






Som	 så	 o'a	 genom	 historien	 kommer	 både	
glädjande	och	 sorgliga	nyheter	 från	de	vidsträckta	
mongoliska	 stäpperna.	 I	 Erdenet	 kommer	 nya	
människor	>ll	tro	regelbundet.	P.g.a	hårda	corona-
restrik>oner	 är	 det	 omöjligt	 aC	 samla	 många	
människor	på	en	plats.	Under	mellandagarna	hade	
församlingen	 i	 Erdenet	 dopsamtal	 på	 Zoom	 med	
eC	antal	nya	troende.	E'er	dessa	samtal	gick	några	
av	 församlingens	 ledare	 från	 hem	 >ll	 hem	 och	
döpte	 dopkandidaterna	 i	 deras	 badkar.	Mellan	 jul	
och	nyår	döptes	så	16	personer.	

Samma	församling	har	under	en	 längre	>d	försökt	
köpa	 den	 byggnad	 man	 nu	 hyr	 för	 en	 mängd	
ändamål;	 ungdomscenter,	 gudstjänster,	 familje-
rådgivning,	 seminarier	 av	 allehanda	 slag	 (t.ex.	
suicidpreven>on,	 hur	 man	 förebygger	 våld	 i	
hemmet),	café	m.m.	En	förutsäCning	för	aC	få	ihop	
pengar	 var	 aC	 man	 skulle	 lyckas	 sälja	 den	
kontorsbyggnad	man	köpte	2016.	Med	Mongoliets	
ekonomi	 i	 spillror	 p.g.a.	 pandemin	 såg	 det	 minst	
sagt	 osannolikt	 ut.	 Men	 för	 några	 veckor	 sedan	

löste	 det	 sig!	 Byggnaden	 är	 såld	 >ll	 eC	 betydligt	
högre	pris	än	det	man	köpte	den	för.	Dessutom	har	
församlingsmedlemmar	 givit	 stora	 gåvor	 och	 lån	
och	församlingen	har	dessutom	fåC	eC	>digare	lån	
e'erskänkt.	 ForUarande	 saknas	 knappt	 500	 000	
svenska	 kronor,	 men	 församlingen	 går	 trosvisst	
vidare	med	planerna.		

Församlingen	 ber	 också	 om	 hjälp	 i	 förbön.	
Pandemin	 har	 som	 sagt	 slagit	 mycket	 hårt	 mot	
Mongoliets	 ekonomi.	 FaWgdomen	 breder	 ut	 sig.	
Församlingen	i	Erdenet	gör	akuta	insatser	med	mat	
och	 annan	 prak>sk	 hjälp	 >ll	 dussintals	 utsaCa	
familjer	och	ber	om	förbön	för	deCa.	

Under	 förra	året	ökade	våld	 i	hemmet	med	uppåt	
70	procent	 i	Mongoliet	 som	en	 följd	 av	 de	 strikta	
lockdown	 restrik>oner	 som	 infördes.	 Som	 vanligt	
är	det	de	minsta	och	svagaste	som	drabbas	hårdast	
Låt	 oss	 stå	 samman	 med	 våra	 mongoliska	
trossyskon	och	be	för	dem.	

Mongoliet	har	de	senaste	dagarna	drabbats	av	en	
"självmordsvåg"	 som	 många	 tror	 beror	 på	
arbetslöshet	och	faWgdom.	Det	är	framför	allt	män	
som	begår	 självmord.	 I	 veckan	brände	en	man	sig	
>ll	döds	miC	på	det	stora	torget	i	Ulaanbaatar.	

Be	 för	 församlingarna	 och	 hela	 landet	 i	 denna	
kris!	 Just	 idag	 när	 deCa	 skrivs	 (fredag	 12/2)	 firar	
Mongoliet	nyår!	Vi	önskar	våra	vänner	på	stäppen	
eC	goC	nyC	och	välsignat	år!	Må	2021	föra	med	sig	
möjligheter	>ll	vaccina>on,	större	rörelsefrihet	och	
möjligheter	aC	samlas	samt	aC	många	många	fler	
börjar	följa	i	Jesu	Kris>	fotspår!																											M.A.	

EÖM
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1	 januari	 2020	 öppnades	 eC	 rehabiliteringscenter	
för	barn	med	cerebral	pares	(CP)	i	Taiyuan	i	Shanxi.	
Centret	 tar	 emot	 barn	 mellan	 6	 och	 16	 år	 och	
erbjuder	 daglig	 fysiologisk	 terapi,	 inklusive	 tal-
träning,	men	också	psykologiskt	stöd,	 inte	bara	>ll	
barnet	 utan	 >ll	 hela	 familjen.	 Centret	 heter	 LiCle	
Eagles	–	Små	örnar.		

Örnen	har	länge	seCs	som	eC	högt	och	nobelt	djur	
och	 redan	 romarriket	 valde	 örnen	 som	 symbol.	
Många	länder	och	riken	har	följt	deras	exempel.	 	I	
Psalm	103	skriver	David:	”…han	fyller	miC	liv	med	
allt	goC,	och	jag	blir	ung	på	nyC	som	en	örn.”	Men	
örnen	 är	 sårbar	 för	 yCre	 påverkan	 och	 idag	 är	
arten	hotad.		
		
LiCle	Eagles	beskriver	sin	vision	som:	”AC	låta	barn	
med	särskilda	behov	få	en	miljö	där	 jämlikhet	och	
respekt	råder”.	Cerebral	pares	är	vanligt	över	hela	
världen,	men	särskilt	vanligt	i	Kina.	Och	det	är	stor	
risk	för	aC	barn	med	medfödda	skador	överges.		

Föreståndare	för	centret	är	Mercy	Hou	som	arbetat	
många	 år	med	 barn	med	 särskilda	 behov	 och	 aC	
stärka	 barnens	 oberoende,	 stödja	 familjer	 och	 ge	
dem	 hopp	 om	 en	 fram>d	 för	 sina	 barn.	 Det	 är	
vik>gt	aC	föräldrarna	blir	involverade	i	träningen	så	
aC	 de	 kan	 fortsäCa	 arbeta	 med	 det	 som	 barnen	
gör	 på	 rehabiliteringscentret.	 AC	 skapa	 förut-
säCningar	för	aC	dessa	barn	ska	kunna	integreras	i	
och	 accepteras	 av	 samhället	 är	 också	 eC	 vik>gt	
arbete	 på	 rehabiliteringscentret.	 Träningen	 för	 de	
äldre	barnen	inkluderar	enklare	arbetsträning.		

EC	annat	mål	 för	 rehabiliteringscentret	 är	 aC	visa	
hur	 vik>gt	 det	 är	 med	 en	 holis>sk	 syn	 på	
människan,	 aC	 det	 inte	 går	 aC	 fokusera	 bara	 på	
fysisk	 hälsa.	 LiCle	 Eagles	 är	 det	 första	 rehabi-
literingscentret	i	Taiyuan	med	en	holis>sk	syn	som	
utgångspunkt,	 och	 där	 man	 tar	 emot	 även	 lite	
äldre	barn.	Annars	finns	det	 just	nu	i	Taiyuan	bara	
>llgång	>ll	 fysisk	 rehabilitering	upp	>ll	 6	 års	 ålder	
för	 barn	 med	 CP-skador.	 E'er	 6	 års	 ålder	 finns	
ingen	 hjälp	 aC	 få	 från	 statliga	 ins>tu>oner.	 Då	
förmodas	 barnen	 kunna	 gå	 i	 vanliga	 skolor	 utan	
någon	 särskild	 anpassning.	 DeCa	 är	 tyvärr	 helt	
omöjligt	för	många	barn	med	CP-skador.		
	

Personalen	 på	 Li.le	 Eagles.	 Föreståndarinnan	
Mercy	Hou	i	rosa	längst	<ll	höger.		

EÖM	 har	 under	 flera	 år,	 tack	 vara	 ekonomiskt	
bidrag	 från	 secondhand-affären	 Fyndplatsen	 i	
Tranås,	varit	med	och	stöCat	en	förskola	i	Pucheng,	
Shaanxi.	 Förskolan	 har	 ha'	 barn	 med	 särskilda	
behov	och	pengarna	har	främst	gåC	>ll	lärarlöner.	I	
år	kommer	dessa	medel	istället	gå	>ll	LiCle	Eagles	i	
Taiyuan	som	har	en	mer	specifik	inriktning	på	barn	
med	särskilda	behov.	Det	är	också	>ll	 eC	 specifikt	
projekt.	 Projektet	 går	 ut	 på	 aC	 barnen	 på	 LiCle	
Eagles	får	komma	ut	på	uUlykter	>llsammans	med	
personal.	 Det	 rör	 sig	 om	 enklare	 uUlykter	 i	
närområdet	 –	 >ll	 parker	 för	 aC	 leka	 lekar,	 >ll	 eC	
zoo	 för	 aC	>Ca	på	djuren,	 >ll	 en	 supermarket	 för	
aC	handla	något	 litet,	>ll	en	snabbmatsrestaurang	
för	 aC	 äta.	 ”Enklare”	 uUlykter	 för	 oss	 som	 kan	 ta	
sådant	 för	 givet,	 men	 en	 helt	 ny	 upplevelse	 för	
barn	som	mest	har	hållits	 i	hemmet.	Medlen	som	
EÖM	 förmedlar	 kommer	 också	 aC	 gå	 >ll	 vidare-
utbildning	 för	 personalen.	 Den	 lokala	 kyrkan	 är	
också	med	 och	 stöCar	 rehabiliteringscentret	 med	
s>pendier	 som	 möjliggör	 för	 faWga	 familjer	 aC	
skicka	 sina	 barn	 >ll	 LiCle	 Eagles.	 Projektet	
förväntas	 säCa	 igång	under	 våren	2021	och	 vi	 ser	
fram	emot	aC	rapportera	från	det	framöver.		

Annelie Sköld 

Li.le	Eagles	-	Små	örnar



Under	 hösten	 2020	 fick	 jag	 eC	 meddelande	 på	
WeChat	 från	 pastor	 Jakob	 i	 Sanmenxia.	 Han	 ville	
beräCa	om	deras	nya	planer	på	eC	projekt	 för	aC	
hjälpa	 faWga	 och	 utsaCa	 i	 bergsbyarna	 runt	
omkring	staden.	Kyrkan	 i	 Sanmenxia	har	eC	ak>vt	
socialt	 arbete	och	EÖM	var	med	och	 stöCade	det	
förra	året	när	eC	 team	av	 volontärer	besökte	byn	
Bai	Yang	och	delade	ut	mat	och	förnödenheter	>ll	
utsaCa.	 Pastor	 Jakob	 skrev	 nu	 aC	 de	 planerar	 aC	
hjälpa	 människor	 utan	 inkomst	 aC	 starta	 upp	
boskapsskötsel;	 aC	 köpa	 in	 några	 lamm	 eller	
smågäss	som	de	kan	föda	upp	och	sälja.		

Min	 första	 fråga	 var	 hur	 det	 ska	 genomföras	
prak>skt.	 Har	 byborna	 kunskap	 om	 boskaps-
skötsel?	 Kommer	 de	 aC	 klara	 deCa?	 Och	 kan	
projektgruppen	 hjälpa	 dem	 om	 de	 stöter	 på	
problem?	Jag	fick	det	betryggande	svaret	aC	deCa	
var	 något	 de	 har	 tänkt	 på	 och	 aC	 de	 har	 en	
pensionerad	 veterinär	 bland	 församlingsmed-
lemmarna	 som	 ska	 hjälpa	 >ll	 just	 med	 deCa.	 Jag	
frågade	 då	 hur	 de	 hade	 tänkt	 kring	 hållbarhet.	
Hållbarhet,	är	eC	ord	som	kommer	upp	så	fort	man	
börjar	 prata	 om	 eC	 biståndsprojekt.	 Det	 är	 också	
eC	koncept	jag	har	diskuterat	med	alla	partner	jag	
har	jobbat	med	i	Kina	-	så	mycket	aC	det	kinesiska	
ordet	可持续性发展	 (uCalas:	 kechixuxing	 fazhan)	

dyker	upp	snabbare	än	jag	kommer	på	det	svenska	
ordet	hållbarhet.		

Men	 hållbarhet	 hade	 de	 också	 tänkt	 på.	 De	
beskriver	när	det	gäller	gässen:	”E'er	tre	månader	
ungefär	kommer	de	små	gässen	ha	vuxit	>ll	sig	och	
börjar	 lägga	 ägg.	 Då	 kan	 byborna	 sälja	 äggen.	
Pengarna	 de	 får	 för	 äggen	 kan	 de	 använda	>ll	 aC	
köpa	 in	mat	>ll	 gässen	 (mat	 för	de	 första	 fem-sex	
månaderna	 ingår	 i	 startpaketet).	 E'er	 fem-sex	
månader	 kommer	 vi	 också	 aC	 hjälpa	 dem	 hiCa	
billig	eller	gra>s	mat	>ll	gässen.	Därmed	har	gässen	
mat	för	det	första	året.	E'er	eC	år	har	gässen	vuxit	
sig	 stora	 och	 då	 kan	 de	 sälja	 en	 del	 av	 hannarna.	
Pengarna	 de	 får	 för	 dessa	 gäss	 kan	 investeras	 i	
uppfödningen	av	nya	smågäss.	De	kan	även	köpa	in	
fler	så	aC	omsäCningen	ökar”.		

Det	 vik>gaste	 är	 aC	 människorna	 känner	 aC	
de	kan	vara	med	och	påverka	sina	liv	>ll	det	bäCre;	
aC	 de	 kan	 bli	 ak>va	 deltagare	 istället	 för	 aC	 bara	
passivt	ta	emot	hjälp.	Bland	de	bybor	som	anmält	
sig	 för	aC	vara	med	 i	projektet	finns	en	man	med	
epilepsi	 vars	 sjukdom	 gjort	 aC	 han	 inte	 kan	 ha		
något	vanligt	arbete.						.		

Hans	 fru	 är	 också	 lång>dssjuk	 och	 deras	 tre	
döCrar	har	på	grund	av	deras	dåliga	ekonomi	 inte	
kunnat	 få	 någon	 högre	 utbildning	 e'er	 mellan-
stadiet.	 Familjen	 kommer	 i	 projektet	 få	 hjälp	 aC	
köpa	 in	 fem	 lamm	 aC	 föda	 upp.	 En	 annan	 ak>v	
deltagare	 kommer	 vara	 en	 70-årig	 änka	 som	
förlorat	 sin	 make	 och	 doCer.	 Sonen	 arbetar	 i	 en	
stad	 långt	borta	och	 förutom	aC	 försörja	 sin	egen	
familj	och	se	>ll	aC	hans	barn	kan	gå	i	skola,	skickar	
han	 hem	 pengar	 >ll	 sin	 gamla	 mamma	 för	 aC	
hjälpa	 henne	 med	 dagliga	 utgi'er	 och	 aC	 betala	
skulder,	men	 det	 är	 svårt	 ekonomiskt	 för	 honom.	
Han	arbetar	så	hårt	aC	han	inte	ens	kunde	komma	
hem	>ll	kinesiska	nyåret,	vilket	är	så	vik>gt	 i	Kina.	
Trots	 aC	 hon	 är	 gammal,	 arbetar	 änkan	 med	 aC	
försöka	 odla	 lite	 grönsaker	 för	 aC	 klara	 sina	 egna	
behov.	 Kvinnan	 skulle	 i	 projektets	 regi	 få	 hjälp	 aC	
köpa	in	50	stycken	gäss.		

Budgeten	 för	 deCa	 projekt	 är	 20	 000	 kronor	 och	
pengarna	 går	 framför	 allt	 >ll	 inköp	 av	 djur	 och	
foder	 för	de	 första	månaderna.	De	 kommer	också	
gå	 >ll	 hyra	 av	 en	 oanvänd	 (och	 därmed	 mycket	
billig)	 gårdstomt	 i	utkanten	av	byn	där	djuren	kan	
hållas	 utan	 aC	 det	 stör	 grannarna.	 Förutom	
projektmedlen	 från	 Sverige,	 bidrar	 församlingens	
team	med	sin	>d,	kostnader	 för	 resor	>ll	och	 från	
byn,	 exper>s	 i	 form	 av	 den	 gamle	 pensionerade	
veterinären	 samt	 med	 volontärer	 som	 ska	 hjälpa	
>ll	 aC	 se	 >ll	 aC	 projektet	 ros	 i	 land.	 Vi	 tror	 aC	
EÖM:s	 bidrag	 kan	 vara	med	 och	 bidra	 >ll	 en	 stor	
förbäCring	 för	 människorna	 i	 bergsbyn	 och	 aC	
församlingens	 arbete	 är	 vik>gt	 för	 aC	 visa	
samhället	aC	kristen	tro	innebär	aC	visa	kärlek	och	
omsorg	 om	 sina	medmänniskor	 och	 inte	 är	 något	
hot,	varken	mot	samhället	eller	staten.		

Annelie Sköld 

Boskapsskötsel i bergsbyn utanför Sanmenxia



Mongoliet	för	100	år	sedan	

Mongoliets	 huvudstad	 Urga	 (numera	 Ulan	
Bator)	var	lamaismens	högborg.	E'er	eC	besök	
i	 Urga	 redan	 1919	 av	 Greta	 Ollén	 och	 Greta	
Nilsson	ansåg	missionärerna	aC	>den	var	 inne	
för	 aC	 uppta	 eC	 arbete	 där.	 Vad	 Gerda	 Ollén	
och	Greta	Nilsson	seC	i	Urga	av	lidande	och	nöd	
blev	på	allt	säC	en	stark	utmaning.	

Sommaren	1920	togs	eC	arbete	upp	i	Urga.	Vägen	
för	 predikanten-missionären	 var	 stängd.	 Men	 för	
den	 tjänande	 kärleken	 var	 den	öppen.	Man	 sökte	
och	fann	>ll	sist	eC	hus	vid	en	av	stadens	gator,	där	
man	kunde	inreda	en	klinik	och	ta	emot	pa>enter.	
Ryktet	 om	 ”en	 utländsk	medicin-människa”	 spred	
sig.	 Hon	 var	 en	 kvinna	 och	 kom	 aC	 kallas	
”flickdoktorn”.	 Det	 var	 alltså	 syster	 Greta	 Nilsson.	
Till	henne	kom	man	med	alla	slags	sjukdomar,	och	
många	blev	botade.	Men	 innan	 folk	 vågade	gå	>ll	
”flickdoktorn”	 måste	 man	 fråga	 familjeprästen,	
som	 genom	 loCkastning	 avgjorde	 det	 hela.	 Man	
fann,	aC	det	var	”lyckligt”	aC	rådfråga	henne.	I	de	
flesta	 fall	 var	 det	 faWga	 människor	 som	 kom.	
Prästerna	hade	ju	inget	aC	vänta	av	dem,	e'ersom	
deras	 resurser	 var	 tömda.	 Men	 >ll	 missionärerna	
kom	 de.	 Från	 början	 av	 1920	 >ll	 i	miCen	 av	 april	
deCa	år	kom	3.000	personer	>ll	kliniken.	Dessutom	
företog	 ”flickdoktorn”	 flera	 sjukbesök	 om	 dagen.	
Till	sist	en	helt	omöjlig	arbetsbörda.	

Ur	boken	Stäppens	folk:	
”Men	så	kom	flickdoktorn.	Hon	hade	gåC	den	långa	
vägen	>ll	mongolkvinnans	tält,	fastän	hon	var	blek	
och	 såg	 mycket	 tröC	 ut.	 Gumman	 märkte,	 aC	
hennes	 händer	 var	 så	 mjuka	 och	 ömma,	 när	 de	
rörde	 vid	 hennes	 stackars	 sjuka	 barn.	 Hon	 tyckte	
om	aC	 siCa	och	 se	på	när	 syster	Greta	 sköCe	om	
den	sjuke.	Det	var	som	en	varm	stråle	som	smälte	

isen	och	 trängde	djupt	 in…	När	 syster	Greta	 blivit	
nedbruten	 och	 måste	 lämna	 Urga,	 stod	 gumman	
på	 torget	 i	 den	 >diga	 morgonen,	 skakande	 av	
gråt…”	

Hösten	 1920	 lyckades	 man	 hyra	 ny	 lokal	 för	
kliniken.	 Över	 porten	 >ll	 deCa	 hus	 stod	 aC	 läsa:	
”Från	 Jesus-församlingen	 i	 Sverige	 utsända	
medicinmänniskor	moCager	här	 sjuka	och	 lidande	
för	aC	för	kärlekens	skull	bringa	hjälp.”	

Hösten	1921	fick	Greta	Nilsson	värdefull	hjälp	i	siC	
arbete	 genom	 Sofia-systern	 Gertrud	 Falck.	 Deras	
arbetsbörda	blev	 stor.	 I	 januari	 1922	 tog	de	emot	
40-50	 pa>enter	 varje	 dag	 och	 gjorde	 dessutom	
sjukbesök.	För	syster	Greta	blev	situa>onen	>ll	sist	
ohållbar.	 Hon	 reste	 >ll	 Kina,	 där	 hon	 hade	 en	
mycket	 svår	 >d.	 Vid	 denna	>d	 hade	 de	 röda	 tagit	
den	poli>ska	makten	i	Urga.	

”Flickdoktorn”	 Greta	 Nilsson	 fick	 >ll	 sist	 lämna	
också	 Kina	 och	 dog	 på	 vägen	 hem	 den	 15	 april	
1924	och	fick	sin	grav	i	Rangoon,	Burma.		

Den	 27	 maj	 1924	 fick	 missionärerna	 skri'lig	
utvisningsorder	 och	 tvingades	 aC	 lämna	Urga	och	
YCre	Mongoliet.	 De	 fortsaCe	 >ll	 Inre	Mongoliet	 i	
Kina.
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