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Julen närmar sig och vi önskar er alla,
storasystrar och storebröder, och era familjer en
Välsignad Jul. Vi hoppas att vår vänskap ska
bli allt starkare och starkare.
Det är redan två år sedan jag översatte Bo Lenells bok om Elna Lenell ”Kärleken drev
henne” utan att jag kunnat publicera den. Nu har jag låtit trycka den utan ISBNnummer, dvs den får inte säljas. Jag åkte till Ruicheng där Elna verkade och gav sex
exemplar till Länsmuseet.
Idag lämnade jag
böcker till Yunchengs
kontor för lokal historia. Alla tog emot
böckerna med glädje.

Beställ hos EÖM. 150 kr inkl porto

Medan jag skriver
detta får jag ett samtal från ledaren för
Mienchi Museum. Han
ber mig maila min
översättning av Janeric
Johanssons bok “Bilder av hopp”. Han vill
introducera boken för
sina överordnade och
hoppas få deras stöd
Beställ hos EÖM. 150 kr inkl porto
för publicering. Nu ska
jag läsa igenom översättningen och sända den till honom.
Hälsning från Liu Hong vännen, översättaren

Mongoliets huvudstad heter Ulanbaatar (stavas ibland Ulan Bator). Här nns era kristna kyrkor. I en av dem
arbetar våra medarbetare Ohkio och Bayaraa. Det är en missionerande församling med dotterförsamlingar på
era håll i det stora landet.

Kära vänner!
Här kommer varma hälsningar från Ulanbaatar i Mongoliet! Vi tackar för era trogna
förböner och stöd för vår familj och vårt
arbete. Genom er kärlek, omsorg, böner och
stöd har vi kunnat nå era platser i
Mongoliet med evangeliet. Även om vi har
några fall av Covid-19 i Mongoliet så
fortsätter Guds verk i vår del av världen.
Under sommaren kunde vi göra era
missionsresor till våra kyrkor runt om i vårt
vidsträckta land
Från den 12 november har vi isolerats helt
på grund av den ökade Covidpandemin.
Men vi vill inte bara sitta stilla utan med hjälp
av modern teknologi nå ut till samhället och
möta barn, ungdomar och vuxna. Tack och
lov till vår Herre
Vi önskar er alla en God Jul och ett Gott Nytt
År
Vi hoppas ni vill fortsätta och be och stödja
oss i Guds verk!
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Isaac, Okhio och Bayaraa
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Vi älskar er! Välsignelser!
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Julhälsning från Ulanbaatar

Tack för ännu ett år av kärlek, uppmuntran och
förbön! Själv har jag varit buren av EÖM:s
missionsvänners förbön under 79 år och det är
nåd utöver nåd! Visst känner jag av ålderns
trötthet och krämpor, men mycket starkare är
tron och förväntan på att Gud skall göra något
stort och härligt ibland oss. Utåt sett händer
inte så mycket under den pågående Coronakrisen då många gömmer sig bakom sina
masker och hem. Covid-19 är på snabb
uppgång också här i Japan trots alla åtgärder.
Men, förutom sex veckor i våras, samlas vi
som vanligt i kyrkan sittande på varannan stol
och följer alla anvisade regler. Alla större
samlingar och fester med servering är
inställda, men redan denna vecka har vi vår
årliga handbellskonsert för äldre och veckan
därpå cello- och pianokonsert med våra
vänner Berndt och Ruriko Bohman. Kyrkan är
liten och vi måste hålla avstånd till varandra så
vi prioriterar utomstående gäster och de som
tar med sig vänner
Vi saknar många som inte kan komma pga
Coronan och det är tomt efter en familj med
fem barn som yttat, men för några veckor
sedan yttade en familj med sex barn hit! När
Herren tar ger han alltid tillbaka i över öd

 


.


.


fl

.


.


fl

Årets enda dopkandidat var överlycklig att få
bli döpt för några dagar sedan omgiven av sin
"smågrupp". Hon är lite folkskygg och har
tillhört den i Japan stora gruppen av ”hiki-
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God Jul alla vänner och
förebedjare!

komori", människor som ofta tillbringar år av
sina liv instängda i sina rum utan att ens prata
med familjen. Men det är lika underbart varje
gång att få se hur de kan förvandlas genom
Kristi kärlek, öppnar sig och kommer in i en
trygg gemenskap
I dag är det 1:a Advent. Det har varit en
arbetsdag på drygt tolv timmar som började
med ett dödsfall och slutade med sammanträde och många telefonsamtal. Sammanträdet var i Izumikyrkan i Numazu med
representanter från våra samarbetskyrkor.
Pastorskåren har de sista åren
minskat
genom tre dödsfall och alla kämpar med att
det är så svårt att få arbetare. Som pastorskår
känner vi behov av att träffas, prata och be
tillsammans. Rent konkret är Ohito kyrka nu ett
stort böneämne. Sedan pastor Kondo dog
yttade den lilla gruppen gudstjänsterna till ett
hem. Både kyrka och pastorsbostad är mer
eller mindre fallfärdiga och mitt under
byggnaderna går en gräns för vad som
bedöms som "farligt" och "mycket farligt"
område vid jordbävningar och ras i samband
med tyfonregn. Det är sorgligt att behöva
stänga kyrkor men Gud är den som "gör allting
nytt”. Det får vi i tro och tacka honom för
Vi går snart in i ett nytt år, ett Herrens år 2021,
ett frälsningens och nådens år. Tack Gud att vi
får vara med och se din härlighet uppenbaras!

Kerstin Dellming

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: info@eom.nu

Den unga kvinnan Ma Ming mötte vi först i
den stora församlingen i Zhoukou. Hon var
era gånger vår tolk. 2012 besökte hon EÖM,
vår församling Österåker och några andra
församlingar. Hon gjorde stort, positivt intryck.
När vi trä ade henne i Weinan 2015, berättade
hon om sitt arbete för Love Foundation (LF)
med bas i HongKong.
LFs verksamhetsplan är att väcka församlingsledare i Fastlandskina till socialt ansvar
särskilt för barn som lämnats kvar, när
föräldrarna rest iväg för att arbeta i en större
stad och sällan kommer hem. LF medverkade
till barnläger med kärleksfulla vuxna volontärer. När det blev förbjudet för kyrkor att
samla barn, uppmuntrades församlingsledare
att göra hembesök och ta reda på ”de
kvarlämnades” behov. Det blev en framgångsrik verksamhet! Församlingarna nådde ut med
kärlek till människor de inte känt tidigare.
Under pandemin har LF gett era kurser online om socialt ansvarstagande. Nu när
smittan gått ner, kan Ma Ming igen resa till
församlingar runt om i Kina för att väcka till
ansvar.
Ma Ming blev antagen till en kurs i diakoni på
lutherska universitetet i HongKong, men
politik och pandemi har gjort att de studierna
blivit avbrutna. Hon vill säkert fortsätta när det
är möjligt.
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Nu kom det ett brev från ”vår yngsta dotter”,
som Ming kallar sig.
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Minns ni Ma Ming?

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, Håkan Leanderson, Magnus
Lidbeck, Lars Narin, Inger Silfverdal, Annelie Sköld,
Arne Wikström, Lena Åkerlund.

Jag har skrivit min examen. Det var inte lätt för
den omfattade tre kurser. Jag är så lycklig över
att lära mig massor särskilt om juridik och
lagar, vilket är alldeles nytt för mig. Lagar är
viktigt, det har att göra med människors
normala liv. Om jag vill bli en legitimerad
socialarbetare, måste jag kunna lagen. Lagar
inte bara sätter gräns för människors beteende. Lagar handlar också om människors
rättigheter! Dem måste jag också lära mig.
Lärandet är en stor glädje!
Jag hoppas också få lära mig om kyrkors
sociala arbete. Med de här årens erfarenhet
tänker jag att det är det bästa sättet att vara
kyrka i samhället i Kina idag. Hur det ska gå till
vet jag inte än. Men jag är tacksam att er och
er kyrkoledare inser värdet av socialt arbete
sedan de gått våra kurser.
Mick och Magnus Lidbeck

