









Ett av mina bästa minnen av Toshio-sensei 
var resan vi gjorde tillsammans till 
Mongoliet 2012. Jag tolkade Toshio från 
japanska till engelska och blev i min tur 
tolkad till mongoliska. Toshio mottogs av 
stort jubel när han sa: ”Vi har två saker 
gemensamt. Dels den svenska missionen 
och sedan den mongoliska fläcken.” (Den 
stora fläck i ryggslutet som alla mongoler 
och japaner föds med). Efter resan 
frågade jag honom vad han tyckte var det 
bästa med besöket i Mongoliet. - Att få se 
missionärsgravarna i Golchaggan, svarade 
han.


Arne Wikström 
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Pensionär efter 51 år som 
pastor

Pastor Toshio Takahashi i Noboribetsu på 
Hokkaido har avtackats som pastor. Han är 
nu 75 år, en vanlig pensionsålder för 
japanska pastorer, och har tjänat som 
pastor i 51 år. De första fem åren var han i 
Moto-Wanishi och sedan dess har han varit 
trogen Noboribetsu, en stad som är 
mycket välkänd för sina heta källor. Toshio-
sensei har en stor härlig familj tillsammans 
med sin fru Yumiko. Även fru Yumiko är 
pastorsutbildad. De mötte varandra när de 
studerade vid Hokkaido Bible Institut. 


Toshio-sensei har haft kontakt med 
missionen i nästan hela sitt liv. Han växte 
upp som granne till familjen Birgitta och 
Edvin Bohlin i staden Muroran. Familjerna 
hade tät kontakt och Toshio blev god vän 
till Kerstin och Margareta Bohlin. En 
vänskap som fortfarande består.


Toshio och Yumiko har under hela livet 
hållit en nära kontakt med missionärerna 
och visat en stor tacksamhet för deras 
insats. När en grupp ur missionens styrelse 
besökte församlingen i Noboribetsu vid 
deras 50-års jubileum fick de bo på samma 
hotell som kejsaren brukar bo på, Prince 
Hotel i Noboribetsu.


Toshio och Yumiko Takahashi



Medan pandemin fortsätter över 
världen och Japan gått in i den fjärde 
vågen, har vi firat påskdagen i 
Takaoka Chapel. Det är "lock-down" 
på många håll, men Jesu grav är 
öppen och alla är välkomna in i den 
för att se, tro och få möta den 
uppståndne Kristus. 

Det känns litet tomt att pga Coronan 
inte kunna ha vår årliga påskfest med 
stort knytkalas med inbjudna släk-
tingar och vänner. Men vi har hållit 
avstånd och firat ändå. Kl.9.00 första 
gudstjänsten, 9.30 gudstjänst vid 
graven, 10.10 barn- och familje-
gudstjänst följt av ägg- och godisletande i 
buskarna och 10.45 andra gudstjänsten med 
medlemsintagning av familjen Kurihara som 
flyttade hit för några månader sedan. Frun, 
Meari, känner vi sedan hon var liten och Bosse 
och jag var med på bröllopet när hon gifte sig 
med Kenji, då pastorskandidat i Reformerta 
samfundet. De flyttade till södra Japan, Kenji 
utbildade sig till apotekare och nu, efter några 
år, har de med sina sex barn flyttat till Fuji för 
att vara till hands för hennes föräldrar. I mars 
fick vi ta emot Nomura som medlem. Han har 
varit sjuk och brukade komma för att öva sig i 
piano, kom med på sista Alfakursen och är nu 
gitarrist i lovsångsteamet.

Årets två första månader bestod som vanligt 
av rapportskriverier och årsmöten. De 
japanska husen är kalla och många äldre vill 
inte gärna lämna det enda rum de värmt upp 
så äldresamlingar har varit inställda. Tre 
personer (tre generationer) sökte skydd här i 
kyrkan under tre veckor, det var en orolig tid 
och slutade inte så bra men de är nu bevarade 
och hemma igen.

Mars var en mycket omväxlande månad. 
Förutom arbetet här var det mycket roligt att få 
viga en av våra medlemmar till pastor i en 
kyrka som ligger nära havet i Numazu där vi 
förr lekte som barn. ”Numazu Kirisuto no 
Kyookai" har varit utan pastor i fyra år och 
medlemmarna har turats om att predika och vi 
ser fram emot en del gemenskap med denna 
kyrka.

I mars skulle jag egentligen haft några dagars 
ledighet, men så ringde telefonen 2.30 en natt 
och jag hörde en livrädd stämma: "Jag tror 
mammas hjärta stannat. Vad skall jag göra? 
Vad skall jag ta mig till?"  Ja, det blev ett nytt 
dödsfall , extra svårt denna gång eftersom den 
nu vuxna dottern varit helt beroende av 
mamman och inte vågar sova ensam. 
Husvärden vill kasta ut henne och hon har 
släkten emot sig. Hon sover nu här på 
nätterna, men be gärna för henne att allt reds 
upp så småningom. Det är många som inte 
mår bra den här tiden och jag får då och då 
telefon från olika håll i Japan från människor 
som är rädda och inte kan sova, andra har 
anfäktelser och söker helande och befrielse.

Mitt under allt blommar körsbärsträden, 
rekordtidigt i år. Pga Coronan får folk inte sitta i 
grupper under träden och fira i år, men jag och 
dottern Tina med barn och barnbarn for till 
Bosses och mina föräldrars grav i Yokohama 
och hade en härlig picknick under körsbärs-
trädet vid graven. För 55 år sedan tycktes 
halva trädet ha dött och man tänkte hugga ner 
det, men det blommar som aldrig förr! Och nu 
är mitt hjärtas bön att få se en explosion av 
Kristi uppståndelsekraft i Japan. Tack att du är 
med och ber om detta.  
  

Kerstin Dellming 

Påsk i Fuji

Familjen Kurihara hälsades välkomna till 
församlingen i Fuji på påskdagen.



Mina kära storasystrar och storebröder!

För någon tid sedan fick jag ett mail med en 
videofilm från moster Rui (Gunvor Ljunggrens 
kinesiska namn). Videon är en liten kinesisk 
sång med en bibelvers: Var alltid glada, be 
ständigt och tacka hela tiden Gud. Gör så, det 
är Guds vilja i Kristus Jesus. Det är helt otroligt 
svårt att förstå hur den nu 87-åriga moster Rui 
kan sjunga en kinesisk sång så flytande och 
vackert, då hon inte har använt det kinesiska 
språket på åtminstone 70 år.

Moster Rui skriver: ”Sången från 1 Thessa-
lonikerbrevet kapitel fem har varit min 
följeslagare sedan jag gick i söndagsskolan. 
Det ger mig stor glädje att dessa ord kan bli till 
välsignelse även nu, i ett land så långt borta 
från mig - men så nära mitt hjärta.” 

Jag känner djupt hur starkt de tidiga 
missionärernas rika och strålande kristna liv 
har influerat deras barn och barnbarns liv, fyllt 
av kärlek till Gud och av kärleksfull omsorg för 
oss kineser! Denna stora kärlek och lojalitet 
har blivit bevarad som ett familjearv i 
generationer. SMK:s missionärsfamiljer är 
exempel på detta.

När jag hörde denna bibelvisa första gången 
rördes jag till tårar. Denna bibelvers, så enkel 

men ändå så kraftfull, är en av de verser som 
vi älskar mest och som ger oss uppmuntran 
och kraft. Även om den är enkel i sin form, så 
är den inte lätt för oss att följa.

Maria Pettersson är en brilliant förebild för oss 
i dag. Hon bodde med svårt infekterade barn 
dag och natt på andra våningen i barnhemmet, 
med en lång trästege till ett fönster på andra 
våningen för att kunna skicka upp mat varje 
dag. Så kunde de sjuka barnen isoleras från 
de andra. Hon tog hand om de mentalsjuka 
flickorna på vinden ovanför sitt rum. I 
Boxarupproret, under hungersnöd, under 
krigslarm runt omkring, under otroliga svårig-
heter drog sig aldrig Maria Pettersson och 
hennes medarbetare undan från några som 
helst svårigheter och faror, de klagade aldrig. 
Maria Pettersson och hennes medarbetare 
levde ett segerrikt liv och var alltid glada, de 
bad hela tiden och tackade Gud hela tiden 
genom att lita på Gud.

Tack för alla förböner! Hur segerrika är vi? Hur 
kan vi svara gentemot en så stor kärlek? När 
jag tänker på mig själv skäms jag. Riktmärket 
är högt och vi får sträva mot det som är där 
ovan.

Må Guds kärlek och välsignelser alltid vara 
med er!   Er lillebror

Hong 

Maria Pettersson och en del av hennes barn vid barnemmet i Shinanhsien

Var alltid glada, be ständigt och tacka hela tiden Gud!
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har erfarenheter samlats vilka kommer väl till pass då nya och annorlunda möjligheter till tjänst under senare år 
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Missionsledning och styrelse 
Elisabeth Hellström (missionssekr.), Mick Lidbeck (ordf.), Magnus A, Håkan Leanderson, Magnus Lidbeck, Lars N., 
Inger Silfverdal, Annelie Sköld, Arne Wikström, Lena Åkerlund.


Välkommen till EÖM:s 134:e årsmöte! 
Henrik Tjäder skriver om det första årsmötet: En dag i 
december 1887 läste jag i Sanningsvittnet en liten uppsats 
betitlad: ”En julgåva till missionär Folke.” Författaren var 
pastor Josef Holmgren, sekreterare för Svenska Missionen i 
Kina, och dess innehåll var att Erik Folke nu behövde en 
medarbetare. Den nybildade missionens främsta behov just 
nu var en medarbetare till den ensamme svensken där borta i 
Kina. Det var dessa ord som genast tilltalade mitt hjärta med 
tanken: Kanske blir jag den mannen.  

När jag samma dag meddelade min mor dessa mina tankar 
brast hon ut i gråt… Nästa morgon kommer Mor emot mig 
med glädjestrålande anlete sägande: Henrik, du får resa till Kina. Denna tanke mognade 
alltmer hos mig tills jag på våren 1888 fick inlämna min ansökan till missionen, som då 
ännu kallades Eriks Folkes mission. Jag blev antagen och skulle under den närmaste 
tiden mottaga undervisning i engelska av missionens sekreterare pastor Holmgren. På 
missionens första årsmöte, Kristi Himmelfärdsdag 1888, blev jag jämte fröken Anna 
Grahn (Folkes blivande brud) avskilda till missionärer.” 

Vi gläder oss åt våra årshögtider. I år kommer EÖM:s årsmöte på grund av pandemin att 
vara digitalt lördagen den 22 maj. Du som vill delta skickar ett mail till 
magnus.alphonce@gmail.com i vilket du skriver ditt namn. Därefter kommer du att i ett 
mail erhålla en länk till ett zoom-möte. Denna länk klickar du sedan på den 22/5 för att 
ansluta till årsmötet. I meddelandet med länken kommer det också att finnas 
kortfattade instruktioner, samt ett datum och tid vid vilken du kan testa länken och den 
tekniska utrustning (dator, telefon, surfplatta e.dy.) du ämnar använda för att senare 
ansluta till årsmötet. Ring 072-200 85 85 om du behöver hjälp!

Henrik Tjäder

Varmt tack till alla gåvogivare!
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