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Sommarmöte på Sandhamn

En solig sommardag på Sandhamn samlades e3 gäng svenskar och mongoler
kring e3 dukat middagsbord vid sommarstugan nära havet. Där var värdinnan
Lena, styrelseledamot i EÖM, och Sara,
född och uppvuxen i Mongoliet liksom
Shinjilt, som hon är giF med och som
medverkade som tolk vid professor Toba
Baikais föredrag vid EÖM:s torsdagsmöte i
mars. De bor sedan länge i Sverige med
sina tre härliga barn. Där fanns också
Shinjilts yngre syster Ariungoo med sin
make Bunyan och deras två dö3rar. De bor
i Gula baneret i Mongoliet och var nu på
Lllfälligt besök. De berä3ade a3 utanför
staden där de bor är det stäpp och öken,
så därför var det en stor upplevelse a3
komma Lll den svenska skärgården och se
hav, öar och skog samt kunna plocka

blåbär. Familjerna var glada över möjligheten a3 upprä3hålla kontakten trots de
stora avstånden. På besök en av dagarna
var också undertecknad som delade några
tankar uLfrån bibeltexterna på KrisL
Förklaringsdag. Vi ﬁck e3 ﬁnt samtal kring
de heliga bergens betydelse för vårt
andliga liv, platser för bön, meditaLon och
gudsmöten. Bunyan och hans fru, som är
buddister, bidrog också med några tankar
uLfrån sin tro. Så blev vårt samtal e3
religionsmöte i miniatyr där vi ﬁck dela
med oss av vår egen tro och samLdigt visa
öppenhet och respekt för varandras. Vi
vill fortsä3a a3 be för våra mongoliska
vänner.

Tord Ershammar

EÖM:s historia skildras i flera böcker utgivna på Narins förlag. De översätts också till
kinesiska och sprids i kyrkor men också till bibliotek och myndigheter.
”Missionens historia är vår kyrkas historia” säger översättaren Liu Hong.
Beställ böckerna hos Evangeliska Östasienmissionen, Rålambsvägen 46,
112 56 Stockholm. Tel. 072-200 85 85.
Priset är inklusive frakt: Alla tre böckerna 400 kr
I andras händer 200 kr
Bilder av hopp 200 kr
Kärleken drev henne 100 kr

I andras händer –
Karin Stålhammar Hansson

arbetare i missionens tjänst. Breven, Ldigare
okända, berä3ar om deras kärlekshistoria,
om Gustaf Adolf, mannen av börd och Mina,
kvinnan av folket.
Här ﬁnns också brev från Minas vänner,
Sigrid, Maria, Nanna och Mary. Vi får följa
kvinnornas arbetsamma liv på den kinesiska
landsbygden. De startar skolor, tar hand om
oönskade ﬂickebarn och avgiFar opiumrökande kineser. Genom kärleksbudskapet
lär de människor använda ord i stället för
vapen. Livet är fyllt av strapatser, men
oavse3 vad som händer dem är det deras
starka tro, deras kärlek och medmänsklighet
som bär dem genom orosLder. De ger
människor hopp om en bä3re framLd, e3
hopp som kommer a3 leva vidare Lll
kommande generaLoner.

Den unga kvinnan Mina får e3 brev om
giFermål från en okänd man. Året är 1899 i
dåLdens faWga Kina där de på var si3 håll är

”Under alla år som jag arbetat med boken,
har mina farföräldrars liv kommit mig väldigt
nära och breven har många gånger berört
mig djupt. Deras kärlek har vuxit sig stark i
mig och få3 mig a3 se människor i e3 ny3
ljus. Min förhoppning är, a3 den som läser
boken ska försöka få förståelse för a3 varje
människas historia är en del av hennes liv.
Denna insikt kan hjälpa oss a3 förstå oss
själva, och kanske kan man förlika sig med
sin historia och få vägledning hur vi vill
handla i framLden.” Karin Stålhammar
Hansson
Inbunden. 272 sidor. Bildark.

Kärleken drev henne – Bo Lenells
”Gud, varför frågar du just mig?! Har du inte
andra redskap som duger bä3re för den här
uppgiFen?”
Elna Lenell var 23 år gammal när hon förstod
a3 Gud talade Lll henne om a3 resa Lll Kina
som missionär. Men det var inte behovet av
arbetare som gjorde a3 hon eFer en lång
kamp sa ja. Och hade Gud frågat eFer hennes
duglighet för uppdraget hade hon deﬁniLvt
sagt nej. Det som Lll slut ﬁck henne a3
kapitulera var kärleken – Guds kärlek Lll Kinas
otaliga miljoner människor.
Den kärleken drev henne. Och den brann i
hennes eget hjärta.
Elna föddes 1894 i den lilla byn Lenåsen norr
om Rä3vik. Där växte hon upp som det yngsta
barnet i en stor familj och i e3 hem som var
präglat av 1800-talets folkväckelse. Det första
världskriget hade just avslutats då kallelsen
förde henne Lll norra Kina, där Svenska
Missionen i Kina (nuvarande Evangeliska
Östasienmissionen) hade si3 missionsfält. I 27
år ujörde hon troget den kallelse som var
hennes, bland e3 folk som genomlevde stora
omvälvningar och ofa3bara katastrofer.
Där, på en av det andra världskrigets fronter,
ﬁck hennes livsgärning e3 dramaLskt slut. Elna
Lenell blev en svensk martyr i Kina.
SläkLngen Bo Lenells har forskat om Elna
uLfrån brev mellan Kina och Sverige och har
lyckats få Lll en skildring med e3 levande
porträ3 av en speciell kvinna och hennes
kallelse och arbete.
Storpocket. 192 sidor, varav några med foton.

Bilder av hopp – Janeric Johansson
1917 mö3es två svenskar av en händelse på
e3 tåg i centrala Kina. Mannen he3e Johan
Gunnar Andersson och var forskare, medan
kvinnan, Maria Pe3ersson, var missionär. Det
var början på en serie händelser som fyra år
senare skulle resultera i en upptäckt som
förändrade Kinas historia. Alla historieböcker
ﬁck skrivas om och forjarande får alla kineser
lära sig om de3a i skolan. A3 svenskar varit
avgörande för en sådan sak är i stort se3 okänt
i vårt eget land. I Kina räknas nu JG Andersson

som den moderna arkeologins skapare och
står nu staty framför det nyligen öppnade
Yangshao Cultural Museum i Kinas största
provins, Henan.
Maria Lllbringade 55 år i Svenska Missionen i
Kinas tjänst och vi får följa hennes fascierande
och utgivande arbete, som förändrade så
många kinesers liv. Hon var en svensk moder
Teresa och räddade livet på tusentals barn som
annars skulle ha dö3. I denna bok har vi
förmånen a3 lära känna e3 fantasLskt
kvinnoöde, som fram Lll nu är helt okänt i
Sverige.
Konstnären Janeric Johansson, har under sex
års Ld forskat fram denna historia. Parallellt
med det som hände för hundra år sedan får vi
följa de fascinerande turerna kring hur olika
händelser idag vävs samman med historien.
Hans föredrag runt om i Kina på olika
universitet och hans utställningar på gallerier
och museer i världens största land har
uppenbarat en längtan eFer hopp mi3 i Kinas
ekonomiska framgångssaga.
Janeric visar också på hur konsten som språk
öppnar upp för samtal om saker som normalt
är förbjudet a3 tala om från en talarstol i Kina.
Inbunden. 206 sidor. Illustrerad med foton.

Brev från Kina
Kära storasyster och storebror,
Vi har just kommit tillbaka från ett fantastiskt
besök i Xi'an. På seminariet Xi'an-Zion
presenterade tio missionärspar från tio
avlägsna provinser sina erfarenheter av
missionsarbete. På sena eftermiddagen den
20 juli besökte vi bibelskolan i Shaanxi.
Rektorn talade mycket om de tre böckerna
som blivit översatta till kinesiska. Första
gången hon såg böckerna var i Dang
Shengxins hem. Efter att hon läst böckerna i
april bjöd hon mig att besöka skolan. Vid
middagsbordet på kvällen den 20 juli
berättade jag historien om Maria Pettersson.
Skolbibliotekarien berättade för mig att
hennes mormor hade växt upp på ett
barnhem. Hon bor nu i Xi'an. Nästa morgon
efter söndagsgudstjänsten besökte vi den
gamla damen Ren Yating, som föddes 1920.
Den 100-årige damen är tydlig och har ett
gott minne. Hon berättade flera gripande
historier för mig. Broder Dang och Zhu och
syster Liu betalade det speciella besöket till
den 100-årige damen Ren Yating.
I kärlek,
Hong

Hundraåringen Ren Yating minns mycket
tydligt åren på barnhemmet i Sin'an
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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.
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