






EÖM

Nytt

		

	Evangeliska Östasienmissionen	
																				瑞典东亚福音会 

EÖM:s nyhetsbrev	 	 	 	 	 	 	 	 	 Juni 2020

Ema Inaba, 6 år, har just avslutat förskolan och börjat i första 
klass. Hon träffar gammelmormor Kerstin Dellming flera gånger i 

veckan.








Så fort spridningen av Covid-19 började synas 
i Sverige, fick vi bekymrade frågor från våra 
kinesiska vänner. Hur har ni det? Ni är väl 
försiktiga? Ni använder väl ansiktsmasker om 
ni går ut? Det har inte alltid varit lätt att förklara 
den svenska strategin eller Folkhälsomyndig-
hetens rekommendationer för dem, eftersom 
de skiljer sig så mycket från hur Kina har 
hanterat pandemin.
Ganska snart efter att situationen i Sverige 
hade uppmärksammats i kinesiska medier, 
samlades Liu Hong och ett kyrkoteam som 
arbetar med missionshistoria i ett online-möte 
där de diskuterade hur de skulle kunna hjälpa 
oss. Våra kinesiska vänner är så tacksamma 
för vad de tidiga svenska missionärerna gjorde 
i Yuncheng, Shanxi. Dessa missionärer spred 
inte bara det glada budskapet och grundade 
församlingar, utan arbetade också med 
sjukvård och utbildning. Efter att Erik Folke 
etablerat en missionsstation i Yuncheng 1888, 
fanns det så småningom en medicinsk klinik, 
en opie-asyl som tog emot missbrukare och 
både en pojk- och en flickskola som drevs av 

svenska missionärer i staden.
Nu finns det många kristna i Yuncheng. Och 
de vill gärna ge något tillbaka till Sverige. Via 
både mail och WeChat (den vanligaste 
tjänsten för textmeddelanden i Kina) har det 
kommit många praktiska frågor. Vilka är 
kraven på ansiktsmasker från Kina? Vad är det 
maximala antalet masker per låda som den 
svenska tullen godkänner? Vilket är det bästa 

sättet att säkerställa leverans till mottagaren? 
Trots att vi uttryckt en viss oro över att våra 
kinesiska vänner skulle få stora omkostnader 
för detta och berättat att det i Sverige än så 
länge inte finns några rekommendationer 
angående ansiktsmasker, så har Liu Hong och 
vännerna i den kinesiska församlingen 
framhärdat. De vill verkligen göra något för 
sina svenska vänner och det har inte funnits 
utrymme till att tacka nej. 
Den 14 april anlände ett paket till Mick 
Lidbeck, EÖM:s ordförande. Paketet innehöll 
300 ansiktsmasker från Yuncheng i Shanxi, 
Kina. Mick ringde runt i kommunen och 
frågade om det fanns något behov och önskan 
om att ta emot maskerna. En hemtjänst 
svarade snabbt och hämtade genast påsen 
nere vid grinden. De la även dit en liten 
chokladask som tack för hjälpen. Även andra 
medlemmar i EÖM har fått ta emot paket med 
ansiktsmasker. 
Efter att det första paketet kommit fram 
meddelade Liu Hong att ännu ett paket med 
25 kg skyddsutrustning är på väg! 1500 
ansiktsmasker och 150 skyddskläder! Och de 
beklagar att det tagit så lång tid med 
exportfirma och tullklarering att material 
kanske dröjer.
Det tydligaste i allt det är våra kinesiska 
vänners kärlek och omsorg om oss och deras 
stora tacksamhet mot de svenska missionä-
rerna som kom till deras lilla stad för mer än 
130 år sedan!

Som Liu Hong skrev: “Vi har aldrig haft tillfälle 
förut att betala igen för allt gott missionärerna 
gjorde under Kinas många katastrofer.” Nu vill 
de hjälpa oss på alla sätt de kan! 

En gåva från våra kinesiska vänner

300 ansiktsmasker från våra vänner i Kina.



Japan är verkligen ansiktsmaskernas land. De 
första maskerna minns jag från barndomens 
Japan då många hade TBC. Maskerna 
används om man är förkyld eller inte vill bli 
förkyld och om man har pollenallergi. Men de 
senare åren har det varit inne att ha mask och 
de vanligaste orsakerna är att man slipper 
lägga ner så mycket tid på make up men 
framför allt får man " behålla sitt privatliv och 
slipper se eller engagera sig i omvärlden". En 
yngre man som sedan många månader 
kommer till kyrkan har alltid på sig mask. Jag 
undrar ibland hur han ser ut….

När Coronan kom till Japan tog maskerna slut i 
affärerna under en tid. En stackars man som blev 
utan råkade hosta till på en tågresa med det 
resultatet att en nervös medresenär drog i 
nödbromsen och stannade tåget! Myndigheterna 
gör allt för att uppmuntra och visa tacksamhet mot 
dem som arbetar med Covid-19 patienterna men 
de får utstå mycket mobbning i samhället. Själv har 
jag för första gången på flera år haft tid att se på TV 
nyheterna vilket resulterat i mängder av handsydda 
masker i alla färger och fasoner som många 
tacksamt tagit emot. Jag har också delat ut ett par 
hundra plastade kort med Ps. 91 "att läsas 1-3 
gånger om dagen allt efter behov".

Den japanska staten har inte rätt att tvinga på sina 
medborgare restriktioner, men grupp-mentaliteten 
är stark och de flesta lyder alla goda råd. Sedan 
många år har det varit förbjudet att hälsa på på 
sjukhus, ålderdoms- och handikappshem under 
influensatider och eftersom det sammanföll med 
Coronan har många, många liv räddats.

I början av februari hade jag en vigsel vid hamnen i 
Yokohama i närheten av lyxfartyget där Covid-19 
bröt ut i Japan. Brudgummen har vuxit upp här i 
kyrkan och vi hade ett underbart firande i det flotta 
"bröllopspalatset" . Men på hotellet fanns inga 
kinesiska turister och Chinatown var folktomt. 
Veckan därpå blev det återbud på alla bröllop och 
fester.

Ungefär samtidigt började gudstjänstdeltagar-
antalet att minska hos oss. Efter påsk blev det 
"state of emergency" och förutom söndagens 
internet-gudstjänst fick vi lägga ner allt arbete i 
kyrkan. Själv har jag hållit till mycket på andra 
våningen i kyrkan. Så skönt det var! Alla som dykt 
upp har jag samtalat och bett med nere i kyrkan 
med öppna fönster, handtvätt i alkohol och avstånd! 
Också i Japan har många fruktan och oro, inte bara 
för viruset utan hur det skall gå med jobb och 
ekonomi. Stängda skolor och arbete hemifrån har 

också här orsakat våld i hemmen och självmord 
både bland kändisar och i bekantskapskretsen. 
Själv har jag fått rycka in och varit ute och kört mitt i 
natten. Men som en kvinna sa: " Jag har levt länge 
nog och kommer hellre till kyrkan än stannar 
hemma även om jag får Corona”.

Mitt i allt slutade lilla barnbarnsbarnet Ema, nu sex 
år, lekis och började skolan som bara varade ett 
par dagar. Barnen skulle lära sig hålla avstånd och 
ha på sig masker, men så fort de kommer utomhus 
leker de tätt intill varandra och maskerna bollas 
med upp i luften. Nu har den långa ledigheten tagit 
slut och skolorna går igång från den 1:a juni och de 
flesta arbetsplatser har öppnat upp.

Nyligen fick jag ett oväntat och kärt besök. En ung 
fru som opererats för hjärntumör och låg på samma 
avdelning som Bosse och Erina på cancer-
sjukhuset kom hit med sin lille son. Då Bosse 
träffade henne var hon panikslagen och läkarna 
visste inte vad de skulle ta sig till med henne. Men 
då Bosse bad för henne blev hon helt lugn och vi 
fick tillsammans be för hennes frälsning när jag 
hälsade på.   Fyra år har gått och hon hade ingen 
aning om att Bosse var hemma hos Herren. Hon 
hade fått ett träkors av honom och snöret höll på att 
gå sönder. Nu fick hon ett nytt kors och ett Nya 
testamente bl.a. Hon är fortfarande fylld av frid men 
har väldigt litet kunskap om Jesus. Bed gärna för 
henne att hon kommer tillbaka och familjen blir 
frälst! Tack för Pingstens Ande och allt nytt han 
skall göra bland oss!    

Kerstin Dellming

 Vem och vad döljer sig bakom maskerna?

Kerstin tillsammans med sina medarbetare i 
gudstjänsten Fukino och Tanaka.



Liu Hong i Yuncheng har varit ledande i att sätta ihop en fantastisk utställning om de svenska 
missionärerna i Yuncheng. Utställningen  har satts upp i ett rum i kontorsbyggnaden för Yanhu District 

People’s Government och den ska sparas i 20 år har myndigheten lovat. Bilderna är en guldgruva! 
Ovanstående bild är bara en del av utställningen. Läs mer på vår hemsida: www.eom.nu

En resa över haven, hundra år av sammanflätade öden  
- De svenska missionärerna i Yuncheng

Ett annat stort projekt är Liu Hongs arbete med 
SMK-missionärernas livsberättelser, vilka skall 
finnas i museet på gravgården. Mick och Magnus 
m.fl. har hjälpt till med översättningar och 
förklaringar av gammalsvenska vändningar som 
inga ordböcker visar. 
Några församlingsmedlemmar planerar att göra 
gravgården till en mönsterköksträdgård med 
fikon och grönsaker. Och undervisning om odling 
för grannbyar. Det kan också hjälpa gravgården 
att få skydd mot myndigheters iblandning 
Eftersom missionärernas gravgård hade skövlats 
så har nu nya namnplattor skapats och de 
kommer att monteras runt om i gravgården. 



 Bayaraa kammar en cashmereget 
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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.


Annorlunda missionsresa i Mongoliet

Församlingen i Ulan Bator har grundat systerkyrkor på olika platser i Mongoliet. Nyligen besökte 
man vänner i Gobi Altai provinsen 150 mil från Ulan Bator. Man blev hjärtligt mottagna. Förutom 
gudstjänster, förbön och själavård hjälpte man till med att sätta potatis och morötter. Man fick 
också vara med och kamma cashmergetter och samla in ullen.


Församlingen i Erdenet har inte fått ha gudstjänster sedan februari. Man möts på internet. 273 
personer deltar regelundet. Som en kärleksgärning har man samlat in pengar och överlämnat det 
till stadens program för nödlidande under denna svåra tid. Detta har mottagits mycket väl av 
stadens myndigheter. 
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