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Ulan Bator eller Ulaanbaatar, som är den nyare transkriberingen av namnet, är huvudstaden i Mongoliet 
och har ca 1,3 miljoner invånare. Tidigare hette staden Urga.

Ulaanbaatar	–	den	röda	hjälten	
Mongoliet	ligger	långt	bort!	Det	tar	lång	7d	a8	ta	sig	dit,	hur	man	än	bär	sig	åt.	Naturligtvis	inte	
lika	 lång	7d	 idag	 som	när	de	 första	missionärerna	 tog	 sig	7ll	Urga	 i	 dåvarande	Y8re	Mongoliet,	
men	ändå.	Denna	gång	flög	jag	via	Istanbul	och	på	vägen	7ll	Mongoliets	huvudstad	Ulaanbaatar	
mellanlandade	vi	 i	Bishkek,	Kirgizistan.	Därifrån	gick	 färden	vidare	högt	över	Urumchi,	Kina,	och	
över	enormt	vidsträckta	ökenområden.	
När	vi	gick	in	för	landning	vid	Chinggis	Khaans	interna7onella	flygplats	slogs	jag	av	a8	landskapet	
var	 helt	 brunt,	 inte	 en	 7llstymmelse	 7ll	 grönska	 syntes.	 Och	 då	 var	 det	 ändå	 i	 slutet	 på	 maj.	
Landskapet	 påminde	 starkt	 om	 när	 vi	 första	 gången	 kom	 7ll	 Mongoliet	 i	 oktober	 1991.	
Mönkhbaatar	som	hämtade	mig	från	flyget	berä8ade	a8	det	inte	hade	regnat	sedan	förra	hösten.	
Jag	forslades	direkt	7ll	den	första	av	fyra	dagars	styrelse-	och	årsmötessamlingar.	Det	var	JCS,	en	
kristen	 paraplyorganisa7on	 som	 grundades	 1993,	 som	 hade	 samlats	 för	 dessa	möten.	 När	 JCS	
grundades	hade	Maria	och	jag	redan	fly8at	från	Ulaanbaatar	7ll	Erdenet	i	norra	Mongoliet.	På	den	
7den	 understöddes	 vi	 huvudsakligen	 av	 EÖM,	 och	 JCS	 hjälpte	 oss	 med	 visum	 och	 på	 andra	
prak7ska	sä8.	 	 	 	 	 	 	 	 	 (Forts	på	nästa	sida)	
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Erdenet	–	ska8en	
När	 styrelse-	 och	 årsmötet	 var	 över	 tog	 jag	
na8åget	 från	 Ulaanbaatar.	 Tillsammans	 med	
mig	 reste	 bl.a.	 Linnéa	 Åberg	 från	 EFK:s	
missionscenter	 i	 Chiang	 Mai,	 Thailand,	 och	
Bayaraa	som	grundade	församlingen	i	Erdenet	
7llsammans	med	mig	 och	Maria	 och	 som	nu	
leder	en	församling	i	Ulaanbaatar	7llsammans	
med	 sin	 man,	 Okhio.	 Vi	 vaknade	 7digt	 på	
morgonen,	 och	 genom	 kupéfönstret	 såg	 vi	
Orkhonfloden	 flyta	 genom	 en	 grönskande	
dalgång.	I	Erdenet,	och	i	hela	norra	Mongoliet,	
hade	 det	 både	 snöat	 och	 regnat	 rikligt,	 så	
landskapet	 såg	helt	 annorlunda	ut,	 grönt	och	
vackert.	

Ökenkällan	
Under	 tre	 dagar	 samlade	 vi	 de	 fem	personer	
som	i	november	förra	året	valdes	7ll	lednings-
grupp	 för	 församlingsnätverket	 Ökenkällan.	
(Vid	 senaste	 genomräkningen	 konstaterade	
man	 a8	 51	 församlingar	 i	 Mongoliet	 räknar	
församlingen	i	Erdenet	som	si8	ursprung.)	De	
fem	 ledarna	 fick	 träning	 i	 hur	 man	 kan	
utveckla	 strategier	 och	 ak7viteter	 baserat	 på	
de	värderingar	man	har	och	u7från	den	vision	
man	lever	med.	I	Ökenkällans	fall	handlar	det	
om	 a8	 man	 vill	 jobba	 med	 Omsorg	 om	
ledarskap	 och	 med	 Interna7onell	 sändning	 i	
syae	 a8	 ”alla	 orter	 i	 Mongoliet	 ska	 ha	 en	
församling,	 och	 alla	 folkgrupper	 i	 det	 forna	
mongoliska	 imperiet	 skall	 nås	 av	 de	 Goda	
nyheterna	 om	 Jesus.”	 Träningen	 var	
utmanande	 för	 och	 uppska8ad	 av	 de	

Bayaraa tillsammans med Linnéa Åberg på 
väg till Ökenkällans ledningsmöte.

Vy över Erdenet

mongoliska	ledarna,	som	nu	jobbar	vidare	
med	 a8	 utveckla	 mer	 detaljerade	
strategier	på	dessa	två	arbetsområden.		

I	 juli	 i	 år	 kommer	 Ökenkällan	 organisera	
den	 första	 gemensamma	 ledarträffen	 för	
ledare	 från	 alla	 i	 nätverket	 ingående	
församlingar	 och	 föreningar.	 Nätverkets	
värderingar,	 vision	 och	 uppdrag	 kommer	
presenteras	 i	 detalj,	 man	 kommer	 ha	
mycket	 7d	 för	 gemenskap,	 bön	 och	
7llbedjan,	e8	diskussionsforum	där	alla	får	
komma	7ll	 tals	och	man	kommer	göra	en	
insamling	 7ll	 en	 av	 församlingarna	 som	
kämpar	 mest	 med	 a8	 få	 de	 materiella	
resurserna	a8	räcka	7ll.	EÖM	har	givit	e8	
bidrag	7ll	denna	gemensamma	ledarträff.	



Församlingens	ungdomscenter	
Mi8	 i	 träningen	 gjorde	 vi	 e8	 avbro8	 för	 a8	
delta	 i	 invigningen	 av	 det	 Ungdomscenter	
församlingen	 dragit	 igång	 7llsammans	 med	
e8	 antal	 organisa7oner	 i	 Erdenet.	Man	 har	
redan	 kommit	 igång	 med	 en	 del	 av	
verksamheten,	 bl.a.	 familjerådgivning	 och	
seminarier	 för	 familjer	 med	 en	 missbruks-
problema7k.	 Vid	 invigningen	 var	 flera	
representanter	 för	 kommunstyrelsen	 närva-
rande,	 och	 de	 kunde	 inte	 nog	 u8rycka	 sin	
uppska8ning	 för	 a8	 församlingen	 på	 de8a	
sä8	hjälper	flera	utsa8a	grupper	i	samhället.	
De	lokala	myndigheterna	vill	samarbeta	med	
ungdomscentret	i	e8	par	projekt.		
EÖM	 har	 givit	 e8	mycket	 uppska8at	 bidrag	
som	 varit	 en	 del	 av	 a8	 göra	 det	möjligt	 a8	
dra	igång	ungdomscentret.	

Tömörbaatar

E8	vi8nesbörd	
En	av	de	 fem	 ledarna,	 Tömörbaatar,	 berä8ade	
om	 hur	 han	 för	 sex	 år	 sedan	 varit	 med	 och	
delat	 evangeliet	 i	 e8	 högriskfängelse	 i	 västra	
Mongoliet.	Några	av	 internerna	hade	 indikerat	
a8	 de	 ville	 följa	 Jesus,	 men	 Tömörbaatar	 och	
hans	 team	kunde	 inte	göra	mycket	mer	än	a8	
be	för	dem	och	ge	dem	några	snabba,	enkla	råd	
om	hur	man	gör	det.	

Nyligen	 träffade	 han	 för	 första	 gången	 sedan	
besöket	 på	 fängelset	 en	 av	 dem	 som	 beslutat	
följa	Jesus.	Han	berä8ade	a8	när	han	släpptes	
ut	eaer	avtjänat	fängelsestraff	åkte	hem	7ll	sin	
hemort.	Där	berä8ade	han	för	släkt	och	vänner	
om	 vad	 som	 hänt	 honom	 i	 fängelset	 och	 han	
fick	 berä8a	 för	 dem	 om	 Jesus.	 Å8a	 familjer	
kom	 7ll	 tro	 och	 samlas	 nu	 i	 en	 församlings-
gemenskap	 på	 den	 orten!	 Tömörbaatar	 hade	
ingen	 aning	 om	 a8	 de8a	 besök	 på	 fängelset	
hade	burit	sådan	frukt.	

Denna	 sortens	 vi8nesbörd	 är	 inte	 ovanliga	 i	
Mongoliet.	 Om	 man	 generaliserar	 kan	 man	
säga	 a8	mongoler	 är	 väldigt	 ivriga	 a8	 berä8a	
om	det	som	är	ny8.	Har	man	då	Goda	Nyheter	
så	 sprider	 man	 dem.	 Det	 är	 också	 karak-
täris7skt	 a8	 man	 börjar	 samlas	 och	 ”startar	
församlingar”	 utan	 a8	 man	 nödvändigtvis	 vet	
om	 a8	 det	 är	 just	 det	 man	 gör.	 En	 hel	 del	
församlingsplantering	 sker	 spontant,	 utan	 a8	
någon	 ”be8	 om	 lov”	 och	 utan	 a8	 man	 kallar	
det	 församlingsplantering.	 Jag	 tänker	 på	 hur	
det	 var	 när	 Paulus	 reste	 omkring	 med	 sina	
team	 i	 nuvarande	 Turkiet.	 Varje	 gång	 de	 åkte	
vidare	 från	 en	 ort	 lämnade	 de	 eaer	 sig	 en	
grupp	 lärjungar.	 En	 grupp	 som	 omväxlande	
kallades	”de	som	kommit	7ll	tro”,	”lärjungarna”	
och	”församlingen”.	

E8	stort	varmt	tack	7ll	EÖM	som	varit	med	och	
som	 alltjämt	 är	 med	 och	 stö8ar	 denna	
församlings-	 och	missionsrörelse,	 en	 vik7g	 del	
av	vad	Gud	gör	på	de	mongoliska	stäpperna.		

Magnus A 



Evangeliska	Östasienmissionens	årshög4d	den	18	maj	2019	

Det	 var	 en	 strålande	 vacker	 vårdag	 när	 EÖM-
vänner	 från	 när	 och	 gärran	 kom	 samman	 för	 a8	
fira	 missionshög7d	 i	 Enebykyrkan	 i	 Danderyd/
Stockholm,	 där	 årshög7den	 hållits	 sedan	 år	 2013.		
Dessförinnan	 har	 den	 ägt	 rum	 på	 många	 olika	
platser,	 i	 Oscars	 (2009)	 och	 Clara	 (2010)	 försam-
lingar	i	Stockholm	samt	i	Brunnsparkskyrkan	(2011)	
i	Tranås	och	 i	S:t	Göran	 (2012)	 i	Stockholm	för	a8	
bara	 nämna	 några.	 Verksamheten	 har	 en	 verkligt	
lång	och	gedigen	historia.	Imponerande	minst	sagt	
och	mycket	glädjande	a8	något	som	startade	1887	
formarande	kan	vara	så	livskraaigt.		

Årshög7den	 gav	 oss	 fina	 glimtar	 ifrån	 alla	 tre	
länderna	 –	 Japan,	 Kina	 och	Mongoliet	 –	 där	 EÖM	
har	 sin	 verksamhet.	 Annelie	 Sköld	 har	 lagt	 ned	
mycket	arbete	på	a8	skapa	en	ny	hemsida	åt	EÖM	
och	 uppmanade	 oss	 alla	 a8	 ta	 del	 av	 den	 på	
www.eom.nu.	

Vid	 golårets	 årshög7d	 berä8ade	 Annelie	 om	 e8	
projekt	 i	 Kina	 för	 barn	 med	 kogni7va	 funk7ons-
nedsä8ningar,	 som	 EÖM	 startat	 med	 bidrag	 från	
SIDA,	 Evangeliska	 Orientmissionen	 i	 Norge	 och	
minnesgåvor	 eaer	 Annelies	 pappa	 Jan-Endy	
Johannesson.	 Nu	 kunde	 hon	 presentera	 det	
glädjande	resultatet	av	projektet	som	genomförts	i	
två	lokala	kyrkor	där	församlingarna	själva	kommer	
a8	 fortsä8a	 arbeta	 med	 denna	 målgrupp.	 För	
barnen	 var	 det	 glädjefyllda	 upplevelser	 och	 såväl	
personal	 och	 volontärer	 som	 föräldrar	 fick	 en	 ny	
och	 posi7v	 inställning.	 Annelie	 avslutade	med	 a8	

påminna	 om	Honom	 som	 tar	 sig	 an	 de	 svaga	 och	
lägger	sina	ska8er	i	bräckliga	lerkärl.		

Kers7n	 Dellming,	 precis	 hemkommen	 från	 Japan	
på	e8	kortare	besök,	kände	av	7dsskillnaden	på	sju	
7mmar	men	 lyckades	 ändå	 ge	 oss	 glimtar	 –	 såväl	
något	 mörka	 som	 glädjefyllda	 -	 från	 arbetet	 i	
Japan.	Kers7n	 tyckte	a8	 senaste	året	 varit	mycket	
intressant.	 Kejsare	 Akihito	 var	 ju	 den	 förste	
japanske	 kejsare	 som	 abdikerat	 (åtminstone	 på	
närmare	 200	 år).	 Tronen	 övertogs	 den	 1	 maj	 av	
hans	son	Naruhito.	Redan	som	kronprins	ville	han	
gärna	 höra	 om	 Jesus	 –	 kan	 det	 få	 betydelse	
framöver?	 När	 en	 kejsare	 7llträder	 inleds	 en	 ny	
7deräkning.	Japanerna	motsåg	den	nya	7dsålderns	
valspråk	med	spänning.	Det	visade	sig	bestå	av	två	
japanska	tecken	som	kan	tolkas	som	”vördnadsfull	
harmoni”.		

Raag	 Rolfsen	 från	 Oslo	 hade	 bjudits	 in	 7ll	
årshög7den	 för	 a8	 berä8a	 om	 Areopagos.	
Organisa7onen	 he8e	 Nordiska	 Kristna	 Buddhist-
missionen	när	den	1922	grundades	av	den	norske	
missionären	 Karl	 Ludvig	 Reichelt,	 som	 även	 bildat	
ins7tu7onen	 Tao	 Fong	 Shan	 i	 Hongkong.	
Areopagos	 7digare	 historia	 och	 även	 nu7da	
engagemang	 har	 många	 likheter	 med	 EÖM:s.	
Dessutom	 har	 EÖM:s	 projektledare	 Annelie	 Sköld	
valts	 in	 i	 Areopagos	 styrelse.	 Namnet	 syaar	
naturligtvis	på	Paulus	som	på	Areopagen	i	Aten	såg	
e8	altare	7llägnat	 en	okänd	gud,	 vilket	 Paulus	 tar	
som	 utgångspunkt	 för	 si8	 tal	 ”Gud	 är	 inte	 långt	
borta	 från	 någon	 enda	 av	 oss,	 ty	 det	 är	 i	 honom	
som	vi	lever,	rör	oss	och	är	7ll”	(Apg.	17:28).	De8a	

Kerstin	Dellming	var	en	av	årshögstidens	
inspirerande	talare.

http://www.eom.nu


–	 leva,	 röra	oss	och	vara	@ll	 -	har	Areopagos	som	
ledord.	 I	 stället	 för	 a8	 stöta	 bort	 buddhister	 vill	
Areopagos	 möta	 dem	 och	 utgå	 från	 vad	 som	
förenar,	 t.ex.	 buddhis7sk	 medita7on	 och	 bön	 i	
rörelse	 som	 organisa7onen	 tagit	 7ll	 sig	 och	
vidareutvecklat	 i	 kristen	 riktning.	 Areopagos	 är	
uppbyggt	som	en	s7aelse	med	medlemsföreningar	
i	 Norge	 och	 Danmark.	 Till	 en	 början	 fanns	 från	
kyrkligt	 håll	 en	 skep7sk	 inställning	 7ll	 organi-
sa7onen,	 men	 idag	 har	 man	 e8	 bre8	 samarbete	
med	 kyrkor	 i	 Skandinavien	 och	 interna7onellt.	
Många	 av	 organisa7onens	 ledare	 är	 präster	
anställda	 i	 norska	 och	 danska	 kyrkan.	 Organ-
isa7onen	 har	 viss	 kontakt	 med	 Sigtunas7aelsen,	
vars	 direktor	 Alf	 Linderman	 är	 styrelsesuppleant	 i	
Areopagos.	 Man	 önskar	 dock	 a8	 Sverige	 ska	
komma	med	i	större	skala.		

När	 missionssekreterare	 Elisabeth	 Hellström	
inledde	 kvällsmötet	 och	 hälsade	 kvällens	 talare	
välkomna,	 citerade	hon	bibelordet	 ”Ty	Gud	 sände	
inte	 sin	 son	7ll	 världen	 för	 a8	döma	världen	utan	

för	 a8	 världen	 skulle	 räddas	 genom	 honom”	 (Joh	
3:17).	

Den	 första	 av	 kvällens	 talare	 var	 Nara	 Bäckström	
från	Mongoliet,	 verksam	 i	New	Life-församlingen	 i	
Stockholm.	Mötet	inleddes	med	a8	två	mongoliska	
ungdomar	 sjöng	 e8	 par	 lovsånger	 på	 mongoliska	
och	 svenska.	 Däreaer	 berä8ade	 Nara,	 om	 hur	
7llslutet	Mongoliet	 varit	 ända	 fram	 7ll	 1990-talet	
och	vilken	betydelse	det	svenska	paret	Magnus	och	
Maria	haa	 för	den	kristna	 församlingens	start	och	
utbredning.	 Idag	 finns	 550	 församlingar	 i	 landet	
och	 40	 000	mongoler	 har	 en	 levande	 kristen	 tro.	
Nu	 vill	 de	 nå	 ut	med	 evangeliet	 7ll	 andra	 länder.	
Det	finns	8-10	000	mongoler	 i	 Sverige	och	många	
av	 dem	 har	 kommit	 hit	 för	 a8	 förbä8ra	 sin	
ekonomi	 och	 finna	 en	 livspartner,	 sa	 Nara	 och	
citerade	Jer.	29:4-7	som	slutar	”Gör	allt	för	a8	den	
stad	jag	har	deporterat	er	7ll	skall	blomstra,	och	be	
7ll	Herren	för	den.	Ty	dess	välgång	är	er	välgång.”	
Nara	tackade	alla	svenskar	som	be8	för	Mongoliet	
och	missionärerna	som	”så8	med	tårar”.		

Kers7n	Dellming	berä8ade	a8	församlingen	i	Fuji	 i	
Japan	 väljer	 e8	 bibelord	 för	 varje	 år	 och	
föregående	 år	 var	 det	 ”Låt	 oss	 ha	 blicken	 fäst	 vid	
Jesus”	 (Hebr	 12:2).	 Den	 japanska	 översä8ningen	
lyder	”Du	får	 inte	ta	dina	ögon	från	Jesus”.	Kers7n	
fortsa8e	 med	 e8	 bibelord	 från	 Joh	 4:35	 ”…	 jag	
säger	 er:	 lya	 blicken	 och	 se	 hur	 fälten	 redan	 har	
vitnat	7ll	skörd”	och	sa	a8	om	vi	inte	ser	med	Jesu	
ögon	så	är	det	lä8	a8	trö8na.	Kers7n	som	arbetat	
som	missionär	 i	 Japan	 under	 53	 år	 tyckte	 a8	 det	
andliga	klimatet	 i	 landet	hårdnat.	 	Det	är	svårt	a8	
få	 en	 längre	 anställning	 och	 kvinnor	 vill	 inte	 giaa	
sig.	Befolkningsminskningen	är	enorm.	På	grund	av	
dödsfall	och	avfly8ning	s7ger	 inte	antalet	kristna	 i	
församlingen	 trots	 a8	 fler	 kommer	 7ll	 tro.	
Begravningarna	i	Japan	är	jobbiga.	Kistan	med	den	

Raag	Rolfsen	från	Areopagos	-	tidigare	känd	som	
Nordiska	Kristna	Buddhistmissionen.

Nara	Bäckström	talade	om	väckelse	i	Mongoliet	och	bland	mongoler	i	Sverige.



döde	ska	stå	i	kyrkan	4-5	dagar.”Skörden	är	mycken	
men	 arbetarna	 är	 få.”	 Kristna	 från	 Korea	 har	
lanserat	 försoningsbudskapet	 ”Love	 Sonata”	 på	
flera	 håll	 i	 Japan	 men	 inte	 i	 Fuji	 län	 än.	 Många	
kineser	i	Japan	har	kommit	7ll	tro	och	stora	skaror	
samlas.	Kanske	är	det	början	7ll	något.	Kers7n	var	
mycket	 tacksam	 för	 församlingens	 styrelse	 som	är	
e8	 rik7gt	 bärarlag	 och	 hon	 ser	 de	 vitnande	
skördefälten.	 Kers7n	 menade	 a8	 det	 finns	 en	
enorm	 längtan	hos	människorna	och	påminde	om	
Jesu	ord	7ll	 lärjungarna	”Ge	ni	dem	a8	äta”	 (Ma8	
14:16).	Innan	Kers7n	for	7ll	Sverige	ägde	en	fin	och	
glädjande	förlovning	rum	i	kyrkan	som	föregå8s	av	
undervisning	och	dop	av	fästmannen	som	inte	var	
kristen	7digare.	

Ordförande	 Mick	 Lidbeck	 nämnde	 a8	 det	 i	 Kina	
införts	 en	ny	 religionsordning	och	a8	 landet	blivit	
mer	7llslutet.	 I	 t.ex.	Zhoukou,	där	EÖM	drivit	HIV-
Aidsprojekt	 och	 Mick	 och	 Magnus	 undervisat	 i	
själavård,	har	det	stora	kyrkbygget	som	nästan	var	
klart	 stoppats	 och	 korset	 få8	 tas	 ned	och	 kontakt	
med	 utlandet	 förhindras.	 Söndagsgudstjänst	 får	
firas	men	 bibelskolan	 får	 inte	 vara	 verksam.	Men	
Mick	 var	 glad	a8	 församlingen	 i	 Yuncheng	nyligen	
få8	arrendera	marken	i	Haizhou	där	missionärerna	
är	begravda.	De	kommunala	tjänstemännen	är	inte	
kristna	men	 har	 berörts	 av	missionärernas	 osjälv-

iska	liv	och	är	posi7vt	inställda	och	hoppas	a8	även	
befolkningen	 ska	 ta	 intryck	 av	 denna	 osjälviskhet.	
Magnus	 Lidbeck	 sa	 a8	man	måste	ha	 klart	 för	 sig	
a8	 Kina	 7ll	 ytan	 är	 nästan	 lika	 stort	 som	 Europa	
och	a8	förhållandena	i	olika	landsdelar	kan	variera.																													

Kineserna	talar	mycket	om	kärlek,	Guds	kärlek	och	
kärlek	trossyskon	emellan.	De	kristna	i	Kina	7lltalar	
sina	 svenska	 trossyskon	 som	 Storasyster	 och	
Storebror.	Med	denna	kärleksförklaring	avslutades	
den	givande	hög7dsdagen.	

Lena Åkerlund 

VerksamhetsberäDelse	för	år	2018	Evangeliska	Östasienmissionen		

Evangeliska	Östasienmissionen	grundades	1982	genom	samgående	mellan	Svenska	Missionen	 i	
Kina	och	Japan	samt	Svenska	Mongol-	och	Japanmissionen.	Dessa	missioner	hade	redan	då	en	
lång	historia	bakom	sig	med	verksamhet	i	Kina,	Mongoliet	och	Japan.	Missionens	målsäDning	är	
enligt	 dess	 stadgar	 aD	 verka	 för	 Guds	 rikes	 utbredande	 i	 Östasien.	 DeDa	 mål	 vill	 missionen	
uppnå	genom	evangelisk	 förkunnelse	och	människovårdande	verksamhet	 i	 samverkan	med	de	
na@onella	kyrkor	missionen	samarbetar	med.			

EÖM:s	styrelse	har	under	året	bestå8	av	Mick	Lidbeck	(ordf),	Tord	Ershammar	(v.	ordf.),	Magnus	A.,	Magnus	
Lidbeck,	 Elisabeth	Hellström,	Håkan	 Leanderson,	 Inger	 Silfverdal,	Annelie	 Sköld,	Arne	Wikström	och	 Lena	
Åkerlund.	Inger	Silfverdal	invaldes	som	ny	styrelsemedlem	vid	årsmötet.	
Styrelsen	har	under	året	haa	fyra	protokollförda	sammanträden.		
Elisabeth	Hellström	har	under	året	varit	anställd	som	missionssekreterare	på	20	%.											

(Forts	på	nästa	sida)  

EÖM:s	ordförande	Mick	Lidbeck



Årshög@den	
EÖM:s	 missionskonferens	 hölls	 5-6	 maj	 i	 Eneby-
kyrkan,	Danderyd.	Inger	Silfverdal	välkomnades	vid	
årsmötet	som	ny	styrelsemedlem.		
Programmet	 eaer	 årsmötet	 bestod	 av	 flera	 olika	
teman	 och	 medverkande.	 Annelie	 Sköld	 presen-
terade	de	olika	projekten	som	EÖM	arbetat	med	 i	
Kina	 under	 2000-talet.	 Hon	 visade	 också	 exempel	
på	 arbetet	 med	 en	 ny	 uppdaterad	 hemsida.	
Ledaren	 för	 Evangeliska	 Orientmisjonen	 i	 Norge	
Roald	 Føreland	 berä8ade	 om	 deras	 arbete	 i	
Nordkorea.	 Magnus	 A	 och	 gäster	 från	Mongoliet,	
pastorsparet	Oko	och	Saara	samt	Ombo	och	Nergui	
sjöng	 och	 vi8nade	 om	 vad	 Gud	 gör	 i	 deras	
hemland.	
Lördagskvällens	 missionsmöte	 bjöd	 på	 blandade	
inslag	av	flera	deltagare.		

Kina	
EÖM	 har	 genomfört	 e8	 ny8	 projekt	 med	 medel	
från	 SMR	 (Svenska	 Missionsrådet)	 i	 städerna	
Xuchang	 och	 Jiaozuo.	 Projektet	 har	 bland	 annat	
handlat	 om	 a8	 synliggöra	 barn	 med	 kogni7va	
funk7onsnedsä8ningar	 i	 samhället	 och	 låta	 dem	
komma	ut	och	göra	 saker	 som	andra	barn	 i	 deras	
ålder	får	göra.	Det	har	också	inneburit	e8	stöd	och	
en	 avlastning	 för	 föräldrar.	 Projektet	 innehöll	
informa7onskampanjer,	 en	 kurs	 för	 volontärer,	
hembesök,	 informa7onsmöten	 för	 föräldrar	 och	
ak7viteter	 för	 barn.	 Projektansvarig	 har	 varit	
Annelie	Sköld	som	har	haa	tät	kontakt	med	China	
Chris7an	 Counsel(CCC),	 som	 genomförde	 pro-
jektet	 i	 samarbete	 med	 EÖM.	 Vi	 har	 också	 e8	
fortsa8	 engagemang	 i	 staden	 Pucheng	 med	
ekonomiskt	stöd	7ll	 förskolan	Tian7anle	som	drivs	
av	 kyrkan.	 Pengarna	 går	 7ll	 lärarlöner	 så	 a8	
förskolan	ska	kunna	ha	extra	lärare	för	a8	kunna	ta	
emot	 barn	 med	 funk7ons-nedsä8ningar.	 CCC:s	
”Farmor	Zhou-projekt”	har	få8	bidrag	från	EÖM	7ll	
a8	 ge	 10	 fazga	 pensionärer	 som	 bor	 på	 kristna	
ålderdomshem	mat	under	1	år.		
Vi	 har	 tyvärr	 inte	 kunnat	 ha	 direktkontakt	 med	
församlingen	 i	 Zhoukou	 under	 året.	 De	 har	 av	
myndigheterna	blivit	förbjudna	a8	ha	kontakt	med	
utlandet	och	deras	stora	kyrkbygge	har	avbru7ts.	

Japan	

Missionär	Kers7n	Dellming	har	fortsa8	arbetat	som	
församlingsledare	 i	 Fuji.	 Hon	 besökte	 Stockholm	 i	
augus7	 och	medverkade	 i	 e8	 välbesökt	missions-
möte	samt	e8	styrelsemöte.	Kers7n	berä8ade	om	
församlingens	 verksamhet	 och	 om	 e8	 nystartat	
arbete	 i	 byn	 Heda,	 där	 	 hon	 och	 Bo	 7digare	
evangeliserat.	 Styrelsen	 är	 posi7v	 7ll	 a8	 stödja	
de8a	arbete.	

Missionär	 Daniel	 Dellming	 med	 familj	 bor	 sedan	
många	år	i	Japan	och	han	arbetar	som	lärare	vid	en	
stor	kristen	skola	i	närheten	av	Osaka.	

Mongoliet	
Magnus	 A.	 har	 under	 året	 besökt	Mongoliet	 flera	
gånger.	 Idag	 är	 det	 c:a	 50	 församlingar	 som	 ser	
församlingen	 i	Erdenet	som	si8	ursprung.	De	har	 i	
samråd	 med	 Magnus	 bildat	 e8	 nätverk	 ”Öken-
källan”	 och	 ska	 framöver	 samarbeta	 mer	 for-
maliserat	med	bl	a	ledaromsorg	och	interna7onellt	
sändande.	EÖM	har	bidragit	7ll	en	evangelisa7ons-
satsning	 i	 Gobiöknen	 samt	 hjälpt	 en	 liten	
församling	i	Bulgan	a8	få	nya	värmeelement	i	sina	
lokaler.	Mongolia	Mission	Center	(MMC)	firade	20-
årsjubileum	i	 	november	och	Magnus	och	Maria	A.	
samt	 Elisabeth	 H.	 reste	 dit	 för	 a8	 delta.	 MMC	
driver	 en	 bibelskola	 och	 har	 under	 åren	 sänt	 ut	
över	100	mongoliska	missionärer	7ll	olika	platser	 i	
Mongoliet	och	ut	över	världen.		

Sverige	
Vi	 har	 haa	 välbesökta	 EÖM-samlingar	 i	 Betle-
hemskyrkan	 med	 olika	 teman	 och	 talare	 vid	 fem	
7llfällen	 under	 året.	 Annelie	 S.	 har	 under	 året	
besökt	 Fyndplatsen	 i	 Tranås	 och	 Areopagos	
temadag	 om	 Kina	 i	 Oslo	 och	 berä8at	 om	 EÖM:s	
projekt.	
EÖM-ny8	 har	 utgivits	med	 5	 nummer	 under	 året	
med	Arne	Wikström	som	redaktör.		
Arbetet	 med	 a8	 umorma	 och	 bygga	 upp	 en	 ny	
hemsida	 har	 pågå8	 under	 året.	 Mer	 informa7on	
om	vår	verksamhet	finns	a8	läsa	om	på	hemsidan	
www.eom.nu.	

Ekonomi			
Till	 missionen	 har	 som	 gåvomedel	 och	 bidrag	
inkommit	 529	 tkr,	 vilket	 innebär	 en	 ökning	 av	
bidragen	 med	 1	 tkr.	 Bidragsgivare	 har	 varit	
Lärarnas	 Missionsförening	 (51	 tkr),	 S:ta	 Klara	
Kyrkas	 vänner	 (30	 tkr),	 Österåker-Östra	 Ryds	
församling	 (102	 tkr)	 och	 Fyndplatsen	 Tranås	 (100	
tkr).	Övriga	intäkter	uppgår	7ll	3	tkr.		Resultatet	för	
år	 2018	 blev	 -229	 tkr,	 a8	 jämföra	med	 styrelsens	
budgeterade	 undersko8	 på	 119	 tkr.	 Differensen	
beror	 på	 beslutade	 extra	 satsningar	 i	 Mongoliet	
och	i	Kina.			

Likvida	medel	 uppgår	 vid	 årets	 slut	 7ll	 2	 330	 tkr.	
Det	egna	kapitalet	är	1	188	tkr.	

Vi	 ser	 med	 stor	 tacksamhet	 7llbaka	 på	 året	 som	
gå8	och	ber	om	Guds	ledning	för	fram7den.			
Datum:	2019-04-11		
EÖMs	styrelse	gm		
	 	 	 	 Elisabeth	Hellström	



Ulla	Sylvén	in	memoriam	

Ulla Sylvén föddes 1929 i Mongoliet, 
dotter till de legendariska missionärerna 
Elsa och Sven Skallsjö. Hon skulle ha fyllt 
90 år i december.


Vid ett besök 2012 på den gamla 
missionsstationen Hattim Sum i Inre 
Mongoliet mötte vi ett par av grannarna 
som visade oss runt. En av männen 
frågade: - Hur mår Ulla? Han sprang hem 
och hämtade några fotografier och på en 
av bilderna sitter han som liten pojke i 
Ullas knä! Ulla var en liten flicka när 
hennes far Sven Skallsjö dog 1930. Hon är 
ihågkommen i Mongoliet, det land som 
hon älskade och alltid talade om.


I ett missionsmöte i Betlehemskyrkan 
den 7 mars som handlade om Mongoliet 
sjöng Ulla och hennes syster Anna-Britta 
ett par sånger på mongoliska. Under 
många år bad Ulla för sitt älskade 
Mongoliet, och de sista åren gladdes hon 
över den väckelse som går fram bland det 
mongoliska folket.


Frid över Ulla Sylvéns ljusa minne.


Arne Wikström


	

Evangeliska Östasienmissionen - EÖM 

Rålambsvägen 46, 112 56 Stockholm. Tel. 072-200 85 85. Plusgiro 5 02 15-3. Swish 123 64 08 108 
Hemsida www.eom.nu  Mailadress: info@eom.nu 

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 Sifverdal, Annelie Sköld, Arne Wikström, Lena Åkerlund

Ulla Sylvén sjunger mongoliska sånger 
tillsammans med sin syster Anna-Britta 
Nilsson på missionsmötet den 7 mars

Varmt tack för alla gåvor till missionen!
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