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"
..'Jag ar vagen 

Dessa ord al' H erren Jesus äro svaret på 
en lärjunges ivriga fråga: "Herre, vi veta 
icke vart du går; huru kunna vi då veta 
vägen;" Man måste nog erkä nna, att även 
detta svar är gåtfullt och icke ger någon 
annan klarhet än d en, att lärjungen får hål
la sig till sin Mästare och lita på honom. 

"Jag är vägen" - det är som om Jesu 
person kunde förklaras bäst med detta ord. 
Han hade ju utgått från Gud, där han i en 
förfluten evighet varit Sonen som var i fa
derns sköte. Han hade kommit i världen, 
blivit människa och levat här som en av 
många bröder. Han skulle nu gå till Fa
dern och över hela denna stund i nattva rds
sa len vilar en stämning a v "jag är vägen". 

Detta uttryck "vägen", blev på något sätt 
bestämmande för den kristna livsåskadning, 
som de första lärjunga rna omfattade. Genom 
Apostlagärninga rna kan man i flera olika 
sammanhang möta detta ord "den vägen" 
och i det ordet se de kristna i deras kamp, 
arbete, lidanden och hopp. Att " tillhöra den 
vägen" är detsamma som att vara en Jesu 
brjunge. 

För några år seda n utkom en bok av prof. 
E. Lehman med titeln "Stället och vägen", 
c::n bok som väckte stort uppseende och blev 
Ci1 tankeställare för många kristna. l den bo
ken skildrar författaren en tendens, som stän
digt finnes inom religionen, att stanna av, 
att börj a stelna och upphöra att leva. Den
na fara finnes ännu kvar, och vi göra väl 
om vi låta oss väckas och börja bedja om 
den hel ige Andes leva nde kraft till att" ja
ga mot m ålet", att bliva de människor som 
:io kunna kallas " den vägen". 

Veigell - det är det historiska perspekti 
vet på Guds rike. Det är omöjligt att tala 
om detta rike utan att se och erkänna den 
historiska förankringen i allt det gamla, i 
den uppenbarelsereligion som Israel hade 
mottagit och förvaltade under så lång tid. 
Den kristna kyrkan har sina rötter i denna 
heliga historia. Urkristendomen är alltjämt 
den djupa mylla, ur vilken kyrkan i dag häm
tar sin kraft, sitt liv, sin växt. I Nya Testa

mentets ord, l kri'iten sed och gudstjänst, i 
ekn tradition som vuxit fram, ha nutidens 
kristna den inspiration, den vägledning, den 
uppbyggels~. den målsättning, som är nöd
vändig för livet. Mitt iJ-(enom allt det som 
"kAtar, genom nya kulturer, tankeriktning
Jr, ideologier, politiska skeenden , finnes del
ta förunderlif!a. detta and liga arv, denna 
tidlösa kraft, denna kristna lära, som väl 
bär ålderns förnäma patina men som i sig 
bär doften av vårlig friskhet. 

Kristen tradition är inte ,endast det som 
var i begynnelsen, utan allL det som blivit 
uppbyggt genom tiderna, ja även det som 
liggtr oss nära, det som utfördes av våra fä
der, det som dc ledo och kämp;tde för. Mis
sionen ir som vägen, vars tillryggalagda ba
na förtonar i hi stor iens dunkel men som bär 
ända fram tIll oss i denna tid. Ty kyrkan på 
jorJc:n kan inte f innas till utan att den fått 
buret till sig evangeliet, missio nen kan inte 
finnas till utan att de budbärare funnits, som 
kommo över ha ven. över bergen, genom jor
dens riken, för att frambära ett gott bud
skap. När i dag den kri stna vägens män
niskor ute i Fjärran östern på ett för oss 
glädjande sät t gåt t in under bördorna och 
tagi t ansvaret, beror detta på att de bl,\ i l 
delaktiga av den helige Ande genom dem 
som buro frälsningens ord till dem. Gud, 
rike finnes inte här eller där som en isoic' 
rad företeel se, som något som fallit ned iran 
himmelen, utan det är och förblir ett med 
urkristendom och med allt el et som sedan 
den första tiden varit och litförts på jorden 
av de kristna. 

V ,igen - den ser man n.kt genom nut[, 
även i den kaotiska världsbild. som nu är 
förhanden . Många andra vägar finnas, vägar 
som många vandra på, breda viit!ar, farli
ga vägar, vilseledande väg;u, men även Guds 
väg går rakt genom tiden. Det m åste erkän
nas, att i den hi , tna tid , vi leva, där mot 
sättningen m dlan det som är kristet och det 
,om ä r emot Kristus på ett sällsynt sätt klar
nat, blivit markerat, där har ock detta om 
den kristna vägen blivit på nytt tyd ligart' . 
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Vägen är en enda för Je kristna. Den väaen 
är bestämd av Guds ord och Kristi Andeb av 
de grundläggande principerna om männj~ko
värde och tro på Gud, som i (hg stå i fara 
att fördunklas och förnekas. Kristi kyrka er
far l dag hur oerhört stort det är att det 
finnes en väg, den som är Kristus och allt 
som hör samman med honom. 

För den som glömmer att tänka historiskt 
kan nuet se nog så skrämmande ut. Stora 
områden av \ar värld äro stängda för kristen 
mission. Hinder resas mot tron allestädes. 
Den gamla kristenh eten synes ringakta det 
heliga arvet och den nya hedendomen tar 
frimodigt upp kampen mot Kristus. Man ta
lar nu ofta om att " gå under jorden", om att 
tiden på nytt mognat till "katakombkristen
dom". Man märker ju hur lätt propagandan 
kan fördunkla även kristnas omdöme och 
leda dem in i oro och bekymmer, hopplös
het och kraftlöshet. Reali sm kallas ofta det 
som i trons ögon är otro. Att räkna med 
"kalla siffror" kan vara nog så förståndigt 
l:n~n kan ofta innebära att man utestänger 
tran arbetet det som kTyder oändligt myc
ket mer än alla beräkningar och allt män
nlskovett - Guds väldiga kraft. '·Han hll1
de inte göra många tecken för deras otros 
skull". det ordet ha vi nog anledning att 
begfLlnda, lllle för att döma Jesu samtid som 
dåraktig, utan för att från det ordet frå ga 
om vi möjligen äro inne pS samma väg so~m 
de. :'Den v~gens människor" ha alltid gjort 
SI11 ll~sats pa grund av tro och icke på grund 
av nagot annat. De trodde "ul:tn att se". 
Nagra ,lV dem drogo ut "icke vetande vart 
dc skulle komma". men de hade "den Osyn
lige för ögonen". Gud väjer inte undan för 
vår tid. Han står inte rådlös inför män
niskornas ~ammansvärjning . Han anser inte 
det fåfängt att älska även om makter fin
nas, som iLke vilja taga emot hans nåd. Vil
ken av de makte r som nu oroa världen är 
starka re än hans kärleks 'angelium ? Det är 
sant att de maktLma äro starka, kanske äro 
de inspirerade hJn en ond andevärld, men 
de äro iCKL· allsmäktiga. Det finns a lltfort 
intet här på jorden som är mäktigare än 
Herrens ord, frälsningsordet, evangeliet. 
Rakt genom tiden giil" Guds \':ig. 

Väge)1 -- det är framtiden. Även under 
de mörkaste tiderna i Israel när det lilla 
folket var så gott som utplånat, fjärran frän 
landet och utan konung, utan helgedom, utan 
präster, utan hopp, även under de tiderna 
talad e Gud genom sina profeter om en f~am
tid och ett hopp. Så ha även vi atl Sl: mot den 
obegripliga, ogenomträngliga f r~lmtiden med 
förtröstan och se att det kristna hoppet har 
en väg rakt in i framtiden. 

D et g~ [ en ny v~g av intresse för eskato
logiska ting genom kristenheten. Man har 
på känn att de lösningar, som hitintills bli
vit givna, kanske varit alltför grunda, att 
problemställningen är mycket väldigare än 
den enkla tolkning, som säger att dc from
ma skola bärgas in i himmelen och de onda 
gå under i dornens kommande eld. Man 
borde kanske besinna hur svårt de första 
lärjungarna hade att följa Mästarens tankar 
och trO hans ord . Inte ens när de sågo ho
nom sjä lv, vågade de tro pä uppst~ ndelsen 
Ha vi fattat Jesu ord om framtiden rätt) Å 
ena sidan är det ju som om världell skulle 
falla samman, å andra sidan är det som 
ginge vi mot en morgondag. En sak är klar, 
vi ha att med större ödmjukhet nalkas des
sa ord på nytt och framför allt renas från 
dc lätta tolkningar och lösningar som en 
trång horisont tvingar på oss. Kristus är 
vägen - inte endast för några lärjungar , 
han är vägen för en he! värld, han är Guds 
väg för mänskligheten. När Nya Testamen 
t t talar om hoppet, gäller detta hopp icke 
endast något där bortom timligheten , det 
gäller ock om det, som ligger närmare till, 
om jorden, som skall bliva full av Herrens 
kunskap, om ett frälsat folk, om en tid när 
Jordens konungar skola hylla Sonen, när 
skapelsen skall bliva frigjord, renad, salig. 
Vägen går in i f ramtiden och vi få, om än 
med lärjungens fråga om var vägen går, på 
nytt lyssna till Frälsareorden : Jag är väoen. 
Följ mig. Förtrösta på mig. lita på mig. b 

Arthill" loiJamoll. 

Bedjen för Kina! 
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oOIga StyreIius 70 ar 

Den 22 maj fyller Svenska Mi,sionens i 
Kina missionär, fru Olga Styreliu 'i , f. Ahl
man, 70 år, och vi införa därför här hennes 
bild och framföra våra tacksamma och var
ma lyckönskningar. 

För 45 år sedan , allts1! 1905, utreste fru 
Styrelius första gången till Kina. År 1912 
ingick hon äktenskap med missionär Nils 
St)'relius, som avled 1942. 

Sjuttioårsdagen kunde yäl vara anledning 
nog för en redogörelse för den insats, som 
fru Styrelius genom Guds nåd fått göra inom 
Svenska Missionen i Kina, men jag avstår 
ändå från att försöka skriva en :iadan skild
ring. Det må i detta sammanhang nu vara 
nog att jag betygar Missionens starka känsla 
av tacksamhet för vad fru Styrelius uträt
tat, för den insats hon gjort i vår gärning. 
Det är nämligen något annat, som jag också 
vill omnämna, och utrymmet är begränsat. 
Jag vill så gärna påminna ej blott om vad 
OIga StyreliuJ gr,FI, hur värcJefullt det än 
må vara, utan ocksa om l'ad bOll 1'a;-il. 

Då jag var i Kina sasom missionär, fick 
jag ett starkt intryck av Olga Styrelius såsom 
kamrat och vän. Ofta hade jag glädjen och 
förmå nen att få besöka familj en Styrelius i 
deras h em i Tali, och jag kan ej såsom Jag 
ville uttrycka min tacksamhet för vad jag 
där fick röna av kärleksfull omvårdnad. Så
dana voro de mot mig, och jag ä r övertygad 

S. M. K:s årshögtid 
Detta nummer av vår tldning utsändes 

strax före vår årshögtid, och \'i vilja där
för vädja till d ra vänner att komma ihåg 
denna i förbön och om möjligt komma och 
deltaga i mötena, som då håll as. Detaljerat 
program införes på annat ställ e i detta num
mer av vår tidning. De, sOm kunna komma 
med, hälsas \'armt välkomna , och till alla 
vänner riktas väd jan om förbön. Gud har 
i sin nåd och kärlek goda avsikter med att 
låta oss samlas. Må de avsikterna bli för
verkligad e 1 

KinaIänkarna i Stockholm 
Torsdagen den 25 maj äro Kinaiänkarna l 
Stockholm inbjudna till Missionshemmet, 
Duvbo. Samling där sker kl. 19.30. Troli 
gen få vi då besök aven missionsläkare från · 

om att andra kamrater fingo göra samma er
farenhet och att de liksom jag stå i stor 
tacksamhetsskuld till vännerna Styrelius för 
vad de varit. Nu tänka vi särskilt på vad 
Olga varit för oss och framföra vårt inner
liga tack. 

År 1946 återkom fru Styrelius till hem
landet och är nu bosatt på Missionshemmet, 
Duvbo. Nämnas må också att fru Styrelius 
härhemma flitigt deltager i syföreningar och 
andra sammankomster och på många sätt 
ger uttryck för kärleksfu lIt och va rmt in
tresse för Missionens gärning. 

Må högtidsd agen bli rik på glädje och 
lycka, och må kommande dagar också krönas 
av godhet och nåd från Gud. Därom vilja 
säkert Missionens vänner bedja samtidigt 
som de tacka Gud för vad Han givit Mis
sionen och oss alla genom Olga St)'relius. 
Vi önska såsom Boas en gång önskade för 
Rur: "Må full lön tillfalla dig från Herren, 
Israels Gud I" Mär/ii! Liildh? 
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SMK:s verksamhet i hemlandet 


ivlissionens Ledniilg 

Under det år, som förflutit sedan vi för
ra gången samlades till årshögtid, ha två 
ledamöter i Kommitten för Svenska Missio
nen i Kina p å egen begäran utträtt ur Kom
mitten. Ingeniör Viktor lVisborg, Malmö, 
som den 18 nov. 1949 fyllde 80 år, har på 
grund av sin höga ålder begärt att få avgå. 
och disponent Glis/af T ömq'vis/, Norrkö
ping, har på grund av klenhet framställt 
samma begäran. Kommitten har med uttryck 
för dess stora tacksamhet för värdefull in
sats l Kommittens gärning beviljat dessa 
två ledamöters utträde ur vå r kommitte och 
samtid igt beslutat kalla dem till Missions
råd. I årsberä ttel sen v ilja vi nu också g iva 
uttryck för vår känsla av tacksamhet vid 
tanke på dessa våra vördade och kära kom
mitteledamöter och samtidigt uttrycka vår 
glädje över att alltfort få äga gemenskap 
med dem i deras egenskap av missionsråd 
inom Svenska Missionen i Kina. Endast en 
person har tidigare ·kalla ts till missionsråd, 
förre missionären och kommitteledamoten, 
komministe r emeritus Th. Sandberg. 

I de två avgåendes ställe har till ordina
rie kommitteledamöter invalts förutvarande 
supplea nterna direktör Erland lo/mso1! och 
~ekreterare C. G. Voss. Två supp leantplat 
ser äro då detta sk rives ännu vakanta, men 
v l hoppas att snart kunna meddela om att 
inval för dessa plat e r kunnat förrättas. In
nerligt tacka vi G ud för vad våra nyssnämn

Liebenzeller-Missionen, som arbeta t i Kina, 
d:r K. F. EiteL Fru Eitel ä r o~kså t ro ligen 
här i Stockholm då och med på mötet. Väl
komna I 

Bönemötena för SMK i Stockholm 
Bönestundern a, som anord nas på SMK:s 

expedition va rje tisdag kl. 19.30, hå ll as t. o. 
m. tisdagen den 23 maj. Miss ionens vänner 
hälsas varmt välkomna till dessa stilla stun
der inför GuJ :; orJ och missio!lt:flS angelä
genheter. 

da kommitteledamöter var it för Missionen 
såsom suppleanter i Kommitten. Vi äro ock
så tacksamma för att vi nu få räkna dem 
såsom ordinarie ledamöter och tillönska dem 
Guds ri ka nåd och välsignel se i denna upp
gift, 

Kommendörkapten Oscar tJO Il lvIa!illborg 
har även under det gå ngna året troget, själv
uppoffrande och under stark kä nsla av an
svar tjänat såsom Missionens ordförande, 
och v i känna behov av att få ge uttryck för 
vå r innerliga och varma tacksamhet härför, 
Missionsföreståndare Martin Linc!(m har va
rit vice ordförande och fröken Lisa Blom 
kassaförvaltare. Fröken Blom avgick vid 
1949 års slut f rån uppdraget att vara kassa
förvaltare på grund av att hon då blev pen
slonel'ad, och i hennes ställe inva ldes sek
reterare Car! Glis/au VoJS. Till f röken Blom 
har Kommitten tidig :! rc framfört sitt tack 
och 'sin uppskattning av hennes ak tiva in
sa ts i Missionens gä rning, och vi vilja också 
här giva uttryck för Missionens tacksamhet 
och el'kännand e för det nit , den omsorg och 
kärlc:k, varmed f röken Blom handhaft sina 
uppdrag, 

Arbetsutskottets ord inarie ledamöter äro 
nu: Kommendö rkapten O.lUiliOIl j\1aI1l/

borg, miss ionsförc:ståndare .rvrar/ill J.illd('n, 
k;assaförvaltaren, Seh"L Carl Glis /elV V ".(.i, 
kyrkoherde 10/JdIJ H off och m issionssekrl
te rare Ar//mi' Joh c/llso Jl. Suppleanter äro: 
Fröken Lisa BIOlIl och direktör Di,'lId Johll
Jon . 

T samband med dessa med dela nden ang;\
ende Kommitten torde också va ra lämpligt 
omnämna, att Svenska :r.vlissionens i Kina 
Pensionsstiftelse bildats under det gångna 
året'. och att denna st iftelse nu trätL i verk
samhet. Dess stadgar antogos av K ommitten 
vid sammanträdet den 25 maj 1949 och sty
relse va ldes vid samma tillfälle. Styrelsens 
ledamöter utses nämligen av Kommitten för 
Svenska Missionen i Kina, som även äger att 
utse revisorer. Pensionsstiftelsen reg istrera
d es i Överståthållareämbetet den 17 aug . 

1949. Den första styrelsen bestod av kom
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mendörkapten Oscar l:on j\1almborg, mls
sionsföreståndare Martill Lilldell och frö
ken Lisa BLom såsom ord inarie ledamöter 
med missionssekreterare Art/m r J ohamon 
och direktör ErLal/d Johmol7. såsom supple
anter. I samband med atl fröken Blom av
gick fr ån befattningen såsom kassaförvalta
re inom SMK avgick hon också ur Pensions
stiftelsens styrelse och i hennes ställe inval
des den nye kassaförvaltaren, sekr. CarL 
ClIStav Voss. Revisorer inom Pensionsstif
telsen äro auktoriserade revisorn Joel Nall
dorf och grosshandlare E. Alfr. Jansson. Re
visorssuppleanter äro fröken SIgne Sebubert 
och grosshandlare Carl E. Borgö. Pensions
stiftelsens tillgångar utgöras av medel, som 
givits till Svenska Missionen i Kina för 
pensioneringsändamål. Så långt den årliga 
avkastningen räcker , utbetalas nu pensio
ner och understöd till 14 av SMK:s missio
närer, som ej längre äro i aktiv tjänst, och 
dessutom utgår ur Pensionsstiftelsens kassa 
pension till fröken Lisa Blom. 

SMK :s K vinilokom mit le 
Inom Svenska Missionens i Kina Kvinno

kommitte har under det gångna året inga 
förändringar skett. Med tacksamhet konsta
tera vi att de gamla ledamöterna stå kvar 
och framföra Missionens tack till Kvinno
kommitten för troget stöd och förbön. Ord
förancl e j K vinnokomm Itt<~n är fru Jlldit 
Hög iilall och sekreterare fru Aill7C1 Törnq l'ist . 

/11;s siOi/tirs kåren 
Sedan förra årsmötet ha mISSIonårerna 

Ingeborg Ackzell, iHa! H olmström, AJlrid 
Löffirell, Gerda T OImt!jk och EII7 J17ct IJ/åhLill 
anlänt till hemlandet. M eddelande härom 
återfinnes även i rapporten från Kina. Lika
s,1 meddelas även där, att missionärerna Mar
gi, Cederholl71, Sel frid ot b Hanna Ersham
mar, Erik och Ingrid Malm! och Ellä Nils
SOIl res t till Japan för att t. \' . ägna s ig åt 
m issionsarbete där. Miss ionärerna Märla 
[ lIg l'er, Gösta och Rll lla Goes, A n 1td Hjdll
berg och Maria Pel/erssoil äro har i Kina. 
M iss ionär Maja LtllldlilClrk befinner sig än 
nu i Ameri ka. 

För mi ssionärerna alldeles särskilt, men 

också för oss alla, ha erfarenheterna und er 
det gångna året varit prövande och ofta 
synts oss underliga. Vi äro emelJertjd mycket 
glada och tacksamma för att vi ännu ha 
några missionärer kvar i Kina och tro, att 
de där hava en uppgift att fylla, som Gud 
anförtrott åt dem. Kanske består den upp
giften i att vara till stöd, hjälp och per
sonlig uppmuntran för dem som ha det svårt, 
och kanske ter sig uppgiften ibland för män
niskors ögon såsom ett ringa uppd rag. Men 
huru betydelsefullt måste det icke vara att 
få vara en sådan hjälp för någon eller någ
ra av Herrens egna. Det kan betyda att nå
gon räddas, som annars skulle ha gått un
der. Och det kan leda till att Kristi försam 
1ing på den plats, där missionären befinner 
sig , kan få det lättare att bestå provet. Låt 
oss bedja Gud att det må bli så för våra mis
sionärer, som stannat kvar i Kina. - På 
samma gång är det klart, att förhillIanden 
kunna uppstå, som göra att det kan bli en 
lättnad eller en Guds fostran för de kine
siska kristna att de, för en tid åtminstone, 
få stå utan hjälp av missionärer från ett an
nat land, och att missionärerna behövas 
bättre på ett annat fält eHer kunna göra en 
större insals i arbetet för Guds rike där. Så 
äro vi också glada och tacksamma för vå ra 
missionärer i Japan och för att Gud gjort 
dem vissa om att deras plats tills vidare är 
clär. Ju mera man begrundar dessa synpunk
te r, desto klarare blir det, att missionärerna 
~oIi. \'äl som mi ssionsledningarna behöva Guds 
klara och tydliga ledning i allt sitt hand
lande, och att det kan ingå i Guds ri.idslut att 
leda sina tjänare på olika sätt och olil.;:! vä
g ar. Må vi bJott alla a lltid stå till Guds för 
fogande I 

Re Je l'erkScltli hele 17 

Resevcrksamhete n. i hemlandet har även. 
under d et g ång na ård varit mycket livlIg och 
fört med sig mycken uppmun tr an. Jag hop
pas att en artikel av vår missionssekreterare 
skall kunna införas i delta nummer av vår 
t idn ing och ytterl igare belysa ddta påst!i ' !l

de. Vi vilja emell e rtid här giva uttryck för 
vå r stora tack samhet för all den hjälp och 
uppmuntran, ja, allt det vä rdefu lla stöd, 



som kommit oss till del i vårt hemarbete. 
och då ej minst i samba nd med reseverk· 
sa mheten. 

MIssionsexpedil IOl/en 

Redan t idigare i denna vår årsberättelse 
har det antytts, att fröken Lisa Blom pensio
nerats. Detta gäller alldeles särskilt uppgif
ten på mi ss ionsexpeditionen. I reseverksam
heten deltager nämligen fröken Blom ännu 
i den mån krafterna med giva det, men till 
missionsexpeditionen kom~er hon nu endast 
på besök. Nog saknas hon i vårt arbete här. 
Ofta påminna vänner, som besöka oss, om 
att det är tomt efter Lisa Blom, och vi in
stämma med dem. På samma gång äro vi 
mycket glada och tacksamma för vlir nya 
medarbetare på missionsexpeditionen, höken 
A l/Ila Björk. Hon har redan gjort en myc
ket värdefull insats i arbetet där och ingiver 
förhoppni ng om att bliva ett ännu mera 
brukbart redskap i Mästarens hand, då hon 
mera växer in i sin uppgift såvä l som i de 
förhållanden som äro säregna för v!ir mis
sion. 

SMK:s ombttd 

Sedan förra årsberättelsen skrevs hava föl
jande ombud fått sluta tjänsten under sitt 
jordeliv: Kyrkoherde Celr! A. Biörk/lltld, 
Motala; kontraktsprosten E. G. Bohmelll. 
Hammcrdal; kyrkoherde A. E. Cm/bulII, 
Alings~s; herr Joh . Pr;den . Alingsås; kam
rer 1- E. Rede/l. Stockholm ; direktör L/m. 
Skog!t!lld, Stocksund; fröken Maria B/lr
mall, Skellefteå och f [Ll R1I1 ÖbillClJl, Göte 
bo rg. 

Vi tacka Gud för des a vänner och för 
det stöd de nrit för Missionen. M å deras 
minne länge leva i välsignelse, och må d L' i 
evighetens värld finna att deras gärning icke 
varit förgäves / 

Följandell)'a oll/blld för SMK ha und er 
d et gå ng na å ret int rä tt i denna sin uppg ift: 
Handlanden G. St 'rdande}', Stensjl::i n; fru 
Jellny H ed/tJi/d, lvIedle ; fröken Ada Hu/I
('/,6SI , Stensjön ; fröken B;J7llle Jobansdotter, 
Götene; fröken A lll/a Kc/r/ssoll., Vimmenarp, 
Stensjön ; fröken Birgit L;lld.~vISI, Björke 
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H el/lClr/;elel 

har [' nder det gå ngna året pågått geno,,/ 
d e resor som flera av våra missionärer haft 
tillfälle att göra. Stor är den tacksamhet 
som , -:\:a vänner ailestädes . visa över d ess:l 
cesök. Även de som direkt hö ra till hem . r
betet ha gjort mi\nga och långa rC30r. Mar
tin linden , lisa Blom och sekreteraren ha 
besökt många platser och kunna vittna om ett 
gott intresse för vår M ission. Särskilt gläd
Jande är det att konstatera att våra s. k. mis 

ryd, Ekenässjön; fru E17l)' PetlerSSOIl, Bäcka
by och fröken Margit Sl'eJl JSO I/, Bor. 

Vi tacka Gud för deras beredvillighet att 
stöd ja och tjäna vår mission och tillönska 
dem Guds rika välsignelse i uppgiften. 

Under den senaste tiden ha mina tankar 
ofta gått tillbaka till missionsbefallningen . 
Och ja,~ tror, att vi alla nu behöva en ny 
förvissning om att missio nens Herre äger 
a/I makt i himmelen och på jorden. Kanske 
behö\'a vi den förvissn ingen alldeles sär
skilt, då det gäller Jesu makt på jorden, där 
det så ofta synes oss som om andra makter 
förde sin vilja igenom. Vi behöva OCks.l ert 
ny visshet ifråga om att vi, emedan han 
ig,-r all makt, f gå ut i den tjänst, till vi 1
ken han kallat oss och som gäller att göm 
cd/a ju!h till H ans lärjung ar. Huru lätt bli 
vi icke slagna till marken så att vi tro, att 
Han ej längre kan använda oss ~ Men då vå/
möjlighet att tjäna grundar sig p: Hans all 
makt, behöva vi icke mi sströsta , i all sy n 
nerhet som Han försäkra r, a tt Han är m ed 
oss rdLa dagar. Må vi då f nåd att se H ans 
härlighet, tillbedja Honom och att i tro på 
Honom g stad utan att förtröttas / 

jVlä;/f;t Linden . 
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Fältets årsrapport 

'7)' vi vandra här i/ro och icke i 
åskådning." 

Bjärta antiteser och motsiltser framskym
tar ofta i aposteln Pauti skrifter. Hedna
aposteln rörde sig med verkligheter, och då 
verkligheten ofta är bräddad av motsatser 
och kontr'aster, måste detta åte[sF~gla sig i 
hans skrifter, som ju är frukten av hans 
egna gjorda upplevelser och tros inställning. 
Han finner, hur motsatserna kämpar om 
he rraväldet i hans arbdc$ resu ltat, i hans 
andliga liv och hans egen sinnesstämning. 
Hans liv överflödar av Kristuslidanden, men 
överflödande är också trösten i Kristus_ Han 
lid e r förfång av Satan, men föres ändå all
tid fram i segerlag, han är rådvill, men inte 
råd lös; han erfar, hur den utvärtes män
niskan förgås, men upplever samtidigt hur 
den inre människan förnyas dag efter dag, 
han överlämnas beständ igt åt döden, men 
ser, hur det dödliga uppslukas av livet, han 

sionsdagar slagit så väl ut. De började i 
Höör i en stilla, ljuvlig hösttid och ha fort 
~ :llt i Jönköping i. januari, Göteborg i feb
ruari och ('>t'ebro i slutet av mars och början 
av april. Nu påg{ir under tiden 4-7 maj 
liknande dagar i Bollnäs. Vid des,a tillfällen 
har någon missionär givit översik :cr över 
vårt arbete i Kina och Japan, o ch andra ta
lare ha bidragit med uppbyggande ord och 
inspirerande föredrag. linden, von M3.lm
borg, Gunnar Stenherg, Nils Oderstam, An
na Björk och sekreteraren ha medverkat, och 
man kan nog säga, att det ofta varit mycket 
Upp!TILLOtrande att se de skaror som saml:lli . 
Tanken är att på så sätt genomarbeta heLt 
v,ht land, och vi ha redan fl e ra inbjudningar 
till s,ldana missionsdagar för kommande 
.a rbetsår. 

Sekreteraren har dessutom varit på oav
brutna resor och haft en hel del bibelveckor , 
·ofta på för vår Mission helt nya platser. Kyr
kor och missionshus, KfUM och KfUK ha 
"illigt öppnats för oss, och vj ha rönt myc
ken kärlek och uppmuntran :\,. dessa nya 

suckar och är betungad, men är ändå sam
tidigt alltid vid gott mod, han är fattig och 
utblottad på allt , men äger ändå allt och gör 
många rika. 

Det dåtida tidsläget bildade förutsätt
ningen för många av dessa kontrastfyllda er
farenheter. I viss mån har alla Herrens trog
na i alla tider fått pröva något av de spän
ning ar, som härleder s ig från en materiell 
värld och ett andligt rike, men man torde 
kunna säga, att dessa motsatser och spänning
ar ökat och blivit mer aktuella för tusentals 
kristna under den senaste tiden, då den öpp
na antagonismen mot kristendomen blivit 
mer påfallande och målmedveten än någon
sin förr. 

Vänder vi våra blickar mot Kina, kalle[
sens land, blir det genast uppenbart, att det
ta motsatspräglade förhå.llande varit mer 
akut där under det gångna året än i något 
annat land, både ifråga om omfattning och 

vänners offervilja och intresse. Ordföran
d en och sekreteraren, som d",sutom ha en 
l,el del ansvar för de s. k Södertäljekonfe
renserna, ha vid flera tillfällen varit m ed 
om att tala och verka för Missionens sak. 
Sista tiden ha sådana konferenser hållits i 
Nässjö och Hälsingborg, och vi tro, att vi 
genom detta arbete skoja kunna tjäna all 
kristen mission i vårt land. 

Länkarna ha ju fått en ny hjälp g enom 
\'år sekr. Anna Björk, som varit med vid 
några missionsdagar, och som i fortsätt
n ingen kommer att resa i d en m :'l n hon kan 
undvaras på Exp. Under all var gärning står 
('d oss klart vad en gång en p salmså ngare 
g ivit uttryck för när han sjöng: "Om Her
r,cn icke bygger h uset så arbeta de få fängt 
som bygga därpå". Det mås te alltfort få 
"ara vårt ledmotiv att så tjäna, att He rren 
kan låta sin välsignelse vila över gärningen, 
så att den får ingå i hans stora uppbyggande 
[lIan, när d et gäller evangeliets seger p,l 
Jorden. 

Ar/hill Jobansoil. 



intensitet. Världens folkrikaste land har 
kommit under den kommunistisb ideologi
ens grepp. Den fulla innebörden av detta 
kommer först att så småningom bl i fullt klar, 
men tendensen är så pass tydlig och de första 
stegen på den inslagna vägen så talande, att 
man förstå r, att regimskiftet och den nya lä
rans ikraftträdande kommer att få närgång
na följder för Kinas kristna kyrka och ännu 
mer så för mi ssionsarbetet där. Kommunis
mens välkända inställning till religionen har 
också i Kina trätt fram i öppen dag. I vissa 
delar av landet har toleransen varit större än 
i andra. De kristna har där ännu ganska 
länge efter reg imbytet nästan lika stOr frihet 
som förr , alldeles sä rskil t i de stOra städer
na. Verksamheten fortgår på dessa platser 
tämligen obehindrat, predikanter och även 
missionärer får röra sig fritt, och framgång
ar i arbetet rapporteras. Detta ä r vi angeläg
na att framhålla för missionens vänner. Men 
samtidigt f å vi ej dölja, att läget i sto rt 
är synnerligen allvarsam t. I vissa landsdelar, 
exempelvis i nordöstra Kina, har de kristna 
kommit i ett svå rt läge. Det beräknas, att 
80 % av försam lingarna i dessa områden 
mer eller mindre upphört att existera som 
organiserade församlingar. I Manchuriet 
finn s nu av 29l församlingar endast 47 
kvar. Orsakerna till detta beklämmande fak
tum är flera: grymma, skräckinjagande me
toder [rån motstå ndarnas s ida, särsk ilt gent 
emot cc mest frimod iga bekännarna, 'de 
kristnas medvetande om att de stå r värnlösa 
inför den styrande makten samt försagdhet 
hos somliga fö rsamlingsledare. I Honan och 
Anhweiprovinserna synes förföljelserna ha 
varit svå rast. Gudstjänsterna har, om inte 
direkt förbjudits - ty " religionsfrihet" rå
der! - så dock omöjliggjorts. Kapellen har 
tagits för profana ändamål, kapellbänkar 
och andra inventarier har " låna ts", biblar 
har bränts, och de kristna ledarna har ge
nomgående nödgats övergå till vanligt för
vä rvsarbete. 

Ingen döme dem, som av oförmåga att 
tänka sig in i följderna av eftergifter och an

passning eller som av fruktan för lidanden 
gått för långt och kanske förnekat s in tro 
och sin Herre. Det är lättare att visa mod på 

.. ,, 
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betryggande avstånd f rån faran och lätta
re att offra andra än sig själv. Med tacksam
het till Gud hör vi om de många, som in
för de svåraste p rövningar frimodigt fa st
hållit si n tro och bekänt Herren . Det finns 
tusental s troende i Kina, som hellre välj er 
att dö för Kristus än at t leva sitt liv utan 
Honom, och även om svaghete r blottats, är 
det uppenbart, att den kristna kyrkan i Kina 
kommer att överleva eldsprovet. 

Under det senaste halvåret har en "Kyrko
besökaregrupp" rest omkring och besökt för
samlingar i större städer. Dess syftemål har 
varit tl'åfaldigt: l) att inför de lokala myn
digheterna och sedan inför högre myndig
heter framlägga församl ingarnas svårigheter 
och söka uppnå lättnader, samt 2) att inför 
dc församlingar, som de besöker, förklara 
regimens inställning till kristendomen. Re
sultatet av dess arbete synes ha lett till en 
viss avspänning, och en något lättad situa
tion har inträtt på somliga håll. Hur långt 
kan man gå i efte rgifter och akt iv med verkan 
med en gudlös stat utan att komma in på 
förnekelsens område) frågar sig dock många 
med oro. De, som i den nya rörelsen och re
gimen sett en I11edarbetare i upp rä ttandet av 
Guds rike här på jorden och därför när
mast välkomnat den, har också nu blivit be
tänksamma, då de på nära håll bedömer trä
det efter dess frukt. 

F rån vårt fält i norr saknas egent l iga rap
porter. Strödda meddelanden, som sipprat 
igenom, ger vid handen att gudstjänstfirande 
sammankomster åtminstone på soml iga p lat
ser ej kan hållas, exempelvis i Yuncheng, 
Juicheng och S·inanhsien. Dock har vi 
skäl att tro, att verksamheten på de flesta 
platser fortgår, om ock med vissa inskränk
ningar till följd av hindersamma p åbu d och 
få ledare. Barnhemsverksamheten i Sinan
hsien pågår med reducerat barnantal på 
grund av finansiella svårigheter och andra 
problem. Enligt ett Talimedd elande har 
äldste Wang Ch ' ing-ho fått lämna detta jor-

Bed för missionärerna! 
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Jdivet, till följd, synes det, al' trångmål och 
umbärandetl. 

Bihelskolan, som pågått ett år nere i Ipin , 
Szechwan, avslutades i sep ember. Båda klas
\crna hade därmed fullbordat tre å[ i bibel
,kolan. Rektor \'<fang med familj samt fyra 
devcr valde att kvarstanna i lpinområdet. 
där de deltar i arbetet, medan pastor Chang 
jamte sex elever omedcIhart pahö[jade re
san norrut för att återvända till fältet, dit 
de lyckl igt anlände i januari, efter ett uppe
h,tll i Hanchung, She., medan fronten gick 
över där och de därmed kom in i det "be
friade" Kina. 

r Nanki, Sze., ledes verksamheten av dia
kon , numera äldste \'<fei Kue-Wei och den
nes hustru . Evangelisterna Ma Hsi-chen och 
Ya ng T san-en hjälper också till i arbetet 
i det ta distrikt. Tolv personer döptes under 
hösten i Nanki. 

i\ ldste Ho Y ung-hue, lingpao, fortsätter 
sma studier ]J' Miss ionens bekostnad vid 
Shekowskolan på Tao Feng Shan. 

Missionärernas ställning och arbetsmöj
ligheter i dlmänhet har försvårats ytterli
gare. I fle[talet fall har de berövats möjlig
netern.a att resa omkring. D~n anti utl ändska 
stämn ingen har på sina håll ökats. Även 
bland bl/dade mynd ighetspersoner finns det 
sådana som i missionären endast ser en spion. 
Flera har avstängts från arbetet och utträngts 

f [ån sina hem och stationer. Hå[da skatter 
utkräves, och man hotar med fängelse, om 
dessa ej erlägges. Somliga missionärer måste 
deltaga i "indoktrineringsku[ser", där den 
nya lä[an studeras. Med tanke på detta var 
d et som många mission ärer evakuerade sina 
fält. En missionärsexodus av stor omfattning 
har företagits , varvid troligen två t[edjede
lar av i landet verkand e missionärer rest an
tingen till kusten, till hemländerna eller upp
tagit missionsarbete i andra länder. Omkring 
ett tusen missionärer torde dock alltjämt 
vara kvar i. Kina. * I dag har just ingått med
delande om att miss :onär Parry, tillhörande 
Kina Inland sm issionen, mörd ats i sitt hem 
i Kunming, Yunnan* 

En nobel man, väl känd av många inom 
vår mission, har därmed vunnit martyrkro
nan. 

Av SMK:s missionärer befinner sig föl
jande i Kina: Maria P ettersson i Sinanh ' i, n, 
Ho., Arvid Hjärth~rg, loyang, Ho., Muia 
Engver i Shanghai sam t Runa och GöstJ 
Goes i Ipin , Szechwan. 

I Japan befinner sig seda n den 12 mars 
Ing[id och Erik Malm jämte tre barn, H an

( Fons. ;; .rid . 97) 

Enlig t uppgift i International Review of 
Mi ss ions fun nas i slutet av för ra å ret 2.000 pro
tes tantiska miss io närer i Kina . Omständigheterna 
vid dödandet av missionär Pan)' äro S vitt oss 
är bekant än nu outredda. Red. 

LClndskap.rbild från Japan. 
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Redogörelse 
för Svensim. Missionens i Kina. ekonomiska förvaltning under å.r 1949. 

Intäkter 
Behållning vid årets början 191.216 : 29 
Gåvomedel 21 5·988: 94 
Räntor och utdelningar: 

Verksamheten 38.610: 58 
Pensions fonden t. o. m 1/7 )( 3 849: 46 vi 42.460: 04 

Kronor 449.665 : 27 
Kos tna.der: 
Missionsarbetet i Kina , missionärers underhåll , utbildning av kandida

ter, resor från Kina 222 .79 2: 02 
Hemarbete t och skatter 71.461: 33 
Tidningen och Förlaget 3.290 : 10 
l'-'[ issionshemmet 10.796: 61 30 .340: 06 

Ö lIerjörl till 
Kapital svarande mot fastigheter och inventarier 48.003: V 
SMK:s Pensionsstiftelse . ... X 3.849 46 
H. o . G. E:s Minne 21: 04 51.873: Sr. 

Disponibla medel 89.451: 71 

Kronor 449.665: 27 

Ba.lansräkning 1/ 11949 31/121949 
Tl[LLGANGAR 
Kassa, bank och postgiro 103. 793: 71 19.) 59 96 
Värdehandlingar .. . . .. .... .. . 197 .6 20 43 93. 227 : 27 
Fastigheter, Duvbo och Kina 48.001: 48.001: 
Inventarier 2:  2: 
Andel i Svenska Skolan i Kina u. p. a. l: 1: 

Kronor 349 .418: 14 160 .59 1: 23 
TlLLGANGARN/ j AVSEDDA F6R FÖLJANDE ANDAMAL 
Pensione ring - 135.086: 37"; 
G . o . A . Svenssons minne 2.000: - 2.000: 
Margit Eriksso ns minne .. 1.000: 1.000: 
A. Koskulls fond 2.000: 2.000: 

Thilda Sandbergs tes tamente 12.987: 50 12.987: 50 

H . o. G. E:s minne ..... . 5127: 98 5.149: 02 
Kapita l svarande mot fastigheter och inve ntar ier .. .. . . . . 48.003: 
Disponibla medel 191.216: 29 89.451: 7l 

Kronor 349.418: 14 160.591: 23 
SKULDER: INGA. 

Till tacksam hågko mst må omnämnas, att j årets gåvobeJopp ingå influtna testamentsmedel efter 
följande av lidna missionsvä nner: 
Fröken Anna Malmerfeldt, Flisby 1.000 : 
Fru Rdl Fries, Storängen .. 23 .264 : 15 
Fru Betty Pdtersson, Värnamo 500: 
Fröken Ida Pettersson, Hasslerör, slutredov. 109: 50 
Fr. HiJma Elofsson, Arvika 600: 
Fröken Emelie H oof, Broddetorp, slutredov. 66: 67 
Fröken Anna Alsi ng, Jönköping 3.896: 58 
Fröken Therese Falk, Stockholm 500:
Fröken Louise U lff, Stockholm 89: 
Fröken Elna LeneIl, Kina 153: 60 

På förekommen an ledning erinras om att i testamente till förmån för SMK, namnet S,'enJka Mis
, ;m1eJl i Kina fullständigt bör ut skrivas. 

Stockholm den l mars 1950. 
Oscar 1'on Malmborg Cml Gt/slav Voss . 

.Ordförande Kassaförvaltare 
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Revisionsberättelse 


U ndertecknade, som u tsetts att granska 
Svenska Missionens i Kina räkenskaper och 
förvaltning för år 1949, få efter fullgjort 
uppdrag härmed avgiva följande revisions
berättelse. 

Vi hava tagit del av de för Missionens 
kassa förda räkenskaperna, redogörel se för 
den ekonomiska fö rvaltningen under år 
1949, protokoll och andra handlingar, som 
äga samband med förvaltningen. 

redogörelsen över den ekonomiska för
valtningen intagen tablå över inkomster och 
utgifter samt balansräkning per den 31 de
cember 1949 hava av oss utan anmärkning 
jämförts med räkenskape rna. 

Revisionen har jämväl innefattat invente
ring av kassabehållning och vä rdehandling
ar samt kontroll a v bank- och postgirotill
godoha vanden . 

Räkenskaperna hava siffergranskats av 
därtill utsedd person, som däröver avlämnat 
särskild granskningsberättelse. Såväl nämn
da granskningsberättelse som våra egna iakt
tagelser g iva vid handen, att räkenskaperna 
äro förda med god ordning och reda. 

Fastigheterna i Duvbo ha genomgåtts av 
undertecknad Diiring, som därvid funnit 
god ordning råda. 

Vid revisionen har ingen anledning till 
anmärkning förekommit, och vi föreslå att 
kommitten för Svenska Missionen i Kina 
med tacksamhet beviljas ansvarsfrihet för 
förvaltningen under år 1949. 

Stockholm den 27 april 1950. 

E. Alfr. J,IIlSS011 Joel Nandol"f 
Aukt. revisor 

r:. Dihillg. 

Redogörelse 
för förvaltningen av Svensl<a Missionens i Kina Pensionsstiftelse fdi,n dess stHtand(' 

den 25/5 t , o. m. 31/12 1949. ~ 

Intältter 

Gåvor 5.300: -
Räntor och utdelningar 5.822: 09 11.122: 09 

Kronor 11.122: 09 
Kostnader 

Utbetalda pensioner 5449: 84 
Omkostnader 88: 87 5.538: 7 1 

Årets vinst 5.58 3: 38 

Kronor 11.122:09 

Tillgångar 25/51949 31/121949 

Värdehandl ingar 130.120: 43 128.900: 43 
På Bank 11.064: 95 
Kontant 4965: 94 704 : 37 

Kronor 13 5.08 6: 37 140 .669: 75 
Kapital och vinst 

J 
Kapital Konto 135.086: 37 135.086: 37 
Årets vi nst 5.583 : 38 

Kronor 135 .08 6: 37 140.669 : 75 ..; 
Stockholm den 1.5 rnars 1950. 

Styre lsen för Sven ska Missionens i Kina Pensionsstiflelse 

Ose(/I" t'on Mctlm borg Marl;1l Lindell Ca rl GIIS /. Voss 
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Svenska Missionens 1 Kina Pensionsstiftelse 
Revisionsberä ttelse 

Undertecknade, utsedda att granska Svens
ka Missionens i Kina Pensionsstiftelses rä
kenskaper och förvaltning under tiden 25 
maj - 31 december 1949, få efter full
gjort uppdrag härmed avgiva följande revi
sionsberättelse. 

Vi hava tagit del av föreningens räken
skaper, styrelsens redogörelse för den ekono
miska förvaltningen under räkenskapsperio
den, protokoll och andra handlingar, som 
äga samband med förvaltningen. 

I redogörelsen för den ekonomiska för
valtningen intagen tablå över inkomster och 
utgifter samt balansräkning per den 31 de
cember 1949 hava utan anmärkning jämförts 
med stiftelsens räkenskaper. 

Stiftelsens kassabehållning och värde

handlingar ha i_~'.'enterats och bank- och 
postgirotillgodohavanden hava kontrolle
rats. 

Räkenskaperna hava siffergranskats av 
därtill utsedd person, som däröver avgivit 
särskild granskni ngsberättelse. Såväl nämnda 
granskningsberättelse som våra egna iaktra
gelser giva vid handen att räkenskaperna 
äro förda med god ordning och reda. 

Vid revisionen har ingen anledning till 
anmärkning förekommit, och vi föreslå, att 
styrelsen med tacksamhet beviljas ansvars
frihet för förvaltningen under den period re 
visionen avser. 

Stockholm den 27 april 1950. 
E. Alf.,.. Jansso n Joel Nandolf 

Aukt. revisor. 

Förteckning 
på kommitteledamöter, missionärer, hemarbetare och ombud 

Kommitten för Sv. Missionen i Kina 
a) ordinarie ledamöter: 

O. von Malmborg, kommendörkapten , ordf.: Stock
holm, (o . 1919 uttr. 1927, s. 1929, o. 1935). 

Martin Linden, missionsföres tåndare, v. ordf. , 
S. M. K: s expo Drottninggatan 55, Stockholm 
(o. 1940). 

Carl Gusta\' Voss, sekr., kassa förvaltare, Stock
holm (s. 1946, O. 1950) . 

Lisa Blom, fröken , Stockholm (s. 1935 o. 1936). 
Thure A. ]., Carlson, folkskollärare, Jönköping 

(s. 1939 o. 1942) . 
Torsten Folke, komminister, Stockholm (s. 1941 

o. 1948) . 
Johan HoH, kyrkoherde, Stock holm (s. 1937, O. 

1943) . 
Arthur Johanson, missionssekreterare, Stockholm 

(s. 1942, O. 1946). 
Erland Johnson, direktör ,Örebro (s. 194 5, o. 

1950) . 
Elsa Lundblad, fröken, Umeå (o. 1940). 
]. von Malmborg, tand läkare, Tranås (L 1922) , 

o. 1927). 
K. Nilenius, apotekare, Göteborg (o. 1921). 

b) suppleanter: 
Gösta Harlin, domkyrkoorgan ist, Lul d (s. 1939). 

Gunnar Jansson, sekr., Ljungskile (s. 1944). 

Ell a Josephson , fröken, VetIanda (s. 1937). 

Erik Olsson, sekreterare, Göteborg (s. 1948). 


jHissionJrSd: 

]. Th. Sandberg, komminister em., Gripenberg (s. 
1936, o. 1941, mr. 1946). 

Gust. Törnqvist, disponent, Norrköping (o . 1924) . 
V. Wisborg, ingeniör, Malmö (s. 1927, O. 1945). 

Missionssd rkreare: 

Arthur Johanson. 
Ärtalen angiva årtal för inval i kommitten. 

Tecken: o = ordinarie; r = rådgivande; s = 
suppleant; mr = missionsråd. 

S. M. K:s kvinnokommitte 
Jnez Bölling, fru (1910). 

Karin \1(!ennerström, fru (19 22 ). 

Judit Högman, fru (1928). 

Lisa Blom, fröken (1933). 

Anna Törnqvist, fru (1946). 

Lisbet Welin, fru (1946). 

jVJary von Malmborg, fru (1947). 

Signe BöJling, fru (1948)_ 

Aina Jansson, fru (1948). 

Lisa Lundberg, fröken (1948). 


s. M. K:s missionärer 
samt årets för deras första ankomst till Kina. 

a) l aktiv tjällSI: 
Mar ia Pettersson. 1896. 
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,Mal te Ringberg. 1908 

Ida Ringberg (f. Andersson). 1903 

Ingebo rg Ackzdl. 19 12. 

Fstrid Sjiis tröm. 1915 . 

Carl-Johan Bergquist. 19 16. 

flsie Bergquist (f, RuJvall) . 1928 . 

H anll;) W ang. 1921. 

]clhannes Aspberg. 1922. 

Jng rid A ' pbc rg (f. IsraeJ sson). 1929 . 

Lisa Gustaf,son. 1') .23. 

Ida Söderberg. 1926. 


;:: 	 Maja Lundmark. 1930 . 
Gerda T onnvik. 1932 . 

Å ke Haglund 1932 . 

fran ces Haglund (f. Barllett). 19 , 1 

Erik lvfalm. 1932. 

ingrid l\.falm (f. Berg). 1932. 

Arvid Hjärtbe rg. 19 33. 

Astrid Löfgren. 1933. 

Se lfrid Ershammar. 1934. 

H anna Ershammar (f. Lundberg) . 19 33. 

G ös ta Goes. 1935 

Ru na Goes (f. H ägg ). 1939. 

Margi t Cederho lm . 1946. 


. 	 Mai H o lmström . 1946 . 
Ella Nilsson. 1946. 
Emma Wåhlin. 1916 . 
Maria Engve r. 1948. 

b) Ej i "k li /' fi'illJ f. 
Cul Henrik T jäder. 18, 9 . 

Hilma Tjäder (f . Blomberg). J892. 

Dagny Berg ling (f. AHs). 1893 . 

Hugo Lindei'. 1894. 

Ebba Linder (f. Viden) 1930. 

Emma And ersson. 1895. 

Ethcl Blom (f . Ush er). 1901. 

Jnez Bölling (f. Berze lius ) . 1902. 

G e rda Carl en (f. \ '<fetterstrand). 1904 . 

LVI a ria Nylin. 1904. 

Richard Anderson. 1905 . 

Hildur Anderson (f. En f.',st riim) . 1908 

Judit Hög man (f. Gusta·bon). 190 5. 

Olga Styre lius (f. Ahlman) . 190 5. 

l\Iari a Hultkrantz. 1907. 


I 	 HEMARBETET ANSTALLDA 


a j I aR,il' fjällS!: 

Martin Linden, miss;o nsföres tåndare. 19 16. 

Anna Linden (f. Ahlg ren) . 

Arthur Johan son. mi ss ionssekrete rare. 

Signe Johanson (f. Lindell) . 

Anna Björk, sekreterare. 

Hildur Blom, frök en, korrespond ent. 

Svea Pettersson, fru, kassör. 

Kerstin Danek, fru, konto rist. 

Lisa Lundberg , frö ken , husmor p<', Mi ss ionshem


m et. 

b) Ej 1 " k'I '/' I jänst: 

Lisa Blom , fröken. 

Vistas f. n . i hemianJet . 

9-'1 

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

Almgren, I(nu t , kyrko he rde, Bålsta . 

And" r,,(''', Anders, riksdagsman , Gi sse lås. 

Andersson, Arthur, köpman N orrköping . 

Andersso n, Elis, lantbrukare, Fröberga gå rd, Norr

köping. 
Andersson, Erik , folkskoll ä rare, Alingså s. 
Andersson, Fred ., Jantbrubre, Bergabo , l'vIariestad. 
Andersson, G., lan tb rukare, Svamperyd, Flisby . 
Anders so iJ, Gus t., lantbrukare, Hagshult, KIevs

hult. 
Andersson, Nils, herr, H ,lkansta , Brunflo. 
Andersson, Ruben , folkskollära re, Tranås. 
Arbman, Gunna r, kyrkoherde, Järpen . 
Aren , Emanuel, överlärare, Norrköping. 
Arrbäc k, K. G ., r edaktör, Kuml a. 
An'edson, Helge, kontr.-prost, Nura. 
Arvidsso n, G., so ldathemsförestånda re , V iggby

holm. 
Arvidsson, Sig frid , meka niker, H öga nä s. 
Axen, Helmer. kyrkoherde, Torsås. 
Beinhoff, E. O., kyrko he rde, Eket. 
Bergling , Rudolf, kyrkofo dc, Stockholm . 
Bjursten , K. E., riksbankskassör, Götebo rg. 
Blom , F. G., lärove rksadjullkt, Äh'sjö. 
Boberg, Knut , he rr , Skelleftehamn. 
Bolin, Rud., land . li ngsma n, Alfva . H emse. 
Bo rgö, Carl , grosshan dl. , Stockho lm. 
Brodin , L, fab r ikö r, Madängsho lm. 
Brynte, Frans, fabrikör, Gävle . 
Byst röm, E., kyrkoherde , Råneå . 
I:lö lling , Gerhard , kam marsk rivare , Brom ma. 
Carling , O., pros t, Ilorgholm. 
Ca rl sson, E. , grosshand la re, Fjuges ta . 
Carl so n. H enr ik, kyrkoherde, Burträsk. 
C lasson. Gunnar , p red ikant, Hol sbybrunn. 
Dahlströnl , O., precl ikant, Malmbäc k. 
D anielsson . And., köpman , Karlstad . 
H eda hl, N . v . pastor, Aryd. 
t ngstra nd, J. E., herr, Idane. 
Eribson, C. Th .. bhrikör. Berga Stenhuggeri, 

HiilI abro ttet. 
Fo rsbring, Bertil. kyrkoberde, Grebo. 
Forsell, Ruben. herr, Lö vri set. 
Forsgren , Fred .. di sponent, Sundsva ll. 
Forsman, O ., häradsdo mare . Forshem. 
Goes, Olle , s lö jdlä ra re, Billdal. 
Grana t, Na th ., folkskollärare, Bromma. 
Gusta fsso n, ArviJ, lantbrukare, M:lLLingsho lm. 
Gustafsson, Bro r, herr , Örebro. 
Gustafsson, J., kontr.-pros t, Tingsryd . 
Gustafsson, K., lantbrukare, Sunneränga , Flisby . 
Hahne, Olo f, kyrko herde, Jäm ." lög. 
Hallencreu tz, Percy, kyrkoherde, Duved. 
Hannertz , Rune, tandl ., Västerås. 
H ansson, A., kamrer , Holsbybrunn. 
He l\crsted t, B. M. , rektor, Ljungskil e . 
He lIg ren, Knut E., fo lksko llärare, Mal å träsk. 
Hilberts, Hj., kontraktspro,t, Kättilstad. 
Holmiund, Alb., fabr., Bastuträsk. 
H o rsner, Gösta , rekto r, K a rl skoga . 



Hult, Rud olf, lä ra re, Hult. 

Hägg , Rag nar, predikant, Strömsu:1d. 

Högq vis t, Sigurd, kyrkoherde, Asby, Asbysand. 

Isaksson, H., herr, Fridhem, Algarås. 

Janne rt, Bertil , komministe r, Ramkvill a. 

Jan sso n, Alfc, grosshandl., Bromma . 

Jansson, Gottfri r!, järm:i12sjä nsreman, Solna . 

Jerk eman, Sigurd, konto ri sI, Huskva rna. 

Johansso n, A. P ., bntbruka r,. S. linkulla , Ram· 


fall. . 
J ohansson, Arvid, lantbrukare, Jonsund, Jiirl:i , .. , 
Jo hansson, Erik, lantbrukare, Rosshyttan. 
J ohansson, F., lantbrukare, TyskagårJen, 

Kinnemalma. 

Johansson, J osef, köp'l1an, :Mari estad 

Johansso n, J Georg, fo lkskollärare, Oviken , 

J ohansson, Ragnar, kyrkoherde, Gard a. 

Johan sson, S .. gr0sshandl are, luleå . 

Johansson, Va Ifrid, lantbrukare, Husaby. 

] o negård, G. J, lantb r .. Kin:rl'nulma. 

J onsso n, A ., fabrik ör, Rosen fo rs. 

Jo nsso n, J A., lantbrukare, Värne, Medalbl'. 

J onsson, Per , lantbruka re, Kä ri ngstorp , 


Srensjön. 

Jon sso n, Per, bntbrukare, BucUker, Sö r;ing. 
Karlsson, Albin, folksk o ll :i rue, G öteborg. 
Karls son, Gottfr., lantiH uk are, Östantorp, Bohult. 
Karlsson, Johan, sva rva re, Bodafors. 
Kronqvist , Adrian, kontraktsprost, St;'inga. 
K ulier, C. ]., folk sko ll ä rare, Anten. 
Kårst rörn, Aug ., stat ions inspeko r, Kramfo rs. 
l agerberg, Bro r, folkskuIlärare, Kumla . 
Larsson, Erik, korn munalordf., Alsta, Norderö. 
Larsson, Joh., lantbrukare, H emmu'lgs, 

H abling bo. 

Larsson, N il s S., kommini ste r. Hul tsf red. 
larsson, Osca r, lantbrukare, A na ryd , Brötjemark. 
Laurentz. G., folksk o llä rare, Vikingstad. 
le~ kströrn, ';X/., sjökapten, Sjötorp. 
l evenstam, Tho rsten, direktor, Söderlörns viIla

stad. 
linde löw , Josef. folksk o lhirare , Ammeberg . 
Lind er, lennart, redaktör, Bromma. 
Lindgren, G ., kontraktspros t, !\.o rrkö ping S. 
Ljung , Einar, soldathemsförest:indare, Uddevalla . 
ljungkvist, Otto, järnhandlare, Skövd e. 
l öfgren, Aug. , godsägare, Buds. 
M ejborn , F. kyrkoherJc', lösen. 
Mogensen, F ., handlande, Mö rby, Stocksund. 
M årtensson, J ohn , direktö r, G äv le. 
Möller vii rn , M. , kyrkoherde, Uppsala. 
N ilssen, Erns t, kanto r, Vimmerbl', 
N ilsson, Erik, sekrete rare , Borås. 
No rrbring, Albin, konturschef, KävlinW:. 
Olofsson, Erik, he rr, Dvärsätt . 
Olofsson , Salomon, folkskollärare , Karl skrona. 
Ol sson, Ca rl , frisör, M ariestad. 
Olsson, David, lantbrukare, Gi sebo. 
Olsson , Filip . lanthruksingeniör , Uppsala. 
'Olsson, Joel , iabr ikör, Bords. 
Palm, J, polismästare, H i lsingborg . 
Palmborg, B., folk skoJJärare, Norrköping. 

SINIMS LAND 

Pe rsson, Iva r, lantbrukare, Hagedahl , Önnestad. 

Persson, Karl-Erik, kont ori st, N ybro. 

Pc rs.,,,n, Storå kers Erik , lantbrukare, V. Bjö rken, 


Silj ansnäs. 

Pettersson, Edvin, trädgå rd smästa re, Nysund, 
Mölnbo. 

Rinman, Knut , kontorschef, Göteborg . 
Rosen, N., disponent, Ytsad . 
Rudvall, K., rektnr, Jönköping. 
Rl'lander, K. G., k)'rkoberde, Al ster, Ulvsby. 
Rynäs , Simon, fabc. , Fredriksdal. 
Samuelsson, A ., lantbrukare , Sandäkra, BiickseJa. 
Samuel sson, Em il, rbl' sc·kr .. Nye. 
Samzelills, E., bankdirektör, Kumla. 
Sandelius, J. S., kyrkoherde, Jönköpi ng . 
Sanden, A xe l, pastor , Hol sbybrunn. 
Sjöberg, J oha n, kyrko herde, M ö nster 'ls. 
Sjöbeck, Frans, smides mästare, Höör. 
Sjöqvist, Karl, folk ssko llärare, Helgeviirma. 
Steen, Martin, bokhandlare, Ös tersund. 
Stenbeck, c., kontraktspros t. Örebro. 
Sten be rg, G., kyrkoherde, Hälsingbo rg. 
Stc'ndahl, B., sekrete rare, Malmö. 
Strömgren, Victor, kyrko herde, Pilen. 
Sundby, Gustaf, kamrer, Finspång. 
Sunden, C. V., fabrikör , lindesberg. 
Svalander, G., hand l .. Stens jön. 
Swensson, J., p os tm:istare, Uppsala. 
Sve nsson, N. B., kanto r, Kill eberg. 
Svensson, N il s, herr , laxv iken. 
Svensson, Rag na r, folksk o llärare , As to rp . 
Svensson, Rober t, kyrkoherde, Arjepl og. 
Svärd, G ., mjölna re, H ö rJe. 
Söde rst röm, J , fo lkskollilra re, N ede lb)' , V iir

namo . 

T erneus, Frid olf, kyrkoherd e, Öja, Bu rgs vik. 

Tidest röm, Hj., prost, Bjursås. 

Wahlström, A., köpman, Göte·borg. 

\-'{Ialler, P. E. 1., komminister, Köping. 

\'(falk"strand, Alfr., folkskollär~re, Skillingar)'d . 

\Xf:p rm'ma n, A. , k)'rko herck, Torbj ö rntorp. 

\XI i kersL'tI , Ewald , herr, M almö. 

Wiklund , Viktor, herr, Yttelvik, Ske llefteå. 

Öhrn. EbC:l , apotekare, TroJlhä ttan. 


b) h 'innliga omblid: 
Ahlströ m, Frideborg, fru, Ro tebro. 

Andersson, Edit, fru, Kvidinge. 

Andersso n, Elin , fröken Vadstena. 

Andersson, Eli sabe th, frök el, Ve ti anda. 

Andersson, Ewa, fru, Alingsås. 

Ander,son, Hilda, fru , Appl eryd 3, Brömsebro. 

Andersson, H., fröken , Hareryd, Fli sby . 

Andersson, :Ma ria, fröken. AlvdaJen. 

Ast ling Emma, lärarin na, Malmö . 

Bergh , Naerni, frö ken, Tranås. 

Bergh, Olga , lärar inna, fröken, Västerås. 

Bergs t röm, Vendla, lärarinna , Ethe lhem. 

Bj ö rk, Agnes, lärar inna, frök en, Hj oggböle. 

Bj örk, Anna, fröken , Stockholm. 

Bogeman, Mä rta , fröken, Hjo . 
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Bogren, Astrild , frö ken, Klippan. 

Boh lin, Mar ia, lärarin na , fröken, Hejde. 

Bondeson, Lydia, lära rinna, fröken, Hjärkanstorp, 


Björköby . 
Borking, Ann-Marie , fru, M a lmö. 
Bostedt , Frida, lära rinna, frö ken, Soll efteå. 
Brandin , Jenny, lärarinna, fröken, Bromma. 
Brunskog, Eva, fröken, Mullsj ö. 
Burge, El sa , fröken, Tråvad . 
Burman, Theima, Lirarinna , fröken, Rödvattnet , 

Sel tjärn . 
Uurström, Anna , fru, Skelleftehamn. 
Bä,irnhi elm, Aina, fru , Skellefteå . 

Carlsson , D agmar, sjuksköterska, Stockholm. 

Carl sson, Ester, fru, Sjöaglrd, Österkorsbe rga. 

Carlsson, Minnie, fru , Timmernabben. 

Carl sson, Ruth, fru, Ervalla. 

Christensen , Frida, kunsu linn a, Trelleborg. 


d'Albedyllll, Daga , fri herrinna, Bromma. 

D ah Iberg, Lissie, frö ken, Huskva rna. 

Dahlholm , Anna, lära rinna , fröken, Kri stdala. 

Danielsson, Brita , fröken, Yttergärde, O viken. 

Didoff, K., fröken, Växjö. 

Dillner, l\faria , fröken, Stockholm. 

DunelI, Ann a, lära rinna, fröken, Skattung byn. 


Edblom, Gre ta, sjuksköterska , Stockholm . 
[dlund, Olga, diakonissa, Linköping. 
Edstam, Märta, fru , G öteborg. 
Ekberg, Elsa, fru , Maries tad. 
af Ekenstam, Ester, fru , N:issjö. 
Ekst röm, H anna, fru, Stockholm. 
Ennaet, Elise, lärarinna, fröken, Ka rlskoga. 
Eriksson, Anna, fru, Laxå. 
Eriksson, Anna , fru, Katrineho lm . 
Er iksso n, Emm a, frö ken, Ersnäs. 
Eriksson, Nina, lärarinna, fru , Gummark. 
Forsell, Adelia, fröken, Lubonäs. 
Forssande r, Stina , fröken, Herrljunga . 
FreJberg, Ester, fru, Näss jö. 
G avelin , Huld a, fru , Stöde. 
Granlund, Agnes, fröken, Skellefteå. 
Gunnardo, Elna, fröken, Vänersborg. 
Gu sta fsson, Ruth , lärarinna, fröken, D agsberg . 
Göransso n, Emma, lärarinna, frö ken , Vigge. 
H abbc, H. , lärarinna, fröken , Virserum. 
H ag berg, Annie, diakonissa, Väste rås. 
Hall encreutz, Nil sa Jie, fr u, Bromma . 
Hanberger, Ruth, fru, Linkö ping . 
Hansso n, Sigrid , fröken , Säva r. 
H ardingz, Maj a, fru, Kri stdala. 
Hedberg, Ida , fröken, Ske ll efteå. 
Hedlund, Jenny, fru . . Medle . 
Hellman, Anna, sj ukskö terska, Grycksbo. 
Hefllh~rg, Ulla, fru , Lidköping. 
Hjärtbe rg, Annie, frö ken, Eksjö . 
Hofve rberg , Olga, fröken, Burträsk . 
H o lms tröm , Edla , fru , Bureå. 
Hultqvist, Ada , fröken, Stensjö n. 
Jsacsson, Anna, f röken, H älsi ngburg. 

Jakobsson, Annie, fru , Boden. 

Johansdotter , Binni e , frök en, G ötene. 

Johansson, Alid a, fru , Östans;ii. 


J uhansson, Ann ie, fröken , Uppsa la. 

J ohansson, A., frök en, Alingsås. 

Jo hnson, Anna , fru, Eslöv. 

J onsson, A ., fru , Arnäs, Öste räng . 

J onsson, Augusta , fru, Vänfors, Vännäsby. 

J onsson, Linnea, doktorinna, Stockholm. 


Karisson, Anna , fröken, Stensjön. 

Kruse, Emma, f röken, Drottningholm . 


lagerquist, Emma, fröken . K atrineho lOl . 

Larsso n, Kerstin, Järarinna, fru , Are. 

Lene ll , Magda, fru , Boda kyrkb y. 

tiden , Linnea , fröken, Skarvsjöby. 

Lind er, Berta, fru, Bo llnäs. 

l inderstad , Stina, frö ken , Jönköping. 

Lindgren, Aino, fröken, Kristia nstad. 

Lind kv ist, Birg it, fröken , Ekenässjön. 

Li ndvist , Elin, lärarinna, fröken, Huskva rna. 

luck, Hildur, fröke n, Stockho lm . 

Lundgren , Maria, lära rinna , fröken, V ärna, 


Lin kö ping. 
Lundmark, Julia, fru , J äc kvik . 
Lundström, Signe, fru , Skelleftehamn. 
löfqvist, M ärta , fru, Vi sby . 

Magnu sson, Asta, fru, Orrviken . 
M agnusson, Rut, fru , Söderhamn. 
Io..farklund, S., fru, Bastuträsk . 
Mogensen, Märta, sjukskö terska, Stockh olm. 
Ni lsson, Ad ina , fru, Kl emensnäs. 
Nil sson, Anna , fröken, Bjiirnum. 
Nil sson, Emilia , lärarinn a, fröken, Fry <:, le. 
Nil sson , H anna , fru, J ö nkö ping. 
Nil sso n, Lisa, fröken, Sjö\'ik, Edsbyn. 
N il sson, Tyra, fröken , K arl skrona. 
Nordström, Edla, fru , Asaka. 
Nyblad, Selma, fröken, Uppsala. 
NI'ström, Martha, doktorinna, Säfflc. 
Ol sson, Klara, fru, Rörösjö n. 
Palmg ren, Ellen, sjuksköterska, Lund . 
Pette rsson, Anna, frök en, Tidaholm. 
Peterson, Elina, fröken , Lyckeb}" . 
Petersson, Emelie, lärarinna, fru, Ljungby. 
Pettersso n, Emy, fru , Biickaby. 
Pet te rsson, Fredrika , fröken , Björklinge. 
Pe ttersson, Hanna , fru , Karl stad . 
Pettersson, Hanna, fröken, Bo r~s. 
Pette rsson, Ruth, fröken , Skolhemmet, löt, 

M a lmby . 
Pettersson, Syster , lärarinna , Ersmark. 
Reuterswä rd , Mari a, frö ken, Enskede. 
Roos , ingegerd, fru, Amål. 
Runnbäck, Hilma, fröken , Uppsala . 
Sandberg, Olga, fru, Misterh ult. 
Sj öström, Lilly, fröken, Obb(\13. 
Stenberg, Frida, fru , Fa lmark , Skellefteå. 
Stork, Klara, fru , H o k. 
SucksdorH Sigrid, fröken, Stockho lm . 
Svensson, Margit , fröken, Bo r. 
Sven sson, Olga, fru, Sandarne. 
Södcrs tcdt, Thyra, fröken , S.b. 
T ro net, Signe. fru, Stockho lm . 
LJ hrbom, 1., fru, Värna mo. 
U lfsparre, Harriet, sjuksköterska , Stockholm . 
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Program 

Yid Svenska Missionens i Kina 63:e årsmöte 

i Stockholm den 17-20 maj 1950. 

Omdagen den 17 maj: 

lokal: KFUlvf, Norrlandssalen , Birger Jarls· 
gatan 35, ingång från Snickarbacken. 

Kl. 18.30 Otllb"dsmÖte. .t\rs- och revisions
berättelser. Fråga om ansvarsfrihet. Val 
av tre revisorer och två revisorssupple
anter. 

Kl. 	19.30 Offentligt mö/e. Talare: Missions
sekreterare Ar/!Jflr To!Jc/Il.son och Fröken 
Anna Björk och stud. Thore Carlssoll. 
Solosång. Samkväm. 

T orsdagen den 18 maj: 
(Kristi Himmelsfärdsdag) 

Kl. 11. GudstjCi!1Jt i Betesdakyrkan, Flora
gatan 8. Talare: Missionens ordf., kom
mendörkapten Oscar von Malmborg och 
missionsföres tåndare Martin linden. 
Sång av kyrkosångare Gt/staf Kolm . 

Kl. 	13 Gemen sa m lunch på Hushå llsskolan 
Margareta, Adolf Fredriks kyrkogata 10, 
(Fenix). Pri s kr. 3: - . Korta anfö
randen. A17lJlälCIII om del/agallde i Imi
che71 1l7ås/e göras seilast /isdagen dell lo 
maj. 

Kl. 19.30 Ullgdomsmöte i Betesdakyrkan. 
Talare: KFUM -sekreterare Gunnar T öm
qvist och missionär As/rid Lö/gren. Du
ettsång. 

Fredagen deil 19 Nlttj : 

lokal: KFUM, Norrlandssalen, Birger Jarls

gatan 35, ing:i ng från Snickarbacken . 


Kl. 10. 30 M orgonbön under ledning av frö 

ken Lisa Blom . 

Kl. 11 Bibels/tldi/tl7l . ledare: Teol. kand. 
GÖJ/a Sandberg. 

Kl. 12 Kafferast. 

\ 'V'ahlbcrg , Ellen, sjuksköterska, Stockholm . 
W ennerbe rg , Elin , lä rari nna, fröken, Söde rhamn . 
Viklllnd, Barbro, Jiir3rino3, fröken, Ronohol m. 

Hargsh~m n. 
\'{/isborg, Rhea, fröken, M almö. 

Fältets årsrapport (Forts. fr. sid. 90 ) 

na och Selfrid Ershammar jämte sex ba rn 
samt Ella Nilsson och Margit Cederholm. 

Till hemlandet avreste i juni Em ma Wåh
lin, och i september reste Ingebo rg Ackzell , 
Gerda Tonnvik och Maj Holmström från 
Hongkong till Sverige. I november avreste 
Astrid löfgren från Hongkong till Cooch 
Behar i Indien, där hon på KMA:s fält t ill
bringat tre månader, varpå resan fortsattes 
hem, d it hon nyligen anlänt. 

Gudomlig ledning, ej mänsk ligt tv;'lng, 
är vad vi velat stå under. Varje SMK-kam
rat tror sig vara på just den plats, som han 
ell er hon känt sig ledd till, vare sig veder 
börande va lt att stanna i Kin a, resa hem eller 
till Japan. 

T å l vi nu att få del av dessa fakta 0111 den 
kristna församlingens och missionsarbetets 
allvarliga läge i dagens Kina) Jo, miss io
nens folk tål det I De vandrar i tro , icke i 
åskådning . De förmår att skilja mellan det 
skenba ra och det verkliga skeendet. Av egen 
erfarenhet vet Guds folk också om strid en 
mellan and en och köttet i deras eget hjärta, 
och då denn a kamp får väddsformat och b lir 
allt hårdare, blir ej trons folk modlösa. Allt 
dc: tta är förutsagt och måste ske. Men 
da 	 det inträffar, skall vi på Jesu maning 
lyfta våra huvuden upp, ty förlos sningens 
dag är då nä ra. Verket är då fört till full
bordan. Segerdagen stund ar. Den stora nö
den kan icke hindra Gud, den uppenbarar 
i stället hans härlighet. 

Kl. 12. 30 MiSJionsslt/lld. Talare: Missionä 
rerna Ingeborg Ackzell, Gerda T OIIIII,ik.. 
Maj H olmström och Emma W åh/iil. 

Kl. 19.30 " Illför I//rel,m till Japrlll n Talare 
Ingrid och Johannes Aspberg. Samkväm. 

Lördageli deJ I 20 maj: 

Kl. 11.30 Samlillg vid MiJSiolls!J el1lillel, 
Dllvbo . Kaffeserver ing. Korta :tnföran
den av å rsmötesdeltagare. 

~-

M iss ionens vä nner häl sas varmt välkomna 
ti ll ärshög tiden I Må Jen bäras i för bön av 
Miss ionen s vänner I 
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Välkomna till sommarens "vecka"! 


Vid HelgasJöns strand, just där den ur ka syften utan l kampen om vår ungdom,. 
gamla borgens tinnar och murar ännu bära om v,'l rt folk, om vår kristna tro och kultur. 
vittne om svunna tider, om ofärd och Rektorsbostaden, en gammal förnäm bygg
kamp, just där lysa längorna aven skola, oad i herrgårdsst il, inramad av blommor 
även den en borg, men rest inte till krigis- och åldriga träd, den långa nybyggda skol-

F.I'oflobergs .fIOI /Sf/l in. 

Den urkri stna tidens yttre politiska förhål
landen tvingade Herrens sänd ebud till stor 
rör! ighet i verksamheten och ställd e stora 
krav på anpassningsförmåga och spdlksin ne. 
Inför denn a tidsålders slutfas har vi kommit 
tillbaka tiJl ett liknande läge. Det gäller att 
vara lagom fäst vid ell er lagom löst ifrån 
vissa bestämda geografiska om råd en och fält. 
Om våra h järtan vidgas, så vidgas även 
grän se rna för våra arbetsfä lt. Stånd aktighet 
och istadighet är två skilda ting. Missions
plikten inbeg riper allt skapat. De "läng re 
bort" belägna områd"na utg jorde en stän 
dig ka ll else för Paulus, och att få predika 
evangelium, där detta förut icke var känt, 
sat te han sin ära i. En s.dan in \t:illning måste 
bes jäla även oss. Japan står idag öppet för 
evangelium, och SMK hu i likh et med 
andra missioner trätt in genom den öppna 
dö rren. Tillfällena är enastående. Med G uds 
hjä lp vill vi söka göra vad på oss ankommer. 
!vfed els t tolk och även genom engelska språ

ket kan vi sä tta igång arbetet omedelbart, 
och det är vår bön, att Herren skall verka 
med och genom oss, stadfästa ordet, och s,l 
låta vä lsignelsen flöda. 

Spänningarna mellan Guds verk och sJä
lafiendens , mellan himmel och jord, tid 
och ev ighet, anden och materien är sålun · 
cia tillfinnandes och verksamma . Men dc , 
som vand! ar i tro. d rar genom sin tro något 
av den eviga världens fu ll het ned i nnets 
fattigdom och nöd. Den g:unla t;d så ldern 
är ännu icke gången, och dock är den till
kommande ti dså ldern redan förkroppsligad 
I K ris tus och hans trogna. f rälsningen 
tyngd punkt ligger i det fö rgå ngna - Gol
gata - mer, to pp- pu nkten hör det komman 
de bil: Kr ist i ti llkommelse i härlig het, då 
tron förbytes i ås kåd ningens jubel. 

SelfrId El'shallllllar . 

Karuizaw:l, N agarlO Prefectuce, Japan, 
den 12 ap ril 1950 . 
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längan med sam lingssa l, lektionssalar, elev
rum samt den villa, där den gode pastor 
Sven Hultman bor, är som en öppen famn 
mot dem, som nalkas från vägen och söka 
sig fram till S:t Sigfrids folkhögskola. Bak
om skymtar den s. k. Humlegården, ännu en 
bostadslänga, och längre bort b länker sjön 
med alla de vackra holmarna. Högt över allt 
reser sig den av eleverna uppförda klocksta
peln, som morgon och afton sänder ut sin 
manande böneringning över en stilla nejd 
och dess arbetsamma människor. 

Ty bönen får inte glömmas i kampen om 
ungdomen, ja, säkerl igen äro de många, 
som just p:i denna skola, inte endast fun
nit kunskapens dörr öppen, utan även sett 
dörren in till ett rikare andligt liv sakta 
upplåtas. Här viU man fostra de unga för 
insatser i tiden, men ock höja deras sinnen 
upp mot oförgängliga ting, till Gud. 

I en sådan miljÖ är det, som SMK i år 
den tj. -13 augusti har förmånen att in
bjuda så må nga vänner, som kunna komma, 
till några stilla dagar för gemenskap och 
samling omkring Missionens sak. Skolan 
har rum för ett sextiota l deltagare. Man får 
bo i dubbelrum, och skolan svarar för ma
drass, en filt och kudde. övriga ting får man 
sjä lv föra med sig . Maten serveras i en sa l 
uppe i rektorsbostaden, och den kommer att 
bestå av god, närande kost för en samman 
lagd su mma för hela tiden av kr. 40 :-, var

till komme r kr. 5:- i deltagaravgift. Till 
fä ll en till bad, promenader, en båtfärd till 
den gamla fina kyrkan på andra sidan sjön, 
där vi få ha gudstjänst och nattvardsgång 
med försam lingen, allt detta är den ram, 
inom vilken vi tro att många goda ting skola 
kunna samlas . Missionärerna Bergquist och 
Haglund samt några andra av våra nyss hem
komna vänner medverka. Missionens före
ståndare och 'ordförand e ha lovat att vara 
med och bidraga med föredrag. Sekretera
ren har utsetts att leda en serie bibelstudier, 
och Anna Björk blir " vårt allt i allo" . 

Till Växjö är vägen inte längre än en 
halv mil, och sex busstmer per dag ombesör
ja trafiken. Bil finnes även tillgä nglig, och 
för den som har behov av att lätt komma 
från tåget till sko lan finnes ju möjligheter 
att med taxi ta sig ditut. Friset är omkring 
kr. 4: SO. Busspriset är 90 öre. 

En viktig sak är, att de, som ämna söka 
sig till vår vecka, inte dröja alltför länge 
med sina anmälningar, ty ju förr vi veta, 
vilka som komma, desto lättare kunna vi 
ordna och styra med förberedelserna . Hop
pas att dessa anmälningar komma snarast, 
och de skola sändas till expeditionen. Senare 
kommer Missionstidningen Sinims land att 
publicera ett mer detaljerat program, men 
detta må vara en maning till sam ling för 
vä ra vänner. Kom med och tag and ra med 
ti Il vår ,'ecka I Ar/hm l oballJoiz. 

Klockstapeln, som sände,. /II sin manal/de kallelse lil! böll . 
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Brev från Maria Pettersson 
Sinanhsien den 20 febr. 1950. 

Kära Missionsvänner I 

Det är länge sedan jag sist skrev, och det 
har sin orsak. Vi få förgäta det tillrygga
lagda . Vad vi under de gångna två åren ge
nomlevat har lärt oss, att det är Herren , som 
råder trots allt. Vi äro nu liksom vid dag
gryningen, då allt mörker få ge vika för 
soluppgangen från höjden. Det är nu litet 
hopp om att det "Sanitära Sjukhuset" med 
alla sina sjuklingar skola lämna denna plats 
och vi återfå vår rörelsefrihet. Vi ha varit 
j ämmerl igt trångbodda. 

Nu börjar posten medföra tidningar och 
brev. Gamla, mycket gamla, äro breven, men 
roliga att få. Missionstidningen Sinims land 
har kommit och berättat för oss vad gamla 
och nya vänner skänkt till vart underhåll. 
Ehuru dyrtiden är svår att genomleva, ha vi 
fått ha hälsan. Otaligt många, som mistat 
allt de ägde, t igga nu sitt levebröd , och de 
som förlorat förståndet äro in te fä. 

Att Ni gamla Missiollsvänner ha kunnat 
hålla ut heJa denna tid, då postgången varit 
otillgänglig, är ju ett under, och att så månp 
nya namn tillkommit är ett stort tackämne. 
H erren lön e I 

Scharlakansfeber har gätt länge och skör
dat många, blide små och stora. Våra 16 sju
ka barn ha aUa tillfrisknat, Gud vare tack. 
Ehuru vår loyang-missionär, Arvid Hjärt
berg , inte får komma och häJs:l l'.l hos oss 
som förr , så g;i r det ofta bud, si det är oss 
en stor hjälp och glädje. Han har varit som 
en [ar för oss. Frisk är han och glad är han. 
Upphör censuren, så skall jag vill Gud skri
va mera privatbrev till f. d. kamrater och 
underhållare . Gud tyckes på ett särskilt sätt 
IL: skyddat barnhemsbarnen. Bara detta l ivs
tecken i dag. Mera framdeles hoppas jag. 

j\ lias Eder 
JHal'ia Pellel'ssoil . 

Kina - Indien - Sverige 
"En tillflyktsort är urtidens Gud och här 

nere råda Hans eviga armar." 5 Mos. 33: 27. 
Det var Han den allsmäktige, som bar far

tyget över djupen. Det var Hans armar, som 
stödde flygplanets vingar och omslöt tåget 
på dess färd. Det var Han, som ledde män
niskor i min väg när jag behövde hjälp och 
råd. Nog hade jag sagt en gång: "Jag re
ser inte ensam hem." Men när telegrammet 
kom med KMA:s förfrågan , om jag var 
villig resa till Indien och jag svarade ja där
på, gav Gud mig också en inre styrka, som 
gjorde att jag vågade resa ensam. Och Fräl
saren, som en gång sade: "Se jag är med 
eder alla dagar", Han var trogen sitt löfte I 

Den 23 nov. lämnade lastångaren "Shira
la" Hongkong för Calcutta. Vi mellanlan
dade i Singapore, Penang och Rangoon, Mel 
lan Hongkong och Singapore var det mycket 
få passagerare, så Jet var vilsamt och skönt I 
På den sistnämnda platsen steg en hel del 
indier och några europeer ombord. Pe
nang är en \ .lcker plats, och som båten las
tade rätt länge fick vi tillfälle att se litet av 
staden med dess omgivningar. Bl. a. reste 
jag bergbana uppför ett mycket högt berg. 
Vilken växtlighet och blomsterprakt och vil
ken utsikt över hamnen I Vi besåg också oli
ka tempelgårdar och bl. a. ormtemplet. Det 
var en plats, där man dyrkade levande or
mar, som låg uppringlade på stora trädgre
nar. Därför att de tänd er rökelse åt dem bl i 
de dåsiga, så länge inverkan därav varar, 
så att de ej göra någon skada, om man ej 
direkt nyper dem. De tjänstgörande i temp
let kunde t. o. m. ta dem i händerna och 
hänga dem om halsen. De erbjöd besökarna 
att göra likadant, men vi avböjde. 

I Rangoon finns två gyllene pagoder med 
tempel innuti, där man dyrkar sina gudar 
och hyllar dem med blommor. Jag tänkte gå 
in i en av dem och titta, men av\'isades vid 
ingången genom att någon pekade på mina 
skor. Man fick ej gå in med fotbeklädnad. 
Då avstod jag och gick ut genast. Tanken 
gick till Moses, som blev befalld att dra sina 
skor av sina fötter, eftersom platsen han 
stod på var helig mark. Men han dyrkade 
den sanne Guden och detta var avgudar. 
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"Guds ärenden en rikedom" 


"Guds ärenden - en rikedom", så lyder 
rubrjken till en av artiklarna i den minnes
skrift, som lärarinnornas Missionsförening 
utgivit med anledning av 50-årsjubileet förra 
året. Minnesskriften kom för litet sedan i 
mina händer, och jag har just nu använt en 
stund för att se igenom dess innehåll. 

Vid studiet av minnesskriften har jJ.g 
funnit, att den citerade rubriken passar ej 
blott för artikeln , över vilken den står, utan 
också för innehållet i hela minnesboken på 
160 sidor. Det framgår mycket tydligt av 
hela den vackra boken, att l.M.F. villigt 
och flitigt gått Guds ärenden, och att detta 
för dess medlemmar och missionsarbetare 
blivit en stOr rikedom. 

Fru Elisabeth Franklin skriver gripande 

Den 13 dec. anlände " Shirala' 'till Cal
cutta, och redan till den 15 dec. på morgo
nen fick jag flyg till Cooch-Behar. Mina vän
ner där fick ett överraskande telegram. De 
trodde inte jag skulle komma till Indien förr
än den 17 dec. Planet mellanlandade på två 
platser, en gång mitt i vildmarken, som var 
genomskuren av breda startb'lnor. När vi 
stod utanför planet för att hämta litet luft, 
medan de lastade om, kom jag i samspråk 
med en indisk dam iklädd en rödgul "sari", 
Hon talade engelska, även med sina tre barn, 
som Vår med. Dessa gick i skola i Bombay. 
Modern hade rest och hämtat dem till fe
rierna. När hon fick höra att jag skulle till 
de svenska missionärerna berättade hon att 
de var hennes grannar (Framkommen fick 
jag veta att hon bodde i det röda tegelhuset 
strax intill missionsstationen, att hon var fru 
till styresmannen i Cooch-Behar samt att hen
nes barn gick i en kristen skola.) - - 

Efter ett par hastiga svängar över staden 
sänkte silverfågeln och tog mark. 0, vad 
jag var tacksam till Gud som fört mig lyck
ligt ända fram. - Så följde ett par månader 
tillsammans med mina svenska vänner Elsa 
Pihlquist och Ada Wittander. Tre dophög
tider fick jag tillfälle att vara med om, lvå 
bibelhlrser anordnades och sil gjord e vi be-

om "lärarinnornas Missionsförening 1899 
-~1949". Synen, som Kristina Örn såg, och 
som blev förverkligad i l.M.F.: "Sveriges 
troende lärarinnor förenade i offergärning 
för Guds like·, utbredande", var en kallel
se till att gå Guds ärenden. Kristina Örn 
själv fick gå till Kina 1899 och gav sitt liv 
där redan följande år. lärarinnornas Mis
sionsförening sände sin första missionär 
till Indien 1901. Samtidigt planerades mis 
sionsarbete i lappland, och år 1902 påbör
Fdes verksamhet där. Kina upptogs al' 
l.M.F. såsom missionsfält 1904 och Afrika 
1907. Verksamheten bland Guds gamla 
egendomsfolk började år 1915 och arbetet 
i Ostturkestan 1919. En missionär för Mon
goliet antogs 1939, och vid jubileumskonfe

sök på utstationer och i byar och även på 
SantaImissionens fält i Assam. 

Den 20 februa ri begav jag mig ut på 
långresa igen. Sedan jag flugit till Calcutta 
tog jag tåg tvärs över Indien till Bombay. 
Där bodde jag hos SI'enska Missionsförbun 
dets missionärer och fick se litet av deras 
arbete. Bl. a. fick pg gå med på ett par a\' 
deras gatumöten, då många samlades för att 
lyssna och köpa bibe!delar. Dessa var tryck
ta på olika indiska språk, samt på engelska; 
även en del kinesiska evangelier fanns till 
salu. Det är ju folk fran så många trakter, 
som samlas i en sådan stad och miSSIOnä
rerna ville att var och en skulle kunna få 
Guds ord på sitt eget spdtk. 

Efter c:a en vecka i Bombay for jag till 
London och var framme där den 20 :de mars. 
Vi hade haft en underbar färd så långt som 
till Gibra.ltar men därefter började det på 
att gunga ocb i Biscayabukten blev det en 
ryslig storm . Men även där rIldde de eviga 
armarna. - Så fick jag en vecka också i 
England och därefter styrde jag färden mot 
norden och framkommen hit var resan över I 
Jag för står bättre än förr sångarens ord: "Är 

resan stormig huru skön är hamnen. " 
Tack för a lla Edra förböner' 

Frlcr tillgi\'O~ AJ/rid Lljfgrell 

lOt 
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rensen 1949 beslöts underhålla en mISSIO
när på Örebromissionens fält i Brasilien. 
Tillsammans underhållas för nä rvarande 30 
missionärer av LM.F., och dessutom har 
denna förening under de senaste ären ut
övat en omfattande hjälpverksamhet i Fin
land och Tyskland. Allt visar att beredvil
lighetens ande tydligen icke saknats. Stor 
är skaran av glädjebudbärarinnor, och pa 
många olika fält ha de gått Guds ärenden. 

Rikedomen i att fä gå Guds ärenden lyser 
också ofta fram i minnesskriften. 

"Dig vi lova, Segerrike, 
för att också vi få gå 
lit att tjälla i Ditt rike 
ibland stora och blaJ/d mlci.''' 

Så skr iver Ingrid Aspberg i ett poem, 
som inleder boken, och samma ton ljuder 
ur alla de olika artiklarna såväl som ur 
poemen och i den sång, till vilken ej blott 
orden utan även musiken införts. "Brevet, 
Du gav oss i händer, det är var rikedom", 
heter det, och: "Kriste, Din jublande ska ra 
prisar Dig tu senfalt I Att Dina löpare vara 
det är förmer än allt." 

Denna rikedom är förvisso något som hör 
samman med LM.F. i verklighden ej 
blott i minnesskriften. Då man kommer till 
c:xped itionen i Göteborg, Li r man alltid ett 
starkt intC)'ck av glädjen och rikedomen 
tjänsten för Guds rike. Så har LM.F., en 
organisation själv rikt välsignad av Gud 
fått bliva tlll stor välsignelse. Ej minst Svens
ka Missionen i Kina :;lår i stor tacksamhets
skuld tlll vännerna inom LM.F., som ända 
sedan 1906 givit oss ett syn nerligen värde
fullt stöd, och som nu underhåller tre av 
våra missionärer. Vid jubileumskonferensen 
framfördes vårt varma tack och vår innerli
ga lyckönskan. Minnesskriften har nu gjort, 
att tacksamhetskänslan på nytt blivit levan
de, och att vi känna behov av att fä kom
plettera lyckönskan med en gratu lation med 
anledning av den vackra och innehållsrika 
minnesskriften. 

Vi tacka Gud för lärarinnornas Missions
förening och bedja, att Han alltfort må göra 
denna före ning till stor och rik välsignelse 
l arbetll för Guds rike på olika fäll. 

Martill Lindell . 

Redovisning 
för medel influtna till Svenska Missionen i Kina under april 1950 

1i3H. 	 M . r., Kärvsåsen 100: Allmänna missionsmedel 
(,39 . G. k, Markaryd. ·· t ' l mars" 20: 

618 H. w , Hbg :\ S :-  64 0. F . S., R(idjenäs l OO :-
619. 	 L O J():  1i4 1 H u. r. J., Gbg 20:- 
621. 	 "Onämnd'" .jO: - 64 2 . Kinesernas Vänner , ]kpg.. ·vårofftr" 72 5:
622. 	 '"Tiond e·' 25:- 643 A L T ., Alingsås 20 :
623 . 	 M. N., Örebro 35:- (,44 . Linkarnas spa rb. -tÖmning, Klip
624 . Koll. vid Li nkmöte i )kpg 24/ 3 90:- pan, till H . Ersh" ll1ma rs unde rh. 200 :2'5 
62 5 N. A 20: - 64 5 Redovisade arvsmedel efter fru 
626. 	 H. B., Å lundsbl', '"l4-mals-Gåva" 15: - Bell Fri es 1.248:29 
627. 	 M. B. , U meå .. . ......... . 22 :- (,46 . S. S. Sthlm 10 :
628. 	 Koll. j Karlskoga församl. -hem 63: 60 64 7. '"Herrens tionJ e·· 1): 

629. 	 D:o i d :os Mfg 75'5 0 (,48 . A. ]., Rng, t ill dct lidande Kina 20:
630 . 	 D:o el KFUM, örebro 31/3 , 32 :-, 649. Yng lingafören. libanon , Gbg, t ill 

och i Örebro 1/4, 327: - 359 :---- Ake H ag lunJs unu erh. .. 500: 

631 	 D:o j Olaus Pet ri, d:o 151: 50 650. F. F., Sundsvall 6: 
63 2. "För mig och dig " 20: - 65 1. S. D ., Soll efteå, till minn" aven 
1i 33 J. R, Hjo 11l:- fars födelsedag 10: 
634. 	 L o. R., Ekenässjön, hlommor vid 1i,) 2. Kinakretsen, Gbg . '·offcrdag" , till 

EHbror Anderssons hii r .. .. 10 :- Runa n. Gösta G"es samt May 
635 :l. E. R., Sthlm 25 : Holmströms underl·l. 630:
1i35 b. E. B., Motal a l (): - (, 53. " Den 11 april 1830- 1950, Tack" 20:- 
636. A. "-1 .. (,bg, i st. för hlommor vid 6 54 H. K., SUfldbyber" 7 :

Vide Hanssons h,ir ~: -- 65 5 Arvode fö r föredrag vid ungdoms· 
Ii" 7. 	 E, S" Strömstad 1 '5; -- afton j Björkhagen . . . . . 15: 
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656. 
657. 
658 

(5)) 


660. 
661. 
6(,2. 

663. 
664. 

665 . 


666. 

66-'. 
r;(,K . 
669. 

670 . 

672 . 

67 3. 

674 . 


. 675 . 

676 . 


677. 

678. 
67 9. 
680. 

681. 

682 . 

683. 

684 


685. 
(,86. 
(,87. 
688 . 


689. 
690. 
692 . 
(,96 

697. 
('<JR. 
699. 
700. 
70 1 


f. H., Bromma " . 

Koll. i Fullsjön 29 /3 

D: o vid två l änkmöten, Umeil 

'"Korban" 

"Ett löfte" 

11>r. N. , YstaJ 

Kinakretsen, Köping, "Aprilkvarta

let" 


[ o. E. J. Bogil 
H. A., Vetlanda, "blommor vid 
Fars bår" 

O. J, d:o, blom ma vid Ca rl A n
dersso ns bår .. . ....... .... . . 

åHK, U-d., Mörteryds Kr . U., 
ti ll Ebba l inders o. S. Ershammars 
underh. 300:- , Ulri ksdals K r. U., 
till I1.r. linden s d:o 25 :- , D:o till 
Ethel Bloms d:o 25 :- , D:o till 
Ebba Lind rs d:o 50:- , D:o till 
s. Ersha mma rs d:o 50:- , l emn

hul ts d :o till d:o 25:-, Mamre

lunds d:o till d:o 100:- , Eckerda 

Mfg till Ethel Bloms d:o 40 :-, 

D:o till SMK 50 :- , B:ickseda 

Mfg till d:o 100:
1\, K., A., J. Jörn ... . 

M. lvI., d:o 
B. l., Jkpg .. . . . .. . 
"Onämnd" . . ...... . .. . . . 
B. o. K L , Sthlm .... . ... . . . . 

H. E., d:o ... 
E. E., Alingsås 
H. H ., Virserum, "Herrens tionde" 
Testamentsmedel efter avI. Hanna 
lindmark, Sthlm, slutlikvid 
Koll. 11 /4 vid KinaIänkarnas möte 
r Boden ......... . 

A. D., Pitc:ä 
A. S.. B jiirkiiby ... .. . . . 

1:. o. L. E., Näss jii 

1\ K., Stensjön .... . ... . . . . 

Onämnd 

E. W, Björköby ... 

Missionsoffer vid kretsmöte i Lule'.[ 

14/4 ...... . . 


Koll. j luleå 13/4 . . 
A. G ., Sth lm, "Missionsoffer" 
A. L, Valö 
I. B., Duvbo, tn blomma pa M ors 
g rav 2/4 .... . ..... . 
D:o förså ld knypplad spets .... 
D:o för kny pp lad spe ts . . . 
"Tack fö r Påskens frid" . .... . 
Ada, lydia o. Sara, i st. för blom
mor till Alma Hjärtbergs födelse-

J M. . .. . . . . . .. . 

H. R.. SoJlefteå 
Koll. i ] ;i mtl. Sikå, 
W. S., Fo rserum 
Kinalänk j Jkpg 

50:
18:

100: 
20: 
10:
10: 

43 :
25:-

25:

25: 

765 :
40: 
10:
10: 
80: 
20: 

3: 
50: 
60:·- 

772:25 

51 :50 

50:-

100: 
10:
50 :

100:
10 :

88: 
22:
15:
15:

10:-
~:-

6: 
5: 

15:

50:
15:
91 :

100: 
50 :

70 2. 

703 

704. 


705 . 

706. 
707. 

708. 
709. 
7[0. 

711. 

7 [2. 

7 13. 

71 5. 
716. 

7 17. 

7 18. 
719. 
720. 
721. 
722 . 
723 . 

724. 

72 5. 
726. 
72 7. 
728 . 

729 . 

730. 
7'> 1. 
732 . 
7:13. 
734 . 
73 5. 
736. 
737 . 
738 . 

739 . 
740. 
74 1. 
74 2. 
743 . 
744 . 

74 5. 
74 6. 

747. 

748 . 

74 9. 

J. 1'., a"bet. 25:-

Bjurbäcks Mfg 25:
SI'fören. An sprii kslös , H årkran
keryd ............ . . 50:-

Sunnerä nga missionssyfören. 50 :-

Jungfrllfören. i Bråbo, Kristdala 400: 
Koll. i Skurholmens kyrkosal, 

Luleä, 16/4 . . . ... .. ....... . 50: 
D:o i Svartöstadens d: o, d:o, 17/4 50:
D: o i Gunnarsbyn, 18/4 34:
Offer v. Malmöhnkarms o. KFCM: s 

missionskrets gemenSlmma. J1l r, 

sionshögtid 14/4 400:
S:MK:s Syförening, Malmö, till

lägg till 14-maN,ffret" 25:
E. l., HlIskvarna, i st . för blom

mor vid Karin Dahlbergs bår 10: 
S. G., d:o fCil' d:o 10:
En KinaJänk, V,iroffe[" ..... .. . 15:
"Ett tackoffer fr. Martina, Wiola o. 

Ingrid" 70:

Möröns Missionsfören., till S. Ers

ham mars lInderh . 25:
Koll. i Kåge 21/4 50:Go 

D:o i Sivar 13/4 .. 90: 
M. J. , d :o . ... 5:-
Johannisforskretsen, d:o 14/4 192:07 
M. S. , d :o 10:-

Spa rb.-medel fr. Småskolans 

kiJss, d:o 12:
D :o fr. flick or i Folkskolans III 

klass, d:o 4: 73 

H. W., d:o , till Ella Nilssons uncll'rll. 10: 
"S justjärnan" , d:o 15.". ... 70: 
Koll. j Obbofa 16/4 50 :
D:o på Symöte i d:o 17/4 ... 65: 
D:o i Innertavle 18/4 70:- 
D:o å Linkmöte i meå 19/4 67: 
D:o å Symöte i Vänfors, gm A . J. 60 :
E. N., Selet, g m d:o . . . 5: 
P. G., Vänfors, gm d :o 5:
J. S., d:o, gm d:o 5: 
A . E., d:o, gm d :o 1:
R. V. , d:o, gm d:o 5: 
Onämnd 1.000:
A. R., Skellefteå, "Tack för hjälp 
i nödens tid" gm A. 13 .... . 50: 
"Guds pengar" 10 :
D. J., Björköby, "Tackoffer" 100:
Kinesernas Vänner, Värnall10 1000: 
L H., Hindby ..... 7: 
N . S., Karl skrona 10: 
Koll. i Alg utsboda 70: 
D:o i KFUK, Karl,krona 12:
D:o i KFllK:s syfören ., d:o sparb.

medel, till Ella N ilssons underh. 40:
Koll. o . kaffepengar vid Kinaafton 

J Kronans M iss ionshus, Edane, 

"14-mars" .... ...... . J 12:50 

KolL under missionsd agarna 21
23/4 , Karlskrona 275:10 

N. P., " Tackoffr" 10: 
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7S0. 	 Yngl.-fljren. libanon, Gbg, till Ake 
Haglunds underh. 500:

,S I. D e l av koJI. vid Kinaiänkarna j 

Jkpg- Huskvarna o. HuskvarnJ 
KFUM:s damkommittes miJt" 50 : 

752 L A. J., Sthlm :100 :
75'1. " Till Ingeborg Ackzell s underh. " 20:
1' 54 . Kollekter i Råneå . . . . . . . . G8:
';55. Örebro KF 'M:s Mi ss iomkrets till 

M. Ringbe rgs underh. 175:
756 . 	 Koll. å Solviks KristI. Folkhiig

skola, Frostk~ge 37:40 
7)7. D: o fr. V:a Hj oggbö,," syfö re i1 . .'G:5() 
758. 	 Söndagsskolan, Hjoggböil' . .. 5: 
759. 	 ' ·A. H., Föde lsedagsgåva till Arvid 

Hjärtbcrgs unde rh ." 25 
7GO . O. B., Glimåkra 5: 
'jGL " Från KFUM:s D amkommitt0 l 

Örebro 24/4" 	 10:· 

Kro nor 13.'54'\ :79 

Särskilda ändamål 
G20. l. O., till barnh. j Sinan .... 5 
G71. E. Q. C. J.. ti II M aria Pettersson 


att anv. efter gottf. 20: 
691. A. A., Furusund , till D:os barnh. 5: 
(,9). A. L, Karlskrnn ;1, till fila Nil s

son, at t an v. efter gottf. 10: 
(,<)4 . l. L, till d:o fö r d:o .. 10: 
695. 	 J. L, till Margit Cederholm fö r d:" 10:-- 
714. 	 H. 1., Älgarås, till Maria P ettc rs


sons barnh. 25: 

Kronor 8'):-

Allmänna Missionsmedel 
Sä rskilJa Ändamål 
Slfllltl7t1 linder April mdnad 1950 

13.545:79 
85 :--

AlcJ i ,'1'1111 I"ck IiI/ 'I'I(1) e gi ,·"r e .' 

"Mix rir " iret/ ,dl makl i himmelen ocl; Ii. ; 
jordell , C,III jördeJlJkllll III." 

Matt. 	28: 18, 19 . 

Missionstidningen Sinims Land 
organ för Svenska ll1issionen i Kina, ut
kommer 1950 med sin 55:c ärgång. 

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

Tidningen kostar, helt år kl' . .3 :-i balli
elI' kr , 1:75, ett kvartaL kr. 1 :-. 

Till utlandet kostar den kr. 3 :50 per år. 
Prenumeration kan verkställas på posten 

men det ställer sig fördelaktigare för Mis
s ionen, om den verkställes på vår exp., 
Drottninggatan 55 , Stockholm. 

Provnummer sändes på begäran gratis och 
portofritt. 

Redaktionell. 

INNEHALL: 
"Jag 	är v;i~('n" - O. Slp'clius 70 år . - Från Hed. och Exp. - V<.:rksa m h<:rcn i heml:ind"t. 

Hemarbetet . Eiltets ;1' rs ra pport. Redogöre lser. - Fiirteckningar. - Prug L,nl. - VälkomO:l 

till sommarens vecka l' - Frå n missionä rerna. - "G uds ärenden .- en rikedum." - ReJovisn . 

Expedjtion: Drottninggatan 55. Telegramadress: "Sjnim", Stockholm . 


Postgirokonto n:r 50215 . Telefon : 10 44 59, 10 54 73. 


C UlllmC~\O ll<; H nKt ry ('k<'r ~ AH "tC'låh nlm 19 \ 0 .,. 
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NR 10 - 55 ARGANGEN 30 maj 1950 PREN.-PRIS KR. 3: 

En uppmanIng till förbön 

Kina Inlandsmissionen firar vaqe år den 
26 maj "lammermuir-dagen" till minne al' 
utresan med segel fartyget "lammermuir" , då 
missionärsparet J. Hudson Taylor med fyra 
barn och 16 missionärer reste till Kina. Den 
resan började den 26 maj 1866, och det var 
den första utresan inom Kina Inl andsmis
sionen, som räknar år 1865 såsom sitt bild
ningsår. Med anledning av denna dag inne
varande år har Missionens nuvarande ledare, 
biskop Houghton, skrivit följande b rev: 

Om vi blivit satta med Gud i den him
melska världen i Kristus Jesus (Ef. 2: 6) , 
så borde vi \'ara i stånd att se världen såsom 
Han ser den. 

Han känner mycket bättre än vi till ond
ska ns makt och det fruktansvärda anfall , 
som nu riktas mot Kristi kyrka och Hans 
utvalda Iedskap. Och dock tror jag, att vi 
på denna " lammermuir -dag" skola börja 
med att tacka Gud för att det är glädje I 

himmelen på grund av mycket, som nu hän
der j Kina. Den nya födelsens underverk 
sker alltjämt, ibland där vi minst vä ntat 
der. O ch i stort sett möta de kri stna försam
lingarna utmaningen från den nya tiden med 
frimodighd, cllcr också dri vas de, om fri 
modigheten sviker dem, av fruktan för fram

tiden till att söka Guds ansikte. Varje kris
ten ledare och varje enskild troende, som 
står fast under påtryckning och förföljelse, 
blir orsak till gläd je i himmelen . Utom oss 
då tacka Herren, som alltfort skänker styr
ka åt de svaga och låter si na ögon överfara 
hela jorden för att med sin kraft bist;'( dem, 
som av uppriktigt hjärta hålla sig till Ho 
nom, alla, som vägra att kompromissa eller 
kapitulera, alla, som stå fast på den onda 
dagen. Utom oss också prisa Honom för 
många inom vår egen krets, som förhärliga 
Herren i tider av fysiska och själsl iga på 
frestningar och hålla ut i tro på att få se 
Guds härlighet. - Jag är också förvissad 
om att vi på vå ra särskilda böndagar ej 
glömma att tacka Gud för skaran av ädel
modiga förebedjare i hemländerna och för 
dem, vilkas gåvor, frammanade av bön , göra 
det möjligt för oss att fortsätta vår gärning. 

Utom oss bedja om nåd till att få del 
av Herrens egen känsla av medlidande med 
de kristna, som kan ske hava funnit provet 
alltför svår t, så att de i någon mån givit 
rllm för fruktan och därav följande försoff
ning och dåd löshet I - Det kan vara så att 
en mäktig väck<·lsL' närmar sig, och medde
landen om välsignelser över det kristliga ar
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Givande bibelstudie~ och missionsdagar i Bollnäs 

Missionens stora sak har på ett förnyan

de sätt lagts fram inför missionsvännema i 
Bollnäs under de bibelstudie- och missions
dagar, som hilllits i Missionskyrkan L[ 7 
maj, och intresset för Guds rikes tillväxt i 
Kina och Japan har stärkts. 

Torsdag, fredag och lördag förde sekr. 
Arthur Johanson oss in i ett givande bibel
studium av 2 Petr. brev, som han behand
lade under ämnena "T rons rika gåva" , 
"Trons inre visshet" och "Trons yttre stöu". 

Vid ett offentligt symöte på lördagens em. 
talade fru Ingrid Aspberg, som gay oss 
många trosstärkande skildringar från sin 
mer än tjugoåriga verksamhet i Mittens rike. 
Större delen a v denna tid har j u hon och 
hennes make fått utföra sin gärning under 
krig och oroligheter av olika slag inp~ knu
tarna, ofta i ständig alarmberedskap, färdiga 
att med sina barn skynda ned i skyddsrum
men, då flyganfallen kommo. Men fru Asp
berg kunde med frimodighet vittna, att hon 
ock hennes make ändock alltid känt sig 
trygga i förvissningen om att ha gått pil 
Guds kallelse. Det kändes också upplivande 
för oss att höra, hurtlsom Gudsriket går 

betet i Amerika manar oss att bedja för kyr
kan i Kina och om en skördetid, sådan som 
den som förändrade Englands historia under 
det 18:e århundradet. 

Rörelsefrihet är i sanning en välsignelse, 
som vi böra fortsätta med att bed ja om. 
Dock måste vi komll1a ihåg, att det är ännu 
viktigare att bedja om andlig seger också uno 
der de nuvarande restriktionerna. Vi kunna 
icke komma ut på CH rymlig plats mcd ut 
sikt till sann framgång , om vi icke törst gå 
g enom eld och vatten med vår tro okuvad 
och vår kärlek brinnande. 

D il jag skriver detta, står jag i beg repp att 
l'esa från Kina. Kanske kunnen I ana hur 
avskräckand e det är för mig att taga det ta 
steg. Men jJg hoppas att kunna komma till 
baka med förnyad hälsa , redo att än en gBng 
taga på mina skuldror bördor, som andra 
nu för en tid mJste bära. För dem, och då 

framåt i Kina trots all den förföljelse och 
motstånd den kristna kyrkan fått utstå från 
kommunisternas sida. 

Vid söndagens förmiddagsgudstjänst pre
d ikade sekr. Johanson över reformations
dagens text, och efter gudstjänsten hade an
ordnats kyrkkaffe i lilla salen, varvid mis
sionärskandidat Thore Carlsson gav en kort 
överblick över missionens i Japan historia 
och dess nuvarande läge. Tidigare hade 
kand. Carlsson predikat i Arbrå missions
hus vid gudstjänsten , och Asvedens mis
sionshus i södra delen av Bollnäs socken 
hade vid samma tid besök av fru Aspberg, 
som där talade vid gudstjänsten. SMK:s ta
larkrafter utnyttjades äl'en vid en missions
stund i Freluga by, då sekr. Johanson och 
f rl! Aspberg förkunnade ordet. 

Den rikt givande högtiden avslutades på 
söndagskvällen med ett möte, varvid alla tre 
våra nyvunna S:MK-vänner med verkade. Pas
tor B. Bark framförde församlingen s och öv
rig~ boJlnäsbors tack till dessa samt till 
önskade SMK Guds rika välsignelse i fort 
satt missionsgäming. 

S. L. 

särskilt för missionär Sinton/' bcr jag om 
särskild förbön. Bedjen också för mig, att 
denna svåra prövn ing, som hc, tar i att jag 
måste resa fr ,ln Kina just nu, på något ännu 
icke förutsett sätt må leda till en ny fr:tm
gång för F rälsarerls sak i detta land. Kanske 
har Herren nilgot nytt att säga mig, som jag · 
sedan genom Hans nåd får förmedla till 
Eder. 

L1tom OS5 '; l sluta "lammermuir-dagen" 
med att p,l nytt bekräfta vår tillit till vå r 
Ledare, den uppståndnc och förhärligade 
Hercen, vilkem ankomst närmar sig alltmer. 
Vi vänta att snart få se Honom triumferande 
på sin tron, förhärligad intill värld ens yt
te rsta gränser, ti IIbedd såsom Gud och er
känd 5,150m Konung över alla. 

A II tid Eder Frank H uligb / (; ;I 

':' Mission,"r Sin ron tjänar såsom led are 
linjer biskop HOllghtons frånvaro. 



//
SINIMS LAND 


' '_-"1L_-.~'Jjftfpn pm fftftf/fffilJitlrnta 

t.Xfltdfifpn 

Hälsning från missionärsparet Goes 

S. M. K:s årshögtid 
Svenska Missionens i Kina årshögtid inne

varande år hör nu till det förflutna. I näst
kommande nummer av vår tidning hoppas 
vi kunna införa ett refer:tt från högtiden , 
i".1~ :1 red ;:n nu känn~ vi beho\' :evan 111a n1 
till tacksägelse för vad Gud gav under den. 
Mötena voro väl besökta. Säkerl igen var det 
flera deltagare i mötena i år än under de 
närmast föregående åren. Och förkunnelsen 
var 111ycket givande. Vi hade en st'lrk känsla 
:\\' att Guds Helige Ande var med och gjor
de budskapen levande och ti Il välsignelse 
för oss. 

Tacken därför med oss Herren och loven 
Hans heliga namn I 

Sommarens "vecka" 
Om Bibel- och Missionsveckan den 8-13 

:lLIg. på S:t S;gfrids folkhögskola utanför 
Växjö erinras pa annat ställe i detta num
mer av vår tidning. Utförligare meddelan
de härom var infört i numret för den 15 
maj. Även här vilja vi emellertid påminna 
om dessa mötesdagar, inbjuda till deltagande 
och vädja om förbön. Må Herren under de 
dagar na för oss öppna sitt rika förrådshus 
och dela ut av sina out rannsakliga rikedomar r 
Anmälan om de ltagande sker på Svenska 
Ivfissionens i Kina expedition , Drottningga
tan 55, Stockholm. Där lämnas också på 
hegäran närmare upplysningar 0111 "veckan". 

Tisdagsmötena för SMK 
Bönemötena för SMK, som hill las på tis

dagarna i expeditionslokalerna, Drottning
gatan 'j 'i, ha nu avsl utats för den na termin. 
Den 23 maj voro vi samlade den sista 
"'Ingen flire sommalen. Da \'i tänka till
hak~ på dessa bönestunder, shr det med 
stor tacksamhet. De ha givit oss mycket av 
llppmuntl'an och g lädj e, och dc h? säkert 

(Utdrag ur prilla/bre/!, slr,;/lIa i 
lpill Sze. dm 28/ l 1950.) 

Missionär Gösta Goes skr iver: 
Angående arbetet både i Nanki och här 

har jag nog skrivit till Martin. Just nu har' 
de evange l iska möten tre gånger i veckan i 
Nanki i den lokal, som äges av Kina In
land smissionen och hyrs ut till en vänligt 

haft stor betydelse för vårt uppdrag i mis
sionens tjänst. Då vi nu under sommaren ej 
ha tillfälle till att samlas på samma sätt, så 
hoppas vi att förböner för våra missionärer 
och vårt arbete i alla fall frambäras . Vad 
som framför allt behöves är att Guds kraft 
kommer i verksamhet och att vi fä gå fram
åt ledda av Gud på hans viljas väg . Mit fö r
bön härom al lt id frambäras ! Och må våra 
förebedjare alltid få erfara välsignelsen av 
att få deltaga i förhönens heliga tjänst! 

Från Kommittens sammanträde 
Vid kommittesammanträdet i samband med 

;lrsmötet hade vi glädjen att få invälja två 
nya ledamöter i vår kommitte. Tv~ supplt
antplatser voro vakanta, och på dem inval
des ky rkoherde G1Ii1llar Stenberg, Hälsing
borg, och KFUM-sekr. GUIlnar T örnqvis/ . 
Stockholm. Från stud . T bofe CarlssoIl , Jön
köping, hade inkommit en ansökan om att 
få utgå såsom missionär inom Svenska Mis
sionen i Kina, och denna ansökan blev be
viljad. Vid sammanträdet meddelades också , 
att frök en fl nrenee von Malll7 borg Yar: vil
lig att resa ut till Japan såsom lärarinna för 
vå ra missionärers barn där, och Kommitten 
mottog med gläd je och tacksamhet detta er
hjudande. 

Vi återkomma senare med närmare presen
lation av dessa n)' :1. medarbetare. Nu anhe
falla vi dem at missionsvällnernas hågkomst 
i tack::igelse och förbön. 
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sinnad man, som an\'änder den för sin af
fär. Så där säljes kryddad och pressad bön
ost om dagarna, och varannan kväll i arbets
veckan predikar äldste \1V'ei och herr Ya ng 
där. Det går alltfort bra. - - - Här i 
Ipin predikar jag ungefär tre gånger i vec
kan. - - - Nu skall vi strax gå till 
bönemötet. 

fru Runa Go:,;s skriver bl. a.: 
Tack så hjärtligt för alla breven. Det 

smakade verkligen bra att få litet Sverige
post häromdagen, ty jag tyckte väntan bör
jJde bli så lång. - - - Dessa rader skri
ves vid ljus från en fotogenlampa, en nyt
tig påminnelse om vad härligt det är med 
elektriskt ljus i alla fall. Vi har ju så bra 
sådant här i Ipin , men nu är kraften av
stängd i tre dygn, emedan maskinerna vid 
elektricitetsverket skall rengöras. Det här på
minner om Nanki. 

I eftermiddag har jag talat vid ett kvin
nomöte i ett kristet hem, och det var o\'an
ligt god' mottaglighet. Ibland är det så 
mycket bråk med småbarn, och hedningar, 
som inte är vana att lyssna, bryr sig ju inte 
om att tala eller tänka tyst. Vi är så glada 
så länge vi kan fortsätta med våra "stug
möten" . Diakonissan Chang, som Astrid 
Löfgren hade god hjälp av, samt en fru 
Huang norrifrån och jag fortsätter att gå 
ut två gånger i veckan. På tisdagarna är det 
husbesök och på lördagarna möte i något 
hem, som inbjudit. På tisdagarna går vi ut 
på förmiddagen, och på eftermiddagen är 
det kvinnomöte här på stationen . På sön
dagarna hjälper jag till med söndagsskolan. 
Det är den ende av eleverna från Folkes 
Bibelinstitut, som är kvar här, och jag, som 
hjälps åt med söndagsskola för barnen i 
gatukapelJet. 

Brev från Runa Goes 
Ipin, Sze. 18/ 2 1950. 

Nu har jag nyss kommit från gatukapcllet, 
där det var extra möte med anledn ing av 
nyårshelgen. Rätt mycket folk var samlat 
och det var, förstås, ett kommande och 
gående. Förr brukade det hållas sådana här 
möten ute i en park, men efter befrielsen 
hallas de i gatukapellet, och det är nog väl 

så bra i längden. Det är lugnare, även om 
större skaror kunde nils i parken, Nästan 
varje gång är det en eller flera soldater som 
kommer inom hörhåll också. 

Vi har varit oroliga för arbetet i Nanki, 
eftersom det kom bud att myndigheterna 
ville ha plats på stationen. Nu har det emel
lertid kommit ett lugnande brev med under
rättelser om att arbetet fortsätter som van
ligt. Frågan gällde ett gatukapell på huvud
gatan. Kina Inlandsmissionen rår om hu
set där, men marken tillhör regeringen. Allt
nog, nu har de vänt sina blickar från det 
huset, tillsvidare åtminstone, och det andra 
stället, där missionärsbostaden finns, har de 
styrande inte sagt något om. Det stäHet till
hör helt och hållet Kina Inlandsmissionen, 
så det hör till utländsk egendom, som rege
ringen lovat att beskydda. Det skall bli en 
dopklass igen här snart, och vi hoppas, alt 
Gösta, och kanske jag med, kan resa ned dit 
till dopet. V i har hopp om att polisen skall 
kunna ge oss pass för den resan. Hoppas 
bara att röverierna här på trakten har slutat 
till dess. Rövarna har varit gräsliga nu före 
nyåret. 

Nu har det första brevet från en F.13.I.
el ev, som nått hemmet i Y ungtsidistriktet, 
kommit. Resan hade varit god hela vägen, 
men där hemma var inte förhållandena så 
ljusblå . Varken l Elna Lene!ls eller Äke 
Haglunds f. d. städer få de samlas till guds
tjänst. Genom Kina Inlandsmissionens cir
kulärbrev har det f. Ö. n,ltt oss en hel Je! 
blandade uppgifter om vår gamla provins. 
I huvudstaden hade de kristna fått tillbaka 
en kyrka, som de styrande tagit ifrån dem. 
På en annan p la ts hade de kunnat ha en 
ganska stor konferens, under det på andra 
platser flera kristna satt i fängelse. Jag 
bara undrar hur det kan vara i gamla Ishih. 
Jag bad " Vattenhinken" skriv", när han 
kommit hem. Vi har haft ett brev från ho
nom, skrivet från en plats i She., där han 
var, då befrielsen kom , och det lät bra da, 
men jag undrar s,l hur det skall vara, när 
han kommer hem. Du har kanske hört, alt 
stadsmurarna i \ar stad och Bloms stad är 
jämnade med Jlurken. En ung man som kom 
från Elna Lenells plats, och som gick ge
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nom, sa ltstaden i f jol vid nyårstiden, berät
tade, att han hade gått ett långt stycke in 
.i staden, innan han fattade, att han verk ligen 
var inne i staden. H an trodde först att det 
byggts så många hus utanför stadsmuren. 
En familj där inne i staden hade också på
hälsning av varg. En person vaknade vid 
ett sorts knastrande ljud under bordet, och 
vid närmare undersökning befanns det att 
en varg höll på att äta upp ett barn där. 
Nog tyckte pg murarna var trista många 
Bånger, men de behövs all t där uppe för 
mer än en orsak. Det sista jag hö rt om 
Yi.ihsien var, att hon kommit sig igen efter 
den svåra chock hon fi ck vid stadens intag
ning. Pastor Yang Ching- po har varit an
ställd på en plats i södra Shensi. Det är myc
.ket möjligt att han begivit sig hem nu. Hop
pas h an fi ck e ll er får en särsk ild nåd för 
hemkomsten . Han had e fått brev att han 
borde komma hem till familjen, men att hans 
hustru hade blivit bränd till död s had e de 
visst inte vågat tala om för honom. Barnen 
var utackorderade på ol ik a platser, en flicka 
i Ishih . Mycken nöd , men Gud kan förvand
la det till nåd. En so n studerar till läkare L 

Lanchow. 
RUlla Goih 

Utdrag ur brev från Margit 

Cederholm 


Den 4/ 4 1950. 

H är uppe i Karuizawa är det helt enkelt 
ljuvligt. Man inbil lar sig att man kommit 
hem 1 D et doftar av vår i luften, lövträdens 
knoppar bli större för va rj e dag och arbeta 
på att tränga av sig det hårda höl jet. fåg
larna kv ittra i trädtopparna och göra sitt 
bästa för att överrösta varand ra. Marken är 
ännu täckt av prasslande fjolårslöv, men 
mellan dem börjar det nya gräset st icka 
fram, och inne me llan g ranar och tallar 
sju nker foten ner i mjuk mossa. Tvärs ige
nom samhället ringlar sig en liten bäck 
fram. Efter den sista veckans regn kom dä r 
e·n del vatten i den. och nu brusar den och 
kastar s ig då och då utför ett litet stup och 
bildar ett vatten fa ll. lu sl nu skinn solen 
över Asama, vulkanel;. och det gnistrar i 

snön och rikt igt bländar ögat . Som vanligt 
bo lmar det ur kraterna - v i ha verk ligen 
va lt ett fint grannskap. Asarna råkar vara en 
av de äldsta och mest verksamma vulkaner
na. D en hade utbrott första gånge n år oR') 
och har sedan dess haft 266 utbrott 1 Den 
som kommer därnäst har bara haft - 68 1 

H äromkväll en hade vi en ordentlig jord
stöt, det kändes, som om någon tagit om 
huset och skakat det ordentligt. Vid sådana 
tillfällen känner man sig tacksam att de 
japanska husen är så lätt byggda. Skulle de 
falla sö nder behöver man ej befara att bli 
begraven under alltför många ton . Men det 
finns tillfällen när man önskar att de vore 
lite t stab ila re ocks.i, som t. ex. när vinden vi
ner kring knutarna och skakar hela huset 

och kölden tränger in överallt. Men nu gå 

vi ju mot sommaren och värmen, få \,i hop

pas. 

Det känns lustigt att efter att hela sitt IiI' 
ha klampat omkring i sko r nu snäl lt få taga 
av dem i förstugan och kli va i ett par tofflo r 

. e lle r gå i strum pläs ten. Det hjälper ren
gör ingen en hel del, allrahelst i japanska 
hus, dä r de flesta golv ne<;tå av strå mattor. 
M en även i de hus, som bebos av utlänning
ar, praktiseras samma system, fastän vi ha 
trägo lv inl agda. Sitta på goket behöva vi 
inte göra - överallt där jag bittiIIs va rit, 
har funnits möbler. 

Den 5 :e . Hit hann jag i går och sedan 
kom m in söta värdinna, Mollie Olsen, upp, 
och vi började pl anera fö r en gemensam 
barnbjudning på påskafton. Vi satte igång 
att rita bjud ningskort och placeringskort 
och bordsdekorationer, så korrespondensen 
fick vila. Vi ska ha all a utländska barn i 
Missionen över 3 å r och vänta oss att få rik
tigt roi igt med äggletn ing och lekar samt 
förfri skninga r förstås . 

Som du kanske hört tal a;; om, är det här 
land et ganska regn igt under vå r och som
marmånaderna, så man behöver kläder där
ef ter. Jag satt och tittade i en katalog i går 
kvä ll för att se, om jag kunde ha råd att 
skicka efter en regnkappa. Min gamla plastic 
är i trasor. Mollie kom just då, och när hon 
såg vad jag höll på med sad e hon: "C;t till 
Florenee (det är en annan TEAM missio 
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när) hon har fått en regnkappa som är all
deles för stor för henne, och hon vill gärna 
bli av med den . Jag tror det är din sto rlek. 
Glad i hågen sp rang jag bort till Florence 
- och kappan passade som om den varit 
gjuten I Du må tro att jag blev glad. Men 
när jag frågade om priset, fick jag till svar: 
"Det se r ut som om Gud menade, att du 
sku lle ha den, så slit den med häl sa n, och 
tacka Honom." Är det inte underbart I "Och 
det skall ske, att förrän de ropa skall pg 
svara". I dag har jag haft god användning 
för den redan, det öser ner. - - 

Detta är andra veckan jag håller på med 
språkstudierna, och att det är svårt är visst 
och san t. Grammatik har alltid varit min 
fa sa och den här är tillkrånglad så det räc
ker till. Men det skall väl lossna någon 
gång. Min lärarinna är kristen och verkligt 
duktig, och hon har en förmåga att göra 
lektionerna intressanta. Ifrån första dagen 
ha vi haft "konversation", från min sida en 
mycket halsbrytande sådan, och vi måste 
skratta båda två, när det går alldeles galet. 
Om bara inte orden vore så /;'lnga I Jag har 
i allmänhet glömt bort början när jag hittat 
till slutet. 

Våren är här på allvar nu och Asama hål
ler på att kasta av sig vinterdräkten. Träden 
ha klätt sig i grönskir skrud och i bäcken 
bubblar och porlar efter de sista regndagar
na. Några träd stå översållade med vita 
blommor, magnolian har också slagit ut. 
Vitsippor och violer titta upp mellan fjol
~rslöven och liljekonvaljen är långt på väg. 
Det doftar av färsk mylla och barrskog 
helst av allt skulle jag vilja sitta ute i sol
skenet och bara njuta av tillvaron - men 
det finns ju en hel del annat, som måste 
gö ras . 

Vi hade en underbar stund Påskdagen, då 
vi, en hel del missionärer, samlades till sol
uppgångsgudstjä ns t. Tidigt, medan nattd im
man ännu låg över samhället, begåvo vi oss 
i väg ti Il en ku Ile på and ra sidan och där 
sågo vi solen gå upp och bringa nytt liv till 
en sovande värld. Och v!lra hjärtan fylld es 
med jubel, medan vi lyssnade till budskapet 

om den uppståndne, levande Frälsa ren , och 
så ngerna klingade genom den klara höga 
morgonluften. Jag var tiJl min första japans
ka gudstjänst den dagen. Inte förstod Jag 
något av predikan mer än två gånger - då 
pastorn sade det på engelska: "Ja, Han är 
sannerligen uppstånden" och "Gän för den
skull ut - - " . Och jag tackade Gud j mitt 
hjärta för frälsningens gåva och för att jag 
fått gii, och jag bad om nåd att kunna tjäna 
Honom bättre, där Han nu ställt mig. Efter 
predikan följd e nattvardsgång och ljuvligt 
var det att få möta Herren I'id Hans bord. 
Gud är trofast I 

I dag är det ljuvligt, mjukt vårregn och 
varmt i luften. Asama och det mesta a\' 
samhället ha svept in sig i grått dis men jag 
njuter ändå al' de härliga dofter av våt mylla 
och barrskog som kommer in genom det 
öppna fönstret. Min lärarinna har ju st gått 
för dagen och jag har tagit mig en vilopaus 
innan jag sätter igång med att lära mig lä xan 
till i morgon. Jag ber om nåd att kunna läsa 
med förstånd, så at~ jag sna rt måtte få en 
lossad tunga och kunna tala till detta folk. 
De verka så mottag liga, ivrig:! att lyssna. 
En dag för någ ra vec kor ~ edan cyklade vi 
några stycken ut till ett par skolor en bit 
härifrån. Vi hade över 800 traktater med 
ms och ställde oss på pass utanför småsko
lan, just so m klockan ringde. Småttingarna 
strömmade ut, och så fort de lade märke till 
att vi hade något för dem, blevo I'i nästRn 
översvämmad e. De djärvaste kommo först 
och fingo si na tl'aktater, de sågo förtjusta ut 
och ställde sig genast att läsa. Senkomna 
ru sad e fram och skreko i falsett: "Jag med, 
jag med" , förskräckta att inte få sin dc.l. 
Dc första kommo fram igen och ville ha 
mera, mera och när de nekades, emed~n 
förrådet började på att tr)'ta, bädo dc så 
vackert att få något att taga hem ti 1I mamma 
och pappa. Och inte kunde vi säga nej 
utan vi plockade fram små skrifter avsedda 
för vuxet folk, och så traskade småttingar
na glada iväg . På ungefär en timme hade 
vi alla traktater utdelade och cyk lade glada 
hem - med bön i hjärlal att Ord et måtte 
tränga in i hjärtana och öppna \'äg för Fräl
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saren' Du skulle ha sett de små, ivriga och 
ängsliga att kanske bli uran, med breda, 
öppna ansikten och leende munnar, en och 
annan med en riktig tjuvpojksglimt j ögon
vrån. Och de aUra flesta strumplösa och 
givetvis - med rinnande näsor och blil
f rusna små fingrar' De allra flesta kunde 
säga: "Thank you" och de voro omåttligt 
s:olta över sina engelska kunskaper. Unge
fär som jag var förtjust över att ha lärt mig 
en enkel Japansk mening, så att Jag 
slapp att spela en stum roll' Folket är nog 
mestadels fattigt här, dåligt klädda verka de, 
men o, så vänliga och förekommande. Män
nen gå klädda i västerländsk dräkt, kvinnor
na ha nästan alla sin kimono, men alla bära 
de den japanska träskon, som bara sitter fast 
med en rem som träs in mellan stortån och 
nästa tå. Jag undrar alltid hur den kan sitta 
fast. 

Jag sade, att japanen verkar öppen och 
mottaglig för evangelium. Det är nog rik
tigt, och det allra första intrycket av Japan 
är, att man kommit till ett mycket civiliserat 
land. Men under den blanka, välpolerade 
ytan finns avgudadyrkan och vidskepelse. 
Men Gud vare tack, visst finns öppenheten 
och mottagligheten d~r. För inte så länge 
sedan hade man i Tokyo ett friluftsmöte, 
och efter mötets slut trädde mer än 50 unga 
människor fram och föllo på knä i gyttjan 
vid bilen. Där ville de taga emot Jesus I Så
dant uppmuntrar och ger frimodighet. Vi 
behöva bed Ja om mycken visdom för att 
kunna möta detta folk på rätt sätt. 

Varifrån skall hjälpen komma? 
Det var tid igt på morgonen den dag VI 

skulle landstiga i Japan. Selfrid kom och 
ropade, att nu syntes Fusiyama - Japans 
månf!hcsjungna heliga berg. Där låg det, 
med rena klara linjer, bländande vitt. Mor
gonsolen gjöt allt sitt första gull över top
pen och sluttningarna - det glittrade och 
sprakade mitt i allt det kyliga, rena, vita. 
för Nippons folk är Fusiyama Det Heliga 
Berget - och när jag stod här och såg den 
mäktiga och underbara synen blev det också 
för mig ett heligt berg. Jag säg en uppen
barelse av min Guds makt och storhet. Jag 

lyfter mina ögon upp till bergen - var
ifrån skall min hjälp komma) 

Någon kväll tidigare stod jag i mörkret 
ensam ute på båtens däck . Det var alldeles 
svart utåt havet; man såg inte en endaste 
I j usstrimma någonstans, bara becksvarta 
mörkret. Man hörde vågornas brusande svail 
och vindens tjut i tackel och tilg. Det kom en 
sådan ensamhets- och ångestkänsla över mig. 
Vart är vi egentligen på väg) Vad skall 
det bli iiI' det hela) Vi har lämnat Kina 
för att ta upp missionsarbete i Japan. Men 
hur är det, är det bara vi, en hand full svaga 
missionärer, som ensamma far över till Ja
pan) Hur är det med de många, som stött 
och burit och hjälpt under tiden i Kina 
följer de med eller är vi ensamma) Ängesten 
samlade sig till ett bönerop : Gode Gud, 
hjälp, att de ej lämna oss ensamma I Hjälp, 
att ej vännerna tröttna, giv dem kraft och 
nåd att inte bara stanna kvar i Kina utan 
också på samma gång följa med oss til l Ja
pan' - - - Nu stod jag där och såg på 
Fusiyama. Frågan trängde sig åter inpå: 
Varifrån skall vår hjälp komma) Då var 
det, som om de vita vidderna, övergjutna av 
det gyllene skimret från ovan, gav ett 
svar: Från Herren, som har gjort himmel 
och jord. - - Mig är given all makt - 
Gån fördenskull' 

Strax innan vi lämnade Kina fick vi brev 
från några vänner, som undrade : Hur kän
ner ni det inför tanken på Japan, ni, som 
var med om kriget i Kina och såg hur 
J:apanerna behand.lad·e kine,er och utlän
ningar) - Visst var det många minnen från 
den tiden, som trängde sig inpå och väckte 
ovilja och motvilja inför blotta tanken på 
Japan. Men då ingrep Han , som kan allt 
förvandla, och pekade på andra minnen och 
drog fram andra sidor. - - Där var de 
båda japanska läkarna, som kom varje dag 
i flera veckors tid för att se ti.ll vår lille 
sjuke gosse. - Där var den kristne majoren , 
den förste japanske officer vi mötte, som 
bad oss hälsa kvinnorna, som var samlade 
till bibelkurs på stationen: Var inte rädda 
- också jag älskar Jesus och lag vill cr 
inter ont. - - Där var den unge officeren, 
som ofta kom bort till lisa Gustafsson för 
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att hälsa på. Han var så vänlig och hjälpsam 
mot oss alla. Lisa Gustafsson talade en dag 
om för honom, att hon brukade bedja för 
honom. Varje gång han sedan skulle ut pä 
någon utflykt, som han visste var allvarlig, 
kom han och bad: Tänk på mig och under
förstått var det - bed för mig! - - Där 
\'ar den unge pojken, som inte kunde ett 
ord engelska , men som gång på gång kom 
för a ~ t få vara med och sjunga de kristna 
sångerna i juletid. Där satt den japanske 
soldaten och den svenske missionären och 
sjöng pil var sitt språk: "Stilla natt, heliga 
natt - full av frid." 

Nu är vi i Japan och på nytt har frågorna 
nält oss: Hur är japanerna, hur känner ni 
det inför japanerna ) Vi har sett så litet än 
och vi vet så litet. Men vi har inte på länge 
mött ,a mycken spontan och vänlig hjälp
samhet som här. Det förunderliga är, att 
folk hjälper och tar ett handtag utan att 
man behöver känna sig skyldig att betala för 
det. Är laJorna eller kappsäckarna tunga, 
sit kan även en stud erande skolyngling ec
bjuda sin hjälp, det är tydligen inte under 
hans värdighet. Det är ordning och reda och 
disciplin . Tågen kommer och går på bestäm
d'! tider' Märkvärd igt! Tänk, konduktören 
våga gå ensam genom vagnarna och se på 
passageclrnas b iljetter. I Kina måste han ha 
en hel svans av beväpnade soldater efter sig. 
Där finns det så många, som försöker sig 
på fripass'!gerarens yrke, och de vill ytterst 
ogärna sUppa ifrån sig någon betalning, så 
ofta blir det bråk. - - Folk är enkelt, ja, 
i jämförelse med den stllige Hongkong
kinesen, torftigt klädd a. De Japanska kvin
norna se nu på vintern så lustiga ut i s illa 
dräkter. De ha ju sina kimonos med vida 
långa ärmar. Småbarnen bäres på ryggen i 
en liten bandförscdd ra,e, som knytes om 
mammans liv. Därutanpå ha de japal1,;ka 
kvinnoma en ytterkimono med förLirligt 
vida ärmar. När kvinnorna komma t raskan
de fram på sina trätofflor och med barn
b,'l tena på ryggen, se de så l!.!- stigt puckel
f"ggiga ut. Mt döma av alla "puckelryggiga" 
h UlnOr man ser, är det lika gott om barn 
här som i Kina. 

Japanema är till ytterlighet artiga. Vi har 
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en flicka till hjälp, hon är så villig och 
snäll och rar, men hon bugar och bugar för 
varje mening hon säger och varje sak hon 
tar eller lämnar. Jag tycker nog det kunde 
räcka med mindre, men jag hoppas innerligt 
överflödet ska inverka hälsosamt på våra 
telningar, för där kan det behövas. 

En sak som är en stor lättnad i detta land , 
är, att man slipper nyfikenheten, som man 
ibland faktiskt kände sig förföljd av i Kina. 
Det gör nog mycket till att man så lätt kän
ner s ig hemma här. Man är en människa 
bland människor. Barnen kan gå ensamma 
ut och ner i samhället utan att behöva an
tastas aven hel del nyfiket folk. Är man ute 
med de mindre barnen få de en vänlig nick 
eller: ett glatt leende, men varken de eller 
vi behöver känna oss som l11arknads-för~
visnings-objekt. 

Kommer man på besök till ett Japanskt 
hem får man ta av sig skorna innanför dör
ren och ta på sig ett par tofflor. Japanerna 
ha ofta en kang - liknande kinesernas, men 
japanernas kang tar upp ännu större rum än 
kinesernas. De japanska rummen är oftast 
belagda med tjocka stråmattor. Ett rums stor
lek beräknas efter så och så många mattor. 
Mitt i rummet är en fördjllpning, där har 
kaminen s in plats - ofta en urna med trä
kol. Man bjudes stiga fram - allt under 
djupa bugningar - får sitta ned pl golvet 
med föttern a ner i håle t inti!! "kaminen", 
värdfolket tar också plats vid s idan om gäs
ten, så lägges ett täcke över allas knän. På 
täcket sätter man sedan ett l itet bord med 
den förpl ägnad man vill bjuda på. Och där 
sit ter man och har det varmt och skönt - --
åtminstone om benen' 

Men vi har inte kommit hit för att be
undra vackra sce nerier, inte heller för att 
studera folklivet. Vi har kommit hit lör att 
få vara med om att räcka Japans folk cva n
gel ium. Hur är det med de kristna i Japan 
och hur ställer sig nuets Japan till kristen
domen? und rar du ... - Ja, vi har JU 
ännu sett så litet och vet så litet, det lilla 
vi vet har vi fätt höra av andra. Här i 
Karuiza ,::t iinns en liten kristen församling 
med t:gen pastor. De japanska församlingar
na jr alla sammanslutna till en enhetskyrka, 



Kyodan. Denna Kyodan gick und er kriget 
långt på kompromissens väg, ja, i mallga 
fall alltför långt. Många av ledarna var 
svaga, de hade ingen kraft att st,~ ef"lot i 
provets stund . Men var det dera:; fel ) I 
många fa ll hade de fått en dålig grund att 
bygga på, i många fall hade ett modernt 
evangelium räckts dem. De visste litet om 
frä lsn ing och pånyttfödelse och ännu mindre 
om Kristi uppståndelsekraft - och därför 
föll de i frestelsens stund. Enligt vad mis
sionärerna här säger är det många av de 
kristna, som haltar på båda sidor; man ha r 
en fot i hed endomen och en i kristc,IG"men. 
Hur skulle det då kunna bli någ0n fräls
ningsfröjd eller frälsningskraft ) Tillbeclj2.n 
av förfädernas andar har ett sta,'" grepp 
också om många s. k. kristna. I måt~g,1 "v 
deras hem har förfädemealtaret kva~ sin ärt· 
plats. Vad Japans folk behöver bÖi'a :ir dc:t 
gamla fulla evangeliet om synd och nåd, om 
omvändelse och pånyttfödelse. Vad Japans 
folk behöver är evangelium om Jesus Kris
tus. - - - Och från många håll kommer 
begäran om missionärers hjälp. Inte eko
nomiskt, man vill i det fallet stå helt och 
hållet på egna ben. Men man vill höra evan
gelium, och man vi ll ha hj älp med att föra 
det vidare ut till de många, som famla i 
ovissbtt och mörker. Det gamla har för 
mången rasat samman - på vilken grund 
skall Japans folk bygga sin nya värld:; Gud 
give , att många finge Japans folk och Ja
pans nöd lagda på sina hjärtan. Hr evan
gelium seg ra i Japan - då blir det förvj,so 
so luppgångens land. 

Karuizawa i maj 1950. 
Hal/Ila E;·s/.oa1lZII/ar 

Japan vid korsvägen 
Man har ju tidigare hört talas en hel del 

om den kristna missionens möjligheter i Ja
pan Ju st nu , och intf)'cken av detta förhål
lande förstärkes i hög grad, då man på ort 
och stä lle haft möjligheten att sätta sig in 
i det rådande läget. 

Ett år efter Japans kapitulatio n besöktes 
detta lan d aven grupp missionsmän, som 
ville studera möjligheterna för Jteruppta
gandet a\' amerikansk missionwerksamhct i 
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Japan. Man fann då, att det var klokast att 
gå försiktigt fram. Endast ett mindre antal 
missionärer borde resa ut, ansåg man. Dm 
antiamerikanska stämningen hade varit sta rk 
under kriget, och de missionärer, som stan
nat kvar under krigsåren, hade ej kunnat 
uträtta så mycket. Men de, som kom nu , 
möttes ej av någon avoghet eller något agg. 
Tvärtom. Efter ännu ett år utfärdade gene:
ral MacArthur - själv en bekännande kris
ten - det berömda upprop, vari han bad 
om ett tusen missionärer för Japan samt om 
30 miljoner biblar eller bibeldeJar. Man 
måste säga, att den protestantiska kristen
heten varit sen till att gå in genom de öpp
na dörrarna i Japan. Ännu torde det ej fin
nas mer än c:a två hundra amerikans ka mis
sionärer i landet, och därav har en stor pro
cent kommit från Kina. Förutom de, som 
kommit för att bli bofasta här, finns det 
också sådana, som från Amerika reser över 
till detta land bara för en kortare ti ds tu rnc
rand e, varvid vanligen blott några få större 
städer hinner besökas. Nyligen har ett upp
märksammat besök gjorts aven herr Doli tt 
les, f. d. bombplanspilot, som blev omvänd 
under japansk fångenskap och nu återvände 
med det slags bomber, som levandegör i 
stället för förstör. De amerikanska mis
sionärerna begagnar sig över lag av Je mo
derna tekniska hjälpmedlen , såsom högta
lare, film, radio, och snart även televis;on , 
samt naturligtvis även bilar. De hålle r mö
ten var som helst, i parker, på torg och ga
tor, i skolor, universitet och fängelser. Ome
delbara och stora resu lta~ rapporteras, Oell 
även om endast en fjärdedel av de angi\'na 
siffrorna vore verkliga resLdtat, skulle dd 
vara stOl'slaget. 

Det är Självklart att missions:1rbetet \ :l
sentligt underlättas i ett land, där läs kunnig
heten är så pass hög som här i Japan. Man 
räknar med aU 90 % av folket är läskLlnnigt. 
Behovet av kristlig litteratur, främst då 
biblar, är skriande och har ej kunnat f)dlas 
hastigt nog. General MacArtbur är al'tgelä
gen om att biiJclspridningen påskyndas. i e:tt 
hrE '\ till chden för FicbL; lclmentförbundet 
sk river han t. ex. avslutningsvis ,j: 

"Det magnifika och up pbyggande arbete , 
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som förbundet gör för den japanska O:l 

tionen har mitt hjärtliga stöd. Denna de
mons~ration av praktisk kristendom utgör 
ett kraftigt bidrag till alt möta detta folks 
hjärtehunger. Genom massmöten och vid
sträckt distribution av de heliga skriftern ,} 
uppenbaras kunskapen om Gud och Hans 
kärlek genom Jesus Kristus. 

Jag hoppas uppriktigt, att Amerikas folk 
skall gripa det nuvarande tillfället, som en 
barmhärtig Gud gett oss tilJ att lägga grun
den till en sann och levande tro, och jag 
u ppm'lnar enträget kristna i alla länder att 
stödja Ficktestamentförbundet i dess nobla 
ansträngningar att tillvarataga det avgörande 
tillfälle, som nu kommit". 

Över en miljon US dollars har sen krigets 
slut använts för att trycka och sprida 4 
miljoner biblar och nya testamenten. I år 
har Japanska Bibelsällskapet 43 heltidsan
~tällda kolpor~örer, och ytterligare ett hund
ratal andra " frivilliga" hjälper till att få 
det levande Gudsordet ut till Japans folK. 

Den japanska enhetskyrkan, Kyodan, möt
te efterkrigstiden betydllgt försvagad. Den 
har undsluppit en utrensning, fa st somliga 
mel1'l[ att en sådan hade behövts. Atskilliga 
trogna pastorer fängslades under kriget, då 
dc av sanwetsskäl ej kunde böja sig för de 
villkor och krav, som staten satte upp, men 
flertalet underkastade sig. På order från rc
geringen ägde en sammanslagning med 
andra religioner rum. Skamfläcken fr ån den
na tid faller dock minst lika skarpt på som
liga av de missionssällskap, som före kriget 
verkade i Japan . .I motsats till vad nu är· 
fallet var flertalet av de dåtida amerikanska 
missionerna modernistiska, och den grund , 
\·a rpå dessa ställde sina japanska efterfölja re, 
höll givetvis icke i provets ögonblick. 

j\V c:a 50 nu i Japan verkande missions 
~ällskap är knappast en femtedel i organisa
toriskt hänseende anslutna till Kyodan. Ge
nom att uppgå i Kyodan har de så att säga 
förlorat sig Själva, de har upphört att exi
stera som separata organisationer. l'viissionär
una såväl som bostäder och annan utrust
ning står under Kyod~ns kontroll och led
n ing. De flesta missioner synes Jock före
d ra en självständig tdlvaro. Ganska nyligen 

l 1 .oj. 

har ett tjugutal sällskap organiserat sig till 
en Evangelisk Union, med TEAM - The 
Evangelical Alliance Mission som den 
största enheten med över 70 missionärer. Or
saken till denna upiJdelning är framför allt 
den, att man anser att K)'odan och de till 
den anslutna missionssällskapen fortfarande 
i stort sett omfattar en liberal teologisk 
ståndpunkt: Den Evangeliska Unionens a\'
ståndstagande från Kyodan som en organise
rad enhet innebir icke att man har något 
emot samarbete med enskilda församlingar. 
Man är givetvis ivrig att få till stånd ett 
sådant s3.malbete, men man torde kunna 
säga, att den Evangeliska Un~onens styrka 
ligger mer i arbetet utåt, för att nå de oom
vända, än i den rent församlingsuppbyggan
de verksamheten. l\-1ed de tekniska ·ocn fi
nansiella resurser, som amerikanerna har, 
faller det sig lättare för dem med en rörlig 
u tåtr iktad evange I isationsverksam het. 

Det vore oriktigt att säga, att väckelse
s~ämning råder i landet. Om någon massor
na; rörelse hän mot kristendomen är det ej 
fräga. Men det är tydligt, säger de initiera
de, att det japanska folket idag lyssnar med 
större välvilja än någonsin till det kristna 
budskapet. Även vid landets bildningshär
dar, de m~lnga och stora universiteten, rå
der man nu tlH att låta bibeln inta den plats, 
som förr tillkom dc buddhistiska heliga böc
kerna. Man erkänner att bibeln är Guds ord 
och bör studeras och efterlevas av alla. 

Japan står idag vid dess viktigaste skilj e
väg hittills, det har nått fram till en kors
väg och måste välja. Ska det bli Jesu Kristi 
kors eller hammaren och skäran) Olika ideo
logier kämpar om Japans själ. Här har den 
evangeliska kristenheten sitt stora ti Ilfälle, 
som den ej får försumma. Och om SMK 
får vara med om att ge sitt bid fag, så skal! 
vi tacka Gud. Icke i förlitande på köttslig 
arm utan på Herren allena vill vi , under 
enkla former och till att bÖlja med genom 
tolk och engelska språket, vittna om Glids 
nåds evangel ium. 

Har Gud en uppgift åt oss här , så har Han 
också L. : ~rhetsfälr i hered,kal) . V il r när·maste 
stora uppgift blir att finna denna plats, detta 
arbet~omrade. En undersökningsresa är pla



l fö rra numret e/v I'år lidnitlg beräl/ade jröketl 
Astritj Lö!gren om gyllene pagoder i Penar/g. 

H ii, en bi/d aven pagod. 

nerad till nästa månad, och vi ville mana 
vännerna landet runt till bön om ledning 
i denna viktiga fråga. Det är många platser, 
som ber om miss ionärer, men det gäller att 
komma just till den plats, so m Gud utsett. 

Samtid igt som vi alltså pl an erar även på 
längre sikt, är vi fullt på det klara med att 
tid en kan vara kort. Det ä r mycket i tiden, 
som talar till den vaksamme om att Herren 
är nära . Må Han finna oss redo, då Han 
kommer I Till dess, och där e\;1ngelii dörr 
ännu står vidöppen som här, vill vi alla vara 
med om att utbreda kunskapen om Gud och 
den Han sänt, Jesus Kristus. 

Selfrid ErshalJlll7ar 

Karuizawa, Na,l2,!n o PrefectLHe, Japan, 
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Bibel- och missionsvecka 

Ättr vilja vi paminna om den bibel- och 
missionsvecka, som Svenska Missionen i 
Kina planerar å St. Sigfrids folkhögskola 
invid Växjö 8- 13 augusti. Bibelstudierna 
komma i år att ledas av missionssekreterare 
Arthur Johanson, övriga med\'erkande bli 
Missionens ordf., kommendörkapten Oscar 
von Malmborg, och dess föreståndare Martin 
Linden samt missionärerna Elsie och Carl 
Johan Bergquist m. fl. Innerligt önska vi att 
våra' vänner ville hjälpa oss att förbereda 
"veckan" i trofast fö rbön! Vi hoppas också, 
att ni personi igen göra edert bästa för att 
kunna komma med och att ni vilja intressera 
några i eder omgivning för att också resa 
till Växjö. Det är av stor vikt för vå r mis
sion att aJltflera sluta upp kring arbetet både 
i Kina och Japan. En var ä r hjärtligt väl 
kommen, och vi taga redan nu tacksamt 
emot anmäl ningar. Priset blir för hela tiden , 
inberäkn at kr. 5: - i de ll:lgareavgift, kr. 
45:-. 

Inbjudan till allmänna nordiska 
missionskonferensen i Oslo 

den 31 aug.-3 sept. 1950 

Till Sveriges Missionsvänner ' 
:-";Isom ge nom meddelanden i pressen re

d;ln torde va ra bekant, komm er en allmän 
nordisk missionskonferens att hållas i O slo 
instundande 31 augusti-3 september. Det 
blir den femte j ordningen av de av Nor
diska Mi ss ionsrådet anordnade konferenser
na, av vilka den fö rsta hölls i Stockholm i 
septtmher 1925 och de följande i H els ing
fo rs 1928 , Oslo 1932 och Köpenhamn 19 36 
h1 femte konferens var planerad till Stock
holm 1940 men mask inställas till följd a\' 
Tysklands ockupation av No rge och Dan
mark. Såsom en ersättning anordnades på 
hösten 1946 ett nordiskt missionskdare
möte av mindre o'mfång i Stockholm, D en 
till hösten 1940 bestämda konfckl1 sen hå l
les lll tsa nu tio ~r sena re i O slo. 

D e: yttre anordningarna skötas av Nordiska 
Missionsrådet, som härmed hjärtligt hälsar 
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svenska missionsvänner välkomna till kon
ferensen. Programmet upptager bibelstudier 
och föredrag över aktuella missionsämnen 
av nordens förnämsta auktoriteter samt mis
-,ionspredikningar och gudstjänster i stadens 
olika pred ikolokaler. Därjämte medverkar 
Internationella Missionsrådets sekreterare 
Rev. Norman Goodall från London. Själva 
konferensen hålles i Förbundssalen, T ullins
gate 4, och öppnas torsdagen den 31 augusti 
kl. 10 samt avslutas med ett större möte i 
Calmeyersgatens missionshus söndagen den 
3 september kl. 18. 

Kostnaderna för deltagande i konferensen 
äro följande: ,1Ilmälllingsavgift, som insän
des tillika med anmälan, Kr. 10: - . Full 
mö!esavgij/, som innefattar logis i fem nät
ter, frukost och middag i fyra dagar, tillgång 
till alla möten: Kr. 60: - i allmänna in
kvarteringsrum med tre eller flera bäddar 
och Kr. 70: - i hotellrum med högst tvil 
bäddar. Middag för icke fasta deltagare Kr. 
6: -; tillgång till möten pr dag Kr. 2: 50; 
tillgång till samtliga möten jämte middagar 
hela tiden Kr. 50: - . Allt räknat i norska 
kronor. 

Undertecknad mottager anmälningar till 
konferensen ill/ill den 15 jl/ni. Då antalet 
deltagare från Sverige är begränsat till 100, 

torde de som önska vara med insända sina 
anmälningar så snart som möjligt. Fullstän
digt programhäfte med alla upplysningar 
erhålles vid ankomsten till konferensen. 

För Nordiska Missionsrådet 

J. E. Lt/ndahl 
sekreterare. 


Adress: Rindögatan 23 , Stockholm. 


Missionstidningen Sinims Land 
organ för Svenska Missionen i Kina, ut
kommer 1950 med sin 55: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 ål' kr. 3 :--., halv
år kr. 1:75, elt kvar/a! kr. 1:-. 

Till utlandet kostar den kr. 3 :50 per år. 
Prenumeration kan verkställas på posten 

men det ställer sig fördelaktigare för Mis
sionen, om den verkställes på vår exp. , 
Drottninggatan 55, Stockholm. 

Provnummer sändes på begäran gratis och 
portofritt. 

Redaktionell. 

INNEHALL: 
En uppmaning till förbön. - Givande dagar i Bojinäs . - Fr:1n Red. och Exp. - Fran missio

nä rerna . - Bibel- och Missionsvecka. - Inbjudan ti[1 Oslo. 

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


Postgirokonto n:r 502 15. Telefon: 104459.105473. 
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s. M. K:s 63:e årsmöte 
Högtidsdagarna började som alltid med 

ombudsmötet. Vår m is sions ordförande, 
kommendörkapten Osca, von Malmborg, in
.ledde med att läsa ur ludas brev: "Men ho 
nom som förmår bev~ra eder från fall och 
ställa ede r inför sin hädighet ostaffliga, i 
frÖJd, honom som allena är Gud , och som 
är v,1r fräl sare genom Jesus Kristus, vå r H er 
re, honom tillhör ära, maj estät, välde och 
makt, såsom före al l tid , så ock nu och i 
alla <: vighetcr." Det kändes gott at t få erin
ras om Herrens allmakt inför allt det vi se 
av ondskans framfart i världen. På Herrens 
allmakt vilar det verk, vär mission sökt ut
föra och vill fortsätta i dagar, som ligga 
framför. 

Sedan Missionens ordförande utsetts till 
ord föran de också för ombud smötet, u ppläs
tes års- och rev isionsberättelse och bevilja
des ansvarsfrihet för 1949 års för val tni ng. 
Till revisorer omvaldes grosshand I. Alf red 
Jansson, fröken Signe Schubert och revi sor 
J. Nandorf, samt till suppleanter sekreter'are 
Elis During oc h handlanden C. Borgö. Om
bud smutet slöts med att Herrcns vä lsignelse 
nedkallades. 

Därpå vidtog det första offentliga mötet 
i <ir5 högt idcn' Mi ssion sföre ståndare Martin 
linden inledde med att läsa orden i Rom. 

8 : 22- 26. Så meddelade missions)ckr. 
Arthur Johanson att \'id Jagens komrnitte
sam manträde studer:llld en Thore Ca~b,ons 
ansökan att få utgå som miss ionär h ifaliits. 
f röken F10rence \'on Malm borg hade ställt 
sig till förfogand e silsom lära rin na för mls 
sionärsba rncn i Japa n, och Ko mm itten hade 
IX'slu tat att med tacksam het acceptera detta 
erb juda nde ~ Ti ll båda dessa unga vä nn <:[ 
rik tad es ett \'a rmt dJkommen in i l\'{ is
sionen. Sedan sjöng fru Elsa löw: " Salig 
~r den stilla stunden, Jesu, diL vi möta Dig." 
Arthur Johanson talade sedan ön:r texten i 
Jakoh 5: 10-J N. Trons innersta väsen, till
liten till Gud, gestal tas i lydnad och i trons 
bön. Förbönen avser att uträtta något prak 
ti skt, att n ;~ ett \'i sst mål. Men bönen liksom 
förhindras a\' jäktet I Kraft är del, man tYL
kel', att man saknar. Vi fön'äxla den kanske, 
med vad \'i sjä lva tänb eller "lip. "JesLls 
Frälsare jag vilar ut i dig och \'ad Du är", 
sa sjöng Hudson Taylor, när han hade det 
som mest besvärligt. Skatten i lerkärlet är 
kraften, som skall befi nnas \'ara Gud s. Ingen 
förstår hm' det g il l' till. - Där kan läggas 
pil förebedjarnas hjärtan svåra ting. Vl be
hö va bedja fram ett nederlag ö\'er det ond a 
i världen r - Genom dr mission i der för
gii npna går saSOfll en sak ta porlande häck 
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förbönen I Vi få bedja fram tider av veder
kvickelse från Herren. 

Efter ännu en sång av fru löw talade frö
ken Anna Björk om dem, som burit d et för 
Herrens verk brinnande hjärtat! De som fått 
tända missionskärlekens eld i nya hjärtan I 

"Vänta efter Herren , stilla min sJäl", 
sjöngo vi och fingo sedan lyssna till stude
randen Thore Carlsson, som talade över 
Joh. 20: 21. Till att vara Kristus för våra 
medmänniskor äro vi kallade - detta dö
mer mycket i våra liv , men är också som en 
eggande trumpetfanfar I Det är ett hand
iingsprogram för oss som kristna . Herren 
är förebilden både i rättfärdighet och kär
lek. Han vill lära oss att använda tillfällena, 
att praktisera kärlek i små enkla handling
ar. 

"Jag kom tiJl Hans lustgård", sjöng fru 
löw, och vi förnummo också genom sången 
Herrens kallelse till förnyad, fördjupad 
tjänst I Fru Aina Bäärnhielm ledde oss slut
ligen i bön för den gärning därute i Fjär
ran Östern , som vi alla ha del i. - Många 
ombud och vänner deltogo i det därpå föl
jande samkvämet. 

* 
Den andra dagen i högtiden , "Kristi 

Himmelsfärdsdag" , inleddes med den här
liga Himmelsfärdspsalmen , varefter mis
sionssekr. Arthur Johanson med utgångs
punkt från Ps. 110 påminde om den långa 
raden av trogna Herrens tjänar e i S.M.K. 
En Bdesdakyrkans pastor, Josef Holmgren, 
blev S.M.K:5 förste stkreterare. Än i dag 
finna s människor, villiga att gå ut som Her
rens tjänare i sin samtid. Efter en bön 
sjöng kyrkos 'ilgare Kolm. Kommendörkap
ten Oscar von Malmborg talade sedan över 
dagens predikotext. Joh. 17 : 24- 26. Vid 
S.M.K :s första årsmöte 1888 invigdes mis
sioniirerna Henrik T jäder och Anna G ran, 
sedermera fru Folke, till den heliga tjän ste n, 
och av d em, som då voro med, bl ev då
Yarande kandid aten Karl F r ies så småningom 
\'å r missions o rdförand e, en post som han 
bek lädde i femton å r. D enna d ag borde dock 
icke d e, som g åt t före oss i t jänsten, utan 
Herren Kr istus va ra m edelpunkten för våra 
tankar. I fy rtio dagar var H erren tillsammans 

med si na läqungar, Herren samtalade med 
Petrus och med Tomas, samtal som had E-' 
stor betydelse för dem. Vad hade han inte 
att säga Jakob - den förste i lärjungaska
ran, som skulle få bliva med honom i härlig
heten I Herren förde de sina ut till Betania,. 
Han lyfte sina händer och välsignade dem 
och försvann så ur deras åsyn. lärjungarna 
vände tillbaka till Jerusalem, men vart tog 
Han vägen? Han for upp över alla himlar, 
gick in i Själva härligheten oss till godo, 
och Gud satte honom på sin högra sida. Och. 
verket, Han fullbordat, det gällde världen , 
ty så älskade Gud. - Han är försoningen 
för våra synder I - Hur går det tiJl att viga 
sig åt H erren? Rekryten, som tar värvning, 
han får allt, uniform, mat, utbildning och 
en befälhavare. Att viga sig åt Herren in
nebär i grund och botten att taga emot gåvan 
Han ger. Ett gåvoförfarande är inte juri
diskt klart förrän gåvan mottagits. - Guds 
gåva är evigt liv - men den gåvan måste 
vi mot/e/ga. Och dock är detta, att Herren: 
vill hava de sina omkring sig därhemma i 
härligheten, icke det största. Det viktigaste 
är det som den 26 versen säger oss : "på 
det att den kärlek, som du har älskat mig 
med, må vara i dem och jag i d em"_ Då 
Paulus i Rom skrev brevet till Efesus, föll 
han på sina knän och bad Gud "att han ville' 
efter sin häri ighets rikedom förläna eder, att 
I genom hans Ande växen till i kraft till 
eder invärtes människa, och att Kristus ge
nom tron må bo i edra hjärtan, och att I mån 
vara rotade och grundade i kärleken. " Detta 
var d et sista Jesus bad om, och därom bad' 
den förste hednamiss ionären. Därom få Vl 
bedja med och för varandra. 

Efter en gemensam sång, sjöng kyrko
sångare Kolm: "ljuvt är d et löftet, jag dig 
ej förgäter". Sedan talade missionsföre tän
dare linden om läget på fä ltet. D etta an
förande införa vi oavko rtat på annan pla ts i 
'.'år tidn ing . - Gudstjänsten slöts med bön 
och säng. 

På Fenix-Marga reta sam lades vi en stund 
senare t ill gem ensam lun ch. En stor skara, 
representerande SkeJlefteil. i norr ända ned 
till Kri stianstad i söder, biinkarle sig under 



livligt samspråk kring de långa bord en i 
Margaretas vackra matsal. I sitt välkomsttal 
kallade vår ordförande, kommendörkapten 
von Malmborg, denna lun ch för en kärleks
måltid . Och vi kände oss som en stor sys
konskara I Många löften f rån Herren f ram
buros tillsammans med hälsningar av vän 
nema, och en utomordentligt god stämning 
rådde . De timliga g ,ll'or, vi fingo åtnjuta, 
bid rogo också ti l! att skapa fes t. lunchen på 
Kristi Himmelsfärdsdag /"a; en familjehög
tid I 

På kväll en samlad es vi åter i Bdc,Jaky r
kan till ungdomsmöte. A strid löigren be
rättade genom sm,1 \'inj etter om det Kin a, 
till \'ilk et hon å te rvän.de 1946 . Hon talad e 
med värme och tacksam het om de kinesiska 
kristna, och vi förstodo att "den de t landet 
en gång sett han längtar dit igen". S-edan 
systrarna May och Gerd Holmström glatt oss 
med duettså ng , begåvo vi oss med färgbil
dernas hjälp ut på en härlig semester tur till 
Itali en med dess konstskatter och strålande 
blå Med elhav. Sekreterare Gunnar Tö rnqvist 
skötte ciceronskapet fl" den turen och hered 
de oss, som ol·kat med ocksa lIngdomsmötct, 
mycken glädje. 

På fred ags morgon en sam lades skaran ti II 
morgonön under ledning av fröken Lisa 
Blom. '" Jag är vint rädet, I ären grenarna. 
Om någon förb li ver i mig och jag i honom 
så bär han mycken frukt; ty mig förutan 
kunnen I intet göra ." Joh. IS: 5. Detta är 
den närmaste förening vi kunn a tänka oss 
med Honom . Jnte kunna vi tacka honom 
nog för att Han framställt det ta så kl a rt för 
oss. En levande gren får nåden att bära 
frukt , antingen vi se det el le r ej. Vad kunna 
vi göra annat än lämna allt M Herren Jesu s, 
han som är stammen) Mycket måste Han 
skära bort för att där skall bJ i någon frukt, 
och säkert g ö r det ont i Hans FräJsare
hjärta, då Han mås te ta till sådana medel. 
Men tager Han , så giver han , vi kunna icke 
vara lidand et förutan. 

Vid bibelstudiet had e vi glädjen f ii lyss· 
na till teol. kand. Gösta Sandberg J Joh . 
20: 50, 31 framstå r temat för detta tl'an

. g e lium. De hände lser, som säga att Jesus är 
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Kristus och att där öppnar sig livskällan, 
d em har evangelisten tagit m ed. - Ordet i 
Joh. 1: 14 om Ordet, som blev kött och tog 
sin boning ibland oss, är en hän syftning på 
Tabernaklet i öknen. Strålglansen av Herren 
bodde en gång i Templet, nu bor den i Jesus 
Kristu s -- människovorden i Ord et som 
blev kött. -- Joh. 1: 46. Korn och se ~ Na
tanael b lev övertygad genom Jesu fullstän 
d iga kunskap, Jesu ord I'oro sanna - Han 
I'ar Mess ias . Vad är det en trons människa 
erfar inför Guds Son genom alla tid er ) Ett 
ögonpar som genomtränger all t I När han 
gör sig känd , är Han den som kommer in
för oss med nåd och san ning . Alla, som ha 
liv i Gud , de ha stått inför Hjärteförbarma
ren I . Joh. 1: SO. Du skall få se än mera 
- se Guds himmel öppen. Din Mästare 
är sådan , att änglarna fara upp och ned med 
bud till honom fr ån Allmaktens tron. -
Joh. 4 : 'j. Andra känna henn e I H erren Je
sus säger h enne sanningen full med nåd , nå 
d en full med sanning. Han känner henn e 
tiJlfullo - kärleken , Guds kärlek är min
ni ska vord en. - Joh. 2. lärjunga rn a had e 
börjat se Jesu härl ighet, men de måste \L 

mera al' den g enom nya tecken . Hur ska ll 
t ron vä xa och b li stark) Tron växer genom 
att nya sidor av Jesu väsen avs löjas för män
ni skan. J c' ll härli ghet är fö rdold, han ir 
timmermannens son fr ån Nasaret. M en en 
liten port går upp till Jesil härlighet och lä r
junparna se och tro. -- Joh. 6. Ett bröd so m 
komm c'r ned från himmelen. Jag är detta 
bröd, säger Jesus. Vi få utbyta \'il rt liv mot 
H ans. Kristus är det nya li vet, det eviga I 

När Jesu s ser skarorna vända honom ryg 
gen känner han sig förka stad . " I cke \·il · 
jen vä l också I gå bo rt - H erre tdl velll 
sku lle \' i g å \ . j tro och förstå, att Du iir 
Gud s H e lige." Joh. 6: 66- 69. De känna , 
att ,gå de förbi Honom, då ha d e pa"era t 
det enda fä, tc , som hall er [ör tid och cvi.L!
het. Kri stendomens d j u paste an k.nytn ing 
kommer till utt ryck, el lärj ung arna icke 
mera behön tecken bara utan Honom sjä h" . 

Joh. Il. Jesus står I' id Lasams gra\' den 
fj ä rd e dag en - "sad e jag dig icke, att om 
du trodd e - - " Dar ;ir något hos Kr is tus, 
som blottas stycke för stycke ~ De 5\', ra om 
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ständ igheterna i världen äro till för att ur 
Hans väsen skall flyta fram det som fyller 
syndadjupen. - Joh. 13: 31 - 33. Kristus 
vet när Judas har gått - nu begynner den 
egentliga lidandestiden. "Nu är människo
sonen förhärligad" - när Han öppnar vä
gen tiJl levande Gud. Denna Kristi kärlek 
går ned som en försoningens makt i en 
tillvaro, som sjudel' av hat. Sådan som Je
sus är då han i sin kärlek trampas ned, så
dan är ock Fadern. Joh. 3: 1'>- - 17. Snart 
skall Han vara på Korset - på Herrens 
högra sida i Härligheten. Den som ser på 
honom, s,l som de sägo på kopparormen i 
öknen - . får liv. Rabbuni - du är Israels 
konung - du är en profet - du är Guds 
son' Förkunna vi detta evangelium, då äro 
vi överbringare av den makt, som vädden 
behöver. 

Missionsmötet på fredagsmiddagen inled
des med sången: "Ej för att låta tjäna sig 
-" varefter missionär Ingeborg AckzeJl 
med utgångspunkt från ordet i Josua 21, 
"intet uteblev av allt det goda, som Herren 
hade lovat " gjorde en tillbakablick på 
de trettiosju år, som gått, sedan hon reste 
LIt ti II Kina för första gången. Intet har 
fattats under de många åren. Hundrafalt 
har Herren givit igen och kineserna ha va
rit vänner i nöd och lust. - Gud har be
varat inte bara från fara utan också från 
fruktan. 

G erda Tonnvik gav en bild av det Kina 
hon upplevde under sin sista period därute 
med ordet ur Luk. 15: 24, "han var för
lorad." - Tiggarlägret i staden Kunming 
var fullt av sådana 'förlorade' ensamma, 
utan hem, utan anhöriga, utblottade på allt. 
Bland dessa förkunnas eV:l ngeliLl r11 , men 
icke sker där stora ting . De h:l töm t lidan
d esbäga ren så i botten, att dc ofta icke orka 
reage ra. M en vi kunna bed ja för dem . 

May Holmström menade sig inte h a ,.I. 
mycket att berätta från de korta ;'ir hon fått 
vara i KinCl. Hon vill e dock läsa Ps. 
138, en tacksägelsepsalm ' Och bilden av 
spetälskeläg ret därn ere i Yunnan, med den 
lilJa g mppen av 7- 8 kri stna som på allt sätt 
sökte hjälpa de andra och som m itt i allt 
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sitt elände SJöngo sina små sångverser 
kan vi någonsin glömma den skildringen I 

Emma Wåhlin berättade för oss om hur 
hon den första tiden i Kina, då hon icke· 
kunde göra sig förstådd, brukade Je mot de 
kJineser, hon mö;tte på missionsstationen. 
Bland dessa fanns en ung flicka, som en 
dag, tydligen värmd i sitt innersta av dessa 
leenden, ur sin sångbok tog ett sådant där 
litet färglagt kort - för henne själv kanske 
en verklig skatt - och gav det till den unga 
missionären utan ord, med ett leende bara. 
Detta bevis på stum tillgivenhet låg nu i 
missionärens Nya Testamente som ett min
ne och en symbol för den kina längtan , som. 
är varje sann kinamissionärs arvedel. 

* 
På fredagskvällen var NorrJandssalen på 

K.F.U.M, till trängsel fylld av vänner, som 
ville höra missionärsparet Aspberg berätta 
hum de kände det inför utresan till Japan. 
- Vi började med sången: "Du för vars 
allmaktsord", den sade vad vi alla kände' 
Missionssekr. Johanson inledde med att på
minna om hur vi med spänning följt de 
våra på deras väg till Japan . Hur varje 
ljud aven stängd dörr i vårt kära Kina kom
mit mod et att sjunka . Men så kom där en 
arbetsu ppgift på ett nytt håll, Gud visade 
oss på Japan. - Nu gladdes vi åt att våra 
vänner Aspbergs voro redo att anträda rc
san ut till det nya landet ' 

Efter ännu en sång talade missionär Jo
hannes Aspberg. Apg. 16: 6--10 visar oss 
hur Pauli egna planer gick om intet. - Vårt 
intresse har så slukats av de väldiga beho
ven i Kina, att vi icke sett Japan. Att 
fara till Japan nu blir nästan som att fara 
till K ina. Vid missionskursen i japanska i 
vintras funnos missionärer, sextio å r gaml a, 
som ville fara till Japan. Efter allt vad 
Japan lidit - är evangelium det enda som 
kan hjälpa det. Bibeln i händerna på folket 
-- det är lösningen på Japans [)[obJ em. Ett 
såningsa rb te blir det vi fil. börj a. Kärlekem 
m, ste skalL li aga Ö'ver oss missionärer i Rädd 
ningsbåten måste undsätta de skeppsb rutna 
i rät t tid , annars kan det vara fö rsent. Upp 
g if ten står för mIg dyrbarare än någonsin . 
" I in tet annat namn finnes frälsning." 
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Samtalsdagar på Hagaberg 


Svenska missionsråd et hade inbjudit mls
sionsledare från flera olika sällskap till någ
ra samtalsdagar på Hagaberg den 23- 25 
maj. Ett trettiotal ledare hade hörsammat 
inbjudningen och samlades till överläggning
.ar och gemenskap. 

Professor K. B. Westman öppnade mötet 
med några hjärtliga välkomstord ocb höll 
sedan en bibelmed itation över orden i Matt. 
10: 24-31. Orden om herre och slav åter
finnas ofta i Nya Testamentet. Tanken här 
.är att om vi, som äro tjänare, tänka oss en 
lättare väg än Han som är herre, så räkna 
vi fel. Vägen, den kristna vägen, är teck
nad i Jesu liv. Men även om de kristna ha 
att hålla samman och uppleva gemenskap i 
lidandet, såsom särskilt sker i Fjärran Ös
tern i dag, är det ock en rikedom att min
nas, att vi stå under Faderns omsorg, vil
ken är lika påtaglig, lika verklig, som nå
.gonsin prövningen kan bli. 

Professor Westman gav även en mycket 
-värdefull översikt över missionen i ett före
drag "Sällskap och samfund i Kristi kyrka". 

·M)'cket av den situation, som vi nu uppleva, 

Fru Ingrid Aspberg började med ordet 
ur l Kor . "Ve mig om jag icke förkunnade 
.evangelium." Vännerna ha frågat om det 
blir rol igt att resa till Japan) Nej, det är 
inte roligt, ty vi får inte komma in i Kina , 
båten skall gå förbi' "Med fröjd gå åstad" 
bruka vi JU sjunga, när vi resa ut, och jag 
skall sjunga med, men det blir fröjd på ett 
annat plan. Fröjd i Herren skall bära oss I 
M åste ni resa till Japan) Den frågan har 
också mött mig, och på den svarar pg : ja, 
om vi vilja vara missionärer I Kristi kärlek 
famnade också Macedonien - den famnar 
Japan. Vi äro Kristi livegna och som sådana 
följa vi kärlekens måste. Hur länge skall ni 
vara i Japan) fråga vännerna. Därom står 
intet i vår marschorder I .11151 ;1.'/ mlJ.\le 1'i gå 
J/f . Bed för det japanska folket att vi få 
visa dem Kr isti kärlek. - Och g/öl// il/le 

~: 

påmJOner på ett slående sätt om den för sta 
kristna församlingens läge. Tiden tvingar de 
kristna att alltm·er Mila samman. Ute på fäl
ten ha de unga kyrkorna , som själva i stor 
utsträck ning tvingas att bära sina egna bör
dor, lärt sig att de måste gå samman till en 
enhet. Så ha även vi här hemma att lära oss 
se över de eventuella skiljaktigheter, som 
kunna uf'pstt, och se till att vi, som äro ett 
i allt det a v görand e kristna, ä ven äro ett i 
den gemenskap, som är all kri sten missions 
mål. Inom teologien är en märkbar tendens 
till enhet för handen. Kanske den skall för
må att s~( genomtränga våra tankar, att vi 
kunna förenas även i det },ttre och som sys
terkyrkor kämpa sida vid sida. 

Missionsdirektor Bäfverfeldt gav en över
sikt över "Politik och m ission" och visade 
hän till den helt nya situation, i vilken mis
sionen från de gamla kristna länderna nu 
står, när man tänker på fälten och de lLnga 
kyrkorna. Konferensen i Bangkok gav ett 
klart svar på hur dessa unga, nya kyrkor stå 
i förhållande till oss. De bäras aven djup 
tacksamhet för vad de Citt och av ett starkt 

I strålande solsken samlades vi på lördags
förmiddagen kring kaffeborden i parken 
ute på Duvbo. Också här hade en stOr skara 
kommit samman för att g lädjas i varandras 
gemenskap och njuta av allt det underbara 
naturen bjuder. Under ledning av Martin 
Linden hade vi sedan en sam lingsstund, då 
vännerna framburo häl sningar från skilda 
delar av vårt land! Hälsningar med upp
mLlntran och ord från Herren I 

Arsmölet är nu ett minne blott, men ett 
ljust och rikt minne. Herren var ibland oss 
under högtidsdagarna, förnyande och vähig
nande' Vi känna oss stärkta och värmda tör 
fortsatt gärni ng l Hans tjänst I För allt tac
ka vi först Herren, alla goda gavo rs givare, 
men ock vännerna, som genom sin närvaro 
medverkade till att årsmötet ble\' en verklig 
bögtid. 

A . B. 
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ess ".-."Till d '.' 

I aftonsångstexten 1',1 Kristi Himmels
färdsdag heter det: "Säll d/g på iIIiII /Jögla 
.rida. tilL deJJ jag har Lagl dilla jiender dig 
I;/L en fOlapa//." Det är underbart att få 
stann a inför detta hoppfull a och segervissa 
'''1;/' des.r ··.·'AiliJtl Je 1'/ icke aLlII'clra ho
i/f))!I tlilder/clgl", så läste vi i förra översätt
ningen av Ht:hr. 2 : 8, och även i det sam
manhanget försäkras oss , att Gud icke läm
nat 11<1g0t, som icke skall bliva Jesus Kristus 
undedagt. Segern är viss enligt båda dessa 
bibelord, och vi göra vä l uti att minnas detta 
då vi för söka att låta bl icken gå ut över de 
områden, där vi inom Svenska l\'fi ssionen i 
Kina fått vår a rbetsuppgift. 

Dd är icke lätt att få en bild av förhål
landena därute, och dock kan man ej låta 
!,! , att försöka hild a sig en föreställning 
(Li rom. Und errättelse rn a från olika platser 

':, Anförande av miss ionsföres tåndare Mar· 
t in Linden i Betesdakyrkan, Stockholm, vid 
S.M.K :s årsmöte den 18 maj 1950. 

ansva r fö r vad de nu ha att möta. förr kom 
missionären från Västerlandet som en ledare, 
nu är han den infödda kyrk ans tjänare. 

Missionssekretera re Joh. H agner ga v en 
gripa nd e sk ild ring av "mission oc h eskato lo
gi" och tecknade det histna hoppet om en 
sege rt id , et t hopp som synes bek räftas av 
m,l nga tidstecken just nu. 

Samta len över dessa av inledarna framför
da tankal' blevo li vliga och rikt giva nd e. 
Man såg klarare än förr sa mhörigheten och 
kände det gemensamma ansvare t inför tidens 
nöd. Särsk ilt giva nde inlägg gjordes av teol. 
d :r Helge Backman, som på ett levande sä tt 
förm,1dde föra in i hu vudsakl iga ting. Sekr. 
J. E. Lund ahl bidrog på sitt kunniga sä tt att 
klargöra missionens säregna u ppd rag. 

Under dagarna voro bibelsamtal i grupper 
anordnade, och den gemensamma tanken om 
detta var, att de hcrikad e sa mvaron på ett 
säreget sätt. Johannes brevs tre förs ta kapi 
tel genomgingos med lednlng aven plan, 
som d:r Backman arbetat nt. Det blev myc

äro varandra mycket olika. I stort sett har 
man talat om fyra olika perioder i Kina un
der år 1949, och detta synes mig va ra ganska 
belysande. Den första perioden skull e då 
vara kännetecknad av f l'1lklclll, som grep Om
kring sig med alla rykten, som sp redos och 
som talade om läget, sådant det skulle bliva 
om den nya regimen fick makten . De rykte
na voro skrämmande, och man undrar ej på 
om resultatet av dem bl ev, att fruktan gre p 
omkring sig. Men åtminstone j många fall 
och på många platser följdes denna period 
för dem ,om trots allt kände det vara Glids 
vilja att de skulle stanna kvar aven tid som 
kän netecknades av fÖI'l""/ll/g. Den segrande 
armen v isade sig va ra vä ld isci pllOerad och 
förhållandena efter befriel sen vo ro ofta mera 
gynnsamma för kristi igt lrbete än man un· 
der fruktanstiden vågat hoppas. Då fön'å· 
ningen lagt sig, blev ii1iSSläilkJaiilbel något 
som va r utmärkande för sinnesstämningen. 
Man kunde ej tro, att de gynnsamma för
hållandena skulle förbliva. Man misstänkte, 

ket, både för tanke och hjärta, inte minst 
dä rigenom att deltagarna på detta sätt fördes 
närmare varandra i frågor och studium. 

Hagaberg bär med sig en särskild stäm· 
ning av frid och samling, och man förnam 
även denna gång hurusom al.la de, som 
där tjäna och arbeta, med glädje taga på sig 
ansvar och möda för dem, som komma tilL 
detta fridens hem. 

När deltagarna sedan skildes ,'it för att gå 
till de många väntande uppgifterna, kunde 
man tydligt höra i sitt hjärta professor West· 
mans gr ipande avskedsord : "Vi ha fattat var· 
andras händer för att vandra tillsammans . 
och vi ha inte r;ld, för något pris, att för
saka denna gemenskap sOm vi fått. Vi be
höva vara nd ra, och Kristus har förenat oss 
med vara ndra. M å detta lysa och leda oss i 
all \ jr kommande gärning." 

Man känner djup tacksamhet t ill Mis
sionsrådet fö r denna form av histen gemen
skap omkring missionens stor a sak. 

Al'lhlll' j ()bCIIlS() 1l 



att de endast VOro något tillfälligt och att 
de snart skulle följas av klarare kampsigna
ler. K-anske voro misstankarna icke utan 
grund, men misstänksamheten var sä kert 
också en fara för de kristna, i det att den 
hindrade dem från att taga väl i akt varje 
lägligt tillfälle till helig tJänst, - Efter des
sa perioder av fruktan, förvåning och miss
tänksamhet kom, så har det sagts, en period 
av i//1Isioner, Det var efter Folkets Politiska 
Konsultativa Konferens i Peking under sep
tember 1949 som kanske alltför stora för
hoppningar vilcktes till liv, Vid denna konfe
rens voro de protestantiska kristna represen
terade, och då fattades beslut om frihet if rå
ga om religiös tro, I den np reg imens in
rikesdepartement upprättades också en hyrå 
för religiösa ärenden, och detta syntes ya ra 
uttryck för verkligt intresse fö r de religiösa 
grupperna och för en tanke på att de ha en 
uppgift i arbetet för nationens ,'ä llird, Så 
"ar det väl också, men man har menat, att 
detta hos somliga väckte alltför stora för
hoppningar för framtiden , förhoppningar 
som kunna komma att visa sig vara i.llusio
ner. Av de senaste meddebndena i artiklar 
Järutifrån synes det f ramgå, att landets 
högsta ledning, folkets centrala regering , an 
ser religionen vara ideali stisk och därför i 
motsatsförhållande till materialism och oför
enlig med kommunistisk filosofi, Och ,J r so
cial synpunkt anses religion va ra S<lsom 
opium för folket, Man är därfiir motstan
dare till religion ur både filosofisk och so
cial synpunkt. Men för att få till stånd en 
gemensam front har man tills vidare i viss 
mån modifierat denna sin inställning, Man 
har förklarat, att dc som tillhöra Kinas folk
rcpublik må bilda en antiimpniali'lisk gc
mc:nsam front politiskt mc.1 vissa idealis
ter och lärjungar inom olika religioner, ehu
:' :1 man icke kan godkänna deras ilkalism 
eller religiösa förkunnelse, 

Bestämmelsen om frihet ifra,<.;a om relig iös 
tro i de allmänna principerna h'der: "Folket 
til lhörande Kinas folkrepublik skall äga tan
kefrihet, yttrandefrihet, tryckfrihet, för
eningsfrihet och frihet ifraga om förhindel.
se r med andra, frihet till pesun, frihet i{ J,,~a 

om "al av bostadsort, rätt att färdas från 
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en plats till en annan, frihet ifråga om reli
giös tm och frihet att anordna processioner 
och demonstrationer." Den fulla innebörden 
av uttrycket " frihet ifråga om religiös tro" 
är kanske ej ännu klar, men det sy nes vara 
klargjort, att den nya reg imen, fastän den 
icke godkänner den kristna läran , icke vill 
undertrycka den, så länge den möter ett 
verkligt behov i det nuvarande samhällsli
vet, Man Uor , att då samhällslivet föränd
rats till [äckligt, skall det icke längre behövas 
religion, men man erkänner att somliga ännu 
bnna behov därav, Därför tolereras religio
nerna nu, och man har skrivit under för
ol-dningen ifråga om religiös tro, 

Dessa meddelanden ge en antydan om 
huru allvarligt läget är ur missionssynpunkt, 
och de visa också, hur betydelsefullt det 
måste vara, att de kristna nu, medan de ännu 
kunna göra det, tag:! väl i akt varje lägligt 
tillfälle och få v, rt stöd härför. De säga 
oss hur ,iktigt det :ir, att vi minnas de krist
na i förbön , ja, frimod igt i våra böner käm
pa för deras frälsning, I detta sammanhang 
kan jag lj underlåta att ge uttryck för glädje 
och tacksamhet för de miss ionärer, som blivit 
viss,l om att de under denna kris skola stan
na kvar hos (k kri stna kineserna och som 
varit villiga att göra det, Många av dem 
h i nd ras a v begränsad rörelsefrihet från att 
hjälpa stora skaro r, men de kunna vara ett 
stöd för dem, som de komma i beröring med , 
S,:M.K:s grundlägga[e , Erik Folke, talade 
ofta om att man aldrig kan taga ifrån mis 
sionärerna möj ligheten til l att framhära vitt
nesbörd i det personliga umgänget, ulh han 
brukade tillägga, att detta är ej det minst 
viktica, Och en miss ionär, som nu stå r kvar 
därut~, skriver: "Vårt b 'Jrstannande bar för
d Jupat gemCllskapen med de kristna ki11<.:
,i ,ka pastorerna," Säkert kan det betyda out
sägligt 111 YLh ,: , att de kin Lsi,ka pastorerna, 
el ler några av dem, och andra kristna undu 
denna prövning ha en mi ss ionär i sin när
het, en missionär , som man kan få tala med 
och bedja till sammans med, Kanske kunna 
missionärerna på detta sätt rädda någon , som 
ann,HS skulle gå under, Ja, kanske kunna de 
hl l mede! i Guds hancl till a tt rädda sa
dana, som sed an kan bli till \'ä lsignelse för 
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hela Jesu Kristi för sam ling i Kina. I en tId
ning läste jag nyligen uppmaningen : "Bed 
och arbeta och överlämna framtiden åt 
Gud [" Så kunn a vi sammanfatta kallelsen då 
det gäller Kina just nu . I bön, arbete och 
<offer skola vi taga vara på de tillfällen som 
givas. Framtiden står i Guds hand, och den 
skall, då tiden är inn e, visa, att alla fiender 
utan undantag äro lagd a honom till en 
fotapall. 

Underrättelserna från de våra, som ännu 
äro kvar i Kina äro förunderligt frimodiga, 
fastän läget på vårt gamla fält och i nord· 
östra Kina för övrigt synes vara svårare än 
på många andra platser. Härom har stått att 
läsa i vår tidning, och pg ska ll ej upprepa 
vad som stått där. Men Jag vill gärna för att 
belysa det sagda berä tta något från en större 
stad, ej så långt från vårt gamla fält. En 
missionär, som är kvar där, har skrivit brev, 
som jag fått läsa, och av dem fram,går , att 
fö rsamlingen och missionen flera manader 
efter det den nya regimen fått makten ~l tn jöt 
förm ån en aven vänskaplig inställning från 
myndigheternas sida. H an berättar att myn
digheterna allvarligt sökte förv erkliga be
stämmelsen om religionsfrihet. Och samma 
dag som brevet skrevs had e Ilan varit med 
på ett bönemöte, som pastorerna i den staden 
gemensamt anordnat. Först hade då korta 
rapporter från verksamheten i de 01 ika för · 
samlingarna avgivi ts , och i samband därmed 
hade tacksägelse- och böneämnen medde· 
l ats. Det var inspirerande och visade huru 
Guds Ande var verksam. Bönemötet, som 
sedan följde, var gripande. Tacksägelseäm· 
nena vara många, men det var också be
kännelse av synd, feghet , trolöshet och sval
nande kärlek. Man bad allvarligt om väc
kelse, och hj ärtana blevo värmda under sam· 
varon. När man såg varand ra, tackade man 
Gud och fick nytt mod. Men breven tala 
även om frestelser , som särskilt de unga i 
Kina äro utsatta för. Ett bre\ citeras. som 
kommit från en ung stud ent, som sasom 
gan ska nyomvänd kri,ten kommit till en po
litisk läroanstfl lt. Han sk river: '·Nu är jag ej 
l ängre den man, som Ni lärd e känna. Krop
ren är densamma,. men sinnet och tank evärl
den ha förändrats. Jag är en ny männ iska i 

den klasslösa revolutionens banbrytande 
arme. Aldrig mer ska ll jag leva för mig själv 
utan för folket. Det som nu tillfredsställer 
mig och är målet för min strävan är utveck
lingen aven lycklig socialism till en kom
munistisk stat. I denna nya und ervisning Ilar 
jag funnit förut oan ade välsignelser och 
lycka. Jag boppas innerl igt att Ni skall stu
dera problemet angående materialism och 
spiritualism, så att N i förstår vad religionen 
i verkligheten är. Jag är ledsen att nödgas 
medd ela, att jag inte läng[·" tror p å Gud eller 
tillbeder honom. Jag kan ej läng re skri\ a 
ti Il Er såsom en broder i Herren, men jag 
sänder min revolutionära kärlek. " 

Det är ej lätt att vara en ung kristen stu
dent i Kina under denna tid . Det är ej lätt 
att vara kristen, att vara missionär där. Det 
behöva vi ba klart för oss. Men derta får 
dock ej beröva oss fri mod igbeten. Det får 
icke göra oss missmodiga, komma oss att 
förlora dådkraften. Jag vet, att detta är 
lätt att säga på betryggande avstånd och svårt 
att förverkl iga mitt i kampen. Men det är 
j ust detta som gör att vi härför behöva Gud 
och h ans allmakt. '·Den kamp vi hava all tI/

kåmpa år en kamp irke 1110 / kött orb bLod. 
Nlall m ot f t/rstar och ·väLdigbeter och värLds
hårskare, som råda hår i mörkret, mot ond
skam el7ldemelk/er i bimLelrymdema. Tageli 
all/j" på eder hela GudJ vClpenrm!lIillg, sel 
elit I klint/en stå el/LM på d en onda dC/gen. " 
Vi behöva Guds vapenrustning i missions
gärningen i vår tid. Missionärerna behöva 
den alldeles särskilt och de kristna kin eser
na . Må vi min nas detta i vå ra fö rböner. 

läget i Kina är det, som vi nu ha stan nat 
inför. Det betyder ej att jag glömt bort Ja
pan, vårt nya missionsfält. Förut nar jag 
sagt, att vi äro glada och tacksamma för de 
missionärer, som äro kvar i Kina, av vilka 
fem tillhöra vår mi ss ion. Nu vi ll jag också 
betona, att vi med glädje och tacksamhet 
tänka på dem, som äro i Japan och på dem 
som planera att rt ~ :l d it. Sex av de våra äro 
som beka nt där, och flera planera att resa 
dit. Eftersom vägen till Kina ännu är stängd, 
ha både hemlandslcdn ingcn och missionärer
na sett det vara Gud s väg för oss att tills 
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Carl Gustav Voss 50 år 


Kamrer Oscar Berg 
Barnavårdskamrtr Osca r Berg, Örebro , 

fick hembud den 26 maj i en ålder av 74 å r. 
Inom Svenska Missionen i Kina minnas vi 

kamrer Berg särskilt såsom fru Ingrid Malms 
far. Visserligen var han en vän till vår mis
sion redan innan fru Malm reste ut som mis
sionär, men givetvis blev gemenskapen med 
oss änOLl innerligare, sedan dottern ingått 
såsom medlem av Svenska Missionen i Kina. 

Kamrer Berg har i mänga olika samman
hang gjort en insats i arbetet för Guds rike. 
Aren 1903-1909 var han stadsmissionär i 
Göteborg. Sistnämnda lir flyttade han till 
örebro, och där har alltså hans livsgärning 
huvudsakligast utförts. Han har tjänat såsom 
stadsmissionär, sekreterare i K.F.U.M. och 
silsom kamrer hos Barnavårdsnämnden. Och 
dessutom har han gjort en värdefu Il insats 
i det kristliga arbetet även i andra uppgifter. 
Nu har han s jordiska livsverk avslutats, och 
han har fåt t gå för att mottaga sin lön . 

Vi tacka Gud för vad vår vän varit för oss 
i vårt arbete och an.befalla han.s familj, hans 
hustru och barn, al missiol1Svän.nernas håg
komst i förbön. M il de under denna sakna
dens tunga tid fil all den tröst och hjälp 
från Gud, som de behöva' Han är all hug
svalelses Gud, och han kan tröst,l såsom 
lI1gen annan. 

M ar/in Lindell 

\' idare gå in i m iss ionsarbetet i Japa n, och 
\. j ä ro g lada och tacksam ma för denna nya 
arbetsuppgift . Även i d en behö\'a vi ord et 
om att all t skall bliva H erren Jesus under
lagt. Kampen b lir säkerl igen e j lätt . D en 
är a llt id svår och kommer att för b li va svå r. 
Vi kunna ej se att al lt är H er ren u nd erlagt. 
V;-td \' i se och vad yi få e rfara vittn ar sna
rare om motsa tsen. M en und er a ll t få vi vila 
\' id löftet om att allt skall bliva honom un 
de rlag t, och så :,unna vi fr',modigt gå vi dare. 

Vår kommitteledamot, KFUM-sekrereur 
ren Carl Gustav Voss fyller den 7 juli SO år .. 

Ar 1946 invaldes sekreterare Voss såsom 
medlem i Kommitten för S·venska Missionen 
i Kina , och från och med inneva rande il, 
tjänar han inom denna vår komrnitte såsom 
kass aförvaltare. Han tillhör aJJlsa den 
trängre kretsen inom Missionens ledning, 
och vi äro glada att få ha honom där. 

långt innan sekreterare Voss invaldes [ 
Ydr kommitte, visade han kärleksfullt 
intresse för och innerlig gemenskap med 
vår mi ss ion. Ganska snart efte r mitt inträde 
i hemarbetet för SMK år 1924 lärde jag 
känna vännen Voss och fick glädjen att 
al.ltemellanåt få medverka vid hans möten 
för poj ka r inom KfUM. lVIed an led ning 

Vi f " säg:l såsom Hjal ma r G u ll berg i d ik
ten om männ isko fi skarna: 

.. 1I kallar h an oss tili ett fi skafänge 

långt här ifrån, med an d ra nät, på la nd 

Att fånga mänskor gö r oss inre mätta, 

det är ett vanskl igt yrke vi ska f il. 

Vi väntar inte något gott av d etta. 

M en han som g ick förbi befallde s;1." 


På H ans befallning vilja vi vandra vida re. 

H erre giv oss nåd att göra det I 


125 



SINIMS LAND 


Trosvisshet 
Eli I/ojlgrailJ b/o II, ej 111eJ' jag {il' 

iII/ör dig Hel'le Gfld, 

/IIel/ DI/. lIIig /ol'al v(/ra utir. 


DI/ böl' IIIiii bÖl/eljl/d. 


01/1 jag i ödmjuk 11'0 Dig ber, 

Dl! lIIig ej k<iJ/dr 111, 

DI/ (d/ 1I1iil sYild del ejlerge!, 

.1,i {il' 71!! Dill beJlfll. 


Och ,il' mill e/Ilger djup och H /im, 


Dig får jag höra Ii//, 

Dn mig Dill kärlek skänka kall. 

iIIIII Glid DI/ 1'C/.i',t t·.il/. 


Je/g kO li/ill er ulal/ vankelmod. 
ly all IIIi ii brist och skllld 
bel(d!.r iIIed fer!! dyra blod. 
<'j JilL'er el/er gllld. 

H jallllar ear/briilg . 

.Zl\' högtidsdagen gå nu tankarna tillbaka 
till gemenskapen under dessa flydda ar, och 
hjärtat fyllls av tacksamhet. Missionen så
~om sådan står l tacksamhetssku Id t j II sck re:
terare Voss för hans in sats i dess gärn ing. 
Och även vi, hans vänner. känna oss tack
samma för vad Gud skänkt oss genom ho
nom. Vi önska, att högtid sdagen såväl som 
f ramtiden må bli rik på lycka och välsig
nelse. 

Missionstidningen Sinims Land 
I likhet med föreg~lcndc år utkommer Mi , 

sionstidningen Sinims Land under månMkr 
na juni- september med endast ett nummer 
i månaden, som är daterat den 15 i varj e 
månad . 

Bönemötena för SMK i Stockholm 
De bönemöten, som under hösten, vintem 

och v~l ren hållas på S.M.K:s c:xpedition var
je tisdag kl 19. 30, inställas under somma
ren. Vi meddela i vår tidning tiden. då \'i 
på nytt på det ta sätt regelbundet samlas till 
bön. Må våra vänner under sommaren min
nas våra mission;irer och vårt arhete i den 
enskil da bönen I Paulus skriver i Fil. l: 19: 
''Jag vet att detta skall lända m ig til l fräb 
n ing, genom eder förbön och därigenom att 
Jesu Kri sti Ande förlänas mig." Detta ä r 
vad även vi behöva. 

Må Missionens vänner tad.:a Gud för 
Carl Gustav Voss och över honom nedbeJja 
Guds rika nåd och välsignelse:: 

lVI,n i ;" IJ ,;dell. 

Redovisning 
för medel influtna till Svenska Missionen i Kina under maj 1950 

762. 	 " Från vänner vid H . \XI :s besök 
ho> vännen Maja " 

763 . " F rån vänner i T j;i m " 
7(,4 . A . N ., Karlg1rd , gm A. B. J 
766. 	 l .. 0 , Sl hl m 

"76 7. 	 A. (I. K. S.. Gbg. "At H ejrc' n 
768. 	 M. R. AgunnJryd 
7(,'). 	 K.F.U.M:s T rwngelpoj brs Riks 

slämma j Mullsjö 15 /4 . n1 i s s i(ln~-

ko ll. 
770. 	 B n . K L. Sthlm 
771. 	 Skol barnen i Olsbacka skola 29 /4 

1 2(, 

77 3. 
42:- 774 . 
35 :
10:  776. 
10:  777. 
35: 778 
40:  779. 

780. 
78t. 

73:73 782. 

20: - 783. 
12: 50 784. 

" T io nde " 25:
K o ll. viJ lvIa ll1 li ilill L,md' m()te 

29/4 70:

E. L Nässji; 10 
U R. Brom ma 10 
]'v[ {J. J IvL. Tra n å ~ 'i () :
H. o. 1. J. Gbg . . 2(): 
G-r 3() :
M. L, Falun 20 :
"S p:"t l b(~ssa" 5; : LO 
"En !;ink " 5(): 
T. R. Friinsta. "Avbe t. tl sk uld ." 10: 
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785. 

786. 
787. 
788 . 
789. 
790 
79 1 
792 . 

793. 

794 . 

795. 
796. 
797. 
798 . 
~99. 
800. 
801. 

802. 
803. 

804. 
805. 

806. 

807. 
808. 
809. 
810. 

812. 
813. 

815. 
8i6. 
81 7. 
818. 
R19. 
820. 

821. 

822. 
823 . 
824 . 

82S . 
826. 
R27. 
828. 
829 
830 
8~ 1 

8 '>2 

833 

Kinamöten i Skelleftehamn , Apri l 
o. Maj 

Offergåvor j Uppsala 16/4 

Koll. fr. Ersmark-Kågedalen 

" En länk" 

Betelfö rs., Sva navatt net 

"Till mi nne av Mors 90-årsdag". 

C. J.. H ällnäs 

Koll. il. Månghl'åns Vilohem, 

i\-f ,j ngbyå n .. . . 


D aggq'ningen K. M . A ., till As trid 

Löfg rens hemresa 1.406:-, D :os 

lIoderh . 7S0: 
Koll. vid lvLss ioosdagar j Bollnäs 

1vfjssionsförsamI. 1-7/S . . 

D: o i Arhrå Mfg 7/5 

D :o i Å S\ cJcns Mfg 7/S 
D:o i Frduga mi ssionshus 7/5 

D: o i L' tter:;jöns bönh us 2/5 

M. N., Örebro 

Onäm nd 

E. o. E., " tac koffer till missions

arbetet i Japan " 

Jun iorerna i Mörteryd .... .. . . . 

Örebrokretsens mänadssamman
komst 6/S . ........ . 

P. S., Arboga . .. ... . .. . 

Kinakretsen, Gbg , till Runa och 

Gösta Goes' samt May Holm

ströms underIl. 

Syföreningarnas sparbössor, d :o 

till d:o 

Sl'föreniogcn nr 2, Sthl m 

Koll. i Lappvik 5i s 

Bjurön-Lappviks :;l' fören. 

Gustaf Adolfs Kyrkliga Arbets

krets, Hbg 

1. B., Duvbo, " till H errens verk" 

E. S., Huskva rna, i st. för blom

mor vid Ka rin Dahlbergs bår 

K. G , Sthlm 

Koll . i Brån .. ' ... .. .... , . 

F. B., So llefteå 

Syfören ingen nr 3, St hlm 

M. N. 

Koll . vid off. sy möte, Katrineholm 

D :o v syföreningssa mnund rag

ning, Björkvik 

D:o Ingeborgs Vii nner, Katr inch. 

C. Eski lstuna, "avbet. å skuld" 

Måndagss)'föreningens Sparbössa, 

Nnrrköping 

A. G., Sthl m, " miss ionsoffer" 

Koll. vid möte i öderköping 

"T il l :i lskade Gustafs minne" 

T S.. val:! 

A. D ., K ri stdala 

E. ]. , c1: 0 gm cI:o 

Biincr ingens , Karl skrona , sparb. , 

till h m. Aspbergs utresa. Ps . 46. 

Karlskron:l K .F.U.K., del av vär

förs:i ljningen 

Ko ll. i Ar jep!og 8- 10/4 


95:
660: 
100:

20: 
3S: 

100:
40 :

60:

2156:

300:
52:
42 : 
42:84 
7S: 
3S:

200: 

300: 
100: 

100: 
15:

110:

298: 
10 3: 20 
110:
SO:

200:
15: 

S: 
10: 
4S:30 
10:

11 7 :
10 :
65: 

50: 
10: 
SO:-

4S:
10: 

11 7:S5 
100: 

15: 
10 :
5: 

70: 

90:64 
131:

834. 
835. 
836. 
837. 
838. 
839. 
841. 
842 . 
843. 
844 . 

84S . 
846. 
847. 
848. 
849. 
850. 
851. 
852. 

8S 3. 

8S4. 

8SS. 

8S6. 
857. 
858 . 
859. 
860. 
861. 
862. 

863. 

864. 

86S. 
866. 
868. 
869. 
870. 
87 1. 
872. 
873. 

874. 
875 . 

876. 
880 

88 1. 
882 . 
883. 
884 

D :o i H aparanda 
D :o i d: o 
D :o i D orotea 
Älvsjö Kyrkl. Missionskrets 
Bottnaryds v. missionstörsamI. 
H. o. E, J, )kpg 
T F , Gbg 
G . H ., Duvbo, sparb .-meclel 
N. o. T F., Sthlm 
]. R. F., G bg, till Joh. o . Ing rid 
Aspbergs utresa 
R. l., Sthlm, n/s 
J. B., Boden , till S.M.K:s högtid 

E. o. L E. , Nässjö 

Koll. i Vännäs Missionsky rka lS/5 

Pengsjö Kr. Ungdomsfören 14/S 

S. S., lenhovda 

M. A ., Hellbo, gm L T , BollfJäs 

Hälften av koll. i luth. Miss ions 

huset 2/4, vid S. M. K :s mi ss ions

dagar i Örebro 

Från missionsafton i Näs präst

gård 22/4 , 26 :8S , koll. i Näs kyr

ka 23/4 15:-, behålIn. vid möte 

med samkväm .i. Bjärme 23/4 36: IS 

]. A. N., Kar/gård , gm A . B., Skel

lefteå 

" En blomma på farbror Johanssons 

bår från lydia o. Ester" 

"Korban" .. 

"Ett löfte" 

E. S., DlIvbo 

Onäm nd 

E. P., Sva rtå 

"886 Tibro" 

G. J, Råsunda, "gåva till årshög
tiden " ...... . .. . 

Kinakretsen, Köping, stora spa r

bössan 65 :- , små tacksägelsebös

sor 6S:
Koll . I Betesdakyrkan, Sthlm, 

Kri sti Himmelsfärdsd . fm. 673:02, 

em. 163 :88 

r. L, Gbg 

Almby Östra K)'rkl. Syfören. 

" En vä n" ... . . 

C S., Bjiirköbl' 

L. H ., Ave, ta 
B. o. K. L., Sthlm 
A. A. , FurlIsund, 'årshGg ticlen" 
F. E., Pengsjöby, "Till syster H ul
das mi nne I S/S" ... 
V . P., rTkpg 
Till iigg till offergåvan 16/4, Upp
sala 
E. N., Gbg 
1-L ., Lista , i st. för koll. vid 
årsmöte t 
M. N ., Ö rebro 

Kinesernas vänner, )kpg 

A. N., Bromma 

Dej av koll . vid H äl singborg. 
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H85. 	 Syför~ningr'n' n r 1, Sth lm, spar
bi)ssa 136:80 

886. 	 "Linkbi);san ", Stockho lm 4 l:2 5 
887. 	 J. o. R. \Xl, Halmstad , " Till M o r, 

minn e 28/5 1947" 30: - 
.~::<::<. "Herrens penga r" 1(): 
8:-;9. J. \XI" Sth lm .. 10: -

A ronor 10. 527:0 ; 

Särskilda ändamål 
765. 	 L. O. , Sthlm, till barnh . i Sina n 5: 
7 7 2 . 	 "G . H. " till d:o 10:, 
77 5. 	 Siindagss ko lba rn -'n i Ä lgaras , till 

d: p g ill P. A . P. 	 77 .")R 
8 ll. S F., Herrl junga , till el:o 50 :
8 l4 . iindagss ko la n i H bgs mi ssion shus, 

ti ll Se in Meins underh. 15(l :
840 . A. H., o. V . E" H iLlJa hrottet, ti ll 

Mari:l Petterssons b:lt"nh. 15: 
867. 	 A . G ]vf"lkom. till det hungrande 

Kind 50 :
877 . l: a klassens "go ttpcnga r" Nyli·,,,,· 

sku lan, G bg , till Kinas brn . . 6:
878. 	 Frii ken ] oli" nssons klass, <1 :0 til l 

d:o 	 5 :~ (l 
879. 	 Fröke n o. sj,itte klasse n, d :o till 

<1 :0 	 10 :

K ro nor 3 78:68 

Allmiinnd Miss io nsmedel 10 .527 :0 3 
Siirskilda Ändamå l 378: 68 

S/lm ma /Illder j'"raj m,/lIar/ 195 0 

K ronor 10.905:71 

iI'IED VARi\,jT TACK TILL VARJE G"11/./jliE l 

' Vi lacka Glid all/id för edfr allt/. när t,i /rmka 
p,2 eder i '1 ',lra böner. T y oat,lti /ligen ihågko mma 
/' i in för "/",{,. Glid och Fader edr fl gämingar i tron 
ocb edert (/f be/e i kärleken och eder s l"t/d(/k/i~ -
het i h()ppet, i '/'"r H erre Jeslls Kris/lIS ." ' 

l T<:ss . 1 : 2, 3. 

Missionstidningen Sinims Land 
organ för S'Ve7Iska Missionen i Kina, ut
kommer 1950 med sin 5 5 :e å rgång. 

Tidningen utkommer m ed 20 nummer 
om året . D en innehåller uppbyggelseartiklar , 
brev f rån missionärerna berättelser från 
missionsfältet, meddelanden om hemarbetet 
och missionsnotiser från olika fält. 

Tidn ingen kos tar, helt år kr. 3 :-, bal v
år kr . 1:75, el! kvar/al kr, 1 :-, 

Till 	utlandet kostar den kr. 3 :50 per år. 
Prenumeration kan verkställas på posten 

men det ställ er sig fördelaktigare för Mis
sionen , om den verkställes ra vår exp., 
Drottninggatan 55, Stockholm. 

Provnummer sändes på begäran gratis och 
portof r itt. 

Redaktio nen. 

I N NE HÅL L: 
Sl\IK:s 6 3 :e å rsmiite . Sam ta lsdagar på H agaberg . - " Till dess" . - K amrer Oscar Be rg. 
Carl Gustav Voss 50 å r. - Trosv isshet. - Från Red. och Exp. - Redov isning fiir maj. 

l'vfi ssio nstid ninge n Sini ms bnd. 

Expedition : Drottninggatan 55 . Telegramad ress: "Sin im", Stockholm. 


Postgirokonto n:r 50215. Telefon : 104459, 105473. 
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"Det är fullkomnat"~:; 

Visby den 18 juni 1891. 
Älskade Maria! 
Fridens G ud give dig stor frid! Så ofta 

tänker jag på dig och beder för dig. Du 
måtte behöva hjälp, eftersom jag S:i ofta 
blir påmind om dig. Underligt ock att jag 
aldrig egentligen fick tala med dig något 
närmare. 

Jag har känt liksom ett behol' att få säga 
Dig, att KristfIs Iesus gjort allt för dig, att 
f rälsningsverket är ett fullbordat verk. ALla 
fordringar, du ställer på dig själv, är ett för
sök att hjälpa Herren, men han behöver 
ingen hjälp, ty "en Mästare gör allting själv". 
Han ger heller icke sin ära åt någon annan 
och därför är bäst så snart som möjligt läg
ga bort ford ringarna och i stället se efter i 
" boken", vad Jesus gjort och vad Hans verk 
betyder för oss. Det står: "I Honom hava 
vi alll. vad till liv och gudaktighet hörer", 
"Med ett enda offer har Han för beständigt 
fullkomn at dem som varda helgade." Själv 
utropade Han denna segerns triumfton : "Det 
är fullkomnat." Vad menade Han därmed ;> 

'Vad var fullkomnat! To, allt som behövdes 
för att taga bort den ;kiljemur, som synde:1 
rest mellan oss och Gud. Förlåten i temp
let, vilken dolde det allra heligaste och hind
rade ingången dit , bras t, då Jesus dog. Det 

b lev öppen väg dit in. Detta såsom en bild 
att nu är fri och öppen väg för oss in i det 
allra heligaste, i Guds fadershjärta. Intet 
kan nu hindra oss, i Kristus ha vi ja och 
amen till alla Guds löften. Intet är för stort, 
intet för högt - "allt är det Edert" , men "I 
ären Kristi". Vi tillhöra Kri stus såsom bru
den s in brudgum, men såsom allt vad brud
gummen äger även tillhör bruden (de tu 
äro ett), så ha ock v i äganderätt till allt 
med Kristus. Syndernas förl åte lse, Kri sti rätt
färd ighets vita dräkt (Jes. 64 : 6 ; 61: 10 ; 
Rom . 3: 23, 24), frid, fröjd, kraft - ja, allt 
vad vi behöva, allt vad ett människohjärta 
djupast längtar efter - allt är oss skänkt 
utan penningar och för intet. Vi få tro och 
taga emot. - "Våga dig, dristelig, tro att 
l eSlls gjort allt för dig". Försök att helt 
ba rns ligt .lita på at t a llt är färdigt att träda 
in uti. 

Älskade Maria, Gud väl signe dig ri k ligen I 
Allt mörker, all modlöshet, all förtvivlan 
kommer från fienden. låt honom ej råda 
över dig ' Han har ingen rätt därtill, ty du är 
köpt med Kristi dyra blod. 

Din i Jesu s innerligt tillgivna 
Emma AllderJoII. 

" Ett brev fdln vår just h em för lovade mission~r 
Emma Anderson , skri vet til l en kamrat. 
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Emma Anderson 


fröken Emma Anderson, sedan 18»4 mis
sionär inom Svenska Missionen i Kina, fick 
bembud söndagen den l8 Juni. Tidigt på 
morgonen fick hon då gå att fira gudstjänst 
och tjäna hos Herren utan kroppslig svaghet 
och jordisk bräcklighet. 

Emma Anderson föddes den l8 febr. 
l863 i Siggeboda, Lindes landsförsamling. 
Föräldrarna voro bergsbruksidkaren och riks
dagsmannen Per Erik Andersson och hans 
maka Anna Elisabet, f. Svensson. Redan från 
tidigaste barnaår kände hon sig vao sökt av 
Herren men ej förr än l88l kom honCil! 
full avgörelse för Gud. Hon berättar själv, 
att hon dessförinnan hållits tillbaka dels på 
grund av att hon ej fick tillfälle att lyssna 
till evangeliet i dess fullhet och dels av 
fruktan för att ej kunna bli bevarad i tron. 

Då ljuset gick upp för henne, var hon 
elev vid folkskollärarinneseminariet i Skara, 
och genast, då hon själv medvetet funnit 
Herren Jesus, blev det för henne ett hJärte
h ,>hov ~tt f" !<-,Lt andra till honom. Kamra
terna sam lad es til l möten, då man läste u r 
Roseniu s' skrifter, sjöng och had. 

l)ll 

Är 1884 utexaminerades Emma Anderson 
från seminariet, och efter att under höstter
minen detta år ha haft ert vikariat i Öster
götland blev hon på nyåret 1885 lärarinna i 
Stockholm och tjänstgjorde där tills hon 
reste ut såsom missionär. Från tiden i Stock
holm ha vi ett brev, sänt till en kamrat, som 
jag fått låna och som införes på annat ställe 
i detta nummer av vår tidning, emedan det 
gi\-er en god bild av vår hänsovna vän. 

Missionen trängde sig henne nära inpå 
lil'et genom en fråga, som mötte henne l888. 
Den lydde: "Är du villig gå , varthelst Jesu s 
bjuder dip - till Indien , tdl Afrika ellercill 
Söderhavcl$ öar ) Jag säger ej, att du skall 
gå , men är du villig)" - Hon kunde ej 
glömma f rågan eller förjaga den, och allt 
för väl kände hon. att hon alls icke var vil
lig. Hon blev cmtllertid villig. Ar l89 f, 

skrev hon i sin ansökan: "I Herrens namn 
beslöt jag då att anmäla mig, lämnande åt 
Herren att sända eller ej. Kan Han använ 
da mig _.- o, vilken nåd I" 

Tjänsten i Kina omfattade tre arbetspe
fioder och pågick till år 1925. Om den tjäns
ten skreven gång missionär Aug. Berg: 
" Karakteristiskt för f röken Andersons lägg
ning är inskriptionen på en bonad, som in
lödda kristna en gång gåvo henne vid hen
nes hemresa. Den lyJu : !'En kvinnlig Pal/
111 /'. Hon var väl hemmastadd i Guds ords 
sanningar och hennes högsta åstundan har 
\'arit att få meddela desamma åt den krist 
na församlingen. Och tydligen har denna il 
sin sida förnummit kraften a\' ordet och be
själats av den ande, som bodde i henne och 
som meddelade välsignelsen." 

Efter hemkomsten till Sverige har fröken 
Anderson troget tjänat i förbön , genom 
brevskrivning och i syföreningarna för SMK. 
Under de senaste åren ha krafterna allt mer 
och mer avtagit, och under den sista tiden 
ha de varit mycket små. På samma gång som 
vi tacka Gud för allt vad Han givit genom 
sin tjiinarinna, tacka vi därför nu honom 
att han tagit Emma Anderson hem till sig. 
"Saliga äro de döda, som dö i H erren -
De skola få \'ila sig från sitt arbete, ty de
ras gä rningar följa dem." rpp. 14: 13. 

ivra!!III Li liden. 
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Maria Hultkrantz 

70 år 


Då en miss ionsorganisatio<l va rit i ver k
samhet 50 år eller 60 år, blir det allt me ra 
vanligt, att dess arbet~re få fira högtidsda
gar med anledning av antalet år, som de fått 
leva. Nu är det snart ännu en av Svenska 
Missionens i Kina mi ss ionärer, som får fira 
en sådan högtidsdag : den 21 juli fyller näm
ligen fröken Maria Hultkrantz 70 år. Hon 
var i aktiv tjänst i Kina under två perioder: 
1907-191 2 och 19l3-1922. Efter sist 
nämnda år har hon vistats i hemlandet på 
grund av försvagad hälsa . 

I Kina hade fröken Hultkrantz si n huvud
sakliga arbetsuppgift tillsammans med Maria 
Pettersson på barnhemmet i S'i nanhsien , Ho ., 
och man kan nog utan tvekan säga, att hen
nes hjärta alltjämt är kvar där. Visserligen 
följer hon allt, som rÖr vår miss ion, med 
kärleksfullt och livligt intres~ e, men barn
hemmet i Sinanhsien har nog ändå största 
rummet i fröken Hultkrantz' hjärta. Att det 
vari t en svår prövning för henne att ej kun
na återvända till arbetet där, det behöver ej 
sägas. Det är säkert självklart för alla, som 
något känna till M'1.ria Hu ltk rantz ' varma 
kärlek för missionsgärningen i Kina. 

Herrens väga r och tankar äro högre än 
våra, och därv id få vi st illa våra hjärtan, d ,\ 

En resa i övre Norrland 
För att väcka och uppliva kärlek till och 

för ståe lse för mission bland icke kristna 
folk, och då särskilt den i Fj ärran Östern, 
fick jag under sistlidne april och maj för e
taga en någ ra veckors resa i dc nordligaste 
delarne av vårt land, efter att tidigare under 
:1ret ha rest på söd ra öland samt besökt plat
st r i närheten a v Kalmar. Övera lit mötte 
man mig med stor välvilja och ofta med 
djup förståelse och varm kärlek . På de flesta 
platse r bereddes mig tillfälle att f ramlägga 
miss ionens sak ej blott vid föredrag för all
mänheten i kyrkor och samlingssa lar utan 
också vid morgonandakter och följande lek
tionstimmar i högre och lägre skolor. D e 
platser, som nu besöktes, voro Bo.llnäs och 
Edsbyn, Arjeplog (4 dagar), Boden, Luleil 
(en vecka), Råneå och närl iggande platser, 
Happaranda , Pajala och den stora socknen 
dä r, Malmberget, Kiruna, Jokkmokk, Mur
jek och Dorotea med "utstationer" . En opi 
nion till förmån för missionen behöver upp
a rbetas bland skolungdomen såväl som i dc 
enskilda hemm en, och ku nskap är en viktig 
förutsättning härför. Men på samma gång 
behöver det framhållas , att en person ej blir 
\'än till yttre mission ut~n vidare vid om 
vände lsen, utan man behöver bed ja Herren 
verka missionskärlek i ens hjärta . Det är en 
hön efter hans vilja, som han gä rna hör. 

/vra/le RIngberg. 

vi icke först å hans handlingssätt. Så har för
visso vå r vän Maria Hultkrantz ofta fått 
göra, Och då vi göra så, kan Gud under allt 
förverkliga sin a avsikter och använda oss 
efter sin vilja. Vi tacka Honom för allt han 
giv it oss såom missionsorganisation och så
som tnskilda personer genom Maria Hult
krantz , och vi vilja också med anledning a\' 
hög tidsdagen till henne sjä lv framföra vårt 
tack för att hon villigt ställt sig till Gud s 
förfogande och lämnat sig såsom ett red 
skap i Hans hand. Vi tillönska Guds rika 
niid och vä lsignelse den 2 J juli o ch all t fram
gent, för varje ny dag, som Herren giver. 
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U tresande missionärer 
Missionärsparet Ingrid och Johannes Asp

berg samt deras två yngsta barn, S\'en-Olof 
och K erst in, beräkna att avresa bil Japan 
med en svensk lastbåt från Göteborg d en 5 
juli. Då detta nummer av vår tidning kom
mer läsekretsen tillhanda, äro de alltså på 
\'äg , och vi anbefalla d em åt m issionsvä n
nernas kärl eksfull a hågkomst i förbön. 

Bibel· och missionsveckan 
Om den Bibel- och Missionsvecka , som 

SMK planerar att ano rdna på S:t Sigfr ids 
folkhögskol a utanför Växjö den 8-13 aug. 
finnes ett meddelande med p rog ram på an
nat ställe i detta nummer av v~ r tidning. 
Även här vilja vi emellertid påminna om 
" veckan". Tänk på den i förbön och kom 
om möjligt med till den I 

En broschyr om Japan 
För en tid sedan fanns i vår tidning en 

artikel om Japan, skriv en av missionär Jo
hannes Aspberg. Denna artikel ha r nu ut
kommit i särtryck i en liten t.revlig broschyr, 
som våra vänner kunna erhålla gratis från 
expeditionen. Vi äro tacksamm a om v,ha 
vänner rekvirera av den för att ha den till 
hands och dela ut den till intresserade, s,l 
att den kan fil väcka intresse och kärlek för 
vårt arbete i Japan. På begäran sändes den 
gratis och portofritt. 

"Sa/iga ciro de mäl/lliskor som i dig hava 
Jill starkhet, de t'ilkCiS båg stål' Ii/L dilla vä
gar. N är de valldra gell om T åredalen, görd 
de del! rik på kiil/o/ .·· Ps. 84. 7 

Mari in Lind/m . 

Program 

rid SI'eJlJka MiJSioll ell s i K illa Bibel- och 

,\DJ.!ioIlHwka å 5:1 Sig/rids follchög1kola. 
Växjö, den 8-13 a/lg . 195 0. 

TisdagelI den 8 kl. 20. 

Valkomstsamkväm. Pastor S\'en Hultman , 
kommendörkapten Osca r von Malmborg och 
mi :,s ionsföreståndare Martin Linden. 

O ma'agen dell 9. 

Morgonbön. Martin Linden. 
Bibelstudium. Missionssekr. Arthur Johan

son. 
Föredrag. Missionär Frances Haglund : " Som 

husmor under japansk ockupation" . 
" M iss ionärernas kväll". Ledare M artin L in

den. 

Toudagc,' del! 10 . 

Morgonbön . Missionär May Holmström . 

Bibelstudium. Arthur Joh3.nson. 

Föredrag . Missionär Carl Johan Bergqu ist: 


"Svensk Kin am issions genombrottsår" . 
Aftonbön ii Borgen. Osca r von M almborg, 

Sven Hultman . 

T,edagel/ d ell 11. 

Morgonbön. MIss ionär Malte Ring berg. 

Bibelstudium. Arthur Johanson . 

Föred rag. Missionär Åke Haglund: " Bland 


kineser och japaner". 
Lägerdeltagarnas afton. 

L Öl'dage'l den 12. 

Morgonbön. Mission är Emma Wählin . 
Bibelstud ium. Arthur Johanson. 
Föred rag. Missionär Elsie Be rgquist: "1 a

pan kallar " . 
l än karnas möte. Ledare Anna Bjö rk. 

Missionstidningen Sinims Land 
I likhet med föregående år utkommer 

Miss ionstidningen Sinims Land under m å 
nad e rna Juni- september med end ast etl 

nummer i månaden, som är daterat den 1'5. 



N ya kommitteledamöter 


J.: ;rkohe;·de C;'IItr/dr St enberg , H 'ilsi llgborg. 

Sekreterare GIllIlla,. T örnql'ist, S! fickholll! , 

Si)lld"gell den 13, 

Högmässa med nattvardsgång i Öjaby kyrka, 
S, ln Hultman, 

iv[issionsbögtid, Oscar I'on MaJmborg: ''fJär
Ian Ö,km" , 

SMK-afton, 

Önigl r ör(/lIde J: {'eeka!!" .' 
Dit vi få disponera skolans lektions- och 

e1e\'cum ,amt matsal i rektorsbostaden blir 
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En hälsning till syförenings
medlemmarna 

Ipin, Sze, \'<1, China 
Den 27 februari 1950 

Kära Vänner i syföreningarna I 
[r/ ru Hei'!ell lIIin sjd och törgCit 

Icke rad gall Hem har gjort,'" 
Ett hjärtligt och varmt tack för all kär

lek och allt intresse för oss här ute vid 
fronten och nu ett särskilt tack för julgå
van I Tack, tack till Er ,'ar och en I Han, 
som själv är den stOra Julgåvan till oss alla, 
lön e Er s:~, ,'om endast Han kan det. 

där icke några besvärande avstånd. Kom
munikationerna med Viixjö äro goda , sex 
bussturer dagligen, Vi komma att få bo i 
dubbelrum, filt och kudde ingå i bäddut
rustn ingen, var för end ast sänd i nne och 
handdukar samt fjlt för den som är sär
skilt frusen, behö,'er medföras, D essutom 
\'Ore vi tacksolmma 0[11 var och en kunde ta
,~:l med ii tet kaJfe, 

Kosll/ader för kost och logi jämte delta
garavgift blir kr. 45 :-, Bussresan frii.n 
Växjö kostar 60 öre, Båtr,','! till söndagens 
gudstjänst i öjaby kyrka :wmmer att kosta 
C :.1 3:- pr person tur od l retur. 

Tiden för '\'eckan" närmar sig alltmera, 
och vi vore därför tacksamma om de 8.V vilra 
vänner, som ha för avsikt att komma mc'd, 
snarast ville insända anmälan härom till Mis
sionens expedition, De a\' oss, som inte själ
\'a ha ti llfille att komma med , kanske pa ett 
eller ilnnat sätl kunna göra det möj ligt för 
ntigon annan att resa i stället, Vi som und er 
gångna år filtt vara med och dela välsignel
serna, som "veckorna" Ll"t förmed la, vi tro 
att Herren också denna gang .kall höra de 
många; böner och låta dbigncJsens ström
mar flöda, DII är l.'äL )i/ed i bÖ;1 för 'un
i .ill? 
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Nu har vi redan hunnit ett stycke in pil 
I »50, och jag får önska Er alla en god 
fortsättning på det nya halvsek let. 0, att 
detta är finge bli ett jubelår för Guds rikt, 
då många själar komme över från mörkret 
till Ijuset l 

Här i Ipin fortsätter missionsarbetet un
gefär som va nligt, och det är Guds sto ra 
nåd så länge det får och kan fortsätta. Inte 
har vi några stora seg rar att rapportera häri
från, och nog är hedendomens mörker tjockt, 
men ljuset lyser dock i mörkret. Det bli r 
nog mer och mer en tid , då det gäller för 
Kristi lärjungar att ha klara linjer och det 
bekännaremod, som endast Jesu Ande kan 
ge. V i behöver också vara listiga som ormar 
och menlösa som duvor , så att vi förstår hur 
vi ska tala och leva . Denna tid är det ock
så synnerligen viktigt att den inbördes kär
leken och sammanhållningen är stark i för
sam lingen. Tyvärr brister det en hel del i 
det avseendet i denna församling just nu, 
och vi vore tacksamma om Ni, kära missions
vänner, ville bedja med oss för denna för
sa mling, att det inte måtte bli en rämna i 
muren, där fienden kan komma in. Bed att 
svårigheterna får bli till vä lsignelse I 

Det kinesiska nyårsfirandet pågår just nu, 
d. v. s. somliga har firat färdigt , men an.Jra, 
som ska ., passera stort år" är inte färd iga 
förrän om en vecka. Det ansågs bäst att 
våra husbesök och "stugmöten" upphörde 
under helgen , men vi hoppas kunna fort
sätta nu snart igen. Bed att vi inte bli hind
rade i detta arbete och att Gud väl signar 
\"åra kontakter med de olika hemmen. Våra 
möten i hemmen är j u mest avsedda för kvin
nor, men det händer ibland att några män 
kommer med och lyssnar ocksiL Vid ett av 
våra sista möten minns pg särskilt blicken 
hos en gammal man, som lyssnade ivrigt och 
ängsligt, d~ jag talade med ledning aven 
plansch, som visar tryggheten i Guds hand 
och faran att vara i satans hand. Jag såg 
inte vart han tog vägen efter mötets slut. 
En av de många bland Kinas myllrande 
111 ill ioner. 

Som Ni nog hörde från vRra kamrater, 
som förr bod de här , brukade de ha frilufts
möten i en park. Det fortsatte också en tid 

efter vår ankomst hit , men efter befrielsen 
har det varit lämpligare att förl ägga dessa 
möten för icke kristna tiJl gatukapellet här 
på stationen. På kinesiska nyårsdagen var det 
fullsatt, d. v. s. då satt de flesta kvar frå n 
böqan till slut. Annars är det ett kommande 
och gående på dessa möten, och det gäller 
för den som talar, att inte vara lättstörd . 

I går had e de extra underhållning på ga
torna. På morgonen tågade en lång proces
sion fram med standar, fanor, pappersdrakar 
m. m., görande ett fröjdefullt buller pil 
gong-gong. Tidigt på morgonen kom ett par 
soldater hit till missionsstationen för att låna 
läderskor. De skulle vara extra fina vid nå
gon uppvisning, som de skulle h a fram på 
dagen. En kinespastor och min make fick 
lämna fram ett par var. Kvitto hade lånarna 
utskrivit i förväg , och mot uppvisande a\' 
detta lämnades skorna tillbaka på em. Låne
principen används mycket allmänt bland be
f r ia rna. 

Den 28. I dag har vi fått våra nya res i
denspass. Vi fick order att infinna oss per
sonligen på en viss avdelning hos polisen I 

dag. När vi kom d it, satt det fem katolska 
fäder där i samma ärende som vi. De var 
helgare och fransmän. En av dem har va
rit i den här staden i 47 år. Litet senare kom 
de tre fröknarna från amerikanska baptist
missionen, en läkare och tva lärarinnor, som 
ännu är kvar här i staden. Vi fick alla lämna 
ifrån oss vara utländska pass mot kvitto och 
löfte att få hämta ut dem, när vi behöver 
dem. Det känns ju litet underligt att inte ha 
sitt svenska pass i eget förvar. Mannen, som 
står för den utlä ndska avdelningen, är Jllyc
ket \'änl ig, och vi bjöds alla på k. 

Vi har nyligen haft brev från Arvid H jär t
berg samt två kineser på vårt gamla fält, ett 
från "söder om floden" och ett från "väster 
om bergen". Arvid Hjärtberg tycktes vara 
vid gott mod, trots allt. Av ki nesbreven 
fram gick det att församlingarna har svårig
heter att kämpa mot och behöver mycket för
bön. Förhållandena tycks dock variera myc
ket från plats till plats. Folket där uppe i 
norr har mycket ont om vete nu , och de fl esta 
affä rer görs i vete och inte i sed lar, d. v. s. 
man finner det svårt att använd a sed lar. Det 



är inte så lätt här heller, då sedlarna sj unker 
från dag till dag i värde, så vi kan aldrig ha 
större lager av dem liggande. De, som in te 
ska användils genast, förvandlas till ris eller 
bomullstråd. Dag fö r dag får vi dock ta \'ad 
vi behöver ur Fadershand en. 

Till sist de hjärtligaste hälsningar, i vilka 
min make förenar sig. 

Tillgi vna 
R I o/ä Gnes 

"Vi måste förena oss i bön" 
Hälsningar från Kina Inl andsmissionens 

hönedag i Chicago den 26 maj 1950. 
Jag har lagt märke till, när en missionär 

lämnat Kina aven eller annan anledning, 
att anhöriga och vänner så småningom sva l
na i sin böneiver. Var det bara missionären 
Gud hade lagt på deras hjärtan) Inneslö t 
det inte ocks~ det fält och de människo r, 
till vilka missionären bli vit kallad;' Aldrig 
har Kina såsom nu behövt vårt bönestöd. 
Läget är synnerligen allvarligt, men nederlag 
kan hindras, om Gud finner trogna före
bedjare. Vi måste förelIiI oss i bön. Det sy
nes vara en tidsfråga , hur !iinge Guds ord 
kan f ritt förkunnas. Vad vi kunna göra för 
Kin a idag, i våra böner, måste göras 1\'11. 
"Nu är den behagliga tiden" , och "köpen 
tiden ty dagarna äro onda" . Läget i Honan 
är synnerligen bek lagansvärt , och arbetet har 
mött större hinder än i någon av de andra 
provinserna. Vi behöva därför särskilt bed 
ja för dem där. 

Jag har haft förmånen att varj e dag, sen 
jag kom hit , f.t presentera Kinas nöd för en 
grupp unga och samla dem till hön. Dc ha i 
sanning fått betala priset genom att ta av 
~ in tid - vi äro ju i ett land, där varje mi
nut räknas. Men de ha börjat uppleva vär
det av att ,amla skatter i h immelen genom 
den där timmen de ta av från hård a studier 
och hårt arbete. Ständigt nya rapporter i 
form av brev och personliga besök ha eggat 
d.r böneiver. Gud har givit utöver, vad vi 
hcgärt och ' ;lgat tänka. 

Jag deltog i Kina lnlandsmissionens mäk
tiga bönedag i Chicago, och där hade yi 
förmånen först att fa se Missionen s n)':1 
film "Hopp för Kina" och sedan att få lyss
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ha till Fru Kuhn, som kom direkt från Li su
stammen i Yunnan över Chungking. 

När de nya herrarna kommo till den un 
der många tllsen år förtryckta stamliKn lislI, 
ombads missionären att medla i trcJ,för
handlingarna. Detta skedde först !'cd.ln .Ie 
hade funnit ut att kärlek behärskade mis
sionärernas hjär tan , kärlek också till d<: röda. 
De erkände, att Kina Inlandsmi ssiOllen s ar
bete var högt uppskattat, och det visade sig 
snart, att dessa nya herrar voro ingenting an
nat än 100 procentiga idealister och p'trioter , 
som uthärdade de största försilkelser fö r att 
frigöra stammarna från förtryck och lidan
de. Naturlig tvis hade de antagit de nya rrill 
cipemil, men de erkände under förvåning 
den g ränslösa skillnaden mellan de kristna 
och hedningarna. Ja, de sade också, att dc 
enda riktiga männ;skorna bland staml11c:n 
vorO de kristna. "Det var först efter ocku 
pationeo, som Guds verk bland lisu börj1d c
sl,\ ut i h!om" . -- " Aldri.g ha vi ha ft s;1 

månJ::a bibelskoleelever, aldrig ha Yi vunnit 
sil manga för Kristus som nu , inte m indre 
iin 1.000 på en månad." De ledande försök 
te övertyga mi ss ionärerna , att de i sanning 
\·oro bröder och kämpade för samma må l. 
Svaret kunde jl! bli endast ett: "MotivC:: 1l :ir 
lika, men medlen olika. Ni kämpa för att 
förändra det yttre trycket och förhållande
na. Vi däremot gå dj llpare: vi söka efter 
förändrade hjärtan. " Fru Kuhn sluLlde: 
"Vänner, bedjen I för dc:: nya ledarna) Ve
ten I, vad det betyder, om de vinnas för 
Gud I Är det överhu vud taget möjligt, att en 
kommunist kan bli frälst) Ja, om du och jag 
äro t rogna i kärl<:ken s förbön. " 

Fru Clazier kom direkt från Nankillg 
0\'Cr Shanghai. De ha i Nanking ej ens haft 
besök av de nya herrarna. Arbetet pågå r ,om 
,'anligt. l Shanghai byggils oya kyrkor , som 
fylla s till sista rlJts De vita där ha det 
tIallgt. 

jHaja LtIllJiI/(/r l. . 

Bedjen för Kina! 
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"Jag ville gärna lära mera om Gud" 
För en tid sedan var ett stort Youth for 

Christ-möte'" anordnat här i Tokyo, bl. a_ 
medverkade den binde amerikanske id rotts
mannen Gil Dodds. Den stora samlingslo
kalen var sprängfyHd av folk i alla åldrar. 
Majoriteten utgjordes dock av skolungdom. 

Programmet, som var rikt och omväxlan
de, följdes av publiken med spänt intresse. 
Det är svårt att säga, vilken programpunkt 
som gjorde det starkaste intrycket. Kanske 
det var Gil Dodds enkla och innerliga vitt
nesbörd om den Frälsare, han funnit. Eller 
kanske var det när en av de medverkande vid 
magisk belysning och vacker musik skickligt 
och levande med färgkritor tecknade Golga
ta. - Eller kanske det ändå var den under
bara färgfilmen "Skapelsens Gud". - När 
mötesled:1ren vid slutet av mötet frågad e, 
om det fanns någon, som ville taga d et av
görande steget in i Guds rike, räckte> hun
d rata Is händ er upp. Han uppmanade dem, 
som menade fullt allvar, att resa sig och 
komma upp på estraden. Det var en gri 
pande syn att se omkring l SO människor 
beslutsamt resa sig och gå fram. Det fanns 
inte ett spår av yttre rörelse, men bleka, all
varliga ansikten vittnade om kampen i den 
inre vä rlden . framför mig uppe på hikta 
ren satt en 14-1) års skolpojke , som ocks,l 
r~i~~;JL upp sin hand , me n när det blev tal 
om att gå till est raden, blev han lite tvek
sam. Inom några korta se kunder hann ha n 
resa och sätta sig flera gånger om. Jag såg, 
att han kämpade en hård kamp, och jag be
slöt att ge honom litet hjälp. Jag böjde mig 
fram och gav honom en liten "puff". Han 
vände sig hastigt om, och jag såS in i ett par 
all va rliga, forskande pojkögon. Jag nickade 
LI ppmuntrande mot honom och pekade på 
es traden. Han lyste upp som en sol, o:h med 
en 14- 15 års pojkes hela kläm lade han 
mösS:lI1 och bokknytet på bänken och skyn
dade i väg. D etta va r mill första direkta m is
510nsgä rning i Japan I Visserligen bara en 
I!ten "puff", men det var i alla fall en 
" puff' hän mot Cuds rike I 

" Mö te anordnat :W Youth for Christ- (= l " g
d omen för Kristus) rörelsen. 

För några dagar sedan stod jag inklämd 
en till bristningsgränsen fullpackad spk 

vagn. Plötsligt tilltalar mig en 16- 17 ilrs 
pojke: "Herr Mitchell har varit i vår skola 
idag." - "Har han det. " - Namn och 
människor slogo kullerbyttor i min hFirna , 
utan att jag kunde placera namnet Mitchell 
på någon, som jag kände eller ens hört ta
las om. "Känner Ni honom /" fråoade han. 
"Nej, jag tror inte det. Vem är ha~ /" "Mit
chelI, M-i-t-c-h -e-I-I", lydd e svaret. "Ta", sa' 
jag och försökte en annan väg, "tal;de han 
till Er". - "Ja." - " Vad talade han 
om." "Gud - den himmelske Guden", sa' 
pojken och viftade l11ed handen i luften 
"Brukar du gå ti l l de kristna gudstjänster: 
n8" , frågade jag för att finna ut hur mycket 
han Visste om kristendomen. "Nej aldrig", 
s'{~rade han och sänkte förläget bli cken , men 
lytte den åter efter några sekunders tystnad, 
"men jag tror att jag skall börja. Jag ~1i!le 

gärJl(! lära mer om Glid." Spårvagnen stan
nad e. Jag var framm e. " Jag hoppas, att du 
snart skall ri ktigt fii lära känna ~ud och 
Hans Son Jesus Kristus", sa' jag och hop
pad e av. "Vi ses igen" , hörde jag honom 
säga. "Ja Gud, om inte förr så i Ditt eviga 
oke" , bad jag i mitt hjärta. - Varför till
talade han mig - en fullkomlig främling. 
Var dt:t endast för att få pröva sin engelska) 
Eller var det miinne därför, att den him
melske Anden rört vjd en sträflg i hans hjär
ta och emedan han kände, att han stod bred
vid någon, som hade kontakt med denne 
GudI 

" Jag ville gärna lära mer om Gud", är en 
önskan, SOI11 besjälar tusentals unga jap aner 
Idag. Under den korta tid, som jag har varit 
i Japan, har det blivit så klart för mig, var
för Gud förflyttat så många av sina tjänare 
hit. Skörden syns mogen för skörd. Skörden 
är mycken. Det behövs många skördemän 
att bärga den in. Det hastar. Den kan bli 
förstörd. Bed för den väldiga skörden i Ja
pan, att den må bli inbärgad medan tid är 
- medan det är skördeväder. Helt visst 
stundar natt och storm, då ingen kan verka. 
-:- Jag är så tacksam till Gud . att jag fick nåd 
tdl att lyda Hans kallelse till Japan. Visst 
ar arbetet med spdket h;irt och prövande, 



men Gu<l giver kraft , fr imodighet och gläd
je i arbetet dag för dag. Våra lärare här yid 
Tokyo Japanese l angu age School göra allt 
vad de kunna fö r att hjälpa oss. V i äro nå
got över 100 elever fr ån olika delar av vä rl
den och från många olika läger, men alla 
äro vi besj älade av en enda stor önskan, att 
få hjälpa dem, som "gärna vilja lära mtra 
om Gud " . 

Al la och enl'ar häl sas så hjä rtevarmt ' 
Ellrl j\'i/ssol!, 

"Medan middagsljuset varar 
Karu izawa den 11 .6.1950. 

Kära för ebed j ~Jl d e I'änner därhemma ~ 
Gud ledd e fä rd en från Mittens rike till 

Soluppgångens land , och idag, efter 3 må
nader i detta land , kan j ag med uppriktigt 
hjärta tacka Gud därför. Kärleken till Kina 
kommer aJltid att stå kvar - - det var hjär 
tats allra första kärlek - men jag vet , att 
Gud har en uppgift för mig också här 
"medan middagsljuset varar", Var man än 
möter missionärer, och vi äro en stor skara 
häruppe i Karui zawa , möter man också den 
tanken - " tiden är kort"; Gud göre oss 
trofasta och allt iv rigare att predika Ord et, 
att fullgöra den uppgift var till vi sänts ut ' 
Vi behöva ej här pil samma sätt som i Kin a 
känna oss bundna av att vi ej behärska språ
ket. S'karorna komma och lyss na lika ivrigt 
om man tal ar med tolk, och det är tillfällen, 
som man ej vill låta gå sig ur händ erna . Det 
är också stor efterfråga n p, enge lska klasstr 
och bibelklasse r, och dä r kunna vi genast 
göra en insats* 

Ett fl ertal gånge r har jag följt med Evan
geliska Alli ansmi ssionens missionärer ut pii 
deras resor till de kringliggand e städern a 
för att hålla friluftsmöten. D e ha god ut
rustn ing, stora bilar med högtalaran lägg
ning, och stora skaror samlas alltid till dessil 
möten . För ett par söndagar sedan reste yi 
ned till Komovo, ungefä r 4 mil härifrån , 
J är det var en stO r festdag på grund a \' den 

.;. Detta betyder give tv i ~ ick<:, a l t J et e j ii r ni;J 
\ä ndig t studera d et ja pans ka s p r~ k e t. Säkert är 
de tta i stä lle t av mycke t qor betyde lse . R ,.J. 

::i I N I J\lS L AN D 

nya stat ionens in vigning. Fullt al' männi skor 
I'ar det öve rallt, festklädda och upprymd a 
strÖI'ade de omkring och besåg o skådes pelar
nas prestationer på friluftstea tern , elle r 1läp
nad e öve r jonglö rern as färd ighet med bol
larn a eller lyssnad e till n ltalarn a, som sto
do på en upp- och ned vänd tu nna och skrek 
i en megafon för att överrösta allt sorl och 
stoj. På vägen ned till torget stannade vi of
ta fö r att dela ut trakater, och man formli 
gen slogs fö r att få dem. Så styrde bil en in 
på torget, predikoplattformen fä ll des ned 
och högtalarna monterad es upp och dagens 
musika nt började spel a på sit t dr ilgspel 
"De komma f rån öst och väst" - och de 
flockades runt omkring bilen i tusental, ett 
ha v al' llppåtvänd a ansikten_ En av miss ionä
rern a talade om G uds kärl ek till syndare, om 
hur H an längtdde efter sin a \' ilsl.)~angn il 
barn . Många lyssnade en liten stund och 
g ingo så vidare, men det stora fl ertal et stan
nad !.: kva r und er de två timmar, mötet va rade 
med omväxland e tal, sång och musik . D ~ir 

stod en gammal man alldeles intill bil en. 
Hans ögon lämnade inte talarnas läppar, 
och när inbjudan gavs till var och en, som 
i d ag v i Ile tro på Jesus, va r han den förste: 
att räcka upp hand en. Ett 60-tal kom mo fram 
u r hopen och föllo på knä i dammet bred
vid bilen, gamla och unga , trashankar och 
dlkl ädda om va rt annat , Ett hade de gemen
samt - de hade hört om värld ens frä lsa re, 
och nu ville de tillhöra Honom. Strax bred
vid den gamle mannen had e en ung, svart
kl ädd h inna knä böjt, Mej tårar strömman
de ned för kind erna upprepade hon gång 
F,t gång: "Jag tror ' Jesus har f rälst mig '" 
Hu ru vi tacka G ud för dessa syne r - de ge 
oss uppm untran och tillförsikt. Ännu så länge 

Bed för missionärerna! 


Skriv till missionärerna! 
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star dörren vidöppen för evangelium - må 
vi gå in genom den och arbeta "medan mid
dagsljuset V;lrar". 

Jag nämnde, att vi dela ut traktater. Ja
[Janen tal" gärna emot dem och läser dem 
med iver. Och ändå kan det inte hjälpas, 
att man ibland undrar om det är lönt. Själa
fienden gÖl" allt för att nedslå modet. Ut 
mig då bel"ätta vad en av desa traktater fick 
uträtta. En av missionärerna häruppe, en 
ung amerikan, var på resa hem från Tokyo, 
och vid ett uppehåll vid en station gick han 
som vanligt ut på perrongen och c1 e l"de ut 
t raktater. Efter ett par dagar kom ett brev 
tiIl honom från denna plats . Avsändaren var 
en ung man, som i andra hand fått en trak
tat från en av dem, som varit nere vid statio
nen den dagen. A llting hade gått honom 
emot, allting syntes honom hopplöst. Tre 
gångel" hade han försökt beg.t s jälvmorcl 
men blivit hindrad. Nu stod han i begrepp 
att försöka för fjärde gången, och han var 
fast bes luten, att han skulle lyckas. Då föll 
den l i I h skriften i hans händer - han läste 
och trodde I Ja, "Guds Ord är levande och 
kraftigt". Nu skrev han och bad om mera 

litteratur., och missionä r B. sände honom fle
ra traktater samt Johann es Evangelium med 
vissa verser förstrukna. Häromdagen kom 
den unge mannen hitupp på besök - en 
glad, strål;lnde människa, vunnen för Kris
tus! Ha vi inte anledning att tacka Gud) 

Runt omkring oss leva många, som ännu 
äro bundna i hedendomens mörker. l tvii 
dagars tid har jag tydligt hört det dova, ryt
miska dunkandet från buddisttemplets trum
mor. Man sörj er samhäIlets många döda. Un
d er repa ra tion av den tionde av de 26 (unn
lar, som leder hit upp, inträffade ett häf
tigt ras, och ett 70-tal blevo begravda under 
Je nedstörtande jordmassorna. Hela gårda
gen var man sysselsatt med att gräva fram 
,o ffren, medan oroliga anhöriga samlades 
omkring - och hoppades in i det längsta. 
Och vår stora f råga är - fingo de någon
sin Röra talas om Jesus, medan de gingo här 
ibland oss? Gud give oss nåd att med vårt 
liv och i ord vittna om Frälsaren, just här 
där vi nu äro - " med"n middagsljuset va
rar". Vill Du hjälpa oss att bedja därom? 

Fridshälsning från Er tillgivna 

ldargil Cederholm. 
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de till Herrens vc:r k i Japan". 22(l:- ')79 . L. '1'., StOl·ingen. d:" 10: 

926 l. B, Boden 20: 9RO H . N., Bromma 30: 
927. 	 "Tackuftcr" Ps. 59 I l ,l IO() :- ry ~; I . R. H ., cI:o, d:o 10: 
928. M. E., St hlm. till !vb\' Holm  98 2. M . A, Du vbo. el :" 1:

ströms underh . 211: - 983 Koll . Lulc:i l S l 6 68: 0 (, 
929 . 	 M. N , Ystad, " På S3 -årsdage;] " J 5: - ')Hl. D :o SO:
93 0 . 	 Karlskrona-länkarnas sparb.-me- n~. D:o i Hedsvedjao 19/6 44 :0 7 

del till fam. Aspbergs utresa 57:5 2 986. D:o i Boden 20 / 6 80 :
931. 	 Kinasyföreningen , Vetia nda 1.000:- 987 D:o i Mörön 21 /6 45:50 
932. 	 A. L., Frösön , sparb.-medel 32: - 9R8. M. N., Hedsviken 10 : 
93 3. 	 KjelIs sparbössa, Friisön 8:- ') 8 '). K. G .. Sthlm. i st. för bl ommo r 
934 . 	 Frösö Centralskobs barn, d:o 56 :23 vid EJll 111 a Andersons hh JO: - 
935. 	 Koll. vid missionsalton i Juhan- 990 J. B. , Bromma, d:n JO :

nisfors . ...... . 	 991 L B , d:o, d:o . ...... . 5:· 60 :66 
936. 	 Mission soffer fr PiteåLinkarna 31:- 992 . J. P. , d:o, d:o 10:
937. Syföreningen i Y ngsjii 100:- 99 3. L B.. Genvalla 10: 
938 C. S., Björköby 10:- 994 . Mission soffer vid Jkpg-Huskv:trna 
939 Onämnd, gm C. J. B., Jkpg 50:- länkarnas möte på ParklId je:: .' 1/6 7 ~ : -

940 	 H. E., Mjölby 10:- 995 . S. R., Falun 2') :-
941. 	 L. O. H. B., i SI. för blommor 996 L L. , Duvho . i st. fhr hl ",,, ,,,,, ,· 

vid Emma Andersons b,ir 5: - vid Elllllla And ersons bh 10:
')42. Skellefteå Missionsfören . 150:- 997 Mi ssionärerna, d:o 77 :
9 ·ji. Koll. å L. M. F :s möte i Skel- <)98 H. o. R. A. , Hovsta, d:o 10 :

J0 7:lefteå 999 . Stäckö Ivfi ssionsfiiren . JOO :
'.H'i. Kläckeberga 27 / 5 .. 25:- J000. T H . gm A. J.. ViLnn:isby 10: 
9 i6. "Tackoffer" 25: - 100 l. O. A. , gm d: o ~ :-

9·j 7. Kinakt-etsen, Kalmar 45: - Ill02 ]. A. G., gill d:o 5:
948. 	 "Tionde" 25:- 1003 . M. L gm d:o [I: 50 

1004. D. A, gm d:o 
ma Andersons bi r 5: - t005 A. J. gm d:o . ... .. . . 1:

949. 	 M. H., i st. för hlomlllor vid fm- J: 

950. 	 A. B, till d :o 5:- 100(,. E. A ., gm d:o 0 : ')0 

95 1. A. O . M. L. till d:o 10:- 1007. A. N .. gOl d:o 5:
9 52 S. S, ti ll eI:o 10:- 1008. E. L . till Elna Lene!], Jll uln e 52 : ~ 1 
953 . 	 O. ]. , Örebro 2011 :- 1009 H. L., d:o 52 :.0 I 
954. 	 E. G .. Bjiirsiiter 20:- JOlO. "Pengar til l Guds händc:r där ute: " 10:
955 	 R . J, Duvbo, " med tack till la Il. N ord västra Syfiiren . Ölms:ad. 

tant Emma fiir all trofast kärlek" SO:- SO: -Briit jema rk 
956 . 	 A. K. Stensjiin 511: - 1012. M. o. L. L. . i st. för blommor vid 

tant Emlllas brrr 
ma Ande'rsoos b,1r '):- lon G. A., Ed:tllc. tiJl m,SSIC lnCIl i 

957 . 	 T. H ., i st. fiir blommor viel Em 

961. 	 S. T .. SthllJ l, liir utresorn,l 50: J apan JIJ 
10 16. "Tackoffn"962. N. \'(f ., till Emma An derson s mi'1nc 10:  275 :

963 K. D., o. S. P.. d:o ')'  1017 Svanstriims 5yf'i l·(:n .. ,1(111 A. B.. 
964. 	 ]. R.. Sth lm, J:[) '(J:  Skellefteå .i6: 
lJ6::5. O. D., J:(I, J:o ... . . . . . ,: -- 10 lR. Skieryds l11issionskrcts J 10 :- 
96h. V P.. kpg , e1:o 10: 1019. l'"r. J'.. .• ()rch(, 

967 . 	 S. o. R. N .. Sthlm. ,I:() 10:- Krono r ').115:')1 
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Särskilda ändamål 
908. 	 Sk"lbarnen i V. Fors sm1skola, 

till bunge $ ln(l l Kina 12:75 
9 12. 	 L O .. Sth lm . til l barnh. i Sinan 5: 
9 17. 	 J. A . M ., till 3 eva ng. utb ildning 375:
944. 	 A . A ., Furusund , till jybria Pet

tcrsso ns barnh. 5: 
958. Ljusg li mten, Duvbo, till d :o 66: -i5 
959 A. L, Bromsten, till d:o 10: 
960 För T acksa mhet o. Barmhä rtig 

het hos d :o .. . . 100 :
1014. E. M, Ramdala, till Ella Nils

son att :lnv. efter gott f. 5: 
10 J 5. H. J, Älgarås, till Maria Pet

tersson:; barnh . 25: 

Kro nor 604 :20 

Allmänna Missionsmedel ... ... 9. 11 5:9 1 
Särskilda Andamål 604: 20 

Summa linder jt/lIi månad 	1950 
K"onor 9.720: l J 

j'vled 1}af1t1l lack lill ·,'arje givare.' 

" Gud är ",lr lillflykt och 1',lr starkhel ." 
Ps. 46:1. 

Gåvor till Missionshemmet i Duvbo 
J an. - Juni 1950. 

Kontant: A . R.. Sthlm 10:-, B. L, d:o 5:- . 
E. A. o. E. J. Vetianda 50 :- . N . N., Sthlm , i 
st. för blommor vid Emma Andersons bår 25 :-, 
N. o. E. H ., d:o 00:-, Hemmets sparbössa 40:-. 

ln natura: A. D . B., Sthlm. Svenska Journa
len, O . S., Duvbo. l duk . 

Till mi ss ionärernas linnelåda: Lu ndalänkJrn ~ 
gm E . P., 3 par lakan, S örngott , L 1/2 duss. 
handdukar , L kul. du k. 

jVled "af/III lark lil! varje gi1!are.' 

" D en Will förlröj/,,,· p,) H erren . hOllo1lJ omgi
,'er H all med n:id'·. P.... 32: 10. 

Missionstidningen Sinims Land 
organ för Svenska Missionen i Kina, ut
kommer 1950 med sin 55:e årgång. 

Tidningen utkommer med 20 nummer 
om året. Den innehåller uppbyggelsea rtiklar, 
brev f rån missionärerna berättelser f rån 
mi ss ionsfältet, meddelanden om h emarbetet 
och missionsnotiser från olika fält. 

Tidningen kostar, helt ål' kr. 3 :- , balv
år kr. 1:75, ell kvartal kr. 1:-. 

Till utlandet kostar den kr. 3 :50 per år. 
Prenumeration kan verkställas på posten 

men det ställer sig fördelaktigare för Mis
sionen , om den verkställes på vår exp., 
Drottninggatan 55, Stockholm. 

Provnummer sändes på begäran gratis och 
portofritt. 

Redaktionen. 

INNEHALL: 
"Det ä r fullkomnat." - Emma Anderson. - Mar ia Hultkrantz 70 å r. - En resa i övre Nor~. 
land. - Från Red . och Exp - Program. - Från missionärerna. - Redov. - Mi ss ion stidningen 

Sinims LInd. 

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


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


Gummcssons iloktry ckc ri AB Stockholm 1950 
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Missionsbefallningen och missionslöftet 

Nyligen ha vi i vårt land firat missions
-dagen, och våra tanka r ha gått till den da
.gens evangelietext, M att. 28: 18- 20. I sam
band dä.rmed ha mina tankar såsom ofta 
förr åter kommit att dröja inför H errens 
Jesu Kristi missionsbefa llning och inför 
hans missionslöfte . 

Mi s sions befcdlnin gen 

Huru stort är det icke att åter och åter och 
ej minst i vår tid få stanna inför att miJ
s,onsbefdlningen gYllndar sig på fest! Kristi 
aL/mcikl. "Mig är given all makt", säger han 
{lch fortsätter: "Gån fördenskllLL ut" . Det 
är ej emedan lärju ngarna äro så duktiga 
eJJer på grund av att fo lken äro så goda och 
til lgängliga som lärjungarna få missionsbe
falLningen. Det sker ej heller eftersom allt 
i världen är lugnt och stilla och aHa yttre 
.oms tä ndigheter väl tillrättalagda. N ej, gm n 
den är att Jesus fått a ll makt i himmelen 
och på jorden. Han hade fått den då han 
.gav missionsbefa ll ningen, och han har icke 
förlorat s in makt sedan dess. Grunden för 
missionsbefall ningen bestå r, och befallning
e n äger därför alltjämt gällande kraft . 

Men är då Jesu allmakt den enda grun
den, eller är det något annat som också u t

gör en sådan grund I Det kan kanske se 
lIt som om texten ej ta lade om någon annan 
grund än Jesu allmakt, men detta utesluter 
icke, att ma n också kan säga att miss/ol1s
befaLLnhlgen gmndar sig på Guds kärlek. 
"Så älskade Gud vädden, att han utgav sin 
enfödde Son." Gud älskade världen. Gud 
gav sin Son, och Gud gav Sonen all makt. 
Så kunde Sonen giva m issionsbefaJlningen . 
Denna grundar sig alltså på Guds kärlek och 
på Sonens makt. 

MissiombefaLLllingen gYllndar sig också prl 
fem offergäming. Jesu offergärning är 
oskiljlktigt förenad med Jesu allmak t och 
GLIds kärlek. Genom den fu llkomnad(2~ 
frälsningsverket, gärningen, som gjorde det 
möj ligt för Herren Jesus att få aH makt och 
att giva lärjungarna missionsbudet. 

AL/Hiollslöftet 

Underbart stort är det att få tänka på det 
som är grunden f Gr befallningen . Men bli r 
det ej ännu underbarare att stanna för att 
missionslöftet vilar på samma fasta gq.JOd I 

Missions löftet, det är löftet: "Se, jag är 
med eder alla dagar." Det löftet är väl bland 
de allra första bibelo rd, som vi lärde oss sa
som barn. Det ä:( kort och det är innehålls
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rikt. Det är lätt att lära. Må vi ej glömma, 
att detta lÖfte gives i samband med mis
sionsbefallningen I Det betyder j Ll, att det i 
första hand g ~iller dem som åtlyda denna 
befalln ing, och att löftet har samma säkra 
grund som befallningen. Det är Guds kär
lek, Sonens självutgivande offer och hans 
allmakt, som gör att han kan vara med oss 
alla dagar. . 

Vi behöva fem lIcirl·aro. Hur eländiga 
känna vi oss icke ofta i missionsverket I Syit
righeterna torna ihop sig till skyhöga berg, 
och vi stå vanmäktiga inför dem. Behoven 
te sig oändliga, förkrossande. Och själva stå 
vi där i vår fattigdom. Herre, skall verket, 
som DLt anförtrott åt oss gå under? - "Frå
gar Du icke efter att vi förgås)" - Så frå
gar det oroliga hjärtat, och vi känna behov 
a v att Jesus är med oss. 

I vår nöd kommer han oss nära och gör 
sin närvaro förnimbar för oss. Detta föränd
rar allt. lem närvaro gör oss 1·ika. Vi äro 
kraftlösa; han har makt, ja, all makt. Vi 
äro kärlekslösa; han är kärlek, som ej kan 
annat än älska. Vi ha så svårt att gå in i 
offergärningen ; han kan offra allt. Vi äro 
fattiga syndiga människor; han är Frälsa
ren, vilkens blod renar från all synd. Han 
förlåter synder och helar brister. För all vår 
kraftlöshet har han nåd, och hans nåd är 
oss nog. Alla våra behov fyllas i fullt mått 
och på ett härligt sätt efter Guds rikedom. 

Hurtl JkalL d,t d t' !/<1 bli en verklighet f ör 
oss? Huru skola vi kunna taga emot mis
sionsbefallningen och missionslöftt:t, taga 
emot det så att det bli r "ilet och gäller oss) 
- I allt vårt förhållande till Gud få vi laga 
emot hans gåvor genom tro. Så är det äVl:l1 
i detta fall , men vad betyder det enkelt och 
praktiskt? 

Ofta påminner jag mig själv om att det
ta att tro är att vara fattig i sig själv och 
ej kunna åstadkomma något i egen kraft, att 
vara utblottad på allt, till synes även på för
mågan att tro, att vara så helt utan resur
ser a\t man är tvungen att lita på Gud i allt, 
emedan man icke kan något själv. Så får 
man del av Guds rikedomar. S·å får vi taga 
emot missionsbefallningen och missionslöf
tet. 
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Missionstidningen Sinims Land 
I likhet med föregående år utkommer 

Missionstidningen Sinims Land under må· 
naderna juni-september med endast ett 
nummer i månaden, som är daterat den 15_ 

Rättelse 
I förra numret av vår tidning hade ett 

par tryckfel insmugit sig i redovisningen, 
vilka vi härmed be att få rätta . Under num-

Detta innebär att blicken riktas mot Gud . 
så att man får se allt mer och mer av hans: 
härlighet, och att detta i sin tur stärker våt
tro. Det blir alltså en växelverkan i vårt för
hållande till Gud, en växelverkan mellan: 
att tro och att se Guds härlighet. Genom tro> 
få vi se denna härlighet, och då vi se den: 
stärker det vår tro. Så kan tron tillväxa allt 
mer och mer, och så kunna vi taga emot allt 
det som Gud vill skänka åt oss, alltså även 
miss ionsblldet och löftet, som är förknippat 
därmed. 

Det finns också något, som heter "trons: 
lydnad" och som hör samman med motta
gand et. Mannen i lvfark. 3, som hade en för-
vissnad hand, lydde Herren Jesus, och da. 
han lydde blev det möjligt, som hade varit 
omöJligt. Handen, som hade varit för viss 
nad, kunde röras igen. Genom trons lydnad' 
fick den nytt liv och ny kraft, så att man
nen kunde sträcka ut den. Olydnad mot· 
Gud gör oss alltid kraftlösa, men genom 
trons lydnad få vi nytt liv och ny kraft. För
att få del av rikedomarna i missionsbefall-· 
ningen och missionslöftet behöva vi därför
övcrliita oss själva åt Gud, så att vi stå tilr 
hans förfogande. Må Gud giva oss nåd där
till! 

Martin Lindere 
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"Farväl" 


F'ill/il jeu 

Sommaren är för skingri ngens tid, b[L!kar 
man j u säga. När Missionen planerade att 
mitt i sommaren anordna ett avskedsmöte för 
våra utresan d e Japan -missionärer, Ingrid och 
Johannes Aspberg, vågade vi därför icke 
hoppas på någon större anslutning. Så m yc 
ket större blev överraskningen I Ty en stor 
vänneskara fyllde samlingsrummen ute på 
missionshemmet i Duvbo. Men så är kon
takten mellan sändebuden och de sändande 

mer 893 stod i tid n ingen angivet, att E. R. , 
Höganäs, "till offerdagen för Kina" givit 
kr. 550 :- . Beloppe t skulle i stället ha \';trit 
kr. 50 :-. O ch bland de kontanta gåvorna 
till Miss ionshemmet i Duvbo stod på ne
dersta raden: "N. o. E. H ., d:o 00 :-". En 
etta hade fallit bort, och beloppet där skul
le alltså ha varit 100 :-. 

Vi beklaga dessa tryckfel och bedp om 
benäget överseende. 

U tresande missionärer 
I förra numret av vår tidning meddelade 

vi att missionärsparet Ingrid och Johannes 
Aspberg beräknade att få börja sin resa från 
Göteborg till Japan den 5 juli. De fingo 
också gå ombord på bilten denna dag, fastän 
den ej avgick förr än på morgonen den 6_ 

A spbag. 

också något a v det \'äsentliga j mi SS Ionens 
gärning. Att glädjen var stor bland vänner
na över att åter få sända ut missionärer det 
\'ar inte att taga miste på I Det är ju också 
bra länge sedan vi SMK :are sist hade den 
g lädjen. 

Fö rs t samlades vi till sällskaplig samvaro 
kring de inbj ud ande kaffeborden. l'"fötes
stunden, som sedan följde, leddes av mis
sionsföreståndare Martin Linden, som häl 

- Må de få \'ara inneslutna i missiol1Svän
ne rnas förböner I Och må alla våra missio
nä rer i Kina och Japa n såväl som h är hem
ma ihågkommas i ständig förbön och tack
oägelse I 

En broschyr om Japan 
För en tid sedan fanns i vår tidning en 

artikel om Japan , skriven av missionär Jo 
hannes Aspberg. Denna artikel har nu ut
kommit i sä rtryck i en liten trevlig broschyr, 
som våra vänner ku nna erhålla gratis från 
expeditionen. Vi äro tacksamma om våra 
vänner rekvirera av den för att ha den till 
hands och dela ut den till intresserade, så 
att den kan få väcka intresse och kärlek för 
Yårt arbete i Japan. Få begäran sändes den 
gratis och portofritt. 
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sade vännerna varmt välkomna till denna 
g läd jestund mättad a\' all var och ansvar, 
lvlissiol1sförest, ndaren uttryckte d r tacksl lll' 
het över dem, som voro villiga att gå ut till 
uppgiften på det nya fältet i Japan , och den 
outsägliga glädje vi kände däröver. Da vj 

samlats för att ta avsked, ville vi ockSel få 
säga, att v i alla a,o med på färden i våra bö, 
ner och tankar, Såsom mii1Oesord till de ut
resande lämnades orden i Ps. 46: 10 " - han 
st illar strider intill jordens ände." 

Så gavs ordet till missionär Aspberg. "Vi 
se arbetet i Japan som en öppen dörr, ge
nom vilken vi få gå in. Personligen känner 
jag det vara Guds väg och vilja med mig att 
vara missionär. Därför känner jag mig full
komligt lugn inför utr(J5an. Därute finnas 
människor som söka, hoppas och vänta; vi 
vilja möta deras behov med evangeliulll. Jag 
tror inte heller att Svenska l'vlissionens i Ki
na vänner känna några svårigheter att in 
tresse ra sig för detta nya arbete." - Som 
ett ord till vännerna ville Johannes Aspberg 
lämna Ps. 23. 

Seda n blev det fru Aspbergs tur att tala: 
Det tycks höra samman med våra utresor, 
att det skall vara oroligt. (S~riderna på Ko
rea hade just brutit ut.) M en om vi äro yt
terst i havet eller här hemma, alla aro vi lika 
trygga i Herrens beskydd. Bed att vi, då vi 
nu gå till japanerna med korsets evangelium, 
må få vandra i beredda gä rningar, ty vi gå 
som Kristi kärleks sändebud . 

Någon påminde om en liten dikt fru Asp
berg skrivit, då de förra gå ngen lämnade 
Sverige. Fru A'pberg läste den OLl på nytt 
och den sis ta VeriL n blev åte r ett ord till 
oss härhemma. 

Så far väl då Ni kära, 
vi lämna bakom I 
Vi gå trygga på Konungen s bud 
blott en dagsled i sänder 
vi se icke mer 
men i molnstoden följer oss Gud. 

"Med fröjd gå listad för Jesus till strid" , 
sjöng fröken Ingrid WärngKrd , och sena n 
gavs tillfälle för vännerna att lämna minnes
ord till de utresan de. - Samvaron slöts med 

Over djupen 
Sa har 'l,i kaslat 10JJ igen . 

FÖll öjllingetl hal gåll . 

Och allt det 50111 helt Il)'JS t·'(//" Slort, 

det blil med eas så småll. 

Nu över djupen går vår l/,ig, 

men' låt mig ännu se 

Di g vandra öller lIatlsvai·t hav 

SO Il/. fön', mill FräLsare. 


Jag t,iLL ej frttk la djt,pen mer, 

men jag viLl s/iLLa 11'0, 


t/! I Öl'er aLLa mörka djup, 

Dit sLår en LjllSels bro. 

Och Olll jag fi nge vara med 

och bygga broar, Glid, 

jag ville tacka Dig, som log 

mig lill Dill sändeblId, 


Den sto rm Jom hOlar känner Dit 

veh r,lder över den, 

Dc/; vreda dgor bjtlder Du 

all lägga sig igen. 

Så hjäLp mig i dell mörka na/l 

på LjtlSels seger Iro, 

och ,,'isa hän mot Krisl i kon

ocb s jCiI v där fi nIlet ro.' 


IlIgrid Aspberg. 

bön om välsignelse över sändebuden och 
verket därute samt en sång. 

Ett par dagar e fteråt , den 4 Juli på mor
gonen, samlades vi på Stockholms Central 
för att vinka farväl. - Då missionärsparet 
Aspbe rg denna gång resa ut, lämna de sina 
tre äldsta barn hemma, medan de två yngsta 
följa far och mor ut till den nya arbetsupp
giften. På resan ned till Göteborg skulle 
dock hela familjen följas åt. - För småt
tingarna, Sven-Olof och Kerstin, var det he
la ännu bara ett strålande äventyr, det buro 
lysande barnaögon vittne om, för de större 
barnen var det nog så allvarligt. - Så var 
då till sis t allt i ordning, handbagaget var 
instuvat och resenärerna uppe på tåget, de 
sista välgångsönskningarna och hälsningarna 



"Tro ej Han löftet bryter" 
E li bcilSll illg frän lvIarid PetlerJJolI 

Sinanhsicn den l maj 1950. 
K ära Mi ssIonsvänner ~ 

I dag, (hl lug n råde r, " ilIe jag sända en 
rad av tack til l var och en av Eder , gam la 
trogna förebedjare. En, vilken s brev jag nyss 
genomläst, säger, att han bett för mig i 36 
år. Nu förä ndras i detta land m}lcket. Allt
nog, framtid en känner eI1da s ~ han, som rå
der över liv och död. 

Just nu är härligt so lsken, och akasieträ
Jen plundras. D eras blommor äro den hu
vudsakliga maten i många hem. Säden är 
ovanligt bill ig, men vad som fa ttas är peng
ar att köpa för. D et torde ej dröja mer än 
tjugo dagar tills , 'etet är moget . 

H är i hemmet bor alltfort Sanitära Sjuk

till missionärerna på fältet \'01'0 utt::llacle . 
Klockan ut\' isade att tåget snart skulle gJ, 
och våra kära skymtade vid fönstren, små
barnen främst med svenska fl aggor i hän
de rna. Då började "i sjunga de gamla sång
erna, som blivit till helig trad ition då SMK
missionärer ;1nträ da utresan, "Tryggare kan 
ingen var;1" och "En tillflyktsort är urt idens 
GuJ". Sil rullar tåget ut från p lattformen 
- det siSla vi se är två små s"cnska flag 
go r I D en långa färd en har börjat. 

På oss h är hemma vilar också ett stort an
svar. Vi få inte g lömma bort att bedja [ö r 
fyra "änner Aspberg ombord på M / S An
daman och inte heller för de tre, som stan
nat kvar i Sver ige' Vårt är också uppdra
g et att stå bedjande och arbetande bakom 
våra missionärer, som redan hunnit till Ja
pan, och de fem , som i Kina alltfort bära 
vittne om Kärleken ula n g räns. 

A. B. 

SINIMS LAND 

husets folk Jäm te "åra "",na skyddslingH, 
små och stora , en icke liten skara. De ha 
fått lägga a\' sina vadder9. J e kl äder och se 
nu litet renligare u t. Av \a: a fyr "L försam
lingsä ldste äro alla har, men de äro l' I'P
tagna av reformarbete , som myndigheterna 
begärt deras hjälp ti ll. P;;. ,'issa platser öster
ut lä r det ha regnat :;a mYLkct att Jet blivit 
ö ersvämning. En massa fattiga gå omkring 
och tigga. Men de få inte mycket, ty vem 
har att ge då man själv lider nöd . Säden 
österut mognar tid i,gare än här, så en dd 
l tcrl,';inder väl snart. H ar hört att pil en 
plats hage l förstört mycket. En av de större 
stenarna vägde, säges det, sju kinesiska skål
pund. (l kin. skå lpund = 6 hg.) Herren 
talar på många sätt. 

Det är gott att i en tid som denna få \' isa 
någon enskild till honom, som kan hj älpa 
andl igen och lekamligen. Vi Ll även höra 
om väckelser och andl igt uppvaknanek, 
Måtte vi inte br is ta i tro och uthållighet, då 
det ser hopplöst och omöj ligt ut. D e nya 
s;iga: Ni ha predikat. N u få Ni leva Kr is tus. 
- Bed jcn, kära missionsvänner , alltfort fö r 
oss här i Sinanhsien att H erren måtte ge nåd 
till de troende, då de L lida för sin tro . 

" Tro ej han löftet bryter, Tro ej han från 
dig flyr, 

D i; stormen mot dig ryte r Och dundret kr ing 
d ig gnyr: 

Han går p, stormens vingar, Han far på 
du nd rets "agn 

Och själva skada n tvinga r Att tjäna dig 
t il l gagn. " 

Allas Ede r i H erren. 
lvlm'ia Pettersso l/ . 

Vi ha också fått taga del ;1'- ett den 4 maj 
daterat privat brev från f röken Petter -;son 
och medd c:la därur föl jande utdrag: 

I dag längtade p g mycket Lfter brev, och 
så kom ditt av den 14 april. Vad det gl ad
de mig I Just när jag satt mig att läsa det, 
föll en ansenlig mängd ml11'bruk ner tätt 
bredvid mig från ta ket, men pg blev allde
les oskadd, G ud "are lo v. De nya herrar
na lilla ib land sinnessjuka personer bo på 

145 

http:vadder9.Je


146 

SINIMS LAND 

vinden här ovan mig, men där äro blott någ
ra få plankor utlagda att gå på, och på de 
fläckar, där det endast finns ribbor och 
murbruk, kastar man över något skynke 
och så blir resultatet det jag nyss nämnde. 

Jag är glad och kry med undantag av att 
min mage svällt onaturligt på grund av den 
olämpliga föda vi tvingas leva ay: bladen 
av pit, ask och poppel, som äro svårsmälta 
för människor. Getterna har jag ännu kvar, 
men "de nya" uppföda på vårt område ett 
stort antal svin, som förstöra dörrar och 
and ra stängsel, så jag måste kanske avstå 
från att behålla getterna längre. Får se, om 
det blir lugnare på ett eller annat sätt. Vi 
ha s,itt bomull på vår jord, men om vi se
dan få skörda den torde vara ovisst. 

Nu är det jord fördelning här. Jag vet ej, 
hur den handlägges i Shansi, men bär i Ho
nan har all jord först konfiskerats, och så få 
somliga personer tilldelning av ett a två ki
nesiska tunnJand för varje medlem i famil
jen - i några fall kunna de bli relativt för
mögna - men somliga mista allt , allt. De 
som arbeta med hjärnan L kanske något av 
sin forna jord i utdelning, men nog skif
tar lyckan betydligt. 

Alla skatter - dessa äro av s ju olika slag 
- beräknas nu så högt, att folk vet sig ingen 
råd, och det är svårt för ägare av hus att få 
behålla dem. Gissar att Ar vid Hjärtberg är 
rådlös beträffande missionens manga hus i 
Loyang. Det är ont om kontanta pengar, och 
hade ej Chia Rih-sin sänt mig en liten sum
ma som gåva, hade jag ej haft postporto för 
detta brev. 

F dl n Yuncheng har jag ej hört något nu 
på en tid, men sjukhuset på missionsstatio
nen lär hållas i gång 5,[SOm förut, liksom 
också predikan och dop fortsättas oföränd
rat. R l bdbundna gudstjänster hålhs också 
i Ping-Iu, Ling-pao, Shan-chmv, Mienchih, 
Loning, Hancheng i Honan, I-yang och nu 
ånyo 1 Loyang. 

Den ; maj. Just nu kom brev från Ar
vid Hjärtberg i Loyang. Sinims Land för 
den 15 april har kommit till honom. Kan
ske har han fått upp pengar från kusten, ty 
Ilall bec An-seng komm" till sig. Pri serna 
ha gått ner något, men det är svårt att kom

ma över kontanta medel. I dag råder litet 
stillhet, så det är bäst att jag söker få i väg 
dessa rader. 

U tdrag ur privatbrev 
Fråll missionär 1- AJpberg 

Rotterdam den 14 juli 1950. 
Hjärtligt tack för Ditt brev, som vi fick 

J går mOrse. Vi hade brev från Gerda Car
len och barnen också. Vi låg hela fem da
gar i Antwerpen. Det blir nog två dygn här. 
Får se om vi kommer i väg sent i kväll. Vi 
går sen direkt på MarsielIe, då både Lissa
bon och Barcelona nu definitivt är ur räk
ningen. Därför torde vi inte bli försenade 
trots det långa uppehållet i de här två ham
narna . 

Vi trivs alldeles utmärkt på den här bå
ten. En svensk och en portugisisk uppassa
re sköter om allt både vid bordet och i hyt
terna. Så rymligt och fint har jag inte varit 
med om förr på de tyska, engelska och fran
ska båtar jag åkt med. Vi har en dubbelhytt 
där Sven-Olof och jag huserar och en enkel
hytt mitt emot, som Ingrid och Kerstin bor 
i. Utom säng:l.rna finns en mycket stor sof
fa i hytterna, som också kan bäddas. Bad
rum med egen ingång från hytterna har vi 
0( '<.s5. :i\.fatcn är ju överdådigt fin. Vi pas
sagerare äter med kaptenen , förste styrman 
och mask inch efen. Överste Gösta Hård me j 
f ru är nu de enda passagerarna utom vi 
<jilva. De ska till Abessinien i kejsarens 
tjänst på fem år. Enkla och trevliga män
niskor. Till Antwerpen hade vi ocbii md 
en dam från bolaget. Den här tid en är en 
dödperilld vad pa ';'; Jgerare beträffar, men 
någon fJanad senare bl i r det många, sade 
de på kontoret i Götc!->:)rg. Kaptenen menar 
dock, att läget i Fjärran Öste m nog verkar 
avskräckande på affärsfolk. 

Vi ha bra nyhetsförmedling. Jag har min 
lilla reserad io i hytten och en stor rad io
g rammofon finns i salongen. Sverige bar 
dock svaga sändare mot alla andra länder 
tycks det, och här på kusten är det trångt i 
etern. Men vi kan dock höra alla de svenska 
utsändningarna utom kl. S. Det ser kritiskt 
ut pJ. Korea. Här i Holland ä[ foller upp
skrämt. Inte långt härifrån bjen har vi den 
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stadsdel, som tyskarna först bombade vid 
förra världskrigets början . Flera tiotusental 
männi skor dödades inom en halvtimme. He
la området ligger fortfarande öde. Så de ha 
erfarenhet av vad det kan bli. 

Sena re. Vi har just fått veta, att vi nog 
kommer att ligga här i morgon också . Men 
det gör oss ingenting. Vi kan ta trevliga 
promenader i staden, och så har vi nu bör
jat arbeta på allvar med språket. Sven-Olof 
lär sig japanska som ingenting. D e första 
dagarna ombord tog vi igen den sömn vi 
mås te försaka und er sista dagarna där hem
ma. Jag var jll uppe två nätter å rad. Ing
rid var också ganska trött efter allt bestyr. 
Men det börjar gå över nu. Får vi nu vac
kert väder till Marse ille och det blåser över 
i Korea, så bl ir det här en god semester
resa som inledning till arbetet i Japan . Jag 
hinner också gå igenom en hel del sprilk
böcker och lägga upp studiet i förhållande 
til l svenskan, vilket säkert kommer att be
spara mig flera månaders arbete i Jal an 
under de helt säkert ganska växlande för
hal/ anden, som vi kommer att få där innan 
vi kommer in i ordnat arbete. BI. a. skall 
jag lä,t.:,t.; J upp två översättningar till talspråk 
a\' y[arkus ev. så att det går fort att lära in 
ord (örråd<:: och de språkliga egenheterna. 
- - Jag skall skriva fHin Marseille till dem 
i J.lpan och ge dem adresser. Låt mig få del 
av ev. nyheter från Kina och Japan under 
resan, är Du snäll. 

Hjärtliga hälsningar till Er al/al 
Din tillgivna 

Johannes. 

Ombord "Andaman" den 20 juli 1950. 
Kära vän ner I 

Eftersom vi nu glider f ram över ett so
ligt glitlr<ll1de M edelhav, är det bäst att för
söka få i vät; t;n hälsn ing hem. Det ligger 
stormar bakom - framför också, alldeles 
säkert. 

T\'å \'tckor har g,ttt, sedan vi lämnade 
Sverige, men det gick inte fort, att komma 
ur de nordeuro pe iska farvattnen. Vi låg fle
ra dagar både i Antwerpen och Rotterdam. 
Och J,[ vi äntligen skulle gli. Jgenom Eng 
elska kanalen , korn vi in i direkt motvind. 

Vinden tycktes uppbjuda alla krafter för 
att hålla oss tillbaka, men" Andaman" strä
vade framå t mot vågorna, fast hon alltemel
lanåt stod rätt på hu vudet i vattn et. Radio
nyh eterna från Fjärran Östern sade oss ock
så , att vi kommit ut i oväder och motvind_ 
Efter att ha dykt med fören i vågorna, änd
rade båten kurs en natt i Biscaya, och då. 
började den vagga sid ledes istället. Vi fick 
hålla i oss ordentligt för att kunna ligga. 
kvar i sängarna, och allt löst gav sig ut på 
vand ring i hytterna. Reseorgeln föll omkulL 
två gånger, och när min make skulle försö
ka ta hand om den , gick han nästan samma. 
väg. Allt som inte redan var på golvet, flyt
tade jag ner dit för att det skulle bit lite 
mer ro i huset I Men - återigen en duns l 
Jag hade glömt att lägga min bibel på gol 
vet. Nu låg den där J alla fall med barnens. 
fotografie r kringströdda tillsamman med 
Kerstins små dockor, som var särskilt liv
liga den natten. - På morgonen var fru
kosten dukad på en våt bordduk. Det gick 
ju i stil med det hela. Men det var inte 
vågorna, som sköl jt över den , utan det var 
g jort för att servisen inte sku lle glida ner 
p,i golvet. - Det går ju an , när man inte 
är Sjösju k, och yärre väder kan man kom 
ma ut i r 

Kaptenen berättade, att de vid ett tillfäll e 
kommit in i centrum aven tyfon. Där rå 
der ju absolut vindstilla, med an stormen 
rasar fruktansvärt runtomkr ing . Båten ble\" 
då alld eles översvä mmad av tusende och 
åter tu sende fågla r av alla slag, från sto rkar 
tiJl småfåg lar, som alla fl ydde till den lugn:t
mittpunkten. - 

"Klippa, du som brast för mig låt mig 
gömma mig i dig ...". D et var J en si st:t
sången som rad iovägorna förde till oss fr ån 
den s\'enska gudstjänsten därhemma elen 
söndagen då det stormade omkring oss. Sen. 
drunk nad e tonerna i skriket och tjuten från 
den oroliga världen funt omkring oss. ]Vfen 
tonen hemifrån dröjde kvar ... "Klippa, 
J u som hras t för mig. " 

Vi närmar uss nu Mar eille i strålande 
väder, och nyheterna från Fjärran Östern är 
också ljusare. 

Så ett varm t lad:. kära vänner, för allt 
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Insänd litteratur 

T o)'obiko Kagall'a :!v Oska r Tecning ( p ris 

kr. l: SO) Svenska Missionsfö rbun
dets Födag, Stockholm. 

sammand rag ger boken, den omfattar 
45 sido r, bilden aven rikt facet terad kris
t en japansk personlighet, en man som tagit 
s in kristendom så på allvar, att han varit 
vill ig gå i fängelse hellre än att svika sin 
up pfattning. Det är g ripande att följa Ka
gawa frän det han såsom nyomvänd greps av 
nöclen bland slumkvarte rens innevånare till 
dess han i desia dagar anlitas av si tt lands 
styresmän såsom sakkunnig och rådgivande 
i skiftande socia la trågor. Vägstycket som 
ligger emellan dessa bägge tidpunk te r har 
varit fyllt av mycket lidande, men har ock
så v isat vad en ensam människa kan göra 
för s in nästa, då hon drives av Kristi kär
lek. Också för m ellanfolkligt samarbete på 
kristen grund arbetar Kagawa. 

Denna lilla bok om den kristne japanske 
ledaren, som just gjort besök i vårt land , 
fyller en lucka i vår allmänbildning såsom 
m iss ionsvänner. Både för den som förut icke 
läst något av (rikhaltiga litteratu ranvis
llingar göra det möjli g t att bätt ra på den 
~ <1ken) eller om Kagawa och flir dem som 
n u vilja förnya bekantskapen, har Ternings 
bok något att ge. Den är något att s:illa i 
lländerna på folk, som mena att kr is tendo
men icke längre har n, got att betyda i fol
kens liv, men den är också något för de 
dju pa leden av svenskt mi ssionsfolk, som 
med ny väckt intresse vilja veta mera om 
Soluppgångens land. 

A . B. 

under hemsemestern och inte minst för all 
kärlek som mötte oss inför utresan I Gud lö
ne Er aila I Glöm oss inte i förbön I 

Med varm hälsning från familjen. 

Ingrid A spberg. 

Bedjen för Kina! 

Program 

för S liellSkCl Missiol7Jrådets 11 :/e For/bild
lIillgskms för 77liJsiolliirer l Jid H olsbybm l/ I! 

dm 19- 27 augusti 1950 

Kursledare: Professor K. B . HYeJ/lllal/ . 

Morgonbön hålles \ ,l.I:je dag kl. 9 måndag 
-fredag. 

LördClgell deil 19 atJ,t/IS/i. 
Kl. 20. Inledningsmöte. Tal av S'venska Mis

s:onsrådets ord förand e professor K. B. 
IVes/lIlan. Val a\' funktionärer och pro
gramkommitte. 

Söl7dagen den 20 allgm/i. 
Kl. 11. Predikan av professor Bengt Sli llc!

kIel' . Missionskollekt. 
Kl. 16. Miss ion smöte. ledes av professor K. 

B. tF'eJ/man. lv!issionskollekt. 

Måndagen den 21 CI1!gmti . 
K l. 10-11. Bibelstudium. Docent G. A . 

DCIIlell, Jesus Kristu s : l) Föruttillvaron 
hos fad ern. 

Kl. 11.30- 13 .30 förändringar i mi ss ions
läaet och betydelsen därav för missionens 
m~toder och strategi. Orientering och re
flektioner. Professoz K. B. tf/e' ,II/:;;! . 

Kl. 16- 18. ~'amtal över dagens ämn e. 
Kl. 20. Skildringar från Helgelseförbundets 

och Fribapti stsamfundets missionsfält i 
Afrika . 

TisclClgell den 22 aT/glIsti . 
Kl. 10- ll. Bibelstudium. Docent G. / 1.. 

Dal/el! , Jesus Kristus : 2) Människobli
vandet och fräl sningsgämingen . 

Kl. 11 .30- 13.30 . De infödda p rästernas ut
bildning. Professor Be71gt SUllclkler. 

Kl. 16-18. Missionärsurb ildningen i hem
landet och tid slägets krav. Miss ionär 
Richard Björkdahl. 
Samta l med anledning av dagens ämnen. 

Kl. 20. Skildringar frän Slaviska Missionens 
och Evangeliska Brödraförsamlingens 
verksamhet. 

O Jlsd,tg CJl d cl/. 23 atJgtts/l . 

Kl. 11. Bibelstudium . Docent G. A. Danell . 
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Jesus Kristus: 3) Förhärligandet och åter
kOnl slt' n. 

Kl. 1l.30-13.30. Internatione lla Missions
radet och Kyrkorn as samarbete. H istorik 
och reflektioner. Redaktör f. E. LlIndahl. 

Kl. 16-18. Rapporter från hemkomna mis· 
sionsinspektore r: Arvid Bäfverfeld/, 
Ellock Skoog:'lild, Erik Rllden. 

Kl. 20. S'kildringar från Svenska Mongol. 
missionens verk sa mhet och örebro Mis
sionsföreni ngs ind iafält. 

T orsdagen de J/ 24 augusti . 
Kl. 10-11. Bibelstudium. Biskop Th . Ar

lJidsOIl. Krist Ll sgestalten i tre människoty
per: 1) Petrus. 

K l. 1l. 30-13.30. Afrikas framtid frå n kri s· 
ten synpunkt. Miss ionssekreterare Erik 
RI/den. 
Miss ionsprob lemet Israel. Missionsdirek· 
tor Birger Pemo1U. 

Kl. 16-18. Frän en vaknande kvinnovärld. 
jHissiollärer fråll Kongo, T anganyikct., 
E/iopien, Indien, Killa och Japan. 

Kl. 20. Hur väcka missionsintresse utanför 
våra egna led) Repre.ii!iitclIZ/er från olika 
sam fulld. 
Programmet för aftonens möten ordnas av 
SUllska l\1issiollSråde/ J K vil7l1ol.wmmit/e. 

Fredageil dm 25 elltgllsti. 
Kl. 10- 11. Bibelstudium. Biskop Th. Ar· 

'vidso ll. Kri stusgestalten i tre människo· 
type r: 2) Paulus . 

Kl. 11 ,30-13 ,30. H emlandskyrkans mis
sio nspl ikt från bibli sk och från tidslägets 
synpunkt. Miss ionssekrete rare J. Hagller . 
Den kr istna ungdomens fostran till mis· 
slonsansva r. Missionssekretera re Ar/b/lr 
J ohallSon. 

Kl, 16-18. Samtal med anledning av för
middagens ämne n. 

Kl. 20. Skildringar från Pings tförsamlingar. 
nas fält i Kongo och Bibeltrogna Vän
ners i Etiopien. 

Lördagen den 26 augusti. 
Kl. 8. Gemensam nattvardsgång. 
Kl. lO-U. Bibels tudium. Biskop T h. Ar· 
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l'idsoll . Kristusge ta lten i tr e mä nn isko
typer, 3) Johannes. 

Kl. 1l.30-13,30. lVfissiolläremas dag. Ak·· 
tueIl a missionärsfrågor. Programmet ord · 
nas av missionärerna vid kursen. 

Kl. 16-18. Aktuell a missionärsfrågor. Pro
grammet ordnas a\' mi ssionärerna, 

Kl. 20, Samkväm. Tal, sång o. s. v. Pro
grammet ord nas av missionärerna. 

Söndagen del! 27 elugns/i , 

Kl. 11. Missionsgudstj änst i A lseda kyrka. 
Predikan av biskop Tb. Arvidson. Mis-
sionskollekt . 

Kl. 16. Avslutningsmöte. Tal av missionärer 
från olika fält. Slutord av professor K . 
B, Westman. Mission skoHekt. 
Måltider: Frukost kl. 9.30, lunch kL 

13.30. 	middag kl. 18. 

Missionärer och missionärskandidater från: 
alla svenska missionsorgan isationer äro väl
komna till kursen ävensom ledamöter a\r 
missionsorganisationernas styrelser, sek rete-
rare och andra i missionens tjänst direkt an
ställda funktionärer. Miss ion svänner, som 
äro in tresserade av missionens studiu m, äro
l ikaså välkomna att deltaga j mån av ut -
rymme och tillgång. 

För missionä rer, mi ssionärskandidater och: 
fu nktio närer inom missionsorganisat ionern a. 
l ~ etalas ingen deltagareavg ift. Övriga delta
gare 1<::~ala en avgift för hela kursen av 5
kr. eller för varj e sess ion 50 öre. 

Morgonbönerna äro offentlig:!, likas!\. 
b 'äJlsmötena och söndagarnas möten . 

Pris för kost och rum blir kr. 6:- per 
dygn plus 10 % betjäningsavgift. 

Scinglill!le och handdukar medlaf!.es . 
Svenska MissiollJråde! > 

Bed för missionärerna! 


Skriv till missionärerna! 
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Hudson Taylor som ung missionär 
Tidigare ha \'i i vår tidning haft artiklar 

om Hudson Taylors omvändelse och om hans 
fulla överlåtelse a v sig s j äl v åt Gud. I den 
.5istnämnda artikeln läste vi om at t hans 
ö\erlåtelse förde honom in i helig tjäns t. 
som ej alltid var lätt. Ivrig att få tjäna Her
ren på missionsfältet, tränade han sig såso m 
en soldat, som förbereder sig för ett faro
fyllt uppdrag. Missionsu ppgiften i Kina hade 
nämligen v isat sig mycket krävande för dem, 
som förut rest ut såsom missionärer dit. 

Hudson Taylor levde på grund härav ett 
en kelt och arbetsamt hv bland de fattiga, 
hängivande sig åt att fylla deras behov. Se
nare då h an var med. stud. i london, levde 
han under flera månader pil brunt bröd och 
vatten ; endast tillfälligtvis utökad es denn a 
d iet med äpplen. På denna enkla kost levde 
han, promenerade dagligen närmare 1 1/2 
svensk mil och återvann hälsan efter en myc
ket farlig sjukdom, förorsakad av förgift 
ning . 

Den 19 sept. 1853 avgick segelfartyget 
"Dumfries" från liverpool, och ombord be
fann sig Hudson Taylor. Innan fartyget av
~eglade, tillbringade hans mor och han en 
sl und tillsammans i den hytt, som sku lle 
bli hans hem under sex månader. Båda voro 
givetvi s vemodiga men gjorde ändå sitt bäs
ta för att uppmuntra och stödja va randra. 
Då fartyget kastade loss, uppgav modern ett 

. skri av smärta, som gick såsom ett svärd 
genom Hudson Taylors hjärta och sjä l. 

Resans svårigheter började omedelbart 
efter uppbrottet friin liverpool. En häftig 
storm blåste i Irländska sjön, och under 12 
dagar drevos de fram och tillbaka utan att 
komma ut på havet. Slutligen förlorade kap
tenen allt hopp om räddning och sade till 
missionären-passageraren: "Vi kunna ej ut 
härda mer än en halvtimma till. Hur gllr det 
då med Er kallelse till att arbeta för Her
ren i Kina )" - Viss om Guds kallelse, kun

de den unge missionärens tro hålla sig uppe, 
och fartyget förblev också flytande. 

Den l mars 1854 anlände Hudson Tay
lor till Shanghai, ensam och okänd. Det fruk
tansvä rda Taipingu pproret, som pågick flera 
å r och förde med sig stor förödelse av li v 
och egendom , rasade just då i Shanghaitrak
ten. De upproriska hade intag it stadsdel en, 
där kineserna bodde, och de belägrades a v 
40-50.000 soldater lir den kejserliga armen. 
~·trider na gjorde Liget i den europeiska stad s
delen svå rt och farligt, och det var nästan 
omöjlig t att få fatt i några bostads!:igen
heter. Vänner inom london-missio nen hade 
emellertid öppna hjärtan för nykomlingen, 
och de öppnade ocksci sina hem. 

Nog fick Hudson Taylor uppl eva spän
ning i fullt mått. l -nder krigstillstå nd et hyr
de h an ett kineshus utanför det europeiska 
området, och hans avsikt \'ar att där utföra 
missionsarbete bland sina grannar. En natt 
stod han uppe på hustaket för att se på en 
eldsvåda, då en tung kanonku la träffade ta
ket på huset bredvid, så att bitar av tegel
pannorna yrde omkring honom. Hade ka
nonkulan kommit endast några tum högre, 
ä r det troligt, att Hud so n Taylors tjänst i 
Kina fått sitt slut där och då . 

Till slut måste Taylo r återvända till den 
utländska koncessionen, och strax efteråt 
blev huset, där han bott, nerbränt till grun
den . M en i den utländska stadsdelen vän
tade honom nya svårigheter, bl. a. i fo rm av 
onormalt höga levnadsomkostnader. Hyran 
för ett hus skulle ha uppgått till en summa 
dubbelt så stor som hans inkomst! 

Han var ivrig att få ägna sig ,lt evanoeli
. b bser lngsar ete och följde därför med äldre 

och mera erfarna missionärer på predikore
SOL Så var han hösten 1854 med en d:r Ed
kins på en veckas missionsresa och hjälpte 
honom att sprida böcker. Trots oron i lan
det fortsatte näml igen missionsarbetet. 1855 
reste Hudson Taylor och missionär J. B. 
Burdon (senare biskop i Hongkong) till ett 
distrikt norr om Shanghai. De besökte bl . a. 
ett " heligt" berg, där de had e rika tillfäI
den till att predika för tusenden, som kom
mit dit för att besöka en avgudafest. 

(Fo r/s.) 
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Redovisning 
för medel influtna till Svenska Missionen i 	Kina under juli 1950 

Allmänna missionsmedel 1056. 	 M . L., Värna, i st. för blommor 
på Emma Ande rsons grav

1020 . 	 Gåva på avskeds mötE:t pi Duvbo 10 : 1057. Koll. i Smögens miss ionshu s 
10 21. G. H .. i st. för blommor vid 1058 . D :o i Fisketå ngens d:o 

Emma Andersons b r 5 : 1060. A . H., Stensjön, till minnet av 
1022. E. B .. Bromma , c!:o 10:- våra ä lskade hemgångna 
102 " 13. o . 1<. L, Sthlm 20: - 1061. A L., Gbg 
1024. E. S , Rödjenäs . . 30 :-- 11:62. K D., Björköby .... 
1025. J H , Bromma, i st. för blommor lu6) . K oll. ii syfö rening i Hj o land s

vid Emma Ande l' ons bår 10:- församI. 
1026. "Någon" på missionsböndngen .. 10: - 1064. lnnerviks syförening, gm A. B ., 
1027. länkarnas i Klippan sparb.· tum · Skelleft tå 

ning till H anna Ershamma rs underh. 178:- l u65. Onämnd 
1066. Från Syförtningsmö te i Bjärnum1028. A. N., Sthlm 30: 

1029. B. T, linkiip ing 25:  1067. H. T , lund , till min kära S.M.K
missi on" ..... . . . .. .1030. 	 J. \'1/., Sthlm, i st. för blommor 

vid Emma Andersons b, r 5:  1068. A. B., Ekenässjön 

1069. K oll. på miss ionsdagen, M. M ., 
1031. 	 Vi st Kyrkl. Syfö rening 150: 

Sthlm10 32. 	 VaJI stena d:o 100: 
1070. 	 A. R ., Fred ws103 3. 	 N. P . f. , Storhögen 50: 
1071. 	 Gräsg rds missionssy fÖrE·n. 1034 . 	 Kri stianstads KF.U.K, till Ida 
1072. 	 C. S. , BjörköbySöderbergs underh. 450: 
1073. 	 H. J., Lund

1035. 	 H. o. J. J , Gbg 20 : 1074 . 	 J. A . N ., gm A. B ., Skel lefteå 
1036. 	 M. o . J M, Tranås 50: 1075. 	 K oll. Malmölänkarna
1037 . 	 H. o. H. T, Malmö, en blomma 1076. 	 E. S., Bj ö rköb)'

vid vår bra Emmas b r .. 5:  10~ 7. 	 A. O. E. J. , Sala , "tackoffer" . . 
1038. 	 " T ack till Gud för Emma An· 1078. 	 Kinavänner i Köping , gm E. N.

derson" 	 10 : 1079 . 	 Viken -Borgets mödrakrets, gm E. 
1039. 	 "Tackoffer" 15 : F., K arlst ad 
1040 . 	 I. B., Duvbo, "till H errens ve rk" 15:  10S l. 	 A. J, Eksjö , en liten mlflnes· 
1041-	 "Oniimnd " 200:  blomma fr. SO-år dagen"
1042. 	 ]\.1. o . J M ., i st. för blommor vid 108 2. 	 "Onämnd , ti ll missionen i Japan" 

Emma 	Andersons bår 10:  IOS) . 	 I. o. M. R. , Duvbo, i st. för blom
10 3. 	 Yngl.·fören. Libanon, Gbg , till mo r vid Tohn Swef\ssons bä r .... 

Ake H ag lunds llnderh ..... . . . 500:  108-1. 	 A. o . K' S., G bg, "åt H erren" 
1044. 	 L. M . F ., till Gerda T onnvik, El· 108 5. 	 K usi ner o. Kll sinsbarn fr. Tjun

la N il ss ns o . l ...fari a Engvers d: o, n3fVcl, 	 i st . fö r bl ommor vid Ei
plus dyrti dstillägg .... I.4S5:  len' Sandstedts bär ........ . . 


104 5. 	 Syskonen M. o. E. Ö. o . O. H., 1086 . G. \l(' .• Ali ngs s, gåva fur Jan .
i st. för blommor vid Petrus Hall  j uni 
ströms bår 30: - 1088 . . l. c., Duvbo i st. för blomma 

1046 . E. W., Skellefteå , "ett tack til l på Joh n wenssons grav . . ... . 
Gud f ,; r bunesva r" 25 :- 109 1. A. o. C. C. H ., Siiter, i st . för 

1047. D. E. Rg, till m innE:t av Emma blommo r vid d: os bår, " I tacksJll1' 
Ande rson 10: - her fö r e tt genomlyst li v" .... 

1048. H ag hults Mfg 75:- 1092. K . o. L H ., för d :os bår, "l varm 
1049 . 	 B . ':j/ .. D jursho lm, i st. fö r blom tacksamhet " 


mor vid Emma AnJ ersons b r .. 5:  1093. Burträsks Mi ssionsfi; ren . 
10 50. H . H., Virserum, "Herrens tionde" 60 :-, 1094. Ö.H .K. U- d: K orsberga U , till 
1051. Kol l. i Malmberget 30 /4 . . . .. 50:- E. Bl on~ s underb. 100:-, Björkö 
1052. M. N., Örebro , till kä ra Emm3 bI' F, till c!:o 45:- , Korsberga 

Ande rsons minne med tack för 	 U .. till M . Lindens d: o 50:- , 
trogen förbön ... . . .. . 5: - Bjö rkö by G . till d:o 45 :-, Slätt

105 3. " Ti onde" 25: - åkra U ., till S. Ershammars d:o 
l U)-!. Okänd ,iii S.M.K. , japanm iss ion . 50: - , M yresjö Ö . Mfg till d :o 

gm G bgskretsen 1.000:- 100 :-, Mörtcrj'ds U., till E. Li[1
1055 . Naglarps Miss i o nsfÖr~a ml. 100 :- der o. S. Ershammars d:o 300:-, 

10: 
62: 5S 

7:0 2 
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15:
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SkcJ~ Mfg sparb .. medel 128: 50, 
Fifflekulls U. 150:-, H olsby U ., 
150:-, Naglarps U., 35:- .. 1.183:50 

1095. Del av testamente efter avi. S)'s· 
ter Lina Andersson, Sthlm 2000

1096. H. E , Mj ö lby ...... . . 10: 
1097. A. o. M . L., Sthlm, i st. för blom· 

mor vid John Swenssons bår 10:-
1101. Onäm nd 100: 
1102. U. R ., Falun 10 :
1103. L. G., "ett lite t tack till Gud" 10: 
1104. " H erren s pengar" 10: 
110 5. r. W ., Sthlm .. .. 5: 
1106 . A. A., M o ra 10: 
1l07. Drefseryds syfö rening 200 :

Kronor 10 .0 25:10 

Särskilda ändamål 
10 59. Söndagsskolbarnen vid K.F.U.K:s 

sommar hem, Stuvsta, till .Maria 
Petterssons ba rnh. 15:

1080. Barnshemsvänner, Älgarås, till d:o 25: 
1087. S. S., d:o , till d :o ... . 100: 
loS9. K.M.A., Våra Iviinsta , till d: o .. 110: 
1090 . D:o till två barn i J apan 150 :
1098. lvI. J, Karlskrona, till Ella Nils· 

son , att anv. en\. gottf. .. 5: 
1099. E. H., d:o, till d :o, att anv enl. 

ö ve rensk. 5: 
1100. T. N. , d:o, tLII d :o, d:o .... 5:-

Kro no r 415:

Allmänna IvIi ss ionsmede l 10.0 25 : 10 
Särskilda Ändamål 415:

Stimma under illli månad 1950 

Krono r 10.440:10 

"Se, jag ko mmer snart och bar med mig min 
lön för (/11 vedergijlla var och en e/l er so m hans 
S;;rningar äro ." U pp. 22: 12. 

l'vled ~·a,.mt It/ck till I't/rie gh'are I 

Missionstidningen Sinims Land 
organ för Svenska Missionen i Kina, ut
kommer 1950 med sin 55: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 ål' kr. 3 :-, balv
år k". 1:75, ett kvartal kr. 1 :-. 

Till utlandet kostar den kr. 3 :50 per år. 
Prenumeration kan verkställas på posten 

men det ställer sig fördelaktigare för Mis
sionen, om den verkställes på vår exp ., 
Drottn inggatan 55, Stockholm. 

Provnummer sändes på begäran gratis och 
portofritt. 

Redaktionen. 

INNEHÅLL: 

Miss ionsbefallningen och Missionslöftet. - Farväl. - Ö ver djupen. - Fr~n Red. och Exp. - Från 

j\fissionärerna. - Insä nd litteratur. - Program. - Redov isninga r. Mi<s illnstidningen Sinim s Land. 

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


Postgirokonto n :r 502 IS. Telefon: 104459, 105473. 


Gummesson s Bok tryckeri AB Stockholm 19)"0 
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Keswick konferensen 19SO 

Det är nu 75 år sedan den första konfe
rensen för det and liga livets fördjupande 
hölls i den lilla vackra staden Keswi ck i nor
ra England. Kyrkoherden i staden och en god 
vän till honom, som hade sin gemenskap 
bland de s. k. Vännerna, hade då inbjudit 
envar, som längtade ef ter ett rikare och m er 
glädjefyllt andligt liv, att samlas med dem 
till bön och väntan efter Herren. 

Något år tidigare hade en sådan konfe
rens hållits i Oxford , och resultatet av den 
hade inspirerat många kristna att söka sig 
närmare Gud. Själva grundtonen i det bud
skap, som Keswick ville bringa vidare, var 
ju, att ett helt överlämn ande av hjärta och 
tankar åt Gud skulle resultera i att den krist
ne på ett överflödande sätt skulle få erfara 
hur den helige Ande kunde uppfylla honom 
med frid, kraft och visshet. 

Många äro de som kommit till denna kon
ferens, trötta och betungade, men som rest 
därifrån med nytt mod, ny glädje och viss
het om Guds närvaro. Vad konferensen be
tytt för kristet arbete och mission u nder des
sa år är inte lätt att överblicka. Men från 
Keswick ha st römmar av nild och hänförel
se utgått till hela världen. Det är ock här 
som många av dem som nu arbeta ute på fäl

ten i Kina, Indien och Afrika, fått sin kal· 
lelse till gärningen. 

För den, som komme r över london pl 
sin väg till Keswick, finn es ett extratåg, d
ket i regel är fyllt ända till bristningsgrän
sen. Man märker redan vid sta rten , att det 
är en säregen samling människor ; den krist
na sången tonar und er hela resan, och en 
ande av vänlighet, hjälpsamhet och god het 
är liksom utgjuten över hela tåget. Keswick 
ligger uppe i det s. k. sjödistriktet, i en av 
England s nckraste trakter. Staden har 
många hotell och är åre t om en mycket fre
kventerad turistort. Men nu, när konferens
veekan är inne, domineras den h el t av den 
ande, som skapas när kristna komma till
sammans. Omkring 5 000 besökare äro i re
gel anmä lda, och därtill komma de stora ska
ror från bygden runt omkring Keswick, som 
söka sig till mötena. När man anlänt och 
hittat väg till sitt "house-party", där man 
har sin bädd och får sina måltider, finner 
man, att alla hus på samma sätt äro enga
gerade i konferensen. överallt lysa deviser 
i fönstren . Olika missioner och kyrkor taJa 
på så sätt om va r de finna s. Ute på flera av 
gatorna nära det stOra tältet ha bokförlag 
rest sina kiosker och sälja religiös littera
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tu r. Den engelska förmågan att förena det 
andliga med det praktiska förnekar sig 
aldrig. 

Konferensen ledes aven kommitte, vars 
ordförande är Kina Inlandsm issionens före
ståndare i England, Fred Mitchell. Talare 
från olika kyrkor och samfund medverka. 
Möten hållas från tid igt på morgonen ti Il 
sent på kvällen. I det stora tältet, som har 
sittplatser för 5 000, är det fullt vid varje 
möte. Det centrala i konferensen är bibel
studierna, som hållas va rje dag kl. 10.30. 
Bibeln är ju på ett alldeles särskilt sätt kär 
för alla engelska kristna. Under åren ha 
många av Englands mest kända och rikt be
gåvade män talat här. I år var det den åld
rige d:r Graham Scroggie, som ledde stu
dierna . Han har varit med i Keswick sedan 
lång tid tillbaka och representerar något av 
det mest karaktäristiska för rörelsen . Hans 
ämne denna gång var Josua bok sedd i lju
set av Nya Testamentet. Hans motto var 
"The land of rest" - vilans land. D:r 
Scroggie påvisade att mycket i Israels histo
ria var av förebildlig karaktär, och hans tan
kegång var den att en kristen redan nu äger 
allt i tron på s:n Frälsare, men att han har 

att sträva efter att detta rika arv blir hans 
personliga egendom, erfaret som en kraft i 
hans dag liga liv. 

Varj e år brukar någon ny talare presente
ras för konferensen. I är var det inte mindre 
än tre . Biskopen av Barking var en äkta 
engelsk, kristen gentelman, vars vägledande 
ord, utsagda stilla och utan åthävor, voro 
mycket värdefulla. En past. Alan Redpath, 
som till helt nyligen verkat som köpman 
men nu gått in i predikogärningen, hade 
hand om torgmötena, som höllos varje afton 
på en av stadens mest trafikerade platser. 
Det var intressant att se den hänsyn, som 
tages till religiösa sammankomster. Förbipas
serande bilar saktade farten och gingo så 
stilla som möjligt förbi. Mötet va r i regel 
livligt. Engelsmännen störas inte, om man 
mitt i en allvarlig mötesstund får anledning 
till ett skratt. Pastorn hade som medhjälpare 
flera unga, vilka framburo korta vittnes
börd och berättade episoder ur sina liv. Sist 
sam lade Redpathdet hela i en inträngande 
apell, och det var gripande att se hur han 
fick människorna till att lyssna och följa 
med . 

(Forts. å sid. 159) 

Keswick med omgivning. 
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SMK::veckan på S:t Sigfrids Folkhögskola 
Några intryck 

I 
Vår "vecka" fingo vi i sommar tillbringa 

,id S :t Sigfrids Folkhögskola i Kronoberg 
utanför Växjö. Platsen va r utomordentlig, 
vackert belägen som den är, vid Helgasjöns 
st rand med utsikt över Kronobergs gamla 
slottsruin. Vi kände oss genast hemma. Här
till bidrog även det varmhjärtade sätt, var
på vi välkomnades av rektor Hultman och 
hans familj samt skolans husmor fröken 
Asta Almqvist. I sitt hälsningstal till oss er
inrade rektor Hultman om att vi kommit 
till en gammal missionsbygd, dit den helige 
Sigfrid och hans tre syste rsöner från York 
i England fört evangeliet till våLl förfäder 
i början av 1000-talet. Härom minde även 
Helgasjöns namn - den heliga sjön. 

Då jag nu i minnet genomgår de sköna, 
.givande dagar, vi fingo ha tillsammans, har 
pg intrycket av att vi alla kommo till "\'ec
an" med en djup längtan efter förnyelse, och 
min varma förhoppning och bön är, att andra 
deltagare måtte ha fått mottaga lika sto r väl

signelse och hjälp av vår samvaro, som jag 
själv fi ck. Vi fingo från bör jan stanna inför 
sann ingen, att Herrens nåd är nog för oss 
och att den varar i evighet, därför att den 
grundar sig på Guds eviga, oföränderliga 
kärlek till oss. Dag för dag fingo vi sedan 
på nytt taga emot av Hans överflödande nåd. 

Med stämning och andakt lyssnade vi 
varje kväll vid nios laget till klockan i den 
nyresta stapeln, som ringde frid över nej
den. Men vi längtade också varj e förmid
dag efter att klockan skulle bl i 1/2 11, då 
vl fingo sitta ned och lyssna till vår mis
sionssekrete rares u tläggning a v Ga laterbre
vet. Vi tyckte o~s se framför oss den gam le 
Paulus med , såsom han själv framhöll, Jesu 
märken på sin kropp, skrivande sitt brev 
med stora bokstäver i hjärtevånda. Hans 
vänner hade fått Jesus Kristus målad för 
sina ögon såsom korsfäst, men detta var ej 
längre nog för dem. Vi blevo så lev ande på
minda om att samma fara hotar oss och 
fingo många praktiska råd och anvisningar 

Deltagare i StHK·t"eck,1f! p:, S:i SigfridJ Folkh ÖgJkola. 
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för det dagliga livet, för vilket vi kände stor 
tacksamhet. 

Vi äro också dj upt tacksamma för mis
sions föredragen, som hölJos av vå ra närva
rande missionärer Malte Ringberg, Inge
borg Ackzell , El sie och Carl Johan Berg 
qu ist, Franccs och Ake Haglund, May Holm
ström och Emma WithIin. De togo oss med 
till nutida missionsmarker och gåvo oss glim
tar från lil'et där i helg och söcken. Vi fingo 
även lyssna till berättelser om missionens 
p ionjärer och den första tidens missions
glöd. Vår från U.S.A. just hemkomna mis
sionär Maja Lundmark skildrade såsom 
ögonvittne livfullt väckelsen bland studen
terna vid Wheaton College och de oförgät
liga intryck, hon fört med sig därifrån. 

Utanför programmet hölls en samling kl. 
5 på eftermiddaga rna för dem, som önskade 
deltaga i samtal om personliga angelägenhe
ter och i bön för missionen . D et blev en 
mangrann uppslutning, då vi öppnade vära 
hjärtan för varandra ifråga om svårig heter i 
böne- och troslivet. V id dessa stunder kän
de vi kanske på ett särskilt sätt samhörighe
ten och gemenskapen. 

Det skulle draga ut för långt om alla våra 
upplevelser skulle skildras. Det må vara nog 
att omnämna den underbart stilla kvällen, då 
vi i solnedgången samlades vid slottsruinen 
och lyssnade till rektor Hultman, som gri
pande talade om att vi äro barmhärtighetens 
öskärl. Omedelbart innan aftonklockan på 
avstånd ljöd i kvällens stillhet steg vid den 
gamla minnesrjka borgens murar "Vår Gud 
är oss en väld ig borg" mot höjden. 

Kyrkfärden på söndagen med båt på Hel
gasjön till öjaby kyrka, där vi deltogo i hög
mässa och nattvardsgång hör också till " vec
kans" rika minnen , liksom länkaftonen på 
lörclagskvällen, då flera länkar fri skt och 
m edryckande berättade om hur de kommit 
med i länkkedjan och om föregående vec
kor. Och den inspirerande sången av den 
improviserade körtn får ej heller glömmas. 

En skildring av vår "vecka" 1950 får ej 
sakna, det tror jag , att vi alla äro ense om, 
ett varmt och uppriktigt tack till Missionens 
nya hemarbetare, fröken Anna Björk, som 
i år för fö rsta giingen burit ansvaret för de 

T ,Jå d eltagare: Oscar och IOJet von Malmborg. 

många skiftande detaljerna , som måste för
beredas och samordnas för att det hela skulle 
gå i lås. För det sätt, varpå hon fullgjorde 
denna sin krävand e uppg ift, är hon värd all 
hed er. Hennes si sta upplevelse omedelbart 
före avresan stod ej på programmet - ett 
getingsting på tungan. Vilka allvarliga följ
der en sådan händelse kan medföra, påmin
nas vi allt som oftast om i tidningarna. Men 
Gud bevarade Anna Björk, och det blev 
ännu en anledning till de många andra, som 
vi fingo under "veckan" , att tacka Herren 
därför att han är god och för att hans nåd 
varar evinnerligen. 

Oscar von 111alm borg . 

II 

"Kring källan syns en syskonring av 
äterIösta fåren. 

De ha ej brist på någonting ty de få bo 
i såren." 

Vi har varit på "vecka", och vi har åter 
fått knyta kära syskonband. Nog hade vi 
länge med förvänlan sett f ramåt mot 
S.M.K .-I'eckan på S:t Sigfrids folkhögskola, 
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Vid fr!i Frances 

och nu, när den är gången, vill' vi minnas 
dc dagarna. Vi vill minnas solglitter över 
Helgasjön, stilla stunder vid Guds ord, kloc
kans maning i kvällningen. Vi vill minnas 
all vänlighet och alla bestyr för vår skull. 
Vi vill minnas skolan, som ständigt växer, 
och de lärare, som arbetar där. Ja, det är 
så mycket att minnas, att jag inte vet, hur 
jag skall få någon ordning på det hela' Men 
jag sluter ögonen och låter intrycken fastna, 
som de kommer på papperet. 

Vi hade en minnenas kväll på "veckan" i 
år. Då fick vi höra, hur d et var, när "\'ec
korna" började. Vi fick se ungdomarna sa m
las under skämt och stoj och fara ut i båt till 
det där vita slottet med den vackra parken 
och stenen nere vid s jön. Steninge hette det, 
och där mötte många unga människor den 
Herre, som de sedan skulle få tjäna. Sedan 
blev det Mauritzberg, som kallade till vec
ka, och därefter har det följt en lång rad 
av veckor över hela vårt land. "Gud skall 
efter sin rikedom i fullt mått och på ett här
l igt sätt i K ristus Jesu s giva eder allt vad I 
behöven", var ett minnesord den kvällen. 
Ett löfte till oss länkar? 

Förmiddagsstunderna, då vi samlades om
kring Galaterbrevets l :a, 3 :e, 5:e och 6:e 
hapitel, kommer ou för mig. Det ringer i 
mina öron, när jag tänker på de stunderna, 
några strofer ur en sång: " Led oss alltmer o 

Hagl linds (Inesa. 

Jesus, i Ordet in, och öppna våra ögon , för 
n:lden din." Det är ju detta, som vi vill, när 
vi samlas till bibelstudium: bli hemmastad
da i Ordet och vila vid Ordet. Det är tyv ärr 
sa lite man efteråt kommer ihåg av ett bi
belstudium, men jag minns, att vi första da 
garna fick våra ögon öppnade för, hur lätt 
även en kristen kan komma in i gärningslä
ror. Må vi som Paulus låta allt fara och bara 
bygga på Kristu s ' Det är en svår väg, den 
kristna vägen. Väljer vi den , har vi riktigt 
kommit i stridslinjen. Vi måste vara beredda 
på att vår tro omprövas flera gånger. M en 
målet är barnaska p hos Gud . Ett härligt 
må l' 

Vi kristna leve r vår mesta tid i vardagens 
mångahanda och kanske ibland enahanda. 
Så fick v i fredag och lördag sitta ner och 
begrunda, hur vi där skulle uppfylla Kri ,ti 
lag. "Vand ren i ande" och " Bären varand
r as bördor" var två ord, som de dagarna lys
te som fyrbåkar. 

Så såg vi mot Fjärran Östern. Gränserna 
har vidgats. Nu är det inte bara Kina, som 
v i är kallade att bära på våra hjärtan; Ja
pan ropar på oss. Det värmde våra hjärtan 
at t få höra om japanerna; deras vänlighet, 
renlig het och öppenhet. Intressant var det 
att se paralleller mellan vårt Sverige och So l
uppgångens land . Liksom vi hade Vå l fri
hetskämpe, Gusta\' Vasa, har de haft s in. Vi 
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yves över att aldrig ha levat under f.räm
mande ok; Japan har aldrig . förrän nu Jnva
derats av främlingar. Vi kände, att våra tan
kar ofta skulle gå till det småväxta folket, 
som så tappert kämpat mot nöd och förödel
Se därborta i det landet, där körsbärsträden 
blommar nedanför rykande vulkaner. 

Vi fick också hälsningar från fälten. Ella 
Nilsson njöt bland japanska björkar och 
hörde göken gala uppe i bergen. Inne i Kina 
kämpade Runa och Gösta Goes mot hettan 
och andra svårigheter, och Maria Pettersson 
i Sinan hade det nog också svårt. Vi tänkte på 
vår länk nål ; de båda polerna Sverige 
Kina (nu också Japan) och böneringen 
emellan. 

Solen lyste över oss nästan hela veckan . 
För övrigt fick vi höra, att allt väder är vac
kert väder, så det hade ju inte gjort så myc
ket om det hade varit lite vått. Men sol
ske'net hör med till veckan på S :t Sig f rids 
folkhögskola. Den vill minna om en Solupp
gång från höjden. 

Och så till sist ett litet ord från en av våra 
morgonböner: "Min tid står i Dina hän
der" . Kan vi vila vid det ordet, vilken trygg
het I Vi behöver det både för egen del och 
såsom Mission. Vad syftar våra veckor 
innerst inne till om inte till att låta oss se 
detta: Gud har allt i sin hand. Han står 
bakom. A-C-R. 

III 

"Samman oss bind med kärlekens band" 
var den hälsning, som mötte oss, när vi på 
tisdagskvällen den 8 aug. VOro samlade tilI 
inledningshögtid. 

Rektor S. Hultman påminde oss om att 
det var helig mark, som vi beträdde. Hit 
kom på lOOO-talet S:t Sigfrid med sina med
hjälpare, Sunaman, Unaman och Vinaman, 
för att predika evangelium för göter och 
svear. Att de icke voro särskilt välkomna 
veta vi, ty alla tre medhjälparna fingo giva 
sina liv för sin tro. - Missionens Herre 
sänder allt fort ut sina sändebud för att spri
da kunskap om den enda vägen till fräls
ning. Vi fingo höra underbara vittnesbörd 
om hur Gud går fram bland Kinas och Ja
pans folk, mitt under krig och h~ngersnöd> 
men också att martyrernas skata vaxer. 

Hur underbart var det inte då att mötas 
av ordet i Ps. 31: 16, " Min tid står i dina 
händer." "I dag vill Herren äga min tid". 

Vi, som voro med på aftonbönen i slott.s
ruinen vid Helgasjön, glömma val aldflg 
den synen: En underbar stilla afton, solen 
som oick ned så vackert, och den lilla rodd
båten~ som sakta gled förbi. Vi minnas väl 
också ordet om: "Leret i krukomakarens 
hand till ett nyttigt kärl, barmhärtighetens 
kärl. Vi skola räcka barmhärtighetens kärl 
åt långväga vandrare och så siäcka deras 

En g""pp dellagare " veckan". 



törst. Vi skola vara kärl, som fyllas av 
barmhärtighet." 

Tankarna gå vidare till lördagens bud
skap ur Gal. 6: l-Il. "Bären varandras 
bördor". Ansvaret är oupplösligt förenat 
med den gåva, som Kristus ger oss. Det var 
något av detta ansvar inför Gud och inför 
varandra, som vi blevo påminda om under 
lördagskvällens möte. Vi fingo då tacka Gud 
för dem, som troget följt den smala vägen 
och vandrat vidare ända in i himmelen. V åra 
blickar riktades på de stora under, som Gud 
gjort med oss. Vi gå icke ensamma. Gud är 
med sina barn, som vilja gå i Hans fotspår. 

Jag tror inte att någon , som lyssnat till 
klockringningen från klockstapeln vid S:t 
Sig frids folkhögskola, någonsin kan glöm
ma dess budskap. Tonerna ljödo ut över nej
den, kallande och manande, och de kommo 
mig att tänka på vår underbara psalm "Fä
dernas kyrka i Sveriges land". 

Gud gav oss underbara dagar av djup ge
menskap, gläd je och ny inspiration för det 
verk, Herren kallat oss till. För allt, jag fått 
mottaga under dessa strålande solskensda
gar, tackar jag Gud så innerligt. Mitt tack 
går även till dem, som fått vara villiga red
skap i Guds hand. 

H arriel . 

SINIMS LAND 

Keswick konferensen 1950 
(Fort..-. fr. sid. 15 4) 

En annan ny medhjälpare var T. B. Rees, 
en man i fyrtio-års åldern, som under vinter
tiden brukar samla den väldiga Albert Hall 
i London full av ungdomar varje lördags
kväll och som i de mötena sett stora resultat. 
Han hade här på konferensen hand om de 
dagligen återkommande ungdomsmätena dit 
ingen som är mer än trettio år gammal hade 
tillträde. 

Några möten förtjäna att särskilt nämnas. 
Ett av dem hålles för dem, som kommit från 
andra länder och som kommitten en efter
middag bjuder samman till ett te-samkväm 
i det lilla tältet. Först hälsas man vid dör
ren av någon kommitteledamot, och sedan 
bjudes man på te och kakor och får tillfälle 
att bekanta sig med de många utlänningar
na. Det är ganska lätt, eftersom var och en 
bär ett kort på bröstet, där namn och land 
står tecknat med tydliga bokstäver. Här möt
tes kineser, fransmän, afrikaner, indier, ja
paner, amerikaner och folk från flera j~n
der i Europa. Efter ett hälsningsord av herr 
Mitchell gavs tillfälle till mig att frambära 
den hälsning som Prins Oscar Bernadotte 
hade sänt med ut till Keswick och i vilken 
han tackar för gemenskap under många år 

Sekr. Johanson och husmodern pel folkhögskolan, fräken Almfjt·ist. 
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och uttalade sin välsignelseönskan för tid 
som kommer. Hälsningen mottogs med stor 
tacksamhet av den representativa skaran. 

Oförgätlig är även nattvardsstunden den 
sis ta kvällen , när alla dessa deltagare få för
enas omkring sin Herre och Frälsare. Med 
stOr rrecision försiggår hela denna svårorga
niseraJe stund. Man sitter i sina bänkar och 
ett åttiotal bröder från olika länder och ra
ser tjäna på var sitt lilla område i tältet. I 
.år leddes stunden av d :r Scroggie, som höll 
skriftetalet. Stilla bäres gåvorna ut och skif
tas från den ene till den andre. Ingen sång 
förekommer utan en helig tystnad sänker 
sig Ö\·er alla. Men ingen undgår att förnim 
ma Frälsarens närvaro, och med ens blir den 
"Väldiga devisen över plattformen: "Alla ett 
i Kri stus Jesus" en levande verklighet. Med 
denna stund avslutas konferensen, och ska
rorna skiljas åt alla håll. Men kvar står tan
ken om de kristnas enhet, om den välsignel
sens fullhet, som stå r öppen för var och en 
som tror, om kallelsens höghet, att man får 
gå ut i Mästarens tjänst och om gemenska
pens rikedom, som man nu upplevt tillsam
mans med alla dessa människor, vilka älska 
och vilja tjäna Herren. 

De flesta hinna nog med ett besök ute i 
den lilla kyrkan vid Crosthwait, bara någon 
cng. mil från staden. Den är byggd 553 och 
inne i denna gamla helgedom kan man inte 
undgå att känna, hur släktleden vandra 
förbi medan Herren förbliver densamma i 
evighet. På de slitna stegen upp till altaret 
kan man märka, hur många det varit som 
här sökt sig fram till n:idens tron. Keswick 
är inte en plats där man i går planterade kor
·ds fana, nej , under århundraden har evan
geliets ord förkunnats här och bjudit män
niskorna fram till Guds fullhet. 

Så kunna tider och former skifta, men 
Gud möter än i cher dem som söka honom. 

c-- Ar/hm lohailSon. 

Bed för missionärerna! 


Skriv till missionärerna! 


Missionstidningen Sinims Land 
Med anledning av att vår tidning under 

sommarmånaderna juni·- september endast 
utkommer med ett nummer i månaden är 
detta nummer för den 15 sept. det enda som 
utkommer denna månad. Från och med ok
tober hoppas vi såsom vanligt kunna sända 
ur två nummer i månaden. 

Bönemötena för SMK i Stockholm 
Tisdagen den 19 september kl. 19.30 bör

ja vi åter med bönemötena på Missionens 
expedition, Drottninggatan 55. Dessa böne
stunder hållas sedan i regel varje tisd ag 
samma tid, och vi inbjuda varmt till delta
gande i dem. Må vi dit så är möjligt samlas 
till gemensam bön! 

Syföreningarna för SMK 
Syföreningarna för SMK i Stockholm 

börja höstens arbete med en gemensam sy
fören ingsdag på Missionshemmet, Duvbo, 
onsdagen den 20 september kl. 12. Alla sy
förenings medlemmar hälsas varmt väl
komna I 

Syföreningen n:r 1 inbjudes till höknarna 
lisa och Hildur Blom, Kärrbössevägen 9, 
Älvsjö, torsdagen den 28 sept. Av resa från 
Centralen kl. II :45 med tåg till Älvsjö. 

Syföreningen n:r 2 inbj udes av fruarna 
Judit Högman och Maja lindberg tdl Mar
ga reta Hushållsskola, Drottninggatan 69, 
onsdagen den 4 okt. kl. 12. 

Syföreningen n:r 3 inbjudes till höken 
Sigrid Sucksdorff, Igeldammsgatan 16, fre
dagen den 29 sept. kl. 18.30. 

KinaIänkarna i Stockholm 
Torsd agen den 21 september kl. 19.30 

samlas "kinaiä nkarna" på Miss ionens expe
dition, och vi hoppas att många komma med 
då för att börja höstens arbete. Glöm ej att 
j ust Din insats behövs i \'ilet arbete! 



Thure A. J. Carlson 

70 år 


Missionsläraren Thure A. J. Carlson, Jön
köping, sedan år 1936 ledamot av Kommit
ten för Svenska Missionen i K ina, fyller den 
23 september 70 år, och vi vilja med anled
ning av bemärkelsedagen framföra våra var
ma lyckönskningar. 

Många äro de, som med tacksamhet tän
ka på sjuttioåringen och på hans insats inom 
olika ve rksamhetsområden . Bland dem äro 
också vi inom Svenska Missionen i Kina. 
Han har under en lång följd av år visat kär
leksfullt och varmt intresse för SMK: s ar
bete, och det har förunnats honom och hans 
maka att gc sin dotter, fröken Ella Dahle, 
till Missionen. Ellas tid såsom missionär 

Missionsarbetet i Ja pan 
Då detta nummer av v;lr tidning kommer 

läsekretsen tillhanda, har antagligen missio
närsparet Aspberg kommit till Japan, och 
tiden är inne för avgörande av viktiga f ril
gor i samband med bestämmande av fält och 
ordnandet med missionärsbostäder. Vi viI ja 
därför nu rikta en varm vädjan till Missio
nens vänner om att bedja Gud leda sina tjä
nare. Bedjen också Gud förse med de me
del som behövas för vårt arbete i bitcle Kina 
och Japan I 
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vdtlnfng 

Hudson Taylor som ung missionär 

(Forts . fr. föreg. n :1') 
De ville gärna besöka en stad, som hette 

Tungchow, och gåvo sig i väg i riktning mot 
denna stad. På vägen varnades de från att 
fortsätta. De skulle kunna råka ut för lag
lösa soldater. Men de trodde sig vara på. 
Guds viljas väg och fortsa tte. l stadens ut
kanter tyckte de det var komiskt att bli kal
lade "svara djävlar", ett namn som de fingo, 
emedan de voro klädda i svarta kläder. Det 

blev ej så lång. Herren tog snart sin tjäna
rinna hem till sig. Men tiden var säkerligen 
icke utan frukt. Och ett resultat av den gå
van och den missionsgärningen var en för
djupad gemenskap med familjen Carlson, 
och därför äro vi mycket tacksamma. Mis
sionslärare Carlson har också såsom ledare 
för Kinese rnas Vänner i Jönköping och i 
egenskap a v ledamot i vår kommitte skänkt 
Missionen värdefullt stöd, för vilket vi äro 
mycket tacksamma. 

Innerligt önska vi, att högtidsdagen må 
bliva ljus, lycklig samt rik på välsignelse, 
och att framtiden må bli präglad av Guds 
godhet och nåd. Sjuttio år är j u ej nu för 
tiden någon hög ålder, men kanske är det 
ändå lämpligt att vid en sådan högtidsdag 
som sjuttioClrsdagen påminna om ordet i Ps. 
92: 14, l S : "Ja, sådana äro planterade i H er
rens hus; de g rönska i vår Guds gårdar. 
Ännu när de bJiva gamla, skjuta de skott, 
de frodas och grönska ; för att de skola för
kunna att Herren är rättfärdig. min klippa, 
han i vilken orätt icke finn es." Vi påminna 
om dem på vår käre Väns högtidsdag och 
tillönska honom en rik uppfyllelse därav. 
Vi hoppas att ännu länge L1 behålla vår vän 
i arbetet härnere, oss och hans närmaste till 
rik glädj e och välsign.else. 

Martin Lindell. 

161 



SINIMS LAND 

dröjde emellertid ej länge, innan de, lik
som Kristen och Trofast på Fåfänglighetens 
marknad enligt Kristens resa, blevo gripna 
och misshandlade. Ja, en stOr skara krävde 
att de skulle dödas. De grepos aven någo t 
överförfriskad soldat, som uppeggades av ett 
dussintal kamrater, och fördes med hast till 
staden, dit de anlände slagna och utmattade. 

I staden fördes de till rådhuset, där borg
mästaren bodde och utförde sitt arbete. Han 
tog vänligt emot missionärerna, lyssnade till 
deras förkunnelse och gav dem tillåtelse att 
predika. Några rådhusvaktmästare sändes av 
borgmästaren för att eskortera missionäre rna 
genom stadens gator, och dessa vaktmästare 
väckte stort uppseende, då de banade sig väg 
genom att använda sina h år flätor som pis· 
kor 1 

Hudson Taylor gjorde också ett försök 
att komma till Nanking, den stora staden 
omkring 30 sv. mil Erån Shanghai, där Tai
ping-upprorets ledare hade sitt huvudkvar
ter. Det lyckades ej, men han reste i stället 
tillsammans med en missionär Burns på båt 
i de olika kanalerna och floderna i söd ra 
Kiangsu och norra Chekiang och besökte 
många städer och byar för att predika evan
gelium. 

I allmänhet rönte de ett gott mottagande. 
Hudson Taylor fann ut, att det var lättare 
att vinna vänner bland kineserna, om man 
var iklädd kinesiska kläder, och missionär 
Burns beslöt a tt följa hans exempel. I ett di
st rikt kastade emellertid onda människor 
stora lerklumpar pä båten, så att ett tak fö r
stördes. De hindrades sedan från att göra 
ytterligare skadegörelse genom kraftiga regn. 

Efter nyssnämnda resa besökte Bums och 
Taylor Swatow, en av städerna i södra Kina, 
där engelska köpmän då handlade med 
opium och även tog del i handeln med ku li
kontrakt, vilket i praktiken var förtäckt slav
handel. Där funnos alltså engelska köpmän 
men icke missionärer. Befolkningen var lag
lös och bitter motståndare till utländskt in
flytande. Trots dessa svåra förhållanden och 
en fruk tansvärd värme började de båda 
missionärerna ett gott arbete där. 

Hudson Taylor maste emellertid resa till
baka till Shanghai för att hämta med icin och 
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kunde sedan ej återvända till Swatow. Vä
gen var absolut stängd, och missionär Burns 
tillfångatogs och sattes i fängelse. Taylor 
reste då till Ningpo, en stad i Chekiang, och 
stannade där under den tid , som ännu åter
stod av hans första period i Kina . 

Gud välsignade hans arbete, och själar 
ble\'o vunna för Kristus. En dag läste och 
begrundade han Guds ord , och maningen: 
"Varen ingen något skyldiga I" grep honom , 
så at t hela hans liv blev förändrat. Missions
organisationen, som han då tillhörde, upp
tog lån, och Taylor kände sig tvungen att 
därför begära sitt utträde. Det skedde emel
lertid i en vänskaplig and a hos både Hud
son Taylor och missionsorganisationen. Från 
den stunden måste Hudson Taylor lita på 
Gud och Gud allena för att få sina behov 
fylld a. 

Gud lät honom icke komma på skam. 
Taylor gjorde mycket för att hjälpa de fat
tiga, och detta gjorde, att han ibland råkade 
i trångmål. Hans egna behov såväl som deras. 
som voro beroende av honom, blevo dOl. k 
alltid fyllda. Han blev anmodad att taga 
ledningen av ett sjukh us, och även där fick 
h an se huru Gud infriad e sina löften . Alla 
materiella behov fylldes, och andliga väl
signelser skä nktes därjämte. Hudson Taylor 
gifte s ig med frök en Maria Dyer, dotter till 
en av de första kinamissionärerna, och han 
fann huru underbart Gud i henne fyllde be 
hovet aven maka, som kunde bliva honom 
till hjälp. 

År 1860 måste han, uttröttad av allt sitt 
arbete, återvända till hemlandet. Han tog 
då med sig en kinesisk medhjälpare, Wang 
lae-djun för att under semestern få hans 
hjälp med översättning av Bibeln och annat 
litterärt arbete. 

Då han anlänt till England , förklarade lä
karna, att det var omöjligt för honom att 
återvända till Kina. Atminstone skulle det 
ta åratal, innan han kunde tänka därpå. 
Visst blev h an nedstämd av detta utlåtande, 
men han satte sitt hopp till Herren. Var lä
ka.rens uttalande s ista ordet, eller hade Gud 
ännu något 	att tillägga) 

(Fritt efter " Young China") 
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Redovisning 
för medel influtna till Svenska Missionen i Kina under augusti 1950 


Allmänna missionsmedel 	 1157. D: o i Åsen 2/8 24:40 
1158. D :o i Björkö 12/8 18: lO

1108. E. M ., Ramda la ......... . 10 : 1159. Bjö rkö Mfg, årsbidr. .... ... .. . 40: 
1110 . L. O ., Sthlm 	 10: 1160. Ö. H . K. U- d, Vetianda, rese· 
1111. H. R. , Uppsala, i sI. för bl ommor bidr. .... ... .. . . . 70:

vid John Swenssons bår ....... . 10:  1161. Koll. i Ulriksda l 13/8 . ... . .. . 50:85 

1112. H .o. I.]. , Gbg ...... . . . . 20:- 11 62. c. S., Björköby . ...... . . . . . 10:
11 13. B o. K. L., Sthlm . ......... . . 20:- l165 . A. G., Sthlm ....... . .... . . 25: 
111 4. " l " ... . . . ....... . .. . 100:- Il66. Med le ]uniorfören. Med le . . . 75:
111 5. I. B., Duvbo . ........... . . 15 :- 1l68. L. o. R. K ., till våra kära hem
1116. A. L. , Bromsten , till Emma An- gångnas minne . ... . ...... .. . 20:- · 


dersons minne . .. . 5:- 1170. A. o. K. ]. k, N orrviken, i st. 

111 8. "Ps. 23: l " ... ... . . ..... . ' .. 50:- för blommor vid ] en ny N ordfors, 

1119. G. o. E. A-n . . .. . Örebro, bår .. . ... . ........ . 15:50:
11 20. Onämnd, gm I. P., Vejbystrand 15 :- 1171. F . B., Ängelholm . .. ... . ... . . 50:
1121. En vän gm d:o .. . . ..... . . 50:- 1l72 . G. H., Visby , till minne av ]enny 

1122. S. O , Mariestad, " födeJsedags- Nordfors, Örebro ...... . .... . 10: 

blommor 	 1) '- ll 73 . A. S, Gbg ........ .. .. .. . . 10: 
11 25. L. o. H. B, en bl omma vid John ll74. Betelgruppen, Fåker ..... . .. . . 25:-


Swenssons, Uppsa la , bår 5:- ll 75. D: o Hackås .. ... . .... . . . . 28:2 > 

ll 76. V. P ., Nk~ .... .. ........ . . 20: 1126. M . N., Örebro ..... . ... . . . . . 35:

1127. Onämnd '" ...... . 20: 1177. "Minnesblomma på 21·årsdagen" 2 l :-· 
1178 . Yngl. Fören., libanon, Gbg, till11 28. Till Ingeborg Ackzel ls underh. 20:

1129. "Tackoffer" ..... . . . .. .. . . . 15 :- 500:-
Ake Haglunds underh .. .. . .. . . 

1179. T. P. o. K . S., Hbg .. . . 100:11 30 . Koll. vid Kinakretsens möte i 

1180 . F. P., Björk linge ... .. . ... ... . 50:-
Skelleftehamn 31/7 . .. . ... . ... . 36:
11 82. Södra Skärs tads Jungfru. o. Yng11 31. " Hovåsvä nnerna 2/8" .... . . . . 85: lingafören. . ..... ....... . . . 80:1133. F. B., Sollefteå ........ . .. . 10: 

11 34. Onämnd ............ . 100 : 1183. A. S., Björköby .. ... ..... . 50: 
1184 . A. k, Södertälj e ... . 10 :1135. "En 60·årings tackoffer" ..... . 100:

11 36. M . N .. Örebro, till Hilma l ars  1185. C. R., Gbg, i st. för blommor vid 

sons, Kumla, minne ......... . 5:- ]enn\' Nordfors , Öreb ro, bår " 25: 

1186. H. Å., Strövelstorp . .. .. 50:1144. S. N., en bl omma på John 1187 . ]. A. N. , gm A. B., Skellefteå 10:-
Swenssons, Uppsal a, grav 10:  1188. M. N ., Örebro, R. L. , Skara, i
1145. ]. L. S., Malmö ..... . ..... . 	 4:  tacksam hågkomst av vår vän1147. T. S., V äxjö, gm N. E., Åryd .. 	 3:  .Tenn y N ordfors, Öreb ro ... . 20:1143. M. o. ]. M., Tranås 50: 11 89 . Släktingar och Vänner i st. för 
11 49. Koll. på Hbgs K.FUK 51 :20 blommor till minnet av Jenny1150. 1. o. M. R., i st. för blom- N ordfors 	 500: mor på Ester Bengtssons grav .. 10:

1190. K. o. E. R-II, ]kpg. i st. fö r1152 . "Gossa rna N." ... .. .. .. . 10:  blommor vid vår vän Ellen Stand11 53. l änkarnas gåva vid "veckan" på stedts bår .. . ..... . 10:Sot Sig frid s folkhögsko la , Väx jö 1.255: 
1191. "Tack för Holsbytiden" .. . 200: 1154. "Tack för somma ren 1950" 300: 1192. Tackoffer R. J ., Vetianda 50: 1155. S. A . A., H öganäs 50: 
119 3. D :o S. L.. d:o .. .. .. . 25: 11 56 KoJ I. i lidhult 1/8 16:50 
 11 94 . " Tack n1in Gud för vad som 

varit. tack för allt vad Du beskär" 200: 
11 95. H . E, Mjölby '" 10: 
11 96. M. P., Västanfors 25: 
1198. Koll. vid försa ml.·afton i Åryd


Den 13 okt. 26/8 ....... . 42:
anordnar Svenska Missionen i Kina kl. 19.30 	 ll99 . D:o vid Högmässan i d: o 27 /8 .. 97: 

1200. Miss ionsvän, Bjärnum 100: avskedsmöte för familjen Haglund j festvå · 
120 1. A . N ., u :o, tackoffe r 30: ningen på Hushållsskolan Margareta, Adolf l202 . Till minnet av Em ma Anderson 100: 

F red riks kyrkogata 10. Välkomna' 1203 . E. L, Uppsala .. . . . .... . .. . 25: 
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1204. A H, Södertälje 10:- 1132. Redbergslids Syfören., Gbg, till 
1205. Syföreningssammandragning i lärareutbildning . .. ... . 250:-

Skelleftehamn 17/ 8 · . ... 25:- 1137. H . 1., ÄJgarås, till Maria Petters
1206. M. R ., Agunnal'yd · 1 •• .. . 40:- sons barnh. . . '" ...... . 25:
1207. E. o. E. D., Sandviken 100:- 1138. "Tackoffer", till Ershammars att 
1208. K D., Björköby 20:- anv. efter överensko, gm A. B., 
1209. X. Y. Z., Sthlm ." . · . 50 :- - Skellefteå ........ .... .. . 50:
1210. A. o. K S. , Gbg, "At Herren" 40:- 11 39. Vännerna Z., till d:o gm d:o .. 10:0. _ 

1211. A. o. P. ]., Vännäsby 5:- 1140. l. B., till d:o gm d:o .... . 25: · 
1212. A. H., gm d:o .. · . 2:50 114 l. S--d, till d:o gm d:o .... .... . 15: 
1213. E. ]. A., gm d:o .. . · . 2:50 1142. A . B., till d:o gm d:o . o .. ·· .. 20 :
1214. N. c., gm d:o · . 1:- 1143. F . P., till d:o gm d:o ....... . 30:
1215. H . gm d:o ... . · . ., . 3:- 1146. l. K, Klintemåla. till barnh. 50: P' o' 
1216. M. O., gm d:o · . . .. · . 2: - 115l. H. N., Skellefteå, till Maria Pet
1217. H. ]., gm d :o · . .. . 1:- terssons barnh. 50:
1218. H. A., gm d:o . . · . . . . 1:- 11 63. A. A., N. Strömfo rs, till d:o ... 25:

' 0 •1219. S. ]. , gm d:o .. . .. . 0 1 :- 1164. D:o till Maja lundmark, att anv. 
1220. M. O., gm d:o .. . . . ... . · . 1:- efter gOltf. 25:
1221. H. , gm d:o o. .. . . . . · . · . 1: - 1167. H. V .. Gävle, till :Maria Petters
1222. R.V., gm d :o .. · . 10:- son föl' d:o 10: 
1223. N. L, gm d:o ... .. . 10:- 1169. Barnhemsvänner i ÄJgarås, till 
1224. N . N., gm d:o 2:- Maria Pette rssons barnh., gm H. J. 25:
1225. M. H, gm d:o . . · . .. . · . · . 2:- 118 l. F. P., Björklinge, till d:o .. :.. 50: 
1226. H. H., gm d:o .. 2 50 1197. ]. N., Kalmar, till d:o ....... . 50:

Kronor 5.711 :80 Kronor 9 10: 

Allmänna Missionsmedel 5.711:80 
Särski lda Ändamål 910: 

1l09. l. O. Sthlm, ti II barnh . i Sinan 5: 
1117. Sparb.-medel från barnen vid Summa under AttgllJli m(lnad 1950 


Kyrkbygdens sm:iskola i lockne, Kronor 6.621 :80 
till Hanna \'(fang, a tt anv. efter 

Särskilda ändamål 

ivred var7nt täck till ,oar/e gi'Mre!
gottE. .. ............... ... . 25:

112 3. V. N., till Ella Nil ssons, att anv. "[oPel Herren, mIn Jiä/, och föro~ät icke, ,'ad 
ef ter gottf. . o , ......... 100:- gott h(m har gjort." 

1124. H. N., Kri stianstad, till d:o · . 50:- Ps. 10 3: 2. 

INNEHALL: 

Kesw ick·konferensen 1950. - S.M.K.-veckan på S:t Sigfrid. - Från Red. och Exp. - Thure 


Carlson 70 år. Ungdomens avd. - Redovisning. 


Expedition: Drottninggatan 55. Telegramadress: "Sin im", Stockholm. 

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


Gumm esso m Boktryck <." ri AB Stockholm 1950 
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NR 15 - 55 ARGAl'1GEN PREN.-PRIS KR. 3: 15 oktober 1950 

Den kristna ungdomen och missionsarvet 
A v Arthur lolJanson 

När man skall söka samla några erinringar 
(lm den kristna ungdomens ansvar för mis
sionen, bör man inte endast komma med go
-da råd. Man blir nämligen snart övertygad 
-om att den kristna ungdom, som står med i 
uppgiften, gö r det med brinnande intresse 
Dch helhjärtad vilja. Därför ha vi sökt ploc
la ut några saker, som under ungdomsvec
Kor , vid samtal och debatter gång efter an
nan kommit fram och som kristen ungdom 
·önskar veta något om. Alla känna väl bll, 
att tiden vi leva i, är mycket olik den mo
derna missionsepokens nådetid, som kom 
till kyrkan i samband med en förnyelse av 
.ansvar för de färgade folken. 

Världen var ju då uppdelad i tvenne sto 
ra delar, den ena genomträngd av kristen 
kultur, den andra av hednisk. Missionären, 
som skyndade åstad med sitt budskap, kom 
för at t "rädda själar. undan evig död" . Han 
var gripen av den färgades nöd och vi lJ e 
rädda honom till livet. Sändebudet, som kom 
från västerlandet, blev ofta mottaget som ett 
högre väsen, och när hedningen sedan lär
.dc känna all den makt, som stod bakom den 
-vite: ekonomisk, politisk och militär, då er
for denne d jup respekt och menade, att en 

så mäktig ras även måste ha en mäktig Gud. 
Världsmissionen växte fram med oemot
ståndlig makt, och folk efter folk kom in 
under Kristi evangeliums ljus. 

Nya tider ha kommit nu. H emma i mis
stOnsländerna har sekulariseringen nått långt, 
och respekten för andliga värden är inte 
längre för handen. Kolonialländerna stå nu 
i stort sett fria från den vites herravälde, 
u nga kristna kyrkor finnas ute på missions
fälten, ett nytt självmedvetande har vuxit 
fram, som gör att den färgade in te längre 
ser upp till den vite som sin ledare. Hur 
skall man i dag tänka om missionen' 

Helt naturligt kommer den eskatologiska 
fr;igan på tal, när ungdom tänker över mis
sionsgä rningen . Det \;l[ ju en tid, n ~i r den
na. sak dominerade kristen tanke olh teo
log i. "Snart kommer Kri stus och nfid ens dag 
ä r slut." Hela eskatologin, så som den levde 
i många av de ivrigaste missionskretsarna, 
rörde sig om dessa skrämmande ting, en 
stängd dörr, lampor som slockna, en försum
lig tjänare som kastas ut i mörkret, en värld 
som störtar samman, stjärnor som falJa från 
himmelen. En kärv domedagssyn behärska
de allt, och man hade glömt, att en gång var 
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'	 eskatologin "det ~ saliga hoppet", en ljtrvlig saml"ingen skall föras vidare ut till alla brö" 
skörde-dag, då allt skulle bärgas, som länge derna på jorden~ En större anspråkslöshet 
vuxit på Guds åker. Guds handland~ skym- behöves efter den propagandans renässans, 
des bort av all den mänskliga ivern, hans som vi upplevt i västerlandet, och som ofta 
kärleks tankar om jorden förbyttes i do- funnits även i kristna kretsar. Fransiscus lär
mar som skulle utplåna allt liv. de oss ju att en av de heliga dygderna är-

Unga människor ha svårt att följa de äld- höviskhet. 
re på sådana tankebanor. De ha alltjämt kvar Kallelsetanken är ett aJltjäp1t återkom
det unga livets hoppfulla glädje. De dröm- mande ämne i alla dessa sammanhang. Man 
ma alltjämt om en bättre framtid. De se inte måste glädjas åt att kallelsen med åren bli 
med samma skräckfulla blick som vi på mor- vit alltmer luthersk, kommit att bestå av ert 
gondagen. Detta gör att vi, i stället för atL _ vjlni i,g_ eIl15d vardagsgärning, antingen den
tvinga de unga att övertaga det som för dem na utföres på en missionsstation eller i hem-
är onaturligt, borde pröva om alla våra tan- församlingen. Kallelsen gäller för de unga 
kar om eskatologiska skeenden och minna i dag mer tjänsten än fältet, mer den hän
varandra om att historiens Herre lever och givna troheten än det äventyrliga i heroisk 
har tänkt stora, goda tankar om sin mänsk- offertjänst. livet har på nägot sätt blivit 
lighet. Aposteln tvingades att varna sina heligt. Ofta känner den unge inför berät
vänner för faran att "förlora besinningen så- telse;n om den bestämda kalleben, som nå-
som om Herrens dag redan stode för han- gon fått , att han själv saknar en så utpräg
den". Vi känna icke dagen ej heller stun- lad kallelse. Mer än vi vilja erkänna står det
den, och missionsarbelc~ måste fä bli en ta om kallelsen samman med vår egen tid 
glädjefylld tjänst åt den Gud , vars tankar vi och de omständigheter, som förde oss ut i 
icke förmå följa , men vars hjärtelag vi nå- gärningen~ Detta blir för oss normgivande, 
got anat genom Kristus Jesus. och vi mena att ingen annan väg finnes. 

En annan sak som ofta kommer P:l tal är Kanske vi geno~ den. und~rliga o~äker~et, 
kr istendomens egenart. Unga människor äro som pnu råder. pa mlsslonsfalten, Jatt hJalp ' 
inte nöjda med eldiga talares högljudda för- att pa nytt beslOn.a, att kallelsen ~aller tJpans
säkran att den kristna läran är den bästa av ten, var denna tpnst an skall utforas. Manga 
a lla . Evan~diets överlägsenhet ligger ej pä u~ga e~fara ddta .som en stor befrielse. Att 
ett sådant plan. Visserligen kommer tron av vanda ater Eran faltet betyder lOte att man 
p redikan men icke av vad slags predikan SVlbt Guds kallelse utan man lever alltfort · 

som helst. Västerlandet är inte den enda del i den. 
av världen, där människor ha förmåga att Ännu ett ting växer gärna fram ur dessa~ 
tänka. Ä \eT1 andra religioner bära inom sig ungdomssamtal, och det är tanken på den 
en avglans av Guds härlighet, ehuru den bli- världs\~ida enheten, den sanna kristna kyrkan 
vi t skymd av många ting . D en tjänare, som på jorden. Tänkande ungdom förmår inte 
idag gå r ut för att för kunna Kristi kärlek, h Ila fast vid sådana detaljer i tolkningen 
måste lära sig sann ödmjukhet inför de av kristet församlingsliv, som kanske för 
mä nniskor och de tankar, han möter. Föc- fäderna betytt oändligt mycket. Den Ser lda
syn thet, villig het att lyssna till den andre, rare fram emot att O1otsättninp'l rna inom 
Sj älvbesinning inför evangdle~, av vars här- den kristna kyrkan måste kunna öve rvinnas, 
l ighet vi änd å skådat allenast en strimma, att fanatismens tid skall upphö ra, att trång-
är utgångsläget för mission idag så som unga synth C'l och ofördragsamhet måste smälta 
människor se d t. D e våga inte tänb sig at t ned inför Kristi rika kärlek. 
komm a t ill de icke kri stna folken m ed en Vi ha mött mång:! unga, som förnummit 
samling läro r allenast, utan de vilja ö\'er- smärtan över sönJ ringcn bland de kristna 
b ri nga en uppen barcl<e av den g udomliga på ett djupt och äkta sätt. S:ikerligen skall 
kärl ek, som bröt in i värl den genom Jesus detta lidande inl<.: vara förgäves. Kan man 
K ri stus, och som nu genom den kristna för- inte vänta e;l undc!'har tid över Kristi kyrk3
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Nyheter från SMK:s Förlag 
Vår missionär, fröken Ingeborg Ackzell 

har på vårt förlag utgivit en liten bok om 
Wang Teh-seng, en Herrens tjänare på 
SMK:s fält. Boken är i det närmaste färdig, 
·och torde snart kunn9. utsändas. Rekvisitio
ner mottagas alltså tacksamt. Priset är 1:
kr. 

Missionskalendern Hans Stjärna i Östern 
är också under tryckning och kan snart ex
pedieras. Den är i år av samma format och 
sidantal som närmast föregående år, och pri
set är också detsamma: 2: 75 för häftat ex., 
3' so för kart. och 4: so för klotband. Ka
lendern innehåller värdefulla artiklar om 
förfluten tid och intressanta, upplysande ar
tiklar om Japan, vårt nya missionsfält, m. m. 
Vi hoppas att upplagan snart skall bliva slut
såld, och rekvisitioner mottagas tacksamt. 

I samarbete med Svenska Allians-Missio
nen utgiva vi en levnadsteckning, som väl 
också nu torde vara under tryckning. D. E. 
Hoste, vilkens Ev skildras i denna bok, var 
Hudson Taylors efterträdare såsom ledare 
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för Kina Inlandsmissionen och känd även 
värt land, som han besökt. Vi hoppas att 
denna levnadsteckning skall bli till stor väl
signelse bland Missionens vänner. 

Bönemötena för SMK 
Det är oss en stOl' glädje och förmån att 

våra tisdagsbönemöten nu åter börjat anord 
nas. Varje tisdag kl. 19.30 kommer en liten 
skara till SMK:s expedition för gemensam 
uppbyggelse, för att få del av de senaste 
tacksägelse- och böneämnena inom vårt ar
bete och för att frambära bön med tacksä
gelse. Gärna skulle vi önska att flera kunde 
komma med och taga del i våra bönestunder. 
Välkomna! 

KinaIänkarna i Stockholm 
samlas pä Missionens expedition den 19 ok
tober kl. 19.30. Förutom missionsmeddelan
den och en bönestund hoppas vi då att få 
en stunds samtal om kommande söndags pre
dikotext, Matt. 25: 14-30. Texten talar om 
anförtrodda pund och innehåller säkert myc
ket av värde för oss alla. Varmt välkomna I 

SMK:s syföreningar i Stockholm 
S)'föreningen n:r 1 samlas den 19 okt. kl. 

12 hos fru Emy Esseen, Tranehe rgsvägen 41. 
Syföreningen n:r 2 samlas hos fru Bertha 

på jorden, när våra kära i missionsländern1, 
som nu börja känna sin egenart, komma 
med sina bidrag till det kristll3. livets beri
kande I Indiens, Kinas och Afrikas folk ha 
säkerligen gåvor att skänka oss, en inle
velse i Kristi An.des fullhet, som vi ännu 
icke nått fram till. Kristen ungdom bävar in
för de färdiga lösningar av problemen, som 
de ofta möta i hemlandet, och frågar med 
undran. varför vi stänga till för allt det nya 
som Gud har i beredskap för sin värJd. 

Det är gripande att tänka på den skara 
av unga som i dag står inför Mästaren och 
förnimmer hans kallelse. Ungdomen räk
nar icke med vad det kommer att innebära 

. a\' bördor, av kamp, av offer. Den svarar i 

dag med glädje sitt bl)'gsamma "här är jag, 
sänd mig". Det vore gott om den äldre krist
na generationen inte endast komme med si
na mer eller mindre värdefulla omdömen, 
utan att den även kände huru Kristi rike är 
nära, hur det alltmer kommer och hur väg 
skal! banas, där nu oländig mark hindrar 
kärleken att gå vidare. Hindren äro många, 
men än i dag är Mästaren oss nära och går 
före oss mot framtiden. Väldiga ting mötte 
honom, då han en gång levde ibland oss, 
men han gick rakt igenom stormen, Så gör 
han även nu. Och de unga som lyssna och 
följa vare välsignade i sin lydnad för Hans 
bud, 
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Svenska Alliansmissionen _SO år 

" i 

En stor missionshögtid har hållits i Jön
köping_ I inbjudan, som nådde också under
tecknad, meddelades, att högtiden ej skulle 
bli så stor, emedan Alliansmissionens inre 
mission, som förr bar namnet Jönköpings 
Missionsförening, 1953 firar 100-årshögtid. 
Vi som voro med fingo dock fira en hög
tid, rik på välsignelse och uppmuntran, var
för vi säkert alla voro överens om att det 
val' en stor missionshögtid. 

Jubileet firades på lördagen och söndagen 
den 30 sept. och den l okt. På lördagskväl
len var mötet av mera privat natur, i det att 
endast inbjudna deltagare ägde tillträde. Sto
r? Missionshuset i Jönköping var då festligt 
dukat till en väldig matsal, där omkring 
200 gäster su tto ned vid dukade bord. Mis
sionsföreståndare E. H. Skooglund talade, 
olika missionärer presenterade de fyra mis
sionsfälten, och flera inbjudna gäster fra m
förde hälsningar. Bland dessa hälsningar må 
särskilt nämnas ett anförande aven, som 
varit missionärskandidat men som på grund 
av häl soskäl ej kunnat gå ut till missio nsfäl
tet. Det anförandet gav ett starkt intryck av 
h ängiven kärlek och trohet inför kallelsen så
väl som av offerlidande för Honom, som va
rit, är och förbllver missionens Herre och 
l\hstare. 

S'öndagen var helt naturligt den stora da-

Ekström, Agnegatan 22, onsdagen den 18 
oktober kl. 12 . 

Syföreningen n:r 3, so m den 6 oktober 
var inbjuden till fru Anna Linden, samlas 
åter den 27 oktober kl. 18.30 hos fröken 
Manda Hökerberg, Rehnsgatan l. 

hJI'.I.1!jllinf( fö r SMK an ordnCls av nämn
d,! syfiJreiJii/.gar onsdageil den 6 dec. på 
KH 'jH:s cUil,ra/förening, Birger larlsgatall 
35 (ingång fldll SlIickarebacken). 

Ella Nilssons adress 
Fröken Ella Nilsson har bett oss meddela 

att hennes adress är: Y. W , C. A., Chioyda
Ku, Kanda, Surugadai, Tokyo. Japan. 

gen 1 högtiden-o Tre möten höllos, alla med' 
mänga talare och ett synnerligen innehålls
rikt program. Dagen var väl ej en vilodag .t 
egentlig mening; men det var en rik och väl
signad dag, då säkert många, som ej voro 
sil. starka, ändå kände, att de måste vara med: 
för att ej gå miste om det värdefulla som 
gavs. Och var någon borta från något möte, 
så ångrade man det nog sedan, då man fick 
höra om hur det varit. SÖndagens möte kl. 
IS var mest talrikt besökt. Ähörareantalet 
beräknades då till 2.000. Vid detta möte in-
vigdes en ung man, Karl Frandell, till mis
sionär i Japan. Några av Svenska Allians
.missionens missionärer äro redan i verksam-
het dä r, men detta var den förste inom den
na mission, som avskildes för detta nya mis
sionsfä lt. 

Svenska Alliansmissionens yttre missions-
gärning grundlades för SO år sedan av Fred
rik Franson, den mycket nitiske och självut
givande missionsmannen. Hans namn nämn
des helt naturligt ofta under högtiden och. 
ä ven deras namn, som Franson fick att bli 
ledare för den nya missionsorganisationen : 
kyrkoherde S. E. Hagberg, överlärare K. E. 
Johansson, bankkassör O. Bång, stadsfogde 
1<. 1\. Rundbäck och apotekare E. Sandblom, 
Man kan nog utan överd rift säga, att något 
av den hänförelse, som Franson ägde och 
fick nåd att förmedla till andra, alltjämt 
gjorde sig förnimbar. Offergåvorna vid hög
tiden Llppgingo, tror jag, till omkring 9.000
kr. , och säkerligen vände många deltagare
åter från jubileet med en bön till Gud om 
att få bli ' gnistor, som spredo hänförelsens
eld vidare. Blive de bönerna besvarade, och 
må Guds rika nåd och välsignelse alltfort 
vila över Svenska AJliansmissionen I Svenska 
Missionen i Kina har erhållit mycket värde
fullt stöd från denna mission, och vi äro 
tacksamma för den gemenskap, som vi fått 
känna med våra vänner där. Med tacksam
het och glädje frambära vi våra varma väl
önskningar och vår tillönskan om en rikt 
välsignad och framg~ngsrik gärning under' 
kommande tid. 

Martin Lindell. 
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På resor. 

Vetianda är inte någon stor stad i Jönkö
pings län, men väl en plats varifrån många 
.missionärer och andra kristna arbetare i se
nare tid utgått. Svenska Miss ionen i Kina 
h ar många vänner i den bygden, och syför
eningar, ungdomsgrupper och krets förening
:ar hjälpas åt att underhålla flera missioQärer 
inom vår mission . Ofta ha våra missionärer 
Dch sekreterare gästat denna stad och städse 
funnit intresset för missionen lika brinnan
de. Pastorn i Miss ionskyrkan, Brånäs, ger 
ett vä rde fu llt stöd åt alla dem som arbeta för 
yttre mission, likaså våra förtrogna vänner, 
höknarna Elisabeth Anderson och Ella Jo
sephson , vilka med aldrig tröttnande nit tjä
na som sam manhållande länkar i arbetet och 
själva gå före med ett strålande exempel på 
e t: av Kristi kärlek skapat offersinne. Inte 
långt från denna lill a väna stad ligger Hols
bybrnnn, en viloplats där under sommarmå
naderna flera hundra gäster bruka bo på 
pensionatet och där allt går i kristen regi. 
Det är här den vart tred Je å r återkommande 
kursen för missionärer hålles och Holsby
brunn har blivit en samlingens och den krist
na enhetens plats framför många an d ra i 
vårt land. Vid mitt se naste besök i Vetianda 
hade jag tillfälle att ta la om missionen och 
att und er kvällen predika i missionskyrkan. 

Nästa plats på resan var Säl'sjö, ett sam
hälle som ligger vid stora banan mellan 
Stockholm och Malmö, några mil söder om 
Nässjö. Även där arbetar sedan många år en 
liten krets för vår mission och sänder in si na 
:arbeten till försäljningen som varje höst i 
dec. h ålles i Stockholm. Därtill sam lar man 
in medel i en sparbössa och följer med läget 
på fälten genom brev som komma från mis
sionärerna och genom Missionstidningen Si
nims Land . Fru Elina Ekdahl har i denna 
krets nedlagt ett intresserat och troget arbe
te. Det var första gången min färd gick tiJl 
Sävsjö, och där mötte jag en av våra missio
närer, Åke Haglund, som med sin familj 
kommer att resa ut till Japan i november må
nad. Han kom för K.F.U.M. och hade pojk
möte, jag kom till Kin a-kretsen och K.F . 

UK,. och så kunde vi förenas till ett stort 
möte på kvällen i missionskyrkan där dok
tminnan Pripp hälsade oss välkomna, Hag
lund berättade om sitt möte med japaner un

.der kriget, och jag själv höll en predikan. 
Vi hoppas att någon gång få åte rkomma till· 
denna trevna plats och förena alla de krist
na omkring en bibelvecka. 

Ljungby är en av de mera kända städer
na i Småland och centrum för en god åker
bruks- och skogsbygd. Under den sis ta tiden 
h ar en god väckelse förnummits i Ljungby, 
och många människor, som förr inte alls frå
gade efter Gud, ha sökt och funnit nåd hos 
honom. När jag en fredagskväll skulle pre
d ika i missionskyrkan sade pasto r Henryd , 
att jag en sådan afton inte kunde räkna med 
många åhörare men ändå var den rymliga 
kyrkan väl fylld, och vi hade en god stund 
omkring det stora äm net - mission i Japan. 
Ir,trc,se t för denna nya verksamhet, som på 
ett så underba rt sätt öppnats för den kristna 
miss ionen, behöver samla allt vårt nit tiU en 
ansträngning att nu , när den välbehagliga 
tiden sy nes vara för handen, gå in i detta 
land med evangelium. Vår mission h ar redaD 
8 missionärer dämte, och flera komma att 
resa i höst . 

Under lördagen och söndagen var jag bju
den som talare till Huskvarna missionsför
samlings höstmöte. Denna stad är en av de 
vackraste i vårt land . Den ligger på herg
sluttningarna, som stupa ned mot Vättern, 
en av Sveriges märkligaste sjöar. Kn ap past 
någon annanstädes kan man få se så skiftan
de dagrar som över denna sjö, där vattnet är 
så klart, att man kan se botten på stort d j Llp. 
Ute i sjön, ett par mil från Hu skvarna, l ig 
ger Visingsö, en åldr ig plats där fordom be
tydande herrar i Sveriges rike hade sina av
skilda och väl skyddade borgar. Huskvarna 
är en industristad , och det är fabr iken, gju
teriet och vapensmedjan, som dominera. Där
ifrån komma de kända cyk larna, de över all 
vär:den använda köttkvarnarna samt - så 
brukar man säga i sta n de finaste jaktge
vär som tillverkas j världen. Flera tusen ar
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Brev från Maria Engver 
Shanghai den 7 september 1950. 

Kära Missionsvänner ! 
Först vill jag tacka er alJa för brev och 

hälsningar. Förra veckan fick jag hälsningen 
från sommarens Bibel- och Ungdomsvecka. 
Då jag visste programmet, kunde jag följa 
er i tankarna dag från dag. 

Sommaren är nu över med den värsta het
tan. Under juli och augusti har temperatu
ren stadigt hållit sig vid ungefär + 35°, 
och det blir tröttande i längden. Det har 
visst inte varit outhärdligt, då vi alltid har 
litet havsbris här vid kusten. Nu är det un
der + 30°, och det känns riktigt svalt och 
skönt. Förra året hade vi en värmebölja i 
slutet av september med över + 40°, så 
fortfarande kan vi ha något att se fram 
emot. 

Denna veckan har det regnat varje dag, 
så den här stadsdelen står under vatten. 
Ingen går ut, såvida det ej. är riktigt nöd

betare finna här sin bärgning. De allra flesta 
av dem ha sin egen lilla stuga, eller ock ha 
de del i en större byggnad, ofta var sin träd
gårdstäppa. När om kvällen ljusen tändas i 
de många fönstren och på gatorna, erbju
der staden en vacker anblick. Rakt över vi
ken ser man Jönköping, den ännu större sta
den, vars gräns går samman med Huskvar
nas. 

Här finnes en omfattande religiös verk
samhet, och vi hade denna gången glädjen 
att möta vår vän, pastor Bjurö, en god evan
geliets förkunnare, samt en talrik försam
ling, för vilken vi fingo tala om det sköna 
ordet i Joh. II; att Jesus är uppståndelsen 
och livet. Smålänningarna äro ett religiöst 
släkte, och det är ett av de landskap, där det 
funnits kristendom sedan den allra första ti
den i vårt land. Därför kan man nog säga, 
att jordmånen för predikan är väl beredd, 

vändigt. Kineserna, som ju är vana vid litet 
av varje, kavlar upp byxorna ett stycke ovan
för knäna och vadar omkring pä gatorna i 
det smutsiga vattnet. Utlänningarna är knap
past hågade att göra detsamma, men det 
finns alltid pedicab-körare, som är villiga 
att hjälpa genom vattnet . Jag kan f rån mitt 
fönster se hur de strävar på i vattnet med 
sina trehjuliga fordon. Hjulen är nästan helt 
under vatten, och ibland måste de stackar
na hoppa av för att få kärran ur fläcken. På 
grund av vattnet kan de ej. se de stora gro
parna i gatan. De flesta har endast en rund 
bastmatta på axlarna, som skydd mot regnet. 

De gropiga gatorna torde snart försvin
na, för befriarna har börjat göra fina, as
falterade gator. Alltid något blir gjort för 
de stora skatter, de kräver ut av folket. 

Inne i landet har stora områden översväm
mats, och massor av flyktingar har kommit 
hit De ser verkligen utsvultna och lidande uL 
De vuxna har alltid några trasor på sig, men 
de flesta barnen är alldeles nakna och lig
ger och sover direkt på den hårda stenlagda 
trottoaren. Det har samlats ihop b.l de mat, 
kläder och pengar, men det är inte lätt att 
hjälpa alla på en gång. 

Angående förflyttning till inlandet är det 

och det blev mig givet att vid fyra tillfällen 
säga allt jag hade på hjärtat. Måtte säden 
som blir utsådd ock få bära någon frukt. För 
den som endast har något enstaka tillfälle 
att tala, och som sedan måste försvinna till 
andra uppgifter, kan den frågan komma nog 
så allvarlig - blir det någon skörd av din 
sådd. Men Frälsaren lärde oss, att vi skulle
vara såningsmän och att en enda, Gud själv> 
ger växten. Så få vi lämna allt i hans hän
der och vara tacksamma för nåden att ta 
tjäna . Men vi känna ock tacksamhet till de 
många hem, som öppnas för oss, de många 
åhörare, som tåligt lyssnar, de många givare 
som sända sina gåvor med oss till Guds verk. 
Det finnes alltjämt i vårt folk en rik kär
lek till missionen, och därför få vi se mot 
framtiden med förtröstan och hopp. 

Eder tillgivne 
Arthur Johanson. 
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precis som förut, d. v. s. mot kusten går det 
bra att fä röra pä sig men ej i motsatt rikt
ning. Vi fär ofta besök inifrån landet. Vad 
som förvånat mig mest har varit den gläd je 
och frimodighet, som besjälar dessa missio
närer, vilka i de flesta fall arbetar under 
mycket svåra förhållanden . De yttre för
hållandena är inte alltid de svåraste hindren 
i arbetet. Det kan vara splittring och oenig
het i församlingen. Ofta hör jag det starkt 
betonas, att det som bäst behövs nu är väc
kelse bland missionärerna och de kristna i 
Kina. Nu när jag för språkexamen studerat 
och fördjupat mig i bl. a. Apostlagärningar
na, har jag verkligen blivit påmind om hur 
Paulus alltid var missionär, oberoende av 
yttre omständigheter. När han blivit piskad 
med spön och sedan bunden med tunga ked
jor, som skavde i såren, kunde han ändå 
sjunga lovsånger, så att fängelset började 
skaka. lidandet hörde med till välsignelsen 
och framgilngen i hans arbete. Vi nya ar
betare in,;cr också, att vi måste göras vil
liga och skickliga att lida, om vi skall kun
n:1 uträtta något. 

Omedelbart före be frielsen skickades två 
av ledarna i styrelsen upp till västra Kina 
för att vara till stöd och hjälp där under 
övergångstiden, och nu i sommar har de 
kommit tillbaka hit. Den ene av dem be
rättade. hur lamslagna av skräck folk var 
före hdrielsen. Ingen ansåg det lönt att ta 
sig för något, då de ej visste, vad som kun
de hända. Allt arbete var avstannat, särskilt 
byggnadsverksamheten. Missionären passade 
di; på tillfället att sätta i gång att bygga ett 
missionshem, vilket planerats för länge se
dan. Denna hållning gjorde ett starkt intryck 
på alla. De arbetslösa byggnadsarbetarna 
var tacksamma att de hindrades från svält 
och var \' i Iliga att lyssna till evangeliet. 
Hans fru berättade om hur kvinnorna kom i 
stora skaror för att få bibelundervisning. 
Hon ville på inga villkor ha detta senaste 
år i Kina ogjort, för det uppvägde nästan 
de tjugo föregående åren hon tillbringat 
här. Den andre missionären talade om att 
i hans stad kom 400 fattiga kineser på en 
gång och lämnade in sina namn och bad att 
få kristen undervisning. 

Här i Shanghai arbetas det som vanligt 
eller rättue sagt mer än vanligt. Den här 
missionen har i sommar hållit en bibelkurs 
för engelsktalande skolungdom, och där
ibland var många kineser. Till en annan tio 
dagars kurs inbjöds små kinesiska barn. De 
väntade 100 men 240 kom. SöndagsskoIför
eningens sommarprogram har varit att nå 
40.000 barn. Femton olika missionssällskap 
har utsändning i radio, och det ges tio ut
sändningar varje dag. Kina Inlandsmissio
nen har endast två halvtimmar i veckan med 
sång och bibelläsning, men det har bidra
git till att många bibelklasser är i gång här 
i missionshemmet. Vid varje utsändning an
ges namn och adress på någon missionär, 
så att intresserade har någon att vända sig 
tiIl. Av dessa, som på detta sätt kommer till 
bibelstudier, är de flesta unga studenter, 
och studentskor. Om vi räkna alla bibelklas
ser och andaktsstunder som hålles här i hem
met, blir det 73 i veckan. 

"Mörkrets furste stiger ned, hotande och 
vred", det är sant, men "hans kraft är tömd 
_. ett ord kan honom fälla", det är ännu 
Vlssare. 

Varma hälsningar till er alla från 

Maria Eli gve,.. 

Framme i vårt nya land 
Karuizawa den 24/ 9 1950. 

Kära vänner! 
T re veckor har gått sen vi kom till vårt 

nya land, och en hel del har vi varit med 
om, och en del uppfattningar har åtminsto
ne jag fått ändra pil. 

Det var i Manila, som vi märkte, att vi 
började närma oss Japan. En japansk båt var 
så nära, att jag kunde urskilja japaner på 
den. Innan jag hunnit tänka, kom en stark, 
obehaglig känsla över mig. - Jag ville göm
ma mig. Det undermedvetna är en stark 
makt. - Jag ville ju ändå komma med nå
got av Kristi kärlek till detta folk ... 

Från Hongkong skulle vi fara direkt till 
Japan, och Kobe var den första hamn, vi 
skulle angöra. Men efter det vi redan satt 
ku rs på Kobe, blev det beslutat, att vi av nå
gon anledning skulle gå direkt till Yoko
hama. Ingen visste då, att vi genom denna 
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ändring undgick en mycket svår tyfon. Så 
kom vi i frid till Yokohama, och där kom 
jag närmare japanerna än i Manila. Och alla . 
skuggbilder försvann alldeles inför de vän
liga japanerna, som vi träffade där. Där 
mötte också Selfrid Ershammar och Erik 
Malm, och vi reste med dem direkt till Ka
ruizawa. På tåget hit satt vi hopträngda med 
japaner i en fullpackad järnvägsvagn' en natt. 
Ett par unga japanskor satt bredvid Kerstin 
·och mig. De Jog mot oss, och vi log mot 
dem, och så utbytte vi nagra mycket enkla 
ord med yarandra. Om en stund plockade 
-de fram bröd och kakor och bjöd oss på. 
På kinesvis protesterade jag och gav till
baka hälften, men det gick tydligen inte i 
Japan! Vi tackade och åt, och jag hittade 
några karameller i väskan, som jag bjöd dem 
på. - Rädslan för den japanska stelheten 
började skingras . 

Kl. 5 en söndagsmorgon kom vi hit, och 
Hanna Ershammar tog emot oss. Sedan dess 
har vi två familjer delat hem och kommer 
att göra det, tills vi flyttar ner till vårt nya 
fält om nilgon tid, som vi hoppas. 

Att vi kommit till et t land, som kan bäva, 
har vi fått erfara . Då vi varit här en vecka, 
började golvet plötsligt gå i vågor, när vi 
.idlt och läste sverigepost, sen vi kommit 
hem f rån gudstjänsten en söndag. Det var 
en medelmåttig jordbävning. Värre var det, 
då vi vaknade tidigt i förrgårmorse vid en 
våldsam explosion, som kom huset att ska 
ka. Vår pojke vaknade och ropade: Jord
bävning! - Yrvakna, som vi var, kunde vi 
inte fatta vad det kunde va ra . Men när vi 
Eick ut, kunde vi se hl![ Asamavulkanens 
topp g lödde i mörkret, och röken steg 30.000 
fot högt. Efter den första våldsamma skräl
len for~satte ett dån, som varade i omkring 
15 min uter. Senare hörde vi ett brus som av 
regn, men himlen var klar. När vi öppnade 
dörren, slog en stark svavellukt mot oss, 
och vi upptäckte, att det var lava regn, som 
föll därute I lavaregnet fortsatte i flera tim
mar, och allt grönt blev täckt med ett lager 
av aska. - Nu har emellertid ett vanligt 
regn sköljt av askan från träd och buskar, 
och allt går sin vanliga gäng igen . Inte länge 
efter att lavaregnet . upphört, hörde vi på 

radio från Amerika om det våldsamma vul
kanutbrottet här. 

Idag har vi varit tillsammans med missio
närer och kristna japaner på en fest för mis
sionärer i en församlingslokal här. Egentli 
gen var det en tack- och farvälfest för mis
sionärer, som under sommaren hjälpt för
samlingen här, men vi nykomlingar gick 
också med. - När man kommer till ja
paner, tar man av sig skorna utanför. Och 
vid ingången till salen stod en stor korg 
med stråsandaler, där var och en fick förse 
sig med ett par för vistelsen inomhus. 
Skorna kom av och sandalerna på, men 
bindningen skulle in mellan stortån och den 
nästföljande. Våra strumpor fick inte vara 
för små, utan medgörliga för det ingreppet. 
Det var värst för dra män med stora föt
ter! Proportionerna gick inte riktigt ihop I 
- Bibelläsning, sång och bön förekom. Ri
set sattes fram för varje gäst jämte en liten 
skål med någon slags buljong samt te och 
kakor. Riset var blandat med kokta kastan
jer, och japanerna upplyste om att kastan
jer symboliserar seger. Denna symbol skul 
le alltså tala sitt tysta språk om missionens 
seger. Och jag greps aven stark längtan att 
få vara med i det segertåget bland Japans 
folk. Bed för oss, att vi snart måtte kunna 
lära sp råket, så att vi kan röra oss fritt med 
evangeiii budskap bland det folk, som vi nu 
blivit sända till! Vi behöver Edra förbö
ner. Och bed för detta folk, som vi svenska 
kristna så länge försummat I Men glöm inte 
heller de kinesiska kristna i deras kamp I 
"Genom Eder förbön ..." skall Guds verk 
gå segrande fram i världen . 

Med varm hälsning från oss alla härute. 
Ingrid Aspberg. 

Utdrag ur brev från Margit Cederholm, 
skr ivet i Karuizawa 28/9 1950. 

På morgonen till lördagen vaknade vi här 
i Karuizawa av att huset skakade i sina 
grundvalar. I nästa ögonblick hördes en kraf
tig explosion, och hela himlen begöts av ett 
eldsken. Jag trodde först att det bara var en 
"van lig" jordbävning, men knallen fick mig 
upp ur sängen och fram till fönstret, där jag 
fick bevittna hur Asama hade ett kraftigt 



Meddelande till miSSlO:; 

närskandidater 
\Xfeekendsamling för missionärskandidater 

komm er att anordnas i Stockholm den 11
12 november. 

Inbjud an föreligger från Södermalms Fria 
Församling, Götgatan 87, där samling sker 
med början på lördagskvällen kl. 18.45 . Un
d er rubriken: "Senaste nytt, korta g limtar 
f rå n missionsfälten" kommer några missio
närer a tt efter tesamkvämet inleda kväll ens 
sa mtal. 

Under söndagen svarar missionä rskancli
daterna för fö rmiddagens och kvällens mö
ten med predikan, vittnesbörd, sång och 
musik. 

Kl. 14.00 hålle r miss.-sekr. Samuel Ny
ström föredrag om "Kallelsen ur känslo- och 
förnuftssy npunkt" . 

Anmälan om deltaga nde tord e senast den 
7 november sä ndas till stud. Karl-G. Hen
ningso n, Missio nsskolan , Lidingö 1 . 

Vä lkomna är förutom alla missionärskan
didater, var och en som är intresserad för 
den yttre missionen, Du som är oviss på din 
kallelse sa mt även missionärer, som vistas 
hemma. 

K o 11/ III ilt erade . 

utbrott . En eldpelare sköt upp ur kratern, 
och d en glödande lavan gled utför vu lka
nens sluttningar. Hela tiden mullrade och 
dånade det från jordens innJndÖme. Snart 
doldes eld skenet al' de sto ra massor av svart, 
tjock rök, som bolmade upp. - Tidningar
na saga , att denna rökp elare nådd e en höjd 
av 30.000 fot på ett par minuter. En fruk
tansvärd $Va I'ellukt fick oss nästan att stork
na. Efler en stund började lavaas kan att fal
la Det lät som regn , och allting i Karu izawa 
och andra p latser häromkring blev täckt av 
grå aska. 

D et var ett mäktigt skådespel. Man kunde 
endast stå trollbund en så länge det varade, 
hade inre em tid att hli I'ädd - det kom så 
hastigt. Ett sällskap bergbestigare hade varit 
p~'l väg upp på A sama, för att se solupp-
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Missionsutställningen~:; 

vad kan den ge för intryck av hedendom 
och miss ionsa rbete ) 

Mitt första intryck, när jag kom in i ut
ställningssalen, blev så starkt: just skillna
den. I fonden var en stor bild av Buddha, 
Buddh a som kräver, och åter kräver och ald
rig blir nöjd. Längst ner till höge r stod den: 
lilla korsprydda bykyrkan från Indien , en
kel, torftig, men ett tempel till Hans ära, 
som inte kräver men ger. Det är sk illn ade n! 
Går man så runt och först se r på bild erna av 
hedningar, troUmän, trolltyg, al'g:~rlar, och 
den fruktan som liksom omger det hela, ja 
då blir det som ett enda klagorop : " Hören 
I det ej hur de klaga sin nöd )" Då är det 
gott att få vända blicken till andra sidan. 
Att få se glada, lyck liga ansikten, se hur nya 
medlemmar genom dopet upptagas i Kristi 
kyrka och se hur infödda diakonissor vid al
taret in viges till sitt arbete. 

H edendomens mörker är tungt, men kris
tendomens ljus är skarpt och kl a rt och för
mår genomtränga och göra mörkret ljust. 

Missionsutställningen g er endast små och 
få bilder från "Liltet" ; d en visar dock, att 
fälten vitna till skörd" men ock, att "arbe
tarna äro fä" . Var är de som lyssna till hed
ningarnas klagan:, "och vilja s ig förbarma) " 

H. B. 

Svc:o,ka Kyrkans i\Ji"i onssty rel se har den 
10 se pt. till 3 okt. anordnat en missiollsLltställ
ning i A d' llf Fred riks fiirsamlingssa l, och en be
s"kare har l11ul an k ,lning av denna utställ ning 
sk riv it denna Htikel. 

gången, när utbrottet int rä ffade. En blev 
dödad , två livsfarl igt skadade och fem sak
nad es . Tänk, så ohyggligt att bli överraskad 
av ett vulkanutbrOlt r 

I dag har "vå ra män" rest ned till vårt 
fält för att bestämma om hu sen. Inte är ti
d ern a lämpliga för husköp, men det är omöj
ligt att få hyra. Och Gud vet. - Det är 
tt'yggt att få lämna allt i Herren s händer. 
Jag känner mig så lugn och g lad inför fral11
tlden , trots allt. 

l H 
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Tack - fortsätt - öka! 
Till S·veriges kristna.' 

Världsläget är nöd - karakteriserat av 
kapprustningar. Den vites privilegierade 
ställning är för alJtid slut. 

Dessa sanningar fick vi, svenska missio
närer, samlade till Svenska Missionsrådets 
fortbildningskurs på Holsbybrunn den 19 
-27 augusti, se och ana. Vi ville låta synen 
av denna nöd gå ut som en appell in i alla 
kristna svenskars medvetande. Låt oss alla 
svara med en andlig kapprustning för fort
satt och ökat offer, så länge vi vita ännu 
står i den privilegierade ställningen, att vi 
förvaltar ett evangelium - det enda som 
kan rädda världen. Vi måste som kristna se 
h elhelssynen : det gäller att kämpa här hem
ma mot materialismen men också att känna 
ansvar för de vitnande fälten därute 
krigshärjade eller krigshotade, så är de lika 
fullt vitnande ti Il skörd. Annars gäller blott 
halva löftet om välsignelse frän vår Herre, 
som även sade: Gån ut! Verket blir blott 

. halvt, vi får blott en halv välsignelse, en 
halv Kristus. 

Rustningarna visar, att man ej. längre räk
nar med några avstånd, ej med någon obe 

rörd plats . Så må ock detta visa, att varje 
folkslag står oss nära, angår oss. Må det då 
ej heller bli några ökade avstånd till Kris
tus I Mörker övertäcker jorden, men Herren 
är nära, och i Hans kraft och tecken må vi 
kristna samlas till avgörande kamp . Ty om 
denne vår Herre heter det: "Mörkret är icke 
mörkt när d ig, och natten lyser som dagen". 
Och på morgonrodnadens vingar väntar vi 
Herren. 

Samtidigt som detta är ett tack för allt 
offer, för all trofasthet i missionsverket, ville 
det vara en appell från alla Holsbybrunns
kursens 240 deltagare, som dit samlats med 
sina rapporter och utblickar från varje del 
av vår jord, att de helhets- o:h enhetssy
ner , vi där sett, må förmedlas till var och en 
i vår svenska kristenhet, så att offerviljan 
och troget ansvar må fortsätta och öka . 

På uppdrag av Missionärskursen j Hols
bybrunn: 

Barbro Johansson. Sigvard Palmcer. 

Thore Carlssoll. 

1227. 
1228. 
1 229. 
1230 . 
123 1. 
1232. 
1233 . 

1234. 
123 5. 
1 236. 
1 237. 
1238. 
1 239. 

1240. 

Redovisning 
för medel influtna till Svenska M issionen i Kina under september 1950 

1241. L. S., ObbolaAllmänna missionsmedel 
124 2. Missionsgåva fr. Stora Dölö o. 

H. L. , Vallåkra 100:- Borgs missionskrets 
B. o. K L., Sthlm 20:- 1243. Koll. vid Missionshögtid i Värna 
A. K., Stensjön 50:- missionshus 3/9
Onämnd 100:- 1245. T estamentsmedel efter avI. lär. 
"Till missionen" 66 :- hök",n Ida Liljedahl, H öganäs 
E. S., Urshult 5:- 124 7. S. N. o . J. B., Genvall a . . 
D. o . S. L., Bollnäs, fö r "Japan- 1-48. M. o . J. M, Tranås 
missionen" 50 :- 1249. F. G., Arvidsjaur 
H. o. H. T ., Malmö .... 60:- 1250. C. S, Eskilstuna, "Avbet. å skuld " 
J. T. S. 181:35 1251. A. H ., Falun, Blommor på 
"Herrens tionde" 25: - Ossies grav 1/9 ... 
Mamrelunds Missionsfören .. . . . 100:- 1252. M. k, Norredsbyn, till Runa o. 
E. R., Sthlm ............. . 25:- Gösta Goes' underh. . .. .. .. . 
länkmöte il sommarhemmet Klip 12)3 H. o. I. J., Gbs 
pan, Huskvarna 65:- 1254. E. S., Strömsund 
E. o. L. E., Nässjö ... . .. . 10 :- 1255 . A. N., Örebro .. . ... . , . .... . 

10:

50:

156:

5.322:5 3 
'i0:
'i0 :
~ n:-

50: 

10: 

50:
20:
15:
10:



SINIMS LAND 

12 56. E. S ., gm d:o . . ....... .. .. . 10:- 1302 . D e l av koll. i luth. Bönhu set , 
1257. M. E. , Falun 20:- Hudiksva ll ......... . .. . 15 :
1258. Kinakretsen, Öreb ro, offergåva vid 1303. K o ll. vid miss ionsstund på sjuk

månadsmöte 2/9 till J enny N o rd - huset, Boden 34 :
fors minne ....... ' . . 140:- 1304. D :o - hä lften - vid L.M.F. o. 

12 59. " Marg it s min ne 10/9" .. 1.000:- kinagruppens möte, Boden 36: 
1260. A . W ., Köping, " föde lsedagsgåva" 68 : 1305. D :o i Murje k 30: 50 
126 1. M. S ., Uppsala, enl. f. postmäs 1307. H . T, lund , "en tacksamhetens 

taren J ohn Swenssons önskan .. 500:- gåva 19/9" ......... . 10:
1262 .. L. O ., Sthlm 10:- 1308. Are Fil ade Ifi a, insaml. 12 /9 10: 
1264. Onämnd 30: - 1309. N . R, Y stad ...... . . . 25:
1265 S. R ., Fa lun 25:- 1310. Insa ml. vid möte i Kaxås l ~'y 20: 
1266. H. P ., M almö 12 :- 13 11. Frå n sön dagsskolba rn i Are m . fl. 28:
1267 . K. G., Halmstad 7:- 1314. E. J, B jörköby, " tacko ffer" 10:
1 268. E. G ., Misterhult 10:- 1315. Onämnd, " till missio nen i J apan " 25 :
1269. M. N., Ö rebro 35:- 13 16. E. S , Rödjenäs .. 50:
1270. Yngl .- fören . libanon, Gbg, till 1317. Ö.lmstads V äs tra Syfören ., Brö t-

Ake Haglunds underh. 500:- jemark .......... . . 50:
127 1. Testament smede l efter a vi. fru 1318. G. L., Örebro, till minnet av J en

Agnes M attson, Ku ll en, Fellings- ny Nordfors, Ör<.:hro 15:
bro 3.060:- 1319. D . o. S. N ., Malnlkö ping, till d :o 10 :

1272. G. c., D uvbo , "tackoffer" 15:- 1320. M . o . D . N ., Bernshammar, till 
1276. l. O. , T åga rp 20:- d: o 10:
1277. Syskonen J. Björköbl', " en liten 1321. Koll. i kape llet Kallrör 12/9 25: 

blomma v id vå r äl skade moders 1322 . T N., till minnet av Anna Hahnes 
bår" 700:- dödsdag 8/9 40 .. 10: 

1323. 1. T, avbet. 30:1 278. Ma ri a o. J oc:l" vid mormors bår" 30:
1324. "Tackoffer" 1.000:1279 . R. l., Sth lm , " T ack till Gud för 
1325. Frimånad, ti ll M argi t Cederho lmsso mmarens sköna dagar" 30: 

underh . 25 :1 280. Björköby MissionsförsamI. t ill 
Matiida Karlssons, S,i ll ef)'d , m,n 1326 E. J , K ä rvsåsen, till E lna leneiis 
nE: 6/9 11 8:75 minne 50:

1281. Klutmarks Mi ssionsfö ren. 100:- 1327. F . M ., Stocks und 30 :
1282. Ko ll. ImmanLlelsfi;rsam l. , lidkö- 1328. 1. L., till Margit Cederhulms un

ping 10 5: 19 de rh. . . . . . .. . 10:
1283. 1. B ., Du vbo. " T ack för rese nåd" 15:- 1329. Vet la nda i\li ss io nsförsam ll ., Ungd. 
1284. K. M. A., Sthlm, til l Astrid l öf- fören. 237:85 

grens underh. 750:- 1330. Kinakretse n i Siivsjö 125:
1285. "En blomma på Elin Lindq vists 133 ! K.F.U. K. , i d:o 84 :23 

g rav " 10:- 13 32 . Koll . i Ljungby Miss ions förs3m I. 136:
128(,. E. T., Malmö 10: - 13 33 . S. H . . .... . ... . 100 :
1287 . l ä nka rnas i Piteå mi ss ionsg;h'3 i 13 34 . A. H . 50:

st . för bl,,!nlll<> r vid Hul da lund- 13 35 P H . 100 :
bergs bår .. 100 :- 1336 "Tack o. Jov o. pos" 400 :

1288 . K . G., Sthlm, " till Fredrika Hal- 1337. "Tackoffer, on:i,,: nd " 100 :
li ns min ne" .............. 10:- 1338. L. o. J, V etianda 50: 

1289. S. v. G., Örebw, " till J enny 1339 'Tackoffe r" E. A . 200 :
fordfo rs minne" 10: - 1340 . H. W., Siiv3r, til l Ella :\.i1ssons 

1290 . "En Elnk" 50: - under h. 10:
129 1. S. 1 kellefteå 2 :- 134 1. "Ps. 103" . . . . . . .. 100 :

1"92. A. S., M örl unda 10: - 134 2. " l uk. 21: 46, 4," 800:
1293. N . W., Umeå 50:- 134 3. L. M. f., Gbg, offe rdagsmedel 8.000:
1294 . " A rthu r" . . . . . . . . . 30:- 1344 D:o ti ll G e rda T onn\'iks , Ella 
1296 A . l. S., V är namo, en mi ssions- N il sson s o. I\hria Eng ve rs un 

bl omma vid Anna Pette rssons bår 10:- d erh. 1.485 :-
1297. G. A, E. H. o. E. l, Eksjö, i 134 5. J oha nni sfo rsg ru ppen i st. fi ;r 

st. för bl om mo r pi\. d :l1S grav 20:- nlom mor vid M ärta J ohanssons bår 65:
1298. J A N., Karlgård, gm A. B., Skel- 1346 Ko ll. i Nyho lm, N:a tröm fo rs 80:

lefteå . . . . . . . . . . . . 10:- 1347. D :o Klockarberge t, d:o 72 :
1299. C. S, B jö ,köby lO: - 1348 D :o Ersma rk 40 :
1300. A . G., ::'thiln 10:- 1319. D:o Kusma rk 60: 50 
130 l . E. 0. K. :-'1., örebro, till Erik o. 1350 Kol l. vid Syföreningssammand r~g

Jngrids underh. 500: - o ing i Bollnäs 52:
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135I. 	 Klockarbergets o. Tarsmyrans Särskilda ändamål 
missions- o. ungdomsfören. 100:

1244. 	 X., till Maria Petterssons barnh. 60:1352. 	 Koll. å K.F.HM., Växjö . . . . . . 71:70 
1246. 	 M. H., Malmö, ti ll d:o ....... . 10: 1353. 	 Obbola o. Umeå länkarnas mi s
1263. 	 L. O., Sthlm, till d:o ... .. . 5: 

•••••• '0 ••••• • •sionsstund 24/9 	 51: 50 
1273. 	 M. A., Duvbo, till d: o 10:1354. 	 M. J., Björköb)r, " en blomma 

vi d Arthurs bår .. .. .. " ... .. 5: 1274. A. H., o. V. E., Hällabrottet, till 

1355. E. S., gm A. J., Vännäsby 5:  d:o 60: 

1356. E. L., gm d:o . . . . . . . . . 5:- 1275. M. J., N. S., A. A., till Maria 
1357. O. N., gm d:o ........ 20:50 Engver, att anv . efter gottf. gm 
1358. M. F, gm d:o . . . . . . . . . . . 5:- A. S, Växjö 55:

•• •• •• • • ••• • • • f1359. 	 K V., gm d:o 5:- 1295. A. A., Furusund, till Maria Pet
1360. 	 N. F ., gm d:o ... . . ... . .. . .. 5: terssons barnh . 	 5:
1361. 	 S. Å., gm d:o .. . ..... ' . .. .. 5: 1306. 	 L A. M., till 3 evang. utbildning 750:
1362. 	 E. A., gm d:o .. . .. . ........ 5: 1312. 	 M., Malmö, till Maria Petterssons
1363. 	 p G., gm d:o .. .. . . . . .... .. 5: barnh. . . . . . . . . . . . . . . . . 100:
1364. 	 N. S., gm d:o .... . ... ... . . . 10:

1313. 	 A. A., Gäddvik, till Ingrid Asp1365. 	 J. V. e, gm d:o 10:
berg, att anv. efter gottf. 25:1366. 	 O. E., gm d:o 10:

••••• • ••••• • 0 '1367. 	 M. E., gm d:o 10:  Kronor 1.080:
1368. G. V., gm d:o . . . . . . . . . . . . . 10 :
1369. A. V., gm d:o 10: 
1370. T. E., gm d:o 10:
1371. R. E., gm d:o 20:- Allmänna Missionsmedel 29.241:10 
1372. A. H., gm d:o 5:- Särskil da Ändamål l.080:
1373 . Sångarna i Vän fors, gm d:o 12:50 

Stimma under September m(l nad 1950 1374. 	 A. J., d:o .. .. .. 10:
KRONOR 30.321:10 1375. L. D ., Gbg . . ,. .... 25:

1376. E. S., Rödjenäs, i st. för blommor 
vi d Arthur Hanssons, Eksjö, bår 10:- JHed varmt lack till ve/rje givare.l 

1377. H. E., Mjölby . . . . . . . . . . . . . , 10:
1378. A. J., Rönnäng .. . 20:- "Kommen, tåto m oss höja glädjerop till Her
1379. A. H., Stensjön, i st. för blom- ren, Jubel till vår frälsnings klippa. U to m OH 

mor vid Artur Han " ons, Eksjö bår 5:- h äda fram för bans ansikte med tacksCigelse och 
... ..1380. M. N., Örebro 35:- höja jubel till honom med lb~·så llger." 

Kronor 29.241:10 Ps. 95: 1,2. 
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