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Tältmöten i Harhorin i Mongoliet

Årets tältmöten hölls i den gamla mongoliska huvudstaden Harhorin. I år fick församlingen
i Erdenet klara ekonomin för detta evenemang själva. Det gick över förväntan. De möttes
av stor öppenhet och nyfikenhet. Före själva tältmötena gick man från hus till hus, eller
ger till ger (= tält), och frågade om de fick dela evangelium och ge en bibel. Gensvaret var
enormt!

Ökenkällan

Detta nymornade församlingsnätverk hade sin första gemensamma träﬀ någonsin i början
av juli i år. Representanter för nästan 30 församlingar medverkade. I nätverket ingår 49
församlingar, men av olika skäl kunde inte alla medverka denna gång. Ledningsgruppen
för nätverket (pastor Okoo, Bayaraa, Nergui, Tömöröö och Lkhagwa) talade om
nätverkets vision och värderingar och man samtalade om vägar framåt och vilka
gemensamma behov som behöver prioriteras.

Lovsångsteam i Sverige

Ett team på 11 mongoler kom till Sverige under en dryg vecka i augusti. Tio av dem kom
från församlingen i Erdenet, och en från en dotterförsamling i Ulaanbaatar. Det var en stor
succé, allt från deras medverkan i gudstjänster i Linköping, till deras insats vid Götabro
Bibelskola och slutligen deras vittnesbörd och lovsångsledning vid ungdomsfestivalen Ära
19. Det var en mäktig upplevelse när barnen till dem som var Marias och Magnus
lärjungar på 90-talet kom till Sverige och betjänade svenska ungdomar. En rolig sak är att
Ariuna, dotter till pastorsparet Okoo och Saraa i Erdenet nu läser Kinakursen som drivs av
Hyllie Park folkhögskola i Kina. Hon bor på skolans internat och läser på helfart.

Vår medarbetare Bayaraa skriver:
Kära vänner!
Jag har nyss kommit hem från en missionsresa
till ett område nära gränsen till Kina, där min
mor föddes. Vi berättade om evangeliet för
nomaderna och uppmuntrade nya kristna i
området. Trots att det var en lång resa på
dåliga vägar är vi tacksamma till Gud för att vi
fick tjäna Gud och dessa människor. Tack för
era förböner!
Er Bayaraa
Bayaraa besöker en gammal dam i hennes ger.

Samling i Betlehemskyrkan, Luntmakargatan 82, Stockholm
Torsdag 7 november kl 13.30- 15.00
Kerstin Propper berättar om sin far missionären Erik Malm.
Välkomna!
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100-åring minns Maria Pettersson
I förra numret av EÖM Nytt kunde vi läsa ett
brev från Kina där Ren Yating presenterades.
Hon föddes 1920 och växte upp på Maria
Petterssons barnhem i Sin'an. Hon har skrivit
ner några av sina minnen från den tiden. Nu
får vi läsa dem:

När jag var ett barn brukade vi
varje vecka ställa upp oss på
led och gå till kyrkan på
gudstjänst. Professor Bian (=
Maria) brukade ge varje barn en
kopparslant till kollekten. Hon
älskade barnen som om vi var
hennes egna. Lika mycket
älskade hon handikappade
barn. Varje gång jag tänker på
det, känner jag att jag inte kan
förklara hur djupt jag älskar vår
mamma Bian. Barnen som
hade smittsamma sjukdomar
höll Maria isolerade på övervåningen. Trappan upp var
stängd. Maria gick upp och ner

på en stege lutad mot ett fönster i övervåningen. Inga andra vuxna eller barn fick gå
dit. 1942 flyttade pastor Selfrid Ershammar
med sin familj på 9 personer från Pucheng till
Yibin i Sichuan. 10 lärare och studenter följde
med. 1951 var Maria beredd att återvända till
Sverige via Hong Kong. Tyvärr var hon redan
svårt sjuk. Vi reste från Sichuan till Sin'an för
att säga adjö till vår mamma Bian Guiying. Hon
blev underbart glad att se oss. Det var svårt för
oss att ta avsked. Hon tog hand om mig sedan
jag var en baby.
Mick Lidbeck skriver i boken Min farfar i Kina
(s.33): I Sin-An utanför Honanfu har Maria
Pettersson, professor Bien kallad, börjat ta
hand om övergivna barn… 1921 är barnhemmet med 200 barn bara en del av
nödhjälpsarbetet i staden. Systrarna driver
också en asyl för 200 gossar, en kvinnoasyl
med 600 kvinnor, hem för ”expecting
mothers” och dessutom ett folkkök för ett
tusen personer. 1922 får barnhemmet ett nytt
rymligt och lämpligt hus, byggt för ändamålet i
västerländsk stil med en del mindre, kinesiska
ekonomibyggnader. Barnen får en rymlig gård
att leka på. ”Barnhemmet i Sinanhsien, där de
utkastade flickorna och bortgivna gossarna
finna tillflykt, är nu stadens största sevärdhet”
kan man läsa i Sinims Land 1923.

Maria Pettersson och en del av hennes barn

Tyfon och bröllop
Flera månader har gått sedan EÖM:s årsmöte
då jag fick träﬀa många vänner. Jag är så
tacksam för vänskap och förbön!
Veckorna i Sverige gick så fort och Japan
mötte mig med spöregn då planet landade.
Regnperioden hade börjat och varade i sju
veckor med en mycket hög luftfuktighet som
varade september ut. Själv drabbades jag för
första gången under alla dessa år av akut
uttorkning och infektion och det har varit segt
med tillfrisknandet. Oktober är som en skön
svensk högsommar utom när tyfonerna
kommer.
Vi har just haft tyfon nr 19 i år. Den starkaste
tyfonen på över 60 år! Fantastiskt nog tycks
allt vara bra med alla människor och platser i
våra kyrkor trots att tyfonen landsteg här i
Shizuoka. Vår vän Mori i norska missionen
körde på en väg som plötsligt förvandlades till
en flod, men han har livet i behåll. Militären
och brandkåren kör med båtar och helikoptrar
och räddar människor. Många tak har blåst
iväg och flera av våra vänner håller på att
städa ut lera från sina bottenvåningar.
En av sommarens höjdpunkter var invigningen
av pionjärarbete i Heda dit familjen Nelson
flyttat samtidigt som de fortsätter i Nirayama.
Vi var en glad skara från Fuji som for över
bergen och firade med dem. Jag var särskilt
glad att där få träffa två pastorspar som börjat
pionjärarbete på två av de fyra oevangeliserade områdena där Bosse och jag med
många vänner gått från hus till hus med
traktater och inbjudan till kristna korrespondenskurser. Gud är god och hör våra böner!
I juli hade Fujiförsamlingen sitt årliga
familjeläger på Fujibergets sluttningar i dis och
regn. Men förkunnelsen och gemenskapen var
god och brasaftonen inomhus toppen!
I augusti hade vi årets bröllop! Bruden som
kom till kyrkan genom en vän, kom till tro och
döptes. Hon bjöd sin pojkvän till Alphakursen
och också han döptes här. I maj hade de en
högtidlig förlovningsceremoni här inför familj
och församling och sedan bröllop med stor fest
då de båda inför släkt och arbetskamrater
frimodigt berättade om sin väg till Kristus.
Deras Alphagrupp var förstås också med och
jublade!

Under augusti är det minskat program pga
hettan men sedan några år har vi börjat med
en "avsvalningsdag" då vi inbjuder grannar
och vänner. Då sätter vi på luftkonditioneringen för fullt och har ett trevligt program
med film, mycket sång, lekar och i år en
koreansk lunch där alla fick linda in ris och
grönsaker i alger till en lång stång att mumsa
på.
I september hade vår kyrka 25 årsjubileum
då vi inbjöd Berndt och Ruriko Bohman till
gudstjänst och därefter cello- och pianokonsert. De har kommit hit nästan varje år och
det var underbart att så många nya kom med
detta år.
F.ö. fylls tiden med gudstjänster, bibelstudier
och bön, smågrupper och samlingar för ickekristna och hemlösa varvat med pastorssamlingar och sammanträden.
Julsamlingarnas förberedelser är i full gång
och, förutom att vara jultomte på åtskilliga
dagis och förskolor, har jag fått överta det
mesta av Bosses julprogram. Julen ger många
underbara tillfällen till "mjuk" evangelisation
och jag är tacksam att jag fortfarande kan
"hänga med" någorlunda. Bed om en rätt
efterträdare för EÖM i Japan och ansvarig för
församlingen i Fuji. Bed också om Guds vilja
för Ohito som nu är utan både pastor och
gudstjänster och ligger på en jordbävningshotad mark.
Tack än en gång för vänskap och förbön! En
God Välsignad Höst!

Kerstin Dellming

