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Heda Gospel House
I de två senaste numren har vi hört om
Heather och Hugh Nelson i Japan. De har
arbetat i Nirayama i 18 år och leder en kyrka
som stadigt vuxit. Där har de nu medhjälpare. Länge har de varje månad rest till
olika orter på Izuhalvön för att be för
platserna. Nu har de ”plöjt jorden” så länge
ispeciellt i fiskebyn Heda att de tänker att
det är dags att så och skörda. Familjen
Nelson har flyttat till ett hus, Heda Gospel
House, som kan passa till kyrka. Huset är
täckt av byggnadsställningar men trots det
har de hållit söndagsgudstjänster sedan
januari, en grupp på 4 personer med några
olika gäster. Herr Sato bor i Heda och är
den kristna personen i Heda. Han behöver

förbön för att kunna bjuda in sina vänner till
kyrkan.
Som nyinflyttade är det viktigt att bli
välkomnade och accepterade i samhället.
Nästan hela landsbygden i Japan har
grannföreningar, där medlemmarna hjälps
åt med städning av gator, skolpoliser,
katastrofberedskap och annat gemensamt. I
Heda ordnar grannföreningen också Shintofester. Utmaningen för Nelsons är att vara
med utan att bidra ekonomiskt till religiösa
fester.
För att människor ska kunna hitta till kyrkan
behöver de en rejäl, professionellt utformad
anslagstavla. För det behöver de pengar!

Från Izuhalvön får man en vacker vy av Fuji-berget, 3376 m över havet.

Kära alla!
En varm hälsning från er vän Ma Ming som
hoppas ni mår bra. Jag vill berä7a för er om mi7
liv och mi7 arbete. Sedan 2015 arbetar jag för
Love FoundaEon (LF). OrganisaEonen startade
2013 i Hongkong. Ordföranden är kristen och
heter Agnes Chiang. På 80-talet var hon
sångerska och ﬁlmstjärna. Hon besökte kyrkan i
Zhoukou Ellsammans med en grupp från
Hongkong. Vid hennes tredje besök ﬁck jag i
uppdrag a7 visa henne vad kyrkan gör i byarna på
landet. Jag berä7ade om e7 projekt vi gärna ville
starta: a7 ta hand om barnen som lämnats kvar i
byarna, när föräldrarna reser Ell städer för a7
tjäna pengar. Det var första gången hon hörde
talas om de kvarlämnade barnen. Gud är
underbar, Han lät mig ge rä7 budskap Ell rä7
person. EYer 3 dagars fasta lät Gud henne få en
stor vision. Gud älskar alla och Han vill a7 barnen
ska vara i kyrkan.
Agnes berä7ade om sin vision i många kyrkor i
Hongkong och ﬁck många volontärer och startade
LF i samarbete med Zhoukou. Nu samarbetar vi
med Kinas kristna råd på storstadsnivå.
I e$ första steg tränar vi 2 volontärer från varje
bykyrka. Ledarna i församlingen måste vara
med första dagen, så a7 de är förtrogna med
visionen. Två träningsEllfällen ges för varje
område. Vi berä7ar om visionen, hur de
kvarlämnade barnen har det och lär volontärerna hur man besöker målgruppen. Vi
uppmanar kyrkorna a7 välja en dag i veckan
förutom söndag a7 inbjuda de kvarlämnade
för a7 ta del av någon av kyrkans tjänster,
kanske graEs lunch, undervisning om hälsa för
äldre, program för kvinnor om äktenskap. Vi
erbjuder laptop och projektor Ell de kyrkor
som vill ingå i projektet och undervisning om
hur de kan använda programmen.
I e$ andra steg tränar vi tränare för varje
projektområde där vi valt 2 kyrkor som är
villiga a7 öppna dörren för alla barn. Först
tränade vi söndagsskollärare och uppmuntrade
kyrkorna a7 göra sommarläger. De som valde
det ﬁck en laptop och projektor med program.
Det här ﬁck många a7 vilja stödja kvarlämnade
barn. Fler och ﬂer kyrkoledare ser barnen som
vikEga i kyrkan. Fler och ﬂer kristna råd på

storstadsnivå ansluter sig. Jag hör så många
rörande vi7nesbörd från barn som känner a7
kärleken från Gud och kristna förändrar deras
liv. (En arEkel ﬁnns a7 läsa i EÖM nyhetsbrev
juli 2017).
UEfrån denna erfarenhet förstod vi hur äldre
och kvarlämnade kvinnor har det. Sedan 2017
får vi stöd från Amity FoundaEon. Vi önskar a7
både församlingarna och volontärerna ska bli
mer professionella. I e$ tredje steg besöker vi
kyrkor och familjer för utvärdering av
projektet.
Mi7 jobb är a7 kontakta de olika områdena,
arrangera alla träningar, berä7a om visionen
och undervisa. 4 lärare och 3 administratörer
arbetar i Kina. Jag reser väldigt mycket, förra
året gjorde vi mer än 50 träningsEllfällen.
Tacka Gud för våra frivilliga lärare från
Hongkong!
Oj, det här var nog för mycket informaEon.
Fråga gärna om ni undrar.
Kärlek från Ming

Den fattigaste bykyrkan i provinsen Yunnan, där Ma Ming delade ut presenter till barn och
gamla under nyår. "Mitt liv är meningsfullt för Gud använder mig.”
*****
5 april i år firades Qingming festival i Kina, en dag då kineser besöker sina gravar.
Bröderna Liu Hong och Feng Yuang, som besökte vårt årsmöte 2014, sände en
hälsning och en bild. Vi ser hur de besöker missionärernas gravgård i Haichow i
närheten av Yuncheng för att visa vördnad för sina ”storasyskon”. Området ligger idag
på en fårbondes mark. Vännerna har tagit upp förhandlingar igen för att försöka köpa
loss marken för att göra en minnesplats. aBröderna Liu som besökte vårt årsmöte
2014, sände en hälsning och en bild. Vi

Välkomna till EÖM:s årshögtid
18 - 19 maj
i Enebykyrkan, Danderyd
Lördag 18 maj
15.00 Oﬀentligt årsmöte
16.00 Missionsföredrag: Annelie Sköld, Kerstin Dellming
17.00 Missionsföredrag: Raag Rolsen, Aeropagus
18.00 Servering
19.00 Missionsmöte
Medverkande: Kerstin Dellming, Nara Bäckström
EÖM:s missionsledning
Söndag 19 maj
11.00 Gudstjänst med Arne Wikström och Jenny Karlsson

EÖM:s hemsida har nyligen omarbetats och läggs ut omkring 1 maj.
Varmt tack till Annelie Sköld och Elisabeth Hellström! www.eom.nu
Varmt tack för förbön och gåvor!
Gåvor kan sättas in på EÖM:s plusgirokonto 5 02 15-3
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Evangeliska Östasienmissionen (EÖM) har sitt ursprung i Svenska Missionen i Kina (1887) och Svenska
Mongolmissionen (1897). Samgåendet mellan dessa organisationer 1982 resulterade i EÖM. Genom sin långa historia
har erfarenheter samlats vilka kommer väl till pass då nya och annorlunda möjligheter till tjänst under senare år öppnats
framförallt i Kina och Mongoliet. EÖM vill i partnerskap med svenska församlingar och organisationer samt tillsammans
med kristna i Kina, Mongoliet och Japan göra evangeliet trovärdigt genom att exempelvis stödja sociala
utvecklingsprojekt. EÖM arbetar för att motverka den isolering gentemot omvärlden som systerkyrkan i Kina samt
kinesiska institutioner upplevt under senare årtionden.
Missionsledning och styrelse
Elisabeth Hellström (missionssekr.), Mick Lidbeck (ordf.), Magnus A, Tord Ershammar, Håkan Leanderson, Magnus
Lidbeck, Inger Silfverdal, Annelie Sköld, Arne Wikström, Lena Åkerlund.

