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Hemsidan	

Det	händer	mycket	just	nu.	Besök	
gärna	vår	hemsida	www.eom.nu	för	
mer	information	och	lite	tätare	
uppdateringar.	

Under	Nyheter	och	Aktuellt	(http://
www.eom.nu/index.php/ovriga-
nyheter//)	Hinns	mer	kontinuerlig	
information	om	EÖM:s	verksamhet.		

Sedan	senaste	nyhetsbrevet	har	det	
t.ex.	på	hemsidan	uppmärksammats	
att	EÖM	och	ni	genom	gåvor	hjälper	
till	att	hålla	ungdomscentret	i	Erdenet	
öppet	och	att	det	har	varit	en	Hin	
artikel	om	Maria	Pettersson	i	
tidningen	Svenska	öden	och	äventyr.

På	hemsidan	hi,ar	ni	också	en	ar1kel	om	
14	mars	–	e,	speciellt	datum	för	Svenska	
Missionen	i	Kina	e?ersom	Erik	Folke	
landsteg	i	Kina	14	mars	1887,	och	om	Kinas	
kristnas	råds	respons	på	corona-virusets	
spridning	i	Kina.	På	hemsidan	finns	också	
mycket	spännande	arkiverat	material,	
gamla	Sinims	Land	och	hela	böcker	om	den	
1diga	Kina-	Mongoliet-	och	Japanmissionen	
inskannade	m.m.	Ungdomscentret i Erdenet fyller en mycket 

viktig funktion.

Fin artikel om Maria Pettersson finns på 
hemsidan.
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”Farmor	Zhou”  
 
Under	 2019	 stödde	 EÖM	 ”Farmor	 Zhou”-
projektet,	 som	 drivs	 av	 Kinas	 kristna	 råd.	
Bakgrunden	 till	 detta	 projekt	 är	 att	 många	
kyrkor	i	Kina	driver	egna	äldreboenden	runt	
om	 i	 landet.	 Tyvärr	har	 kyrkorna	ofta	 svårt	
att	få	ekonomin	att	gå	ihop	och	många	av	de	
som	 bor	 på	 hemmen	 är	 beroende	 av	
anhöriga	 som	 kommer	 med	 extra	 mat	 och	
hjälper	till	med	omvårdnaden.	Om	man	inte	
har	 några	 anhöriga	 eller	 om	dessa	 t.ex.	 har	
Hlyttat	 till	 storstäderna	 för	 att	 arbeta,	 eller	
själva	har	det	ansträngt	ekonomiskt	kan	den	
äldre	få	det	mycket	svårt.		

I	 ”Farmor	Zhou”-projektet	ser	Kinas	kristna	
råd	 till	 att	 extra	 utsatta	 äldre	 på	 ett	 antal	
äldreboenden	 får	 en	 bra	 och	 näringsrik	
mat .	 Evangeliska	 Östasienmissionen	
stöttade	 detta	 projekt	 för	 tio	 boende	 på	
kristna	äldreboenden	under	ett	år	och	vi	vill	
vara	med	och	fortsätta	stötta	projektet	ännu	
ett	år.	 
 
	

Vill	 du	 vara	 med	 och	 bidra	 till	 ”Farmor	
Zhou”-projektet?	 Även	 en	 mindre	 summa	
gör	stor	skillnad	för	dessa	svaga	och	utsatta	
äldre.	 Under	 2019	 stödde	 EÖM	 projektet	
med	 10	 kinesiska	 yuan	 (ca.	 15	 kronor)	 per	
person	 och	 dag,	 vilket	 gjorde	 stor	 skillnad!	
Med	din	hjälp	kan	vi	fortsätta	att	hjälpa	Hler!	  
 
Sätt	in	din	gåva	på	EÖM:s	plusgirokonto:	5	02	
15-3	eller	swisha	till	numret:	123	64	08	108.	
Om	du	vill	 att	pengarna	 ska	gå	 speciHikt	 till	
de	 äldre	 på	 kristna	 äldreboenden	 i	 Kina,	
märk	bidraget	”Farmor	Zhou”.	



	
En	hälsning	från	Henan 
 
I	 slutet	 av	 2019	 beslutade	 EÖM	 a,	 stödja	 en	
kyrka	 i	 Henan	 i	 deras	 sociala	 arbete	 bland	
människor	 med	 funk1onsnedsä,ning.	 Det	
handlar	 om	 invånare	 i	 en	 liten	 bergsby,	 som	
befinner	 sig	 i	 en	 svår	 ekonomisk	 situa1on	 på	
grund	av	sina	funk1ons-nedsä,ningar.	Medlen	
från	EÖM	uppgår	1ll	sammanlagt	10	000	kr.	De	
kommer	 a,	 fördelas	 på	 flera	 familjer	 och	 går	
bland	 annat	 1ll	 en	 familj	 där	 maken	 som	
skadades	 svårt	 i	 en	 olycka	 kämpar	 med	 a,	
försöka	 försörja	 familjen	 genom	 enkel	
boskapsskötsel.	Hustrun	 är	 blind	och	de	båda	
barnen,	17	och	15	år	gamla,	har	också	synned-
sä,ningar.	 Bidraget	 går	 1ll	 a,	 betala	 barnens	
skolgång	 (bland	 annat	 internat-konstnaden).	
En	annan	del	av	bidraget	går	1ll	 en	 familj	där	
båda	 makarna	 har	 funk1onsnedsä,ningar	
vilket	gör	det	svårt	för	dem	a,	försörja	sina	två	
barn,	 15	 och	 8	 år	 gamla,	 och	 deras	 gamla	
farfar.	En	 liten	summa	går	1ll	 inköp	av	mat	1ll	
dem,	varje	månad	under	e,	år.	Dessutom	går	
bidraget	1ll	inköp	av	en	elektrisk	rullstol	1ll	en	
förlamad	 man	 i	 byn	 som	 varit	 sängliggande	
större	delen	av	si,	liv.	 
 
I	början	på	mars	fick	vi	en	hälsning	från	Jakob,	
en	av	församlingsledarna	som	ingår	i	det	team	
som	o?a	besöker	bergsbyn	och	som	hjälper	1ll	
a,	 förmedla	 hjälp	 1ll	 familjer	 som	 har	 det	
svårt.	Så	här	skriver	han:		
 
Kära	familj	i	EÖM! 
 
Jag	representerar	alla	medarbetare	här	när	jag	
tackar	 vännerna	 i	 EÖM	 för	 hjälpen	 =ll	 fa>ga	
och	utsaAa	familjer	 i	bergsområdet.	Tack	vare	
er	hjälp	kommer	deras	liv	förbäAras	och	bidra	
=ll	 lite	 mindre	 svårigheter	 och	 lite	 mera	

leenden.	 Jag	 tänker	 också	 på	 ert	 arbete	 med	
barn	 med	 särskilda	 behov	 på	 andra	 platser	 i	
Kina.	 BeräAelserna	 i	 =dskriFen	 vi	 fick	 och	
särskilt	eA	kort	på	eA	av	barnen	har	verkligen	
berört	 mig	 djupt.	 Tack	 vare	 era	 insatser	 kan	
dessa	 barn	 mötas	 av	 fördjupad	 respekt	 och	
kärlek	 och	 barnens	 ansikten	 lyser	 upp	 av	
leenden.	 Tack	 för	 allt	 ni	 har	 gjort	 för	 Kina	
under	 all	 denna	 långa	 =d,	 det	 har	 verkligen	
varit	meningsfullt	och	värdefullt! 
 
Vi	 är	mycket	 ledsna	 över	 aA	höra	 aA	 corona-
viruset	nu	även	har	nåA	Sverige.	Jag	önskar	aA	
denna	 spridning	 snart	 får	 eA	 slut	 och	 aA	 alla	
kan	vara	trygga	och	säkra.	Från	vår	erfarenhet	
i	Kina	vill	vi	bara	önska	aA	ni	är	försik=ga	och	
tar	 hand	 om	 er	 om	 viruset	 når	 era	 städer,	 så	
aA	 ni	 inte	 blir	 sjuka.	 Vi	 önskar	 också	 våra	
vänner	 i	EÖM	eA	goA	nyA	år,	2020	och	eA	år	
med	god	hälsa	och	produk=vt	arbete.	 
 
Jakob,	kyrkoledare	i	en	av	kyrkorna	i	Henan	 
 
Pengarna	 från	 EÖM	 skickades	 ut	 i	 början	 av	
året,	 men	 på	 grund	 av	 corona-viruset	 har	
kyrkoteamet	 ännu	 inte	 kunnat	 besöka	
bergsbyn.	Jakob	räknar	dock	med	a,	åka	dit	nu	
i	 början	 av	 april,	 när	 restrik1onerna	 för	 resor	
börjar	ly?as	så	små,.	  
 
瑞典东亚福音会的家人们，你们好！ 

我代表我们的同工们，感谢瑞典朋友们对山
区困苦家庭的帮助。…	



Tack	=ll	EÖM	från		
Jesu	Församling	i	

Erdenet	

Mongoliet,	som	klassats	som	
e,	av	länderna	med	störst	risk	
a,	drabbas	av	den	
smi,samma	virussjukdomen	
covid	19,	har	i	sy?e	a,	skydda	
sina	medborgare	från	denna	
sjukdom	vidtagit	dras1ska	
åtgärder.	Bland	annat	har	man	
förbjudit	gudstjänster	och	
andra	ak1viteter	som	samlar	många	
människor.	

En	konsekvens	av	dessa	regler	är	a,	
Cornerstone	Coffee	Shop,	som	församlingen	
använt	som	bas	för	en	mängd	seminarier,	
barn-	och	ungdomsmöten	och	olika	kurser,	
inte	får	användas.	De,a	har	blivit	mycket	
betungande	för	Jesu	Församling.	

I	januari	tränade	vi	alla	cellgruppsledare	i	a,	
hålla	bibelstudier	från	Apostlagärningarna,	och	
nu	gör	de	det	i	sina	cellgrupper.	A,	vi	började	
ha	de,a	bibelfokus	i	cellgrupperna	visade	sig	
vara	Herrens	ledning!	
	

	

Vi	vill	tacka	er,	våra	kära	syskon,	så	väldigt	
mycket	för	a,	ni	tog	emot	vår	vädjan	och	på	
mycket	kort	1d	skickade	e,	konkret	
ekonomiskt	bidrag,	en	hjälp	precis	i	rä,	1d.	

Må	Gud	välsigna	er	alla!	

I	respekt	och	tacksamhet,		

Jesu	församlings	pastor	och	föreståndare	

Okoo, 	
1llsammans	med	församlingens	anställda	

Pastor Okoo med fru Saraa och medarbetare i  
Jesu Församling i Erdenet
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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.


ÅRSMÖTET I MAJ FLYTTAS TILL OKTOBER!


Preliminärt datum 1 oktober 13.30 i Betlehemskyrkan, 
Stockholm
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