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Brev från Kina

Sedan i våras har vi emellanåt få3 brev om
”missionärernas gravgård” i Haichow utanför
Yuncheng. Församlingen som värderar sina
svenska rö3er har letat eBer var den låg. Nu
vet de och de har arrenderat marken. De vet
vilka missionärer som ﬁck si3 sista vilorum där.
EBersom de inte känner Gll någon annan gravplats där Svenska Missionens i Kinas missionärer begravts kommer de a3 berä3a om ﬂer liv
som slutat i Kina.
Deras avsikt med återställandet av gravgården
är a3 berä3a för så många som möjligt om
missionärernas liv, liv som de uppfa3ar som
osjälviska och goda föredömen för människor
idag. Vår vän ”översä3aren” som besökte vårt
årsmöte för fem år sedan skriver om varje missionär – det går många brev fram och Gllbaka
för a3 datum och stavning ska bli så korrekt vi
kan.
Här kommer glimtar ur det senaste brevet:
”Den 20 november när vi bearbetade jorden
för a3 plantera träd, stö3e vi på öppningen Gll
en grav, men vi hi3ade inget och vi vet inte
vems grav det är. Vi gav upp vår plan a3 undersöka alla gravar. Vi står inte ut med smärtan
a3 störa förfädernas vila. På fotona kan ni se
hur arbetet fortskrider.
Den 23 november hjälptes 128 personer åt a3
plantera träd på gården i Haichow. Den 24 no-

Unga och äldre hjälptes åt med arbetet

vember arbetade vi med en gravstens-designer
i stenhuggeriet i en förort Gll Yuncheng. Jag
kommer a3 behöva er hjälp med frågor och
exakta datum för missionärernas dödsdatum.”
Mer om arbetet med gravgården får vi höra
under årshögGden 9–10 maj.

Mick Lidbeck

Framgång och utmaningar i Mongoliet
Under hösten besökte Magnus A. Mongoliet där han tillsammans med sin fru Maria arbetat
med att bygga upp en församling i Erdenet för många år sedan. Här kommer några axplock
från hans reserapport främst i församlingsnätverket Ökenkällan (ÖK) och missionscentret
Mongolia Mission Center (MMC):
En av dagarna var tillägnad Ökenkällan. I
somras hade de sin första gemensamma samling och detta var den andra. 35 personer var
samlade. På förmiddagen undervisade jag om
lärjunga-skap. Vi pratade om praktiska redskap för att jobba med missionerande lärjungaskap, det var mycket uppskattat…
Hemma hos Omboo och Nergui träﬀades Oko
och Saraa, Bayaraa, Bolororoo och jag. Vi
sammanfattade mötena i juli och dagens samling. Gott att höra dem prata om lärjungaskap,
självförsörjande pionjärer och mission. Också
skönt att höra att de är medvetna om situationen till grannen i syd, och både ber för och
tänker på sätt att hjälpa de utsända familjerna
där…
Passade på att gå till det mongoliska Bibelsällskapet, MUBS, och ge dem gåvan från
Marias 50-årsfest. De är till 40% klara med
projektet (att översätta hela bibeln till mongoliska från hebreiska och grekiska). Jag lovade
kolla med Svenska Bibelsällskapet om de kan
hjälpa ekonomiskt…
Vi pratade om exit-strategies utifrån exemplet
Maashkaa i Xarxorin. De har byggt växthus
där de odlar sådant som de sedan säljer. De
har också skaﬀat ett antal kor som producerar
mjölk och kött som säljs. På detta sätt försörjer sig Maashkaa, och fler församlingsmedlemmar får också en inkomst på detta sätt.
MMC är helt med på tåget, vill samma sak,
men behöver hjälp att utveckla strategier och
samarbeten för att få till detta i relation med
samtliga församlingsgrundarteam. Frågan är
bara hur de gör med dem som fått understöd i
10 år och snart går i pension…
Dagarna i Mongoliet avslutades med en kväll i
nostalgins tecken. Men också med en utmaning inför framtiden… Naraa höjde Bolortuya
till skyarna för hur hon åkte till Afghanistan
trots sjukdom och mycket lågt understöd. Hon
ledde flera afganska tjejer till Jesus, döpte
dem och började samla dem i hemliga grupper. Hon berättade sen om sin första resa från
Mongoliet till Afghanistan, nattåg och sovbuss
hela vägen genom en mängd länder (Kina, Kazakhstan där hon fick visum, Kirghizistan, Tajikistan, Afghanistan).

Församlingsnätverket Ökenkällan i Mongoliet består f.n. av 49 församlingar.
Här ser vi några av ledarna. De hälsar att
de är mycket tacksamma för förbön och
stöd på olika sätt.

”Gud förde mig dit som Mose, liggandes i en
korg…”
Dessa berättelser om hur det var för dem i
början av 90-talet, om hur de utstod kyla,
smädelse och skäll och hur de för att vara
med på bibelstudier och gudstjänster gick 9
km från Govil i strumplästen med skorna i
armhålorna för att inte slita ut dem och då få
skäll av föräldrarna berörde mig djupt. Vart tog
den där elden vägen? frågade de sig. De saknar överlåtelsen, viljan att utstå svårigheter för
Jesus hos dagens ungdom. Jag sa att det är
ju bara ni själva som kan ge dem detta. Samhället är annorlunda (makar, barn…) men
evangeliet är fortfarande relevant!
De uttryckte, än en gång, stor tacksamhet för
den stabila grund Maria och jag lade, hur vi
lärde dem att ledas av den Helige Ande. Vi
bad och välsignade varandra, sen fick jag
skjuts hem till Oxio. Det var en magisk kväll,
så bekräftande och utmanande. Nästa generation måste vinnas för lärjungaskap, församlingsplantering och mission. Och till slut säger
Naraa, efter att jag berättar att Ökenkällan nu
består av 49 församlingar, ”då blir vi nummer
50!” Sweet.

Julhälsning från Japan

Årets höjdpunkter har varit den nye kejsarens
tronbestigning och en ny tideräkning: ”Reiwa
år 1” från första maj. Under våren fick jag också åka en sväng till Sverige och bodde hos
Mikaels familj, fick vara med om barnbarnet
Ingrids konfirmation och EÖM:s årsmöte där
jag fick träﬀa många vänner. Vistelsen blev
inte så lång för mina två medarbetare vill inte
gärna predika mer än en gång i månaden.
Kyrkans höjdpunkter var påskgudstjänsten
med flera dop och stort knytkalas, familjelägret på Fujibergets sluttningar i regn och dis
och sedan 25-årsjubileum i september med
cello- och pianokonsert.
Snart klär vi kyrkans julgran och har första julfesten med lunch och ”hand bells” konsert för
äldre och sedan fortsätter det till ”candle light
service” på juldagskvällen. Det är mycket
både prediko- och praktiska förberedelser och
jag är tacksam att jag nu kan klara av det.
Människor vill gärna komma till jul och det är
underbart att få dela med sig av evangeliet
(hoppas få döpa en 100-åring…).
Mikael kommer från Sverige med de två yngsta på julafton, en mycket glad överraskning!
Daniels två äldsta kommer hem från USA på
jullov, så jag hoppas få träﬀa dem också. Tinas familj bor ju i staden bredvid och jag har
fortfarande hand om lilla Ema (nu sex år) några eftermiddagar i veckan så den familjen träffar jag ganska ofta.

Vi är inne i november med strålande solsken
på dagarna och kallare nätter och det är helt
underbart efter den heta och enormt fuktiga
sommaren. Regnperioden varade i sju veckor
och sedan kom tyfonerna. Under tyfon nr 19,
den värsta på 60 år, svämmade mer än 70 floder över och stora landområden las under vatten. Många klarade sig genom evakuering eller tog sig upp på andra våningen… Vår kyrka
ligger på en höjd så allt vatten rinner neråt och
jag är tacksam att taket inte blåste iväg.
2019 har annars varit ganska lugnt. Det är nu
tre år sedan Bosse dog och under de åren har
kyrkans arbete och människor tagit nästan all
tid och energi. Nu börjar jag kunna tänka lite
mer konkret och mitt första projekt är att få
hjälp att röja det stora vindsutrymmet som är
fullt med skräp: sådant som många tagit med
sig då de t.ex. lämnat landet, kläder och allehanda saker som folk har lämnat till arbetet för
de hemlösa, trasiga resväskor och lådor i
mängd… nu skall det bort! Mitt andra projekt
är att lära mig att ta en ledig dag i veckan och
inte jobba den dagen.

Så vill jag önska en riktigt Välsignad God Jul
och ett Gott Nytt År!

Kerstin Dellming

Kyrkans höjdpunkter under året var påskgudstjänsten
med flera dop och stort knytkalas.

EÖM:s missionsmöten i Betlehemskyrkan, Stockholm under
våren 2020:
• 6 februari kl 13.30
• 12 mars kl 13.30 Pastor Okhio från Ulan-Bator
Årshögtiden
9-10 maj i Enebykyrkan,
Danderyd
Varmt tack för förbön och gåvor!
Gåvor kan sättas in på EÖM:s
plusgirokonto 5 02 15-3

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:
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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.

God Jul

önskar vi alla våra bröder och systrar i
Kristus i Sverige! Varmt tack för kärlek, stöd, förböner och gemenskap! Vi är
verkligen välsignade av allt ert stöd.
Må Gud välsigna er alla under år
2020.

Bayaraa, Okhio och Isaac
i Ulan-Bator.

