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ANSVARiG UTGIVARE: M_ LINDEN. 

Jesu bön i Getsemane: - vårt föredöme. 
Matt. 26: 36-46. 

För många år sedan, då jag var i Ki
na, var jag en gång samman med en 
kinesisk pastor. Han talade med oro 
om det allvarliga läget och sade: "Det 
är bara bön som kan hjälpa Kina." Vi 
längta att få hjälpa Kina, men huru? 
Här hemma stå de väntande missionä

_rerna och längta att få gå ut till sitt 
fält, men dörren är stängd. Pengar 
komma in iför arbetet, men det kan va
ra svårt att få ut dem, och då de kom
ma ut förminskas de genom kursen. 
Posten kommer långsamt och oregel
bundet. Kanske Gud vill föra oss dit 
att vi se bort från allt eget till att det 
är han ensam som kan hjälpa Kina. 
Då måste vi _tänka: Om bön kan hjäl

pa, hur mycket hjälper då jag Kina? 

Hur mycket beder jag för Kina? 

Stenog rafiska anteckningar av doktorinnan 
Jane Guinness' anförande vid 14-marsmötet 
Betesdakyrk~ n. 

H. B. 

Vid ett av Kvinnornas Bönedags
rnöten var jag med, och jag fäste mig 
vid ett bönerop : "Lär oss att bedja

som Jesus bad!" Nu frågar jag: Kun
na vi det? Petrus säger i ett av sina 
brev: -"Därtill ären I kaliade - att I 
skullen följa honom och vandra i hans 
fotspår." Jag tänkte, att vi nu skulle 
följa vår Frälsare in i Getsemane, och 
då vi se honom bedja, lära oss bedja. 
.. Det står på många ställen i Bibeln 

att Jesus bad, men ej på något så som 
här h u r han bad. Jag har bett Gud om 
öppnade ögon, så att vi skulle kunna 
se vår bedjande Frälsare i hans böne
kamp. 

Vi skulle lära av honom, men det är 
dock något i vår Frälsares kamp som 

vi aldrig kunna förstå, den går djupa

re än vi någonsin kunna komma. Her

ren kastade alla våra synder på ho
nom. -Hela släktets synd, din och min 
synd, bar Jesus Kristus i bön och upp 
på korset, och han öppnade frälsnings
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v.ägen för oss till Gud. I den kampen 
stod han allena; där kunna vi icke föl

. ja honom. Men han ville ha lärjungar

na I?ed vid kampen i Getsemane, och 
han vill ha oss med nu. Så kunna vi få 
se och lära huru vi .skola gå till ver
ket.. 

. J'e ,su s var e n s a.m. Han hade 
lämnat lärjungarna och gick längre 
bort och kämpade ensam. Hur mycket 
gå vi in i ensamheten inför Gud i bön? 
Visst längta vi efter gemensam bön, 

men det måste också vara bön i en
samhet. Ack, att Guds folk lärde sig 

bedja! H a n kan lära oss det. 

Jesu bön var en i v r i g b ö n. Han 
låg med ansiktet mot marken och käm
pade djupt bedrövad. Hur vi blygs 
över våra fattiga böner! Vi behöva lä
ra oss ropa till Gud och ta det på all
var. Det var också en u t hå 11 i g 
b ö IlJ. Hangicl~ ifram och tillbaka till 
lärjungarna och fann dem sovande. 
Han gick för andra gången i bön och 
för tredje gången. De sovo, men Her
~e~ !;lön ut. D~t är viktigt, att vi hålla 
~~ .u!ap att för-tröttas, vänta på böne
sv~r. Gud give oss nåd att icke höra 
tip de sovande! Må vi gå med i kam
pen inför Gud för själars frälsning 
hemma och ute! 

Jesu bön var en b ö n t i Il .F .a
d.e r n. "Fader, ske icke min vilja'~. 

Han levde o b r u t e n g e m e n
s k a p med sin Fader. Det är till Fa
dern som han ropar, och det har han 
kallat också oss till att göra. Han sä
ger: "Min Fader - Eder Fader"oth: 
"Fader v å r". Visst få vi vända oss i 
bön till Herren Jesus, :men först och 
sist till Fadern. Vilken oändlig . nåd 
och fönnån! Men Jesu bön var också 

en u n d e r g i v e ri b ö n. "Ske icke 
min vilja utan din." Han bad: Om det 

är möjligt, så gånge denna kalk ifrå~ 
mig. Dock icke såsom jag vill, utan så
som du vill!" Här vill Herren lära oss 
att icke pocka på att vår vilja skall 
ske. 

Till sist: Jesu bön var e n b ö n 
s o m b l e v b e s v ar a d. "Han blev 
bönhörd för sin Gudslfruktans skull." 

Inte så, att kalken togs från honom, 
men så att han fick kraft att dricka 
den. När kampen är över och Judas 

kommer, då är fruktan borta, och Je
sus möter fienderna i frid. Han har 

vunnit seger! 

Så vill Gud göra också med oss. Han 
gör kanske ej som vi vänta, men han 
hör bönen och skänker kraift och frid. 
Vill ni bli bedjare? Se då på Jesus och 
lär av honom! Gud give oss alla den 
nåden! 

Tacksägelseäm nen. 

lvIöj lighet till bön och förbön. 
Välsignelser som genom Estrid Sjö

ström kommit missionsarbetet till del. 
Ella Dahles ljusa minne. 
:NIötena den 14 mars. 
Missionsvännernas kärleksfulla bi

stånd. 
Guds bärande nåd, som kommit mis

sionärsparet Styrelius till del. 
De kristna kines·e rnas kärleksfull:a 

deltagande vid Nils Styrelius' hemför
lovning. 

Allt, som hör med till det väsentliga 
i missionsarbetet och som Gud i nåd gi
ver. 

Böneämnen. 

Nåd till att vandra i Jesu fotspår, då 
det gäller att bedja. 
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'Hälsa, v~ig!edning, bevarande nåd 
och välsianelse ~lt fröken Sjöström' på

b . ' .. 

högtidsdagen och åt alla våra mlSSlona-. 
rer alla dagar. 

11öten, som (inordnas på olika plat~ 
ser och v~l1'a representanter som med
yerka vid dem. 

Sommar·(:ns möten och all t vårt hem
arbete. 

Hugsvalelse och tröst åt dem som 
sorJa. 

Bl ick för de~ viktigaste av allt. 
Alla dem som arbeta och bedja för 

Guds rik~s "tbredande. 

Frc17lför allt bön' 

)) Så U/)/J11Wnar jag nu fra .'mför allt 
därtill att J 111,(m må' b,edja) åkalla} anro
pa och tacka Gud för alla 1nänniskor~ 
tör konungar och all öv'erhet} så att v'/, 
kU'H1'z.a !ö;'u ett lugnt och shlla !-iv, på 
ett i allo fromt och 'uärdigt sätt. Sådant 
är gott och 'välbehagligt 1'nför Gud} 
'vår Frälsare. som 'l!1'll att alla männi 
skor skola bliva f1'älst a och Iwm111a till 
kunskap cm sanmngen, » 

(I Tim, 2: I-4.) 

»Vilken tro på förbönens makt! 
Några få} ringa och föra!?tade ' kristna 
skulle hava inflytande på de 1näktiga 
romersIw kejsarna och hjälpa till att 
betrygga fred och stillhet. O} låt oss 
tro} att förbönen är en makt} som ta
ges med av Gud} då han regera:r värl
den. - - - De förböner} som upp
stiga till hi1711nelen} hava, sin andel i 
världsh-istcn·en. Vänta stora ting, stör
Te än du kan bedja eller önska} ty intet 
är så underbart} att 1:cke Gud förmår 

ANDREJ--V Jl{URRAY. 

»Det 'vill S'\1nas, som om våra böner 
för vara'ndrCl - u'nder nuvarande svåra 
förhållanden i missionsarbetet är den 
enda verksamhetsform} som obehindrat 
står oss öppen. AIåtte vi brulw denh 

OSCAR VON Jl1ALJVIBORG. 

t 

Ella Dahre. 

:l\Ied nästan förlamande kraft kom 
b u ck:t el,en 20 mars om att vår missio
när, lärarinnan fröken Ella Dahle, efter 
endast en veckas sj ukdom, troligen be
roende på matförgiftning, den 18 fått 
gå hem till Gud, Hon har med enastå
ende glädje och frimodig offervillighet 
gått upp i sitt arbete. Hon har också 
gett intryck av att tåla klimatet därute 
och av att väl finna sig tillrätta i de 
kinesiska förhållandena. Ja, på allt sätt 
ingav hon de allra ljusaste förhoppning
ar om en välsignelserik och lång framti
da missiDnsgärning. Missionsled
ningen i hemlandet och på fältet, kam
raterna Dch många vänner känna djupt 
saknaden med anledning av hennes från
fälle. Närmast sörjes fröken Dahle av 
föräldrar, folkskollärare Thure A. J. 
Carlsol1 och hans maka, född Dahle i 
Jönköping, samt tre bröder. 

Fröken Ella Dahle, som var född 
Jönköping den 30/7 1910, utreste till 
Ki na 1936, och jag hade då förmånen 
få vara med i ressällskapet ditut. Hen
nes ansökan och rekommendationerna, 
som åtföljde den, hade givit de allra bäs
ta in tryck och likaså gemenskapen med 
henne före utresan: De intrycken för
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djupades under resan och den fÖl~sta ti 

den i Kina, då vi fingo vara tIllsam

mans. Och· de ha ytterligare förstärkts 

O'enorn de meddelanden om henne, som 


' ~{:dan dess anlänt från fältet. Hon har 

haft sitt arbetsområde i norra Honan, 

där huno-ersnöden nu är. så fruktans


b 

värd och hon har varit outtröttlig i ar

betet där. Hon har särskilt ägnat sig åt 

arbetet på landsbygden och har nästan 

alltid varit på resande fot. Därunder 

har hon O'ivetvis nödllats uthärda svåra


b ~ . 

umbäranden. Allt har emellertId skett 
med strålande glädje och frimodighet. 
Hennes minne lever välsignat ibland 
oss, och utsädet, som hon sått ut skall 
även i fortsättningen bära rika skördar. 
Vi ha rik anledning att tacka Gud för 
Ella Dahle. Det få vi ej glömma, då 
saknaden nu kännes tung och svår. 

Vid Svenska Missionens i Kina Bi
bel- och Ungdomsvecka på 1tIauri tzberg 
1936 talade fröken Dahle över l\1att. 
20: IS: »Har jag icke lov att göra så
som jag vill med det som är mit~?» . 
Hon berättade då, att hon funnIt vIla 
och frid genom att lägga sitt liv i Her
rens hand och låta' honom göra därmed 
vad han ville. Det är hemligheten' till 
att hennes minne nu är så ljust, och 
det är också något' som kan skänka oss 
tröst. Hon var Herrens. Verket på mis
sionsfäl tet är också hans. Och han har 
lov att göra såsom han vill med det 
som är hans. 

kfa,rtin Linden. 

Gripande minnesstund l 


Jönköping. 


Från ett blomster- och ljusprytt bord 
framme vid podiet blickade Ella Dahles 
leende ögon ut mot den stora skara 
yänner till henne och missionen, som 
samlats för att tackel Gud för vad hon 
fått uträtta. 

Det var Kinaiänkarna i Jönköping 
och Huskvarna och Kinesernas vänner, 
som inbjudit till minnesstunden i Yng-
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lingaföreningens hörsal, lördagen den. 27 
mars. Ella Dahles familj hade med gläd
je godkänt tanken. Trots att hennes tre 
bröder äro bosatta på skilda håll i lan
det hade de tillsammans med andra släk
tingar och familjevänner kommit till 
städes. 

Brukstjänsteman Nils Selander stod 
som ledare av minnesstunden och erin
rade i sin hälsning om ordet: Där jag 
är, där skall ock min tjänare vara. Ta
laren sade sig också vilja sätta ordet: 
»liv i Gud» över elen hemgångnas vand
ring. 

S. lVI. K. företräddes a v missionsfö
reståndare Martin Linden, som var på 
genomr~sa till Göteborg. Först vill jag 
betyga vår tacksamhet, sade missions
föreståndaren, dels tUI Gud och dels till 
Ellas föräldrar. Vi få inte glömma att 
tacka för den gåva vi fingo och satte så 
stort värde på, även om Gud redan nu 
velat ta igen den . Vidare berättade han 
om Ellas utresa till Kina, då, han själv 
hade tillfälle att vara med. Ellas speci
ella uttryck under den resan var: »det 
är stl:ålande ». Och det är det sannaste 
man kan säga om henne själv. Strå
lande har hela hennes gärning varit. 
Hon var Herrens, och verket var också 
hans - »har jag då icke lov att göra 
som jag vill med det som är mitt?» 
Just detta ord ci terade Ella själv vid den 
sista ungdomsvecka hon deltog i. Som 
ett nästan ögonblickligt svar på några 
av · de frågor, som inställde sig, när 
dödsbudet kom, ansåg talaren det vara, 
att en sjuksköterska samma dag kom
mit upp på expeditionen för att få de 
papper, som fordrades för missionärs
;=tnsökan. 

Efter en duettsång av fru l\tIargaret 
Bergling och fröken Elsa Andersson, 
talade rektor Karl Rudvall. Han an
förde de kända orden från Jesaja bok: 
Hur lj uvliga äro icke glädjeblldbärarens 
fotsteg, när han kommer över bergen 
för att förkunna frid och frambära gott 
budskap och förkunna frälsning. Det 
är inte svårt att säga om Ella Dahle, 
att hon var gläd'jebudbärare, apostel, 
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efterföljare. Hon var en Guds ängel, och 
hon fyllde en ängels uppgift: att tjäna. 

Lärarinnan El-in Lin,dqvist citerade 
ordet: »De prisade Gud för din skull» 
och sade att hon ofta haft anledning att 
prisa Gud vid tanken på Ella Dahle. 

dag erbjuder Ella Dahles liven ny 
anledn'lng för oss att tacka Gud. Hen
nes liv ställer oss också inför den frå
gan ,: :är det någon, som kan .tacka Gud 
för din skull? . 

Ytterligare en duettsång följde, var
efter missionär Wilh. Bergling läste 
Hebr. 12: I, 2 om den stora skyn av 
vittnen. Ella Dahle har löpt sitt lopp 
och vi undra bara varför Gud redan 
tog hem henne. 11en vi se Guds me
ning i det. Inte bara hennes gärning där 
ute blev en oavlåtlig kallelse, utan ge
nom hennes hemgång kommer Gud all
deles säkert att kalla många både där 
ute och här hemma. Lå! den bli en kal
lelse också till dig och mig. 

Sjuksköterskan Gunhild Sandberg an
förde ett bibelord, som hon själv en 
gång fått som minne av den hemgångna 
kamraten: Ty hans verk äro vi, skapade 
i Kristus Jesus till goda gärningar, vil
ka Gud förut har berett för a~t vi skola 
vandra i dem~ Ella Dahle valde inte det
ta ord till mig på en höft, utan hon tog 
det som ett budskap från Gud till mig. 
Själv var hon ett Guds verk. . 

Lära'rinnan Ruth Fridfelt, som varit 
kamrat med Ella DahJe på Vilhelmsro
skolan, erinrade om att ' somliga männi
skor utstråla ljus och hos andra väcka 
längtan efter ' att bli goda. Till dem 

'hörde Ella Dahle. 
Pastor Roland Götsten minde om den 

tid, som Ella Dahle tillsammans med 
'sex andra svenskar tillbringade vid pro
fessor HaUesbys bibelskola i Oslo. Hon 
var den första, som nu fått avsluta vand
ringen, men nu går hennes kallelse på 
nytt till oss. Vilken nåd och vilket an
svar! Både hon och missionsförestånda
re Erik Folke,som avskilde henne för 
,tjänsten i Kina,ha gått hem, men de
ras gärning är en , kallelse till oss. 

Fit · kand. Elsa Eklöf, som var nära 

kamrat till Ella Dahle, berättade om hur 
svårt det var för henne att fatta att 
dödsbudet var sant. Hon gav också nå
gra inblickar i Ellas liv som kamrat 
och vän. Det va·r på grund av sin rika 
gudsgemenskap hon kunde utöva en sjä
lavårdande uppgift. Även Ella hade 
svåra stunder, då hon kämpade med Gud 
för att få klarhet och visshet, men ändå 
var alltid glädjen det dominerande i hen
nes väsen. Särskilt framstod bilden av 
den glädjestrålande missionären, när hon 
vid avresan från Stockholm yttrade: 
»Tänk, att jag äntligen kommi t så 
långt» och hennes hälsningar utifrån 
missionsfältet: »Först nu har jag börjat 
leva». 

Ungdomssekreterare Stig Dominique 
bevarade minnet av Ella Dahle från en 
bibelstudiegrupp och hur hon där och 
alltsedan upplevat ordet: I haven icke 
utvalt mig, utan jag har utvalt eder. 
Detsamma tillkommer för oss, och nu 
när vi äro kvar, gäller det bara att vi 
äro trogna. 

En broder till den hemgångna missio
nären, lärare öyvind Dahle, talade om 
hemligheten i systerns liv: uppenbarel
sen a v Guds kärlek. A brodernas vägnar 
framförde han också ett tack till hennes 
vänner men förklarade samtidigt, att det 
inte inför hennes . död kan bli tal om 
någon 'sorg i vanlig bemärkelse. Som 
överskrift över hennes liv ville han 
sätta: att leva är för mig Kristus och 
att dö är för mig en vinning. För att 
döden för henne skulle bli en vinning, 
förutsattes att hennes liv var Kristus, 
och den upplevelsen hade hon gjort. 

Ella Dahles fader, ' lärare Thure A. 
J. Carls<ln, erinrade om en hälsI).ing, 
som ingått under de prövande dagarna,. 
sedan dödsbudet kommit. Det var or
den: »Det är jag, vare~ icke förskräck
ta», och de hade fått ett alldeles nytt in
nehåll för dem nu. Vi sörja heller -inte 
som de, som inte ha något h()pp, s,ade 
talaren, som vidare underströk värdet 
av den kristna gemenskap, man under 
dessa dagar fått erfara, och om den jub
lande avskedshälsning, som Ella givit 
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före sin utresa: »,Säilt det folk, ~om ju
belklangen förstår! I Guds ansiktes ljus 
de, skola yandra », Hur sann den häls
ningen ,'ar, har hOIl fltt praktisera, 

Ett minn,esoffer . uppbars" och det ut
gjorde - tycktes det - ännu ett svar 
på att den kallels,e, Ella Dahl,e 1110tta
git och följt och lämnat i ?-tv gick vi
dare. 1.6S7 : - ki'onor i11samlCl:-des' 'un
der kvällen. ' 

Slutlige~ höll rektor Hedegårcl ,ett av 
slutningsan,f9rand e, vari han lJlandan
nat framställde två frågor, Jun funnit 
att minnesstunden givit upphov till. Vem 
träder , in i I,edet i elens stä:]:? , som stu
pat? Det räcker inte med henn'e ,som 
kommit, men kanske Gud får kalla nå
gon här ikväll. Stämnil1gen .vid . dei1na 
oförgätliga stund har tagit djupa tag i 
',,;lrt irne, men den io-äve'r också att vi 
stä11a oss inför den andra frågan: l,e\la 
vi' det eviga livet? Ä 1- det sant för oss, 
att vårt hem är där på den andra st~ah
'den? ' Låt oss böja oss vid Jesu \rälsig
nade kors. Där få vi uppl,e\;a . det. Och 
då skola vi finna, att det ' inte finns nå
gon grans för vad Gud kim gara med 
en människa\. som han får ,använ,da. ;', 

Var det inte just något av detta Ella 
Dahle hade givit oss ett underhart. be 
vis på! 

K. C, A: 

'Vem ,är 'den stora skarari där 

Med pplm'ihand? 

ar hjässa' segerkrona bär ',' 

På evlghef~r;s stl and. 

i)e~ 'skaraT) ' k.~m från livets slrie/, 

Från tidens nöd. ,; ; 

Dess vä'$, har gåff ii/l himlens frJJ' 
Igenom salig död. 

, Sv ps, ' 146: l, :5. ' 

Estrid Sjöström 60 år. 


. l · . 

»De unga missionärerna börja 'bli 
gamla.» Den tanken kom, så osökt',' del 
jag tänkte på " att fröken Estrid Sjö
ström den IS april fyller 60 år. Vl',·o
,ro samtidigt missionärskandidat,er, och 
kommo med ,endast några inllnaders 
mellanrum för föi-sta gången till Kina. 
Vi s~go då upp till femtio- och 'se~tio
åri·ngarna ,såsom till verkl'iga vetcta'
ner, . och nu är Estrid Sjöström ' 60 ~ll:' 
- pet är ofattligt - men sarit. ' 

Fröken Sjöström föddes i Skellefteå 
dcn 18 april 1883. Ar 1912 blev ' hon 

,lärarinna i kvinnligt handarbete ~ vid 
samskol~U1 i sin hemstad, ,och , redan 
1904 hade hon trätt in : såsom ledare 
för bibelstudier för äldre skoHli~kor.I 
söndagsskolan hade hon börjatarb~ta 
ännu tidigare. Längtan stod dock till 
arbetet på missionsfältet i Kina. Det 
dröjde innan kallelsen dit kunde åtly
clas,JlTren 19 1 S öppnades äntligen vä
gen, och , Estrid Sjöström )wnde ,:res;3. 
ditut. 

Efter den första tidens språkstudier 
arbetade hon under den första arbets
perioden i Pucheng- och Hancheng
distrikten, alltså i Shensi-delen' avS. 
lVI. K :'s fält. Ar '; 1923 , återvände hon 
till hemlandet för sei:neskr~ ,' othI926 
reste hon för andra gftngen till Kina. 



79 1 O april 1943 SINIMS LAND 

Den andra arhetsperioden blev ej så 
lång som. den första. Ar I93 I måste 
hon på grund av klenhet komma åter 
till hemlandet. Längtan till arbetet där
ute gav henne dock ingen ro härhem
ma, och i januari I934 fick hon börja 
sin tredje utresa. Den arbetsperiod, 
som därmed tog sin början, pågår än
nu. 

V~d minnes jag annandag jul I936, 
då jag hade förmånen få besöka Estrid 
Sjöström och hennes kamrat i Chieh
hsi{:n, Shansi. Då fingo vi fira hög tid 
tillsammans, och jag fick också en in
blick i missionsarbetet på denna sta
tion, en inblick som manade till glädje 
och tacksamhet. Tiden s,edan dess har 
fört med sig m~lnga svårigheter. Förra 
året måste fröken Sjöström resa till 
kU,sten för att erhålla läkarehjälp, och 
,-i veta ej ännu om hon kunnat åter
vända till arbetet på vårt fält . Genom 
allt har dock H erren burit sin tjänarin
na och uppehållit henne. Säkert tackar 
hon på högtidsdagen för godhet och 
nåd, som följt henne på levnadsvägen. 
Hennes vänner tacka också för Guds 
ledning med henne, för hennes insats 
i arbetet för Guds rike. och {ör välsig
nelser, som genom henne kommit oss 
till del.. Och samtidigt bedja vi om häl
sa, vägledning, bevarande nåd och väl
signels,e för kommande dagar. Så kun
n.a _även v.i, som äro i Sve rige, på, hög

. tldsdag~n nå Estrid Sjöström med vår 
,-arma' lyckönskan. ' 

jVIartin Lt·nden. 

Familjeriytt. 

Enligt ett . brev, daterat den3r!i2 
I942 , fick missionärsparet',fra.n,ces· och 
A ke Haglund den r6 november en dot
t €r. Hela familjen befann si.g, väJ. '. 

Vi framföra våra varma lyckönsk
ningar. 

~elegrammet från Kina. 

Teleg rammet från Kina, som medde
lade om fröken Ella Dahles hemförlov
ning, var i sin helhet av följande inne
håll: Ella Dalde fick gå he1n tdl Gud 
den 18 lnars. Sjuk e'n veclw i magka
tarr på grund av förgiftning. BergquistJ 

Elna Lenell och Astrid I-fåkansson vår
dade henne. Begraves i Slwnhsien den 
22. NIaja Lundmarl~ lwnvalescent i 
S1:an, övriga friska. 1111eddela Blom ock
S Cl. Aspberg. 

Bibel- och' Ungdomsvecka i 

Skellefteå. 


En Bibel- och ungdomsvecka plane
ras nu att anordnas i Skellefteå den 
20-26 juli. Samlingen skall alltså bli 
på eftermiddagen den 20, och mötena 
pågå sedan t. o. m. söndagen den 25 
med avresa från Skellefteå på morgonen 
den 26. ' 

Det var oss en stor glädje att från 
våra vänner i Skellefteå få inbjudan till 
denna »vecka». Må den få vara inne
sluten i missionsvännerhas förböner, och 
må den bliva ihågkommen då sommar
planerna göras upp! 

Bönemöten. för S. M. K. 

Bönemöten för S,renska lvIissionen i 
·Ki.~a ..hållas varje tisdag och fredag p:å 

· Nhsston,ens expedition} D'rottninggatan 

55, Stockholm. På tisdagarna börjar 


· bi5nemötet kl. 7.30 e. m. och på freda

gan-la kl. 2 e. 1n. 1!Iissionsvännerna häl

· sas varmt : välkomna till dessa böne

stunder. 

lVIå förbönen aldrig tysfna! 

·Ki~a:lä'i1karha i Stockholm 
. , . 

sam·las på , S. NLK:s expedition tors
dag~n dlm 15 april kl. 7.30 e" m. Väl-
1,01'rIna' \ , 

lvIedtag bröd och sDcker för eget b~-
hov L.. .•' . , 

Syför:eningc1L , lY:o 2 för. S .. M.K., 
samlas ~l S. lYI, K:s exp.o1lsdagen den 
14 april lJ 1.2 m. 
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Den 14 mars. 


Under 50 ~r har den 14 mars firats 
som en särskild tacksägelse-, böne- och 
offerdag av vår missions vänner. Så 
ock i år. Inte bara i Stockholm utan 
runt om i landet samlades vännerna till 
bön. 
, I år var mötet i Stockholm i Betes
dakyrkan, den kyrka där det första 14
mars mötet hölls. En ganska stoi- ska
ra vänner hade kommit samman. 

Pastor Arthur Joha:nson, försam
lingens pastor, hälsade oss' välkomna 
och uttalade sin glädje över att se S. 
M. K. i sin kyrka. Det är en förmån, 
sade han, att få känna denna heliga ge
menskap och få gå In l tacksägelse och 
bön med eder. 

Efter en sång av fröken Ingrid 
Wärngård talade doktorinnan Jane 
Guinnes, som avskildes till missionär i 
'Betesdakyrkan den IS okt. 1899. Hen
,nes anförande är infört å annan plats i 
denna tidning. 

Därefter talade missionär Erik 
Malm. Hans text var hämtad dels ur 

'bergspredikan och dels ur Joh. "6: 26, 
27· 

Då vi läsa i evangelierna och breven 
om vår Frälsare, så är det en kedja av 
underverk. Vi se hur kärleksfullt han 
tar sig an folket. Inte var det underligt 
att skarorna samlades, drogos till h~-

,nom, när han gjorde alla dessa gär
ningar! Han ömkade sig över dem, ty 
de vorosom får utan någon herde. Han 

' talade till dem så, att de glömde tid 
och rum och han gav dem bröd. Nu vil
Ie de göra Jesus till ' 'sin konung. Det 
var ·säkert en svår stund fCfr vår Fräl
sare. Men han sökte ej gunst; därför 
drog han sig undan. , Då han sedan åter 
mötte folket talade han stränga ord till 

, dem: »1 söken mig, icke därför att I 
· haven sett tecken, utan därför att I 
fingen äta av bröden - - » . 

Vj äro "hu inrie i .passionstiden, som 
särskilt påminner om Jesu lidande. Vi 

, förstå också ' något vilke't oe'rhört Iidan
'. de det måste ha varit för Jesus att se 

dessa skaror, som han hjälpt lekamli
gen men som icke fötstodo honom och 
därför icke kunde bliva hjälpta till si
na själar. Vi lket lidande, att han icke 
fick giva dem det han innerst inne 
ville! 

Våra mi s ~ionärer på fältet uppleva 
säke rligen nu en nödtid utan like, så 
sv;år och prövande att vi ha svårt att 
förstå och fatta det. Krig och hungers
nöd! Vart och ett för sig bör det vara 
nog; förenade ä r det något oerhört. Det 
är pressande att se nöden och stå hjälp
lös. För en 7-8 år s·edan var det också 
hungersnöd i den provins där jag var. 
Jag minns hur det var då skarorna 
komrno. Vi kunde hjälpa i viss ut
sträckning, ty vi fingo nödhjälpsmed·el 
fr ån Sverige och andra länder. NIen vi 
ville också giva dem det »levande brö
det ». Och det förstod o de icke. D,et 
blev en tillfällig anslutning av sökare, 
kanske ett par hundra; efter ett par år 
fanns det kanske 30-40 kvar. Var vo
ro de andra? De hade gått bort! 

, Nu stå de våra mitt i nöden, och de 
ha ingenting att hjälpa med! Det är 
också som om folket hårdnat till. De 
förstå vad kristendomen vill, men de 
rygga tillbaka för kraven, för omvän

' delsen. De ' se kraven men icke nåden; 
.	därför gå de bort. På så sätt få vi som 
stå i Herrens tjänst liksom taga något 
av Jesu Kristi lidandepa 'oss: NIen vi 
få också gång på gång uppleva hur 
Guds ande verkar så att det blir nöd 
över synd.$n men OGkså .ljus och frid. 

De våra, de går där utan någon möj
lighet att hjälpa, men så få de på ett 
särskilt sätt gå in i lidandet i gemen
skap med folket, dela deras nöd, så som 
vi icke fingo göra. Det måste bli en 
oerhörd påfrestning för dem. Vi ha 
sq.mlats här i dag för att bedja. Må vi 
bedja för de våra, så att de få taga 
emot bönesvaret ! Genom , bön få vi va
ra med i lidandets gemenskap med vår 
Herre och med de våra därute. - 

Efter ännu en sång av fröken Wärn
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gård föredrog missionsföreståndare Mötet, som verkligen varit både 
Martin Linden de för dagen angivna bön-, tacksägelse- och offermöte, avslu
böneämnena och en stund avskiljdes till tades med versen: »Ack, lär oss, Gud, 
bön och tacksägelse. med fröjd och flit ditt rike först att 

Efteråt frambars också ett offer som söka ~» 
uppgick till över 600: - kr. H. B. 

Är stödet åt missionärerna tillräckligt? 
Några tankar i samband med den årliga tacksägelse- och bönedagen. 

En ung vän, som står inför missio
närskallelsen, har för mig en gång gett 
uttryck för oro för att missionsvän
nerna, som stödjande stå bakom våra 
mi'ssionärer, kanske ej, sedan de gam
la, trofasta vännerna kallats till högre 
tjänst, bli i stånd att ge missionärerna 
tillräckligt stöd. - Jag frågade då om 
det var våra principer, som förorsaka
de oron, men fick ungefär följande ord 
till svar: Nej, jag tror att våra. princi
peräro riktiga för oSSJ och jag gillar 
demJ' men jag är rädd för att de ungaJ 
som skola bära ansvar då de äldre gå 
bortJ ej kumia utföra bönetjänsten. 

Denna min unga väns oro har gripit 
mig mycket och pressat fram frågan: 
Är det stöd som vi ge missionärerna 
genom förbön vad det skulle varal 

Naturligtvis skola missionärerna 
förtrösta på Gud och ej på missions
vännernas _.förböner, l1'Wll . kvarstår it 

alla falla, att förbönerna ha stor bety
delse, och att Gud ani.örtrett,· -'förbö
nens uppgift åt oss. 'Äro vi trogna i den 

_uppgiften? 

* 
I samband med det föregående ha 

mina tankar gått till Hudson Taylor, 
och jag har påmint mig om huru ange
lägen han var att missiönsvännerna 
skulle bära på - missionsarbetet såsom 

· en börda och känna ansvar därför. Han 
såg det såsom en fara, att insamlande 

,av missionsmedel medvetet eller omed
· vetet i hemarbetet kunde bli huvudsa
ken för missionsarbetarna såväl som 

· för missionsvänherna, och detta var ett 

av skälen varför han bestämt undanbad 
sig kollekter vid möten. Han befarade, 
att gåvorna, som man gav, blevo anled
ning till att man kände sig ha gjort 
det som skulle göras med anledning av 
mötet och att ansvarsbördan sålunda 
lyftades av. 'Man borde därför ej, me:.. 
nade han, taga upp kollekter, utan mö
tesdeltagarna skulle få gå hem med an
svarsbördan vilande på hjärta och sin
ne för att hemma i stillhet inför Gud 
finna ut vad Han ville att man skulle 
göra. 

* 
Inom Svenska NIissionen i Kina ha 

vi ej i nyssnämnda hänseende helt följt 
Hudson Taylors exempel. Vi ha i stäl
let haft och ha såsom regel att icke 
själva bestämma huruvida kollekt skall 
upptagas eller ej utan överlämna åt 
vämierna, hos vilka vi gästa, att avgö
ra detta. Ha de ansett, att kollekt bor
de upptagas, så ha vi med tacksamhet ' 
tagit emot de medel söm insamlats. 
Men ha de av något ' skäl ansett det va
ra olämpligt med kollekt, så ha vi i alla 
fall med tacksamhet begagnat tillfälle
na till att få tjäna. Detta synes alltfort 
vara den väg som vi böra vandra. Re
dan tidigt i Missionens historia fatta
des också beslut om aft bereda deltaga
re i bönemötena tillfälle att ge gåvor 
till Missionen. 

Vår tacksägelse- och bönedag har på. 
många platser också blivit en offerdag, 
och vi tacka Gud för medel som därige
nom influtit. Ä ven till missionsvänner
na, som på detta sätt visat sin kärlek 
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och offervilja, vilja vi framföra vart 
tack. Nog kan v äl också gåvor fram
bäras utan att binslan av ansvar och 
för vikten av förbön avtrubbas, blott 
man är på sin vakt häremot. Väl kan 
det bli så att man slår sig till ro, då 
man gett en gåva, men det kan nog ock
S~l bli så att en gåva, frammanad av 
Gud, kan göra att man känner sig ~a 
än.nu meta, del i inissionsarbetet och bar 
ännu n1.era ansvar därför. 

* 
11issionärerna behöva först och 

fr~imst stödet av v~lra förböner, det 
m flste vi emellertid minnas. Offergå
yor kunna ej ersätta förböu; de komma 
såsom svar på bön, såsom bönhörelse. 
IVt"issionsbefallningen blir ej åtlydd av 
inissionsvännerlla enbart genom gåvor 
i konekter, vid offerstunder eller sända 
di rek t till missionsorganisationerna. 
Gud beaär mera av oss än det som kan 
lämnas i kontanter. Ha.n vill att vi sko
ta träda in i förbönens heliga tjänst. 
Han ger oss förtroendet att sätta him
melska, gudomliga krafter i verksam
het genom vår bön. Han vill att vi, 
gamla och unga, skola träda in i ansvar 
för missionsarbetet, bära missionsgär
ningen såsom en bör.da, bära den oav

.låtligen i bön till Gud. Tanken kan ej 
;fatta ' storheten häri,men , hög och 0är
'i:ig' al~ ·kallelsen. Och .alla få . vi med fri
modighet för Jesu skull. träda in i den
na heliga uppgift.. »Eftersom vi nu~ . mi
na bröder) hava en fast tillförsikt att. få 

'gd in i det allrah.e.ligaste i och genom 
.Jesu blod) - - - så låto1!}!/' oss me(i 
' :l1.ppr'ikt1~g(J) hjärtan. gå fram i full tros
' V'l·sshet.» (.Hebr. LO: 19, 22.) 

. 111artin Linden . 

Puchcng dcn 3 dec. 1942 . 

'Kära Vänner och förebedjare ! 
. :'» Jag har 'kämpat d'eli goda kampen 

' .- Jag liar ftillbordat loppet.»·. . 
.' . Ja, S~l stod det" 'på eR av de bonader, 

som efter min hemkomst från Sian 
lämnades mig från minnesgudstj-änstert 
efter min älskade Nils : Det är sant. 
Han har nu fullbordat loppet och. nått 
målet att vara med Kristus, \Tilket är 
mycket bättre. Om ,hans hastig~ sjuk
dom och vad därpå följde har Jag re
dan skrivit i privatbrev, och andra ha 
också skrivit därom. Men i dessa tider, 
då. man ej vet vilka brev som nå. fram, 
kanske .d·et förlåtes mig. att jag åter 
upprepar det. . .' 

Sista söndagen Ni Is var frisk reste 
han norrut på sin cykel, till Choht.si
tsuen. Han cyklade på lördagseftermld.:. 
daaen och eftersom det är en svår och 
br:nt 'väg, kom han inte fram förr ..än 
sent på kvällen och var då" mycket trott: 
Utför och uppför de branta backarna 
måste han ju skjuta cykeln . Han hade 
aftonmöte med de troende :där han bod
de, och på söndagen predikade han två 
aåno·er. De troende ville att han s.kulle 
b b . dO d tstarina över till måndagen, men a e 
var ~ulet vågade han ej . det a·v fruk
tan för att bli. inregnad. Äldsten och 
diakönen ' pa. platsen följde" honom och 
hj-älpte ' honom med cykeln ' utför , o~h 
uppför .. den brantaste: backen, som ar 
helt. nära byrt, och: det var han' så tack. 
sam för. Han ta.)ade om: det då han 
kom hem och om hUT snälla de .voro 
som hjälpte honom'. Jag ' hade. varit på 
husbes'ök på' efteriniddag~n, ' och , då. jag 
kom hem vid halv 6-tiden; hade Nils 
redan kommit, tvättat sig och . by.tt om 
kläder och satt vid örgelrr och.. spelade 

.och sjöng den engelska sången: »Loved 
with everiasting love led by faith . that 
love to know» o. s. v. (»NIed en kärlek 
underbar är jag älskad qud av Dig».) 
Han äl-skade den sången ·' och · spelade 
och sjöng den' ofta' de senaste ,månader
na sa'm t- »CrO\vriHim \\:ith niany
cr~\Vns». (»NIed många kronor krc>ri».) 
Jag kan när som heist i tankar~ase ho
nom, där han satt och, sjöng samt såg 
'så glad ut. Jag hade inteväntathoriom 
hem förrän· ' på måndagen, . men: var 
mycket glad "a tt han kommit, ty' det 
började regna. ' " 

Vi väntad~ att bröderna C. ].Berg

http:Choht.si
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quist och J. Aspberg möj ligen skull·e 
·komma redan på onsdagen' för ett mis
'sionssammanträde, nien först på fre
~lagen kommo ' de på f. m. Dagarna 
dessförinnan hade Nils ett par gånger 
sagt: »Jag förstår inte att jag är så 
·trött». - »Undra på att . du ärtrött, så 
'som du rest hela sommaren på din cy
kel i värmen och nu s·enast den an
·strängande resan till Chohtsitsuen », sa
'de jag: - »Ja, men' det skulle jag väl 
kunna orka med, utan att bli så trött ». 
.svarade han. Jag hade mycket att göra 
.och anade ej vad som snart· skulle kom
ma. · 

. På . fredags·eftermiddagen hade de 
-sammanträde, och Nils var som van
ligt. .P å : lördagsmorgonenoch f. 111. li~ 
k-aså . D å vi ätit frukost sade han: »0; 

Tad det smakade gott att ä ta! Frukos
ten smakade så ovanligt gott. » Under
'ligt, ty det blev hans sista mål. --'- Vid 
I I.30 f. m. fick han plötsligt svåra -plå
gor, men jag visste ej om det. Jag var 
·i köket och lagade middagen: Inte förr
än vid halv I , då -jag satte in maten, 
'fick jag reda på de t. Han kom ej utan 
'hade' gå tt in i sängkammaren, och där 
hade han kräkts . upp sin frukost, och 
·sen var det bara galla som k0111. Då jag 
kom in höll han på att ta aV sig och 

' lade sig till sängs: . Han fick bedövande 
medicin, som lindrade plågorna något, 
men kräkningarna . fortsatte och plågor

· na gingo ej över som vi hoppats. Vi be
_handlade honom enligt Jak. S: I4, men 
Herren hörde icke denna ·g ång vå ra bö

· ner, inte såsom vi tänkt det. Det vat så 
underligt, varje g ång, under dessa da

·gar av Nils ·sjukdom, då jag ville bedja 
:om ~ hans tillfrisknande, fick jag ingen 
·kraf atLl:iedja. Det :var som om något 
· i ini ttJ: inre hållJt tillbaka min bön .. Jag 
t kuhd~ ej' foÖrsta det, . men. förstår' l det 
nu: Guds Ande bad en annan bon: Se 
Rom: 8; 26, 27. 

. ,. Nils ' blev sämre, och - på måndagen 

\ 'isade dg en hård tumör nedanför na

-\Teln. Intet kunde-han förtära. Vi · ring

· de till läkare och, hoppades ' (\:tt· någon 
·skulle · 1<:U·tl11å komma. NIen' de såväl 

som vi sj älva insågo snart, att här be
hövdes' operation, om' något alls skulle 
kunna hjälpa, och att denna inte kunde 
utföras här. Vi måste resa t.ill Sia:1~ 
men hur få ~dskade Nils till järnvägs
stationen, 5- 6 SY . mil härifråri? Det 
var e tt problem, som vi hade svårt att 
lösa. Alla, äve n de minsta, skakningar 
skulle förorsaka honom olidlig smärta . 
NIen H ·erren beredde oss möjlighe t att 
få resa på den ii lla kolj.ärnvägen, vars 
vagna r skjutas med manskraft på e n 
järnvägsräls. På onsdagen kl.. I I star
tade vi. Det var de n. 14 okt. Nils bars 
ut på en bår, på vilken vi hade bäddat 
så mjukt som möjligt, och denna lades 
på ert av vagnarna, och . jag fick plats 
att sitta bredvid honom. P å en annan 
vagn lastade vi vå ra saker, och C, J. 
Be rgqllist samt Joh. Aspberg kunde 
sitta på den. Vi kommo i god tid- till 
järnvägsstationen, och efter att å te r ha 
givit ett smärtstillande medel buro vi 
honom upp på tåget, till en sovvagn" så 
att .han fick ligga. Det var skont också 
för mig at( få sträcka ut mig .. Jag.hade 
inte sovit och knappt legat ned under 
de 4 sista nättem.a . Ui1gefir vid . I 

'tiden kommo vi" fram till Sian, dar en 
a v läkarna' mötte med en säng och bä
rare . Till sj llkhuset kommo vi vid 2 

tiden. Dd är en halv svensk mil hån 
j i rnv ägsstationen. till sjukhuset. .Nils 
kom i' sang och fick lugnande medicin 
så att han fi'ck sova. Också jag fick en 
god natt. Jag var så övertrött efter allt 
söm varit. 

Nästa dag kl. I I oper·e rade s han: Det 
v.isade sig vara svå rt tarmvred och .som 
f01jd därav kallbrand i små tarma·rna. 16 
tum· a-vtarmen skats bort, och vi hop
pades ' ju att de friska ändarna' skulle 
kunna : växa ihop och a,ll( gå väl; men 
d'et var en svår operation som tog ' lång 
tid. M ånga komplikationer 'hörde smih
man med den tidigare opera-tionen ' i 

i Shanghai, efter vilken tnycket var sam
nYanväxt, som nu gjorde denna: , öpeta

. tian mycket svårare; .Dagen efter' ope
rationen .på f. m .., då han ett tag hade 
medvetandet, sade hari. till mig :»Vi ha 
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n~ gjort denna långa resa och haft des
sa stora utgifter för missionen. Men då 
man är i den ställningen jag nu är, kan 
man ej låta det gå hur som helst, utan 
att försöka göra vad man kan för att bli 
frisk. Nu ha vi gjort vad vi ha kun
nat, och sedan får Herren göra vad han 
vill.» Detta sade han med svag röst och 
flera uppehåll. Jag vågade ej trötta ho
nom med att göra några frågor, utan 
bad honom vila. Och det gjorde han och 
sov eller låg som i medvetslöst tillstånd 
nästan hela tiden. På f. m. drack han 
litet te och mjölk, men på e. m. vid halv 
4 tiden blev han plötsligt sämre, och 
krafterna avtogo helt hastigt. Jag sände 

.efter doktorn, men han kunde ej säga 
vad som ' var orsaken, om det var inre 
blödningar eller något -anhat. :·~ils var: 
så matt och talade just inte. Då 'jäg frå
gade honom, om han trodde, att Herren 
tänkte ta honom hem nu, svarade han 
ett tydligt »ja». Han fick flera stär
kande sprutor och allt möjligt gjordes 
för att hålla honom vid liv, men inget 
hjälpte. »0, Gud, Gud!» ropade han ett 
par gånger på engelska. Han· talade 
också på engelska några ord, som kom
mo stötvis och osammanhängande, men 
rösten var så svag, att vi ej kunde fatta 
vad han sade. En halvtimme eller mer 
innan han slutade låg han helt stina och 
blickade rakt upp, och hans ögon lyste 
som två stora, klara stjärnor. Han såg 
så lycklig och fridfull ut, men så fick 
han syn på ruig,dät jag· stod lutad över 
honom, och då hans ögon för en stund 
blickade in i mina fingo de ett 
sorgset, bekymrat uttryck såsom av 
medlidande med mig. Men om en 
kort stund såg han lika lycklig ut 
igen och såg bara uppåt. Så låg han än
nu sedan anden redan flytt. Klockan var 
precis 9 på kvällen, då han slutade. Re
dan de första dagarna av sin sjukdom 
här hemma sade han: »Detta är nog sI u
tet för mig.» Då jag en gång sade: »Vad 
skall- det bli av mig, vad skall jag göra 
om Herren tar 'dig hem?» svaradeh·an: 
»Ja, det blir inte lätt för dig, att kom
ma åter och bo i det här huset,» 

Vilken sorg det var för mig att han 
togs ifrån mig, det behöver jag ej tala 
om, det förstå ni nog. :Men för min äls
kades skull är jag enbart tacksam tiI! 
Gud, för att han fått lämna jordelivet 
med alla dess mödor, sjukdom och nöd, 
ty jag kan säga, att han på omkring 6 
års tid inte haft en dag, då han var rik ... 
tigt frisk, och de sista 2 åren och mer 
ha varit svårast, ehuru han för andra 
inte mycket låtsades därom. Nu njuter 
han full hälsa, vila och lycksalighet. 

Begravningen ägde rum måndagen 
den 19 kl. 3 e. m. på den lilla martyr
gravplatsen utanför Sian. Många vän
ner voro samlade då, ehuru endast C . 
J. Bergquist, Joh. Aspberg, A. Hjärt
berg . och jag kunde vara med ur vår 
egen krets. En solig, vacker dag ':.ar 
det. Ett lo-tal vackra kransar av cy
press, rosor, krysantemum och dalier 
prydde kistan. C. J. Bergquist förrätta
de jordf.ästningen. Allt var så fridfullt 
och stilla,-och vi sjöngo bl. a. »En mor
gon utan synd jag vakna får.» Jag kän
de, då kistan sänktes ned i graven, att 
min älskade Nils inte var där, utan 
hemma hos Kristus i Paradiset. Han är 
lycklig. Han har också fått vara i verk
samhet in i det sista. Han hade sista da
gen han levde härnere talat till de kine
siska sjukskötarna om Gud. Han slapp 
stanna hemma i overksamhet, vilket för 

'. honom skulle varit ,mycket svårt. Han 
-slapp vara sjuk en längre tid här ute 
·och därför oduglig ·till arbete, vilket 
.skulle ha gjort honom stort bekymmer. 
Vilken nåd att nästan direkt från upp
gifterna få gå in till Herrens glädje! 
Jag får ej sörja, men blicka uppåt och 
framåt till dess vi åter förenas i ett 
bättre land. Så vill jag tacka för tele
grammet, som kom mig till handa någ
ra dagar efter begravningen. Tack! Och 
tack jämväl för edra förböner, som bu
rit mig under denna tid. Fortsätten att 

. . :beditt .. för ~ig ! Jag . be1).över det. pen 
19 nov. kom jag åter hit. Jag hade.varit 
en tid hos de kära vännerna Ahlstrands 

i Kienchow. Det. var en hjälp f.ör mig 
att inte genast behöva återvända hit till 
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det tomma hemmet. Herren hjälper tomt efter Nils, det måste erkännas, 
dock; dag för dag bär han mina bör men »Herren är min Herde ». 
dor. Prisat vare hans namn! Nog är det Hjärtliga hälsningar Olga Styrelius. 

REDOVISNING 

för medel influtna till "Svenska Missionen i Kina" under mars 1943. 

Allmänna NIissions111edel. 361. A. O., Norderön ............ . 100: 
308. 	»En länk» ........ ... ...... . 20: - 362. Syfören. »Anspråkslös» Hårrl 
313. 	Kinavänner, Åsaka ......... . 100: - krankeryd .................. . 50: 
314. Koll. i Nogersund 14/2 ..... . 20: So 364. »Johanni sfo rs flickorna» till 
31S. T. ]., gm E. N., Bjärnum ... . 25: - »farb ror Folkes minne» ..... . 2S: 
316. 	överskott på kollekter, gm d:o 18: 50 36S. K. K., Bjö.rköby ........... 20: . 

o 

317. 	]. N., Kalmar, till L Ackzell o. 366. H ., N., W. o. E ., i st. för blom-
Elna LeneIls underh. . ...... . SO: - mor vid Elis Erikssons bår .. 20: _.

318. 	M. N., Virserum ........... . 25:- 370. Karlstorps Västra Mfg ..... . 25: - 
319. 	 Insaml. vid symöte hos änkefru 371. K. S,. Vinslöf, »Ät Herren» .. 20: ._

I?' Lisa Olofsson, Hägersta 25/2 372. En blomma vid fröken M. 
320. 	Koll. i Gullspång ........... . 100: - Lindbergers bår, Sthlm. Upp. 

321. 	S. B., d:o ................ .. 10: - 22 : 4 ................. •••••• S: ' o 

322. A. E., Laxå ............... . la: - 373. E. ]., Sjuntorp .. o • o o •••••••• 2: 50 

323. 	Ko ll. vid syfören. el:o ....... . 6:  374. lVlö rteryds Mfg ..... . ...... . 175: -
324. 	D:o i Ammeberg ........... . II: - 375. E. c., Sthlm, »14 mars » ... . 50:
325. 	D:o i Ingelsby ............. . 10:- 376. H. S., Linköping, d:o ....... . 10: 
326. 	D:o i Mossby ............. . 17 : 60 377. r. o. G. T., Nkpg .. o • o ••••• o 50: - • 

327. 	D:o i F jugesta ............ . 32 : 40 378. Dd av koll. Ebeneser, d:o 7/3 .. 14:
328. 	D:o i L anna ............... . 10: - 379. I~. vV............. 500: .. .o ••••••••• 

329. A. M., Hidingebro ......... . 25:- 380. E. B., Hemse ............... . 5: 
330. 	Kinakretsen, Alingsås 22/ 2 .. . IlS: 50 381. Onämnd, »14 mars» ......... . 5: 
332. B. M. H., Ljungskile ....... . 50: 382. 	Kinesernas Vänner, Värnamo,
333. 	Kinakretsen, Borås 25/2 ..... . 100: I I »14 	 mars » ........ ... ... ' ••• 300: . 
334. 	Symöte å St. Skottek, Ulrice-:-

o 

383. 	B. G., Sollefteå, d:o ......... . 20: _.. 

hamn 26/2 ............... . . . . 177 : 25 
 384. 	G. ]., Tingsryd, d:o ......... . 5: 

335. 	Predikoersättning, d: o ...... . 20: 386. 	E. G., Ängelholm, »14 mars » .. 100: 
33'9. A. S., Björköby .......... . . 50: 
 387. B. P, sparb.-medel gm M. B.,
340. E. S., Strömstad .. ..... .... . IS: - Hejde .................... •• 7: - 
o

34 I . Onämnd, gm J L., Svensbyn 60: 388. 	 H. J., Leksancl ...... .. ..... . S: - 
342. 	E. A., Borås, »14 mars» ..... . 30 :  __o389. 	G. A., Flishy, »1 4 mars» IS: 

o •••••

343. 	 r. B., Duvbo, »till Herrens 390. 	Asarps Missionsf.... 100: --o ••••• o ••verk» ... o o o ••••••••••••••• • • 10: 391. G. ]., Råsunda, »14 mars» .... lO: _ . 
344. 	Tillägg till Länkarnas försäljn. 394. 	Offer vid 14 marsmötet i Sthlm 635: 6,; 

17/2 	 •••.••.•. o o o ••• la:  395. 	S. S.. 25:-o •• o • ••••••• •••• •••••• o 

o ••••••••••345. 	E. A., Orebro .... 5: 
396. 	Kinaiänkarna jkpg-Huskvar34"6. 	 L. M. F., underhåll för Gerda 

na, koll. II/3 . oGustavsson, 4 mån..... ..... . 600: 
397. 	 Fören. »Femöringen», Sävar,347. 	~n .hä}sning från Kinaiänkarna 

till »farbror Folkes minne» . o 52 : •l Pltea ..................... . 35:
398. 	r. K., Katrineholm " ••• ••• 25:o o348. 	E. N., Ystad, »14 mars » .... . 50:
399. 	E. A., Söderköping, »14 mars" 10: 351. 	»Farbror Folkes min1'le, 14 
400. 	A. O., Växjö ......... ..... . . 30:mars» ........ 	 5: o ••••• o •••••••• 

401. 	A. H., Grycksbo, »14 mars ».. 10: 352. 	E.E., Alingsås, till :.1. T. B:s 
402. 	Koll. vid 14 mars mötet i Bråminne» .0 ... ... 	 5: o. o o o o. o •••••• 

rU111 	 ••••••.•..•.•••.•..••.•.•353. 	E. J, Boden, till Joh. Aspbergs 
underh. ...................... . 50: - 406. KinaIänkarna, K. F. U. K., 


354. S. 	 P., Vintrosa, till Ebba Vi Hbg, länksparbössan, Rom 8:32 Il 7fJ 
dens underh. ro: - 407. A. O., Norderön ........ ... . . 100.. o ••••••••••••• 

-359. 	 H. o. r. ]., Gbg ... : ........ . 20:- 408. D . P., Umeå, "bönhörelse" . o 10 
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409. 	K. F. L. K., Hbg, koll. vid H. 444. Onämnd, r eseb idr.. . ..' ..... '. ' . 
Tjäders besök »14 mars ». Matt. 445. E. o. C. V., Björköby ...... . 
9: 38 ....................... . 35 : - 446. L. ]., Ekenässjön, »tackoffer» 1000 : 

410. 	·G. D., Skövde, i st. för ·b lom 447· IvL K., Björköby .......... . . 10: --..:. 

mor på fru Augu sta Dahlbergs 448. M. J. d:o ................. . 100 : 
grav 17/3 ................... . 10: - 449. .D. o. E. J. el:o . ............ . 30: 

411. 	A. rv1., Hemse, )) 14 mars ) .. . 10: - 450. Fam. L., d:o ............... . S: 
412. 	 Ins8ml. vid symöte hos fru Lisa 451. E. K., Sävsjö ............... . 20: 

Stenlund, Häggenås 11/3 ... . II:- 4S2. E. O. H. E., Sävs jö, re sebidr. .. 15: 
413. 	F. P., Björklinge ............ 10: - 453. Kol l. i Missionskyrkan, Skil 
414. 	A. H., Skattungbyn .......... 10: - lingaryd ......... . ......... . 75: 
415. 	Ö:msta c1 s Mfs, koll. »14 mars » 90:- 454. D:o i Hags h111t ........... . 16: 50 

4] 6. 	 A. K., Stensjön, »prov. å böc- 455. Mfg i d:o ..... . ........... . 23: 50 


ker » ........................ . 7 : 25 456. G. o. A . A ., d :o . ............ . J O : 

417.N. S., Laxviken, »14 m8rS ».. .. . 457. B. A., c1:0 .................. . 20: 
4]8. ?vI. E ., Sthlm ...... .. ......... .=;: - 458. A. o. M. L., Sthlm, i st. för 

419. K . K., Björköby ............ 10: - blommor vid Ella Dahles bår .' 5: 
420. 	L. T, Tranås, »mcd tack till 460. L. o. H. B., el :0, till d:o .... 5: 

Gud fÖT bönhörelse» ......... . 25: - 461. O. D., Gbg, »B lommor» till min 
421 	 Testamentsmedd efter avI. frö älskade systers begravning .. 100: .. 

ken lVIaria Persson, ·Kumla, 462. M. L., Sthlm, till offerdagen .. 20:
slutredov. ................... 500:- 463. L., B., T o. E ., M., r. c., R. o. 

422. 	H. ]., IvIölnbo .............. 10: - O. N., F . c., i st för blom
mOr vid El la Dahl es bår ... . 50: --.:. 

Ebba Videns underh . 100:-; 46S· L. L., Duvbo, till el:o ....... . 5:-
Eckerda Mfg, missionsbidrag 466. B. o. K. L., Sthlm ......... . 35· . 
40:-; Rösa Mfg d:o 10:-; 469. E. A. R., Delsbo ........... . 5: 
Mamrelunds U, koll. v. krets 470. G. P., Hofra, gm d:o ....... . .:;: 
möte 78:-; VetIanda U., 14- . 471. E. L., Gargnäs, »tack för 14 

423. 	Ö. H. K . U : Ulriksdals U. till 

10: .. _.marsoffer 500: - ; Eckerda 
Mfg 	till Bloms underh. 40:-; 472. Offer till M a ja Lundmarks un
VetIanda U. till d:o IS0: - ; clerh. , upptaget vid begravning 
Österkorsberga U . tiD d:o efter fru Nina Maria Lindqvist, 
JOO: - ; Mamrelunds U. till d:o i Strömfors, gm K. L, Boliden 86:
So: - ; Osterkorsberga U. till 473· K. o. H. H., Köping, i st. för 
M . Lindens l1nderh. So: -. .. 1118: - blommor vid Ella Dahles bär 25: -: 

424. 	Ko ll. i Ö. H. K. U. vid Sel 474· A. H ., Kortebo, d:o, d:o ... . 30 :
frid Erikssons besök, Mörteryd 475· K. N., Gbg, d :0, d:o ....... . 20:
32 : -; Kulla 36 :25; Björkö 476. IVI. L. . ........ .. . . ........ . 5: 
32:4S; Ulriksdal 90 :- ; Kars 477. M . S., Visby ............... . 7: 
torp 78:25 ; Naglarp 136:54; 479· A. B., Sthlm, en blomma vid 
Holsby 16:18; Skede S:- ; ElIas kista .... . ............. . 5: --.-:.. 
Rös a 4:2S; österkorsberga 480. Koll. i Boda missionsh us, Ma 
105:02 ....................... S3S: 94 rie beb.-dag ................ . 143: 70 


42S· M. O. A. E., Mörön .......... S: - 481. D:o i Brunflo 12/3 ......... . 22: 3S 

428. 	S. M. K:s syfören., Maimö, 482. D:o i Marieby 13/3 ......... . 30: 64 


sto ra bössan ................ 46: SO 483 . N. A., Brunfl o, »14 mars-offer» 25: 
429. D :0, d :0, offerinsamI. 16/3 .. 360: - 484· Koll. i Gillhovs kyrka 14/3 .. 30:
431. 	 r. K., Linköping, ti!lt Ebba Vi- 485. D:o i Sinnbergs skola 1413 .. 30 : 

dens underh...... .......... . 20:- 486. D:o i Hoverberg, I S/3 ..... . 40 : 
432. 	Länksammandragning i Umeå, 487. D:o vid symöte i Hornsberg, 

14· mars .................... 231:- Frösön 16/3 ................ . 50: 
433 · Böneringen, Karlskrona, »14 488. Missionsstund å K. F. U. M., 

mars gåva» ................. . östersund 17/ 3 .............. . 40: ~ 


43'4· 1. P., Skillingaryd ...... , .... . 489. D:o i As 1813 .... .......... . 23:
43S. »Gud välsigne missionen » ... . 10:  490. E. ]., östersund ........... . 100: 
436. 	Tenhults Kr. Ungdoms.f. . .. . So 491. Koll. i Angsta 1913 ......... . 12: 36 

437. 	K. K., Björköby .......... . IS 492. D:o i' Norderön 20/3 ....... . 95:~ 

438. K. F., Storängen ............ 200 493· Miss ions afton, Sunne, Orrviken 

439· Sunneränga Mfg, Flisby ..... So 21/3 ................ . ....... . 50:

440. K . G., d:o .............. .... . 10 494. D:o i Gärdsta 23/3 ......... . SO:
441. 	 Koll. vid syfören. i Eksjö ... . 13 So 495· Koll. i Nylands missionshus 
442. D:o i Värne ............... . 12 So 24/3 ........................ . 35: 
443 . 1Hg i Värne ............... . 7S 496. D:o i Mörsils kyrka 25/3 ... . 20: 2S 
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499. 	 C. G. V., Jkpg, till Ella Dah
les bår ................. .... . 

500. 	A. ]., Värnamo, )) löfte)) ..... 
S0l. 	K. F. U. K., Kristianstad, till 

Ida Söderbergs underh. ...... 
502. 	Fam. G. ]., Jkpg, i st. för 

blommor vid Ella Dahles bår. . 
505. 	 L. O., Sthlm ................ 

506. 	 ]. A V. P., m. fam., Mönster

ås, till Ella Dahles minne .... 
50 7. Kinamissionens Vänner, Vet

landa ........................ 
508. 	 J. o. O. L., Brötjemark, "en 

blomma på Ella Dahles brtfl' .. 
509. 	B. o. M. B., Sthlm, )) till d :os 

minne )) ...................... 
510. 	D:o till G. Liedbergi us d:o .. 
SIl. 	Offer vid minnesstunden efter 

Ella Dahle den 27/3 i Jönkö
ping . . " ..................... 

5112. 	 E. L., Umeå ................ 

513. 	 ))En länk)) .................. 

514. Uppsvenska K. F. U. M.-distr. 
SIS. M. U., Lista ................ 
516. 	F. ]., Kinnemalma ....... ... 

517. 	Tånnö Kyrkl. syfören. ...... 
518. 	E. R., Jkpg, N. B., Tranås, i 

st. för blommor till Ella Dahle s 
minne ..................... . . 

519. 	L. M. F., till F. Prytz o. ],11. 
Nylins unclerh. . ............ . 

520. K. B. L., Enskede, sparb.... . 
52!. ]. F . E ., Eclane ............. . 
522. 	 Medlemmar i Jkps L. lVI. F. 

grupp, i st. för blommor till 
Ella Dahles minne ......... . 

523. 	 M. H., Sollebrunn, en blomma 
vid d :os bår ................ . 

524. 	S. L., Birkekärr, i st. för blom
mor på d:os grav ........... . 

525. 	Kinakretsen, Gbg, till! C. G. 
Norc1berg o. G. Goes underh... 

5: 
50: 

4°0:

JO: 

10: 

25: 

1000:

10: - 

S:
S: 

1657:-
IOj: 

30: 
714:

JO: 
10: 

75: 

9°0:
59: 	So 
8: 

10: 

54°: -

Thilda Sandbergs testamenle. 

464. Slutredovisning i fru Botilda 
Sandbergs testamente ........ 206 : 24 

Kronor 206: 24 

Särskilda ändamål. 

30 9. E. N., till Dagny Nordgren, att 
anv. efte r eget gottf . ........ 20: 

310. V. o. K. E., 'Hälla brottet, till 
M. Petterssons barnh. ........ So: 

3I!. 	D:o, d:o, till lVIaria NyIins 
verks. ....................... 50 :

312. 	Söndagsskolbarnen Åsaka, till 
barnh. i Sinan ............... 5: 

331. 	Fam. Bergquist, Mienchih, att 
anV. efter gottf. ... . ........ JOO: 

336. 	S. S., Mariestad, till hungers
nöden i Kina ................ 50: 

337. 	L. K., KlintemåJa, till l\![aria 

Petterssons verks. ........... 6o : 

338. 	Onämnd, till de nödl. i Kina .. 10: 
349. 	E. N., Ystad, till G. Carlen, att 


anv. i arbetet efter gottf. .... 25 : 
350. A 	 Z., Umefl, till Maria Petters

sons barnh............ . ..... 12:50 
355. 	1 ~ ppsala Kinakrets offerdag till 

evang. \Vangs Hoyang, underh., 
överskottet till medhjälparefon
den ....... :. ........... . .... 1000: ---'

356. 	E. B., till Maja Lundmark, att 

anv . efter go ttf . . ..... .... .. 10: 

357. 	S. N., Vppsala, d:o till el:o .. 20: 
358. E. L., el:o till Lisa Gustafs

sons arbete i Ishih .......... :25: 
360. 	 r. M., Södertälje, till nödJ. i 

Kina........................ 10: 
363. 	A B., Duvbo, för kvinnoarb. i 


Tali ........ . ............... 10: 
367. 	L. O., Gbg, till Ida Söderberg, 


att anv. efter gottf. ... ... .. . . 10: 
368. 	E. R, till de nÖdl. i Shensi-

Honan, gm S. B., Sthlm .... 100:
369. 	Barnhemsvänner, Algarås, till 


Maria Petterssons barnh., gm 

H. r. ........................ 25:

385. 	R. A, Hovsta, till Joh. Asp

berg, för nödl. kristna i Loy
angdistr. . .... ' .' . . .. . . . . . . . . . 25: 

392. 	E. o. ]. R -n, till d :0, att anv . 
efter gottf. .................. 100:

393. 	Småskolebarn i Sävar, till en 

kinesflickas underh., gm S. H. 10: 

403. 	Norrköpingslänkarnas gåva 
13/3 till Maria Petterssons 
barnh. ....................... 40: 

404· 	Vän i Skövde, till Gerda Car
len, att anv. efter gottf. ..... .10: 

405· T. S., Strängnäs, till de hungr. 
i I(ina ...................... 10: 

42 6. 	 ))Till Kinas lidande folb : ... 50: 
427 . M. H., Sthlm, till de svältande 

kineserna .................... 35: 
430. 	A. R., o. H. H., :Malmö, till 

Ida Söderberg, för arb. bl. 
kvinnorna ................... 35: - . 

459· Kinesernas Vänner, Sävsjö, till 
Maria Petterssons barnh. . ... 50: 

467. 	 »Onämnc!ll, till arb. bl. barn
o. flyktingar, gm J c. H., 
Sthlm ....................... 500:

468. 	 S. S ., födelsedagsgåva 22/3, 
till de av hungersnöden lidande 
i Kina, gm H. P., Sjömarken 32: 

478. r. A. M., till 3 evang. underh. 300:
497· r. o. B. B., Uppsala, tm de nödl. s: 
498. 	A. H., Sthlm, till I. Ackzell, att 

anv. efter gottf. . ' ... " . . . . . . . 4S: 
503. 	 Koll. vid symöte i Hornsberg, 

Frösön, till Maria Petterssons 
barnh. ....................... 11:
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504. L. O., Sthlm, till d:o ....... . 5: -


KronoT 2.855: 50 

Allmänna missionsmedel 16.405: 98 
Thilda Sandbergs testarn ente 206:24 

Särskilda ändamål 2.855: 50 

Summa under mars 1943 Kronor 19.467: 72 

Med varmt tack till varje gi'vare! 
»Stora äro de under du har gjort, H ene 

min Gud! » P s. 40: 6. 
Gåvor till Missionshemmet i Du'vbo januari 

-mars 1943. 

Kontant: A. R., Stockholm, 10:-; E. A., 
Vetianda, 25:-; Hemmets bös·sa, II :-; »L », 
10:-; Hemmets bös.sa, 8: - ; D :o 8: - . 

In natura: A. D. B., Stockholm, en bok; 
l. W., Stockholm, "Vår Kyrka» för 1943· 

M ed varmt tack t ill varje gi.vare! 
»G,"~ds källa har vatten tillfyllest. » 

Ps. 6S: 10. 

Lisa Lundberg. 

En maning. 

Visa t1:dningen för vänner och bekan
ta och uppmana dem att prenumerera! 
Ju flera prenumeranter '7)1: få) desto fle
ra vänner och förebedjare hoppas vi att 
J.1issionen vinner. 

Missionstidningen 


Sinims Land, 


organ för Svenska Missionen Kina, 


utkommer 1943 i sin 48:e årgång. 

Tidningen utkommer med 20 nummer om 
året. Den innehåller uppbyggelseartiklar, 
brev från missionärerna, berättelser från 

missionsfältet, meddelanden om hemarbetet 

och missionsnotiser från olika fält. 

Tidningen kostar: helt dr kr. 2: 50, halvår 
kr. 1: 50, ett kvartal kr. o: 90. 

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

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

Provnummer sändas på begäran gratis och 
portofritt. 

Redaktionen. 

Bedjen för. missionärerna! 

Skriven till missionärerna I 

INNEHÅLL: 

Jesu bön i Getsemane. - Tacksägelse och böneämne. - Ella Dahle. - Minnesstund. -
Esb id Sjöström 60 år. - Från Red . och expo - Den 14 mars. - Är stödet åt missionärerna 

tillräckligt? - Från missionärerna. Redovisningar. - Missionstidningen Sinims Land. 

Expedition: Drottninggatan 55. Telegramadress: »)Sinim»), Stockholm. 

Telefon: 104459. 10 5 t 73. Postgirokonto n:r 502 15. 


Boktr. A .-B. P. A. Palmers Eftr., Sthlm 1943 
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KORSETS 


"Jag är korsfäst med Kris
tus, och nu lever icke mer jag, 
utan Kristus lever i mig; och 
det liv, ~om jag ~u lever i köt
tet, det lever jag i tron på 
Guds Son, som har älskat mig 
och utgivit sig själv för mig." 

Gal. 2 :20. 

Vi kunna icke nog betänka, vilka 
skatter som tron på den korsfäste 
Frälsaren bär uti sig. Först och främst 
förlåtelse för synden med den frid, ur 

vilken all sann glädje flödar. Men 
mycket i och jämte detta ligger däri 
att vi ha det i Kristi kors. Då kunna 
vi leva i frihet inför levande Gud, nju
ta av hans nåd, njuta av hoppet om 
hans härlighet, av gemenskapen med 
de heliga, som i sanning fattat Kris
tus. Om vi, gjorde oss reda härför på 
ett innerligt sätt, så skulle vi få er
fara mycket, som nu är oss okänt. 

Det följer alltid en stor gåva av var
je bekantskap med evangelium. Men 
sä,rskilt borde vi sträcka oss efter att 
få del av det, som Paul~s uttalar av 
sitt eget innersta: "Jag är korsfäst 
med Kristus". Kristi kärleksgärning 
åt världen, då han dog på korset, var 
något som alltid blev nytt i apostelns 
hjärta. Och däri var källan till att han 
kunde offra hela sitt liv i evangeIii 
tjänst och göra det med glädje. Andra 
offer begär ej Gud av oss än de, som 
vi göra med glädje och anse för en ära 
att få göra. 

En djupt erfaren och upplyst förfat
tare säger: "Den himmelska visheten 
förmäler sig icke med själen i någon 

RIKEDOM. 


annan dess egenskap än den som ut
grönskar genom delaktigheten av Kri
sti död. Ingen undfår den ädla pär
lan, innan han dött från fålfänglighe
ten. Icke i den fördärvade kroppen 
utan i den återuppväckta gudabilden, 
som är den sanna kvinnosäden, tar 
Gud sin boning." Och åter: "Om nå
got vill hindra själen att gå ut ur få
fängligheten, det må vara hur skönt 
och härligt som helst i denna värl
den, så måste man akta detta som ett 

intet och hellre umbära det än förlora 
den pärleväxt, som blommar fram ur 

Kristi späda mänsklighet uti oss, ur 
det hjärteliv som spirar i himmelsk 
lekamlighet av honom." Och C. H. 
Bergman säger i ett föredrag: "Allt 
som går förbi korset, om det också 
skulle synas oss enligt med Skriftens 
bokstav, stannar i naturen utanför 
Guds rike." 

Hava vi dött med honom, så skola 
vi ock leva med honom; äro vi stånd
aktiga i lidandet, så skola vi ock få 
regera med honom. Amen. 

E. Laurell. 

"'i)ig t(tcft(tr (tfft mitt 6jCirf(t, (lltin 
15erre Jesu go?>. §ör (tff 'i)in ?>jup(t 
smart(t ~c6 (tfff 'i)itt tåfamob. 'i)u 
-uän, för euigt trogen, 'i)ig uit'f j(tg 
mig förtro. @är j(tg tiff sftörb at 
mogen, @ig Sarga tiff 'i)in ro." 

5\7. ~.6. 95: 4. 
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Fru Jane Guinness - 70 år. 

J. 

Den 6 llUJ når en av våra tidigare 
missicn ~lrer och alltjämt troget verk
samma medarbetare den aktningsv~irda 
fdc1ern av sjuttio år. Det ~ir doktorin
nan Guinness, känd för de ~ildre bland 
oss under det mera svenskt kl ingande 
namnet Jane a f Sandeberg. Hon föddes 
i Vänersborg, där fade rn var kapten. 
Hennes mor hette Jane Dickson, med
lem. av den k~lnda göteborgssläkten. Fa
dern dog när dottern var I I ~lr gam
mal. Hon kom då till Stockholm, där 
hon hade en moster, fru Isabel Faxe, 
som blivit änka s~lsom rätt ung och, 
själv barnlös, bad att m »låna» syster
dottern såsom sällskap och tröst. »Det 
blev l~lI1glån» sägel" denna sjiilv i en 
uppsats som hon lämnat som sitt bi
drag till tredje samlingen av »,Min väg 
till kallelsegärningen» (Ev. Fosterl. 
Stift. förlag). I själva verket vara de 
som mor och dotter e ller kanske ~in 
mer: som ä ldre och yngre systrar. Ing
endera var vid den tiden ännu avgjord 
för Gtld. Det var den genom Lord 
Radstock förmedlade väckelsen som 
först förde fru Faxe till avgörelse. Den 
yngre fick ocksi\ sina impulser fr~lI1 
engel skt håll. 

Fru Guinness skriver därom: »Jag 
höll mig under de första rlren r;itt 

rese rverad, och de t var ej utan att 
jag ofta var r~idd att uts~ittas för SOI11

ligas personi iga frågor. Så kom, d?l 
jag var 1.:1--15 ih, en engelsk dam till 
Stockholm. 1Jin moster och hOI1 blevo 
goda vänne r, och jag fick nu på nära 
håll se eri. lyckLg kristen som strfllade 
av' birlek och 'tog i akt alla tillLillen att 
sprida Guds ljus omkring s ig. Hon ba
nade v~igai' som vi aldrig gått, tog oss 
med sig u t till fLlderdollJ shemmet prl 
Sabbatsberg Ill. 111. Till de engelska -hå
tarna gick hall med böcker och skrifter, 
och dylika deiade hon ut var hart gick 
fi-am, till giisterna och personalen P;l 
hotellet såväl som till andra. Jag tror 
att Gud vann mitt hj ~irta under den ti
den ... lYren ännu hade jag ej sett vad 
det innebar att bliva en Kristi lärjunge, 
gå ut ifrån v~irIden och lJära Kristi 
sm ~ilek ... Jag fick den stora förmånen 
att f å dr Bring till konfirmationslärare; 
En hel vinter gingo vi två gånger i vec
kan upp ti 11 Ersta. De t var så sti Ila och 
fridfullt ctiruppe, vi ~ilskade vår lä
rare och togo med tacksamhet och gläd
je emot hansgrulldliga och allvarliga 
undervisning. f·/len konfirmationen nal
kades och jag k~inde att det m[lste kom-' 
ma till ett personligt avgörande, ty' det 
visste jag, att för mig gällde det ett 
antingen - eller, för eller mot,' Gud' 
eller världen. lVfen Herren övertalade 
mig, ·och jag hit mig övertalas, ' han 
grep mig och lJlev mig övermäktig.» 

Nu följde en tid aV livlig verksam
het dels i den förut antydda riktning
en: på Sabbatsbergs å lderdomshem, 
dels - och övervägande - bland fa
briksarbeterskor på Söde r. Ännu hade 
missionen icke trätt i förgrunden, men 
sommaren 1895 besökte hon jämte sin 
moster på den engelska v ~ininnans till
skyndan Kes\\'ick-konferensen för det 
andliga livets fördjupande . I samband 
därmed kD111 hon att i London höra en' 
mycket intriingancle v~idjan av ett par 
Kinamissionärel', vilken hos henne 
framlockade svaret: »Ja, Herre, jag 
vill g[u> Under ett par [lr rådde av skil
da an ledni ngar en viss tveksamhet som 
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nådde sitt slut under ett' nytt besök vid 
Keswick-konferensen 1898, då även 
prinsen och prinsessan Bernadotte jämte 
några andra s\-enskar mottogo de in
tryck som gåvo upphov till Söderbilje
konferenserna. För fröken af Sande
berg var det icke någon a v de offen t
liga appellerna som blev det avgörande, 
utan en bönekamp i ensamheten och ett 
märkligt sammanträffande i det att hon 
och hennes moster oberoende av var
andra fingo lagt på sina hjärtan sam
ma bibelord som för dem blev lösning
en på problemet. 

»Vid återkomsten till Stockholm in
lade jag min ansökan till Svenska },1[is
sionen i Kina och blev antagen», skri
ver hon i sin självbiografiska artikel och 
fortsätter: »På våren tillbringade jag 
en tid på Kina Inland IvIissionens hem 
i London. Den IS oktobei- 1899 avskil
des jag till tjänst för Gud i Kina, och 
i medIO av december anträddes resan 
dit. Det var ett oroligt Kina jag kom 
till , och då jag på våren ~or upp ti 11 det 
fält där S. NI. K. hade sin verksam
het, kände man under hela resan, huru 
luften var full av ha t och fientlighet. 
Boxarupproret bröt ut, och efter någ
ra veckor i det inre av Kina måste jag 
med alla de andra missionärerna fly till 
kusten.» 

I Shanghai samlades då skaror av 
missionärer som flyktat från alla delar 
av Kina, de flesta efter att ha genom
gått oerhörda lidanden. Bland dessa 
var en ung engelsk läkaremissionär, 
Whitfield Guinness, som sedan blev 
Jane af Sandebergs make. Det var vid 
Huclson Taylor's dödsbädd i"Changsha 
I905 som de funno varandra. De fingo 
sitt hem i Kai-feng-fu, där dr Guin
ness förestod ett sjukhus. lEir föddes 
en son, nu missionär i Kina, och tvfl 
döttrar, varav den ena är jämte sin 
moder bosatt i Hälsingborg, den andra 
avled i unga år. (Hennes liv har av 
hennes faster, mrs Howard Taylor, 
skildrats i en liten bok ».Marys hem
lighet», Svenska :Missionens i Kina 
förlag) . 

LAND 25 april 19!3 

Dr Guinlless fick giva sitt liv i tjäns
ten för sin lVListare och kineserna. Un
uer crcs;"tret 1927 hlev Kai-feng-fu er
övrat a\- de kämpande partierna väx
elvis , och därunder intogs på missions
sjukhuset en av tyfus smittad soldat~ 

som överförde smi ttan på dr Guinness. 
I följd av evakueringspåbud fördes den-
ne på ett godståg till Peking, där han 
avled - in i det sista frimodigt vitt
nande om sin Frälsare. 

Doktorinnan Guinness slog sig till en 
början ned i London, men har, såsom_ 
redan antytts, under de senare åren bott 
i Hiil singborg, där hennes hem är en 
medelpunkt för kristligt inflytande och 
dit förvisso många tankar och förbö
ner komma att sammanstråla den 6 maj. 
Fru Guinness ;ir sedan flera år med
lem el'- Yih missions Kvinnokommitte. 

K. F. 

Bönemöten för S. M. K. 
BÖJlC1Jtöten för Svenska r,/Iissionen i 

Kina hållas varje tisdag och fredag på 
l11-issionens ex pechtio1t} Drottninggatan 
55, Stockholm. På tisdagarna börjar 
bönemötet Id. 7.30 e. HL och på freda
garna kl. 2 e. m. 1/Iissionsvännerna häl- · 
sas varmt välkomna till dessa böne-
stunder. 

111å förbönen aldrig tystna! 

Bibel- ochUngdomsvecka i 
Skellefteå. 
En Bibel- och LJngdomsvecka plane. 

ras IlU att anordnas i Skellefteå den' 
20-26 juli. Samlingen skall alltså bli 
på eftermiddagen elen 20, och mötena 
pågJ sedan t. o. 111 . söndagen den 25 
med aVl'esa fdm Skellefteå på morgonen _ 
den 26. . 

'Möjl igen kommer också en Bibel-
och Ungdoms vecka att anordnas i Bra- 
tlS, Sm~t1al1d under augusti månad, men' 
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eftersom planerna härför ej ännu, fått 
fastare former återkomma vi i ett se
nare nummer med meddelande härom. 

Bedjen för dessa våra: sommarrnöten ~ 

KinaIänkarna i Stockholm 
samlas på S. 1\1. K:s expedition tors
dagen den 29 april kl. 7.30 e. m. Väl
l:omna! Bröd och socker för eget behov 
medtages. 

Syföreningarna för S. M. K. i 

Stockholm 


samlas följande dagar: 
Syföreningen n:r I på S. NI. K:s ex

pedition den 29 april kl. 12 m. 
Syföreningen n:r 2 på S. :M. K:s ex

):>edition den 5 ma] (olYs. dagen!) kl. 
12 m. 

* 
Offerhögtid för Daggryningen. 

Daggryningen inbjuder alla vänner 
och intresserade till en Offerhögtid på 
K. F. U. lVI:s hörsal torsdagen den 6 
1naj kl. I9.30. Pastor primarius Olle 
Nystedt talar över ämnet: Vidgade 
hjärta/t) och missi.onssekr. jVIartin Berg
ling om il1issionärens gä1'1~ing i dagens 
K1,'-na. 

Sång av fru Ester Berggren. 
Eugeniahemmet och Bromma Dag

gryningar anordnar försäljning i vå
ningen 1 tr. från kl. 15. Te- och kaffe
servering. 11iddag serveras kl. 16-18. 

o Daggryningens k0111mitte. 

Minneshögtid i Pucheng. 
Pucheng, She. China den 6/r 1 1942. 

Kära Vänner i S. M. K. 

Vid vårt nyligen avslutade stormöte, 
då Gud mäktigt verkade bland oss till 
heluppgivelse och offer (cirka 7000 doll. 
i gåvor och löftesoffer, en päls, och and
ra persedlar och smycken. 9-10 tun

nor vete och nära 50 »mu» land), blev 
jag av församlingen offentligen anmo
dad att sända deras vördsamma häls
ningar med ett särskilt tack för den gå
va de fått äga många år, nämligen mis
sionär Styrelius, vilken helt nyligen 
kallats till högre tjänst. Den 16 okt. kl. 
9 e. m. kom hembudet till kinesernas och 
vår stora sorg, ty han var älskad och 
vördad av alla. 

Sista dagen i stormötesveckan hölls 
en storslagen minnesgudstjänst i vårt 
kapell, som var enastående y~ackert de
korerat med flaggor, och blomkrukor 
samt cypress i en jättestor vas, i vilken 
nedstuckits olika slags blommor av rätt 
många kineser i stället för kransar vid 
graven. Rosor, krysantemum och andra 
blommor funnos i andra vaser samt ett 
40-tal skänkta poetiska deviser, upp
hängda både utanför och inne i kapellet 
på alla väggar. Alla dessa talade om den 
hemgångnes dygder och föredöme. En
ligt en modern kinesisk sed hade den 
bortgångnes bild fastsatts på en stor 
spegel framme i kapellet med en bloms
terslinga runt om bilden. Under det en 
till stormötet inbjuden blind evangelist 
från Peking spelade en sorgmarsch, 
hängdes en vacker konstgjord kran~ 
över bilden. Därpå följde tal i flera 
timmar av representanter från Han
cheng, Hoyang, Pucheng och bistatio
ner (Tali hade haft minnesgudstjänst 
förut) samt a v enskilda personer, bl. a. 
en ung lärare i statens högre skola, som 
Styrelius fått hjälpa med engelska språ

. ket men framför allt andligen. Alla tal 
framburos under mycken gripenhet. 
Somliga gräto så att de knappt kunde 
tala, däribland flera starka män, vilka 
gräto · under nästan hela mötet. Alla 
framhöllo den hemgångnes föredöme 
hans kärlek till ordet, bönen och män
niskosjälarna samt hans osjälviska 
tjänst, utan tanke på egna fördelar och 
bekvämligheter, för att 'på allt sätt vin
na själar. Att han trots sin klenhet' varit 
så mycket ute på sin cykel och ej skonat 
sig eOns under sista sommarens hetta har 
gripit dem mycket. 

i 
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Det var en förmån och glädje att få 
vara med om denna åminnelsehögtid, 
som också gällde fru Linder, och bibel
kvinnan Liu, vilken nyligen fått hem
bud. Och hur älskade och vördade de 
alla: tre vorol En insamling pågår nu 
för att UPPs~ltta en minnestavla efter 
m.issionär Styreli us. Allt detta samt alla 
anordningar under stormötet sköttes 
helt av kineserna, och våra hjärtan j ub
la. över den tillv~lxt vi märka hos dem 
på alla omr f.lden. Gud till ära 1 

flallna vVang. 

Hälsning från »Länkarna» Norr:: 
köping. 
Vår länkkedja sträcker sig runt hela 

vårt land. Var och en äro vi en del av 
den kedjan. 1'Ien hur ~ir det, känna vi till 
mer än elen egna gruppen av länkar? De 
flesta göra det nog inte. Nu tänkte jag 
därför berätta litet för Er andra hur vi 
ha det i Norrköping, och då särskilt hur 
vi hade det »den 14 mars». Kanske någ
ra ha lust att följa mitt exempel och be
rätta hur Ni ha det på edra »hemma
möten». 

Vi samlas i i:egel var 14 :de dag i nå
got »länk-hem» eller på K. F. U. 1'1., 
och någon gång på K. F. U K. Denna 
gång var det på K. F. U. K. den 13 
mars. Så stor var inte skaran. men ge
menskapen var stark och innerlig. Se
dan vi gemensamt sjungit: »Med fröjd 
gå åstad för Jesus till strid», hälsade en 
av de fyra värdinnorna oss välkomna 
och' påminde oss om det strålande ordet 
i Fil. 4: 4: »Glädjen eder i Herren all
tid. Ater vill jag säga: Glädjen eder!» 
- Och det gjorde vi 1 Mycket hade vi 
ju att tacka Gud för och glädja oss över, 
särskilt tackade vi för löftet: »Så skall 
Guds frid, som övergår allt förstånd, 
bevara edra hjärtan och edra tankar i 
Jesus Kristus.» Efter ännu en sång för

flyttade vi oss in i den vackra matsalen, 
där kaffebordet stod dukat. Och vad 
som där bjöds läto vi oss väl smaka. 
Hur skulle vi annat kunna, när det var 
»äkta bönor»! 

1'1en varje sak får lov att ha sin tid. 
Om en stund sutto alla fruar och frök
nar och sydde flitigt, stickade eller vir
kade till nästa S. M. K. försäljning, me
dan herrarna turades om att läsa högt 
om Hudson Taylor, den oförbrännerlige 
optimisten, som alltid räknade med 
Guds obegränsade resurser. Hela hans 
liv är ju det allra största vittnesbörd 
vad Gud kan göra genom en enda män
niska. 

1'Ien inte bara under Hudson Taylors 
tid hände det stora ting och gick Jesus 
fram bland folken. Även mitt i nuva

.rande krigstid, under umbärande och 
nöd sker det något. Allt fler och .fler 
tillbedja den levande Guden och välja 
Jesus Kristus till sin Konung. Det 
fingo vi höra om genom en artikel i 
»1'1is ionstidningen Sinims Land»: 
»Den går inte under.» Och pris ske Gud, 
varken missionen eller Guds verk över 
huvud taget går under, hur än stor
marna rasa. 

Under det vi sedan sjöngo: »Så den 
ädla säden ren i morgonväkten», fingo 
vi tillfälle att frambära vår gåva till 
missionen. 

Sist hade vi en bönestund, då vi tac
kade Gud för Hans stora nåd och anbe
fallde missionen och oss själva åt Ho
nom. I den stunden erforo vi att »öst 
och väst» möttes på bönernas himlabro. 
Det var kväll den 13 mars i vårt land, 
i Kina grydde morgonen den I 4 mars 1 

Slutligen fattade vi varandras händer 
och tänkande på alla länkar i och utom 
vårt land sjöngo vi: 

»Emedan blodet räcker till 
och runni t har för alla. 
Jag om detsamma sjunga vill, 
dess värde kan ej falla.» 

:Med varm hälsning från Norrköping. 

Ra. 
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Missionssällskapen planlägga för 
freden och ett intensifierat arbete. 
Evangeliska Fosterlandsstiftelsen har 

kallat pastor Uno Axelsson till rese
sekreterare för yttre missionen. Pastor 
Ake Nyberg tillträder den I juli posten 
som resesekreterare för De ungas för
bund. Missionärerna i Indien bevilja
des vid styrelsens sammanträde nyligen 
I S procents dyrtidstillägg. Styrelsen be
slöt vidare att under året göra en in
samling för att få medel disponibla för 
bl. a. de stora utgifter, som beräknas 
möta efter krigets slut för missionärer
nas utresor och hemresor. Fem mis
sionsföreningar hade begärt och bevil
jades anslutning till Stiftelsen. Ny klass 
till hösten intagas vid 11issionsinstitu
tet å Johannelund. För det nyinrättade 
korrespondensinstitutet tillsattes en 
kommitte med missionsföreståndare 
Nils Dahlberg som ordförande. 

Immanuelskyrkan i Stockholm får 
ny föreståndare. 
Pastor Aug. Rosen i Immanuelskyr

kan, Stockholm, avgår den I oktober i 
höst med pension från sin tjänst i för
samlingen, vars föreståndare han vari t 
sedan 192 I. Pastor Rosen har i flera 
tiotal år varit en av Svenska .Missions
förbundets mest framträdande predikan
ter och ledare och är över hela landet 
känd som en ovanligt rikt utrustad för
kunnare, som förenar en utpräglad in
tellektueH klarhet med sann religiös in
nerlighet. Till hans efterträdare har för
samlingen kallat distriktsföreståndare 
John Björklund, Uppsala, sedan 1933 
föreståndare för Upplands distrikt in
om Svenska Missionsförbundet. 

60::årig frälsningsarmekår. 
Frälsningsarmens första kår i Göte

borg är den av landets kårer, som näst 
efter Stockholms första kår kan fira sitt 
60-årsjubileum, yttrade kommendör 

Karl Larsson vid göteborgskårens jubi
leumsmöte nyligen. Visserligen hade 
Hanna Oucht.erlony varit i Göteborg ti
digare än i Stockholm och hållit möten. 
Enligt armehistorikerna var det i Göte
borg hon första gånge'n talade offent
ligt. :Men det första verkliga armemöt·et 
hölls i Stockholm, och där bildades ock
så den första kåren. Vid jubileer är det 
emell·ertid inte meningen att man en
bart skall se tillbaka. Vad vi just nu be
höva är en väckelse. Om denna sedan 
kommer genom Frälsningsarmen är in
te det mest betydelsefulla. Ingen skulle 
vara gladare än jag, om vi i Fräls
ningsarmen finge bli denna väckelses 
folk, men jag är också lika glad om den 
kommer från något annat håll. Huvud
saken är att den kommer. - Flera ve
teraner från kår'ens tidigare år berätta
de både glada och gripande minnen, bl. 
a. från den tid, då de första kvinnliga 
officerarna sänd·es till det kons-crvativa 
Göteborg. NIen även det gick bra. Och 
på 189o-talet hade kåren en kvinnlig 
musikledare, som själv bl~lste esskornett 
och ledde musiken med stor framgång. 

Kyrkobröderna livaktiga. 

Pastorsdiakonen Nils Esplund, Segel
torp, har den senaste tiden besökt kyr
kobrödrakårerna i Närke och skall nu 
und·er våren göra en resa till kårerna i 
Sörmlandsdelen av Strängnäs stift. Om
kring 400 kyrkobrödrakarer finns i 
stiftet, och på flera platser råder stort 
intresse för bildandet av nya kårer. Rö
relsens insats i församlingslivet blir 
mer och mer märkbar. Nyligen voro kå
rerna i strängnässtiftet samlade till le
dare- och instruktionsdagar i Sträng
näs, varvid särskilt ordförande och sek
reterare från ett stort antal kårer voro 
med. Under tankeutbytet betonades 
från olika håll i stiftet, att särskilt natt
vardsgästernas antal ökat tack vare 
kyrkobrödernas deltagande. Det fram
hölls också betydelsen av att prästerna 
fördela arbetsuppgifterna i församling
en så, att lekmännen verkligen få hjäl
pa till. 
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Laestadianismen alltjämt att räkna 
med. 
Om Lars Levi Laestadius höll kom

minister tr. Rehnlund, Skellefteå, nyli 
gen ett mycket uppskattat föredrag i 
Bolidens kapell. Först företog talaren 
en återblick på den berömda Laestadi
ussläktens historia. Den har fått sitt 
namn a,- byn Lästad iAngermanland. 
En gren av släkten antog namnet Laes
tander, och medlemmar av den grenen 
ha under 250 år oavb.i·ntet skött k10c
karsysslan i Arjeplog. Sedan Lars Le
vis liv och gärning skildrats, gav kom
minister Rehnlund en be1vsande fram
ställning av den laestadianska lärans 
huvuddrag sådan denna i dag är utfor
mad. La·estadius förkunnelse var en la
gisk botpredikan. liksom Rosenius' var 
evangelisk. Bland trossatserna märkas 
särskilt kravet på avlösning i samband 
med bikt. Församlingen har »löse- och 
bindenvckeln», och endast inom försam
lingen - kan man finna Gud. Här har 
laestadianismen märkligt nog vissa ge
mensamma drag med katolicismen. I 
frågan om dop, konfirmation och natt 
vard äro laestadianerna strängt kyrkli 
ga, men de kräva absolut att prästen 
skall vara omvänd, »två gånger född». 
Laestadianismen skiljer sig i två rikt

ningar, den västliga och den östliga, 
av vilka den förra är strängt lagisk och 
extatisk. Även den östliga har numera 
delat sig i två riktningar. Trots allt är 
laestadianismen en andlig krafttilIgång 
av stort värde. 

f Missionstidningen 


Sinims Land, 


organ för Svenska Missionen Kina, 


utkommer 1943 i sin 48:e årgång. 

Tidningen utkommer med 20 nummer om 
året. Den innehåller uppbyggelseartiklar, 
brev från missionärerna, berättelser från 
missionsfältet, meddelanden om hemarbetet 
och missionsnotiser frän olika fält. 

Tidningen kostar: helt dr kr. 2: 50, halvår 
kr. I: SO, ett kvartal kr. o: 90. 

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

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

Provnummer sändas på begäran gratis och 
portofritt. 

Redaktionen. 

INNEHÅLL: 
Korsets rikedom. - Pru Jane Guinness 70 år. - Från Red. och Exp. - Från missionärerna. 

- Ungdomens avdelning. - Från När och Fjärran. - Missionstidningen Sinims Land. 

Expedition: Drottninggatan 55. Telegram-adress: »Sinim», Stockholm. 

Telefon: 104459. 105473. Postgirokonto n:r 502 15. 


Boktr. A.-B. P. A. Palmers Eftr., Sthlm 1943 
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»PETRVS SKULLE FÖRHÄRLIGA G UD.» 

Joh. 21: 15-19. 
De i rubriken citerade orden, som 

äro hämtade ur Joh. 21: 19, tala om 
att Petrus genom sin död skulle för
härliga Gud. Den stora nåden skulle 
givas åt honom, som förn.ekat sin 
Herre och Mästare. För att det skulle 
kunna bliva en verklighet behövdes 
emellertid att Petri liv blev en vand
ring i Jesu efterföljd. Paulus talar i 
Fil. I: 20 om att Kristus skulle bliva 
förhärligad i hans kropp, vare sig,det 
skedde genom liv eller genom död. Så 
skulle det förvisso också vara för alla 
Jesu efterföljare. Joh. 21: 15-19 synes 
kunna giva antydningar om huru det 
blir möjligt för lärjungarna att i Jesu 
efterföljd "leva så att de förhärliga Gud. 

Den angivna texten börjar med or
den: "När de hade ätit." - Herren Je
sus började alltså samvaron med att 
fylla lärjungarnas lekamliga behov, ej 

med att fråga Petrus de närgående och 
rannsakande fråg<;>rna, som sedan föJj
de. I stor kärlek dukade Herren för:st 
bordet och sade inbjudande: "Komf!l.en 
hit och äten." Själva hade de fått släp
pa till fiskar som de fått, men äv~n 
dessa fiskar, voro en gåva från _H~r
ren Jesus. Han hade lärt dem huru ge 
skulle kasta ut näten för att få fisk. 
Det var han som gav dem vad de be
hövde. Om han tillslutit sin handha
de de ej kunnat få något, men han fyp
de behoven och beredde dem på så sätt 
möjlighet att leva ocp förhärliga G~d. 
Så handlar Herren med sina lärju~g
ar, och de få därför, vare sig de , äta 
eller dricka eller vadhelst arunat de gö
ra, göra allt till Guds ära. (1 Kor. lo: 

3r.) Detta synes mig också vara en ,an
tydan om att Herren Jesus alltid fyll~r 
behoven, alltid bereder möjligh~t : JiJ)r 
oss att hörsamma kallelsen som j'AA~ 

http:Komf!l.en
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ger oss. Vi få kanske ej åtlyda den så 
som vi tänkt, men vi få möjlighet att 
hörsamma den. Vore det ej så kunde 
vi aldrig genom liv eller genom död 
förhärliga Gud. 

Efter måltiden följer den upprepade 
frågan: "Älskar du mig?" - Den gäl
ler förhållandet till Herren Jesus, som 
fyller alla våra behov i härlighet. Han 
har bevisat sin kärlek till lärjungen. 
Det skedde då måltiden iordningställ
des men ännu mer då Herren led och 
dog på korset. H ur är det då med lär
jungens kärlek? Det är ej nog med att 
Herren Jesus älskat och älskar. Hans 
kärlek måste få gensvar, om vi skola 
kunna förhärliga Gud genom liv och 
död. Jesu kärlek måste bli en- makt i 
våra liv. Den måste få väcka vår gen
kärlek, så att vi följa Herren Jesus i 
självutgivande tjänst och kärleksfull 
offergärning. Huru skulle vi annars 
kunna föda hans lamm och vara en 
herde för hans får så att vi därigenom 
förhärliga Gud? Han var den gode her
den som gav sitt liv för fåren, och vi 
kallas att vandra i hans efterföljd. Där
för kommer frågan åter och åter: "Äls
kar du mig?" 

På frågan följer i sin tur uppdraget 
att tjäna. Och även detta hör med till 
förutsättningarna för att i liv och död 
k~ förhärliga Gud. I denna text an
ges uppdraget i mera allmänna orda
lag: "Föd mina lamm." - "Var en her
de för mina får." - "Föd mina får." 
Tjänsten skall vara en tjänst åt Jesus 
för andra, icke en självisk gärniIlJg för 
ens eget bästa. En tjänst åt Jesus för 
våra medmänniskor !förhärligar Gud. 
Det måste vara en tjänst i lydnad för 
Herren Jesus, ja, det kan ej vara i ful
laste mening, en tjänst å t J e s u s, om 

det ej är just den tjänst, till vilken han 
kallar och leder oss. Han vet var vi 
behövas och var vi äro lämpliga. "Hans. 
verk äro vi, skapade i Kristus Jesus till 
goda gärningar, vilka Gud förut har 
berett, för att vi skola vandra i dem." 
(Ef. 2: 10.) Huru viktigt är det ej då 
att Herren Jesus får komma till oss. 
med sitt speciella uppdrag och leda 
oss in däri! 

I nära samband med uppdraget står 
en annan förutsättning för ett liv till 
Guds ära: överlåtelsen åt Gud. "En 
annan skall omgjorda dig och föra dig 
dit du icke vill." - Vem var denne 
"en annan"? Gällde orden Petri , upp
givande och överlämnande av sig själv 
åt den eller dem som skulle döma ho
nom till döden och verkställa den do
men? Sammanhanget ger vid handen 
att det var så. Kanske var det en ro
mersk soldat eller fångvaktare, som 
förde Petrus dit han icke ville, till plat
sen för martyrdöden. Men därigenom 
bereddes honom dock ännu ett tillfälle 
till att förhärliga Gud. Gud tillät att 
det skedde och tog icke sin hand från 
sin tjänare. Petrus måste ge upp sig 
själv åt den som innehade den världs
liga makten, men han kunde samtidigt 
överlämna sig själv åt Gud. Ja, det vik
tigaste även i detta ~ammanban,g var 
överlåtelsen åt Gud. H ur skulle han 
annars ha kunnat förhärliga Gud med 
sin död? - Även vi kunna komma i lä
gen, där vi måste böja oss för något 
eller någon, som är oss övermäktig. 
Det kan vara sjukdom och förhål
landen omkring. Det kan också vara 
andra människor, som av någon anled
ning ha bestämmanderätt över oss 
~ller åtmiI1i&tone kunna utöva sådan 
rätt. Vi bli sålunda förda dit vi icke 
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vilja. Och den tid kan komma, då vi 
liksom Petrus föras in i martyriet. Men 
även då vi så måste böja oss för något 
som är oss övermäktigt, !få vi överlåta 
oss åt Gud, och även det outsägligt 
svåra kan på så sätt bli ett förhärligan
de av Gud. Överlåtelse åt Gud gör det 
möjligt, ja, överlåtelse åt Gud är en 
borgen för att det blir så. 

Slutligen kom till Petrus uppmaning
en; "Följ mig." - "Följ du mig", och 
i denna maning kunna vi sammanfatta 
alla de förutsättningar för att kunna 
förhärliga Gud i liv och död, som 
nämnts härovan. I Jesu efterföljd söka 
vi Guds rike och hans rättfärdighet, 
och allt detta andra skall då tillfalla 
oss, alla behov skola fyllas i härlighet. 
I Jesu efterföljd tränger sig även frå
gan : "Älskar du mig?" med makt in
på oss, vi tänka på Hans kärlek, oc~ 
den blir en makt i våra liv. Såsom Jesu 
Kristi efterföljare bli vi också kallade 
till helig tjänst och ledas in i de sär
skilda uppgifter, som Herren har åt var 
och en av oss. Och då vi vandra i Jesu 
!fotspår, få vi lära oss den rätta överlå
telsens hemlighet. Följa vi i sanning 
Herren Jesus blir det därför möjligt för 
oss att leva och dö så att Kristus bliver 
förhärligad i vår kropp, det må ske ge
nom liv eller genom död. Må vi därför 
lyssna till och h ö r s a m m a Herrens 
maning: "Följ du mig!" 

Martin Linden. 

Bönemötena för S. M. K. 
Bönemötena för S. M. K., vilka i re

gel hållas på Missionens expedition tis
dagar kl. 7.30 e. m. samt fredagar kl. 
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2 e. m., pågå t. o. 111. tisdagen den 25 
maj och fredagen den 28 maj. De upp
höra sedan under sommaren, och vi hop
pas att under hösten få börja dem igen. 
- :NIå :Missionens vänner alltid, enskilt 
eller gemensamt, frambära Missionen 
och dess arbete i bön mEd tacksägelse! 

Kinaiänkarna i Stockholm 

äro torsdagen den 13 maj kl. 7.30 e. m. 
inbjudna till J1!hss1:onshemmet Duvbo, 
Sundbyberg. Alla varmt välkomna! 
Bröd och socker för eget behov medta
ges. 

Syföreningarna för S. M. K. 
i Stockholm samlas följande dagar: 

Syföreningen n:r l på S. M. K:s ex
pedition den 13 maj kl. 12 m. 

Syföreningen n:r 2 på S. M. K:s ex
pedition den 19 maj kl. 12 m. 

Syföreningen n :r3 på Missionshem
met Duvbo fredagen den 14 maj kl. 6.30 
e. 	m. 

S. 	M. K:s årshögtid. 
Vid Kristi himmelsfärdsdag hoppas 

vi att även i år få fira vår årshögtid. 
Det är då berättelsen för vårt 56:e verk
samhetsår kommer att avgivas, och vi 
skulle önska att tillsammans med många 
vännEr få vara samlade till uppbyggelse 
och trons stärkande samt till bön och 
tacksägelse. Mötena komma, om Gud 
låter våra planer fullbordas, att hållas 
den 2-5 juni, och vi inbjuda våra vän
ner att komma med de dagarna. Må vi 
också bedja Gud om ledning och välsig
nelse för allt som hör samman med års
mötet! Program kommer att införas i 
nästa nummer av vår tidning. 

Svensk Missionstidskrift. 

I det nummer av Svensk Missions
tidskrift, som utkom för En tid sedan, 
finnas flera synnerligen intressanta och 
läsvärda artiklar. För S. M. K:s vänner 
vilja vi särskilt nämna »Missionens 
framtid» av Knut B. Westman samt 
»Några av Kinas kristna kvinnor» av 
Ester Nyström. - Svensk Missionstid
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skrift är organ för Svenska Missionsrå
det och kostar 5 kr. för hel årgång. Pre
numeratIon kan endast verkställas på 
Expeditionen av Svensk Missionstid
skrift, K. F. U. M., Uppsala. Postgiro 
30 774. 

s. M. K:s Bibel~ och Ung::: 
domsveckor sommaren 1943 

Svenska Missionen i Kina planerar 
att anordna en Bibel- och Ungdoms

samt möten t. o. m. onsdagen den IS och 
avresa den 19 augusti. Braås ligger mel
lan Växjö och Asedå i Småland, och 
prospektet från Pensionatet ger vid 
handen, att det är en mycket naturskön 
ort. Närmare meddelande om program 
och pris lämnas senare. 

* 
:Må båda dessa »veckor» och allt som 

hör samman med dem frambäras i bön 
till Gud! Låtom oss tacka Gud för att 
tillfälle beretts oss att anordna dem och 

Lå'roverket i Skellefteå. 

vecka i Skellefteå den 20-26 juli. Sam
lingen blir alltså på eftermiddagen den 
20, och mötena pågå sedan t. o. m. den 
25 med avresa från Skellefteå den 26. 

Vi ha fått löfte att ha våra möten i lä
roverkets aula, och måltiderna serveras 
på det strax intill läroverket belägna 
Nordanå. Rum för deltagarna komma 
att beredas i olika hem. Närmare med
delanden om denna »vecka» lämnas i ett 
kommande nummer av vår tidning. 

* 
Dessutom ha vi fått löfte att anord

na en Bibel- och Ungdomsvecka på Ör
kensjöns Pensionat- och Semesterhem i 
Braås den 14~19 augusti. Denna »vec
ka» blir alltså en dag kortare än den i 
Skellefteå med samling lördage'n den 14 

bedja om nåd, visdom och kraft samt 
välsignelse för allt i samband med an
ordnandet av dessa mötesserier ! 

»Vi behöva mycken förbön.» »Endast 
Guds nåd kan uppehålla.» 

Från föreståndaren på fältet, missio
när C. F. Blom, har under den senaste 
tiden två brev anlänt. Ett var skrivet 
så sent som den 23 jan. i år, och det 
innehåller bl. a. en återblick över arbe
tet på fältet under år 1942, vilken vi äro 
mycket glada att få införa i vårt årsbe
rättds,enummer. Det andra var skrivet 
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den 7 januari, och ur det meddela vi 
här några utdrag. 

»Vi hade glädjen få ha Lisa Gustafs
son och Runa Hägg här, boende hos 
Ringbergs, omkring en vecka vid nyår. 
Runa hade varit klen, och de fingo utan 
svårighet tillstånd att resa hit för att 
rådfråga läkare, men hon var i det när
maste bra, innan de kommo hit. Det var 
nog i alla fall mycket uppfriskande för 
dem att få komma ut ett tag och få lite 
umgänge annat än det oblandade kine
siska. Dock ha de haft det så gott och 
glädjande i skolarbetet i höst att de 

dets återuppstående söder om floden 
börjar bli ett hinder i verksamheten, 
och det behövs förbön att de våra ej falla 
i hänsynslösa utpressares händer. 

Den bibelskola för frivilliga arbeta
re, som pastor VVei och evangelisten 
Suen hålIi t i gång här med periodiska 
uppehåll under de senaste två åren, är 
f. n. igång med ett tiotal elever. Efter
som den verksamheten är underhållen 
av frivilliga gåvor, har det sett mycket 
mörkt ut för dess fortsättande, och man 
har varit mycket oviss om öppnandet 
denna termin. Emellertid visade det sig, 

»Vid Orkens fagra strå·nder.» Trakten av Bra~s, då'r en »vecka) anordnas under augusti. 

känt trycket mindre än vanligt. - - Vi 
behöva mycken förbön, så att vi ej för
lora frimodigheten under det mångfaldi
ga trycket. Endast Guds nåd kan uppe
hålla. 

- Gösta Goes är inackorderad hos 
Gerda earlen, när han är hemma, men 
han är visst mest ute på sina långa fot
vandringar i det stora område, där han 
nu är vårdhavande mis'sionär. Elna Le
nell sysselsätter sig mest med bibelkur
ser ute på landsbygden. En termin ar
betade hon tillsammans med Maja Lund
mark i hennes kurs för frivilliga kvinn
liga medarbetare. Numera synas lev
nadsomkostnaderna ha lagt hinder i vä
gen för denna utbildningskurs, men jag 
hoppas, att den kan återupptagas, när 
det blir bättre ti der. Ä ven rövarväsen

att trots all ,nöd gåvor för lärarnas un
derhåll och andra omkostnader kommo 
in så rikligt, att de i själva verket hade 
det bättre försett för terminen än någon 
gång förut. De vågade därför ej annat 
än börja, fastän de måste förlägga sko
lan till en annan plats än den först 
tänkta, emedan det var för otryggt just 
där de planerat samlingen. 

Slwlan för de svenska barnen skötes 
av Ingrid Aspberg vid sidan av det 
myckna arbetet på stationen, och tydli
gen äro barnen lyckliga och göra goda 
framsteg. Ej heller förstår man att de 
taga skada av otryggheten omkring dem 
eller luftangreppen. Barn vänja sig ju 
så fort, men det beror också mycket på 
hur omgivningen tar saker och ting. 
Nödhjålpsarbetet och mycket annat ad
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ministrativt bestyr tar upp Johannes 
Aspbergs tid me r än tillfullo. Carl-Jo
han Bergquist har kunnat bevista stor
möten i ett antal församlingar under 
hösten och gläds åt de tecken till större 
andlig livaktighet, som kommit till sy
nes. De våra i väster synas nu ha nå
O"ot mindre känning av nöden, men dit 
~åväl som hit komma flyktingar från 
de mera utarmade områdena och för
svåra ställningen. Ida Söderberg skri
ver om sin tid i bergstrakten och den 
obeskrivliga snuskigheten i de för folk 
och fä gemensamma stora grottorna. Det 
är ett ständigt under att andliga behov 
kunna fortbestå även under sådana för
hållanden, och att ett andligt verk kan 
utföras trots allt. Ingeborg Ackzells 
skola har ju nu ferier. - "- - Det är 
en glädje att Ebba Viden blivit så stark, 
att hon åter -kunnat vara ute i fullt ar
bete. Hon har en tid varit i Ingeborg 
Ackzells grannskap, men annars är hon 
och Hanna \;Vang på olika håll i deras 
eget distrikt. Olga Styrelius har kom
mit tillbaka till stationen efter den lilla 
tid för samling och tröst, som hon fick 
hos vännerna Ahlstrands efter Nils he
gravning. Hon kommer nog att fortsät
ta såsom hittills. Gud uppehålle .och 
tröste henne och göre även denna nöd 
till välsignelse! Arvid Hjärtberg har ej 
blott som förut Missionens gemensam
ma räkenskaper för den fria delen utan 
även stationsräkenskaperna för statio
nerna i den provinsen, så han har fullt 
upp att göra, men han får nog nu därtill 
mycket annat att styra med , sådant S0111 

alltid faller på den manlige missionären. 
Han har j u också rest en hel de l med 
Nils Styrelius och känner därför väl till 
alla stationernas förh ållanden. 

Carl F. BlMn. 

»Arbetet pågår.» 
Swedish 11ission, Yuncheng Sha. 9 

febr. 1943. 
Kära Väni1er i Syfören ingarna ! 
Guds Frid! 
Annu en gång ha vi att tacka för 

kärkomna julhälsningar till oss här i 
Yuncheng. Vi äro så tacksamma för 
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Edra förböntr och all t det arbete i Her
rens verk härute, som Ni få utföra. Vi 
ha sett tillkannagivandet i tidningen om 
försäljningen och ha bett Gud om väl
signelse öv<.:r den. 

Jag skrev i förfjol ett långt brev om 
arbetet i byarna här omkring såsom 
evangelisten \;Vei berättade om det. 

Nu i år är det kanske inte så mycket 
att tala om, men arbetet pågår alltjämt 
och Gud välsignar det, särskilt på lan
det. För några dagar sedan kom unge 
herr Ma in och bad att få några bibliska 
tavlor, stora, färglagda. Han sade, att 
i en by var det flera familjer, som hade 
tagit ner alla sina avgudar och nu be
hövde några tavlor eller bibelspråk att 
klistra upp istället. I en annan by hade 
en hej gata, omkring tjugo familjer, vänt 
sig till Herren och tagit ut sina avgu
dar. Vårt största behov nu synes vara 
infödda arbetare, som kunna taga hand 
om de nykristna och undervisa dem. På 
flera platser ha hela grupper av dessa 
fått lära sig läsa fonetiska skriften, och 
det är en stor hjälp för dem att själva 
kunna läsa Bibeln, särskilt då det är så 
ont -om lärare. 

Vi bli så glada, då sådana, som själ
va inte ha lärt sig så värst mycket , an
vända de små kunskaper de ha för att 
hjälpa andra. En ung kvinna, som har 
gått en termin i bibelskolan här och lärt 
sig läsa, saknades ett par söndagar vid 
gudstjänsten i byn, där hon brukar vara 
med. Hennes bror, frivillig predikant, 
cyklade till hemmet för att fråga om 
orsaken till hennes bortovaro. Hon sva
rade: »Ja, vet du, det kom så m'~;nga 
kvinnor hit, som ville höra Guds -ord, 
att jag måste stanna hemma och hålla 
möte med dem. » Vi hoppas, att några 
a v dessa unga kvinnor komma till sko
lan även i år, men för en del går det 
inte, om de inte bli underhållna. Nlat
bristen är så stor, och ännu har ej till
räc1digt med snö eller regn kOl11mi t för 
att rädda vad som ~lr kvar av vetet. Det 
ser inte ut, som om någon skola kunde 
få många e;e\-er, då folket har det så 
svårt. 
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I morgon hoppas vi få vara med på 
bröllop mellan Lisa Gustafssons kin
dergarten-lärarinna och pastor Weis 
bror, som är biträdande läkare på sjuk
1mset här. Ofta nog får man gå på bröl
lop med blandade känslor, t. ex. när en 
-ung man från kristen familj tager en 
brud ur hednisk omgivning, eller en tro
ende flicka giftes in ien hednisk fa
mil i. »Hur skall det gå för henne?» frå
ga ~'i ofta i liknande fall. Löften om fri
het att bevista möten o. d. hållas sällan, 
och flickorna få utstå mycket, om de 
inte falla till föga för familjen. 1tlen i 
detta fall äro de unga båda troende och 
11a alla utsikter att kunna tjäna Herren 
tilJscunmans och bli lyckliga som ma
kar. 

Ibland de sjuka ha vi alltid tillfällen 
att predika Guds ord och samtala med 
patienterna och de anhöriga, som sköta 
dem. 1tlånga ha förklarat sig tro på Gud 
och Hans Son, men det är nästan omöj
ligt att uppehålla kontakten med dem 
då de resa hem, om de inte bo här i sta
den. Vi kunna blott bedja, att säden, 
som är sådd, må växa upp och bära 
frukt. Ibland kunna de ha umgänge med 
de kristna i sin hemtrakt, och då har 
man bättre hopp om att de inte skola 
gå ti llbaka. 

Linder hösten fick min man och jag 
elcn stora glädjen att få vara med om 
stormötet i Chiehhsien. Det var tomt 
utan våra två kvi.nnliga missionärer där, 
men kineserna läto oss förstå, huru väl
komna vi voro. Vi åto hela tiden till
sammans med d·em och kunde ägna oss 
helt och hållet åt dem. Det var riktigt 
högtidligt att komma utanför staden ef
ter att ha varit innestängd så länge. 
Ännu få vi inte gå utanför stadsporten 
om inte för att resa bort, men det tycks 
nu grl litet lättare att få pass för såda
n.a resor. lVfaria Nylin, som inte hade 
yari t utanför staden under tre år, fick 
nyligen r·esa till Ishih för en veckas om
byte och vila, och Ishih-systrarna hop
pas få komma till bröllopet i morgon. 
~IIan längtar ut ibland. Staden är så 
full av damm och lukt av bensin från 

de stora motorfordon, som jämt äro i 
rörelse, men man får taga det med 
jämnmod och tacka Gud, att vi inte ha 
det så svårt som många andra. Mat 
kunna vi få, bränsle också, så det fattas 
oss ingenting. Fortsätt att bedja för 
oss, att vi må använda tiden väl, så 
länge vi få yara kvar 1 

Med innerliga hälsningar från oss bå
da till alla våra kära vänner i de olika 
grupperna. 

Eder i Herren tillgivna 

Ethel L. Blom. 

H ungersnöden i Honan. 

Härom skriver missionär Johannes 
Aspberg i ett brev daterat den r dec. 
1942 : 

»Här i Honan ha vi bråttom med 
nödhjälpsarbetet allihop. C. J. Berg
qvist och Gösta Goes ha vari t ute i sina 
distrikt dels för stormöten och dels för 
att organisera nödhjälpskommith~er. Vi 
äro så tacksamma för den hjälp vi få 
för de nödlidande särskilt från ameri
kanska kristna. Jag är kassör och sekre
terare för r S distrikt. Innan jag stiger 
upp om morgnarna och tills jag går till 
sängs vid midnatt har jag besökande 
och bestyr med nödhjälpen. Och till allt 
annat måste jag ha tid också. Hoppas 
att en god skörd till våren gör allt detta 
arbete överflödigt. Men vi gå en fruk
tansvärd vinter tillmötes. Redan nu är 
barken och bladen på träden slut i 
många distrikt, och en hel del dukar re
dan under av brist på mat och kläder. 
Efter kinesiska nyåret och till våren 
kommer säkert folk att dö i hundratu
sental i dessa trakter. Farsoter och all
män oro kommer förstås att följa i hung
ersnödens spår. - - - För detta kvar
tal få vi nu ökad remissa, cirka 30 kin. 
dollar per dag och person. 11aten en
bart går till r6 dollar per dag för oss 
nu. Vi betala 300 per månad för en tjä
narinna, och en manlig tjänare måste 
ha minst r S dollar per dag. De höga 
levnadskostnaderna här ute komma att 
bli kännbara för missionskassan där
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hemma. NI~n Herren vet ju om allt det
ta, och vi tro och hoppas att våra behov 
skola bli fyllda i fortsättningen liksom 
hi ttills.» 

»Vi tacka Gud för de trogna 
förebedjarna.» 

Vår skolby den 17 nov. 1942. 
Adr.: Tali, She. N. China. 

(Utdrag ur privatbrev.) 

Varmt tack för det kära brevet från 
början av augusti, vilket kom fram 
ovanligt fort (den 8 nov.) i sällskap 
med förra årets julpost. Det var så kärt 
att få brevet med alla intressanta nyhe
ter. Det föregående brevet, som Tant 
nämner om, har ej kommit fram än, men 
breven komma så ojämnt, så jag hoppas 
än, att det skall komma igenom alla 
hinder. 

Genom telegrafen veta Ni hemma om 
den stora förlust, som drabbat oss här
ute genom vår käre vän Nils Styrelius 
hembud. Jag tror ej vännerna hemma 
lärde ' känna honom och uppskatta ho
nom, som han förtjänade. Han var ju 
mycket sjuk,. men hans viljestyrka och 
nit att in i det sista tjäna Herren gjor
de att han höll ut med cvkelturer för 
att besöka de olika gruppe-rna och upp
muntra och hjälpa de kristna. Kineser
na uppskattade honom mycket och sörja 
honom uppriktigt. - Det blir tomt här
ute, då inga kan komma ut, och de fles
ta, som äro härute, äro gamla och ha 
varit ute en lång tid. Själv har jag »fi
rat» minnet av min ankomst första 
gången för 30 år sedan. :Min sista pe
riod härute är nu 10 år, och blir vägen 
öppen, skulle jag resa hem. Men jag är 
kry och tacksam att få 5tanna i arbetet, 
så länge Herren vill. När Tants brev 
kom var jag dålig några dagar, så för
maningarna kommo mycket lämpligt. 
Jag skall försöka vara lite försiktigare. 

Jag försöker sända detta med j ärnvä
gen norröver, ty förra vintern kommo 
brev den vägen till oss, fast vi då ej 
kunde sända våra brev samma väg. Om 
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det går nu är också ovisst - men det 
går så mycket fortare - om det går. 

Ebba Viden är här och hjälper oss 
med en kurs för kvinnor. Vi sluta här 
på torsdag e. m., och därefter är det 
meningen, att hon skall besö,ka grupper 
i byar här i närheten. 

Den unga änkan, som Tant följer 
med kärlekens intresse och förböner, går 
framåt. Sista gången vi träffades, sade 
hon, att hon hoppades jag snart kan 
flytta åter till staden, ty härute är ris
kabelt. Två mord inom några dagar och 
endast 2-3 km. från oss samt mycket 
stölder och plundringar här omkring 
göra, att vännerna i staden känna sig 
oroliga för oss härute. Jag ber Herren 
giva mig ett tydligt » tecken » om Hans 
tid är inne, att vi skola flytta tillbaka. 
Den unga änkan sade också, att om jag 
bodde i staden kunde hon få mera hjälp 
att förstå Guds ord. Hon talade med 
mig om sådant som Guds Ande bestraf
fade henne för, fast det är bara »obetyd
ligheter» enligt kinesisk uppfattning. 
Hon bad mig om hjälp i bönen, så att 
hon får nåd och kraft att rätta till det 
som är orätt. Hennes äldste gosse, 6
7 år,älskar Jesus och sade en gång till 
medern: »NIamma, jag vill dö.» På mo
derns fråga, varför han vi lIe dö, svara
de han: »Jag längtar att få se Jesus, och 
om jag ej dör, kan jag ju ej få se ho
nom.» 

Vi voro på berget omkring 3 veckor 
i somras. (Ebba Viden, Ella Dahle och 
jag.) Det var en underbar tid. Vi hade 
förut i den starka hettan varit med om 
»Sommarmöten»,. bland annat en vecka 
»Ungdomens sommarrnöte» - den förs
ta i sitt slag på vårt fält, så långt jag 
vet. Jag har skrivit hem om hur vi hade 
det, och Ebba skrev också, men om 
breven gått fram veta vi ej. 

Om detta går fram, hoppas jag Tant 
är vänlig hälsa vår expedition och lå
ter dem få del av vad jag skrivit. 

Genom de många svårigheterna den
na tid ha vi så rika tillfällen till att se 
prQv på Guds trofasta Qmsorg om oss 
och hans ledning i smått och stort . Vi 
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förstå ju, att detta är svar på mångas 
böner, och vi tacka Gud för de trogna 
förebedjarna därhemma. 

Varmt tillgivna 
Ingebm'g Ackzell. 

»Tack för kärleksfull förbön!» 
(Utdrag ur privatbrev.) 18 Hsila 

Hutung, Peking den 23 jan. 1943. 
Nu sägs det, att det skall gå att sän

da brev till Sverige den vanliga vägen, 
och jag vill göra ett försök. Somliga av 
missionärerna här ha gjort det, och de 
ha åtminstone ej ännu återfått dem som 
obeställbara, som förr skett. Ack, att 
detta fick nå fram ändå! 

Både Dagny Nordgren och jag ha fått 
flera sverigebrev det sista halvåret. Bå
de det av 28/7 och det sista av 27/9 gick 
fram på omkring 3 mån., vilket man ju 
räknar såsom bra nu för tiden. Det sis
ta kom på själva nyårsdagen. Så inner
ligt tack för dem båda! Tant kan inte 
ana, vilken glädje de beredde mig. Det 
var så intressant få höra om förhållan-. 
dena därhemma. 

Jag tillbragte fyra månader till sängs 
med undantag av resan hit, men det var 
bara med dagliga kampherinjektioner, 
som hjärtat kunde klara sig under res
dagarna. På frågan om min sjukdom 
vill jag nämna, att jag insjuknade den 
9/1 förra året. Jag var mycket nära 
evighetens port, och där hade jag så 
outsägligt ljuvligt i Jesu närhet att det 
kändes ganska underligt att komma åter 
till livet. Men det var H ans, vilja,och 
då är det bäst. Efter 3 veckor, innan 
inflammationen ännu var hävd, till
stötte en pinsam torr pleurit och febern 
var ihållande. Först efter två månaders 
sjukdom kunde vi tänka på att resa, och 
med Guds hjälp gick det, trots stor svag
het. Dagen efter ankomsten till Peking 
blev jag intagen på Tyska Sjukhuset, 
men jag var för svag för operation, var
för jag låg två veckor, innan något kun
de göras åt blindtarmen. Sjukhustiden 
i Peking varade i två månader, och se
dan var jag bedrövligt svag en lång 
tid framåt. Om inte hjärtat varit så då-
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ligt, så ha,de jag väl återfått krafterna 
fortare. Inte förrän nu börjar jag kän
na mig något så när normal. När vi be
gärde tillstånd för återresa till vårt fält 
i höstas, var jag fortfarande så klen, att 
jag ej kunde förstå, hur det skulle gå. 
Vi blevo emellertid vägrade sådant till
stånd, och jag ser det såsom Guds led
ning. Även läkarna avråda på det be
stämdaste återresan men tillråda hem
resa, vilket nu är omöjligt. Jag är i Fa
derns hand. Jag vet, att Han icke skall 
svika. Kanske Brudgummen snart är 
här, och då -! ))Det är endast uppåt, 
som det är ljusb>, skriver Tant i sitt 
brev, och det är så sant. Vad det är 
stort att kunna få skåda över förhållan
dena i tiden och skåda hemåt! »Ack, sa
liga dag, som i hoppet vi bida!» 

Nu får jag emellertid vänta här tills 
Herren öppnar väg för mig. Om några 
dagar reser jag till Tientsin och stan
nar där under våren. Dagny Nordgren 
och hennes goda finska vän ha eget hus
håll här i staden, och hos dem har jag 
firat julen. De ha det så rart. De vilja 
gärna att jag skall stanna hos dem, men 
jag tror att Guds väg leder till Missio
nens hem i Tientsin, där jag tillbragte 
en del av hösten. Det blir billigare än 
att leva här, åtminstone än så länge. 
Men allt stiger så oerhört i pris, och det 
är ej lätt för husmödrarna. Ingen ne
derbörd har fallit på hela hösten och 
vintern, så det ser . ut att bli verklig 
hungersnöd också. I dag har det för 
första gången fallit lite snö, men o, det 
förslår ju ingenting för den upptorka
de jorden! Om ej Gud i nåd förbarmar 
sig, ser det hotande ut. 

Från fältet hör vi allt emellanåt. dvs. 
från delen på norra sidan av floden, 
från andra sidan mycket sällan. Men 
det känns mycket tomt att ej längre ha 
vår präktige Nils Styrelius med i kam
ratkretsen. I Yuncheng äro de tämligen 
krya, men gamla och trötta förstås. 
Lisa Gustafsson och Runa Hägg voro 
där en vecka under årsskiftet. De ha 
haft det så uppmuntrande i arbetet bland 
de unga, sedan de kommo hem ifrån 
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kusten. De äro även krya. Likaså Hag
lunds med sina två små flickor. Frår. 
vår egen station låter det gott. Det 
känns underligt att gå här och ej kunna 
göra något nu, när jag börjar återfå 
krafterna. 

Nlen nu törs jag ej skriva längre, om 
brevet skall kunna gå fram. Det vore 
gett om expeditionen kund·e få del av 
detta brev. Jag vet ej t. ex. om något 
enda av mina Röda Korsbrev nått fram. 
I dem får man ju förresten endast ta in 
2S ord, så de veta nog ej om riktiga för
hållandet. 

Varmaste hälsning med tack för kär
leksfull förbön! 

Estn:cl Sjöström. 

»Vi voro färdiga för flykt, om vårt hus 
skulle rasa ...» 

Svåra pröv'ningar men. även många 

glädjeämnen säger missionär Ake 


Haglund i b1'evJ som varit på 

väg två gånger. 


Trots de mycket ,besvärliga förhål
landena på kommunikationsväsendets 
område för närvarande finns d~t ännu 
Yissa utsikter att uppehålla brevkon
takt med Kina. 

När någon gång en hälsning trevar 
sig igenom de många spärrarna och ge
nom krigsupptagna länder söker sig hem 
eller ut, blir överaskningen och gläd
jen därför så mycket större. 

En medarbetare i J.-P. fick sålunda 
i går en hälsning från missionär Ake 
Haglund, som tjänstgör på Svenska 
J\1issionens i Kina fält i Yungtsi. Bre
vets första datum är den 18 juni 1942, 
men sedan det visat sig omöjligt att då 
få iväg det, har det försetts med ny av
sändningsdag - den 29 december 
varefter det tydligen gått tämligen di
rekt, även om det av behandlingen att 
döma förefalle r att ha passerat åtskilli
ga händer . 

Äke Haglund, som är jönköpingsbo 
till börden och reste u't till Kina 1932, 
berättar bland annat, att vid den tid, då 
brevet först skr·evs, hade han mottagit 
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dels några exemplar av miss ionssällska
pets tidning och dels ett par brev från 
Sverige. Även sommaren 1942 har fa
miljen tillbringat på stationen i Yungtsi. 
Ett slag tänkte vi, säger han, att resa 
till kusten under hettiden, men då vi be
räknade kostnaden i dessa dyrtider, be
st~lmde vi oss för att försöka uthärda 
~i.nnu en sommar här. Yungtsi är nog en 
av de svåraste platserna att vistas i un
der denna tid. Doktor Liu, som nyligen 
besökte oss, sade, att han in te skulle 
vilja vara här en sommar. J\l[en då man 
har sitt hem och sitt arbete här, bi.nner 
folket samt har levat samman med det 
under dessa svåra krigsår och delat allt 
med det, känner man det på ett helt an
nat sätt. Vi ha det ej längre så bekvämt. 
Här i förstaden bo vi packade samman 
med kineserna och i längd-en känns det 
s törande och besvärligt, men man måste 
l~ira sig ta allting med jämnmod och tac
ka Gud i alla livets förhållanden. 

Vid krigsutbrottet mellan U. S. A., 
England och Japan blevo vi beordrade 
att lämna staden och missionsstationen. 
Detta kom så oväntat och hastigt. 
Många, långa och tröttsamma under.: 
handlingar ledde inte till tillfredsstäl
lande resultat och vi hade intet annat 
att göra än finna oss i olägenheten samt 
ordna på bästa sätt här i förstaden, där 
man vänligt upplät en gård för oss. Här 
arbetades dag och natt med flyttning
en. Det var ingen småsak att förflytta 
alla inventarier så där med ens. Men 
allt gick underbart lätt, trots allt. 
Många villiga händer kommo oss till 
hjälp och trots den skarpa spänningen, 
som då rådde, var det många, som öppet 
visade sin vänskap och sympati. Visst 
var det många, som hölJo sig undan, 
men om dem vilja vi helst inte tala, utan 
blott prisa Gud för var och en som var 
trogen och i handling visade, att Jesus 
var hans frälsare. 

Det är nu ett hah-år sedan detta ägde 
rum, och under mellantiden ha vi för
sökt tillvarata de tillfällen, som getts. 
Redan nu kunna vi spåra en gudomlig 
ledning. Herren vi !le rena, luttra och 
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förnya sin bekännande skara här samt 
ge oss tillfällen att mera utåt sprida 
sanningens or.d. Det hände sig så, att 
vi lyckades hyra en gård, som lämpar 
sig väl som kapellgård. Där finns både 
hus för kapell och gästrum. I granngår
den bruka ett hundratal körkarlar rasta 
varannan natt. Vi satte i gång med 
kvällsmöten för dessa. Då körkarlarna 
hörde »musiken» från kapellet, komma 
de av nyfikenhet dit för att se vad som 
var å färde. Musikföreningen, om jag 
så får kalla den, bestod av fyra rnän, en 
orgelspelare, en trumslagare, en som 
med en matpinne slog på en gammal 
ringklocka samt en »textpekare». Den 
sistnämnde skulle kunna kallas anföra
re. Sångerna voro verkligt kinesiska, 
vad både innehåll och melodi beträffar. 
Det var en originell sång i stigande och 
fallande rytm. Körkarlarna lyssnade 
uppmärksamt i timmar till vår sång och 
vårt vittnesbörd och vi hoppas och bed
ja, att något korn måtte falla i god jord
mån och där bära frukt till evinnerligt 
liv. wIen inte bara för dessa män ha vi 
haft tillfälle att tjäna vår Gud och spri
da kunskap om hans stora frälsning. 
Bland sjuka och sårade har också ett 
rikt verksamhetsfält öppnats. 

Vidare berättar missionär Haglund 
om sin sjukdom på försommaren. En 
läkare ställde diagnosen till malaria, 
men en annan till nervfeber eller tyfoid. 
Febern hävdes dock så småningom och 
missionären har tydligen sedan inte haft 
några attacker av sjukdomen. Han sä
ger dock att platsen, där de hålla till, 
är ett tillhåll för moskiter, ormar och 
skorpioner. Två stora ormar ha vi dö
dat och flera ha synts till, skriver han. 

Trots alla trångmål och svårigheter 
ha vi likväl haft många glädjeämnen, 
fortsätter Ake Haglund och berättar 
om en trogen kristen vid namn Shen, 
som varje afton samlar gårdsfolk och 
grannar till bön. På detta sätt har Shen, 
som är silkestillverkare till yrket, vun
ni t sina två gesäller och sina båda söner 
för Gud. Han är också en villig offrare 
och har gjort stora framsteg i läran un

der de tre år han vari t en a ,·gjord kris
ten. 

I brevets senare avdelning berättar 
missionär Haglund om att även hans 
lilla dotter Inga-Britta varit sj uk i ma
laria. Detta inföll delvis samtidigt med 
Haglunds egen sjukdom och det blev 
alltså prövande dagar för makan, som 
ensam fick sköta dem bägge. När sjuk
domen väl var överstånden, kommo nya 
prövningar. Gula floden översvämma
de och missionsstationen omringades av 
vatten . Den våldsamma floden förde 
med sig allt, som kom i dess väg: hus, 
ved, träd, kreatur och människor. »Vi 
voro färdiga för flykt, om vårt hus 
skulle rasa. Men både det och yttermu
rarna höllo.» 

Mot detta står på nytt glädjande hän
delser. Vid ett stormöte i noy·ember döp
tes tolv personer på missionsstationen 
och aderton ute i distriktet. Familjen 
hade också sitt speciella glädjeämne un
der samma månad, då ännu en duktig, 
flicka föddes, Anna-Stina. Slutligen sä
ger missionär Haglund, att familjen 
fick fira en god jul och uttrycker sin 
förhoppning om att det nya året måtte 
bli gott och lyckligt. 

För missionens vänner i dessa trak
ter, som nyligen tagit del av dödsbudet 
om Ella Dahle, kan det vara av intresse 
att få höra underrättelser från en annan 
av de ungdomar, som senast lämnat Jön
köping för att på sin Herres och Mäs
tares kallelse träda i tjänst i ett fjärran 
och främmande land. 

K. G.A. 
CDr Jönköpings-Posten.) 

Några intryck från allmänna 
Svenska missionskonferensen 
l Örebro. 

Det råder intet tvivel om att le
damöter av missionsstyrelser, missionä
rer och missionärskandidater med läng
tan och stora förhoppningar S~lgO ham 
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emot Allmänna Svenska 11issionskonfe
rensen, som skulle hållas i Örebro den 
16-r8 april 1943. Och då de väl voro 
där, gav Gud dem rika, instruktiva, in
spirerande och välsignade dagar. Bara 
det att för första gången alla kyrkor, 
samfund och missionssällskap voro re
presenterade var något stort att tacka 
Gud för. Ej blott den yttre enheten 
fanns, utan i bibelstudier, föredrag, dis
kussioner och personlig samvaro märk
tes den uppriktiga viljan att gemensamt 
tjäna Guds rikes sak i världen. 

Konferensen leddes utomordentligt 
väl av Svenska Missionsrådets ordföran
de, professor K. B. Westman, som även 
i föredrag, predikningar och diskussio
ner gav mycket av värde. Som utländsk 
gäst hade biskop Axel 1tIalmström från 
Danmark infunnit sig. Han höll bl. a. 
ett med stort intresse åhört föredrag om 
nutida dansk mission. Det vore rent 
omöjligt att på dessa korta rader näm
na namnen på alla de talare och mis
sionsledare, som på ett eller annat sätt 
fingo förmedla välsignelse i form av 
kunskaper i Ordet eller om missionen 
samt vara Guds redskap till att upp
muntra och inspirera för fortsatt inten
sifierad tjänst för Guds rikes utbre
dande. 

Mycket fingo vi höra om skol- och 
församlingsverksamhet i Afrika. Att på 
vissa platser få arbeta bland exceptio
nellt stora skaror av ungdom måste va
ra synnerligen uppmuntrande men ock
så krävande. 1tIen de 550-600 olika 
sekterna måste bereda beldämman de 
problem i Sydafrika. Indien med sitt 
säregna kastväsen liksom ropar på 
unga, Gud hängivna missionärer, som 
kunna övervinna hindren och bringa in 
evangeiii ljus. Kina är landet, som nu 
liksom alltid har behov av självutgivan
de Kristi kämpar, vilka trotsa krig, 
hungersnöd och farsoter för att leda 
människor till Gud. Alla missionsfälten 
ropa på kristna förebedjare och skaffa
re. Insikt, sammanhållning och ande
kraft fordras för detta stora verk. 

Lå t mig här nämna ett par tillfällen, 

som särskilt etsat sig fast i en deltaga
res minne: Först den stora inlednings
gudstjänsten i Nikolai kyrka. »Guds 
dårskap är visare än människor» var 
budskapet. Tänk a"tt få ställa sig i en så
dan vis »dårskaps» tjärist ! Det är nåd! 
- Det andra mäktiga intrycket: Över 
hundratalet missionärer och missio
närskandidater stå framför de övriga 
deltagarna i Wasakyrkan. Alla bedja 
tyst om Guds kraft och väl-6ignelse över 
dessa evangelii budbärare och om öpp
nade vägar ut tilf de olika missionsfäl
ten. All Guds nåd behöves i denna prö
votid. - Det tredje mäktiga intrycket: 
Örebro konserthus är till bristnings
gränsen fyllt av människor, som sam
lats för att höra om missionskallelsen. 
Sex unga missionärskandidater tala om 
hur Guds kallelse nått dem, och de kalla 
andra att helt ställa sig till Herrens 
förfogande. Vi vilja ej tro att appellen 
var förgäves. 

Så har denna konferens fått utföra 
sin stora mission, och vi gå vidare i det 
praktiska tjänandet. Vi ha starkt för
nummit kallelsens storhet och ansvar, 
och vi vilja instämma med aposteln i 
orden: »Jag blyges icke för evangelium, 
ty det är en Guds kraft till frälsning 
för var och en som tror.» 

111artin. Bergiing. 

Ett ämbete men inget ämbetsverk. 

Vid ett möte för metodistpastorer i 
Stockholm nyligen höll pastor Göte 
Bergsten ett föredrag, varr han fram
höll att det finns ett ämbete i Kristi 
kyrka men intet ämbetsverk. Att vara 
kristen betyder att vara en frontsoldat 
vid den andliga fronten. »Rörelsens 
folk» får aldrig slå sig till ro. Det är 
olyckligt, när någon längtar till äm
betsverket. Vigningen till helig tjänst 
var en vigning till de n Heliges efter
följd. Vi representera icke något ämbets
verk utan den levande Kristus. Kristi 
kyrka är en arme stadd på marsch. 
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REDOVISNING 

för medel influtna· till "Svenska Missionen i Kina" under april 1943. 

Allmanna missionsmedel. 

526. Vid Länkmöte i Stockholm, 
»En blomma vid Elias bår» 

527. I. B., Duvbo, till »Mors mm
ne» ...................... . 

530. H. o. S. E., Duvbo, till 
»Ellas minne» ........... . 

531. 	 E. H., Uppsala ........... . 

532. M. L., ÅS, tillägg till koll. i 

ÅS 18/3, gm ]. S., ÅS ..... . 
533. 	 K. G.,' Leksand ........... . 

534. 	 A. H., Skövde ........... . 

535. 	 H. ]., Mariedam ......... . 

536. H. L., Huskvarna, »till Ella 

Dahles minne» ........... . 
537. 	 T. H., Almhult, i st. för 

blommor vid Ella Dahles bår 
538. Från hemmet, »krans till El-

Ias bår» ................. . 
539. 	 ]. A L., Jönköping, d:o ... . 
540. 	 I-I. o. W. P., Jönköping, d:o 
541. 	 H. A, Bottnaryd, d:o ..... 
542. 	 G. N. o. S. e, Jönköping, 

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

543. 	 K. A. med fru, Orsa, d:o .. 
545. 	 M. B., Stockholm, »tack till 

Gud för min kära Ella» ... . 
546. 	 B. N., Hudiksvall ......... . 

547. 	 »Okänd», gm D. N., Boden 
549. 	 Resebidrag ............... . 

551. 	 S. B...................... . 

552. 	 L. O., Stockholm, »tackof

fer» ..................... . 
553. 	 E. ]., Boden, till Johannes 

Aspbergs underh.......... . 
554. 	 F. F., Ostertelje ........... . 

555. 	 M. N., Virserum ......... . 

556. 	 A W., Stockholm, »14 mars» 
557. 	 Skintebo söndagsskola, gm O. 

G., Billdal ................ . 
558. 	 V. L., Stockholm, till O. Sty

relius underh.............. . 
559. 	 G. L, Stockholm ......... . 

560. 	 T. B., Yttervik ........... . 

562. 	 A W., Hästveda ......... . 

563. 	 Koll. vid missionsafton i 

Karlskoga, gm G. H., Karl
skoga .................. . 

564. 	 R. G., »14 mars» .......... . 

565. 	 E. H., Göteborg, »en liten 

kollektslan t» ............. . 
566. 	 K. ]., Rönnäng ........... . 

567. 	 D. o. e d'A, Nockeby, »till 

Georg Ekströms minne» .. , 
568. 	 Kinakretsen, Köping ..... . 
569. 	 B. R ..................... . 

574. 	 »Kinesernas Vänner», Jönkö

ping, »Våroffer» ......... . 

26:

10: 

10: -" 
2: 50 

10:
IS: 
10: 
10: 

5:

5:

50 : 
5: 

10: 
r'o:

10: 
10: 

50: 
10:
10: 
8: 50 
2: So 

50:

50:
2: 50 

25:
10: 

4: 23 

10: 
2: 50 

25:
10: 

28:
5: 

5: 
5: 

20:
40:

2: 50 

550: 

575· 

577· 
578. 

579· 
580. 
581. 
582 . 
583. 
584· 
585. 
586. 

592 . 

593· 

594· 

595· 

596. 
597· 
598. 
599· 

600. 

601. 

602. 
603. 
604· 
605· 
606. 
607· 
608. 
609· 
610. 
616. 

617. 

618. 

E. G., Norrtälje, »en evighets 
blomma .på lille Ingvars grav» 
H. H., Virserum, »Herrens 
tionde» ................... . 
Linneryds Nlfg ........... . 
K-a, K. F. U. K., Karls
krona, gm R. N.......... . 
Koll. på syfören. i Medle 2/3 
En vän i Skellefteå ....... . 
O. D., Frostkåge ......... . 
Koll. i Ersmark 6/3 ...... . 
Koll. i Kusmark 7/3 ..... . 
»Till min väns minne 9/3» .. 
Koll. i Fahlmark 10/3 ..... . 
E. H., Bergsholmen, sparb
medei ................... . 
Kinakretsen, Bureå, 13/3 ... . 
Koll. i Burå 1313 ....... . 
Fru S. Piteå ............. . 
R., i st. för koll. ......... . 
Del av koll. vid missionsda
gar i Pitå kyrka 19"-21 
mars ................... . 
Koll. i Medle 2313 ......... . 
M. S., E. o. A. ]., i st. för 
blommor vid P. ]. Enqvists' 
bår ..................... . 
Från Offerdagen i Skellefteå 
25/3 1.645: 97, samt koll. på 
kretssammandragning 3/3 
294: 03 ............ , ..... . 

G. o. G. F., »tackoffer», till 
lägg till offerdagen i Skellef
teå ................. , ... . 
E. o. V. L., d:o ........... . 
Koll. i Brännfors 27/3 ..... . 
D:o i Krångfors 27/3 ..... . 
Från Offers tun den i Skellef
tehamn 28/3 318: SI, i sparb. 
235:- ................... . 
Gåvor vid möte iVaruträsk 
30/3 ..................... . 
E. E., Ersnäs, »tack för bön~ 
hörelse» ................. . 
E. N., Ersnäs ............. . 

A. T., Brännfors ......... . 
Klemensnäs Kinakrets 31/3 
Koll. i d:os bönhus 31/3 ... . 
Burträsks Mfg.. , ......... . 
T. K., Storbrännan ....... . 

I. N., Rönnbäcken ........ . 

A. H., Bastuträsk ......... . 

Gåvor i Bastuträsk ....... . 

R. o. S., »en blomma på Mors 
grav» ................... . 
A. B., Hjoggböle, »en blom
ma på Fars grav» ....... . 
Del. av Oscars Ungdomsför
enings försälj n. 3/4 ....... . 

20:

50 : 

25:

50 :

78:
7: 50 

IS: 
24: 55 
61; 17 
25:
43:

12: 
30 : 13 
35:41 
10:
10:

300 : 

76: 36 

10: 

1.940: 

50 :
20:
31 : 37 
45: 39 

553: SI 

36: 

5: 
5: 
5: 

214: 
41: 08 

100: 
25:
5: 

50 : 

26: 35 

40:

10: 
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620. 	 B. o. K. L., Stockholm ... . 
621. 	 E. P., Mölnbo ........... . 

622. 	 ]. O. F. O., Uppsala, »till min

net av Ella Dahle» ....... . 
624. 	 »Bråbo Jungfrufören. », 

Kristdala ................. . 
625. 	 F. S., Kumla, »Minnesgåva 

I I april I830-1943» ....... . 
626. 	 Far och systrarna \V., N. 

Strömfors, offerdagen 25 
mars ..................... . 

627. 	 A. E. L., Kristinehamn, »i st. 
för blommor till Ella Dahles 
minne» ................... . 

628. 	 H.B., Jönköping, till d:o .. 
629. 	 A. A ., Mullsj ö , d:o ....... . 

630. 	 E. o. R ................. . 

632. 	 Södra K. F. U. K., Stock

holm ................... . 
633. 	 H. P., Karlstad ........... . 

636. 	 K. B., Dl1vbo ............. . 

637. 	 H. o. r. ]., Gbg ......... . 

638. 	 Habbelsbols Mfg ......... . 

639. 	 Hägerstads Mfgs symöte, 

koll. med anl. av I4 mars, gm 
H. H., Kättil stad ......... . 


640. 	 A.]., Alingsås, till. »1. T. B:s 
minne» ................. . 

641. 	 D:o, »Ella! Tack för din sto
ra insats för Guds rikes se
ger! » ................... . 

642. 	 Familjen H-n, »en blomma 
på Ella Dahles bår» ..... . 

646. 	 E. o. r. M., till »Ella Dahles 
minne» ................. . 

648. 	 N. P. P., Klippan .......... . 

649. 	 Koll. på K. F. U . K ., Trel

leborg ................... . 
650. 	 Länkarna i Lund, till Astrid 

Håkanssons underh. . ...... . 
651. 	 Kinakretsen, Lund, till d:o 
652. 	 E. O., Lund, till Äke Hag

lunds underh. . ........... . 

653· 	 C. H., Lund, till Estrid Sjö

ströms underh. . .......... . 

654. 	 Immanuelskyrkan, Malmö .. 
655. 	 Koll. på Ungdomsförbundet i 


Malmö ................. . 

656. 	 Offergåvor på K. F. U. M., 

Malmö 5/4 ............... . 
657· 	 Fam. W., Malmö, »i st. för 

blommor vid Ella Dahles bår» 
658. E. o. B. C. . .............. . 
659· Koll. i Ulriksdal 8/4 ...... . 
660. D:o i Ekenässjön 9/4. ..... . 
66!. D:o i Markestad 10/4 ..... . 
662. E. O. F. S., Höreda ....... . 
663· »Onämnd, ett löfte» ....... . 
664· »Ett h€tnbiträde, som har så 

oändligt mycket att tacka 
Gud för» ................ . 

665. 	 »En gammal missionsvän » .. 
f566. 	 Kinakretsens i Eksjö offer

dag ...................... . 

35: 
5: 

10: 

300: 

20: 

20: 

10: 
10: 
10: 

100: 

5: 
2: 50 

10: 
20:
25: 

? ....
-J' 

5:

10: 
20: 

27: 86 

70: 
75:

IO:

10: 
20:

55:

201: 01 

15:
10:

130: 50 
I3: 66 
13: 87 
40:

100: 

20:
200:

1.025: 

667. 	 M. o. G. o. B. A., Eksjö .... 
668. 	 Koll. i Församlingshuset, 

Kalmar 13/4 ............. . 
669· 	 Resebidrag, gm O. E., Kal

mar ..................... . . 
670. 	 E. ]., Lannaskedebrunn ... . 
676. 	 Ps. 121: I, 2 ............. . 

677. 	 Koll. vid M. Lindens besök i 

Hälsingborg, gm K. F. U. K., 
Hälsingborg .............. . 

678. 	 M. P., Mur jek, »en liten 
blomma vid Ella Dahles bår» 

682. 	 N. P. E ., Storhögen ....... . 

683. 	 Efterskörd till Offerdagen i 

Skelleftehamn 28/3 ....... . 
684. 	 Rantens lilla s yförening '" 
685. 	 Betelförsamlingen, Stenstan, 

Holmestad, till Maria Pet
ter,ssons underh............ . 

686. 	 O. D., Jönköping, »för ' en 
konsultation» ............. . 

687. 	 F. V. H., Ängby ........ .. 

688. 	 K. D., Växiö »med tack för 

Ella Dahles ljusa minne» .. 
689. 	 E. R ., Växiö ............ .. 

690. 	 En!. avlidna fru Emelia Wes

terströms önskan, gm r. O., 
Stockholm ................ . 

692. 	 A. M., Sunnanå, gm A. B., 
Skellefteå ................ . 

693· 	 M. L., »tack för Elias min
ne», gm d:o ............. . 

694. 	 V. B., sparbössemedel, gm d:o 
695. 	 A. N., Alviken ........... . 

696. 	 Onämnd, Lannaskedebrunn 
699. 	 K. K., Björköby ......... . 

700. B. T., Linköping ......... . 
70!. Brobacka Mfg, »årsbidrag» 
702. 	 Danderyds Kyrkl. Ungdoms

krets .................... . 
703. 	 Missionssyföreningen i Vär

na 9/4 ................... . 

704· Koll. i Värna 10/4 ........ . 

705· Del av försäljning i Gräv

sten 	10/4 ................. . 

706. 	 Koll. vid högmässan i Värna 

kyrka 11/4 ................ . 

707· D:o i Grebo kyrka II/4 ... . 

708. 	 Vid kyrkkaffe i Grebo kom

munalhus ............... . 

709. Overskott vid kaffeservering

en i d:o 11/4 ........... .. 
710. Grebo kyrkl. syför~nings Sy

möte 12/4 ................ . 
711. D:ogåva ................. . 
7I2. Grebo Ungdomsförening .. 
713. 	 Koll. i Värna 13/4 ....... . 

714. 	 A. P., Grebo ............. . 

7 1 5. 	 »Avbetalning» ............ . 

716. 	 Koll. vid syförening i Egel

sta, Vretstorp ............ . 

717· D:o i Blikstorp .......... . 

718. 	 M. R., Blikstorp, resebidrag 
7 19. 	 Koll, i Madäng ........... . 
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10 : 
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200: 
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5: 
50:
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72 0.. 

72 1. 

731. 

732 . 

733· 
734· 
735· 

741. 
742 . 

743· 

744· 
745· 
746. 
747· 

750.· 
75!. 
753· 

754· 

755· 

756. 

528. 

52 9. 

544· 

548. 

550.· 
561. 

570.· 

Ungd.-fören., Madäng ..... . 
Fru Emma PetterssDns, Ti
dahDlm, sista gåva ....... . 

KinaIänkarna i Umeå ..... . 
G. G., till »ElIa Dahles min
ne» ..................... . 
J. o. lvI. v. M., StockhDlm .. 
H. L., Finspång, sparbössa. 
G. o. T. N., Norredsbyn ... . 
R. R., Gusum ............ . 

»I st. för blommDr vid fru 
Amalia Thurfjells i BDden 
bån), gm E . J........... . 
Kinakretsen, Köping, spar-
b össa ............ .. ..... . 
E. F., Nässjö, »en blomma på 
Nils Styrelius' bår» ..... . 
KDll. i MölnbD påskdagen .. 
Gåva på Vännebo, MölnbD .. 
»Vid en födelsedagsfest d. 
22/4 lämn. kDllekt till S. M. 
K >I , gm S. J. Eksjö ...... . 
Kinakretsen, Karlstad, gm H . 
P., Karlstad ..... . ........ . 
Källeryds Mfg ........... . 
Del av kDll. vid östersunds 
kDnf...................... . 
H. P., Månsåsen , »till sin 
mors minne», gm r. P., Gärd
sta ...................... . 
Akers Mfs................ . 
Sunne K. U. F., Orrviken .. 
A. S., Björköby ......... . 
Daggryningen i K. M. A., till 
Birgit Berglings underh., 
dyrt. t. ................... . 
M. S., Visby, gm G. W .. . 
L. o. R., Ekenässjön ..... . 
Offer vid två kretsmöten, gm 
G. H., Luleå ............ . 
KDII. vid Selfrid Erikssons 
föredr. i Domkyrkan, gm d:o 
r. K ., Linköping, till Ebba 
Videns underh. . .......... . 
Gå va fr. Häggenås 

50 : 

20:

90.:

5:
lOD: 

20.: 75 
5'
5: 

33: 33 

15: 
60.:

10: 25 

3D : 50. 

90.:
75:

86: 76 

5: 
ID: 

50.:
50.:

135: 
5: 

20.:

ID: 
10.:-

KrDnor 14·0.45: 33 

Särskilda ändamål. 

A. B., Duvbo, till r. Ackzell 

för kvinnoarb i Tali ..... . 5:-

Kinasyföreningen, Ljungby, 

till d :os arb. . ............ . 40.0.: 
Till Anna Spiras minne för 

lidande kina-barn ......... . 10.:
K. L., Are, till Hanna Wang, 

att anv. efter gottf. ....... . 7: 50. 

E. M., till Arne Bendtz arb. 5: 
A. W., Hästveda, till Elna 
Lenell, att anv. eft. gottf... 10.:
G. L., Pengsjöby, till d:o för 
d:o ...................... . 10.: 

571. 

572. 

573. 

61 I. 

612. 

613. 

614. 

615. 
619. 

623. 
631. 

634. 

635. 

643. 

644. 

645. 
647. 

671. 
672. 

673. 

674. 
675. 

679. 

680.. 

681. 

691. 

697. 

698. 

D . P., Tingsryd, till Ingeborg 
Ackzel1 för verksamheten .. 
Yngl. föreningen Libanon, 
Gbg, till eva ng. underh. .., 

G.]., Umeå, till Thyra Lind
gren, att anv. eft. gDttf. 
15:-; till Hanna \i'/ang d:o 
15:-; till Arne Bendtz, att 
anv. för krigsfångar I S:-.. 
»Morgongryningen » F jällbo
heden, till en gosse i Barnh. 
Sinan .................... . 
Daggryningen, Skellefteå, till 
Estrid Sjöström 100:-; till 
Maja Lundmark 100.:-, att 
anv. eft. gDttf ........... . 
KDII. i S. Renbergsvattnet, till 
Barnhemmet, Sina n ....... . 
E. N., Ystad, till Maria Ny-
lin, att anv. eft. gDttf. ..... . 
H. B., Alundspy, till de nödl. 
J N., Malmö, till Maria Pet
terssons barnh. . .......... . 
r. J., Robertsfors, till d:o .. 
E. N., till Dagny NDrdgren, 
att anv. efter gDttf........ . 
S. F., Herrljunga, till Barn
hemmet i Sinan .......... . 
Onämnd, till de hungrande i 
Kina ................... . 
E. R. o. E. A., till de hung
rande i Honan, Kina ..... . 
E. D. r. M., till »Nils Styre
tius minne», till Olga Styre
lius, att anv. efter gottf..... 
D:o till Barnhemmet i Sinan 
r. P., Hasslerör, till Barn
hemmet i Sinan ......... . 
Klippans K. F. U. K. till d:o 
A. L., Malmö, till Astrid Hå
kansson, att anv. eft. gottf. 
H. K., Ekenässjön, till Eb
ba Viden, att anv. eft. gottf. 
S. D. M. K. d:o till d:o .... 
»Ett försålt förkläde », till 
Barnhemmet i Sinan ..... . 
S. S., Hälsingborg, till Ida 
Söderberg, att anv. enl. över
ensk. . ................... . 
K. F. U. oM., Luleå, till Jo
hannes Aspberg, att anv. enl. 
gDttf. ..................... . 
»MDrgongryningen», FjällbD
heden, för en gosse i Barn
hemmet, Sinan ........... . 
N. V., StockhDlm, till Barn
hemmet i Sinan ......... . 
S. B., Stockholm, till de nöd l. 
i Kina ................... . 
Insaml. vid fru Emma Lund
grens, Nora, begravning den 
II/4, till JDhannes Aspberg, 
att anv. eft. gDttf. . ...... . 
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722 . Josef och Marianne, »tack för 
oförskylld glädje», t. Barn
hemmet i Sihan ................... 100:

723. 	 »Tack», till d:o .. ...................... 5°: 
E. B., Stockholm, till de nöd!. 737· 
i hungersnödsprov. i Kina IOO:

738. S. B., Stockholm, till d:o · . 10:

739· A. · .S., Stockholm, till d:o 10:

740. 	 Från Daggryningen i K. M. 
A., till flickskol. i Kina för 
1/2 år ....................................... 3.000 : 

748. K. N., Sävsjö, till Maria Pet
terssons bamh. ........................ 20:
S. T., Nockeby, för en bi749· 
belkv; underh. Yungtsi .......... 5°: 

752. 	 Bamhemsvänner, Algarås, till · 
Maria Petterssons bamh. · . 20:

Kronor 5.740 : 44 

S. M. K:s Pensionsfond. 

757. 	 Syföreningen n: r 3, Sthlm_._.__...:..7..:..9_:...:..7-,,-S 
Kronor 79: 75 

Allmänna missionsmedel 14.0-15: 33 

Särskilda ändamål 5.740: 44 

S. M. K:s Pensionsfond 79:75 

Summa under april 1943 Kronor 19.866: 52 

Med 	varmt tack till varje givare! 

»Med underbara gärningar bönhör du oss 
rättfärdighet, du, vår frälsnirt,gs Gud.» 

Ps. 65: 6. 

Missionstidningen 


Sinims Land, 


organ för Svenska Missionen Kina, 

utkommer 1943 i sin 48:e årgång. 

Tidningen utkommer· med 20 nummer om 
året. Den innehåller uppbyggelseartiklar, 
brev från missionärerna, berättelser från 
missionsfältet, meddelanden om hemarbetet 
och missionsnotiser från olika fält. 

Tidningen kostar: helt år kr. 2: 50, halvAr 
kr. I: SO, ett kvartal kr. o: 90 . 

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

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

Provnummer sändas på begäran gratis och 

portofritt. 
R edak tione,.. 

Bed för missionärerna! 

Skrhttill missionärerna! 

IN NEH ÅL L: 
»)Petrus skulle förhärliga Gud,>. - Från Red. 'och Exp. - S. ·M. K :s Bibel~ och Ungdoms::: 
veckor sommaren 1943. - Från missionärerna. - Några intryck från allmänna Svenska Mis" 

sionskonferensen i Örebro. - 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 ·19n 
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»UPPTAGEN I HÄRLIGHETEN.» 

Dessa ord äro hämtade ur den "tros

bekärmelse" som väl torde vara ur
sprung~t till den som än i dc:tg läses i 
alla världens kyrkor. Den återfinne~ i 

Tim. 3.: I6 och hör på .det närma,st~ 
samman med den högtid som vi gå att 
fira torsdagen den 3 juni, Kristi him
melsfärdsdag vilken ju sedan gam
malt är vår missions årshögtidsdag. 

Den vår Frälsares upphöjelse i här
ligheten, som var det ~lutgiltiga inseg
let på hans segerrika fullföljande av 
den sändning som Fadern anförtrott 
honom, framskymtar bl. a. i inledning
en till romarbrevet: "Evangelium om 
hans Son, vilken såsom· människa j 

köttet är född av Davids säd, och så
som helig andevarelse är med kraft 
bevisad vara Guds Son, allt ifrån upp
ståndelsen från de döda." (Rom. I: 3, 
4.) Till honom,den i härligheten Upp
höjde, manas vi också att blicka upp 
för att utrustas med den kraft som vi 
behöva för att väl ,!fullborda det lopp 
som är oss förelagt: "M;å vi se på J e
sus, trons hövding och fullkomnare, på 
honom, som i stället för att taga den 
glädje som låg framför honom; utstod 
korsets lidande och aktade smäleken 
för' intet och som nu. sitter på hÖgra 
sidan om Guds tron." (Hebr. I2: 2.) 
Maningen fortsätter: "Ja, på honom, 
som har utstått så mycken gensägelse 
av syndare, på honom mån I tänka, så 
att I icke tröttnen och uppgivens i edra 
själar." Här knytes bandet samman 
som förenar oss med den Upphöjde. 
Hans ,väg genom jordelivet känneteck
nades av ett lidande som utan tvivel 
ofta satte hans ståndaktighet på prov~ 

Även vi - både som enskilda och som 
mission ' - bii utsatta för missräkning
ar, motstånd, prövningar av de mest 
skilda slag som sätta.vår· tro och- vår 
stånd,akti.ghet på,kännbara prov. Tänk · 
t. ex. blott på vad det betyder för våra 
syskon på fältet att vara instängda år 
efter år inom ett litet område och fin

na sig bevakade och misstänkta aven 
ockupationsmakt, att , se sin fåtaliga 
skara minskad genom dödsfall som 
plocka bort ,några av de till synes 
omistligaste, att sväva i ständig oviss
het om möjligheten att få penningre
missor i tid och att !finna dem mins
kade genom ogynnsamma växelkurser 
och deras köpkr~~t reducerad genom 
våldsamma prisstegringar. 

Dessa prövningar, om än högelige~ 
kännbara, gälla i stort sett yttre förhål
.landen. Vida svårare att uthärda äro de 
som gälla de andliga förhållandena: 
svikna förhoppningar med avseende på 
den ene eller andre som synts på god 
väg att bliva en kristen och kan
ske en välbehö,vlig medarbetare, eller 
t. o. m. allvarliga karaktärsfel hos så
dana som länge inneh~ft förtroende
poster. Med innerligt' tack till Gud 
kunna vi nog säga att sådana fall inom 
vårt fält äro ytterst sällsynta, men de 
som inträffa äro så mycket mer prö
vande, då de förekomma. 

Vi ha berört några av de prövning
ar, med vilka våra syskon på fältet ha: 
att kämpa, men vi själva då - ha vi 
inga prövningar att övervinna? Jag
taiar , inte om de tålamodsprov som 
ransoneringar av skilda slag utsätta: 
oss för- .de .äro lätta: att komma tiU 
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rätta med - men jag tänker på den för
lamande inverkan som världsläget . i 
stort utsätter 'vår tro för, eller den åter
verkan i smått som detta har på oss 
som missionsvänner. Hur lätt går det 

inte' att missionsnitet slappas, då det 
saknar den näring som kommer genom 
brev från fältet eller då givandet för
svåras genom höjda skatter och andra 
ofrånkomliga utgifter. 

Om vi än lägga samman alla de pröv
ningar vi ha eller mena oss ha att ge
nomgå, huru försvinnande små bliva de 
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icke i jämförelse med· dem som vår tros 
hövding och fullkomnare hade att ge
nomkämpa. Vi fira hans upphöjelse i 
härligheten, men besinna vi att hans 
väg till denna upphöjelse gick genom 
otaliga steg i ståndaktighet och villig
het att lida? Detta är den väg som 
också vi ha att gå och som vi av ho
nom kunna få kraft att gå dag efter 
dag, till dess vi få intaga platsen vid 

. hans sida i härligheten. 

Karl Fries. 

Svenska Missionens i Kina berättelse för 

dess 56:e verksamhetsår. 


Återblick från fältet. 

Hos profeten Jesaja står det i det 
femtionde kapitlet, att han gjorde sin 
panna hård, och till Jeremia lovar Her
ren som en särskild nådegåva ett sådant 
hårdnande. Det behövdes i deras tid, öch 
även i vår tid behöves ett härdande in
flytande, som kommer oss att motstå 
all vekhet och känslosamhet, för att vi 
skola kunna i Guds tjänst uthärda tryc
ket av de yttre förhållandena och motstå 
alla djävulens angrepp. Det behövs ock
så nåd att kunna efterlikna vår Fräl
sare, då han vid anträdande av den sis
ta färden till Jerusalem satte sitt an
sikte fast och orubbligt mot resans mål 
och uppfyllandet av sin livsuppgift. En
dast så kunna vi bevaras från att se 
oss tillbaka med handen på plogen, när 
nöd och lidande, sorg och missräkning 
möta oss, varhelst fåran skall gå fram; 
och när själafiendens försök inifrån så
väl som utifrån äro ägnade att beröva 
oss frimodigheten och dess lön. 

*

Frånvaron av årsberättelse från fäl
tet vid förra årsmötet ävensom de långa 

tiderna utan meddelande härifrån ha nog 
på visst sätt upplyst missionens vänner 
om allmänna arten av våra omständig
heter, särskilt inom det besatta områ
det, men för att söka ge något djupare 
inblick i förhållandena skall jag än en 
gång söka få en överblick hemsänd. Den 
förra och en mängd brev, skrivna under 
olika perioder av de gångna sexton må
naderna, ha kommit tillbaka såsom obe
ställbara. 

Låt oss först gå till svårigheterna för 
att f å dem ur vägen ! Under året 194 I 

var det isynnerhet inom det fria områ
det som det ekonomiska -trycket börja
de kännas tungt, till en stor del på 
grund av den inhemska valutans mins
kade köpkraft och varutillförselns otill
räcklighet samt, vad missionen beträf
far, våra tillgångars infrysning vid 
årets slut och de frigivna summornas 
nedsatta värde. Därigenom minskades 
~fterhand Missionens möjligheter till 
insats i den kristliga verksamheten, 
på samma gång som det överallt blev 
svårare att .· erhålla lämpliga arbets
krafter: Såväl fosterlandskärleken som 
behovet av bättre utkomst drog de 
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unga in i andra arbetsuppgifter. Den 
andliga atmosfären blev alltså mer 
betryckt, särskilt när den ena mIS
sionsstationen efter den andra blev 
krigsskadad eller helt eller delvis tagen 
i besittning av krigsmakten, så att mis
sionärerna måste flytta till landet el1er 
andra mindre utsatta platser. Skolverk
samheten måste delvis indragas, resor
na på fältet fördyrades, så att de väsent
ligen beskuros, försåvitt de ej kunde fö

retagas till fots eller på cykel. Blott få 
tillfällen till sommarvila gåvos, och inga 
nya krafter ankommo för att ersätta de 
få (Selfrid och Hanna Eriksson samt 
Astrid Löfgren), som kunde resa hem, 
eller sätta andra fria för behövlig hem
semester. För missionärerna inom det 
besatta området vägrades i stort sett till
stånd för resor inom fältet annat än kor
tare besök på någon station i trängande 
ärenden, och efter det s. k. stillahavs
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krigets utbrott höl10s vi ännu strängare 
bevakade och underkastades upprepade 
"ingående undersökningar. Under det 
näst förflutna året kom därtill hungers
nöden på grund av inom stora områden 
felslagen skörd och nödvändigheten av 
att med ti1.l buds stående medel lindra 
densamma. Denna nödhjälpsutdelning 
ökar väsentligen arbetsbördan för våra 
redan hårt ansträngda kamrater inom 
det svårast angripna området. En väl
signelse är att Barnhemmet, vars ställ
ning blivit synnerligen svår, härvid även 
kommi t med bland de understödda. Det 
sista, svåra slaget var förlusten av Nils 
Styrel ius, ledare för verksamheten in
om den fria delen av fältet. Det är som 
om Gud ville rycka undan alla stöd, som 
vi i någon mån velat lita på, för att gö
ra oss yttermera helt beroende av Ho
nom allena. 

Under all t detta har Herren dock vi
sat sig trofast. Våra timliga behov ha 
fyllts, i det växelkursen i viss mån mot
verkat valutans försvagade köpkraft. 
Församlingarna ha i stor utsträckning 
-och med glädjande offervillighet över
tagit ansvar för verksamhetens bedri
vande, så att arbetet lidi t mycket mind
re avbräck. än man kunnat vänta. S å 
vitt jag vet, ha inga av missionens ar
betare, utländska eller infödda, förlorat 
livet genom luftangrepp eller andra kri
giska åtgärder, fastän stundom öyer
hängande fara vari t för handen. Hälso
tillståndet har även varit bättre, än man 
kunnat vänta, om än febersjukdomar och 
annan svaghet i en del fall och i andra 
organiska åkommor, som krävt operati
va ingrepp, fört somliga av oss in i dö
<:lens påtagliga närhet. Översvämning 
och hungersnöd synas, åtminstone i en 
del fall, ha verkat som en förberedelse 
för andligt uppvaknande, och själva den 
stora förlusten genom Nils Styrelius' 
frånfälle blev en anledning till väckelse 
vid minnesgudstjänsten efter honom. Så 
vänder Herren än i dag det onda till 
godo, och yi få mi tt i sorg och betryck 
tacka Gud och fatta mod. Ä ven beträf
,fande de många besvärligheter, som vi 

ännu ej sett utgången av, såsom t. ex. 
vägran att ge tillstånd till Estrid Sjö
ström och Dagny Nordgren att återvän
da från kusten, kunna vi lita på, att de 
skola tjäna något högre syfte, och så få 
vi även därutinnan som i allt annat, som 
vi ej förstå, öva oss i att med hoppfull 
förtröstan vara stilla och förbida Her
ren. 

Inga statistiska uppgifter ha kunnat 
insamlas. Allt som tyder på undersök
ning av ställningar och förhållanden är 
särskilt misstänkt, så att t. 0_ m_ en del 
räkenskaper fastnat vid undersökning 
av posten, och därför är det bäst att ej 
ge anledning till misstankar eller miss
förstånd. Vi ha dock kunnat konstatera 
en väsentlig utveckling av församling
ens självverksamhet, både evangelise
rande och undervisande och personligt 
frivilligt arbete därbredvid. Självunder
hållande arbetare eller sådana, som er
hålla personliga bidrag, utan att detta 
befordras genom församlingsorganisa
tionen, utföra ett värdefull t ' arbete in
om församlingsvården. Här inom det be
satta området finnes en kringflyttande 
skola för undervisning av yngre krafter 
och deras fostran för framtida tjänst. 
Det något likartade arbete, som bedri
vits söder om floden mera speciellt för 
unga kvinnor, har visserligen stått un
der missionärs ledning, men i ej ringa 
mån understötts av de infödda kristna. 
Utbildningen av lärarinnor och bibel
kvinnor väster om floden har visserli
gen måst begränsas, men den har kvali
tativt varit stark och genom praktisk 
tillämpning blivit en inspiration för om
givningen. Missionärernas förnäms~a 
uppgift har varit i undervisningen, så
som i bibelkurser, kvinno- och ung
domsskolor och församlingens uppbyg
gelse i allmänhet, samt i råd och hjälp 
beträffande anordningar för verksam
heten ävensom en del sjukvård. Egent
lig sjukhusverksamhet har blott bedri
vits i Yuncheng, där ,de två' väster
ländskt utbildade läkarna med -ett antal 
elever och assistenter utfört ett välsig
nelsebringande arbete. En evangelist ger 
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särskild tid åt de sjukas andliga vård, 
varjämte många frivilliga krafter ägna 
större eller mindre tid åt möten och per
sonliga besök på sjukhuset. Antalet döp
ta har möjligen gått ned något, huvud
sakligen på grund av svårigheten att 
samla de omvända till dopundervisning, 
men däremot har antalet bekännande 

ens kontroll, uppifrån ända ned till de 
olika distrikten. Dock har ännu intet 
ingrepp gjorts i trosbekännelse eller 
självstyrelse, men inga . utländska ele
ment få finnas i den, andra än av den 
härskande rasen. Vi såsom neutrala få 
dock fortfarande deltaga i arbetet, och 
det goda förhållandet mellan församling 

Kristna ledare och missionärer, samlade i Kina innan kriget bröt ut. 

troende på landsbygden stigit i hög grad 
över hela fältet. De hungra efter under
visning och köpa så många biblar och 
testamenten, som kunna uppbringas. 
Sångboksförrådet har tyvärr tagit slut 
på denna sidan, och ingen ny upplaga 
kan f. n. åstadkommas, vilket medför en 
stor brist i arbetet. 

De tentativa anordningarna från myn
digheternas sida att åvägabringa en för
enad kyrka för norra delen av landet 
har hittills blott nått till en förening 
av kyrkor, vilken står under regering

och mission uppmuntras. Utvecklingen 
skall utvisa i vad mån detta försök kan 
tjäna till att åstadkomma enighet bland 
de många olikartade riktningar, som re
presenteras i detta stora land, utan att 
samvetsfriheten beskäres. 

Våra missionsstationer på den besatta 
delen av fältet ha lån::tts till församling
arna att användas i verksamheten, mis
sionärsbostäderna dock undantagna så 
länge missionärerna äro kvar på fältet, 
men då arbetet bedrives som förut, så 
är förändringen egentligen blott i för
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hållande till myndigheterna. Skulorna, 
även de som till större eller mindre del 
underhållas av missionsmedd, ha i vad 
angår ansvar och ledning hel t överta
gits av församlingarna. Det krävs i 
dessa tider stor offervilja blch1d de krist
na i gemen och självförsakelse å lärar
personalens sida för att kunna hålla det
ta arbete vid makt. lvIen de såväl som vi 
inse dess stora betydelse för den kom
mande generationen i allmänhet och be
redande av ledare och arbetskrafter in
om den kristna församlingen i synner
het, så att vi gemensamt göra allt för 
a:: möta såväl behoven som myndighe
ternas krav b~träffande organisation, 
kurser m. m. Det är stort att kristen
domsundervisningen fortfarande får be
drivas, och att eleverna få deltaga i sko
lans andaktsstunder såväl som i den of
fentliga gudstjänsten. Att Svenska Slw
lans byggnader på Kikungshan överta
gits som lån av den härskande krigsmak
kn berör ju ej, strängt taget, vårt arbe
te, men att överenskommelsen tillkom
mit under sådana former, att en viss sä
kerhet vunnits för egendomens återstäl
lande eller ersättning för liden åverkan, 
~ir till stor del att tillskriva Hugo Lin
ders vistelse på platsen och hans vård 
om denna och andras egendom därstä
des. Han har för övrigt, vad mer är, 
fått ge andlig hjälp åt den kristna för
samlingen där under dessa år och lotsa 
dem genom mången svår passage. 

Så har Herren hulpit och uppehållit 
oss under de gångna åren och fört sitt 
verk framåt, även då det sett mest hot
fullt ut, och vi tacka Gud för hans tro
fasta omvårdnad. Vi tacka även för mi s
sionsvännernas trogna kärlek och om
tanke samt det offersinne, som alltjämt 
gör dem till Herrens skaffare, genom 
vilkas offertjänst våra och arbetets be
hov blivit fyllda. Samtidigt tacka vi 
Gud, att han har utvägar att fylla be
hoven även om och när vägen från och 
till vårt hemland skulle stängas. »Gören 
eder intet bekymmer.» Fil. 4: 6, 7. 

Carl F. Blom. 

* 

Verksamheten i hemlandet. 

Kommitten Såsom ny suppleant i kom
Iför Svens- mitten har, sedan föregå
ka Missio- ende årsberättelse skrevs, 
nen i Kina. invalts pastorn vid Betes

dakyrkan i Stockholm, Ar
thur Johanson. 

Kommittens funktionärer äro: fil. dr 
Karl Fries, ordförande, kapten Oscar 
von l\-lalmborg, vice ordförande, mis-

Pastor Arthur Johanson. 

sionsföreståndare :Martin Linden, 2 :dre 
vice ordförande samt fröken Lisa Blom, 
kassaförval tare. 

Arbetsutskottets ordinarie ledamöter 
äro: dr Karl Fries, kapten Oscar von 
Malmborg, missionsföresfåndare Mar
tin Linden, fröken Lisa Blom och mu
sikdirektör Harald Gillgren. Supplean
ter äro: komminister Johan Hoff och 
tandläkare Josef von Malmborg. 

Kommittens sekreterare är missionär 
lvfartin Bergling. 

Fullständig uppgift på kommittens le
damöter återfinnes i »Förteckning på 
kommitterade, missionärer och ombud», 
införd längre fram i detta nummer av 
vår tidning. 

Kvinno- Inom S.M. K:s kvinno
kommitten. kommitte har under året 

lIlga förändringar inträtt. 
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Kommitte- Tyvärr ha vi på länge ej 
erna i haft någon förbi'ndelse med 
U. S. A. de tvenne kommitteerna i 

U. S. A. 

Missionärs- Den 16 oktober 1942 be
kåren. hagade det Herren att till 

sig hemkalla missiollär 
Nils Styrelius efter 33 års trogen och 
välsignad gärning i Kina. 11ed tack
samhet minnas vi denne Herrens benå
dade tjänare. 

Den IS mars I943 fick äyen missio
nären, fröken Ella Dahle hembud efter 
en, mänskligt sett, all tför kort missions
period på 6 år. Välsignat vare hennes 
ljusa minne! 

Fröken Gerty Kallgren, som avskil
des för tjänst inom S. NI. K. har ut
trätt ur Missionen och antagits såsom 
missionärskandidat i Svenska Baptist
missionen. Vi önska henne Guds rika 
välsignelse i gärningen inom sagda mis
son. 

Vid kommittens sammanträde den 13 
maj 1942 fattades beslut om att antaga 
hr Curt Sy,ensson, Norrköping, såsom 
missionär inom Svenska 11issionen i 
Kina. 

För övrigt ha inga förändringar skett 
inom missionärskåren. 

Missions- Trettondagens missions
resor och högtid hölls som vanligt i 
möten. Betesdakyrkan i Stock

holm, så även 14-marsmö
tet i år. Det är i år 50 år sedan dessa 
senare möten börj ade hål l as. 

Tvenne större minnesgudstjänster ha 
avhållits. Dels en i Stockholm efter 
missionär Nils Styrelius, dels en i Jön
köping efter fröken Ella Dahle. Båda 
voro gripande och rikt givande stun
der. 

Många och långa resor inom vi tt skil
da delar av landet ha företagits av hem
mavarande missionärer och hemarbeta
re. Vi vilja tro att missionsintresse upp
väcl.::t·s och' stärkts därigenom. Stor och 
rik har den kärlek vari t, varmed mis
sionens representanter mottagits över

all t. Gud signe alla de hem som väl
villigt öppnats för oss, och löne Han 
alla dem som kärleksfullt bidragit till 
att kyrkor och , bönehus upplåtits för 
S. NI. K:s möten! 

Bild från »veckan» i Så·var. 

Bibel- och Det för S. NI. K. så min
Ungdoms nesrika Mauritzberg är 
veckor. sålt, ' och vi kunna ej ha 

våra »veckor» där numera. 
Dock beredde Herren oss tvenne rikt 
välsignade Bibel- och Ungdomsveckor 
även år 1942. Den första hölls vid Hols
bybrunn i Småland under tiden elen 19 
-25 juni och den andra i Sävar utan
för Umeå under tiden den 29 juli-2 
augusti. För de oförglömligt uppbygg
liga daga rna på dessa platser stå vi öd
mjukt tacksamma inför Gud, men även 
i stor tacksamhetsskuld till de Herrens 
redskap, som villigt planlagt, ordnat 
och tj~i.nat. 
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·Missions- Fröken Lisa Blom, Mis
expeditio sionens mångåriga kassör, 
rien. har utsetts till kassaför

val tare, och förra bi trädan
de kassören, fru Svea Pettersson är nu 
ordinari e kassör. N ågra andra föränd
ringar i missionsexpedi tionens personal 
eller arbetsuppgifter ha ej ägt rum. Vi 
stå i stor och djupt känd tacksamhets
skuld för all den glädje och uppmuntran 
som på mångfaldigt sätt, genom brev" 
personliga besök, men framförallt ge
nom trogen gemenskap i förbön, kom
mit expeditionsarbetets gärning och 
dess arbetare till del. 

Deltagare i tisdags- och fredagsböne
mötena, »Kinalänkarn~s » möten samt 
syföreningarna I och II ha som regel 
samlats å expeditionen, som mer och 
mer blivit centrum för :Missionens re
gelbundna arbete i Stockholm. 

Missionens Julkalendern »Hans Stjär
publika- na i östern » utgavs i hös-
tioner. tas för 39 :de gången. Vi 

-tacka varmt alla dem, som 
hjälpt oss med spridningen av den, lik
som av »NIissionstidningen Sinims 
Land », soin i år utges i sin 48 :de år
gång. 

I detta sammanhang må nämnas ett 
ord om tidningen »Sanningsvittnet», 
som innevarande vår upphört att utgi
vas. Denna tidning har på sin tid varit 
av stor betydelse för Svenska Missio
nen i Kina. Från :Missionens begynnelse 
år 1887 till och med år 1895 infördes 
S. NI. K:s gåvoredovisningar och brev
nyheter från Kina i »Sanningsvi ttnet ». 
Först fr. o. m. januari 1896 började 
nämligen »NIissionstidningen Sinims 
Land» att utgivas. Vi tacka Gud för vad 
»Sanningsvittnet» betytt för Svenska 
:Missionen i Kina i dess begynnelseår, 
liksom vi även med tacksamhet minnas 
all annan rik välsignelse vi hört att 
»Sanningsvittnet» fått förmedla under 
gångna å r. 

Missionens Vi ha all anledning öd
ekonomi. mjukt tacka Herren, som 

genom sina trogna skaffa

re under å r 1942 till missionskassan 
förmedlat ett större belopp gåvomedel 
än under år 1941. D.etaljerna framgå ay 
den ekonomiska redovisningen omedel
bart .efter denna redogörelse. Inflation 
och dyrtid i förbindelse med hungers
nöd i Kina sätta stora krav på missions
kassan, och vi äro tacksamma för alla 
de medel, som kunna sändas ut till mis
sionsfältet. 

Axel och Efter änkefru Hanna 
Hanna Lindmarks frånfälle den 
Lind", 15 nov. 1941 framgick av 
marks makarna Lindmarks testa
testamente. mente att, sedan legat på 

omkring 100.000:- kro
nor utbetalats till vissa personer, det 
övriga av boets tillgångar skulle med 
lika delar tillfalla följande fyra uniVer
salarvingar: Svenska Kyrkans NIission, 
Svenska Baptistmissionen, Svenska 
~.Missionsförbundet och Svenska 1tIissio
nen i Kina. Utredningen av boet är nu i 
det närmaste avslutad. De fyra missions
sällskapens representanter ha på grund 
av starkt vägande skäl härför heslutat 
att tillsammans bilda ett driftsbolag för 
att även i fortsättningen handhava 
»Hushållsskolan 1tIargareta », och flerta
let av fru Lindmarks hushållsskolor ha 
övertagi ts a v detta bolag i hopp om att 
det framdeles skall b Ii till stöd för mi s
sionsverksamheten. Give Gud sin ,;älsig
nelse härtill! 

S. M. K:s Följande ombud hava un
ombud. der året avlidit: kon

traktsprosten Aron Karl s
son, Grebo, kontraktsprosten Erik Lind
kvist, Flisby, fru Maria Lunclholm, 
Kumla, nämndemannen Axel Nilsson, 
Gropen, herr J. A. Pettersson, Götene , 
godsägare S. Thörnqvist, Linköping, 
förvaltare C. Unosson, Stockholm och 
fru Emelia vVesterström, Stockholm. 
Gud vare tack för den insats dessa vän
ner så kärleksfullt gjort för :Missionen! 

Till nya ombud ha följande personer 
kallats: kyrkoherde Bertil Forsbring, 
Grebo, lantbrukare Arvid Gustafsson, 
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Blommeberg, :NIadängsholm, fru Ulla :Missionens förebedjande och offrande' 
Hemberg, Lidköping, lantbrukare G. J. vänner ha icke svikit, utan troget fort 
Johansson, Storegården, Kinnemalma satt på ett sätt som inspirerat andra och 
och fröken Tyra Nilsson, Karlskrona. ökat skaran a v missionsvänner. Mis

sionskassans ökade antal 	gåvor ger ett 
* 	 uppmuntrande bevis därför. 

Men vi ej endast se tillbaka utan ävenVid en återblick över arbetet under 
framåt. Vägen framåt är 	okänd av oss, det gångna året ha vi stor orsak tacka 
men ej av Gud. :Med 	förtröstan och tilIHerren för Hans trofasta omsorg om 
lit vilja vi följa Honom. Han för oss på Missionen. I Kina har arbetet trots yt
rätta vägar för sitt namns skull.terligt svåra påfrestningar kunnat fort 


sättas, och här hemma i Sverige har Stockholm i maj 1943. 

Gud berett rika tillfällen till tjänst. ~Mart'in Bergling. 


REDOGÖRELSE 
för Svenska Missionens i Kina ekonomiska förvaltning under år 1942. 

Inkomster och utgifter under året samt Överskott: 
den ekonomiska ställningen vid årets början Kontant ............. 1.942 : 07 
och slut framgår av följ ande sammandrag I bankräkningar ..... 15.963: 79 17·905: 86 

Kronor 2I8·310: 32 av räkenskaperna. 

Behållning den I januari I942.Inkomster: 
Kontant och i bankräkningar en!.Kontant och i bankräkningar vid ovanstående ................. 21.948 : 95 
årets början ............... . 21.948 : 95 
 Donerade medel, för vilka gi\"ar-Gåvomedel ................... . 174·772: 09 
 ne uppställt särskilda villkor .. 138.348: 2IGåva att fondera (H. & G. E:s Inventarier .................... 2: minne) . .................... . 5·000:  Fastigheter i Duvbo .......... 48.000:Från tidningen och bokförlaget IO.189: 88 F astigheter i Kina ......... -. . . I: Räntor och kursvinst ......... . 6·399: 40 

Andela r i Svenska Skolan i Kina 

Kronor 2I8.3IO: 32 u. 	 p . a. . .......... 31.800:
Kronor 208.300: 16 

Utgifter: 
Skulder Inga.Missionsarbetet i Kina, miSSIO

närers och hemarbetares under
Behållning den 3I december I942.håll, utbildning av missionärs


kandida ter, reSOr till och från 
 Kontant .. .. . .. . . . . . . . .. . .. . . . 1.942: 07 
Kina, resor i hemlandet ..... Innestående medel å bankräknin-

Omkostnader för hemarbetet, hy gar ......................... 15.963: 79 

ror, skatter, annonser, telegram, Donerade medel, för 	 vilka gi
porton, telefon m. m. . ...... . 12.095: 31 varne uppställt särskilda villkor: 

Tidning och böcker .......... . 9.259: 04 
 GåYa av A. Koskull 2.000:
Omkostnader för missionshemmet 6.II9: 68 Gåva a\" G. & A. 
H. & G. E:s minne: Svensson ....... 2.000 : ~ 


Inköpt värdepapper .. 4.955: l\Iargit Erikssons 
Insatt å bank ...... 54: 41 5·009: 41 minne .......... 1.000: 

Enligt kommittens beslut den Thilda Sandbergs 
- 30/5 1921, 23/5 1936, 2/9 och testamente ...... 12.987 50 

14/Io 1938 ................. . 1.136: 90 
 H. & G. E:s minne. 5.0094I
Överfört till kontot för pensio-	 42För pensionering .. " I21.857 144.854: 33 

nering ...................... . 10496 :J.!.... Inventarier å expeditionen i 

2000404: 46 Stockholm .................. I: 
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Inventarier å hemmet Duvbo .. I 

Fastigheter i Duvbo .... ""., - 48.000 

Fastigheter i Kina " .••....... I 

Andelar i Svenska Skolan i Kina 
.U~ p. 4. ....................... ___ _ _ -,- ' 3"1 .800 : ____ 

Kronor 210.7Q3: 19 

Skulder ......... , ....... ".... Inga. 


Till tacksam hågkomst må omnämnas, att 
årets gåvobelopp ingå influtna testaments

medel med kr. 18.088: 06 efter följande av
lidna missionsvänner : 

Fru Emma Gustafsson, Lidköping 1.338 : 73 
Fröken Klara E. Engström, Stock

holm ........ , .. ,.,."....... 2.389: 33 
Redaktör Carl Boberg, Kalmar .. 1.000: 
Fröken Märta Lindquist och mu

sikdirektör Hugo Lindquist, 
Stockholm ...... , .... , , , ... , , 5.900.

Makarna Karl och Alfrida Ols
son, Munka-Ljungby ... ,...... 4·460:

Teol. fil. stud. Bengt Heurlin, 
Nockeby ..................... 1.000:

Kommunalordf. R. ]. Gustafs
son, Tolsjö' .................. 2.000: 

På förekommen anledning erinras om att i 
testamente till förmån för S. lvI. K. namnet 
Svenska Missionen i Kina full ständigt bör 
utskrivas. 

Stockholm den 28/4 1943. 
Lisa Blom.. 

REVISIONSBERÄTTELSE. 

Det oss av Svenska NIissionen i Kina 
vid årsmötet 1942 lämnade uppdraget 
att utföra revision för 1942 års ekono
miska förvaltning hava vi fullgjort och 

. lämna härmed däröver följande redo
görelse. 

Den av Kommitten upprättade tablån 
över den ekonomiska ställningen samt 
inkomster och utgifter, till vilken vi hän
visa, har befunnits överensstämma med 
räkenskaperna, vilka som alltid äro för
da med reda och noggrannhet. 

Missionens i bankvalv förvarade vär
dehandlingar ha genomgåtts och befun
nits i vederbörlig ordning. 

Protokollen från Kommittens och Ar
betsutskottets sammanträden äro av oss 
lästa. 

Fastigheterna i Duvbo ha besiktigats 
och befunni ts skötta med nödig omsikt. 

Försäkringsbeloppen för såväl fastig

heter som inve'ntarier i Stockholm och 
Duvbo synas oss vara betryggande. 

Eftersom vår granskning ej givit an
ledning till anmärkning, föreslå vi, att 
full ansvarsfrihet beviljas Kommitten 
och dess funktionärer för det goda och 
trogna sätt, varpå de skött sin tjänst 
under det i många avseenden svåra år 
revisionen avser. 

Allt hitintills har Herren hjälpt~ 

Stockholm den 14 maj 1943. 

E. Alfr. Jansson. P. E. Werner. 
S. Sclntbert. 

Förteckning på kommitterade, 

missionärer, hemarbetare 


och ombud. 


Kommitten för Sv. Missionen Kina. 

a) ordinarie ledamöter: 

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

O. 	 VOn Malmborg, kapten, v. ordf., Stock
holm, (o. 1919, uttr. 1927, s. 1929, o. 1935). 

f.,rIartin Linden, missionsföreståndare, 2:e v. 
ordf., S. M. K:s exp., Drottninggatan 55, 
Stockholm (o. 1940). 

Lisa 	 Blom, fröken, kassaförvaltare, Stock
holm (s. 1935, o. 1936). 

Thure A. ]. Carlsson, folkskollärare, Jönkö
ping. (s. 1936, O. 1942). 

Harald Gillgren, musikdirektör, Ulvsunda (r. 
1922, s. 1926, o. 1937). 

Sven Johnson, grosshandlare, örebro (o. 
1921 ) . 

Elsa Lundblad, fröken, Umeå (o. 1940) . 
J. 	von Malmborg, tandläkare, Stockholm (r. 

1922, o. 1927). 
K. Nilenius, apotekare, Göteborg (o. 1921).' 
]. n. Sandberg, k0mminister, Tranås (s. 

1936, O. 1941). 
Gust. 	 Törnqvist, disponent, Norrköping (o. 

192 4). 

b) suppleanter: 
Torsten Folke, komminister, Stockholm (s. 

1941) . 

Gösta Harlin} domkyrkoorganist, Luleå (s. 
1939)· 

Johan Hoff, komminister, Stockholm (s. 
1937). . 

Arthur Johanson, pastor, Stockholm, (s. 
1942). 

Artalen angiva årtal för inval i kommitten. 
Tecknen o. = ordinar:ie; r. = rådgivande; 
s. 	 = suppleant. 



124 SINI1'vIS LAND 25 maj 1943 

Ella Josephson, fröken , Vetianda (s. 1937). 
V. Wisborg, ingeniör, Malmö (s. 1927). 

i11issionssekreterare : 
Martin Bergling. 

S~ M. K:s kvinnokommitte. 

Maria Berg, doktorinna (1902). 
Bell Fries, fru (1908). 
Inez Bölling, fru (1910). 
Louisa Tottie, överstinna (1921). 
K a rin vVennerström, fru (1922). 
]udit Högman, fru (1928). 
Augusta Berg, fru (1933). 
Lisa Blom, fröken (1933). 
Jane Guinness, doktorinn a (1936). 
Elsa Tottie, fru (1936). 

S. M. K:s Californiakommitte. 

O . P ea rson, mr, kassör. 

Ole Alen, mr, sekr. 

John Loven, mr. 

K. G. Lindkvist, mr. 

Carl Fahlen, mr. 

E. H. Lindquist, rev. 

S. M. K:s Minnesotakommitte. 

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

Albert M. Johansson, pa stor, sekr. 

Samuel M. Miller, pastor. 

Erik Dahlhielm, redaktör. 

Josef G. Williams, mr. 


S. M. K:s missionärer. 

samt å ret för deras för sta ankomst till Kina. 

a) Ej i aktiv tjänst. 

Mimmi Folke (f. Beskow). 

Carl Henrik Tjäder ............... . 1889 

Hilma Tjäder (f. Blomberg) 1892 

Anna J anzon ..................... . 1890 

Augusta Berg (f. Hulander) ....... . ISg0 

Dagny Eergling (f. Aas) ........... . 1893 

Hugo Linder .... . ................. . 
 1894 

Emma Anderson .................. . 1895 

Inez Bölling (f. Berzelius) ......... . 1902 

Richard Anderson 
 1905 

Hildur Anderson (f. Engström) .... . 1908 

J udit Högman (f. Gustafsson) ..... . 
 19°5 
Maria Hultkrantz .................. . 1907 

N a th. Engbäck ................... .. I~H9 

Elsa Engbäck (f. Engström) ....... . 1921 

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

Carola Bergling (f. Rudvall) ........ 1922 


b) l akti'v tjänst . 

Frida Prytz ....................... 1890 

C a rl Fr. Blom ...................... 1892 

Ethel Blom (t. Usher) .............. 1901 

Maria Pettersson .... . .............. 1896 

Gerda Carh~n (f. "\Vetter strand) .... 1904 

Maria Nylin ....................... 190 4 


:Malte Ringberg ................... . 1908 

Ida Ringberg (f . Andersson) ....... . 190 3 

Olga Styrelius (f. Ahlman) ....... . 1905 

Ingeborg Ackzell ................. . 1912 

Estrid Sjöström . .................. . 1915 

Carl Johan Bergqui st ............. . 1916 

Els ie B ergquist (f . Rudvall) ....... . 1<}28 

Elna Lenell .......... . ............ . 1919 

Hanna V.,Tang ..................... . 192r 


Johannes Aspberg ................. . 1922 


Ingrid Aspberg (L I srae lsson) ..... . 1929 

Li sa Gustafsson ................... . 1923 

Ida Söderberg ..................... . 1926 

*vVilhelm Bergling ................ . 1929 

*:Marga ret Bergling (f. Linder) ..... . 1931 

Ebba Viden ....................... . 1930 

r.,i(aj a Lundmark ...... . ..... . ...... . 1930 

*Thyra Lindgren .................. . 1931 

*Gerda Gustavsson ................. . 1932 

Ake Haglund .............. . ...... . 1932 


Frances Haglund (L Bartiett) ..... . 1934 

*Erik Malm ....................... . 
 1932 

*Ingrid Malm (f . Berg) ............. . 1932 


*Carl-Gustaf Nordberg ............. . 1932 

Arvid Hjärtberg ................... . 1933

*Astrid Löfgren ................... . 1933 

~: Selfrid Eriksson ................. . 1934 

*Hanna Eriksson (f. Lundberg) ... . 1933 

Dagny Nordgren .................. . 1935 

Gösta Goes ....................... . 1935 

Arne Bendtz ....................... . 1936 

Astrid H åkansson ................. . 1936 

Runa Hägg ............'........... . 1939 

*Ella Nilsson 

* ~Iargit Ceclerholm 

*~Iaj Holmström 


l hemarbetet anställda: 

::vrartin Linden, missionsföreständare. . 191 6 

Anna Linden (f . Ahlgren) ......... . 

Martin Bergling, missionssekreterare 192 5 

Birgit Bergling (f. Brandin-Olsson).. 193.1 

Gustaf Adolf österberg, reseombud. 

Lisa Blom, fröken, kassaförv. 

Hildur Blom, fröken , korrespondent. 

Svea Pettersson, fru , kassör. 

Vera Ekborg, fru, expeditionsbiträde. 

Lisa Lundberg, fröken, husmoder på 


missionshemmet. 

S. M. K:s ombud. 

a) M aJ/liga o1nbud. 

Almgren, Knut, ky rkoherde, Bålsta. 
Andersson, Anders, riksdagsm an, Gisselfts. 
Andersson, Elis, lantbrukare, Fröberga gård, 

Norrköping. 
Andersson, Fred./ lantbrukare, Bergabo, Ma

ri es tad. 
Andersson, G., lantbrukare, Svamperyd, 

Flisby. 

:,: Vi s tas f. n. hemlandet. 
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Andersson, Gust., lantbrukare, Hagshult, 
Klevshult. 

Andersson, Nils, herr, Håkansta, Brunflo. 
Andersson, Ruben, folkskollärare, Tranås. 
Arbman, Gunnar, kyrkoherde, Järpen. 
Aren, Emanuel, överlärare, Norrköping. 
Arvedson, Helge, kontr.-prost, N ora. 
Arvic!sson, Sigfrid, mekaniker, Höganäs 

(övre). 
Aspan, Otto, kyrkoherde, S. Vi. 
Beinhoff, E. O., kyrkoherde, Kungsängen. 
Berggren, Karl, kyrkoherde, Torsås. 
Biörklund, Carl A., kyrkoherde, Närkes Bo. 
Bjursten, K. E., riksbankskassör, Göteborg. 
Blom, F. G., läroverksadjunkt, \!\,Tästbroga, 

Alvsjö. 
Boberg, Knut, herr, Skelleftehamn. 
Bolin, Rud., landstingsman, Alfva, Hemse. 
Bohman, E. G., kontr.-prost, Harnrnerdal. 
Borgö, Carl, grosshand!., Nockeby. 
Bredin, J A., prost, Jönköping. 
Brodin, E., fabrikör, Madängsholm. 
Byström, E., kyrkoherde, Råneå. 
Bölling, Gerhard, assistent, Ängby. 
Carlbom, A. E., kyrkoherde Backe. 
Carling, O., prost, Borgholm. 
Carlsson, E., grosshandl., Fjugesta. 
Carlsson, Henrik, kyrkoherde, Burträsk. 
Carlsson, S. A., herr, VetIanda. 
Classon, Gunnar, predikant, Holsbybrunn. 
Dahlström, O., predikant, :rvlalmbäck. 
Danielsson, And., köpman, Karlstad. 
Dillner, J, trädgårdsmästare, Bureå. 
Engstrand, J F., herr, Edane. 
Eriksson, C. Th" fabrikör, Berga Stenhug

geri, Hällabrottet. 
Eriksson, E., mjölnare, Ulungsfors, Edsbyn. 
Fagerström, J \IV., herr, Kramfors. 
Feldt, Oscar, red., Vittsjö. 
Forsbring, Bertil, kyrkoherde. Grebo. 
Forsell, Ruben, herr, Lövriset. 
Forsgren, Fred., disponent, Sundsvall. 
Forshell, ]., Plym-, kyrkoherde, Jönköping. 
Forsman, O., häradsdomare, Forshem. 
Friden, J oh., herr, Ulricehamn. 
Goes, Olle, .slöjdlärare, BiHdal. 
Granath, N ath., folkskollärare, Traneberg. 
Granberg, Carl, ddman, Skellefteå. 
Gunnardo, K. A., stationsföreståndare, Äsaka. 
Gustafsson, Bror, handlande, Ersnäs. 
Gustafsson, K., lantbrukare, Sunneränga, 

Flisby. 
Gustafsson, O., predikant, Espebråna, Eke-

nässjön. 
Hahne, Olof, kyrkoherde, Jämshögsby. 
Hall, G., hemmansägare, Rök. 
Hallencreutz, Percy, komminister, Västede. 
Hannerz, Rune, tandläkare, Västerås. 
Hansson, A., kamrer, Holsbybrunn. 
Hansson. O., kontraktsprost, Sollentuna, 

Norrviken. 
Hellerstedt, B. 1\1., rektor, Ljungskile. 
Helgesson, Hjalmar, stationsskrivare, Klip

pan. 

Hellgren, Knut E.; folkskollärare, Malåträsk.~ 
Hilberts, Hj., kontraktsprost, Kättilstad. 
Holmiund, Albin, hand!., Bastuträsk. 
Horsner, Gösta, rektor, Karlskoga. 
Hult, Rudolf, lärare, Hult. 
Hultberg, N., f. d. folkskollärare, Värnamo~ 
Häger, Nils, prost, Vadstena. 
Hägg, Erik, bankkassör, Edsbyn. 
Högberg, Ragnar, kyrkoherde, Broddetorp. 
Högqvist, Sigurd, kyrkoherde, Asby, Asby

sand. 
Isaksson, H., herr, Fridhem, Älgarås. 
Jansson, Alfr., grosshandlare, Älsten. 
Jansson, Gottfrid, järnvägstjänsteman, Rå-: 

sunda. 
Johansson, Anton, kyrkvärd, Skärblacka. 
Johansson, A. P., lantbrukare, S. Lindkulla,: 

Ramfall. 
J ohansson, Arvid; lantbrukare, Jonsund, Jär

låsa. 
Johansson, Erik, lantbrukare, Rosshyttan. 
Johansson, F., lantbrukare, Tyskagården, 

Kinnemalma. 
Johansson, G. J, lantbrukare, Kinnernalma. 
Johansson, Josef, köpman, Lugnås. 
Johansson, J. Georg, folkskollärare, Oviken.· 
Johansson, Ragnar, kyrkoherde, Garda. 
Johansson, S., hand!., Eksjö. 
Johansson, S., grosshandlare, Luleå. 
Johansson, Valfri d, lantbrukare, Husaby. 
Johansson, Viktor, missionsföreståndare, 

Jönköping. 
Johrison, J. F., folkskollärare, Hovslätt. 
Jonsson, A., fabrikör, Rosenfors. 
Johnson, G. P., direktör, Norrköping. 
Jonsson, J. A., lantbrukare, Värne, Medalby~ 
Jonsson, Per, lantbrukare, Käringstorp, Sten

sjön. 
Jonsson, Per, lantbrukare, Bodåker, Söräng. 
Kalling, H., gymnastikdirektör, Lund. 
Ka.rlsson, Albin, folkskollärare, Göteborg. 
Karlsson, David, lantbrukare, Äsen, Ekenäs~ 

sjön. 
Karlsson, Fredrik, fabrikör, Tibro. 
Karlsson, Gottfr., lantbrukare, Ostantorp, 

Bohult. 
Karlsson, Johan, svarvare, Bodafors. 
Kronqvist, Adrian, kontraktsprost, Stånga. 
Kuller, C. ]., folkskollärare, Anten. 
Kårström, Aug., stationsinspektor, Sprängs~ 

viken. 
Lagerberg, Bror, folkskollärare, Kumla. 
Larsson, Erik, kommunalorc1., Älsta, Nor~ 

derön. 
Larsson, Joh., lantbrukare, Hemmungs, Hab~ 

lingbo. 
Larsson, Nils S., komminister, Hultsfred. 
Larsson, Oscar, lantbrukare, Änaryd, Bröt

jemark. 
Leckström, \1\1., sjökapten, Sjötorp. 
Leijonhufvud, K., hovpred., Södertälje. 
Levenstam, Thorsten, kyrkoadjunkt, Alings

ås. 
Lindberg, Joh., komminister, Stockholm. 
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iLindelöw, Josef, folkskollärare, Ammeberg. 
Linder, Josef, lärare, Strandbaden. 
iLindgren, G., kontraktsprost, Norrköping 5. 
Lindholm, J. P., skräddarmästare, Virserum. 
Ljungkvist, Otto, järnhandlare, Skövde. 
Löfgren, Aug., godsägare, Borås. 
Magnusson, O., lantbrukare, Orrviken. 
Mogensen, F., handlande, Mörby, Stocksund. 
Mårtensson, John, direktör, Gävle. 
Möllervärn, M., ky rkoherde, Häggenås. 
Nilssen, Ernst, kant.or, Vimmerby. 
Norrbring, Albin, kontorschef, Kävlinge. 
Olofsson, Erik, herr, Dvärsätt. 
'Olson, Anders, nämndeman, Norderön. 
'Olsson, Carl, frisör, Mariestad. 
'Olsson, Erik, sekretera re, Göteborg. 
Olsson, Filip, lantbruksingenjör, Uppsala. 
Olsson, I var, hO,vrättsnotarie, Lidhult. 
.olsson" Joel, fabrikör, Borås. 
Palm, J., poli smästare, Hälsingborg. 
Persson, G., lantbrukare, Götene. 
Persson, Ivar, lantbrukare, Hagedahl, Onne

stad. 
Persson, Storåkers Erik, lantbrukare, V. 

, Björken, Siljansnäs. 
(Petersson, ]. A. V., folkskollärare, Mönster
, ås. 

Pettersson, Edvin, trädgårdsmästare, Ny
sund, Mölnbo. 


Pettersson, Joh., bagarmästare, Ovanmyra. 

RedelI, ]. E., kamrer, Stockholm. 

Rinman, Knut, kontorschef, Göteborg. 

Rosen, N., Disponent, Ys tad. 

Rudvall , K., rektor, Jönköping. 

Rylander, K. G., kyrkoherde, Als ter, Ulvsby. 

Samuelsson, A., lantbrukare, Sandåkra, 


Bäckseda. 
'Samuelsson, Emil, resesekr., Nye. 
Samzelius, K, bankdirektör, Kumla. 
Sandelius, J. S., kyrkoherde, Ljungby. 
Sjöberg, John, kyrkoherde, Mönsterås. 
Sjöbeck, Frans, smidesmästare, Höör. 
Sjöqvist, Karl, folkskollärare, Jönköping. 
Skoglund, Edm., direktör, Stockholm. 
Steen, Martin, bokhandlare, Ostersund. 
Stenbeck, c., kontraktsprost, Orebro. 
Stendahl, B., sekreterare, Malmö. 
Stenqvist, l D., fabrikör, Kvidinge. 
Strömgren, Victor, kyrkoherde, Piteå . 
Sundby, Gustaf, kamrer, Finspong. 
Sunden, C. V., fabrikör, Lindesberg. 
Swensson, ]., postmästare, Uppsala. 
Svensson, N. B., kantor, Killeberg. 
Svensson, Nils, herr, Laxviken. 
Svensson, Ragnar, folkskollärare, Ås torp. 
Svensson, Robert, kyrkoherde, Arjeplog. 
Svärd, G. , mjölnare, Röde. 
Söderström, ]., folks kollärare, Nederby, Vär

namo. 
Terneus, Fridolf, kyrkoherde, Öja, Burgsvik. 
Tideström, Hj ., prost, Bjursås. 
TooreIl, C. E., lantbrukare, Ettarp, Rok. 
Wahlström, A., köpman, Göteborg. 
Waller, P. E. L.1 komminister, Köping. 
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\Vallerstrand, Alfr. folkskollärare, Skitlinga
ryd. 

\V~rneman, A., kyrkoherde, Gudhem. 
\iVestman, A., direktör, Korsnäs. 
Voss, c.-G., sekr. Jönköping. 
Ohrn, Eber, apotekare, Delsbo. 

b) Kvinnliga ombud : 

Ahlström, Frideborg, fru , Järvsö. 

Andersson, Edit, fru , Kvidinge . 

Andersson, Elin, fröken, Vadstena. 

Andersson, Elisabeth, fröken, VetIanda. 

Andersson, Hilda, fru, Appleryd 3, Brömse

bro . 
Andersson, H., frök e n, Hareryd, Flisby. 
Andersson, Maria, fröken, Älvdalen. 
Anjou, ]., fru, Trollebo, Herrljunga. 
Bergh, Naemi, fröken" Tranås . 

Bergh, Olga, lärarinna. fröken, Västerås. 

Bergström, Vendla, lärarinna, Etelhem. 

Björk, Agnes, lärarinna, fröken, Hjoggböle. 

Bogeman, Märta, fröken , Hjo. 

Bogren, Astrild, fröken, Klippan. 

Bohlin, Maria, lärarinna, Jröken, Hejde. 

Bondesson, Lydia, lära rinna, fröken, Hjär

kanstorp, Björköby. 
Bostedt, Frida, lärarinna, fröken, Sollefteå. 
Brandin, Jenny, ·lärarinna, fröken, Smed

slätten. 
Brunskog, Eva, fröken, Mullsjö . 
Burman, Maria, seminarieföres tåndarinna, 

f röken, Skellefteå. 
Burman, Theima, lärarinna, fröken, Yttervik, 

Skellefteå. 
Bäärnhielm, Aina , fru, Skellefteå. 
Carlsson, Dagmar, sjuksköterska, Stockholm. 
Carlsson, Ester, fru, Sjöagård, Osterkors

berga. 
Carlsson, Minnie, fru, Kristdala. 
Carlsson, Ruth, fru, En·alla. 
d'Albedyhll, Daga, friherrinna, Nockeby. 
Dahlholm, Anna, lärarinna, fröken, Kri stdala . 
Danielsson, Brita, fröken, Yttergärde, Ovi

ken. 
Didoff, K., fröken, Växjö. 
DunelI, Anna, lärarinna, fröken, Sk~ttung-

byn. 
Edlund, Olga, diakonissa, Kalmar. 
Eds tam, Märta, fru, Göteborg. 
Ekberg, Elsa, fru, Mariestad. 
Ekström, Hanna, fru, Stockholm. 
Eriksson, Anna, 'fru, Laxå . 
Eriksson, Anna, fru, Katrineholm. 
Eriksson, Emma, fröken, Ersnäs . 
Eriksson, Nina, lärarinna, fru, Gummark. 
Flodberg, Bertha, fröken, Duved. 
Forse1l , Adelia, frök en, Lobonäs . 
Forssander, Elin, fru, Herrljunga. 
Fredberg, Ester, fru, Nässjö. 
Gallander, G. , fröken, Uppsala. 
Gavelin, Hulda, fru, Stöde. 
Granlund, Agnes, fröken, Skellefteå. 
Gunnardo, Elna, fröken, Norrtälje. 
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Gustafsson, Ruth, lärarin.na, fröken, Dags
berg. 

Göransson, Emma, lärarinna, fröken, Vigge. 
Habbe, H., lärarinna, fröken, Virserum. 
Hallencreutz, Nilsalie, fru, Nockeby. 
Hansson, Sigrid, fröken, Sävar. 
Hardingz, Maja, fru, Kristdala. 
Hedberg, Ida, fröken, Skelleftehamn. 
Hellman, Anna, sjuksköterska, Grycksbo. 
Hemberg, Ulla, fru, Lidköping. 
Hofverberg, Olga, fröken, Ursviken. 
J akobsson, Annie, fru, Boden. 
Johansson, Alida, fru, Götene. 
Johansson, Annie, fröken, Bor. 
johansson, A., fröken, Alingsäs. 
johansson, Emy, lärarinna, fröken, Boden. 
Johansson, Sophie, fru, Skä.rbla&ka. 
jonsson, A., fru, Arnäs, österäng. . 
Jonsson, Augusta, fru, Vänfors, Vännäsby. 
Kruse, Emma, fröken, Drottningholm. 
Larsson, Kerstin, lärarinna, fru, Åre. 
Liden, Linnea, fröken , Skarvsjöby. 
Lindberg, Gertrud, lärarinna, fru, Villa 

Fridhem, Lucksta. 
Lindgren, Aino, fröken. KristianstacL 
Lindqvist, Elin, lärarinna, fröken, Hus

kvarna. 
Luck, Hildur, fröken, Stockholm. 
Lundgren, Maria, lärarinna, fröken, Värna, 

Linköping. 
Lundmark, Julia, fru, Jäckvik. 
Löfqvist, Märta, fru, Visby. 
Magnusson, Rut, fru, Söderhamn. 
Malmerfeldt, Anna, fröken, Flisby. 
Marklund, S ., fru, Bastuträsk. 
Meukow, Anna, fröken, Visby. 
Nilsson, Emilia, lärarinna. fröken, Fryele. 
Nilsson, Hanna, fru, Jönköping. 
Nilsson, Lisa, fröken, Sjövik, Edsbyn. 
Nilsson, Tyra, fröken, Karlskrona. 
Nyblad, Selma, fröken, Uppsala. 
Nyström, Martha, doktorinna, Säffle. 
'Olofsson, Hilda, fru, öhrviken. 

.olsson, Elise, lärarinna, fröken, Lonnhyttan, 

, Karlskoga . 
'Olsson, Klara, fru, Borgvik, Oviken. 
Palmgren, Ellen, sjuksköterska, Lund. 
Pettersson, Anna, fröken, Tidaholm. 
Pettersson, Elina, fröken, Lyckeby. 
Pettersson. Emilie, lärarinna, fru , Ljungby. 
Pettersson, Fredrika, fröken, Björklinge. 
Pettersson, Hanna, fru, Karlstad. 
Pettersson, Hanna. fröken , Sjömarken. 
Pettersson, Ida, fröken, Skillingaryd. 
Pettersson, Syster, lärarinna, Kusmark. 
Reuterswärd, Maria, frök en, Södertälje. 
Runnbäck, Hilma, fröken, Uppsala. 
Sandberg, Olga, fru, Misterhult. 
Sjöström, Lilly, fröken, Obbola. 
:Stenberg, Frida, fru, Falmark, Hjoggböle 
:Stork, Klara, fru, Hok. 
Sundell, ]., fru, Gnesta. 
'Svensson, M., fröken, Visby. 
Svensson, Olga, fru, Sandarne. 

Söderstedt, Thyra, fröken, Sala. 

Tronet, Signe, fru, Nockeby. 

Uhrbom, L, fru, Värnarno. 

Ulff, Louise, fröken, Stockholm. 

vVahlberg, Ellen, sjuksköterska, Stockholm. 

Venner-Tommos, Anna, fru, Häverösund. 

vVennerberg, Elin, lärarinna, fröken, Söder

hamn. 
Viklund, Barbro, lärarinna, fröken, Ronö

holm, Hargshamn. 
öhman, Rut, fru, Holsbybrunn. 

PROGRANI 

vid 

SVENSKA NIISSIONENS I KINA 

s6:e ÅRSMöTE. 

Onsdagen den 2 juni. 

Kl. 7.30 e. m. NIöte på K. F. U. M., 
Birger Jarlsgatan 35 (ingång från 
Snickarebacken) , Stockholm. Inled
nigsföredrag av missionsföreståndare 
NIart1:'}'/,. Linden. 
Förhandlingar. 

Föredrag av missionär Selfrid Eriks
son. 

Servering. R estaurallgkort medtagas. 

Aftonbön . 


Torsdagen den 3 juni. 

Kl. I I f. m. i Betesdakyrkan) Flora
gatan 8. 
Predikan av missionär Carl-Gustaf 
Nordberg. 
Misionsföredrag av rektor lYlorris 
Bergling. 

Kl. 3 e. m. Gemensam middag på Hus
hållsskolan Margareta) Fenix) Adolf 
Fredriks kyrkogata 10, till ett pris av 
kr. 3: 50. Av dem som önska deltaga 
i denna middag måste anmälan se-
1U/;St tisdagen den I juni göras till S. 
i ].1. K:s exped'l:ti01~) tel. IO 4459 eller 
IO 54 73. RestaUjrangkort 1'wedtagas. 

Kl. 6 e. m.. i Betesdakyrkan} Floraga
tan 8. 
Predikan av komminister Joh. Hoft. 
Utdrag ur årsberättelsen a v missions
sekreterare iHartin Bergling. 

http:l�rarin.na


128 SINIMS LAND 25 maj 1943 

Fredagen den 4 juni. 

M ötena hållas hela dagen på K. F. U. J.11.) 
Birger Jarlsgatan 35. 
KL 10.30 f. mi lvlorgonbön under led

. ning av apotekare Karl Nile·nius; 
Kl. .1 I f. m. Bibelstund under ledning 


av resesekr. Em1:t Samuelsson) Nye. 

Kl. 12m. Kafferast. Restaurraingkort 


lnedtagas. 
Kl. r2.30 e. m. :Möte med tal av fru 

jvli11~m'i Folke samt missionärerna 
Dagny Bergling) Astrid Läfgren och 
H anna Eriksson. 

Kl. 7.30. Ungdomsmöte med samling 
omkring minnet av fröken Ella Dahle. 
Tal av folkskollärare Thure A. J. 
Carlson) fru Birgit Bergling) missio
när Erik J.11a lIn och fröken Lisa Blom. 
Servering. Restaurangkort medtagas. 

Lördagen den 5 juni. 

Samling vid NIissionshemmet,' Duvbo 
kl. r r .30 f. m. 
Resta'urangkort medtagas och socker. 
Tal av komminister Torsten Follu 
m. fl. 

* 
Varen alla ·varmt välkomnade till vår 

årshögtid! Bedjen för den! 

'~~~tiPrnrrrON 

S. M. K:s årshögtid. 

Då detta nummer av vår tidning ut
sändes i god tid före vårt årsmöte, vilja 
vi begagna tillfället till att rikta en 
varm inbjudan till våra vänner att taga 
del i detta möte. Utförligt program 
återfinnes på annan plats i tidningen. 
:Må så många som möjligt komma och 
vara med oss den 2-5 juni! Och må de, 
som ej kunna närvara personligen, ihåg
komma årsmötet i förbön! 

Missionstidningen Sinims Land. 

~ästa nummer av vår tidning, som 
skulle utsändas den ro juni, blir troli 

gen något försenat, emedan vi gärna vil 
ia införa ett referat från årsmötet däri. 
I detta sammanhang vilja vi också på
minna om att :Missionstidningen Si~ 
nims Land under de fyra sommarmå... 
naderna juni-september endast utkom
mer med ett nummer i månaden. 

Hugo Linder 75 år. 

Hugo Linder. 

Seniorn bland S. NI. K:s missionärer 
på fältet, Hugo Linder, fyller den r2 
inst. juni 75 år. 

Det är en ovanligt lång arbetsdag i 
missionens tjänst, som denne veteran 
har bakom sig. Och ändå är. tjänsten än
nu ej avslutad, inte heller har L. för av
sikt att nu lämna den. Nyligen läste vi i 
:NIissionstidningen Sinims Land utdrag 
ur ett den 7/8-42 skri vet brev från ho
nom, ingalunda vittnande om en ålderns. 
vilotid: »Jag är glad att jag hela tiden 
fått tjäna missionens i Kina sak, och i 
stort sett har min t j änst här (i Ki
kungshan) till arten varit densamma 
som på våra stationer: rätt krävande 
korrespondens, tvenne möten dagligen, 
bibelklasser söndagligen, bönetjänsten 
o. s. ,".» 

Det var vid årsmötet r893 som L. av
skildes till missionär, och i april följan
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de år anlände han till Ki na. Föga fat
tas alltså nu i en So-å rig missionsgär
ning. Den som skriver dessa rader, har 
haft förmånen stå i förbindelse med ho
nom ända sedan 1891, dit vi tjänstgjor
de på samma ]önköpingsapotek. Brin
nande i sin då nyvunna tro, övade han 
-ett icke litet inflytande där han gick 
fram. Då han före första utresan till 
Kina på hösten 1893 i Stockholm in
hämtade färdighet i tandläkareyrket, de
lade vi en tid bostad och kommo yar
.dtndra mycket nära . Brodersbandet har 
inte försvagats under de So ~Iren sedan 
dess. 

L. har utfört både evangelisk och me
dicinsk verksamhet i Kina, gi \-etyi s i 
främsta rummet det förstnämnda. I syn
nerhet under 90-talet bidrog emellertid 
hans möjligheter att ofta kunna hjälpa 
sjuka mycket till att undanrödja rådan
-de fiendskap mot främlingarna. I Yun
cheng, Ishih och Tungchowfu (Tal.~) 
har han verkat, senare i Pucheng. Dar 
inskränkte arbetet sig icke endast till 
staden, utan omfattade hela sydligare 
delen av Shensi. Trots många och stora 
svårigheter och mycket motstånd har 
verksamheten d ~ir buri t rika frukter. 
Upprepade gånger blev L:s hem uppri
vet och skövlat. :NIen han har »med 
glädje underkastat sig att bli berövad 
sina ägodelar » och med i,-er och nit 
oförtröttat fortsatt verket. 

Vid besöken i hemlandet ägnade han 
sig flitigt åt att stärka missionsintres
set detta inte minst i Tönköpingstrak
ter~a. Sv. Alliansmissi~nens ungdoms
förbund har nämligen under alla åren 
räknat bl. a. honom som sin egen mis
sionär. 

Varma böner om välsignelse till kropp 
och, själ över den åldrige kämpen Hugo 
Linder skola helt visst bäras fram till 
Guds tron på hans märkesdag. l\lå han 
i anden förnimma kraft och hugnad där
av,.där han nu befinner sig i en säker
ligen ganska isolerad ställning! 

K. Ndenius. 

Nöden i Kina. 
Förutom det meddel ande om hungers

nöden i Kina, som missionär Aspberg 
skri vi t och som var infört i förra num
ret av denna tidning, har ett utdrag ur 
brev från fröken Ruth Nathorst) som 
rör samma sak, kommit oss tillhanda. 
Hon skriver från provinsen Hunan: 

»De billigaste sakerna äro de som 
kosta 10 gånger så mycket som förr, 
andra kosta upp till 50, ja ända till 100 
gånger så mycke t. En mjölsäck, som 
förr kostade ett par tre dollars, kos
tar nu 260 dollars. Ett par skor, som 
man förr betalade med 6 dollars, lär nu 
kosta 350 dollars.» (En dollar, som förr 
gällde 2 kronor, är nu blott 28 öre.) 

I huvudstaden Chungking äro missio
när och fru R. Björkdahl verksamma i 
nödhjälpsarbetet och vädja till hemlan
det om hjälp. Sist men icke minst har 
:NIadarne Chiang Kai-skek upprepade 
gånger vädjat om hj ä lp till den stora 
uppgi Et hon tagi t sig an, att ge hem och 
uppfostran åt de många, många millio
nerna hemlösa barn - Kinas framtid. 

Den läkarverksamhet, som Kinahjäl
pen bedrivit, avslutades förra året g~
nom att den tredje sist kvarvarande la
karen tyvärr avled i tyfus. Kinahjälpen 
vädjar härmed varmt om bidrag till 
ovannämnda syften under adress Post
giro I I I , Stockholm, eller direkt till 
professorskan Ingeborg Westman, Upp
sala. 

För det nödhjälpsarbete, som S. M. 
K:s missionärer bedriva, mottager 0ch 
förme\:llar även Svenska Missionens i 
Kina expedition bidrag. 

s. M. K:s Bibel:: och U ng:: 
domsveckor sommaren 1943. 

Svenska J\1issionen i Kina planerar 
att anordna en Bibel- och Ungdoms
vecka i Sleelle f teå den 20-26 juli. Sam
lingen blir alltså på eftermiddagen den 
20, och mötena pågå sedan t. o. m. den 
25 med avresa från Skellefteå den 26. 
Vi ha fått löfte att ha våra möten i lä
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roverkets aula, .och måltiderna serveras tillfälle -beretts oss att anordna dem och 
på det strax intill läroverket belägna bedja om nåd, visdom och kraft samt 
Nordanå. Rum för deltagarna komma välsignelse för allt i samband med an-
att beredas i olika hem. Närmare med . ordnandet av dessa mötesserier ! 
delanden om denna »vecka» lämnas i ett 
kommande nummer av vår tidning. 

Bibelstudierna komma att ledas av 
missionär Carl-Gustaf Nordberg och 
flera av S. M. K:s övriga missionärer 
och hemarbetare komma att deltaga. 

* 
Dessutom ha vi fått löfte att anord

na en Bibel- och Ungdomsvecka på ör
kensjöns Pensionat- och Semesterhem i 

Hälsning från L und. 
Det har varit högtid för oss vänner 

till Svenska 11issionen i Kina här i 
Lund, högtid med vår missionsförestån
dare Martin Linden i vår mitt, högtid 

»Det strax intill läroverket belägna Nordanå.» 

Braås den 14-19 augusti. Denna »vec
ka» blir alltså en dag kortare än den i 
Skellefteå med samling lördagen den 14 
samt möten t. o. m. onsdagen den 18 och 
avresa den 19 augusti. Braås ligger mel
lan Växjö och Åseda i Småland, och 
prospektet från Pensionatet ger vid 
handen, att det är en mycket naturskön 
ort. Närmare meddelande om program 
och pris lämnas senare. 

Bibelstudierna komma att .ledas av 
missionssekreterare Martin Bergling och 
flera av S. M. K:s missionärer och hem
arbetare komma dessutom att medverka. 

* 
Må båda dessa »veckor» och allt som 

hör samman med dem frampäras i bön 
till Gud! Låtom oss tacka Gud för att 

då Gud fått tala mission till våra hjär
tan. 

Den första dagen i högtiden samlades 
vi »länkar». Det var fest. Allt var så 
fint och vackert ordnat. Genom »län
karnas» kärlek och villighet till tjänst 
behövdes det icke som i vardagslag va
ra »knytkalas». Nej, även de dukade 
kaffeborden visade, att det var fest. Den 
kvällen Hngo vi sitta ned och lyssna, då 
vår missionsföreståndare för oss teck
nade bilden aven ung människas livs
väg, en människa som mötts av Guds 
kallelse till lärjungeskap och en män
niska, till vilken Guds kallelse kom på 
nytt, kom med det obegripligt stora, 
uppdraget att gå ut till skördearbetet på 
de stora tegarna i Kina. Missionsföre
ståndaren sade, att då han tecknade des
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sa bilder gingo hans tankar till allas vår 
älskade Ella Dahle, som nu var hemma 
hos Gud. :Men det var ingenting som 
hindrade, att det kunde vara en- annan 
ung människas väg, vilken som helst. 

Bild efter bild tecknades för oss. Det 
var bilden av de stängda dörrarna, de 
stängda dörrar, inför vilka mången ung 
människa kämpat sitt livs stora kamp 
med Gud, kämpat och vunnit seger eller 
till synes kämpat och lidit nederlag. I 
den kampen består segern och lyckan 
i att med villighet gå Guds viljas väg, 
gå den antingen det blir att trots kallel
sen stanna hemma eller att få gå dit ut 
till kallelselandet. Vi fingo se, hur det 
för Ella först blev ett helt och lyckligt 
liv då hon fick gå Guds viljas väg ut till 
Kina. 

Den kvällen gav Gud vila åt månget 
hjärta, som kämpat och knotat inför 
Guds slöseri i att taga hem till sig vår 
älskade Ella, som vi tyckte såväl be
hövdes därute. Vi fingo vila genom de 
ord, som missionsföreståndaren åter och 
åter strök under: Verket är H ans. Så 
kunde vi avsluta kvällen med tack och 
lov. 

Sista kvällen i högtiden var det Ki
na-kretsen, som var samlad. Som så ofta 
förr samlades vi i vår missionär Astrid 
Håkanssons hem, där vi med mycken 
kärlek togos emot. Den kväHen kommo 
både gamla och unga, och alla kommo 
med stor glädje till högtiden. Då fingo 
vi sitta ned och höra om läget ute i Ki
na, höra om huru de våra ha det. - 0, 
vad det är underbart stort, att Gud i 
allt detta kan bevara dem i frimodig
het! Allt vad vi den kvällen fingo av 
missionen blev till ett nytt tvingande 
kärlekens måste. »Vi måste bedja mer, 
vi måste älska mer, - vi måste lita mer 
på Gud, som seger ger. » Men det var 
något mer vi fingo lära den kvällen. 
Det var att tacka mer, tacka för det obe
gripligt stora, att vi, små människobarn, 
få vara med i arbetet för Guds rike, med 
i missionen. Så fingo vi sluta vår hög
tid med att i stillhet inför Gud tacka, 
bedja och offra. En som var med. 

L A N D 131 

- 'Vad' bomrilIsplantorna 
berättade eller det vik~ 
tigasfe a v allt~ 

Röda, gula, vita lysa de malvalik
nande bomullsblommorna emot oss, när 
vi färdas förbi bomullsfälten därborta 
i fjärran Österland. Så är det då ändå 
inte bara grått i grått! Det finns litet," 
som giver liv och färg åt de vida. slät
terna. NIan fröjdas med något av bar
nets glädje över allt färgglatt, som man 
är i stånd att upptäcka. :Men bomulls
fälten utgöra ej endast en ögonfägnad; 
om våra öron äro så inställda, få vi 
även avlyssna ett samtal, vilket utspin
ner sig plantorna emellan. 

»Det var en gång tidigt i våras», sä
ger en röd fin blomma, »den kines.iske 
bonden hade då så brå tt med att så 
bomullsfrö. Sedan han berett jord"en, 
tog han oss med ut på åkern, och jag 
minns så väl den där hemska stunden, 
då jag föll ned i den kalla ogästvänliga 
marken. Det var så mörkt och kusligt. 
NIen vi ägde ju det hoppet, mina kam
rater och jag, att vi om någon tid skulle 
kunna lyftå upp våra små gröna huvu
den ovan jord, och så offrade jag gärna 
dagsljuset och såg framtiden an med' 
glädje. »Ja», J ortsätter en gul blomma, 
»jag kommer väl ihåg den dagen, när 
jag och mina syskon började röra på 
oss, då jorden sprack omkring oss och 
den varma försommarsolen göt sitt 
guldsken över oss. Det var nog av so
len jag fick min färg », inflikar hon och 
fortsätter, »så växte vi högre och hög
re, bladen blevo fler och fler och på ef
tersommaren blev det knoppar i blad:' 
verket, och en vacker höstdag slogo vi 
ut i blom. » Så begärde en vit blomma 
ordet: »Dock skola vi ej alltid blom
ma», suckar hon en smula sorgset, »vi 
skola vissna, och en vissen blomma är 
inte något vackert.» Men i nästa ögon~ 
blick kom hon ihåg något, som hon hört 
talas om: »På senhösten skola vi för
vandlas till vita bollar, mycket vitare 
än vår blomfärg är, och sedan skola. 
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'människorna komma och plocka oss i 
'stora korgar, rensa och bereda oss, 
tvinna tråd av oss och väva tyger, som 
Ide sy sina kläder av, och så få vi till sist 
:bliva till verklig nytta och inte bara stå 
:här och blomma. » - »Jag tycker att 
'det största i vår tillvaro är den stund, 
,då vi offra oss och krypa ned och dö i 
jorden », återtog den röda blomman, 
:»tänk vilka möjligheter som därmed gi

got om att det är han, som bär upp hela 
plantan. Det viktigaste av allt var när 
fröet slog rot. »WIen hur skulle det ha 
varit om inte vi blad hade utvecklats », 
säger bladverket, »det är ju vi, som 
hämta näringen från luften; man kallar 
oss visst också för plantans andnings
organ, och om man inte andas , så dör 
man ju! » 

»Nej, men nu fycker jag inte vi skola 

Kinesiska lantmän. 

'ves oss till nytt liv. » - »Nog' tycker jag 
"det är den härligaste tiden, när man får 
·blomma», utropar den gula, »tänk att få 
stå här och smekas av solstrålarna! So

' len är ju min släkting förresten », till
-lägger hon och vänder på sitt lilla hu
· vud och nickar åt sol,en. »Ack, vilken 
,är egentligen den nyttigaste tiden och 
på samma gång den skönaste i vår till
varo? » suckar en planta, och det är inte 

· utan att rösten förefaller en smula dar
rande och ängslig. »Tänk, om det ändå 
är när vi knoppas, ty hur skulle det an
nars ·kunna bliva några blommor?» ~ 

~ Roten därnere i underjorden säger nå-

tvista om detta längre», säger en späd 
liten bladstjälk ; vilken inte har något 
särskilt att förtälja om den dag då den 
kom till. »Se ni inte, att det far män
niskor här förbi och titta på oss; undrar 
just vad de tänka, de äro nog mycket 
förståndigare än vi.» »Nej, det tror jag 
då rakt inte», utropar den röda blom
man, som alltid var mycket impulsiv. 
Det var glöd och hänförelse hos henne, 
hon sade alltid vad hon tänkte; men 
liingst dä rinne dolde sig ett kärleks
fullt litet hlomhjärta , som kunde offra 
något när det gällde. »Låt oss lyssna till 
vad de tala om», säger den gula, där hon 
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står och värmer sig i solljuset. »Ja», till
lägger den vita förnumstigt, »de säga 
nog ändå att jag har rätt.» - »Tyst»,' 
manar roten, »tyst, så att jag också kan 
höra härnere i djupet!» Och bläden vaja 
för vindbrisarna och äro idel öra. 

Det underliga var att människorna 
inte alls talade om bomullsplantorna 
utan om något helt annat. En av resenä
rerna såg så missmodig u t och sade: 
»Här predikas och predikas, här delas 
ut traktater, här hjälpas sjuka och fat

trösta den äldre med den tröst som en
dast Herrens ord kan giva. 

Två män kommo ridande på var sin 
åsna. Den ene var ung och hänförd. Han 
berättade om föregående kvälls väckel
semöte därborta i köpingen, vilken han 
kom från. »Tänk, är det inte under
bart», utbrister han, »tio stycken läm
nade sig åt Gud i går kväll i kapellet, 
och i förrgår var det många som anteck
nade sig som sökare. Sådant hände väl 
aldrig förr. Lyckligtvis har Gud till sist 

Bå'rsfolar i Kina vid tiden för sekelskiftet. 

tiga, men utan resul ta t. När skall fol
ket få upp ögonen för att de äga en själ, 
som är värd mer än mat och kläder, 
åkerlappar och pengar? Vore det inte 
lika gott att vi packade och reste hem 
redan i morgon?» - »Se det inte så 
mörkt», säger kamraten, som sitter 
bredvid henne på mulåsnekärran, »det 
blir väl ljusare tider. 'Kasten icke bort 
eder frimodighet!' står det i bibeln, och 
där står även att Guds ord icke skall 
komma tillbaka fåfängt och att 'de som 
så med tårar skola skörda med jubel'. 
Jesus säger ju även: 'Om icke vetekor
net faller i jorden och dör, så förbliver 
det ett ensamt korn, men om det dör så 
bär det mycken frukt.' Du känner det 
som om både du och Ord.et fallit i jor
den och dött, men glöm ej de resultat, 
som skola följa!» Så fick den yngre 

bekänt sig till sitt verk. Månne det var 
fel på missionsmetoderna förr om 
åren?» - »Har du någonsin tänkt på 
pioniärerna, som begynte verket här?» 
frågar den gamle erfarne vännen vid 
hans sida. »Det var de, som bröto mark 
och sådde, eljest hade du aldrig fått 
skörda.» Den unge satt länge tyst och 
tänkte: » 'En är den som sår, och en an
nan den som skördar', var det inte så 
det stod i boken, vars budskap han kom
mit för att frambära?» - Den gamle 
tyckes ana vad hans unga vän funde
rar över och tillägger: »Så kunna den 
som sår och den som skördar tillsam
mans glädja sig.» 

Två bärstolar vagga fram på lands
vägen så pass tätt intill varandra, att 
de som bäras kunna föra samtal sins
emellan. En av dem börjar med att be..:. 
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rätta om att arbetet tycktes gå framåt 
därborta i grannbyn och undrade varfor 
det så sällan hände något uppmuntran
de hos dem. Men det kanske bara var 
ett ytligt verk i den där byn. Medrese
nären säger då: » Ja, tyvärr är det som 
du befarar. :Man kan kalla det för blad
verk alltsammans, det ser så vackert 
ut, men om några månader kanske det 
gått tillbaka utan att det visat sig nå
gon bestående frukt. » - »Bara blad. 
verk», viskade ett av bomullsplantans 
blad, »tänk om inte bladen funnos till, 
då skulle ju plantan dö!» - Men nu 
blev roten särskil t intresserad. Det sa
des j u något som tycktes ha med den 
att göra: »Se hos oss går arbetet så 
långsamt, men sanningens ord har i alla 
händelser sl9-git · rot ibland oss. Bara 
vi ha de rätta grundprinciperna så skall 
det nog gå bra. Var inte orolig! Låt 08.8 

bara vara på vakt så att inga villoläror 
komma in!» 

Litet senare kommo ett par vandrare 
vägen fram. »Vi ha det så underbart 
hos oss i provinshuvudstaden, vi ha fått 
så många rika, med i församlingen. 
Många av det högt uppsatta ämbets
männens fruar äro med på våra klas
ser och möten. Tänk vad det ändå be
tyder mycket att vår verksamhet fått ett 
så gott rykte! Vårt arbete står verkli.:. 
gen i blom.» Medvandraren tycktes ej 
dela den förres åsikt. Hans ansikte mul
nar, och han säger varnande: »Blom
morna bruka falla av, när frostnätterna 
komma. Vi få se om de där rika bliva 
beståndande när förföljelse kommer på.» 

Sen blev det folktomt på vägen en bra 
stund. ~ »Inte .var det så lätt för män
niskorna heller att förstå, vilket som är 
det viktigaste stadiet i en utveckling», 
sade den röda blomman, men hennes 
röst var mj ukare än vanligt. Det var 
som om hon på något sätt kände en inre 
smärta för' människornas räkning. Då 
sade den gula: » De se äi1då bra mörkt 
på tingen flera av dem. Jag önskar jag . 
kunde glädja dem litet med det solsken 
som jag fått av den stora, härliga, var
ma, ljusa solen däruppe på himmelen. 
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De borde alla se litet mer på den.» 
. »De skulle tänka på vilken nytta allt 
blir till, bara det får tid på sig att ut· 
vecklas.» Det var den vita blomman 
som talade, och hon var ju särskilt 
praktiskt lagd hon. »En del förståndi
ga tankar hade de i alla fall», hördes en 
röst nere ifrån jorden säga. »Det är nog 
sant, men de borde ta livet litet enk
lare», vågade bladstjälken viska fram. 
»De skulle nöja sig med att vara en Ii. 
ten stjälk.» Hon hade tänkt säga mer, 
men tystnade när hon lade märke till, 
att även en liten stjälk kan bliva hög

. modig över sin tillvaro; och sedan göm
de hon sig under bladen och blommorna, 
men inte mer än att hon kunde titta 
fram och se vad som försiggick på vä
gen. 

Nu hände 'det något fjom ej inträffat 
förut : Två vandrare slogo sig ned vid 
dikesrenen och sjöngo. Så vackert det 
lät. Nog sjöngo de av hela hjärtat! Tänk 
att de slogo sig hed just här! Var det 
för att bomullsfältet stod i sin prakt
skrud? Nej, orsaken till deras glädje 
var nog en annan, något som stjälken 
inte riktigt förstod. 

»Jesus din gren vill dricka din saft, 
Du är min· stam, Du är min stam. 
Blott genom din uppståndelsekraft, 
Växa,. dess frukter fram.» 
En a v dem var gul och en var vi t ti 11 

hudfärgen, men de tycktes vara mycket 
goda vänner. Sedan de sjungit kören 
fkra gånger, öppnade de en liten bok och 
läste: »Jag är vinträdet, I ären grenar
na. Om någon förbliver i mig, och jag i 
honom, så bär han mycken frukt; ty 
mig förutan kunnen · I intet göra.» De 
sade inte mycket till varandra men böj
de sina huvuden och talade med någon, 
vilken de inte kunde se - eller var det 
bara bladstjälken som inte såg honom? 
- De tackade denne osynlige Vän för 
att de fingo vara små grenar i det stora 
vinträdet och bära frukt till hans ära, 
om vilken det sagts att »av den veder
möda hans själ har utstått skall han se 
frukt och så bliva mättad.» Så tackade 
de honom för att hans uppståndelses 
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kraft kunde få genomtränga dem, att de 
fingo leva i och genom honom och i sol
ljuset av hans gemenskap, som var de
ras Frälsare, och sade honom till sist, 
att det betydde föga, om de fingo så, 
där andra skulle få skörda, skörda, där 
andra hade sått, eller bara vattna, blott 
det aldrig kom någonting emellan stam
men och grenen. 

Blomstjälken begrep inte allt det den 
hörde, men den kände sig ändå på något 
sätt väsensbesläktad med de båda vän
nerna därborta. Medan de sedan sjöngo 
en lovsång, sade hon till sina kamrater 
med övertygande stämma: »Dessa hade 
funnit livets hemlighet.» 

* 
Att bryta mark och så, att slå rot och 

växa, att utveckla blad och blommor, 
bära frukt och skördas samt beredas , 
till att tjäna, hör inte det allt med till 
det väsentliga, både när det gäller en 
lit·en plantas utveckling och Guds ri 
kes framåtskridande? Intet av de olika 
stadierna är oväsentligt. Dock är det 
något, som är det viktigaste av allt och 
förutsättningen, förutan vilken allt i 
Guds rike endast bleve något mekaniskt: 
Det måste finnas liv - gudomligt liv 
verkande genom svaga men helt upp
givna människor; då skall allt samver
ka till det bästa. Se vi ej hurusom livets 
princip höjer sig över alla mänskliga 
principer och metoder? Men inte nog 
härmed: livet vill genomtränga dem alla 
och göra dem till redskap i den stora 
Mästarens tjänst. Såge allt Guds folk 
detta, skulle partisinnets skrankor falla. 
- Livet, Guds Sons liv, skulle smälta 
allt vad åtskilt är tillsammans. Men det 
innebär väl även att vi som enskilda 
måste öppna våra hjärtedörrar för li
vets kraft så att det obehindrat finge 
verka i och genom oss efter det livets 
egna lagar. 

Detta tyckte jag att bomullsplantorna 
viskade till mig, sedan rot och blad och 
blommor blivit ense medbladstjälken. 
Kanske de sade detsamma ti 11 dig? 

A. L. 

Kvinnliga Missionsarbetare får ny 

ordförande. 


~1issionssällskapet Kvinnliga Mis
sionsarbetare har vid sin nyss hållna 
årshögtid . till ordförande valt förre sek
reteraren, fröken Märtha Josephson. K. 
M. A:s missionärer i Tunisien ha se
dan i november varit utan kontakt m€d 
hemlandet. Någon hjälp har sällskapet 
kunnat ge de armeniska flyktingarna i 
Tessaloniki och Aten. Under året ha de 
kristna församlingarna i Cooch-Behar : 
konstituerat sig under ett kyrkoråd, som l 
erhåller plats i den gemensamma led
ningen för Nordiska Santalsmissionens 
nykonstituerade kyrka: The Northern 
Lutheran Church. I Nordafrika pågick ' 
arbetet normalt tills kriget nådde dit i ~ 
november förra året. Sällskapet bedriver 
också verksamhet ' bland fjällfolket i 
Norrland. 

Svenska Israelsmissionen 

har hållit ' sitt årsmöte i Stockholm un
der ledning av ordföranden biskop Tors
ten Ysander, ,som även predikade vid 
tvenne av årshögtidens gudstjänster. 
Pastor Johannes Ivarsson berättade ska
kande minnesbilder från sitt arbete i 
missionens tjänst i Wien och belyste 
därmed den fruktansvärda tragedi som 
nu övergår judarna. I den till årsmötet 
utgivna årsberättelsen meddelas att ju
debefolkningen i W arszawas ghetto un
der ett år sjunkit från omkring 500.000 

till 40.000. Svälten råder allmänt och 
hungertyfus härj ar. Judarna i Polen äro 
sammanpackade i ghetton till olidlig 
trängsel, och ghettona äro avspärrade. 
med höga murar av taggtrådsstängsel. 
A,r Wiens omkring 200.000 judar fin
nas nu endast omkring 7.000 kvar, och 
alla dessa tillhöra s.k. privilegierade 
äktenskap, där den ene a:v makarna är 
mer eller mindre av »arisk» stam. 
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Att översätta Bibeln. 

Det är många svårigheter som möta 
vid översättningen .av Bibeln till de 
afrikanska språken, sa:de missionär Ha
rald von Sicard i ett föredrag om »Ka
rangafolkets bibel» vid en syJörenings
dag i Halmstad, besökt av omkring 250 

deltagare från staden och omnejden. 
Många ord finnas helt enkelt inte i fol 
kets språk, varför man måste omsl<;riva 
dem eller bilda nya ord för begreppet 
ifråga. Men å andra sidan står det bib
liska språket deras språk närmare än 
västerlandets. För karangen är Bibelns 
ord något fullständigt nytt och griper 
honom därför ofta så mycket starkare. 
Det livfulla, medryckande föredraget 
mynnade ut i en allvarlig uppfordran: 
Vi behöva ej blott edra offer och förbö
ner, vi behöva edra barn, för att ka
rangefolketskall få sin bibel. I fortsätt 
ningen av dagen talade kyrkoherde Uno 
Almgren om »Missionen i församlings
livet». I aftonbönen talade missionär 
von Sicard om »Kristusfrågan i Afri 
ka». 

Missionstidningen 


Sinims Land, 


organ för Svenska Missionen Kina, 

utkommer 1943 i sin 48:e årgång. 

Tidningen utkommer med 20 nummer om 
~ret. Den inneh~ller uppbyggelseartiklar, 
brev fr~n missionärerna, berättelser från 
missionsfältet, meddelanden om hemarbetet 
och missionsnotiser från olika fält. 

Tidningen kostar: helt dr kr. 2: 50, halvår 
kr. 1: So, ett kvartal kr. O: 90. 

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

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

Provnummer sändas på begäran gratis och 
porto f ri tt. 

Redaktionen. 

Bed för missionärerna I 


Skrht till missionärerna! 
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»Upptagen i härligheten .» - Svenska Missionens i Kina berättelse för dess 56:e verksam~ 
hetsår. - Redogörelse för Svenska Missionens i Kina ekonomiska förvaltning under år 19H. , 
--'- Revisionsberättelse. - Förteckning på kommitterade, missionärer, hemarbetare och ombud. 
- Program vid Sv. Missionens i Kina 56:e hsmöte . - Från Red, och Exp. - Hugo Lin" 
der 75 år. - Nöden i Kina. - S. M. K :s Bibel~ och Ungdomsveckor sommaren 1943. 
Ungdomens avdelning. - Vad bomullsplantorna berättade eller det viktigaste av allt. Från 

När och Fjärran. - Missionstidningen Sinims Land~ . 

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

Telefon: 104459. 105473. Postgirokonto n:r 502 15. 
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