \'erksamhet, och om den i sin nuva
rande form med mer än 13°° missionä
rer alltj;imt ~ir ett verktyg i Guds hand 
för att utföra hans vilja. Nåväl, ha vi 
förlorat ivern att förkunna evangeli
um, elen iver som »Lammermuir»-mis
sioJl.iirerna voro gripna av, då lyda vi 
ej hingre missionsbefallningen och kun
na lika väl börja an,'eclda vårt arbete. 
?den om de 1.300 äro fyllda av samma 
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lidelse S0111 deras bröder för 75 ~tr se
dan, 0111 deras rop alltjämt är: »Ve mig 
om iag icke förkunnar evangeliu111», och 
om -de i nu hastigt förändrade omstän
di o-heter och i nästan förlamande osä

b . .. 

kcrhet söka nya vägar att V1l1na man
niskor för att p{t allt sätt frälsa några, 
ia, dtt har :Missionen alltjämt en fram
tid, ett syfte S0111 ingår i Guds kärleks 
avsikt. Arsber~ittelsen visar också, att 
vi Hltt vara fruktsamma i vårt lidandes 
land, rnen 111.å Gud beyara oss från tj-l1
frecJsst~illelse med de vunna resultaten, 
på det att Gud icke må söka frukt för
gäves eller finna så litet, att vår till 
varo ej kan anses berättigad. 

9.3 18 dop i församlingar i förening 
med Kina Inlandsinissionen under 
1940 s~i.ger kansk-e ej så mycket. Siff
ran kan väl dock vara ett uttryck för 
att n;tgot sker, och vi prisa Gud för 
varje seger, som n.1l1ni ts_ En ömy~ind 
på ett hårt och sdtrarbetat fält kan in
nebära mera tro, bön och tårar än ett 
tiotal ol11v~lnda på en annan plats, och 
vad skulle vi ej kunna hoppas av fram 
tiden 0111 en här och en annan där trod
de på Gud S;tS0111 Hudson Taylor, pre
dikade Kristus s~lsom Ch. Spurgeon 
och var villig att ge ut sig själv för 
Gud såsom Henry 11artyn? Vi äro skyl
diga våra förebedjande vänner att sam
manföra statistik, men denna visar ej 
resultatens kvalitet. Vi veta ock, att vi 
längta efter ett Andens verk, som går 
mycket mera på djupet och breder u[ 
sig mycket mera över hela det stora fäl
tet. Det behöver gå på djupet, ty An
dens frukt i de kristnas liv, kinesers 
eller missionärers, ~ir mera dyrbar i 
Guds ögon än en ökni.ng av församling
arnas medlemsantal, och det behöver bli 
mera utbrett, ty då vi se på antalet döp
ta och proportionsvis jämföra det med 
folkmängdens tillväxt, kunna vi ej 
känna oss tillfredsställda, ej heller då 
vi tänka på antalet av dem, som delta
ga i arbetet. 

En tredje erfarenhet från »Lammer
muir» vill jag ocks;l erinra om. Fien
den lyckades ej förstöra skeppet eller 
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Frank Houghfon, -Kina Inlandsmissionens 
nuvarande ledare_ 

förhindra nådens verk bland besättning-.: 
en. iden för en tid lyckades han nästan 
i att undergrä ,-a enhet-en bland de utre
sande och i att på s:t sätt upphäva verk
ningarna av dera s vittnesbörd. Lidan
de förh'indrar oss icl(e att bära frukt, 
men intet arbete för Gud han i längden 
ha fram gång) 0111 crrbetar'naicl?e var och 
en för sig stå 1: hvsgClIlenslwp med H 0

1wln, smit är huvudet, och 1'Ited -varand
1'([ genom -l101l0m. Dessa h~tndelser om
bord på »Lammermuir» stå såsom en 
varning för oss. 

Om vårt arbete burit frukt, så är 
detta ett tecken P;t att Herren fortfa
rande är med oss. Ett annat bevis här
för ~tr att Gud fyllt de materiella beho
ven under det g[ll1gna året trots krig i 
både Europa och Asien. Och det upp 
muntrar v;lra hjärtan att se huru hund- . 
ratals V~lnner i hemländerna under lidan
de överflöda i givandets nåd. Detta är i 
sanning en frukt, som rikligen k·ommer 
dem sjäh-a till godo, »ett heligt och 
Gud välbehagligt offer», och till alla 
dessa givare samt särskilt till dem, som 
inför personliga s\'~trjgheter och faror 
beslutsamt forts~ltta med att dela sitt 
goda med oss, ~iro vi tacksamma att få. 
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rikta orden: »Så skall ock min Gud, 
-efter sin rikedom, i full t mått och på 
<ett härligt sätt i Kristus Jesus giva 
·eder allt vad I behöven .» 

Inlw1'I'tSter 1tndcr 1940. 

'Gåvor i 
Storbritanl1ien U.S.A. $ 230.287 :03 
Nordamerika ~~ 226·737 :37 
Austi:alien » 4 2 .95 2 =7 0 

Kina - » 27·997 =74_ 
$ 52 7.974:84 

~Nlottaget i Kina för associe
rade missioner 89.844: I 3 

Summa U.S.A. $ 617-:818:97 

Intet har fattats oss. Prise rna ha 
böjts våldsamt i somliga delar av Kina, 
men den fördelaktiga kursen har gjort 
-det möjligt föl' oss att deja ut förhöjt 
underhåll. I de inre delarna av Kina 
:är det nu omöjligt att skaffa mycket, 
som vi tidigare ansett vara nödvändig
betsartiklar, och man får d~ir göra 
samma erfarenheter som många få gö
ra i Europa. I\1en under all t få vi 
-stämma in i den lovsång, som genera
tion efter generation av Kina Inlands
missionens missionärer sjungit: 

Vår himmelske Konung är god. 
Han alltid förbliver vår vän. 
Hans kärlek och makt likt en flod 
väller fram utan gräns, flödar än. 

Det är Jesus, vårt A. och vårt O. 
Hans Ande städs leder vår färd. 
På Honom vi hygga vår tro, 
lovsjunga hans nåd, oss beskärd. 

(Fr-i ö·vers. av Af. L.) 

Skriv till missionärerna! 


Bed för missionärerna! 
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Ett brev till "Kinaiänkarna." 

(Insänt) 

Kära Länk! 

Detta är en filmhistoria! -Men det ~ir 
något mera också, som Du strax ska få 
veta. 

Det var en höstsöndag i fjol. En a v 
S. M. K:s missionärer hade yarit hos 
mig på besök, och vi hade haft en ljuv
lig dag tillsammans. På kvällen skulle 
hon resa ut igen till Duvbo, och där 
skulle Carl-Gustaf Nordberg yisa Mau
ritzbergsfilmen. Jag var mycket, myc
ket ledsen för att jag inte kunde följa 
med. Det skulle ha yarit så roligt att få 
se den och på nytt få leya om den un
derbara »veckan ». Det var också enda 
gången, som han hade tillfälle att visa 
den i Stockholm, trodde hon. I\{en 
plikten kallade, jag fick vackert stanna 
hemma. 

Vi hade sagt adjö och hon var på 
väg u t. I\1en i dörren "ände hon sig om 
och sa', kort och bestämt: »Jag ska allt 
be Gud, jag, att du får se filmen i alla 
fall! » Sen gick hon. 

Föl iande torsdag kväll var det hink
möte. 'Genast, då jag kommit inom dör
ren till expeditionen, fick jag veta: 
» Carl-Gustaf är här i kväll och ska 
visa Nlauritzbergsfilmen.» Jag vet inte 
vad jag sa'. Kanske teg jag. r/len Du 
må tro, att det kändes underligt i hjär
tat. Och på samma gång kände jag mig 
så jublande glad. Vår store Gud! Att 
Han brydde sig 0111 en så barnslig bön! 

På sista tiden har denna historia 
dykt upp i mitt minne gång på gång. 
Och nu har jag berättat den för Dig, 
kära Länk. Och sedan har jag tänkt, att 
tala med Dig om en sak. Du kanske vet, 
eller förstår, att S. :NI. K. just nu und
rar, vem Gud skall any~inda för att fyl
la d e stora behoven, stora bl. a. med 
tanke på missionärer, som snart hoppas 
få resa ti II Kina. 

:Men vad kan Du och jag göra å t den 
saken ? Jo! Vi kan fatta Y9-r<lnclra~ 
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händer till ett enkelt, fast beslut: »Jag 
ska all t be Gud, jag. att Han skickar de 
medel som behövs ~ » 

Vill Du? 
Din 

Län/t-vä1/. 

Ett märkligt 2oo-årsminne 

har firats i Vänersborg. Stadens fri
kyrkliga församlingar högtidlighöllo 
gemensamt minnet av den första väc
kelserörelsen i staden. Från hösten 
1738 fram till 1741 fanns nämligen i 
Vänersborg en friförsamling, den förs
ta i västra Sverige. I Stockholm hade 
1734 en liknande församling grundats 
med Sven Rosen och Carl :Michael von 
Strokirch som ledare. Den senare be
sökte även bland andra platser Väners
borg. Församlingen i Vänersborg grun
dades av prästmannen Christian Ulrik 
Lenberg, son till stadens borgmästare. 
Rörelsen i denna stad härledde sina röt
ter dels från Stockholm, dels från Gö
teborg och Främmestad, där pietistiskt 
påverkade präster verkade. 

Vänersborgsförsamlingen rönte myc
ket motstånd och förföljelse från både 
andliga och världsliga myndigheters 
sida. Lenberg blev avskedad från sin 
adjunktstjänst, och en 18 månaders 
rättegång mot församlingsmedlemmar
na slutade med att flera dömdes till 
landsförvisning. Denna dom, som led
de till församlingens upplösning, föll 
den 14 juli 1741. 

Pingstmissionen bygger kyrka i Bra
silien. 

Till invigningen a v en kyrka som har 
sittplatser för 500 personer samlades 
omkring 2,000 i Bahia i Brasilien nyli
gen. Kyrkan blev fullpackad i b~tde hör

sal och mindre salar, och ända ute på 
gatan stodo massor av folk. En vecka 
senare döptes 62 brasilianare i den nya 
kyrkan. Tidningarna ha välvilligt om
talat missionens arbete, ehuru i försik
tiga ordalag. med hänsyn till den ka
tolska majoriteten av befolkningen, be
r ~i ttar i E\'angelii Härold missionär 
Aldor Pettersson. som verkar på 
Pingstmissionens hit i Brasilien. 

Lång resa. 

N~ira ett halvt ~lr har det tagit för 
missionären, fi l. kanel. Sigurd Ohlsson 
i Svenska Alliansmissionen att resa 
fr ån Sverige till missionsfältet i Indi
en. Han bmnade Sverige den 5 mars 
och reste över Petsamo, Buenos Aires, 
Panama, Los Angeles och Australien 
samt anlände till Bombay den 25 sep
tember. Kriget gör missionärernas re
sor både långa och dyra . Ivlissionär 
Ohlssons resa gick till över 5,000 kro
nor. 

Abessinsk församling lfick tillbaka sin 
kyrka. 

Inten;arsity FellO\yship, en evange
lisk studentföreni ng i Storbritannien, 
har mycket verkat för att kristna stu
denter skulle resa ut som missionärer 
till icke kristna folk, och hittills ha om
kring 300 a v dess medlemmar ingått i 
missionärskallet i olika länder. 11 ~tnga 
medlemmar av föreningen göra också 
som statstjänstem;in i engelska koloni
er en betydelsefull insats. En av dessa 
har hamna t i Abessinien som officer 
och a v allt att döma fått en inflytelse
rik post i en av provinserna. Till honom 
vände sig nyligen den infödda evange
liska församlingen i Lakamte med en 
vädjan att återfå sin kyrka, som av den 
italienska regimen ö\'erlämnats å t ka
tolikerna. Officeren tillkallade några re
p resen tan ter för försami ingen sam t den 
katolske prästen och tillfrågade så den 
senare hur han kommit över kyrkan. 
Denne hänvi sa de till italienarna. Äm
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hetsmannen framhöll emellertid, att ka
tol ikerna borde kunna bygga sig kyrkor 
si~i1va, liksom de evangeliska gjort. Så 
f6rordllac1e han att kyrkan skulle återgå 
till dess rättmätiga ~igare, dcn evange
liska fön:.amlingen. Följande söndag 
höll församlingen åter efter fem [ll-S up
peh?t11 gudstjä;1st i sin kyrka, och offi
ceren var si~dv n~ir\'arande. Han har 
sedan i ett' bre,- ti II England om tala t, 
att ehurtl han inte förstod de inföddas 
gudstj ~i. l1 stspr flk, e rfor han den starka 
st~imningen och uppbyggelsen i guds
tjiins ten . 
. Lakamte ligger på Evangeliska Fos

terlands-Stiftelsens missiollshi.1 t i Abes
SlIllel1, och missionsförest?ll1dare Nils 
Dahlberg var sj~llv för åtskilliga ~lr se
dan med om invigningen av den ifråga
,-arande kyrkan. j\ieddelandet härovan 
har natt missionsexpeditionen i Stock
holm genom Inten'arsity FeJJowships 
sekreterare i London, dr Douglas John
son. 

Kristen tanke och Kinas andeliv. 

Det sker mycket i Kina i våra dagar. 
Och det ~ir egendomligt att iakttaga, att 
av ett ont, kriget, kan komma oväntade 
följder. 

Uncler dessa fyra krigsår ha missio
närerna och de övriga kristna arbetar
na gjort S;l mycket för Kinas folk, att 
kineserna fått en helt annan syn på 
missionen och missionärerna. :Man 
spörjer efter motivet till deras osjälvis
ka arbete. Förr ansågo många att mis
sionärerna voro agenter för en främ
mande imperialism_ IVfen nu har man 
lärt sig hysa förtroencle för dem. 

Detta omslag i inställningen till 
missionen kommer också till synes i lit
teraturen. D et finnes nu en rad goda ki
nesiska kristna författare . :Men också 
de icke-kristna författarna ha begynt 
få bl ick för kristendomen, varför det 
nu icke såsom tidigare råder ett svalg 
mellan kristen och icke-kristen littera
tur. Srl t. ex. är det gansl<a vanligt att 
hos Kinas b~ista nu levande författare 
finna tal rika ci tat ur Bibeln. 

LAND 10 nov. 1941. 

Annu en intressant iakttagelse: 
den gamla kines iska litteraturen fanns 
en mängd uttryck hämtade från buddis
me11. Detta kan till en del förklara var
för buddismen Sil hastigt trängde ige
110m i Kina och satte så djupa spår. Nu 
ser man samma företeelse med hänsyn 
till kristna uttryck, såsom »det förlo
rade Hret», »ko rset », »den bittra kal
ken» o. s. v. Likaså ser man ofta bibel
citat i tidningar och tidskrifter. 

r~SA~D LITTERATt:R. 

TrriIL S'i.'enslw Allians1l1issionells Bokförlag, 
Jönköping . 

Visshe t och frid. Av G. Dahl. Pris I kr. 
E n liten uppbyggelsebok på 44 sidor, som 

i fem kapitel behandlar följande ämnen: Kan 
m änni skan bli v iss om s in frälsning här i li
vet? Det finnes möjligh et att komma till 
verklig visshet, Grundvalen för frälsnings
vis shet, Andens vittnesbörd, Kan en männi
ska vara fräl~t ut an att äga inre visshet där
om? - Enkelt och evangeli skt behandlas 
dessa iimncll, och boken kan därför varmt re
k0J11l11 el1dcf<1 s . 

M. L. 

Kristi lära. Av David Hedegård. 110 sid. 
Pris kr. 2: 25 . 

Denna bok, S0111 i första hand är avsedd 
för Evangeliska Skolan i Kortebo, men Som 
säkerligen också kan vara till hjälp vid det 
enskilda bibelstudiet, är ett försök att fram
lägga. Nya T esta mentets grundsanningar ge
nom att i systemat isk ordning sammanställa 
N ya Testamentets huvudord . Såsom en fö
re-bild har en bok av den danske biskopen 
Eric Pontoppiclan, översatt till svenska 1772, 
t jänat, och inneh tdle t i denna Pontoppidans 
bok angavs i titeln sålunda: »Det väsentliga 
i de Chr istnas Tro och leverne. Föreställd 
allena med JCS1t Christ i och hans apostlars 
egna orcl, utan inblandning av Människiliga 
Tilläggning"r eller Förökningar.» 

Förutom de sammanställda bibelorden in
nehåller Hec!eg1'trds bok l\tfartin Luthers lilla 
kdtekes och de allmänkyrkliga trosbekännel
sernd. M. L. 

Solllpp gå ngen - På Konnngens bud. III. 
i\'Iissionskalender 1941. XXV årg. Pris 
kr. 2:25. 

Liksom föregående år bjuder kal endern 
på ett sy nnerligen rikt och omväxlande in
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nehtdl, och elen har många framstående och 
välkända personer st\som medarbetare. Den 
har r 59 sidor, och priset m;lste alltså sägas 
vara ltlgt. Vackra bilder göra innehållet le
vande för l;isarel1. ilf. L. 

Under julhelgen. En jultidning. 32 sidor. 
Pris kr. I: 20. 

Medverkande i denna jultidning äro: Pas
tor '1'h. Elm, komminister Nils Bolander, 
professor Gustav Sunelelin, fi\. e1:r Laura 
Petri, föda ttarinnan Ester Lindberg, pas
tor Einar Rimmerfors, missionssek r. G. 
\"-likström, författ ar innorna Ebba Segerstrå
le och Märta Hjälm-Johansson samt skrift
ställ,Hen Pehr Johnsson . - Tidningen är 
vacker och med tilltalande ut s tyrsel. 

M. L. 

När det lir jlll, pris 60 öre, Levande .vatten, 
pris 45 öre, samt Julglädje, pris 35 öre, 

äro tre andra jultidningar, som kommit oss 
till.handa från samma förlag. De äro också 
innehållsrika och vackra och kunna på det 
varmas te rekommendera s . 

Af. L. 

HANS STJÄRNA I öSTERN. 
38:e ~lrg. 

Redigerad av 1l!a-rtin L1:1ldc1l. 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 
»Allt med Honom.» Av reseombudet 

Gust. A. Österberg. 
August Berg, en missionens pionjär och 

veteran. Av apotekare Karl Nilenius. 
I Kina för 34 är sedan. Av fil. d:r Karl 

Fries. 
Vår missionsuppgift, ett heligt arv. Av 

missionsföreståndare 111artin L1·nden. 
Sändebud till Sinims Land. 
En ung mans missionsgärning i Kina. 

Av sekreterare E-rik Olsson. 
Hinder. Av missionär Carl F. Blom. 
Äldste Chi Shang-ching i Hancheng. Av 

missionssekreterare 111artin, Bergling. 
Glimtar från sjukvårdsarbetet. Av frö

ken Dagny Nordgren. 
Sådd vid alla vatten. Av fröken Gerda 

Gustavsson. 
Den osynliga, bevarande Guds högra 

hand. Av missionär Carl-Gust. Nord
be-rg. 

Bered dig att möta din Gud! Av missio
när Ake Haglund. 
Rekvireras {dm Svens).;:a :Missionens 

i Kina Förlag, Drottninggatan 55, 
Stockholm. Pris häft. 1:75; kart. 2 :25; 
klotb. 3 :25· Vid köp av minst 5 ka
lendrar l~imnas 25 % rabatt. Ej frakt
fritt. 

Försäljning. 

Syföreningarna Stockholm för 
Sv·cnska :Miss ione n i K ina anordna OIlS

dagen den 3 dec ember försäljnin g till 
förmfll1 för rvfissionen p?l K. F. U. 111:s 
lo/wl ) Birger Jarlsgatan 35 (ing~l11g 
från Snickarebacken) . Försii ljningen 
hörjar kl. 10,30 f. 111. Andaktsstunder 
hållas kl. 12 111. och 7,3° e. 111. 

G~lvor, ;i.ven in natura, mottagas tack
samt under nedanstående adresser samt 
på S. 1l!. K:s e~rp ... Drottningg. 55· Vi 
bedja i detta sammanhang att s~irskilt 
Hl påminna om bulte1l ) S0111 på grund av 
ransoneringsbestämmelserna s~i.rskiJt be
höver ihågkommas och som förestås av 
fru Olga lviagnusson. 
Doktorinnan Afaria Berg) Hantverkare

gatan 28. 
Fröknarna 111. och JV. Cavalli.. Oster

malmsgatan 72 , 4 tr. 
Fru B ell Fries) Solt;ippan, Stor~ingen. 
Fru Jud1:t H ög11'la11.} Drömstigen 28, 

Appelviken. 
Fru 111ina Jolzansso'J/. ) Aura v~igel1 10, 

Djursholm. 
1?rn Olga 111agnusson} Garvare Lundins 

Gränd 3. 
Fru 1"\;[ary von 111almborg} Engelbrekts

gatan 13. 
Fru Reda Redell} Hälsingehöjden 9. 
Fröken Thyra Sandstedt, Vesslevägen 

40, Alsten. 
Fröken Sigrid Sucksdorff} Igeldamms

gatan 16. 
överstinnan Lou·isa Tottie} Storängen. 
Fru Karin Wennerström ) Lidingö. 

Gåvor avsedda för »Kinalänkarnas 
bord» mottagas på S. 111. K:s exp.} var
vid särskilt bör angivas, att g åvorna 
~i.ro avsedda för detta bord. 
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REDOVISNING 


för medel influtna till "Svenska Missionen i Kina" under okt. 1941. 


Allmänna missionsmedel. 

1369. A. B., Alvsjö ............. . 
1370. »Jer. 33: 2-3», till Ville 

Berglings underh.... '.' ..... 
1371. lVI. o. ]. v. :M., Sthlm, i st. 

för blommor vid Mina Stål
hamma rS bår ............. . 

1372. H. H., Virse rum, »Herrens 
tionde» ......... '.' ........ . 

137:-3. 1'11. H., rVlagra, »till vär älska
de ]udiths minne» ........ . 

1374. Kinakretsen, Gbg, koll. vid 
Gerda Gustavssons föredrag, 
till G. Goes o. C. G. \"ord
bergs und erh. . ..... '.' ..... . 

137:3. A. L., Kläckeberga .... . ... . 
1378. »En Hink» ................ . 
1379. B. S., Sthlm ... '.' ........ . . 
1380. »Ti ll missionen» ........ . . . 
1381. S. N., Längträsk .......... . 
1382. K. F. S., Vinslöv, »Å t Her

ren» ...................... . 
1383. »1 st. för att köpa någonting 

åt mig själv» ............. . 
1384. S. A., Skelleftd, »tackoffer» 
1385. G. H., Luleå .............. . 
1386. 1''1'1. N ., Säffle ............ . 
1387. E. ]., Boden, till Joh. Asp

bergs underh. . ........... . 
1388. E. E., Bankekind .. .. ..... . 
1389. Koll. vid Sydsv. K.F.U.K.

distr. årsmöte i Karlshamn 
28/9 ........ ...... ........ . 

1380. M. B., Eksjö, till E. o. C. ]. 
Bergquists underh. . ....... . 

1391. Holmestads kyrkl. sykrets .. 
1392. S. K ., Söderköping ....... . 
1393. S. R., Malåträsk, till Maja 

Lundmarks underh. 10 :-, H. 
vVangs d:o 10 :--, till missio
närernas utresor 10 :-- ..... . 

1394. A. A., Kungsgården ...... . 
1395. Koll. i Sundbybergs kapell 

5/10 .... . ................. . 
1396. A. o. U. e, Sthlm ........ . 
1399. »Ett tack till min himmelske 

Fader» gm A. B., Skellefteå 
1400.. H. J...................... . 
1402. Redbergslids syfören. 15/9, 

resebidr. ....... .. ........ . 
1403. Koll. i Lokrume 19/9 ..... . 
1404. D:o i öja kyrka 21/9 ..... . 
1405. D:o i Hamra 22/9 ........ . 
1406. D:o i Vamlingbo23/9 ...... . 
140.7. D:o i H ab lingbo missionsh. 

24/9 
1408. D:o j' 'H~~"cih~~' ~5i9' : : : : :.: : 

10.:

400:

10.:

50:

50:-

55:95 

40:
20.: 
10:
35:
10:

50: 

40.:
10.:

100.: 
30:

50.: 
25:

52:25 

50:
50.: 

6:50. 


30:
125:

10-: 
75:

10.0.: 
35:

50.:
28:
34:
20.:20 

11:10. 

35:52 

12:

140.9. 

1410. 
1411. 
1412. 

H13. 
1414. 
141:3. 
l -U6. 
1,-117. 
1418. 

1-1:19. 

1420. 
1421. 

1422. 
1423. 
1426. 
1427. 
14~8. 

1429. 
1430. 
1431. 

1432. 
1433. 
:1.438. 
1.438. 
1440. 
1441. 
1442. 

1443. 
144L1. 
1445. 

1446. 

1449. 

1450. 
1451. 
1452. 

1453. 
1455. 
1456. 
1457. 

1458. 

1459. 

H61. 

D:o vid Kyrkl. Ungd.fören 

missionsmöte i Alva 26/9 .. 

D:o i Burskyrka 27/9 ..... . 

D:o i Stånga kyrka 28/9 .. . 

D:o vid Barngudstjänst i 

Burs k:yrka 28/9 .......... . 

D:o i När 29/9 ........... . 

D:o i Garcia 30/9 ...... '.' .. 
D:o i Etelhem 1/10 ....... . 
Alskog Kyrkl. syfören..... . 
Garda Kyrkl. el:o ... ' .' ... . 
Koll. vid syförenings-sa m
Jllandragning i Visby 2/10 .. 
Koll. i IV[issionskyrkan e1:0 

~~-~ i' '1<;i~t~i1'a'~~' '3/10' . : : : : 
D:o i :M issionskyrkan, Visby 
4/10 ....................... . 
]):0 i Domkyrkan, d:o 5/10. 
A. o. K. L ............... . 
lVI. T., Lilla Edet . . ...... . 
T. F., Sthlm ............. . 
Böneringen, K<lrlskrona, i st. 
för blommo r vid fru Anna 
Akessons bår ............. . 
M. o. ]. v . M., Sthlm ..... . 
»Ps. 33: 12» .............. . 
S. B ., till E. o. 1. l'\1alms un
derh ...................... . 
Brobacka MissionsförsamI. 
»Kinavänner», Trelleborg " 
L. L., Sthlm ..... . ... '.' ... . 
G. J., Råsunda ........... . 

I<Coll. ....... ... ........... . 

A. L., Sthlm ............. . 
Fr~ln »tacksam nattvards
gäst», gm D. H., Ojebyn ... . 
H. o. 1. ]., Gbg ........... . 
»Den 8/9 1941» ........... . 
»~/Iiss ionsvän », gm N. E., Ve
dum ..................... . 
]. N., Kalmar, till lVlay 
Holmströms utresa ....... . 
Koll. i 'Miss ionskyrkan, Fin
spong 12/1D .............. . 
A. N., Malmö .......... '.' .. 

Kin akretsen, Lund, Luk. 1: 37 

»Tack till Gud för en under
bar resa» ................ . 

R. o. L. B., Skelleftehamn .. 
Offerkuvert fr. Köping .... 
Missionsinkomst fr. Framnäs 
Länkarna, Malmö, koll, vid 
farbror Tjäders 75-årshögtid 
L. S., Obbola, till D. Nord
grens underh. . ............ . 
Gåva fr. okänd på tacksägel 
sedagen, gm D. H., Ojebyn 
Nye miss ionsförsamI. ..... . 

9: 
23:56 
23:58 

6: 
42:
14:
28:
25:
25:

47:65 

6;3:35 

27:

14:50. 
75:
20:
10:
50:

11 :50 
50:

200.: 

50:
75:
77:
10:
10:
1: 
5: 

2: 
20:
80:

5: 

20:

50:76 

10:
16:

5: 
5: 

33:
100. :

21:

26:50. 

30:
40:
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1464. 
1465. 

1466. 

1467. 

1468. 

1469. 

1472. 

1473, 

1474. 

1475. 

1476. 

1477, 


1478. 

1479, 

1480. 

1481. 

1482. 

1483. 

1484. 

1485 . 


1486. 
1487. 
1488. 
1489. 
1491. 

1492. 

1493. 

1494. 

1495. 

1496. 
1497. 

1498. 

1499. 
1504. 

1505. 
1506. 

1507. 

1508. 

1511. 
1512. 

1513. 

B. o. K . L. , Sthlm ......... . 3-0:
K. F, U. M., Orebro till M. 

Ringbergs underh. . ....... . 500:
»Från n~gra Kinalänkar, en 

tackgåva 11/10 ............ . 5'0: 
T. o, C. G., Skellefteå, till 

Estrid Sjöströms underh, .. , 100:-

Insam!. i S. lVI. K: 5 mi ss ions

spa rbössa, under V. T. 1941 i 

grupp I i K. F. U. lv1: s goss
avel . ..................... . 10:
M. O., Stocksund ......... . lOO:-

Mfg i T jllrtorp, Rök. ., . . ... . 50:
H. H., Brötjemark ........ . 11:
Koll. i Olms ta d ........... . 40:
D: o i N. Skärstad ........ . 20: 
D:o i S . Skärstacl ........ . 12:30 

Kina-syfören. Eksjö, till Ar
vid Hjärtbergs underh. . .. . 15:
S. o. 	 ]., d:o, till d:o ..... . 20:
M. G., Frinnaryd, lir spa rb . 16:70 

»Syskonringen», Flisby ... . 100:-

Nlfg i Sunneränga ........ . 75: 
Koll. i d:o ............... . 15:
D:o i Frinnaryd ......... . 13:25 

D:o iFredriksdal ........ . 25:15 

Mfg i :Malmbäck 25 :-, koll. 

30:- ...................... . 55:
~. F;,' Bo~.en .. ' .......... . . . 5: 
K. K., BJorkoby ......... . 20: 
1. O ., 	 Lidhult ............. . 13:
T. ]., Ostersund .......... . 20:-

Kinakretsen, Gbg, till G. 

Goes o. C. G. Nordbergs un
derh...................... . 500: 
Koll. i Edsbyn 19/10 vid S. 

Erikssons besök ........... . 92:
D:o i Söderomsjön 19/10 vid 
d:o ...................... . 11:
»Som en föclelsedagsblomma 

på mammas grav » ... . ..... . 40:
A. E., Norredsbyn, till R. 
Häggs underh . 500 :-, till H. 
\Vangs d:o 500:-, till S. M. 
K. 1.00.0:- .............. ,. 2.000:
»En länk» ................ . 20:
K. F, U. M., Norrköping, del 
av sekr. arvode .... ... .... 916 :67 
Koll. i Falmark 19/10 vid \\T. 
BergJings besök ........... . 62:5D 
L. S., Sthlm ............. . 25:
S. H., Sävar, till H. o. S. 

Erikssons underh. . ........ . 25:
»E tt löfte», gm d:o ....... . 10: 
Testamentsmedel efter avI. 

fröken :tvfaria Persson, Kumla 10.417 :76 

Koll. vid mi ss ionsstudieg rupp 

samlad i Duvbo 23/10 15:
A. G. F., Umeå, till D. Nord
grens underh. . ............ . 10:
"Gud är god» ............ . 50:
L B., Duvbo, »Mina födelse

dagsblommor 17/10" 20:
F. S ., Kumla, »:tdinnesgåva 

25 okt. HJ2G, Kärleken dör 
aldrig» .............. .. ... . 20~-

1514, 	 »En blomma på fru Bilda 
Klints grav» ............. . 10:: 

1515. 	 F. B., Sollefteå, »ett tack på 
födelsedagen» ........... . . . 15:~ 


l516. 	 A. k, Södertälje ......... . 5: 
1517. 	 G. vV., Hoverberg, »E tt tack 

för predikohjälp av C. G. 
Nordberg» ......... ' .' ..... , 25:

1524. J-\ . E ., Hbg ............... . 25:~ 


1525. 	 S, S., Sthlm ............. . 150:
1528. 	 Testamentsmedel efter avI. 

Ankefru 'Maria Kristina J 0

hansson, Herrljunga ...... . 2.287 :53: 
1529. 	 Mamrelund vid skördefest, 

gm K. ]., Alseda ......... . 50:
1530. A. H., »tackoffer» ........ . 5D:
1531, 	 »Missionsäp pleträdet» ..... . 30:
1532. 	 I. K., Linköping, till Ebba 

Videns underh. . ..... ',' .... 10:
1533. 	 Koll. vid Astrid Lö fg rens 

föredra g i Ersta Ungcloms
krets 	28/10 ........ . ..... _. 40:

1534. 	 "En länk» .... .. .......... _ 5: 
1536. 	 Hös toffret från och genom 

Kinesernas Vänner, Jkpg ... 525:, 
1537. A. B., Sthlm ..... ' .' . . . . . . . 5:: 
1538. 	 Jungfrufören ., Bråbo, K rist 

dala ....................... 300 >-
1539. 	 Koll, vid Vinslövs K ristI. 

Unga. fören. missionsafton 
2'7/10 	 ...... '.' ............. . 14:50 


1540. 	 E. o. H . Kg, Lund, »1 Her
ren Jesu väl s ignade namn" 5 : 

Kronor 22.283 :38. 

Särskilda ändamål. 

1376. 	 »A-e okt. 1941, till Lisa Gus
tafsson för julen» ........ . 50:: 

1:377. 	 N., Lidingö, till Maria Pet

te rs SOns barnh. i Sinan, gm 

A. L ...................... . 5 :,, 

1397. L VV., Sthlm, till Runa Häggs 
fli ckverks. . ... . ........... . 6:85 

1398. 	 E. B., Sthlm ,till Lisa Gus
tafsson, att anv. enl. över
ensk...................... _ 65 :

1401. K. B., Visby, till L Ackzell, 

att anv. efter gottf........ . 10 :.

1424. D. o. C. A., Nockeby, till 

barnh. i Sinan ........... . 40:

1425. E. N., Gbg, till M. Petters
sons d:o .................. . 10:~ 


1434. Barnhemsvänner, Algarås, till 

d :0, gm H. 1. . ' ,' .......... . 10:

1435. 	 Vesta o. Hjortsberga syför
en. till Maria Nylin, att anv. 
efter gottf. ............... . 50:-· 


1436. 	 »E n länb, till Maj a L und
mark för d:o ............. . 25:

1437. Ungd. arbetet i K. F . U. K., 

fil[ d :0, att anv. för barnen 9:0'Z' 
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1447. E. o. r. M.} Orebro, till }.{aria 
Pettersson} at anv. efter gottf. 

1448. Torstorps-pojkarnas sparb. 
till en kinespojkes unclerh ... 

1454. E. N., till Dagny Nordgren, 
att anv. efter gottf. ....... . 

1460. A . B.} Dl1vbo, till 1. Ackzell 
för kvinnoverks. i Tal i .... 

1462. Resterande Offerdagsmedej, 
fr. L.M .F., till Frida Prytz 
o. Maria ::-';Y'lins verks.. ... . 

1463. L. M. F.} till Fricla Prytz 
skyddsling )C· Renhet » ... ... . 

1470. M. O., S tocksund, till Maria 
Petterssons barnh . ...... ', ' . 

1471. Söderskogens söndagsskola 
till i\bja Lundmarks b(lrn . .. 

1490. E. A., Borås, till c1e nöd!. i 
IZina . ......... . ......... . 

1500. L. S., Sthlm, till Olga o. Nils 
Styrelius, att any. en !. över
ensk.... ....... .. ......... . 

:1501. E. P., Linclesberg, til! Maria 
Nyli n, att any. efte r gottf.. . 

1502. Daggryningen i K. lVI. A., till 
Sinans barnh . ............. . 

-1503. »Våra minsta » i K .M. A., till 
ett barn i d:o ......... ... . . 

.1509. E. B., Mönsterås, »S0111 tack 
till Herren» för lärare Sies, 
Pucheng, underh., ........ . 

'1510. T. T. B. G., till Malte Ring
berg, att anv. efter eget gottf. 
gm A. A., Djursholm ..... . 

:1518. A . E., Hbg, till Maria Pet
tersson} att anv. i arbetet .. 

1519. G. B., till el : 0 " barnh.} gm 
V. E ., Hällabrottet . .. .... . 

1520. E. N ., till d:o gm d: o ...... . 
1521. M. G., till el:o gm d:o ..... . 
1522. r. c. till el:o gm d:o ...... . 
'1523. V. E., till d:o gm d:o 
1526. Några av barnen vid Södra 

folkskolan till bamh. 

20:

8:88 

25;

5: 

460:

10:

50: 

5 :

20:

25:

20;

500:

100 :

300:

175 :

25; 

20: 
10:
5: 
5: 

10:-' 

10;

1527. 	 Daggryningen i K. M. A ., 
halvårsbidrag till flickskolor
na i Kina . ... ......... .... 3.000:

1635. M. D., Hjo, till Estricl Sjö
ström, att anv. efter gottf. ' .' 5: 

l(ronor 5.084 :80 

Allmänna missionsmedel 22,283:38 
Särskilda ändamål 5,084:80 

S:a under okt . mån. 1941 Kr. 27,368:18 

)[ed <!ar 'ml tack till '()(lrje gi,:ar (' ! 

» Ja, He rren hade gjort stOra ting med oss; 
däröver voro vi glada.» Ps. 1~(j:;-:l. 

Missionstidningen 

Sinims Land, 

organ för SvensIw Jl,1 issionen Kina, 

utkommer 1941 i ~ in 46:e årgång. 

Tidningen utkommer m ed 20 nummer om 
het. Den innehåller uppbyggelseartiklar, 
brev fd.n rr, issionärerna, berättelser från 
missionsfältet, meddelanden om hemarbetet 
och mi ssionsnotiser från olika fält. 

Tidningen kost a r: helt år kr. 2 :50, halv~r 
kr. l :50, ett kvartal kr. 0:90. 

Till utl andet kostar den kr. 3:- pr år. 

Prenumeration kan verkställas på posten 
men ställer det sig fördelaktigare för Missio
nen om den verkställes på vår Exp., Drott 
ninggatan 55, Stockholm. 

Redaktionen. 

INNEHÅLL: 
Frukta icke l - »Barnens Hem» i Duvbo 30 år. - Från Red. o. Exp. - En missionärsdag 
på Duvbo. - Ett femtioårsjubileum. - »Fruktsam i lidandets land.» - Ett brev till »Kina~ 

·länkarna.» - Från När och Fjärran. - Insänd litteratur. - Hans Stjärna i Östern. - Försälj~ 
ning. - Redov. - Missionstidningen Sinims land. 

Expedition: Drottninggatan 55. Telegramadress: "Sinim", Stockholm. 
. Telefon: 104459. 105473. Postgirokonto n:r 50215. 

Boktr. A/B P. A. Palmers Eftr.. Sthlm. 
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ANSVARIG UTGIVARE: M:I LINDEN. 
"" ., 

.. 
MEDBORGARSINNE~:; 

(I Tim. 2: 1-6.) 

Texterna för denna dag bära såsom 
överskrift det ordet: "medborgarsin
'ne". En kristen människa har sitt !med
borgarskap i himmelen. Där är hen
nes rätta hem. Livet härnere bär pil
grimskapets signatur. 

Men under vandringen genom värl
den är hon också medborgare i det jor
diska riket, där hon bygger och bor. 
Där skall hon låta sig brukas i kampen 
för Guds rikes tillkommels~. En kris
ten människa har alltså ingen rätt att 
tänka så: "Mig angår icke det jordiska 
fosterlandet, dess konung och över
het." Just såsom en gudsrikets med
borgare skall hennes livs lösen vara 
'på den plats och i de jordiska förhål
landen, där Herren ställt henne: "Gud 
till ära och själar till frälsning." 

Bland de uppgifter, som åligga him

* Aftonsångspredikan av kyrkoherden, teol. 
<l:r Vald1ts Bengtson vid Margit Cederholms 
'avskiljning i Oscars kyrka den 16 nOV, 1941. 

lamedborgaren såsom medborgare i 
det jordiska rike han tillhör, nämnec 
nu aposteln särskilt förbönens helig~ 
gärning. Och han finner denna uppgift 
så angelägen, att han med ord i stän
digt stigande crescendo lägger denna 
angelägenhet på de kristnas hjärtan. 
"Jag uppmanar därtill, att man må 
bedja, åkalla, anropa och tacka Gud 
för alla människor, för konungar och 
all överhet." A Il a människor. Alltså 
både vänner och fiender. A Il överhet. 
Alltså även den romerska överhet, som 
släppte förföljelsens furier lösa rhot 
den kristna församlingen. , 

Varför lägger aposteln en sådan 
tyngd i förmaningen till !förbön? Sva
ret ligger i orden: "Så att vi kunna 
föra ett lugnt och stilla liv på ett i allo 
fromt och värdigt sätt." När ondsk~n 
'i världen mobiliserar till synes out
tömliga maktresurser i förstörelsen 
och förvildelsens tjänst, när folken 
vrida sig i namnlös ångest och smärta, 
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hur nära ligger ej då frestelsen för oss, 
som vilja vara kristna, att förlora fri
modigheten inför förebedjarens gär
ning. Vad lönar det sig? Vad kunna 
väl våra stackars bönerop uträtta? 
Eller tystas förbönen av den tanken: 
"Det är Guds domar, som gå över 
världen. De fullbordas oberoende av 

vår bön." 

Men Gud sert · cke saken så. Han räk
nar med våra f ' rböner såsom en makt

faktor vid förv rkligandet av sina nå
j

desplaner och sitt rikes segrar i värl
den. När apost~ln säger: "Bed, åkalla, 

anropa, så afi; r·kunnå föra ett lugn-t
och ~na liv ~å ett i allo lugnt och 
värdigt sätt", måste vi taga orden som 
de stå. De äro 41ara och tydliga. Deras 
mening är ofr~nkomlig. De säga oss, 
att Gud tager våra Iförböner och sätter 
in dem i historiens sammanhang såsom 
orsak till att hans rike har framgång 
och åstadkommer välsignade verk
ningar även i det borgerliga livet. 

Här är alltså fråga om ett förtroen
deuppdrag av omätlig tyngd. Hur har 
församlingen i stort motsvarat det för
troendet? H ur ha vi motsvarat det? 

Det är viktigt, att Herren får hålla 
pilgrimssinnet levande hos dem, som 
ställt sin färd mot det nya Jerusalem. 
Må gärna färdesångerna ljuda under 
vandringen: 

"Jorden har ej den ro jag söker 
Nej jag längtar till Guds stad _lO. 
ULåt i~genting, o Gud, mitt hjärta 

fästa, 
Som hindrar färden till vårt rätta hem." 

0, hur lättar det inte att få låta de 
tonerna ljuda, när dagen blir tung och 

själens möda lång! Men låtom oss icke 
glömma, att under färden vill Herren 
använda oss såsom sina stridsmän 
kampen för hans rike. Och i den stri
den är förbönen ett av de viktigaste 

och väldigaste vapnen. Det kan bli nå
got aven Jakobs-kamp: "Jag släpper 
dig icke", men det kan även vara Ta
bors-upplevelser, då vi få se glimtar 
av den andra världen. Men det är ej 
alltid så, nu gäller det att kämpa. 

Har du någon gång på allvar tagit 
upp frågan att bedja för Sverige? Vi 
bedja ju i den allmänna kyrkobönen 
för vår konung och vår överhet. Men 
blir det v e r k 1 i g bön? 

Hur ofta ha vi icke !frågat oss, var
för det undret skett med vårt foster
land, att det hittills förskonats för kri
gets hårdaste slag. Det måste väl vara 
så, att Gud har någon särskild avsikt 
med detta? Gud måste räkna med Sve
rige. Har du tänkt på, att Gud faktiskt 
räknar med Sveriges förebedjande in
sats och alla de följder, som han ser 
härflyta därav, men som icke vi se? 
Vilket oerhört ansvar! 

Men böneuppdragets gärning vidgar 
sig långt utöver Sveriges gränser. Det 
skall, säger aposteln, omfatta alla män
.niskor. "Ofattbart, omöjligt", säger du. 
"Skulle jag kunna bedja för dem som 
i skilda länder satt världen i brand ?'~ 

Och dock! Mot vår klenmodighet 
och brist på tro och kärlek sätter Her
rens ord i dagens text sitt mäktiga: 
"G u d vill". Kristus har givit sitt 

liv till lösen för alla. Därför ha alla rätt 
att få höra vittnesbördet härom. "Här
om skulle", så lyda slutorden i våe 
text, "vittnesbördet frambäras, när ti
den var inne". Och tiden var inne, när 
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Kristus fullbordat sitt verk i sin död 
och uppståndelse. Och tiden är inne 
alltfort. Den är inne nu. Så bliver bö
neuppdraget en kallelse, som omspän
ner missionens hela gärning bland alla 
folk, släkten och tungomål. 

Missionens Herre har Iförlänat även 
denna Oscars församling den nåden att 
få vara med i skaran av dem, som han 
vill räkna med, när detta "Gud vill" 

skall förverkligas i världen. För fem 

år sedan hade vi den stora förmånen 
att här i Oscarskyrkan få inviga en av 
vår församlings unga medlemmar 

en arbetare i vår ungdomskrets - för 
evangelii tjänst i Kina. I dag gives oss 
samma gåva, när vi vid Herrens altare 
få avskilja ännu en av våra unga för 
samma heliga tjänst i Kina. Det är 

både förödmjukande, trosstärkande 
och uppfordrande att aktgiva på den 
Guds nåd, som härmed vederfarits vår 
församling. Förödmjukande, ty vi 
måste nu med blicken på vår synd, vår 
ljumhet i tron, hoppet och kärleken 

fråga oss: "Hur kan Gud göra detta 
med oss?" Men då ljuder ock svaret 
genom Herrens profet: "Du skall 
tänka därpå och blygas, så att du av 
skam icke mer kan upplåta din mun, 
då när jag förlåter dig allt vad du har 
gjort, säger Herren, Herren." 

Men denpa Guds nåd vill också ver
ka trosstärkande och uppfordrande. Ty 
på vår fråga: "tIur kan Gud?" svarar 
han även med de nyss hörda textor
den : "Jag vill." Och Gud vet, vad han 
ttörmår genom den, som låter sig av 
honom brukas. 

Alltså fälla vi icke modet. Må satan 
brösta av hela sitt artilleri och fylla 
folkvärlden med förödelse och elände 

utan namn o<;h mått, han skall dock 

aldrig kunna skjuta sönder korsbane

ret. Han skall aldrig omintetgöra evan

geliets segertåg genom världen. Där

för vare vår lösen även i denna tid: 

"Gud vill det! Med Jesus fram också 

på missionsfälten!" 


"Med Jesus fram att om rikets fröjder 

Det budskap bära, som själv han bar! 

Med Jesus upp på de livets höjder, 

Där glans från Tabor än dröjer kvar! 


Med Jesus ned i den djupa dal, 

Till kamp mot nöden, mot synd och 


kval! 

Med Jesus fram ur de brustna banden, 

Som bundit skapelsens liv i död! 

Med Jesus, levandegjord i anden, 

Till nya skapelsens morgonglöd! 

Med Jesus fram till vår Faders hus, 

Där Gud är sol och Guds Lamm är 


ljus !" 
Amen. 

Högtiden i Oscars kyrka den 
16 november 

Det låg något av aelventsstiimning 
över den nästan fullsatta Oscars-kyrkan 
på söndagskvällen elen 16 nov. 

Så var det också en ung Guds tjä
narinna, som invigdes för att gå ut och 
hereda vägen för Herren därute i Kina. 

Kyrkoherde Valdus Bengtson predi
kade i aftollsångsgudstjiinsten, som fö
regick invigningen, och han talade så 
varmt om förbönens ämbete och också 
om elen förmån, som givits Oscars för
samling, att åter få lämna en av sina 
unga till arbetet i Kina. Predikan infö
res på annan plats i denna tidning. 

Efter gudstj~instens slut hlev det en 
stunds stillhet. sedan intonerade orgelns 



244 SINIMS LAN D 25 nov. 1941 

Margit Cederholm 

fjärrverk: »Til.lkomme ditt rike», och 
processionen, JHargit Cedl!'rhohn följd 
av de assisterande, kom så stilla uppför 
gången till altaret. 

Kyrkoherde Jraldus BengtsoJ/ och 
missionsföreståndare jV!artt'n Linden 
gingo för altaret. och den senal.·e höll in
vigningstalet. l l Kor. J: 27- 30 läsa 
vi: »Det som för världen var d?traktigt, 
det utvalde Gud - - -. Och det som 
i Y;irlden var svagt, det utvalde Gud 
- - -.» Kära :Margit! Då du skrev 
din ansökan och begärde att få gå ut 
såsom missionär inom S. lYr. K., skrev 
du: »Endast i förvissning om, att Gud 
utvalt det, som för världen var dårak
tigt och ringa, vågar jag lämna Eder 
min ansökan.» Nu påminner jag dig om 
de orden. ty jag är övertygad om att du 
i dag. på din stora högtidsdag. känner 
det på. samma sätt. Och jag vill ock 
göra de orden till mina. Du är ej en
~am om denna känsla. För världen äro 
'vi, som imriga och s;inda dig, fön isso 
dåraktiga. Det ~ir i denna tid mera än 
annars oförståeligt, att man s;inder ut 
missionärer. Och S. :M. K. är en ringa 
Herrens tjänarinna, det vet du SEl väl. 
Endast i förvissningen om att Gud ut
valt det ringa, våga vi i'nviga och sän
da dig till Kina. Det är grunden för v~h 
frimodighet. Vi Elste också, att Gud 

skulle göra det till intet, S0111 n~lgonti)lg

var. :Må Gud bevara dig och mig och 
oss alla från att i egen kraft eller tan 
ke bli någonting, nagot, som Gud kom
mer att göra om intet. Det är tryggt at t 
vara ett »ingenting». S0111 är utvalt cl\

Gud, men farligt att vara ett »någoJl
ting), som skall tillintetgöras. Att varZl 
»ingenting» är ock vägen till att bliya 
rik inför Gud. Den, som ingenting ;[r. 
Hlr äga allt i .Te~us Kristus. Vi, som 
ingenting äro i oss själva, vi Hl. äga allt 
i I-renen, visdom, rättfärdighet, helgel
se och förlossning, ja, aHa behov fyllda 
i härlighet. Giv ut av detta åt dem. 
som du möter på färden, och ?t t dem, 
~om du är tillsammans med 1 Glöm c.~ 
heller. oss härhemma! Låt oss få veta 
vad Gud har gjort och gör, genom att 
tala om för oss vad du får se att Gud 
gör! L;H oss få veta huru Gud i nåd ut·· 
yäljer det som i världen är ringa och 
föraktad wIå Gud hjälpa oss att minnas 
det och förverkliga det i livet, ~lnda tilf 
dess han löser oss fr im tj~lnsten. som 
han anförtrott ftt oss, och tager oss hem 
till sig i sin himmel! 

Nu följde invigningen: dc as 'isteran
de .~ minnesord, Margits trosbekällnel se 
och svar på frågan om hon "ar villig 
att gå ut S0111 mjssion;iroch till sist 
själva invigningen med bön och hän-
ders påläggning och välsignelsen. 

Till sist sjöngs psalmen: »Ditt yerk 
är stort, men jag är svag och lätt till 
jorden böjes. :Mig arme i din tj;inst 
dock tag, Om så din kraft upphöjes» ,
Och högtiden i kyrkan var slut. 

Efteråt voro en del inbjudna av Os
cars Ungdomsförbund till deras loka 
ler. Där var ordnat ett tebord, och ef
teråt var en stunds samkv~il11 "\.lla häl
sades så yarmt "\ ~ilkol11na , och några 
kärleksfulla ord riktades sä.rski l t ti 1I 
lvfargit, som under många år tillhört 
föreningen och arbetat mycket inom 
densamma. De ville säga henne, att de 
"ilie följa henne i förbön, att hon var 
deras egen missionär. Flera fingo ocks;i. 
tillfälle att ge Margit minnesord, och 
det yar verkligen uttryck för både kär
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lek och tacksamhet. :Nfargi t Cederholm 
hade betytt mycket för föreningen och 
för enskilda medlemmar, och vi hoppas, 
att hon alltfort skall få betyda mycket 
för dem. 

Må denna högtid få bli till en kraft
källa för :Margit och oss alla för kom
mande dagar ~ 

!-I. B. 

* 
111argit Cederhohn föddes i Stock

holm den 4 juni I9I8. Efter avlagd 
realskolexamen genomgick hon en ku rs 
vid Bar-Lock-Institutet och hade sedan 
under 4 år kontorsplats i en stockholms-
firma. 

Under konfirmationstiden fylldes 
hennes hj-ärta av längtan efter att få 
tillhöra den Herre, som offrat allt för 
henne-o Hon konfi rmeracles i Oscars 
kyrka och ingick såsom medlem i den
na församlings ungdomsförening. Som
maren 1937 blev Gud i kärlek henne 
i)verm~lktig, och hon fick nåd till att i 
ödmjukhet böja sig vid Jesu Kristi 
kors. Det dröjde sedan ej länge förr än 
missionskallelsen blev tydlig och klar; 
det skedde redan i september samma år. 
Den egentliga missionärsutbildningen 
har sedan bestått i en sjukvårdskurs vid 
Betaniasystrarnas Sjukhem i Stock
holm samt studier vid Bibelskolan i 
Oslo och vid 11issionsinstitutet P~l Jo
hannelund. 

l"lå hon få vara innesl uten i missions
v~i.l1nerllaS förböner med tacksägelse! 

kf. L. 

t 

Hanna Lindmark. 

Det namn, som vi här Hisa under kor
set, är oss alla rnycket kärt. Inför mirl
Ilet av Hanna Lindmark böja vi oss i 
ödmjuk t~cksamhet. Hennes liv och 
gärning ha satt djupa spår efter sig, 
inte minst i missionens historia, och vi 
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Fru Hanna Lindm'1rk utanför diirren til 

Steninge slott. 


k~inl1a det, som om ett helt skede nu 
vore avslutat, bakom vilket vi med 
smärta se dörren stängas igen. 

Sedan ori1kring 30 år tillbaka har var 
Mission vari t föremål för Direktör och 
Fru Lindmarks stora k;irlek och om
tanke. Båda gingo så stilla in i den g~ir
ningen. Det var naturligt för dem, och 
deras största glädje var att få dela med 
~ig av vad Gucl ,givi t dem. 

Sålunda överlämnade de till \ ;lr 
:vl.ission år I9I4 sin villa Robertslund 
i Djursholms Ösby. Det var en stor gå
va. och den fyllde- då ett stort behov. 
Där bodde unde-r några ~lr flera ay \"~tra 
missionärer. [ samförstånd med givar
na försåldes sedermera RobertsJund, 
för att de medlen skulle komma ut i ar
betet i Kiria. 

År 1920 var det, S0111 de, a v Gud t·ikt 
välsignade Bibel- och Ungclomsveckor
na hörjade på det fagra Steninge slott. 
som då ägdes av Direktör och Fru 
Lindmark. l\Iecl vilken kärlek vi där 
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mö.tes! Där började »tant Ha'l11'la,s » 
Famn skrivas på missionshistoriens 
blad och i hjärtana på alla dessa delta
gal\ ..'. lVled moderlig omsorg skötte hon 
om oss alla, år efter år. Under sex år 
fingo vi varje sommar samlas på Ste
ll.inge.Oförgätliga år! »Tant Hanna» 
-ville ej endast, att ungdomarna skulle 
f;\ rikligt av gudsordet, hon dukade 
rikliga bord för oss. »Ungdom behöver 
att få mat», sade hon ofta. Och str~dan
de gick hon där och S~lg, huru all t det 
goda uppskattades. 

Direktör och Fru Lindmark sålde 
Steninge, men de köpte en annan egen
dom med ett slott, nämligen Nlauritz
berg. Och där möttes vi a v samma över
flödande k~irlek av allas vår »tant 
Hanna». l\fauritzberg har fått en sär
skild klang för alla Kinalänkar. Varje 
sommar sedan 1933 ha vi fått samlas 
ct~ir för en »vecka». Vi lka rika minnen 
vi iiga från alla dessa år! överallt 
märktes »tant Hannas » omtänksamm·a 
kärlek. Kapellet på Mauritzberg, o, 
vad vi älskar det! Att sitta därinne en 
k\-äll, då alla de levande ljusen brunna 
och »tant Hanna» stod i predikstolen, 
strålande glad över att ha en sådan ung
domsskara framför sig, det är upplevel
ser, som aldrig glömmas. Hon talade 
om Jesu kärlek, hur han längtade efter 
varje själ, hon vittnade också om lyc
kan att vara Hans. l'vIer än en gång 
hörde vi henne utbrista: »0, vad den 
ungdom, som lämnat sig å t Jesus, är 
yacker». 

Fru Lindmark iilskade ungdomen, 
och hon blev älskad tillbaka. Ivlinne för 
de olika personerna hade hon också. 
Var de träffades, kom hon så glad mot 
dem och brukade säga: »Du har visst 
\-arit med på :Nlauritzberg?» I förbön 
följde hon de unga, och stor var hennes 
glädje, då Gud kallade ut någon för 
tjänst i Kina. Vid utresorna till Kina, 
då de d'u-a liimnade centralen t. ex., 
kom hon alltid med reskost. A ldrig 
glömde hon någon. 

För alla \-å ra missionärer. i Kina 
och här hemma. och för oss på dlr 1Iis

sionsexpedi tian är sorgen och saknaden 
stor, då Gud nu kallat hem sin tjänarin
na, som gjort så mycket för oss alla. 
Vid hennes besök här uppe på expedi
tionen var det inte blott gåvor till mis
sionen, vi fingo taga emot, utan hon de
lade alltid med sig något av det rika 
liv, hon levde med Gud. 

Välsignat är minnet av Fru Hanna 
Lindmark. Lisa Blom. 

Missionär G. W. Hunter fri~ 
given efter nära 13 måna:: 
ders fångenskap. 
En av Kina Inlandsmissionens äld

sta missionärer, som arbetat i Kina se
dan 1889, har enligt mottagna medde
landen frigivits efter nära 13 månaders 
fångenskap. Han har haft sitt arbete t 
Tihwa, provinsen Sinkiang. IvIeddelan
det omnämner icke vem som tillfånga
tagit honom, men han hade först varit 
i fängelse och sedan överförts till ett 
sjukhus och där kvarhållen såsom 
fånge . Den 22 juli fördes han från sjuk
huset till ett flygfält och fördes först 
till Hami och sedan till Hsiichow och 
LanchO\v. Till den sistnämnda platsen 
anlände han den 26 juli. \ 

Missionär Hunter befinner sig vid 
anmärkningsvärt god hälsa trots sin 
ålder (70 år) och nära 13 månaders 
fångenskap. M. L. 

En bön. 
o Herre, kom snart och lys upp natten! 

Såsom döende längta, så längtar jag efter 
dig. Säg min själ, att intet händer utan att 
du tillstädjer det, och att intet som du till
städjer är tröstlöst I O Jesu.s, Guds Son, du. 
som stod tyst inför dem som dömde dig, 
återhåll min tzmga., till dess jag fått besinna 
vad och hum jag skall t(lla! Visa 'mig väge1l 
och gör mig villig att vandra denl Vådligt 
är att dröja och farligt att gå vidare. S å 
H.ppfyll då 'm in åstundan och visa m ig vä
gen! J ag kom.mer till dig SåS0111 den s(lrade 
kommer till lälU/ren. Giv, o H Ene, mitt 
hjärta ro.' 

AnU!H.. Birgitta. 
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V åra bönemöten. 

Även i detta nummer av vår tidning 
vilja vi påminna om våra bönemöten på 
S. M. K:s expo och uttala ett varmt 
välkommen till dem, som ha tillfälle att 
del taga i bönestunderna. 

På tisdagskvällarna börjar bönemö
tet kl . 7.30 e. '11"1,. och på fredagarna kl. 
2 e. m. Båda dagarrna hållas mötena på 
.')'v. 111issionens i Ki,w, exp'J Drottning
gatan 55} I I I} Stockholm. 

Tisdagsbönemötena pågå t. o. m. den 
9 dec. och fredagsbönemötena t. o. m. 
den 12 dec. 

J~:.l~länkarna i Stockholm 

:sa.mlas på S. M. K:s expedition tors
dagen den 27 nov. kl. 7 e. m. Välkomna! 

Försäljning i Stockholm för S. M .. K. 

Vi erinra om försäljningen, som an
ordnas på K. F. U. M.} Birger Jarls
gatan 35 (ingång från Snickarebacken) 
onsdagen den 3 dec. Utförligare med
delande om den införes på sid. 247 i 
detta nummer av vår tidning. Besök 
försäljningen! Bed för den! 

Försäljning 

t·ill förmån för Bartthemtnet i Sinanhsien 
anordnas av syföreningen Ljusglimten 
å Missionshem.met, Duvbo, lördagen 
den 6 dec. kl. 5 e. m. 

Tal av hemmavarande missionärer. 
Alla välkomna! 

Erik Folke. 

En livsbild tecknad av fru A1immi 
Folke} föreligger nu färdig för försälj
ming, och rekvisitioner mottagas tack
samt på Sv. Missionens i Kina exp., 
Drottninggatan 55, Stockholm. Priset 
är kr. 4: ~ för häftat ex. och S: So för 
boken inbunden i linneband. 

Länksammandragning Jönköping. 

»Här är icke jude eller grek, här är icke 
träl eller fri, här är icke man och kvinna: 
alla ären I ett i Kristus Jesus. » Gal. 3: 28. 

Jönköpings och Huskvarna kinalänkar an
ordna länksammandragning i. Jönköping 
söndagen den 7 december I94I. 

Vi äro oändligt tacksamma att få planera 
för en länksammandragning. Vi inbjuda, 
därför att vi förstå, att missionen just i vår 
tid är av den allra största betydelse. Må 
budskapet enligt ovanstående bibelord icke 
tystna, utan må vi bedja och arbeta så länge 
det ges oss tid, den ene där ute och den 
andre härhemma, 

Missionär selfrid Eriksson har lovat att 
komma till ess. Vi, SOm hade glädjen lära 
känna honom i Mauritzberg i somras, veta, 
att han har rika upplevelser att berätta för 
oss. Må Gud få använda honom till rik väl
signelse ibland oss! 

Program för länkdagen. 

Kl. 10 Bönestund. 
II Offentligt möte. Offer upptages. 
13 Kyrkkaffe. 

Missionär Eriksson berättar »Något 
om Kina». 

15 Gemensam middag. 
18 Samkväm. Korta anföranden av ki

nalänkar. Avslutning. 
Lokal: Jönköpings Kristliga Ynglingaföre

ning, O. Storgatan 38, Jönköping 
Anmälan om deltagande göres till herr 

Edvin Haglund, Myntgatan 12, Jönköping. 
Tel. 4216. Senast torsdagen den 4 december. 

Jönköping i november 1941. 

Eli,. Lindkvist. Anna Lund. 
Huskvarna. 

Edvi1t H aglu./,d. G.-G. Voss. Nils Selatlder. 
Jönköping. 

Försäljning. 

Syföreningarna Stockholm för 
Svenska 11issionen i Kina anordna ons
dagen den. 3 decen~ber lörsäljning till 
förmån för Missionen på K. F. V. Af:s 
lokal} Birger ]ar.Jsgatan 35 (ingång 
från Snickarebacken). Försäljningen 
börjar kl. 10,30 f. m. Andaktsstunder 
hållas kl. 12 m. och 7,30 e. m. Kl. 12 

talar komminister Torsten Folke och 
kl. 7,30 missionssekreterare Martin 
Bergling. 



248 SINIMS LAND 25 nov. 19~1 

Gavor, ;lven in natura" mottagas tack
samt under necl.anst~lende adresser samt 
på S. NI. K:s exp., Drottningg. 55. Vi 
bedja i detta sammanhang att särskilt 
1< päminna 0111 bur/en, som på grund av 
ransoneringsbestämmelserna särskilt be
höver ihåglwmmas cch som förestås av 
fru Olga Magnusson. 

Doktorinnan lVlan:a Berg} Hantverkare
gatan 28. _ 

Fröknarna NI. och N . Cavalli, Öster
malmsgatan 72 , 4 tr. 

Fru Bell Fries, Soltäppan. Storängen. 
Fru Judit H ögl1wn, Drömstigen 28, 

Äppel viken. 
F ru Jl!1ina Joha'nsson, j-\uravägen 10, 

Djursholm. 
Fru Olga 111agnusson, Garvare Lundins 

Gränd 3. . 
Fru Jfary von Jlilal-mborg.. Engelbrekts

gatan 13 . . 
Fru Beda: RedelI, Hälsingehöjden 9. 
Fröken Thyra Sandstedt, Vesslevägen 

-to, Alsten. 
Fröken Sigrid S lIcksäorff.. Igeldaml11s

gatan 16. 
Över~tinnan Lou isa Tottie. St06ngen. 
Fru Karin W e1lnerstro1'l'L, Lidingö. 

Gåvor avsedda för » KinaIänkarnas 
bord» mottagas på S. NI. K:s exp.~ var
vid särskilt bör angivas, att gåvorna 
äro avsedda för detta bord. 

"Hans Stjärna i Östern." 

Svenska Missionens i Kina illustre -, 
rade missionskalender »Hans Stjärna i 
Ostern» föreligger nu färdig att expe 
dieras, och rekvisitioner mottagas tack
samt på Sv. Missionens i Kina exp., 
Drottninggatan SS, Stockholm. Priset 
är i år häft. kr. 1: 75; kart. kr. 2: 25 
och klotband kr. 3 : 25 per ex. Då minst 
5 ex. rekvireras lämnas 2S % rabatt. 

Missionstid~ingen 

.Sinims Land, 

organ för Svenska Missionen Kina, 

utkommer 1941 i sin 46:e årgång. 

Tidningen utkommer med 20 nummer om 
året. Den innehåller uppbyggelseartiklar( 
brev från rrl \ssionärerna, berättelser frin · 
missionsfältet, meddelanden om hemarbetet 
och missionsnotiser från olika fält. 

Tidningen kostar: helt dr kr. 2 :50, halvär. 
kr. 1 :50, ett kvartal kr. 0:90. 

Till utlandet kostar den kr. 3:- pr år. 

Prenumeration kan verkställas på posten 
men ställer det sig fördelaktigare för Missio
nen om den verkställes på vår Exp., Dro1:t
ninggatan 55, Stockholm. 

Redaktionen. 

INNEHÅLL: 
Medbr-garsinne. - Högtiden i Oscars kyrka. - Hanna Lindmark. - Missionär G. W. Hunter. 
Från Red. o. Exp. - Länksammandragning i Jönköping. - Försiiljnin·g. - Hans Stjärna 

Östern. ~ Missionstidningen Siriims land. 

E~peqition: Drottninggatan 55. Telegramadress:· "Sinim", St.ockholm. 

Telefon: 10 44 59. 10 54 73. Postgirokonto n:r 502 15. 


Boktr. A/B P. A. Palmers Eftr" Sthlm. 



N:r 19 46 ARG. 10 DEC. 1941 PREN.-PRIS 2: 50 
,....... 


==
l r;L' 
~ iII:i Dl ~ l. --l JI --:II J_ ~ .... ~ :I 

;::::: 

4= ~'-----.. jf~:?. ~ ~~ar;'. · ' .,*Jl 1 

~ ,. .,~ 
:~ .. ~6~ ·UIND·rf 

lIIIj

4n 
P;l. ~~'~"SI""" 

.ORGAN·rt:SR~~ONr:N:I;~ ~~ ,4 ; 

I. 1/:1 u- ~ U Il-- I . II'-::- II »- ~ 11 ::JIII 
~ 

... .." ... '-:
'... L 

ANSVARIG UTGIVARE: M.-LINDEN. 

Huru länge? 

Huru länge skall nzitt hjärta Tanken, sig ej reda mäktar 
s'ucka} söka efter fTiden ur det mörker} som mig höljer. 
och med outsäglig smårta Viljan vacklande försmäktar 
aldrig f'inna den ·i tiden? i den vanmakt} som mig följer. 
lluru liinge skall mitt öga Och vad hjärtat eftersträvar 
efter ljus förgäves spa'na av mitt samvet förevites. 
i det '1'll,olnbetäckta höga NIellan liv och död jag svävar} 
och på Ii'l'ets dunkla bana.'? 1nellan jord och hl:mmel slites. 

Salig} sahg den som kände.} 
den SOIn trodde dig allena} 
sannan Gud} och den d'u sände 
att med dig oss än förena! 
Jesu Kriste} du är vorden 
vägen} sanningen och livet} 
och i himlen och på jorden 
är cj annat namn oss givet. 

Sv. Ps. 45 v. I, 2, 8. 
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Missionärsinvigningen i Karls:: 
krona. 

Gerfy Kal/gren. 

Det var en stor högtid, dä fröken 
Gerty Kal/gren Adventssöndagen den 
3o!r l 1941 i Fredriks kyrka, Kar:skro
na, invigdes till mission~ir inom Sven
ska ~1issionen i Kina. 

Redan lördag afton finga vi deltaga 
i nattvardsgudstjänsten, vid "\ ilken kom
minister Olle Hahne (son till framI idna 
missionärsparet Hahnc i S. ?vf. K.) 
tjänstgjorde och på ett stilla, men mäk
tigt sätt talade till oss om » Vinträdet 
och grcnarna». Var detta en (l.yrbar 
stund, så var den ljuvliga san:varon 
med vännerna inom Bönekretsi:'n ej 
mindre värdefull. Vilken skate för 
Gerty Kallgren att äga denna krets av 
kärleksfullt och troget förebedjande och 
offrande vänner, när hon en dag står där 
mitt i kallelsegärningen i Kina1 

Fredriks kyrka var fullsatt vid hög
mässan Adventssöndagen. Ami rali tets
predikanten Gösta i11ahnström talade 
med kraft över särskilt orden: »Alla 
hade sina ögon fästa på honom (Jc' sus)>>, 
hämtade ur dagens högmässotext. 

Omedelbart efter högmässan vidtog 
missionärsinvigningen. Under v;;alm
sång trädde prosten Thorsten P;11l och 
missionsförestånclare Linden för altaret. 

LAN D 10 dec. 1941 

Vi,d akten assisterade komminister Olle 
Hahne samt pastorerna Forsberg, 
Svensson och Elmqvist samt missions
sekreterare Martin Bergling och frö
ken Lisa Blom. 

»Varen så till sinnes som KristlIS J 
sus var», ord hämtade ur Fil. 2: 5, ut
gjorde texten fö·r missionsförestfmda
rens tal till fröken Kallgren. Därvid ytt
rade han bland annat följande: >~Kära 
Gerty 1 Då du i dag på första sÖ!1dagell 
i Adv·ent skall invigas för Adver~tsk() 
nungens heliga tjänst, känner jag l)ehO\·
av att få påminna dig om vikten av att 
vara så till sinnes, som Han, Advents
konungen, var. Det är en påmi·.:nelsC't 
som vi alla behöva att få. Det betyder 
först att utan förbehåll u t b lot t a sig 
själv, att icke behål.la något för sig 
själv. »Utblotta» är ett starkt ord, 1Tl "11 

det var vad Herren Jesus gjorde. Och 
nu säger han till oss: »Var Si.L till 'Sinnes, 
som jag var». Hur det skall förverkli 
gas i livet blir en personlig fråga för var 
och en, men för alla betyder det, att vi 
skola stå tiJI Guds förfogande. så att 
han n ä r h a n v i l l får begagna o ~ 

h u r h a Il v i l l, i öyerflöd eller umbioi
randen. 

Det betyder också a t t var a m i 1el 
o c h ö d m j u k a v h j ä r t a t. Vi 
ha hört i dag hur han kom för att för
kunna glädjens budskap för de fa ttiga. 
O c h ö d m j u k h e t e n '\ a r f ö r
enad med lydnad. Hanödmjukade 
sig och blev lydig intill döden, ja., in
tiH döden på korset. Om Jesus måste sil 
i ödmjukhet böja sig inför Guds Yilja 
och uppoffra sin egen, huru mycket me
ra behöva icke vi det. Vi behöva ständigt 
v-ara på vakt, så att vi ·ej i olyuJl2.. r l rusa 
iväg på egenviljans väg. Det endJ. tryg
ga är att bedja Birgittas bön: »Visa 
mig vägen och gör mig villig att vdndra 
den! Vådligt ~ir att dröja och far 1igt at t 
gå vidare. Så uppfyll eL'! min {lstundan 
och visa mig v~i.gen!» Var si\. till sinnes 
b,land kineser och 'viisterlänllillgar, krist
na såväl S0111 icke kristlla. 

Villighet att utblotta sig. ödm.~ukhet 
och lydnad var något av det S(Jl1I var 

http:beh�l.la
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utmärkal:de för Jesu Kristi sinne. »Där
för har Gud upphöjt honom över a1hing 
och givit honom det namn. som är över 
alla namn, för att i Jesu namn alh, knän 
skola böja sig.» 

Det är en stor förmån att få gå u:' som 
missionär, men därmed följer oLk ett 
stort ansvar. Var så till sinnes sem Je
sus Kristus var, ty då kan Gud upphöja 
och välsigna. 

Därefter följde invigningen. Efter bi

belord från assistenterna avlade [röken 

Kallgren trosbekännelsen och förklarade 

sig villig att gå ut som missionär samt 

invigdes genom handpåläggning under 

gemensamt »Fader Vår» för sitr kall. 

Med psalmsfmg slutade denna högtid. 


P å aftonen hölls ett missionsmöte i 
församlingshuset, som även var fullsatt 
av för missionen intresserade. Fröken 
Kallgren avgav ett klart och frimodigt 
vittnesbörd i förbindelse med en av
skedshälsning till hemförsamlingen. 
Fröken Blom talade om den gåva, S0111 

Svenska NIissionen i Kina nu Lltt ge
nom fröken Kallgren, och det 3.:-Isvar, 
som följde med en missionärs utsändan
de, liksom också om den förmån o,:h det 
ansvar S0111 blivit Fredriks församlings 
i och med att en ur deras krets som en 
deras representant fick gå ut på mis
sionsfältet för att vittna om Kristus. 
Missionssekr. Bergling sökte i korta 
drag för de närvarande ge en bild av 
S. l\lr. K:s begynnelse samt nuvarande 
arbete, och kontraktsprosten Pihl av
slutade missiollsstunden genom att fram
hålla vilken minnesrik och betydelsefull 
dag detta var för Fredriks församling. 
då det h0110m veterligt var den första 
missionärsavskiljning, som hållits i 
Fredriks kyrka. - Solosång och pIano
musik höjde stämningen vid salrvaron, 
som leddes av missionsförestål1(iare Lin
den, vilken till kontraktsprosten, för
samlingens övriga prästerskap samt hela 
Fredriks församling framförde S. NI. 
K:s tack för gemenskapen under denna 
oförglömlig a högtid. 

Må tte de många vännernas föri1öner 
få följa frök·en Kallgren och måtte Her-
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ren öppna hennes viig till Kina och där 
göra henne till en rikt fruktbä rande gren 
i sitt vinträd~ 

k f arh n Bergfing. 

=!.:: 

Fröken Gerty K allgrcl/. föddes 
Karlskrona den 17 mars] 916. Hon av
lade studentexamen 1936 och studerade 
sedan vid en handelsskola i Berlin, var
efter hon var guvernant och hade plats 
på kontor. 

Redan då hon var 13 a r T~ickt s hen 
nes tanke på att bli Illi s sion~ir, men un
der skoltiden drogs hon hort från Her
ren. Pft sin mors önskan gick hon dock 
in som medlem i Karlskrona Kyrkliga 
U ngc1omskrets, och yi(t en ungdomskurs 
i Ronnehy kom hon till avgörelse för 
Herren. Snart därefter väcktes m.is
sionstanken åter till liv, och hon genom
gick en missionärskurs, anordnad ay 
Svenska Kyrkans :i\ifissionsstyrelse i 
Uppsala. Under denna fick hon höra 
om S. NI. K., kände Guds kallelse till 
denna mission och inlämnade sin ansö
kan. Hennes utbildning har sedan fort 
satt vid Bibelskolan i Oslo och Mis
sionsinstitutet på Johannelund. 

Må missionsvännerna omsluta henne 
med kärleksfu Ila förböner och tacksä
gelse~ 

/11. L . 

Lydnad, sanningskärlek, punktlighet 
och nit voro, tror jag, de f) ra utmär
kande dragen i den utbildning, som gavs 
mig av mina föräldrar. Den grundade 
sig på och härledde sig fr ån omsor~sfull 
undervisning i Bibelns ledande san
ningar, såsom de uppfattats av den cvan

* Ett vittnesbörd av Kin a Inlandsmissio
nens leda re å ren 1903- T93S, n. -E. Hoste, 
som den 23 juli fyllde 80 år. Karakteristiskt 
för honom är, att han ej alls' omnämner, att 
han utsågs till Ruelson Taylors efterträdare 
s~som ledare för Kina Inlandsmissionen. 
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D. E. Hosfe. 

geliska riktningen inom engelska stats
kyrkan (Church of England). Det livs
viktiga behovet av förtröstan på Her
ren Jesus, som offrade sig själv pA kor
set och därigenom blev grunden för vår 
förlåtelse och frid, framhölls allv8.rligt 
i deras undervisning, och under bön 
sökte de inprägla denna sanning i mitt 
sinne. Då jag var i åtta-års-åldern ska
dades jag av ett slag från en kricketboll 
och låg sjuk under flera veckor. Jag 
tänkte då mycket på mitt behov av iräls
ning och fick nåd till att mottaga frid 
och glädje på grundvalen av Herrens 
Jesu fullbordade försoningsverk. Jag 
kommer ihåg, att jag då hoppades, att 
Herrens återkomst skulle ske inn:ln jag 
skulle börja skolan igen, ty jag fruktade 
för andan i skolan. Det dröjde ej heller 
så länge efter det jag börjat gå i skolan 
igen, innan min ,andliga erfarenhet un
der sjukdomstiden förlorade sin verklig
het och kraft. Under återstoden av mina 
pojkår och ungdomsåren fram till 21

års-åldern levde jag mitt liv nästar'. full
ständigt likgiltig för andliga ting. 

Vid nyssnämnda tidpunkt hade en 
äldre broder fått mottaga välsignelse 
genom D. L. Moodys förkunnelse, och 
genom min brors inflytande kom jag att 
gå till en serie möten, som Moody ledde 
i Brighton. Aldrig kommer jag att glöm
ma hans allvarliga varningar för Guds 

dom över den: obothrdige och-den därpå 
följande målande framställningrn av 
Kristus, som dog för våra synders skull 
och nu väntar på och längtar efter att 
få ge förlåtelse till och att få taga Sill 
boning i alla dem, som oförbehållsamt 
omvända sig från synden och helt ställa 
sig till Hans förfogande såsom Frälsare 
och Herre, dem som med andra ord bli 
verkligt omvända. Jag var vid den tiden 
en ung officer, och jag förs.tod, att om
vändelsen måste leda till avbrytande av 
somliga förbindelser och intressen, vilka 
kanske ej Voro onda men ändå måste 
anses komma under beskrivningen »utan 
Gud» och i den meningen voro gudlösa 
eller icke gudaktiga. 

Så gott som omedelbart efter min om
vändelse kom en stark längtan efter att 
få helga mitt liv för tjänst såsom mis
sionär, och jag nämnde härom för min 
far. Han påpekade visligen vikten av tå
ligt väntande på Guds ledning, innan jag 
gav upp min militära kallelse, som ock
så gav rika tillfällen till kristligt infly
tande och vittnesbörd. Jag forts,atte där
för militärtjänsten under ytterligare ett 
och ett halvt år, varunder jag fick ta 
emot mycken andlig och moralisk väl
signelse vid troget fullgörande a v mina 
uppgifter och ännu mer vid mina bibel
studier under bön om Andens ljus och 
ledning. Jag använde varje dag några 
timmar för sådana bibelstudier och för 
bön både för mig själv och för andra; 
varvid jag också frambar de icke kristna 
folken på jorden. Jag delade även ut 
traktater och tog del i friluftsmött:n. 

Under denna tid fördes jag i kontakt 
med Kina Inlandsmissionen i London. 
I likhet med många andra fick jag ett 
starkt intryck av den anda av livskraftig 
gudsfruktan i förening med sann själv
uppoffring och helgat böneliv, som kän
netecknade herr Taylor och hans med
arbetare i arbetet för evangelii spridan
de i det inre av Kina, på den tiden näs
tan helt och hållet utan Jesu Kristi bud
bärare. Jag längtade också efter att få 
förena mig med dem i deras arbete. Men 
å andra sidan hade jag en stark känsla 
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av vikten av mycket bön och eftertanke, 
innan jag lämnade den arbetsuppgift, 
som var min, och i vilken jag också hade 
tillfälle att tjäna Gud. 'För den uppgif
ten hade jag också förberett mig genom 
flera års specialutbildning, och min far 
hade haft utgifter diirför. Detta betona
des också av nästan alla de vänner, som 
jag talade med om saken. 

Emellertid blev jag allt mer och mer 
övertygad om den aI1t överväldigande 
storheten i Kinas behov jämfört med 
Englands. :Med fullt medgivande från 
mina föräldrar beslöt jag mig slutligen 
för att erbjuda min tjänst åt Kina In
landsmissionen för arbete i det inre 
Kina. Samtidigt hade, särskilt ~enom 
Stanley Smiths och C. T. Studds hän
bcrivna arbete,. ett kraftigt missionsintres
se vuxit fram bland kristna studenter 
över hela landet. »Sjustjärnan från 
Cambridge» (sju unga m~in från univer
~itetet i Cambridge, som svarat ja till 
missionskaJrelsen), bland vilka jag fick 
förmånen att få räknas med, avreste till 
Kina i början av år I885. Under de för..: 
sta åren var jag emellertid bittert ned
stämd av k~inslan av egen oduglighet 
och ävell av f fuktan fö f att j ag hegått 
ctt misstag, då jag reste till Kina. 11en 
jaa är tacksam, att jag nu kan s~iga, att 
från den tiden har jag genom Gud.s nåd 
trots mycken otrohet, svaghet och m;l.nga 
misstag varit i stånd att fortsätta i aktiv 
tjänst inom Kina Inlandsmissionen, än
da tills jag tidigi på sommaren 1935 
trädde tillhaka fd.n aktiv tjän~t. 

'~~~~moN' 
Bönemötena Iför S. M. K. 
i Stockholm pågå på S. M. K:s expe
dition t. o. m. tisdagen den 9 dec. och 
fredagen den 12 dec. De upphöra sedan 
över julhelgen, mcn börja åter t-isdagen. 
den 13 jan.. kl. 7 e. '/Il . och (1'eclagen den 
I6 jan.. kl. 2 e. m. 

.NIå lörböneu ald1'ig tystna! 
Försäljningen i Stockholm. 

Försäljningen för S. M. K. den 3 
dec. inbringade netto omkring 6.37 0 :

kr. vilket är omkring 650 kr. mera än 
net'tobehållningen vid· förra årets för
säljning. Resultatet är alltså mycket 
uppmuntrande och ger anledning till 
stor tacksamhet ti Il Gud och till alla, 
som hjälpt till för att uppn?l detta goda 
resultat. 

Trettondagens möte. 
Svenska :Missionen i Kina hoppas att 

även kommande Trettondedag Jul få fi
ra missionshögtid med spa.rbössetöm
ning och offerinsamling i Betesdakyr
kan, Floragatan 8, kl. I I f. m. 

Vi anbefalla denna missionshögtid ~lt 
missionsvännernas hågkomst i förbön. 

"Hans Stjärna i Östern." 
Till alla dem, som köpt vår missions

kalender och hjälpt oss med försäljnin
aen, framföres härmed ett 7.JaYl11,t tack.
Må Gud välsigna va.r och en för denna 
värdefuHa hjälp! Ännu ha Yi emeller
tid ganska många exemplar kvar, och 
det ,"ore en stor hjälp för NIissionen om 
upplagan bleve slutsåld. Vi äro därför 
tacksamma för rekvisitioncr även i fort
sättningen och hoppas att y<ha vänner 
alltfort skola hjälpa oss. Kalendern 
lämpar sig bra såsom julklapp. Köp 
den. själv och giv deu åt andra! 

Då betalning för kalendern- och andra 
böcker insändes /: (ön'kott) torde god
hetsfullt omsättn:ingsskatten ihågko'm
mas och pengar för den (5}5 %) med
sändas. 

Ett vittnesbörd · från Kina. 
Sex dagar efter hegrayningen, sedan 

Herren på ett så nåelefullt sätt tagit"min 
älskade NIaria till sig, satt jag en afton 
efter kvällsvarden (den 2I '-ste oktober 
I940 ) vid bordet, lycklig i dc erfaren
heter av Herrens nådefulla n~irvaro och 
hjälp i stort och smtltt, som elen ' sista 
tiden givits åt mig. 

Då bultade det på den Ulsta veranda
dörren, som går till vardagsrummet. Jag 
gick dit och frågade: »Vem där?» 
Då svaret var ganska tvetydigt} uppre
pade jag förbryllad frågan. Til! svar 
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kom dft ett väldigt slag på dörren. Jag 
förstod. att nu var något farligt el färde. 
Jag skyndade till C11 bakdörr fGr att den 
viigen komma till min tjänan's bostad 
p~i andra sidall \·ägen. Uppko.nmen på 
v~igen, blev jag emellertid genskjuten. 
Det var tre män, som kommo emot mig 
med hotande åtbördor. »Vad är det Ni 
vill?», frågade jag. »Gå in i huset'>, be
fallde en. 

. Jag förstod, att det var rövare. som 
kommit. Blixtsnabbt steg från hj~irtat 
bönen: »Käre Herre, visa mig, hur jag 
nu skall handla, och led det hela!» 
»Gå in i huset», upprepade ledaren . 

Vid tanken p~ att de därinne ~;,kulle 
kunna ost&rda tortera mig, blev jag viss, 
att jag skulle .vägra att gå in. Då de för
sökte skjuta mig in, grep jag om k!ädes
streckstolpen. Då jag inte viJle släppa, 
fick jag ett slag i ansiktet med något 
slags tillhygge; jag kände dock alls 
ingen smärta. 

Det blev mig nu klart, att jag var ut
satt för ett rö\'areöverfall. » Nu komma 
de att slå mig, tills jag förlorar medve
tandet, och sedan finner någon mig lig-

Sommarvilla på Kikungshan, berget då'r missionär Linder bor och var 
utsatt för röva reöverfa 11. 

gande ·häp , flög det geHolll min hjärna. 
.Men sedan jag fått klarhet i situationen, 
"ar all nervositet och även fruktan som 
bortblåst. Jag fr·ågade dem, vad de öns
kade, sade att jag var utlänning, en mis
sionär, och talade till dem på svenska. 
så att de skulle förstå att jag talade 
sant. 

De syntes då vara tveksamma angå
ende vad de borde göra. På mitt rop för 

ttedje gången kom min tJanare ut och 
ner till oss. Med sitt lugn fick hem rö
varna att hålla sig stilla. · Jag släppte 
mitt tag om stolpen och sade till dem: 
»Ni behöva inte göra mig något illa Säg 
vad Ni önska, och jag skall gärna ge Er 
det.» - »Vi tänka inte göra Fr något 
illa», blev svaret. Sedan förklarade le
daren mycket trovärdigt, att det var frå
ga om ett kinesiskt överfall under natten 
på garnisonen. »Vi är tusen man, "i 
behöva Ert hus som samlingsplats. Det 
skall bara ta ett par timmar, så är allt 
över.» 

lVf.edan tjänaren vid köksclC.rren höll 
p [l att tala med dem, blevo de helt lugna; 
en a y dem sade dock till mig: G2. in i 
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huset! 1\!fycket lugnad gick jag då in, 
men bilxtsnabbt fick jag ingive.ls;;:n att 
gå ut genom främre dörren. I hast snap
pade jag till mig min filthatt, kände 
efter att jag hade pfl mig nycldap'ta till 
skrivbordet och kofferten, där pengarna 
voro, och sedan kilade jag ut och nedför 
trappan, som leder upp til1 ingången. I 
mörkret, regnet och blåsten kom jag 
oförmärkt ut, trevade mig sakta p;\ sti
gar bort från huset, och Herren hjälpte 
mig, så att jag inte föll nerför f',ågon 
brant. När jag till sist kunde lokalisera 
mig, fick jag visshet, vart jag skulle gå: 
På ett avsides ligo-ande missionärshus 
finns en stor veranda, som går i vinkel, 
så att man på ena sidan kan vara osedd 
från v~igen och på elen andra 'skyddad 
mot blåsten från norr. 

Här promenerade jag nu från 7-tiden 
pa aftonen, timme efter timme väntande 
att få höra skottväxling från den före
hådade striden. l\!Ien ingen sådan hördes. 
Det blev kusligt att gå där så länge. 
Intet fanns att sitta på, ja, för köldens 
skuIl var det nödvändigt att hålla sig i 
rörelse . 

Allot morgonsidan gick jag till slut in 
på kinesiska samhällets gator och hop
pades finna cn människa och ett kryp-in, 
men ingen syntes till. I klassrummet 
bredvid Norska Kyrkan var dörren öp
pen, och jag smög mig sakta dit för att 
inte störa evangelistens familj; på en 
bänk här kunde jag ligga och invänta 
dagningen. 

Sedan gick jag i tysthet mot min tj~i
nares bostad för att förvissa mig om att 
rövarna hade gått. På viigen mötte jag 
tjänaren i siiilskap med ledaren för 
vaktkåren. De häpnade, när de fingo se 
mitt blodiga ansikte. Deras gläclj.e att 
se mig åter var emellertid rörande; de 
hade under natten letat efter mig på 
berget och, då man ej fann mig, dragit 
den slutsatsen, att det gått mig, som med 
Kina Inlandsmissionens missioniir Fer
guson, som för några ~lr sedan här i 
trakten blev bortförd av rövare, Detta 
hände, medan yi missionärer tillhragte 
sommaren h~ir 'på berget, och vi ~lörde 

huru han hade att följa rövarna från 
plats till pl'ats inne bland bergen, medan 
de väntade, att han skulle [ösköpas. Till 
sist dukade Ferguson under av sjukdom, 
påkommen på grund av brist på l~implig 
föda. 

Av min tjänare fick jag nu veta verk
liga innebörden av rövarnas hesök. 
Historien om anfallet på garnisonen var 
hopdiktad. Sedan jag hade gått in, blot
tade rövarna sina avsikter för tjänaren: 
»Vi ha hört, att utlänningen har mycket 
pengar; vi begära nu 20.000 dol1ar, och 
ni skall säga oss, var han har dem.» Nu 
kom Herrens legning åter till "ynes. 
»Ack», sade tjänaren, »vet ni inte, att 
utlänningarna ha sina pengar i bankerna 
i Hankow och Shanghai? Hemma i hu
set ha de inte annat än vad som dagligen 
behövs för de små utgifterna.» 

Sedan ging-o de alla in i huset. »Men 
vart har utlänningen tagit vägen?» 
Nu insågo de sin dumhet i att inte ha 
låst in mig. Tj~inaren fick ingivels{'n att 
säga: »Han har nog gått upp till garni
sonen för att rapportera .- och ni vet 
hur farliga de iiro». - »Ah, har han 
gått dit!» De grepos av sådan nervositet, 
att även t jänaren oförmärkt kunde smy
ga sig ut. Rövarna voro alltså herrar i 
hela huset med lampa brinnande pfl mitt 
bord. 

På min veranda hade jag gått och be
klagat, att jag väl nu skulle .förlora det 
mesta av mina värdefulla saker, sedan 
en skara fribrytare haft tillhåll där
inne. Särskilt gr;imde jag mig över för
lusten aven finfin yllefilt, en gåva av 
min käre vän]. Blomdahl, en sak som 
vi vari t mycket rädda om. 

Vad fick jag se vid återkomsten till 
mitt hem? I deras nervositet hade Gud 
slagit rövarna med sådan blindhet, att 
de inte sett eller kommit sig för med att 
ta varken denna filt, som ·låg framme, 
eller något annat: endast bordsklockan 
på mitt skr,ivbord hade försvunlllt. Ett 
under i sanning! Jag kunde end(1.~t av 
hjärtat utbrista: Du store Gud' 

,. ~ . * 
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Jag har längtat efter att få nedskriva 
dessa rader för att kunna bära .y ittnes
börd om den frälsning, som vi, som tro, 
vunnit genom Herren Jesus Kristus. 
Han ej blott förlåter oss våra synder; 
han vill också vara vårt liv, v'ara inne
boende i oss genom sin Helige Ande, 
som han och Fadern givit oss. F3.r den 
Helige Ande blott rå om oss, så skall 
han förhärliga Kristus genom att taga 
av hans uppståndelses liv och kraft o-ch 
meddela i oss och genom oss, vad Kris
tus redan vunnit tör oss. - Gud giver 
sin Helige Ande, i hans verkningar, åt 
dem, som lyda honom, Apg. 5: 32 : såsom 
Herren ock säger i Joh. 14: 5. 16: 
»Älsken I mig, så hållen I mina bud, och 
jag skall bedja Fadern, och han skall 
giva eder en annan Hjälpare, som för 
alltid ska.ll vara hos eder». Herren vill 
att Anden skall vara vår hjälpare inte 
blott i andliga ting, utan i vårt liv.;: alla 
förhållanden, andliga och timliga. 

Jesu fostran av lärjungarna had.e till 
syfte, att i dem skulle skapas ett s;°l.dant 
förtroende till honom, att de skulle våga 
att övedämna sig själva och hela sitt 
li\i att av honom uppehållas och ledas. 

Till detsamma syfta,r Herren med oss 
i dag. I »det fö,rdolda livet med Kristus 
i Gud» skall tillföras oss all den nåd 
och hjälp, som vi i vårt läge och våra 
förhållanden äro i behov av. 

Vi äro dock så benägna att förtrösta 
på våra ,och andras insikter och ansträng
ningar och tro, att vi genom dem skola 
komma igenom. I stället för att gå med 
allt till Gud i bön hänskjuta vi ofta sa~ 
ker och ting till långvariga diskussioner 
och rådplägningar. 

Gud visar oss sin v~ig, när vi upp
fyllt orden i Rom. 6: 12, samt Rom. 12: 

I, 2 och barnsligt förtrösta på våre käre 
Fader, som är i himmelen. 

Varmt tacksam är jag för Guds folks 
förböner, som så hjälpt mig hittills, och 
jag skall vara så i fortsättningen. Her
ren har nämlig'en ställt mig häruppe på 
sanatorieberget i ansvar för mycL:et av 
missionens angelägenheter såväl som till 
att se till och hjälpa flyktingar och fat

tiga. Sjuka har jag hittills kunnat skaffa. 
läkarehjälp. 

Inför ett befarat kr"ig iStiIIa Ifavct 
äro många bävande i dessa trakter a y 
landet. Blir det verklighet, kommer myc
ket av egendomarna häruppe att st;t'pil. 
spel, ja den största delen, och m;.n per.
sonliga säkerhet skall, mänskligt sett, 
ingen kunna garantera, då man inte vet, 
om min svenska neutralitet komrrer att 
respekteras a v soldater. 

Någon bättre väg än att stan!la biir, 
tills Herren annorlunda leder, StT jag 
dock inte. 

I den fina luften under hösten <)ch 
den milda vintern, har jag sett att h~i.lsa 
och krafter genom Herrens nrld börjat 
återkomma. Så vill jag då förbida hans 
ledning ocks;\' angående framtida arbete 
på vårt fält i Kina eller ct~ir han vill ha 
mig. 

»Så mörk ;lr ej natt, S?l hård ~ir pj llöd, 

Att Jesus ej hjälpa förm;lr, 

Mitt ljus och mitt liv i mörker och död, 

Densamme i dag som i gflr. 

Se, Jesus är när, fast stundom han synes 


mig fjärran.» 

Er i hans k~irkk inneslutne 
Hugo Lill.:cr. 

»Hembreven bli allt färre.» 

Vi satt en handfull v~i.nner en kväll 
och pratade i enkel förtrolighet - om 
missionen. Ett ~imne som aldrig tryter 
och har en förunderlig förmåga, att 
sammanföra människor ur skilda and
liga sammanhang och ge utbyte av 
djupa och bärande tankar! Vi talade 
om missionärerna, om elen svåra tid 
dessa genomleva, manga mitt i brinnan 
de krig och uncler stor kroppsliga och 
andliga försakelser. Och vi taJacic 
också om hur förunderJ igt Gud trots 
allt hjälpt och hjälper sina vittnen d;tr
ute, antingen det nu ~ir i Afrika, 1n-: 
dien eller Kina. 

Vi fingo dock först genom en rad 
ett brev, som en i sällskapet nyss fått 

i 
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utifrån Kina, riktigt kbrt för oss hur 
vi. missionsvänner här i hemlandet ge
nom vår försummelse, bekvämlighet 
och . slöhet, många gånger lägga sten 
på missionärernas redan tunga börda. 
Det fanns i det långväga brevet med 
de många. utländska frirpärkena, $.om 
hålli t på månader för att nå adressa:
ten, en rad, som blev oss alla i sällska
pet som sal t ' i öppet sår. Där stod 
»hembreven bli allt färre». De orden 
ha vi nog lite var anledning att ta åt 
oss, så framt vi höra till dem, som vil
ja främja missionsarbetet bland dem 
som fjärran ~i.ro Ä vcn om brevskri~ 
verskan ingalunda menade att denna 
rad skulle träffa oss här hemma som 
en dom, så måste den ändå göra det. Vi 
tala så ofta om missionärernas stora 
svårigheter och gränslösa isolering, men 
vi göra så förfärligt lite för att hjälpa 
dem i deras belägenhet. Vi göra inte 
ens så lite så vi skriva ett brev till 
dem. »Hembreven bji allt färre.» Vad 
innebär det? ' Det innebär att du och 
jag, som fått platsen vid trossen här 
hemma, v~ ha svikit på en punkt där 
vi skulle stått trogna. Någon frågar 
säkert, som en av oss i sällskapet också 
mycket riktigt gjorde: »Löna.r det sig 
då att skriva till missionärerna. Kom
ma breven fram?» Det är självklart 
att den frågan inte slutgiltigt kan be
svaras. Tiderna äro ju så osäkra men 
sannolikt är det ännu möjligheter att 
räkna med. Vår försummelse i detta 
avseende kan för övrigt inte ursäktas 
med att »man vet ju aldrig om brevet 
kommer fram». Missionärernas brev 
därutifrån komma ju fram. Visserligen 
tar det oerhört lång tid, men de flesta 
komma ju adressaten tillhanda. 

Det vore nog välhetänkt att göra som 
en missionsv~in, vilken jag hört talas 
om. Hon skriver ett missionsbrev till 
en missionär varje vecka. När hon 
slutat sin arbetsvecka anslår hon en 
stund på lördagseftermiddagen till 
brevskrivning. Inte vet hon kanske om 
alla brev komma fram, men hon förlitar 
sig på att också över den saken vakar 

en Allsmäktig Fader. Kanske VI inte 
kunna skriva ett brev varje vecka men 
en gång i månaden? Det skulle i,nne
bära 12 brev om året. Blir ,det en krets 
som sköter om brevskrivningen skulle 
flera missionsstationer varje månad få 
åtminstone ett par brev , från samm,.a... 
plats. Inom vissa ungdomssamman
slutningar förefinnes en ordnad brev
växling med olika missionärer. Det är 
ett icke oviktigt led i de sammanslut~ 
ningarnas missionsgärning här hemma! 
När det gäller arbetet för Kristi rikes 
utbredande på jorden veta vi männi
skor så lite yad som är smått och vad 
som är stort. Ett enkelt brev kan bli 
mera uppmuntrande många gånger ärt 
en storslagen penninggåva. V\ veta, 
själva vilken glädje det är t. ex. att få 

. ett brev utifrån missionsfältet. Och 
-ändå kämpa icke· vi med någon yttre' 
isolering. Huru mycket mera skola inte
hembreven glädja dem som stä i främ
mande land, omgivna av hednavärldens 
gr;inslösa mörker. 

Hembreven bli allt färre. Tänk om 
de orden finge ringa med domsklocke
klang i våra hjärtan! Och bli en 
sporre till att ta nya tag. Vi bli sFil
va berikade. Det är förunderligt med 
missionsarbetet. Det tar aldrig något 
utan att ge. Där är det alltid fräga 
om en växelverkan 'mellan givande och 
tagande. Att vi se detta si litet be'
ror på att vi inte våga ge ut oss som vi 
borde och skulle. Under tider di fred 
och lugn råder i världen var givetvis 
också missionsgärningen där ute krä
vande men då funne, ju möjligheter 
för missionärerna att resa hem på vila 
och att få ombyte på de olika stationer~ 
na av arbetskraft. Hade missions
vännern:as brev redan då sitt stora v'är
de, huru mycket mera värda äro de 
icke nu! vi behöva rycka upp oss i 
detta avseende, och detta kan inte ske' 
på annat sätt, än att vi bedja mis
sionens Herre om ett nitälskande och 
offrande sinnela.g. " 

Vänkretsen som satt samlad för att 
tala om missionen hade nästan alla' på: 
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några undantag personliga vänner ute 
på ·olika fält och de försynta orden: 
»Hemhrev-cn bli allt färre», grepo därför 
på ett sällsamt sätt. Kanske också 
du har nagon som väntar på ditt brev? 
Dröj inte~ Ärendet hastar. Den mis
~ionerande församlingen här hemma 
Hr i dessa tider mer än annars vara 
en »Åron» och »Hur» som stöder 
»NIose» armar. Detta både genom offer, 
hön och flitigare brevskrivning! 

111. P. 

De kristnas a'ntal -i Kina 
har under senare tid tillväxt på ' ett 
m;irkligt sätt. En missionär, som vista
des i Nanking, då staden I937 erövra
les av japane.rna och som fortfarande 

arbetar i staden, har berättat att de 
kristna församlingarna, då stora skaror 
flydde från Nanking, minskade med tre 
fjärdedelar. Men nu, säger missionä
rell, har den kvarblivna fjärdedelen 
\Cäxt till större antal ~in församlingar
nas ursprungliga. Nya medlemmar ha 
kommit till, dels genom omvändelser 
och dels med flyktingströmmen öster
ifr~ll1. I Västkina åter, dit stora flyk
tingskaror begivit sig, hade de kristnas 
antal ()CkS~l växt till i liknande omfatt
ning. 

* 
Ett Röda kors-b1'-ev l1'ån Ost(J)fr-ika 

har åter anlänt t~1l Sverige med under
r~ittelser från. Evangeliska Fosterlands
sti ftelsens mission. I brevet, som var 
st;illt till pastor Olle Anderssons hem
mavarande maka, meddelas att pastor 

nderssol1 erhållit tillstånd att besöka 
det gamla missionsfältet i Adua och 
Eriu-ea'. I-lan hade gästat alla missions
:=;tationerlla, och han::- besök hade blivit 
tit mycken uppmuntran för församling
anla, lik~om det för missionsledningen 
,ar uton101:d.entligt "ärdefullt att få 

kontakt med detta missionsområde, 
från vilket de svenska missionärerna 
under den italienska regimens tid varit 
utestängda. Det är änl1JU icke bekant 
om pastor Anderssons resa får utsträc
kas även till det egentliga Abessinien, 
men man hoppas att· så skall kunna ske. 

* 
JOO å1' sedan Livingstone landsteg 'I.. 


Afrika. 


Innevarande år är det 100 år sedan 
en av missionshistoriens märk,Jigaste 
gestalter, David Livingstone, steg i 
land på Afrikas kust. Han reste ut som 
missionär, och hans gärning som sådan 
blev oerhört betydelsefull. 11en därjäm
te var han en -outtröttlig upptäcktsre
sande, som utforskade stora delar a.v 
det då ännu okända Afrika. Allmänt 
bekant är också hans kamp mot neger
slaveriet. Araberna hade av gammalt 
så att säga skaffat sig monopol på slav
handeln över den afrikanska kontinen
ten, och de giorde vad de kunde för att 
hindra Livingstones befrielseverk. Li
vingstone har betecknats som nittonde 
seklets störste missionär, ädlaste män
niskovän och främste Afrikaforskare. 
En dansk författare säger om honom 
att trons eld, det kristna sinnelaget, bar 
alla hans företag. Han öppnade väg till 
de svartas världsdel, och det var det 
kristna samvetet, som drev honom, icke 
något begär efter ära för egen del. 

* 
Brev från 111ongoliet. 

Från missionär Gerda Ollen i Mon
goliet har ett brev, det första på myc

'ket länge, nått missionsexpeditionen i 
Stockholm. Fröken . Ollen berättar att 
misionsarbetet på detta fält nu upple
ver en framgåhgstid med nytt intresse 
och uppvaknande från mongolernas si
da. En ny frimodighet behärskar det 
kristna församlingslivet, som förut ofta 
var likgiltigt och dött. Svenska Mongol
missionen har arbetat i Mongoliet sedan 
1910. "Ett I s-tal missionärer äro i verk
samhet därute. 

* 
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D7:lJeln i bhJldsl~rilt 

utkom första gången 1833. Nu förelig
ger den i blindskrift (punktskrift) på 
45 olika språk, varav 22 europeiska och 
-3 asiatiska. De flesta av dessa uppla
.gor omfatta dock hlott delar av Bibeln. 

1\ris och 'I'Ilission. 
Svenska Kyrkans Missionsstyrelse 

hör till de missionssällskap, som trots 
].;rig och kris kunnat utsända nya mis
sionärer till missionsfälten. I våras ut
reste sålunda tre kvinnliga missionarer 
till kyrkans missionsområde i Kina. 
N~ista år hoppas man kunna sända yt
terligare tre till samma fält, som-li-gger 
helt inom det fria Kinas område. J\l1is
s ionens arbetsmöjligheter i det fria 
K.ina äro s~irskilt stora just nu', då 
tacksamheten mot missionarerna ar 
s tor för deras osjälviska arbete. 

Missionssällskapens omkostnader ha 
genom kriget stigit avsev~irt. Resekost
naderna ~iro flerdubbelt större än förr, 
men resemöjligheterna aro ju små, var
för denna utgiftspost i allmi.ll1het blir 
mindre än vanligt. Ivlen andra omstän
digheter stilla ökade krav på missions
kassan, i en del fall ogynnsamma valu
taförhållanden. 

Svenska :Missiollsförbundet, ett av 
de största missionssällskapen i vårt 
1and, har i dagarna fastställt sin budget 
{ör 1942 till 952,800 kronor. 

Ett betydelseFullt Jl.ittioårsminne. 
På julafton inträffar ett 90-årsminne 

.av stor betydelse för all kristlig verk
·samhet i ,"~lrt land. Då har nämligen 90 
.år förfluti t sedan boktryckaren Per 
Palmqvist började sin söndagsskola i 
Stockholm och därmed blev en av de 
förnämsta banhrytarna för söndagsskol
verksamheten i vårt land. 

Palmqvist hade tillsammans med sin 
l)roder Johannes Palmqvist på somma
ren 1851 besökt Londonutställningen 
:Dch därvid även kommit i kontakt med 
.söndagsskolarbetet i England. Efter 
h emkomsten berättade han'i sin tidning 

Evangelisten om denna nya kristliga 
verksamhet. Han sökte också efter till
fälle att själv upptaga någon liknande 
verksamhet, och i ett brev skildrar han, 
huru han kom överens med sin hustru 
om att på julafton inbjuda kvarterets 
fattiga barn »på någon liten andelig och 
lekamlig förplägning», som det heter i 
brevet. »Barnen kommo villigt, 25 till 
antalet, kl. 5 e. m. De erhöllo då först 
kaffe och skorpor, sedan läste vi och på 
ett enkelt satt genomgick juldagstexten, 
därefter sJongs några julsånger vid 
pianot, så fingo de smörgås och julgröt, 
varefter vi gingo ut i skolan där bar

. nen erhöUo var sin lilla hok såsom jul
gåva och slutligen hölls aftonbön. När 
allt var slut frågade jag dem om de ej 
skulle finna ett nöje uti att återkomma 
en stund varje söndag e. m., vartill bar
nen svarade ja.» - Nästa söndag kom
mo tjugu barn och därmed hade den 
första söndagsskolan i Stockholm och 
en av de första i Sverige kommit till 
stånd. 

975 svenska missionä1'er i arbete. 
Kyrkoherde Sigfrid Alm har nu 

slutfört arbetet med den missionsstati
stik, som han haft Svenska Missioll s
rådets uppdrag att utarbeta. Av denna 
framgår bl. a.att de sv'enska mission;i
rernas antal ute på missionsfälten 1940 
minskat med 70 sedan 1939, på grund 
av svårigheterna att under nu rådande 
förhållanden kunna utsända nya arbe
tare till missionsfälten. De sammanlag
da inkomsterna för missionsarbetet upp
gå till 4,935,935 kronor mot nära 5,5 
miljoner kronor 1939. I dessa summor 
ingå dock icke pingstvännernas mis
sion, som är en a v de största svenska 
missionerna. 

Svenska kyrkans mission har 144 
missi'Onärer, Svenska missionsförbun
det 12I, Evangeliska Fosterlands-Stif
telsen 49, Helgelseförbundet 66, Bap
tistmissionen 63, örebro missionsföre
ning 97, Svens}ca missionen i :K~na 4 2, 
Metodistkyrkan i Sverige 23, pingst
församlingarna 160, . Frälsningsarmen 
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58, Bibeltrogna Vänner 12, Svenska 
Alliansmissionen 28, Kvinnliga Mis
sionsarbetare 8, Svenska Mongolmis
sionen 16, Fribaptistsamfundet 24 
o. s. v . Svensk mission arbetar i alla 
världsdelar. 

INSAND LITTERATUR. 

Upplåt dig! En samling predikningar. Av 
Efr. Palmqvist. 310 sidor. Pris: Räft. 
4: 75., klotb. 6: 25. Ev. Fosterlandsstif 
telsens Bokförlag. 

En billig bok för sitt rikhahiga innehåll. 
En klar och lättläst stil. En välsignad evan
gelisk förkunnel se, som gör att man gärna 
vill läsa mer än endast den betraktelse för 
söndagen man sökt upp. Predikningarna äro 
avfattade över valda texter bland de tre år
gångarnas predikotexter. Mången gripande 
illustration till textordens innehåll präntar in 
sanningarna i läsarens hjärta. Ja, en stund 
vid redaktör Palmqvjsts bok: »Upplåt dig! » 
-är verkligt uppbygglig och trosstärkande. 
Vi rekommendera boken! 

M .B. 

»För Varje Dag.» 17: e <'1rg. 1942. En vägg
almanacka med betraktelser över bibel
orden i »Dagens Lösen». Pris kr. 2: 50. 
Halls Förlag, Jönköping. 

Två tredjedelar av betraktelserna äro över
s;ittningar av den tyska almanackans betrak
telser. De övriga äro skrivna av svenska med
arbetare tillhörande Svenska Kyrkan, Meto
distkyrkan, Svenska Missionen i Kina, Ev. 
Brödraförsamlingen, Ev. Fosterlandsstiftel 
sen, Baptistmissionen, Kv. Missionsarbetare, 
Sv. Missionsförbundet, Frälsningsarmen, Sv. 
Frälsningsarmen samt K. F. U. K. - Vägg
almanackan rekommenderas varmt. 

M . L. 

Varde lju,s! III. missionskalender. Redigerad 
av Nils Dahlberg. Ev. Fosterlands-Stif 

, telsens Bokförlag, Stockholm. Pris 2: 75. 
Denna kalender är en kär vän för många, 

och den bjuder också i år på ett synnerligen 
gediget innehåll. M!\ den bli till stor välsig
nelse! 

M.L. 

H elgdagskvälla1'. Sanningsvittnets jul- och 
nyårsbok 194 I. Pris kr. l: 40. 

En bok med rikt och omväxlande inne
håll, som k an varmt rekommenderas_ 

• j\![. L. 

Julfrid, pris kr. I: 20, Halls .Tulbok, pris 
90 öre, samt Under Juldagar, pris kr. l: 20, 
äro tre julpublikationer, utgivna på Halls 

LAND 10 dec. l~~ 

Förlag, JÖnköph lg . 'tstyrelsen är vacker 
samt tilltalande, och innehållet är omväx
lande, varför vi tro att de skola p1ottaga ~, 
med glädje och finna många köpare. 

j\/[. L. 

Snödroppen, pris T kr., Kri'llg kr'ubban r 

pris 30 öre, Banuns Högtid, pris 30 öre, och 
Skogsblo1n11'wns ]u.lnu111ul.e'l', pris 20 öre, äro 
fyra jultidningar från Bnrntidninge'l1 Senops
l<ornäs Expedition, Norrköping . De ha' gott 
evangeliskt innehåll och rekommenderas. 
varmt. 

,,~ 1. L 

HANS STJÄRNA I öSTERN. 


38:e årg. 


Redigerad av l11al'tin Linden. 


INi EHÄLLSFORTECKNING: 


»Allt med Honom. » Av reseombudet 

Gust . A. Östel'berg . 

August Berg, en missionens pionjär och 
veterall. ! \ y apotekare Karl Nl:lenws. 

I Kina för 34 år sedan. A,- fil. d:r J\.ar! 
Fries. 

Vår missionsuppgift, ett heligt arv . . \Y 
missionsföreståndare _M_artin Lindt'n . 

Sändebud till Sinims Land. 
En ung mans missionsgärning i Kina. 

Av sekreterare En"k Olsson. 
Hinder. A v missionär Carl F . Blom. 
Äldste Chi Shang-ching i Hancheng. ; \ y 

missionssekreterare J11arti1i B eigling'. 
Glimtar från sjukvårdsarhetet. Av frö

ken Dagny Nordgren. 
Sådd vid alla yattcl1 . .A.T fröken Gerda 

Gustavsson. 
Den osynliga, bevarande Guds högra 

hand. Av mis:-,ionär Ca.rl-Gust. N O1'd 

berg. 
Bered dig att möta din Gud! Av mi5 ~i() ~ 

när Ake Hagl'und. 
Rekvireras frår.. Svenska Missioncn ~. 

i Kina Förlag, Drottninggatan 55, 
Stockholm. Pris häft. 1:75; kart . 2 :25 : 
klotb. 3 :25· Vid köp av- minst 5 ka
lendrar lämnas 25 % rabatt. Ej frakt 
fritt. H ärt ?;/l. kommer omsättn1·ngsskatt. 
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REDOVISNING 


för medel influtna till "Svenska Missionen i Kina" under nov. 1941. 

Allmänna missionsmedel. 
1i)41. »En länk» ................ . 
1542. E. E., Sthlm .............. . 
1543. F. ]., Strängnäs .... ',' .... . 
1546. A. K., Stensjön ..... ..... . 
1547. L. O., Sthlm . ........... , .. . 
1!549. »Allhelgonadag, Med tacb, 

till A. Håkansson o. Ella 
Dahles underh. . ... ........ . 

J550. A. F ., Gislaved, >'tackoffer» 
'1501. Koll. i Torarp. Svennarum 

27/10 .. , .......... , ..... . 
1352. D:o i Sm. Tabcrg ~9!10 ... . 
1553. D:o vid bibelstudier o. mis

sionsstunder i Norrköping 
30/10-2/11 .............. . 

1154. H. o. H. T., Ivlalmö, »del av 
tionde» ................. . 

155,'5. ! »En länk» ............... . 
1556. K. F. U. M., Örebro, till M. 

Ringbergs underh. . ........ . 
1561. »En oväntad äterbet.» ..... . 
.1562. B. B., 29/10 .............. . 
1563. A. o. P. J. Vänfors ....... . 
1564. Ulriksdals 11fg ........... . 
1565. R. S., Gbg, »en senkommen 

offergåva» .............. . 
1566. T. E., Sthlm ............. . 
1567. E. S. H ................... . 
1568. E. ].,. Boden, till Joh. Asp

bergs underh. . ........... . . 
1569. Danderyds Kyrkl. Ungel.

krets, 5/11, koll. .......... . 
1570. Kinakretsen, Lund ........ . 
1571. A. O ., Norderön .......... . 
1573. A. A.. Gisselås ............ . 
1574. H. o. 1. ]., Gbg ........... . 
1580. Del av Hamra söndagsskola 

sparb. insaml. ............ . 
1581. Koll. vid missionsve~pcr i 

Duvbo kyrka U/11 ......... . 
1582. A. H., Grycksbo ......... . 
1583. Skövde o. H. L. .......... . 
1586. L. O., Adelsö ............ . . 
1593. L. L., Sävsjö ............. . 
1594. K. N., el:o ........... . .... . 
1595. Koll:.. på syföreningselagen i 

EksJo .................. . . 
1596. J. o. E. R., el:o ........... . 
1597. Koll. i Nye .............. .. 
1598. H. L., Skede, till E. Videns 

underh . . ................. . 
1599. VetIanda Ungd. fören., rese

bidr. .................... . 
1600. Ulriksdals Ungd. fören. till 

Bloms underh. . ........... . 
1601. Naglarps Ungd. fören ., till 

Lindens d:o .... -," ........ . 

20:
20:

7:50 
52:49 
2f5: 

20D: 
n:

46:20 
27:16 

250:

20:50 

10:

250:
10:
12:
25:

150:

200: 
100:
100:

50:

16:
10:20 

100:
10:
20:

7:22 

40:
10:
10 :
50:
75:
10:

65:
25:
87:45 

15:

20:

25:~ 

25:

1602. 
1603. 
1604. 
1605. 
1606. 
1607. 
1608. 

1609. 
1610. 
1611. 
1612. 
1613. 

1614. 

1615. 

1616. 
1617. 
1618. 
1619. 
1620. 
1621. 
1622. 
1625. 
1626. 
1627. 
1628. 
1629. 
1630. 
1631. 
1633. 

1634. 
1635. 

1637. 
1638. 

1639. 

1640. 
1642. 
1643. 
1644. 

1645. 
1646. 
1647. 
1648. 

1649. 
1650. 
1651. 
1652. 

»Tant Anna ') .... ... ...... , . 

»En vän » ................. . 

»Kollekt» ................. . 

»Sof i» 

»Hanna » .... . ........... . 

O. c., Holsbybrunn ....... . 
Koll. i Holsby missionshus 
31/10 .................... . 
D:o i Mamrelund 1/11 
D:o i övlandehult 2/11 ... . 
D: o i Slättåkra 2/11 .. . ... . 
»Tionde av vinst » ......... . 
A. P., VetIanda, sparb. me
del ........... . ......... . . 
Tackoffer, till C. o. E. Bloms 
underh. . ................ . 
Koll. på FörsamI. hemmet, 
Växjö 3/11 ............... . . . 
Ljungby syfören., resebidr. 
Kinesernas Vänner, Värnamo 
E. A., Värnamo ......... . 

»En vän», d:o ........... . . 

H. o. M ... ................ . 

1. o. F. F., Frinnaryd ..... . 
Koll. i Tranås 9/11 ........ . 
E. S., Rödjenäs ........ '.' .. 

B. o. K. L., Sthlm ......... . 
Östra Härads juniorförbund 
»Tionc1e av oväntad inkomst» 
H. ]., Leksand ..... '.' .... . 
V. K., Gbg ............... . 

L. L., VetIanda ........... . 
Söndagsskolbarn i T~nnö, 
till G. Gustavssons utresa .. . 
A. H., Skattungby ....... . . 

A. Z., meå, till Dagny Nord
grens underh. . ............ . 
J. R. F., Gbg ............ .. 
Koll. vid VV. Berglings möte 
8/11, Skellefteå, gm A. B. .. 
Medle syfören. »missionsgå
va') gm d:o .............. .. 
F. L., Skelleftehamn .. '.' .. 
»Valfrid o. Gerda, tackoffer» 
D. U. F., Grebo .......... . 

E . E., Vingåker, till 1. Ack
zells underh. . ............. . 
Kinakretsen, Karlstad ..... . 
M. B. o. A. VV., Gbg ...... . 
E. N., Hbg ............... . 
J A. o. L. H, i st. för blom
mor vid fru Hanna Lindmarks 
bår ..................... . 
M. H., A lvsjö, sparb. . .... . 
T. ]., Örviken ............ . 

E. J, Tärna by ............ . 

1. P' J Hasslerör, »ett tack till 
Herren» 

5:~ 

2:-'-
5: 

37 :6f~ 
5:

~5:~ 

77:25 

53:33 

18:
17:53 

50:

16:

300:

47:45 

25: 

100:
100:
15:
25:

100:
51 :32 

20:
30:
75: 
5: 

10:
20:

fiO:

21:
5:~ 

50: 
25:

106:15 

104.: 
2:58 

100:
10: 

200:
111:20 

50:
10:

25: 
44:78 
2:50 
2:50 

25:
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1653. 
1654. 
1655. 
1666. 
1657. 
1668. 
1669. 
1660. 
1661. 
1662. 
1663. 
1664. 
1665. 

1666. 

1667. 
1669. 
1671. 

1672. 
1673. 
1674. 
1675. 

1676. 
1677. 

1678. 

1679. 

1680. 
1681. 

1.682. 
1683. 
1684. 
1687. 
1688. 

S. ]., Vretakloster ........ . 
Olmstads Missionsförsamling 
Koll. i Luleå .............. . 
D :0, i Bureå ........ .. .... . 
D:o i d:o .................. . 
»En vän» d:o ............. . 
Kol\. i Skelleftehamn ..... . 
D:o i Bergsbyn . . ......... . 

D:o i Yttervik ........... . 

D:o i Boden ... .. ,......... . 

H. C. o. H, A., Ostergården 
"Onämnd» ............. . 
Ö. H. K. U-d koll. vid Erik 
Malm.; besök: Boda Ungd, fö
ren. 15 :6!}, Björkö Mfg 33 :09, 
Naglarps' ' ngd. fören. 33:60, 
Karstorps Mfg 28:65, Ulriks
dals Ungd. fören. 16:05, Fiff
lekuiIs d:o 8:70, Eckercla d:o 
8:5:), Odshult d:o 3:35,Lemn
hults d:o 9:21, Öste17ko r:::
berga d:o 19 :--, S. Solberga 
Mfg 10:55, Bäckseda d:o 
17:35, Näsby e1:0 :58:70, 
Hjältaryd d:o 8:50, Myresjö Ö. 
d:o 5 :85, Landsbro Ungd. fö
ren. 13 :4D, Rösa Mfg 3 :65, 
Skede Ungd. fören. 11 :70, 
Ekekulls d:o 10 :-, Nye Mfg 
15 :70, Karlstorps V. Ungd. 
fören. 31:~, Linelesbergs d:o 
4:90, Mamrelunds d:o 40 :-, 
Mörteryds d:o 40 :-, l\,fis
sionsbidrag Slättåkra Mfg 
25 :-, D:o till Bloms underh. 
25:-, Näs by Ungd. fören. 
25:- .............. . . ... . 
Märta o. Bror. en blomma på 
Rut Brändströms grav .. , .. . 
A. L., Huslnrarna .... , .... . 
V, P., Nkpg, rab. å H, S. Ö. 
Koll. vid Kinamöte på Hem
met, Östersund ............ . 
F -a P., B jörklinge ....... . . 
Skulleryds ~rIfg ........... . 
K. A. L., Skellefteå ....... . 
Koll. i Möröns missionshus 
8/11, vid S. Erikssons besök 
H. c., VetIanda .......... . 

B. L., Skelleftehamn, gm A. 
R., Skellefteå ............. . 
Ovikens Kr istI. Ungdomsfö
ren. "Lisbet Vestmans minne» 
K. G. O., Mariestad, »föde!se
dagsblo1l1mor» . . ........ . 
A. G., Sthlm, »missionsoffer» 
:M. o. V. S., Jkpg, i st. för 
blon11llor vid fru Hanna Lind-
Inarks bår .......... .. .... . 
Hännaryds ArbetsfÖrcn. . .. . 
Syfören. En ighet, Tran;ls ... . 
Kinamöte i Alingsås ...... . 
D. o. M. ]., Duvbo ....... . 

]. K., örebro ......... , ... . 


100: 
25:
46:

158:52 

70:
10:
14:

:33:57 


145: 
31:50 

26:-

500:

522 :1-1 

10:
5: 

~:93 

20:
10:

100:
5: 

85:
10:

10:

50:

1: 
lU:

20:
60 

100 
13D 

5 66 

7 50 


1689. 

1690. 
1691. 
1692. 

1693. 

1694. 
1695. 
1696. 
1697_ 
1698. 
1699. 

1700. 

1701. 

1702. 
1703. 

1704. 
1705. 
1706. 
1707. 

1708. 

1709. 
1710. 
1712. 
1.713. 

"" 17i4. 

1715. 
1716. 

1717. 
1718. 
1719. 
1720. 

1721. 
172~. 

1723. 
1724. 

:1725. 
1729. 
1730. 
1731. 

1733. 
1734. 

1735. 
1736. 
1737. 

]. o. r·,II. v. ::\1., Sthlm, i st. 
för blommor vid fru lYanna 
Lindmarks bär ....... .... . . 
Koll. i Krontorp .......... . 
D:o i lVlaricstacl .... , ...... . 
S. E., el :0, döc1el:::eelagshlom
nIor» ............. , .... , . 
B. ]., d:o, till G. Carklls UI1

derh. . .................. . 
Koll. i Forshem .......... . 
D:o i Fullösa ........ . .... . 

E. B., Götene ............. . 

Mfg i Tibro .............. . 

F. IZ., e1:o ................ . 

H. G., d :0, till G. Carlens 

underh, ............... . 
Koll. i Immanuelskyrkan, 
Skövde ................. . 
S. ]., d:o till G. Car\ens Ull

derh. . ............... ,... . 
Koll. i Häggum . ...... .. .. . 
Syfören. i Brobacka, _\nten, 
sparb. . ................. . 
Vänner i d:o, sparb . ...... . 
Mfs d :0, koll. .... , .. ...... . 
D:o Herrljunga. el:o 
I. o. E. N., Bods, en blomma 
vid fru Hanna Lindmarks hår 
Sy-förell. Kinabarnen, Skellef
teå, till II/Iaja Lundrilarks un
c1erh. . ...... .. ...... .. .. . 
H. A., Appelviken .. ..... .. . 
]. ]., Lugnås .............. . 
E. H., Dagsberg .... .. ..... . 
11issionsvän i e1:0 gnl d:o 
Koll. vid Länksa111111ancrrag
ning i Linköping 23iJ 1. ...•. 
r. K., till E. Videns unclerh. 
B. o. K. F., StoriingclI, i st. 
för blommor vid fru Hanna 
Lindmarks bår .. , ......... . 
O. ]., Nkpg, tilll el:o 
B. o. M. B., DllVho, till el:o 
»Onämnd» Jkpg, till el:o .... 
Koll. i Domkyrkan, Luleå, vid 
'vV. Berglings besök ....... . 
Bergsbyns Mfg .... ',' ..... . 
Askims kyrkl. syfören . till G. 
Gocs underh . . ....... , ..... . 
Tostarps sy fören. . ........ . 
G. L., I'\kpg, i st. för en hlom
ma vid fru Hanlla Linclmarks 
btlr ..................... . 
}}Till Mors o. Fars minne» .. 
K. B., Duvbo ........ , .... . 

K. F. "G. K., Hbg, koll. .. ',' . 
E. E., Sthlm, en blomma vid 
fru Hanna Lindmarks bår .. 
Ö!mstac!s N. syfören. 
L. ]" Eksjö, till Arvid Hjärt 
bergs llnclerh. . ............ . 
E. L., Sthlm .............. . 
Snads lVIfg .............. .. 
ii;) av hehälln. fr. skö rdefest 

1{J: 
15: 
7: 

211: 

1 :
5: 

17:~ 

:')0: 
.1.0: 
~O:-

4: 

185: 

40: - 
14:20 

R9:54 
15:56 
22:9H 
18 :25 

10: 

300: 
20:
50:
10:
10: 

205: 
10: 

10: 
10: 
5: 

10:

83:25 
50 :

100:
60:

5: 
75: 
10: 
16: 

10:
60:

25 
25 
50 
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i Skärvsta 1/11 ......... . 117:35 
1738. H. R., gm F. B., Sollefteå .. 5: 
1739. Kinasyfören. Stensö ....... . 300:
1740. I. H., Sthlm .............. . 50:
1741. E. o. G. P. J" Nkpg, i st. för 

blommor på »tant Hannas» 
grav .................... . 10:

1742. Malmölänkarnas sparb. töm
ning 25/11 ................. 105:

1744. »Papper, stencil och färg» .. 3D:
1745. »Avbetalning» . . . . . . . . . . . . 10: 
1746. Holsby Mfs ............... 125:
1747. N. F. v. M., Sthlm, en tack

samhetens blomma vid »Tant 
Hannas» bår ............... 5: 

1748. E. T., Kåge, till T. Lind 
grens underh. ............... -13 :94 


1751. O. M., Orrviken ............ 16 :86 

1752. M. c., Sthlm, sparb. ....... 16:30 

1753- D. N., Järläsa, d:o ......... 19 :91 

1756. A. M., Hemse ............. . 5: 
1757. E. D., Uppsala............. 12:50 


Kr. 9.518 :21 

Särskilda ändamål. 

1544. 	 Skintebo söndagsskola, till 
barnh. . ................. . 10:30 

1545. Småskolebarn Sävar, till 
Tant Thyra föt en kines
flickas underh. . ........... . 7:10 

1648. L. O., Sthlm, till bamh. . .. . 10:
1557. »Till mcdhjälparefonden» .. . 10:
1558. A. J" Köping, till studiehjälp 

åt Chang Pan Wang ...... . 100:-
15G9. A. R, DllVbo, till I. Ackzclls 

verks. i Tali .............. . 5: 
1560. Några vänner till Maria Ny

lin, att anv. efter gottf. gm 
J~. I~., Örebro ............. . 65:

1572. A. D., Kristdala, för bibelkv. 
llnderh. hos I. Ackzell ..... 100:

1575. Piteå-länkarna, till Dagny 
Nordgren3 sjukvårdsarbete .. 35:

1576. Granbergs syf., till I. Ack
zell, att anv. efter gottf. ... 10: 

1577. E. K., Gbg, till bibelkv. Ho 
Hsiang Mei i Ishih, llnderh. 175:

1578. Barnhemsvänner, Algarås, till 
Maria Petterssons barnhem le: 

1579. Norra Skärstads söndagsskola 
till Akc Haglunds skolbarn 50:

1584. 	 Torgny, »julpengar till tant 
Ingeborg», gm M. c., Krist
dala .................... . 10:

158G. L. K., Klintemåla, till Maria 
Pettersson, att anv. efter 
gottf. . .................. . 50:

1587. A. 1<.. , :Malmö, till d:o för bi
belkv. underh. . ............ . 125:

1588. S. J., Vetlanda, till barnb. i 
Sinan ................... . 10:

1589. E. ]., d :0, till G. Carlen, att 
anv. enl. överensk. . ....... . 30:

1590. 	 Ljungby syfören., sparb . till 
r. Ackzells verks. . ........ . 30:

1591. D :os försäljning till d:o .. , 110:~ 

1592. S. S., Tranås, till bar.nh. i 
Sinan .................. . 10: 

1623. r. A. M., till 3 evang. underh. 800: 
1624. Gm Sv. Frälsningsarmen till 

nöden i Kina .............. . 1000:
1632. K. P., Fellingsbro, till Maria 

Nylin, att anv. efter gott f. .. 50: 
1636. ]. C. H., Sthlm, till barnh . i 

Sinan ................... . 197:0 
1641. L. M. F.. till Kinabarnen .. 12:fO 
1668. Kinakretsen, Sävsjö, till Ma

ria Petterssons barnh. . ..... 60: 
1670. Vänner i Obbola, till Dagny 

Nordgren, att anv. enl. över:' 
ensk. gm L. S. . .. : ....... . 66:

1685. K . F. U. NI:s sparbössa, Lu
leå, för J. Aspbergs arbete 10: 

1686. E. M" till Arne Bencltz, att 
anv. efter gottf. ........... . 3: 

1711. Rö folkskolebarn till biblar 
åt kinesbarnen ............ . 10:

1726. »Till 1\10r5 o. Fars minne'> , 
till Frida Prytz för (k nödl. 25: 

1727. le S., Jkpg: til evang. 1111

derh. i Hoyang ........... . :200:
1732. Syfören. 1, Sthlm, till bibel

kv. underh. i Loyang ..... . 88:67" 
1743. "Onämnd» till barnh. i Sinan 10: 
1749. Småskolebarnen i Bovikcn 

till Maria Pettersons barnh. 12:73 
1750. S. H., Skärsboda, till E. Vi

den, :ltt anv. efter gottf. . ... 20- : 
1754. Rtrnbemsvänner, Algarås. till 

lVIaria Petterssol1s barnh. . .. 13: 
1755. 	 L. A. VV., Gbg, att anv. efter 

gottf. till: E. o. C. Blom 
20 :-, L o. M. Ringberg 
20 :- , O. o. N. Styrelius 
20 :-, F. o. c. J. Bergquist 
20:-, J. o. ]. Aspberg 20:--, 
G. Goes 20:-, F. o. A. Hag
lund 15 :-, G. Carlen :1.5 :-, 
D. Nordgren 10:-, A. Hå
kansson j O:-, H. Linder 
20:- 190:

Kr. 3.227 :80 

S. M. X:s Pensio'nsfond. 
1728. Syfören. n:r 2, Sthlm 47:

Kr. 47:

Allmänna missionsmedel 9,518:21 
Särskilda ändamål .1,227:80 
S. M. 	K:s Pensionsfond 47:

S:a under nov. mån. 1941 Kr. . 12,793:01 

iV! ed vannt tad till varje givG1'e! 

"Lovad vare Herren! Dag efter dag bär. 
han oss; » Ps. 68: 20. 
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PRENUMERATIONSANMALAN 


Ännu ett år nalkas sitt slut, och ett 
nytt börjar snart, om så ingår i Her
rens plan. Vi känna därför behov av att 
få tacka vår läsekrets för gemenskap 
under det gångna året och anbefalla vår 
tidning i välvillig hågkomst för det 
kommande. 

Jl1issionstidningen, Sinims Land hop
pas vi kunna utgiva under år 1942 en
ligt samma plan och i samma format 
som under det gångna året. Också i 
den 47:e årgången hoppas vi att tid
ningen får vara ett föreningsband mel
lan missionsarbetet och missionärerna 
på fältet samt missionsvännerna i hem
landet. Vi hoppas också att missionsin
tresset ger10m den skall stärkas och det 
andliga livet få näring, så att kraft ges 
för 'kallelsegärningen. I mån av utrym
me inflyter därför ej blott missionsmed
delanden utan också uppbyggelseartik
lar, och i allt vilja vi beflita oss om att 
ge uttryck för en evangelisk, osekterisk 
och helgad anda. 

Till alla tidningens vänner uttala vi 
ett varmt ta,ck för förbön och hjälp 
med dess spridning samt framföra en 
innerlig vädjan om fortsatt bistånd. 
För Missionen är det av stort värde, 
,att antalet prenumeranter och förebed
jare blir så stort som möjligt. 

Missionstidningen ShJims Land ut
kommer med 20 nummer per år. Pre
numerationspriset är: helt år kr. 2 :50, 
halvår kr. I :50, ett kvartal kr. °:90. 
Till utlandet kostar tidningen kr. 3~
per år. 

Prenumeration kan ske både på post
kontoren och på Svenska Missionens i 
Kina exp., Drottninggatan 55, Stock
holm. Vid prenumeration på postkonto
ren måste hela namnet: »j11ission.stid
ningen Sinims La,nd» angivas. Enligt 
nuvarande bestämmelse för postbeford
ringsavgifter blir det emellertid fördel
aktigare för J.Hissionen om prenume'rå
tion verkställes å vår exp., varför vi 
äro myclwt tacksam'nw om så sker. Tid
ningen sändes i så fall som utgivare
korsband till de olika prenumerantern<l:' 

När C; ex. eller därutöver rekvireras 
från expo erhfdles vart 6 :te ex. gratis. 

Prenumerantsamiare, som verkstäUa 
prenumeration å postkontor, erhålla, mu 
postens kvitton insändas till exp., kr. 
2 :50 för vart 6 :te ex., men få då inga 
friexemplar. 

Provexemplar 
expeditionen. 

erhållas gratis från 

Redaktionen. 

INNEHÅLL: 
,Huru länge? - Missionärsinvigni ngen i Karlskrona. - 80 år. - Från Red. o. Exp. - Ett 
'vittnesbörd från Kina. - »)Hembreven bli allt färre.)) - Från När och Fjärran. - Insänd 

litteratur. - Hans Stjärna i Östern. - Redov. - Prenumerationsanmälan. 

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

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


Boktr. A,IB P. A. Pabners Eftr.. Sthlm. 
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VILKEN STOR GUD VI ÄGAl 


"O, vilket djup av rikedom och 

vishet och kunskap hos Gud! 

Huru outgrundliga äro icke hans 

domar och huru outrannsakliga 

hans vägar!" Rom. r I: 33. 

Aposteln utbrister i häpnad inför 
laemligheten av Guds rådslut: 0, v i 1
k e t d j u p! Vilket djup i Guds plan
läggande och fullförande av männi
skors frälsning genom Jesus Kristus! 
"I de tingen åstunda jämväl änglar att 

skåda in" (r Petr. I: 12), men de ha ej 

förmått det. Så mycket mer invec~lat 
måste det då vara för oss människor 
att kunna till fullo fatta det. Paulus 
var väl så hemma med Guds tankar 
som någon, men även han måste inför 
djupet däri utbrista: "0, vilket djup!" 
J a, de som i denna ofullkomlighetens 
tillvaro känna till mest om dessa ting 
kunna ej annat än bli mest känsliga för 
sin egen svaghet och kortsynthet. 

Vilket djup av r i k e d o m! Mänsk
lig rikedom av alla de sorter är grund, 
ty man ser snart botten, men Guds ri
kedom är djup. Hur kunna förklara 
atomernas rörelser eller snöflingornas 
olika utseende eller att ej ett enda blad 
på träd eller buske är likt, till fullo 
likt de andra? Men Gud har skapat det 
ur sin rikedom. 

Vilket djup av v i s h e t och k u n
s k a p hos Gud! Han som med ens 
kan se allting klart, bestämt och obe

skuggat - allt som varit, är och skall 

bli. Allt detta är ju uppenbart för Ho

nom. Där är Hans kunskap. Och Gud$ 

sätt att regera, bestämma, leda och för

foga över allting till sin egen ära OCK 

till att föra allt slutgiltigt till sina egna 
planers förverkligande. det är hans 

visdom. Den oerhörda omfattningeN 
av Hans kunskap och visdom övergår 
all vår förmåga att fatta. Ej under att 
psalmisten utbrister: "En sådan kun
skap är mig alltför underbar; den är 
mig för hög, jag kan icke begripa 

den". (Ps. 139: 6.) 
Huru outgrundliga domar och out

rannsakliga vägar! Just dessa tankar 
gripa oss ofta i denna tid av ångest 
och vånda över jorden. Vi komma till
korta i att fatta Guds d o m a r och 
v ä g a r. Men liksom Paulus inför allt 
detta faller ned i undergiven och öd
mjuk tillbedjan inför Gud, helt förvis
sad om att allsmäktig Gud till sist gör 
'allting väl, så må även vi göra det. 

Störst av allt är dock den gränslösa 
kärlek Gud visat oss människor, då 
Han sände sin Son till jorden till vår 
rfrälsning. Må vi inför och under den 
stundande julhelgen ägna Honom, 
Frälsaren, vår kärlek och tillbedjan! 
Må vi för Honom utgjuta våra hjär
tan, då de vilja bliva tyngda av oron 
i tiden! Må vi hos Honom söka förlå
telse och frid för vår själ! Han har 
rika gåvor att giva åt alla som åkalla 
Honom. 

Martin Bergling. 
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Högtiden i Betlehemskyrkan 
den 7 dec. 

Under loppet aven månad har vår 
Jnission firat tre högtider. Den tredje 
~irades den 7 dec., då fröken NIaj H alm
ström avskildes till missionär på S . lvI. 
K:s 	fält i Kina. 

I Betlehemskyrkan skedde avskilj 
J1ipgen, den kyrka där 1\1aj haft sitt 
,;u:ldliga hem. 

Kyrkan fylldes till sista plats av vän
Ner till :Maj och l\1issionen. Pastor 
1. Öberg predikade först, och han ha
<ite som text Jesu missionsbefallning i 
:Matt. 28: 18-20. Här ett kort sam
mandrag: Vi se för vår blick en grupp 
lärjungar, samlade på berget i Galile
€n. De väntade på den uppståndne. Han 
made stämt möte med dem. Nu kommer 
liian. deras l\Ilästare! Aldrig har han ta
lat till dem som nu. Det är tre stora 
sanningar, sorTi han lägger på deras 
hjärtan. Det första: »Mig är given all 
Ilnakt i himmelen och på jorden.» Det är 
många som stått fram och sagt sig äga 
makt, i synnerhet i vår tid. Här möta 
vi en, som säger sig icke allenast äga 
makt, utan all makt och ej endast på 
lorden utan o-ckså i himmelen. Och det 
~ir Adventskonungen, Guds Son, Män
niskosonen, den, om vilken det står i 
Upp. 5: att han är värdig att öppna 
hokrullen. Han är det slaktade Lammet , 
som med sitt blod köpt oss å t Gud, även 
Kinas folk. Lärjungarna skulle minnas 
detta ord, hålla fast det i tro. Herren, 
vå r Gud, är allsmäktig. Och det gäller 
för alla missionsarbetare. oss aHa, 
att hålla fast vid detta. Det slaktade 
Lammet har all makt. Förkunna det för 
Kinas folk! Det andra är budet: »Gån 
fördenskull ut. » Fördenskull att jag har 
all makt! För ut, evangelium till alla 
fo lk. Han har t'ätt till alla , ha n har bli 
vit slaktad - och har köpt alla åt Gud. 
lYlen det är viktigt att gå ut i förtröstan 
på Fadern, Sonen och den Helige An
de. Gå, och utför din gärning i det nam
net! Det tredje som Jesus sade var: »Se, 
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Maj Holmström . 
":--	 .........' ~.. L .' 


jag iir m ed eder alla da.l;·C\r ». :-Jitr eder, 
n~ir dig, när mig! A lla dagar , på alla 
orter, under alla förhållanden, intill ti 
dens ände. Han är n~ir i de stilla stun
derna, i glädje och medgång men även 
i de svåra och mörka dagarna . Ä ven 
om vi icke se, få vi dock tro, att han 
är när. Så låtom oss då gå vidare i tro 
på vad han talat. Och du , som skall vi
gas till helig tjänst, gå i tro på hans 
löfte, gå, i Faderns, Sonens och elen He
lige Andes namn, och se, han iir när dig 
alla dagar intill tidens iinde. 

Efter en sång, då en kollekt upptogs, 
talade missionsföreståndare iHartin 
Linden. Hans text var orden i I Tess. 
l: 9, 10, och hans anförande lydde i 
sammandrag: Kära :Maj! Vid avskilj 
ningen i Oscars kyrka för litet sedan 
påminde jag om vem Gud utväljer och 
använder i sin heliga tjänst. I Karls
krona dröjde vi inför tanken på det sin
nelag, som bör vara utmärkande för 
den som Gud utviiljer såsom sin tjäna
re. Och idag, på din högtidsdag, har jag 
st;:tnnat inför den heliga tjänsten, til! 
vilken du och vi alla äro kallade. Det 
upplästa bibelordet visar, att vi skulle 
vara »omvända till Gud till att tjäna 
den levande och sanne Guden». M ålet 
för ditt arbete i Kina är att kineser 
skola omvända sig från avgudar tili 
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Gud, men det mäste också vara en verk
lighet för dig och oss. Det går lätt att 
få en avgud och att sjäh' bli en avgud. 
Ja, det g;l1' hitt att få något som vi tjä
na i stället för att tjäna Gud. Det 'är 
därför av vikt att vi äro omvända till 
Gud, inriktade på att tjäna honom. 
Detta är alltså en påminnelse, som är 
ägnad att mana oss till självrannsakan. 
1'fen det är också ett evangelium. Att 
utföra: tj~insten vänd mot människor le
der till nöd. Vi känna det t. ex. så 
syårt , elIt de ej äro nöjda med oss, då vi 
känna det som om vi blivit en missräk
ning för dc.m och för oss själva. Mis
sionärskallet är från en synpunkt sett 
mera krävande nu, än förr. Kraven 
från människor äro större. Du får kan
ske känna, att kristna kinesiska ledare 
väntat mera av dig än du kan ge. Kan
ske får du också inför kamrater ibland 
en känsla a v oförmåga. Vänd dig då 
till Gud! Han vet vad för ett verk vi 
äro. Han tänker på att vi äro stoft. 
Hans ögon skåda efter trohet, men han 
kräver intet av oss, S0111 han ej förut 
givit oss. Glöm ej detta, då du kommer 
till Kina! Påminn också andra därom! 
Så blir det nåd att få vara med i den 
heliga tpnsten, och även om nöden 
kännes större än nåden, så är nåden 
dock alltid störst. Omvända till Gud 
för att tjäna äro vi, men också »till att 
vänta». Tjänsten skall vara förenad 
med väntan på Herren. Under tjänan
det får du bida efter honom. Rikta ej 
blicke'n på dig sjäh', utan se på Jesus!. 
Men bibelordet talar om att vänta 
Guds Son från himmelen. Det betyder 
att vi under tjänsten skola ha lö·ftet 
om Jesu snara ankomst levande för 
hjärta och sinne. Arbetstiden skal1 vara 
adventstid. Väntan på Herren skall gi
va ståndaktighet och iver. Den skall 
förhjälpa oss till uthållighet och trohet 
intill döden. Må vi härhemma lära oss 
att vänta Guds Son från himmelen, och 
må du och de andra, som draga eller 
dragi t åstad, få samma nåd! Att vara 
omvänd till Gud betyder att vara vänd 
mot framtiden. Det är att kunna fröj-
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clas i Herren, vad som ~ln händer och 
sker, att alltid äga adventstidens ljusa 
hoppfullhet. lIU det om dig, kära :Ma i, 
och om oss alla kunna sägas: Från a,,:
gudarna omvände de sig till Gud, till 
att tjäna den levande och sanne Guden 
och till att vänta hans Son från him
melen! 

Nu följde invigningen, de assisteran
des bibelord, Majs frimodigt avlagda 
trosbekännelse och svar på frågan om 
hon va.r villig att gå ut som missionär, 
och tillsist - »Fader Vår» under hän
ders påläggning, samt Herrens välsig
nelse. Kören sjöng: »Gud är trofast», 
och därefter sjöngs gemensamt: »Ditt 
verk är stort, men jag är svag». 

Efteråt hade Ungdomsföreningens 
De Våra styrelse ordnat med ett sam
kväm i kyrksalen för ett hundratal in
bjudna. Här gavs många minnesord 
till Maj som färdekost. Själv avlade 
hon ett frimodigt vittnesbörd om sin 
kallelse och Guds trofasthet mot henne. 

Pastor Sven Holmström .avslutade 
med bön - så var denna högtid över. 

~1åtte denna dåg och allt som Gud 
gav Nlaj hjälpa henne att taga från ho
nom också den prövning, som kom da
gen efter invigningen; den stängda vä
gen till Kina. I sin egen tid skall han 
åter öppna vägen, och då skall ingen 
kunna stänga den. 

H. B. 

Fröken kfaj H olmströ1'1'b föddes i 
Stockholm den 12 mars 1917. Hennes 
föräldrar äro specerihandlaren E. Ar
vid Holmström och hans hustru, född 
Söderström. 

Föräldrarna äro varma missionsvän
ner, och fröken Holmström säger sig 
sedan sin tidiga barndom ha känt Guds 
kallelse till att gå med det glada bud
skapet till hedninga.rna. Vid I2 års ål
der kände hon sig stå inför ett val. Det 
blev då klart för henne, att Fars och 
Mors tro inte skulle kunna frälsa hen
ne. Hon måste själv komma till avgö
relse. Samma sommar kom också mis~ 
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sionskallelsen, och längre fram kom 
vissheten om att den gällde Kina. 

Efter slutad skolgång vid Ateneum 
för flickor förestod hon först en mjölk
butik och hade därpå ett par kontors
platser. Hon har sedan genomgått en 
sjukvårdskurs vid Betaniasystrarnas 
Sjukhem i Stockholm samt kurser vid 
Bibelskolan i Oslo och Missionsinsti
tutet i Johannelund. Hon skulle i da
garna ha påbörjat resan till Kina men 
m~tste tlU bida tills vägen åter öppnas. 

Må fröken Holmström sftväl som de 
andra, för vilka utresa nu var plane
rad, bäras av Missionsvännernas förbön 
och tacksägelse! 

il! . L. 

Försäljningen den 3 dec. 

Kära Vänner! 

Ater få vi komma och med glädje 
tala om en försäljning. Nog var det 
Ii tet bävan i hjärtat, då försäljningsda
gen hestämdes till elen 3 dec. Tiden ter 
sig så underlig och man undrar, dag 
fran dag : Vad skaU möta oss i mor
gon? Så undrade vi: Hur skall det 
vara den 3 dec., få vi månne ha för
säljningen alls? Frågan om vi skulre få 
något att sälja trängde sig också på. 
Från alla håll komma rop om hjälp, 
skulle våra Vänner verkligen kunna 
offra som andra år? 

Ä"en i år kom vår otro på skam t Pa
ket efter paket strömmade in, och med 
stor glädje packade vi upp alla de rara 
sakerna, som sedan skulle fylla försälj
ningsborclen. Det var dukar, lakan , 
örngott, handdukar, barnkläder, strum
por, vantar - ja, inte kunna vi räkna 
upp allt. Frukt - och två spettekakor. 
Dessutom kom det till buHeen, så på 
den märktes ingen kristid. Ni kära, vad 
Eder kärlek varit · uppfinningsrik! 

Tack, alla Ni, som åter gått Herrens 
ärende! Vi kunna icke nå er var och 
en, utan sända detta gemensamma tack. 

""U7LANlJ 

S0111 vanligt ställdes i ordning till 
försäljningen dagen före. Ni skulle ha 
sett hur borden fylldes a v dessa präk
tiga, praktiska saker. Vi ha många bord, 
och alla de vänner, S0111 troget stå med 
vid dem hade med sig lika mycket som 
vanligt. Länkarnas bord, även i ftr 
»dubbelt», var också överfullt. 

Försäljningen skulle börja kl. r/2 r r 
på onsdagen, men vid lo-tiden voro af
färerna redan i full gång. Det var en 
stor skara av Herrens vi lliga tjänare 
som kommo, och borden lättades betyd
ligt redan före andakts stunden kl. 12. 

Då talade komminister Torsten Folke) 
och som text hade han J esu ord i Joh. 
4: 35: »Lyften upp edra ögon, och sen 
på Ei.lten. huru de hava vitnat till 
skörd. » Det VäT ett hoppfull t budskap, 
framburet med stor frimodighet. Hur 
mörkt och svårt det ;inkal1 se ut , hur 
svaga redskapen ~i.n äro , Guds rikes fält 
yitna dock till skörd, och Guds medar
betare Ut hjälpa t~ll att härga in den . 

Efter andaktsstunden fortsatte för
säljningen, och horden länsades så sm ~t
ningom. P å kvällen talade missionssek
reterare 111artin. Berghng , och hans text 
var Luk. 22: 35: »När jag sände eder 
åstad utan penningpung, utan ränsel, 
utan skor, icke fattades eder då något?» 
»Icke fattades eder då något?» På den 
frågan kunna vi som mission svara så
som lärjungarna då gjorde: »Intet.» I 
trofasthet har Gud sörjt för j\lissionen, 
intet har fatt8.tS. 

Ännu en stund fortsatte »köpandet», 
och de flesta borden bleYQ tomma. Stor 
var spänningen, då de olika kassorna 
sammanräknades. Hur skulle det gå? 
Skulle vi åter Ut se ett Guds under? 
Och det fingo "Vi! Summan var öyer 
6.700: - kr. brutto den kvällen,sedan 
ökades den till över 6.800: - kr. 1tfis
sion'sföreståndare NIart1"n Lindht tac
kade Gud för hans underbara nåd, och 
han tackade också alla dem, som troget 
år efter år tjäna vid de olika borden, 
och dem, som givit sina gåvor och 
offer. 

»Tjänen Herren med glädje», det or
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elet har gått i uppfyllelse många, manga 
gånger inom S. M. K. Den.na försälj
ningsdag blev det åter en verklighet. 

För någon vecka sedan läste jag i ett 
gammal t ex. av v~lr tidning dessa ord: 
»AlIt härintill har Herren hjälpt, h~l
danefter skall han ock hjälpa.» i detta 
)hädanefter» leva vi, samtidigt som vi 
kunna säga »härintill». Nästkommande 
generation skall Kunna säga detsamma. 
»Ty jag, Herren, har icke förändrats. » 
(Mal. 3: 6.) 

H. B. 

Trettondagens möte. 
Såsom vi meddelade redan i förra 

numret av dir tidr.ing hoppas vi att 
kommande Trettondedag Jul Hl fira 
missionshögticl med sparbössetömning 
och offerinsamling i Betesdakyrkan.. 
Floragatan 8, kl. I I t. 1rl-. 

Bedjen att denna missionshögtid ge
nom Guds nåd och kraft må få förverk
liga det som Gud i sin kärlek avsett 
med den~ 

Bönemötena för S. M. K. i Stockholm. 
Våra bönemöten på S. M. K:s expe

dition, som ej anordnas under julhel
gen, börja åter tisdagen den I3 jan. N. 
7.30 e. 'WL och freda,gen den I6 ja'n. kl. 
2 e. m. De fortsätta sedan i regel varje 
tisdag kl. 7.30 e. m. och varje fredag 
kl. 2 e. m. 

NIå förbönen aldn:g tystna-' 

Postförbindelserna med Kina. 
Generalpoststyrelsen har genom ra

dio och meddelande i tidningarna un
derrättat om att post til I Kina ej läng
re kan mottagas, enär de förutvarande 
förbindelserna ej nu kunna användas. 

11å missionsvännerna bedja Gud 
hjälpa och trösta missionärerna, som nu 
blivit ännu mera isolerade än förut och 

må vi bedja Gud sa snart som möjligt 
låta postförhindelserna åter komma 
igång! Ja, må bön om fred på jorde-K 
frambäras till Gud! 

* 
E iV G O D J U L, 

rik på glädje och frid, 
samt ett 

G O T T iV Y T T A R ) 

fullt a v godhet och nåd, 

tillönskas alla missionsvänner av 

Red. och Exp. 

Bombnedslag på missionsstationen 
i Pucheng. 

(Utdrag ur ett privatbrev, skrivet 
Pucheng den 14 sept.) 

Ja, de här senaste dagarna ha varit 
innehållsrika både på gott och ont. Den 
I I sept. bombarderades staden, och det 
gick med vårt hus som med Erikssons 
för ett par år sedan. Det var dock en
dast halva delen av vårt hus som för
stördes, ehuru mycket förstördes i den 
andra halvan. Vi hunno ned i grottan, 
men Ebba Viden, som legat sjuk från 
den 5 september, tyckte ej att hon or
kade gå med ned i bombgrottan. Och 
vi trodde nog alla, att Gud ej skulle lå
ta bomber falla här. :.Men han har sä
kert en god avsikt med det. För övrigt 
var det ej tid med någonting. Det gick 
så hastigt. 

Som väl var lät Herren ej bomben 
falla över Ebbas rum utan över lådrum
met och matsalen, av vilka det förra 
rummet är över det senare. Men en del 
av taket och väggen, mot vilken d10n 
hade sin säng, ramponerades, så-att hon 
nästan helt blev begravd under allt det 
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som föll ne r. Ett Guds under, ja, stora 
under , var det att hon ej alls blev ska
dad. Vi lyckades dra fram henne och 
få henne i säng i ett annat rU111 i ett 
annat hus. 

Herren var oändligt god emot oss 
här. Många hus förstördes, och inte Hl 
blevo dödade här i staden. Vi ha haft 
tre arbetsamma dagar med att gr~iva ut 
,~ad som var kvar a,' våra kläder och 
saker samt föra bort all t skräp. Och det 
;~ll- underbart att så mycket var helt av 
kläder och. porslin, lnen rysligt ser det 

ut allting. Vi ha fått alla våra reseffek
ter fullständigt förstörda, både Ebbas 
och våra. :Men vi ha så mycket att vara 
tacksamma för, och vi ha ännu ett par 
rum att bo i. Ebba ~ir nu mycket bättre 
och uppe, men hon ~ir inte stark. - 

Olga Styrdius. 

Något om verksamheten i Shansi. 

(U tdrag ur privatbrev från mission~ir 
C. F. BlatN, daterat den S sept. 1941.) 

För en vecka sedan hade jag besök 
av tältpredikanten Hsing från Chieh
hsien, som kom för att överlägga om ar
betet. Då jag ej kan komma ut, är det 
nödvändigt att arbetarna komma hit 
för samtal. De våra där ha nu ordnat 
sig i grupper att gå ut i olika riktning
ar för att i byarna framföra evangeIii 
budskap. Tjugo Ii väster om staden ha 
de ånyo hyrt en lägenhet för sina sam
mankomster, vilken de själva betala, 
liksom också alla omkostnader för den 
planerade bykampanjen bestridas av 
dem själva. De planera nu sitt vanliga 
höstmöte i staden, men då alla lägenhe
terna vid kapellgården äro upptagna av 
krigsmakten, vari även ingår kapellets 
användning som teater emellanåt. 
ävensom för sammankomster av sta
dens tjänstemannakår, då kyrkklockan 
ringes som kallelse, så måste de våra 
nöja sig med vad som återstår av Mis
sionens lägenheter. Det är egentligen 
blott f. d. gosskolan, som då kan kom-
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ma ifråga, men där ha ända tills. nu 
bott en del flyktingar, och det är svårt 
att få lokalerna utrymda. .Emellertid få 
de själva taga det om hand, och det är 
bättre, än om utlänningar skulle göra 
det. 

I bygderna häromkring, särskilt ös
terut, pågår just nu en mycket livlig 
andlig rörelse. Det bildas den ena grup
pen efter den andra, som samlas till bön 
och bibelläsning och för att taga emot 
undervisning, när det finns någon, som 
kan k o mma till dem_ Våra arbetare här 
cykla ut allt emellanåt, och dessutom 
är diakonen Wei nästan oavlåtligen ute 
i byarna, ofta med den frivilliga bibel
kvinnan Ni i sällskap. Kurser på en 
vecka eller tio dagar hållås i någon 
centralt belägen by, då de intresserade 
komma i flera tiotal, ' ibland över 100, 

och vissa av bibelns böcker genomgås 
eller läroböcker studeras. Sång och bön 
samt predikan omväxla, och de troende 
stärkas till sitt inre l iv och få avlägga 
vittnesbörd inför de utomstående. Så 
spridas både kunskapen och kraften. En 
kvinna kom nyligen hit »för att stude
ra läran». Hon hade hört om evangelii 
kraft att förvandla människor och tog 
pengar med sig samt gav sig ut för att 
söka reda på dem som ägde kraften. 
Under sina förfrågningar efter »reli
gionsföreningen», som den kristna för
samlingen vanligen kallas, visades hon 
till ett hus i en by, där hon fann ett an
tal män och kvinnor samlade, männen 
i ena ~indan av rummet, kvinnorna i 
den andra, och där satte hon sig för att 
höra på. Det slog henne dock snart, att 
detta ej var rätta sorten, ty där röktes 
och dracks vin och samtalstonen var ej 
den hon väntat. Därför gav hon sig 
åstad igen att leta efter den riktiga 
församlingen. Omsider visades hon till 
en by, där det verkligen fanns kristna 
och en samlingssal, och där fick hon se 
och höra hur evangelium verkar. Där 
fanns dock ingen, som kunde hel t ägna 
s.ig åt henne, och de· troende där rådde 
henne att resa in till staden, där hon 
kunde få regelbunden undervisning. 
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Hon reste och är här nu och bibelkvin
nan söker leda henne framåt på vägen. 

:l\1an hör många liknande berättelser, 
men man är .rädd att börja skriva eller 
tala om dem, ty man vet, att de alla 
komma att bli utsa.tta för faror och 
frestelser både inifrån och utifrån. En 
nyligen omvänd man skulle hålla bröl
lop för sin son och vi lie att det skulle 
ske på kristligt sätt. Emellertid hade 
han tidi.gare gjort upp om förlovning 
m. 111. genom hedningar, och nu måste 

sig, att ledarna där och alla som vilja 
vara troende insågo hur viktigt det ;\1
att i dessa avseenden hålla. sig fria fri\n 
all beblandelse med de hedniska ck
men ten, vi lket de förut ej förstått. 

Det behövs flera lärare och ledare 
bygderna, som verkligen kunna under
visa och fostra de nyomvända. Det är 
ett hoppfullt tecken att nu Bibelskolan 
kommi t igång, såsom i våras Presbyte
riet enades om att uppdraga åt pastor 
\i\Tei och hans medarbetare. c,"angelis-

Kapellgrofta på en ufsfafion i Shansi. 

dessa vara med i anordningarna för 
bröllopet. Följden blev, att de ville ha 
det på hedniskt sätt och satte upp av-, 
gudabilder och hedniska deviser m. m. i 
och utanför huset. När han fick se det
ta, sade han ifrån, att han ej viHe ha 
sådant med, utan att det skulle bli ett 
kristet bröllop, och så rev han ned allt
ihop. Nästa morgon var emellertid allt 
återställt, och medelmännen o. a. för
klarade, att det måste gå till på deras 
sätt, och byfogden, som är en motstån
dare till kristendomen, stödde dem i de
ras krav. De, som inbjudits att leda 
ceremonien, vägrade att ha något med 
det att göra, om det hedniska inblanda
des, -och gingo därifrån, så att motstån
darna fingo sin :vilja fram. Sådan.t är 
·ledsamt, men detta hade det goda med 

ten Suen, som det senaste ;het ägnat sig 
åt bibel undervisning i församlingarna 
på vårt 'och angränsande fä) t. Det är nu 
ett dussin unga, män och kvinnor, på 
utstationen Chingtou, som börjat sitt 
arbete. Kursen är avsedd för två år, 
men blott halva tiden för teoretiska 
studier och andra halva ~Liden, under 
periodiska- ferier, för tillämpning av det 
inhämtade genom evangelisationsverk
samheten eller bibelkurser ute på lands
bygden. Ännu är ju detta pfl försökssta
diet, och metoderna torde väl komma 
att modifieras mer än en gång, men vi 
äro så glada att se l1~lgot göras, samt 
ch att det är den infödda församlings
organisationen och dess ledare, som 
själva stå för det. Nog behövs det till
växt, men »Gud ger växten». 
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En kristen kvinnas död. 
(Utdrag ur privatbrev från fröken 

Estr-id Sjöström.) 

Ett härligt bevis för att »evangelium 
är en Guds kraft till frälsning», fingo 
vi ånyo härom dagen. Äldste Kuoh be
rättade, nä r han i förrgår kom hem 
ifrån landet, där han ledde gudstj~lnst 
i söndags: 

Vår försam1ingsmedlem fru Li i Hsi
\yang har i dagarna dött. Hon var ju en 
varm kristen, och det var också den 
ena ay de h 'å sonhustrurna. Emellertid 

ha r vari t sj uk, har clu bl i v i t besmittad 
av onda andar. ?-.Ten v~ind tillbaka och 
bed under två dagars tid, och sedan 
skall Jesus själv komma och öppna por
ten 'för dig'. - Och nu måste ni skicka 
bud efter äldste Li och de- troende 
Ch'ing-t'eo, så att de komma hit och 
bedja för mig i två dagar.» De kommo, 
och där i det hedniska hemmet blev det 
två dygns oavlåtlig bön och sång. Fru 
Li sjöng själv med klar och kraftig 
stämma. P å e . 111. den andra dagen tänk
te äldste Li och bröderna g?t hem, ty de 
tyckte, att det såg ut S0111 om slutet alls 

Ett begravningståg vid en kristens jordfiistning i Kina: 

blev fru L i sju,k - bon bodde då hos 
' en gift dotter - och så småningom bör
jade hon tala underliga ord och' yra. 
Dottern trodde, att hon blivit besatt av 
andar och ämnade skicka efter andebe
svärjare. :Men sedan sågo de, att det ej 
kunde vara långt kvar, slutet nalkades 
med stora steg. Hon låg alldeles orör
lig, medvetslös. Efter några timmar 
slog hon emellertid upp ögonen och bör
jade tala till de närvarande klart och 
redigt. Hon sade: » Jag har varit ända 
framme vid himmelens port, och där 
utanför porten stodo två änglar, kläd~ 

da i vita kläder. Jag trodde, att de 
skulle öppna porten för mig, men de 
sade: 'Du kan inte få gå igenom him
melens port.' - 'Jo, jag tror på Jesus. 
Får jag inte då gå in?' - 'Nej, du får 
inte gå in genom porten, ty medan du 

inte vore så nära. :Ylen det tiJJ~it ej den 
sjuka. »Nej, ni måste bedja till slutet », 
sade hon. De stannade, och mot kvällen 
började hennes stämma bli allt svaga
re. Till slut rörde sig endast läpparna 
i bön och sång, och under det att hela 
hennes anlete strålade av fröjd, gick 
hon att möta sin Frälsare under jubel
sång. 

Denna troende kvinnas död har gri
pit hedningarna i byn. Alla på hennes 
gata tala om denna underbara död, och 
flera säga, att de härefter \' ilja tro pa 
Herren Jesus. Dottern har fattat ett 
fast beslut att ge sig åt Herren Jesus 
och så få möta sin mor i himlen. Må 
Han få fullborda sitt verk till fuH 
frälsning i hennes och de övrigas ]i,v! 
Så förhärligar sig Gud inför hedningar
na, på det att de må tro och bli frälsta. 
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Nytt från Y.uncheng. 

Ett år lwar till sin präst-m'gtl-ing 

sade en ung man i japanska armen att 
han hade, när ordern att göra militär
tjänst nådde honom. När han kom att 
stanna några få dagar i Lisas och Ru
nas stad, gick han till missionsstationen 
att hälsa på. Den förstnämnda av de bå
<la systrarna skriver den 8 oktober 1941 : 

Han talade god engelska och ville 
s.amtala endast om andliga ting, En 
söndagskväll kom han, medan vi voro 
ute på skolgården och kastade korgboll 
lned flickorna. Han deltog i leken, och 
det var roligt att se, hur naturligt flic
korna kastade bollen också till honom. 
Efteråt sade han: »Det var det roligas
te jag haft i Kina». Han gick med oss 
in, och jag satte fram litet frukt till 
honom. 11en elen rörde han inte utan 
sade: » J ag kom in hit direkt effer det 
vi varit ute i strid, i vilken många stu
pat. Det är söndagskväll; vill ni inte 
hålla en liten gudstjänst med mig?» Vi 
hade så en god stund tillsammans, med 
sång, Guds Ords läsning och bön. Han 
bad så gripande . -- Nästa morgon skul
le han till en annan plats, och sedan ha 
VI intet hört från vår troende vän. 

,S'll~å uppbyggelseböcker 

tycka de kinesiska kristna mycket om, 
i stil med de till svenska från danskan 
översatta »Ordet» av N. P. Madsen 
(Gleerups förlag) och »Livet» av Oluf 
Olesen (troligen Ev. Fost. St:5 förlag). 
Oriental Mission i Peking har sådana 
på förlag, och särskilt tre av dessa ha 
spritts i ganska stort antal i Yuncheng 
och närliggande distrikt. 1'lyndighete'f
na övervaka noga all sjuk- och hälso
vård i vår stad, och det i Missionens 
namn tillfälligt upprättade och i dess 
förrå folkskolas loka-ler inrymda sjukhu
set har fått meddelande, att en a v läkar
na måste sova där på nätterna för att va
ra till hands i händelse av behov. De två 
läkarna växla nu om och ha sin bädd 
där varsin vecka. De hålla då också 
kl. 9 på aftonen en uppbyggelsestund 

med assistenterna och personalen. 
Dessa ha nämligen knappast tid att 
vara med kl. 5 e. m., vid gudstjänster 
för uppevarande sjuka. Som ledning 
för kvällsstunderna användes nu en av 
ovannämnda små andaktsböcker, som 
blivit särskilt omtyckt. Andra höra ta
las om den, köpa den, och så sprids 
Guds Ord vidare. En byskollärare köp
te tio ex. att dela ut till sina bekanta. 
Kriget runt omkring oss har medfört 
en del restriktioner för evangeIii för
kunnelse, men behovet efter Gud gÖl' 

sig gällande, och Hans Ord bär inga 
bojor. 

Dubbla tian. 

såsom folket säger, eller med andra ord 
den kinesiska nationaldagen, den tion
de oktober, firad till minne av revolu
tionen och i.nförande av republiken i 
Kina för jämt 30 år sedan, förflöt här 
i lugn och ro. Ett mycket välkommet 
regn föll just de dagarna och räddade 
- mänskligt sett - traktens lantbruk. 
Nu kan man så vete och sinnena äro 
lugna. Dagarna förut hade polisen va
rit verksam med husundersökningar för 
att övertyga sig om att inga orosele
ment smugglat sig in i staden. Till mis
sionsstationen kom undersökningen 
vid tre-tiden en morgon: alla skolbar
nen (90 gossar och 30 flickor) kallades 
ut till uppställning på skolgården för 
att visa personliga pass; och så kunde 
alla bostäder undersökas. Under tio år 
behöva barn ej ett sådant pass, och en 
liten flicka, som blev tillfrågad om sitt 
pass, svarade med att spärra upp alla 
tio fingrarna. Hon visste tydligen av 
erfarenhet hur hon skulle klara sig. 
På nationaldagen och föl jan<:le två 
dagar hade församlingen Yun
cheng sitt höstmöte. Nio personer 
döptes ingen fråga således om 
massdop. Evangelisten i Ishih Chang 
T'ong-shuen var inbjuden såsom ~är
skild talare, mot det att gossko
lans rektor här skall resa till Ishih 
stormöte. Texterna hade Chang valt ur 
Johannes evangelipm, och de gamla 
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sanningarna framhöllos med ·friskhet 
<och gripenhet. Rörande undret i Kana 
lwderströks, att Herren måste ha två 
förutsättningar där för att utföra und
ret med vattnet: l'vIarias bön och tro 
..::amt tjänarnas trogna utförande av be
·fallningen; upp till brädden fylldes kär
len. 

Ett brev från Gösta Goes. 
»Han kommer till vår fr~ilsning sänd, 
och nådens sol av honom tänd, 
ska 11 sig ej mera dölja. - - - » 

Lule 2: 30-32. 

Kära Länk~ 

Då jag tänker på hur Du regelbun
det beder för mig, känner jag mig så 
skamsen och ledsen, för jag är så slar
vig med att skriva. Förlåt mig, och 
visa Du istället att Du inte vill ge lika 
för lika! \len Du menar kanske som 
jag, att det är så hopplöst osäkert om 
det kommer fram, så det är väl ingen 
ide att taga till pennan för en så avläg
sen vän. Kära Du, tänk inte så, utan 
försök bara, det k-ostar bara trettio 
öre.* Och om det kommer fram, så 
skall jag lova att svara åtminstone nå
got, -om det också inte blir ett lika lånat 
brev, som det Du skickar. Jag satt ju~t 
idag och tänkte på att det är bra under
ligt, att sedan pappa dött har jag inte 
haft någon så trofast skrivande vän 
som skickat mig regelbundna brev, so~ 
han. :Men det är kanske mindre under
ligt, för det är väl ingen som älskat 
mig så djupt (utom NIor förstås), känt 
mig så väl och också haft en så villig 

o;, :rör närvarande äropostförbindelsern a 
<l vbrutna, .så att postverket ej kan mottaga 
brev till Kina. R ed. 

LAND 

penna som Far hade. Dock, jag bör väl 
inte vara så melankolisk, utan vara 
tacksam att det händer ibland, att mina 
goda kamrater härute låta mig få höra 
ett sverigebrev, åtminstone delvis . 

Inte vet jag, om Du har hört något 
om vårt stora möte i Nlienchih häri 
Honan. Vi samlades utlänningar från 
fyra eller fem stationer, om vi nu ska 
räkna att Tant Gerda Carlen och Elna 
Lenell kommo från Juicheng, ty di rekt 
kommo de från »lVlariestad », om DI'! 
kan räkna ut vad det är för en stad 
och jag räknar de m redan för ~1i ~ 

StormcHe i Lushih. 

enchihbor. (Sinanhsien, staden där Ma
ria Pettersson b-or, kallas ibland av de 
våra »Nlariestad».) Och äldste och 
evangelister och diakoner och andra le
dare kom det från så gott som varje 
hör11' av vårt honanfält. Endast från 
Lushih stad hade de uteblivit, ty där 
vilja de inte längre höra till vår kyrko
organisation. D e tycka inte vi ge dem 
pengar tillräckligt, tror jag. Kanske de 
också vilja komma ifrån varje försal~
lingsmedlems avgift till presbyteri~t 
och synoden. Jag måste medge, att jag 
är inte riktigt klar på anledningen till 
deras separation, och det är gott om de 
äro det själva! Bed för Yeh (utt. Jä 
med kort v-okalljud) , äldsten där, som 
satt igång skilsmässan, troligen av 
e!?oistiska skäl. Jag, som haft till upp
gIft att gå dit åtminstone ett par gång
er om året -och känner ett visst ansvar 
också för den församlingen, är visser
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ligen villig alltfort att gå dit och pre
dika och att förse dem med Biblar och 
annan kristlig litteratur, men om de 
välkomna min hjälp är jag långt ifrån 
säker på. NIen det var ju om presbyte
riemötet jag skulle tala. Första veckan 
hade vi liksom en liten bibelkurs för 
evangelister och medarbetare. Johannes 
Aspberg höll fem bibelstudier, och 
Carl-Johan Bergquist höll också ett par 
tre. Äldste Li från Loyang höll några 
töredrag om predikokallet, och jag led
de tre bibelstudier över offren i gamla 
testamentet, som jag ~ltminstone själv 
tyckte var mycket uppbyggliga, men det 
händer ju tyvärr att man kan känna sig 
själv uppbyggd utan att andra bli det. 
Johannes Aspbergs grundliga studier 
över ordet »helig» i bibeln voro verk
ligen mycket bra. Varje dag samlades 
också hela preslryteriemötet till över

- J äggningar. Där hestämdes över s~lcla
na saker som upprättandet aven ny för
samling, d. '-. s. moderförsamling, 
godkännandet a v val a" en äldste, ef

. fektiviserandet a v dopklasserna och 
söndagsskolarbetet m. m. Andra veckan 
var anslagen helt till väckande predi
kan, och till dessa möten, som leddes 
aven pastor vVei (utt. oäi), voro alla 
församlingsmedlemmar och sökare väl
komna, men från själva 11ienchih för
samling kom det tyvärr inte så många 
på långt när som vi hoppats. Bed för 
ledarna i den församlingen! Sä.rskilt 
ville jag nämna äldste V·..,!ang (oang) och 
portvakt Li! ''''ei talade verkligen gott, 
isynnerhet väckande och undervisande 
om församlingens ställning och uppgift 
inför Gud och människor. Själv blev 
jag också riktigt välsignad. Tack och 
lov! 

NIed en personlig- tillö!lskan om en 
av Fridsfursten själv välsignad jul och 
ett gott nytt år 

förbliver jag Din tillgivne 

Gösta Goes 

Evangeliska alliansen. 
Inbjudan till Alllltän bönevecka 

(Anordnad av Evangeliska Alliansen 
sedan r 846.) 

Frän söndagen den 4 till lördagen de'/i 

10 januari: 1942. 

Till alla dem S0111 allestädes anropa 
Gud i vår Herres Jesu Kristi namll. 

Kära Bräder och Systrar i Kristus! 
Atet' f Yl vi .i vår Herres, Jesu Kristi , 

namn kalla och il1'bjuda Eder att avskil-:
ja den första veckan av 1942 till en all
;nän böncvecka, ;ignacl åt gemensam bön 
och förbön, Vi hoppas att under dagar
na den -4 till ro januari kristna m~lnni
skor över allt i världen må komma 
samman inför Guds ansikte . 

.Det nuvarande världsläget sätter äkt
heten i alla kristnas liv och vittnesbörd 
på hårda prov och kräver S?lS0111 aldrig 
förr av den allmänneliga kyrkan enhet 
och gemenskap för att möta och över
vinna en hednisk och fientlig världs 
samlade krafter. 

Det kristna e,'angeliet ~i r det enda, 
som kan rädda världen från självförin
telse, och den. kristna församlingen är 
enligt Guds bestämmelse det enda vitt
net 0111 Guds kraft att skänka liy åt 
döda ben. 

Människornas syndfulla uppror mot 
Gud har frambragt sina ofrftI1kol111iga 
följder, och det tillkommer alla, icke 
blott utanför församlingen, utan även 
inom den, att göra bättring. Om vi icke 
göra bättring, kan Gud icke utföra sitt 
f6ilsningsverk. Då Guds domar drabba 
jorden, vet c10ck varje kristen, att 
»I-lans nåd varar evinnerligen». 

Ett tungt ansvar vilar på alla krist
na män och kvinnor i denna tid att för
kunna Guds ord, att inför alla omvittna 
hans dom över synden, att mana män
niskor till omvändelse, att tala om hans 
nåd och förlåtelse och att visa hän på 
Herrens, Jesu Kristi. ftterkomst. 

Folkens tragiska ställning kräver av 
oss ett förnyat vi ttnesbörd i ord och 
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gärning om V[ll' tros mål, och kraften 
härtill skola vi finna i samfälld bön. 

Vi 11lanClS kraftigt att låta Gud tala 
till oss, så att han ~lTl en gång kan in
gripa i historien för att hävda sin rätt
färdighet och fr;·ilsa människorna. Då 
vi samlas i ödmjuk, ellträgen bön, kan 
Gud utföra sin underbara gärning att 
förnya oss, att v~lncla nederlag i seger 
och förtvivlan i oövervinneligt hopp. 

Den växande nöden i en a v synden 
söndersliten \·~i.rlcl. manar oss att på
skynda missionsgärningen i insikt om, 
att hem!andsförsamlingen därigenom 
b~lst s~i ttes i stånd att på ett själyupp
offrande sätt bekämpa nöden och okun
nigheten i sin närmaste omgivning. Ty 
det är cn ständigt g~illande sanning, 
att det ljus, som silnder sina strålar 
längst bort. lyser klaras[ n;trrnast sin 
källa. 

:Mft Guds folks samfällda bön föra 
oss in i full överensstämmelse med 
Hans vilja, och m?t vflr bön om att 
Hans rike skall komma och Cltt Hans 
vilja skall ske, få ett överflödande 
svar. 

Då allt förg;i.s, sd. dock \'i'tr tros 
grundvalar fasta; må i denna skickelse
digra tid vårt vi ttnesbörcl om dem l ika
ledes vara fast och mer än någonsin 
vara fyllt av nitälskan. 

Må vi under bön frambära Guds 
härlighets evangelium, och då Kristus 
blir upphöjd och ärad, skall hans frid, 
som övergår allt förstånd, bevara hjär
tan och tankar hos människorna inom 
alla raser och folk. 

Söndagerz. den 4 januari. 

Följande texter föreslås för predik
ningar och föredrag: 

»Att de alla må vara ett, såsom du, 
Fader, är i mig och' jag är i dig.» 

JOh.I7: 2 1. 

»Lyften upp edra ögon och sen på 
fälten, huru de hava vitnat till skörd.» 

Joh. 4: 35· 

»När den helige Ande kommer över 

eder, skolen I undfå kraft och bliva mi
na vittnen ... intill jordens ända.» 

Apg. I: 8. 

»Vakna upp och håll dig vaken och 
styrk det som ännu är kvar, det som 
har varit nära att dö. Ty jag har icke 
funnit dina gärningar vara fullkomliga 
inför min Gud.» Upph. 3: 2. 

illåndagen den 5 januari. 

Vårt arv och ~'årt ansvar. 

Lätom, oss tacket. Gud 

för elen frihet. vartill Kristus har fri
gjort oss; 

för den tro S0111 ådagalägges a v .de 
förföljda och martyrerna; 

för Kristi församling i en syndfull 
värld. 

LdtolJl oss bekiiJl1lCl 

vår försummelse att bygga på den 
grund som är lagd; 

våra förchirvliga splittringar och 
tvister; 

svagheten i vårt vlttncsbörd om den 
sanning vi ärvt. 

Lät01'n oss bed,ia 

om mod till nya erövringar i tro; 
att Bibeln må alltmer bliva vår tros 

rättesnöre; 
att vi må leva för att giva, icke taga. 
Bibeltexter: Rebr. 4: 14-16. Jes. 

61: 1-3· Ps. 93: I-S· 

Tisdagen den 6 jaJL1ia'ri. 


De unga leyrkorna på tnissionsfältet och 


'världens c'l'angeliserz:ng. 


Låtom oss tac!?a 
för det föredöme i enighet som gives 

av de unga kyrkorna på missionsfältet; 
för det kraftiga vittnesbörd som av

gives av deras enskilda medlemmar; 
för det bidrag till en rikare uppskatt

ning :lV Guds nåd som de giva; 
att många judar och hedningar vän 

da sig till Kristus . 

Låtom oss bekänna 
vårt behov av hel överlåtelse åt Kris

tus; 
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_,får brist på ett givande som innebär 
0ffer; 

vår brist på tro och osjälviskt tjä
nande. 

JLcitorn oss bedja 

om kraft i alla kristnas vittnesbörd; 
om upprätthållande av missionsverk

samhet bland de icke-kristna; 
om världens snara evangelisering; 
_om juclafolkets omv~indelse till Kris

tus. 
Bibeltexter: I :Mos_ 22: I 5- 18_ Ps_ 

79: 8-1 3. Uppb. 7: 9-1 7. Rom. 9: 
I-S· 

OJlsdagen den 7 januari. 

Den '['ärldsfamnande kyrkan - ett 
fal,t1l1n. 

LätmIl oss tacka 

för den tro som övervinner v~irlden; 
för det vittnesbörd 0111 Kristi kyrkas 

enhet som missionen avger. 

Lcltom oss bekänna 

vår brist i förverkligandet av tanken 
att Kristus iir allt i alla; 

vår brist på brödrakärlek; 
vårt brist P~l tro att Kristus förl11~tr 

att frälsa alla. 

Låto11'1 oss bedja 
att alla kristna må nå fram till en 

djupare gemenskap; 
att gemenskapen må leda fram till 

allt bättre tjänst; 
att samvetsfrihet och religionsfrihet 

må över allt komma till sin rätt. 
Bibeltexter: Uppb. 21: 2-6. Jes. 62: 

6-9· Joh. 17: 20---26. 

Torsdagen den 8 .januari. 

KristeJ[ enhet 1: en, icl,e kristen värld. 

LåtoJIlOSS taclw 
för ausatser till en ny ande a v sam

ver]<an och enighet; 
för att alla troende äw ett i Kristus 

Jesus. 

Lätonl oss bekänna 
v~lr brist på enighet och kristen gc

menskap ; 
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bristen P~l kdarskap i denna svara 
tid; 

att VI litat mera på människor ~1n på 
Gud. 

LåtmN oss bedjc[, 

att den nutida världsnöden m;\ ö,-er
allt ena de kristna; 

att den Helige Ande nl~ leda och be
h;irska vår gemenskap; 

att världen må övertygas genom vitt
nesbördet om Kristus och evangeliul11_ 

Bibeltexter: Ps. 133: 1-3. I KOL 
13: I-S. I Kor. 3: 2-7. 

Fredagen de71 9 januari_ 

Kristendol1len i hem och so,mhällf. 

Låt017-[ oss tacka 

för växande samhällsansvar; 
f()r familjetrohet som håller provet 

en s,-;h tid; 
för god granns;imja. 

Låto1J/ oss bekänna 

v;h brist på trohet i husandakten: 
vår försumlighet i att giva de unga 

kristlig fostran; 
v?tr blindhet ifråga om samb~i.l!saN

svar; 
och v;'tr likgiltighet för helighål1a'n

de av Herrens clag. 

LåtOJJ'l oss bedja 

0111 nåd att rätt utnyttja de tillfällen 
som tidsläget erbjuder för främjande av 
Guds rike; 

att alla gåvor må tagas i bruk 1n0l11 
hem och samhälle; 

0111 en ny syn på evangeliets inne
börd; 

för ökat iakttagande av husandaktelI. 

Bibeltexter: Ps. 128: 1-6. Tes. 55 ~ 
6-13. I Kor. 13: 1-13. 

Lördagen den JO jall].lar-i. 

Krist7: seger 1-1lre 1I1ISSlOJ-l. 

Låtom oss tacka 
för att Kristus redan vunni t seger at 

oss; 
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fö'r att tidens nöd vänder människor
was sinnen till Gud. 

Låto1'Yt. oss bekänna 

vår försummelse att avlägga person
ligt vittnesbörd; 

den synd vi begå genom vår tystnad; 
rasförd.omar .och antisemitism; 
vår eftergivenhet för sociala och eko

nomiska orättvisor. 

Låtmn oss bedja 
att de från kristendome n avlägsnade 

l<Hå nås av evan.gelium; 
att alla skiljemt!rar må i Kristus 

• rytas ned, 

Bibeltexter: Hes. 39: 21-26. 2 Tim. 
-<4-: I-S· Mark. 16: 14- 18, 

1/fed fridshälsning 

Svellska a\'(.1clningen av Evangeliska 
AlIiansell , 

O. 	 B e r n a el o t t c, 
Ordförande. 

Erik Arbin. Karl Fn:es. 

TIt. Arvidson. P. E. Fröberg. 

Valdus Bengtson,. J. E. Lundahl. 

Göte Bergsten. K. A. NIoden. 
J. Byström. J. Nyren. 

Nils 	Daltlberg. 

Per 	Stjärne J 

Sekretera re. 

I anslutning till den allmänna inbju
dan till Evangeliska Alliansens böne
vecka vill dess svenska avdelning mana 
till särskild tacksamhet för att Gud i 
nåd ända hi ttilIs bevarat vårt land i fred 
och frihet samt till bön om välsignelse 
över vår konung .och överhet i en prö
vande tid. 

Må vi också i förbön tänka på våra 
gl'ånnfolk och alla dem, som i övrigt 
lida under krigets hemsökelser. Vå~'a 
böner böra även omfatta sjömännen, 
som utsättas för stora faror, då de tjä
na oss med sitt arbete, och våra missio
närer i skilda världsdelar, som äro av

skurna fr~in förbindelsen med sina när
maste och ofta hotas till livet och käm
pa med stora svårigheter. 

Svenska avdelningen av Evangeliska 
Alliansen her att få i samråd med böne
veckan vädja om en insamling till slöd 
för den välsignelsebringande verksam
het, som i ett flertal länder utövas a'
»HjäJp Krigets Offer ». Medlen kunna 
insättas å »HjäJp Krigets Offers » post
girokonto nr 15 77 00 under adres ~ 
BibJioteksgatan 29, Stockholm. 

O. B e r 11 a d o t t c. 

Ordförande . 


/ Per Stjärne J 

Sekreterare. 

I--------------------------------~ 

«En hövdings 

testamente« 

skriver pastor Johan Hagner i Missions

tidningen Budbäraren om 

ERIK FOLKE 
missionsmannen, banbrytaren 

för svensk mission i Kina. 

En livsbild tecknad av MIMMI FOLKE, 
född Beskow. 

"En människa, som med allt sitt liv ståT 
inför Gud." 

G. ! D. i Svenska Dagbladet, 

"Den 	levnadsteckningen bör läsas och före-
l ··asas." 

J. Nyren i Svensk Veckotidning; 

"En ung människa får en skatt i siT/a hän
der, när Erik Folkes biografi skänkes honom 
eller henne." 

E. O. "Liballo1/s" månadsblad. 

Häft. 4: -. Inb. 5: 50. 

Svenska Missionen i Kina, Drottninggaton 55, . 


Stockholm. 
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PRENUMERATIONSANMALAN 


Ätlnu ett [tr l1rt.lkas sitt slut, och ett 
nytt hörjar snart, om så ingår i Her
rens plan., Vi känna därför behov av att 
få tacka vår läsekrets för gemenskap 
under det gångna året och anbefalla vår 
tidning i välvillig hågkomst för det 
kommande, 

JlIhssionstidningen Sin'ims Land hop
pas vi kunna utgiva under år 1942 en
ligt samma plan och i samma format 
som under det gångna året. Också i 
den 47:e å.rgången hoppas vi att tid
ningen får vara ett föreningsband mel
lan missionsarbetet och missionärerna 
på fältet samt missionsvännerna i hem
landet. Vi hoppas också att missionsin
tresset genom den skall stärkas och det 
andliga livet få näring. så att kraft ges 
för kallelseg;-irningen. I mån a v- utrym
me inflyter därför ej blott missionsmed
delanden utan ocks{t uppbyggelseartik
Jar, och i allt vilja vi beflita oss om att 
ge uttryck för en evangelisk. osekterisk 
-och helgad anda. 

Till alla tidningen vänner uttala vi 
ett varmt ta.ck för förbön och hjälp 
med dess spridning samt framföra en 
innerlig vädjan om fortsatt bistånd. 
För Missionen iir det av- stort värde, 
att antalet prenumeranter och förebed
)are blir så stort som möjligt. 

1\Ih.SS1:onstidningen S 'inims Land II t
kommer med 20 nummer per år. Pre
numerationspriset är: helt år kr. 2 :50. 
halvår kr. I :50, ett kvartal kr. °:90. 
Till utlandet kostar tidningen kr. 3: 
per år. 

Prenumera.tion kan ske både på post
kontoren och på Svenska Missionens i 
Kina exp., Drottninggatan 55, Stock
holm. Vid prenumeration på postkonto
ren måste hela namnet: »ll!nssionstid
m:ngen Sim'ms Land» angivas. Enligt 
nuvarande .bestämmelse för postbeford 
ringsavgifter blir det emellertid fördel
aktigare för .AlJissionen om prenumera
tion verkställes å vår exp.,varför vi 
äro mycket tacksamma: 0111 så sker. Tid
ningen sändes i så fall som utgivare
korsband till dc olika prenumerante·rna. 

När 5 ex. eller därutöver rekvireras 
från expo erhå.lles vart 6 :te ex. gratis, 

Prenumeralltsamlare, . som verkställa 
prenumeration å postkontor, erhålla, om 
postens kvitton insändas till exp., kr. 
2 :50 för vart 6 :te ex" men få då inga. 
friexemplar. 

Provexemplar 
expeditionen. 

erhållas gratis fr ;tll 

Redaktionen. 
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