






Vi	 har	 få)	 e)	 mycket	 glädjande	 besked	
gällande	 Mongoliet,	 fast	 beskedet	 kom	 från	
Japan!	Vi	har	>digare	skrivit	om	församlingen	i	
Erdenet,	 Jesus'	 Assembly,	 som	 få)	 köpa	 den	
fas>ghet	de	hyrt	en	>d	nu.	En	fas>ghet	i	vilken	
de	bedriver	både	gudstjänstverksamhet	och	en	
mängd	 olika	 projekt	 som	 avhjälper	 konkreta	
problem	i	samhället.	De	har	be)	om	hjälp	med	
dona>oner	och	räntefria	lån	för	a)	möjliggöra	
köpet.	 Så	 nåddes	 vi	 av	 beskedet	 a)	 e)	 antal	
evangeliska	 församlingar	 i	 Japan	 samlat	 in	
pengar	>ll	de)a	ändamål.	Det	blev	en	stor	och	
generös	 gåva	 på	 motsvarande	 över	 200	 000	
SEK!	De)a	gör	a)	de	kan	 lösa	det	banklån	de	
tog	för	a)	säkra	införskaffandet	av	fas>gheten.		

Vi	 lever	 i	 spännande	>der	 då	 församlingar	 på	
e)	 östasia>skt	 missionsfält	 konkret	 hjälper	
församlingar	 på	 e)	 annat	 pionjärt	 östasia>skt	
missionsfält!	Församlingen	i	Erdenet	tackar	för	
all	 omsorg	 och	 förbön	 och	 vädjar	 nu	 om	
y)erligare	förbön	>lls	hela	ekonomin	löst	sig!	

För	 övrigt	 så	 kämpar	 Mongoliet	 med	 ökande	
smi)spridning,	 sam>digt	 som	 vaccina>ons-
insatserna	går	snabbt	 framåt.	Landets	gränser	
är	 fortsa)	 stängda,	 men	 ryktet	 går	 om	 a)	
flygen	ska	börja	gå	 igen	 i	 juni.	Församlingarna	
drömmer	 om	 a)	 kunna	 samlas	 "på	 rik>gt"	
igen!	Precis	som	vi	gör	här.	

Magnus A 

EÖM

Nytt

		

	Evangeliska Östasienmissionen	
																				瑞典东亚福音会 

EÖM:s nyhetsbrev	 	 	 	 	 	 	 	 	 Juni 2021

Guds hus i Erdenet



	
Det	var	många	i	Kina	som	ville	hälsa	till	alla	vid	
EÖM:s	 årsmöte!	 De	 :lesta	 skickade	 sina	
hälsningar	 via	 WeChat,	 en	 app	 som	 alla	 i	 Kina	
använder.		

Den	 första	hälsningen	kommer	 från	Liu	Hong	 i	
Yuncheng,	 Shanxi.	 Han	 berättar	 först	 om	
situationen	 i	 Yuncheng	 och	 att	 livet	 är	 helt	
tillbaka	till	det	normala	nu.	De	har	alla	erbjudits	
gratis	 vaccinering	 och	 många	 har	 fått	 sina	
sprutor.	Många	 familjer	 reste	 och	 och	 turistade	
under	 ledigheten	 vid	 1	 maj,	 marknaderna	 är	
fulla	med	folk	som	handlar	 frukt	och	grönsaker.	
Liu	 Hong	 hans	 fru	 går	 ofta	 till	 parken	 och	
promenerar.	 De	 ser	 i	 nyheterna	 att	 situationen	
inte	 är	 helt	 under	 kontroll	 i	 Sverige	 än	 och	

tänker	 mycket	
på	 oss	 och	 ber	
för	 oss	 att	 Her-
ren	 ska	 bevara	
och	 skydda	 oss.	
Liu	 Hong	 åter-
kommer	 också,	
som	 så	 ofta,	 till	
de	 tidiga	 mis-
sionärerna	 och	
skriver	 om	 hur	
de	 la	 grunden	
f ö r	 d e	 g o d a	

relationerna	 mellan	 våra	 länder	 genom	 sina	
uppoffringar	 och	 alla	 goda	 och	 osjälviska	
handlingar.	 Han	 tror	 också	 att	 relationerna	
mellan	våra	länder	som	tyvärr	är	sämre	just	nu,	
inte	speglar	vad	folken	i	våra	länder	känner	och	
han	 tror	att	det	kommer	att	bli	bättre	 igen.	Det	
tjänar	båda	våra	 länder	på.	 ”Eftersom	Gud	är	en	
Gud	 som	 skänker	 frid	 och	 fred,	 glädje	 och	
vänskap”.	 Han	 avslutar	 sin	 hälsning	 med:	 ”Vi	
tackar	 för	 er	 omsorg	 och	 önskar	 er	 frid!	 	 Må	
Herrens	frid	och	glädje	vara	med	er	varje	dag.”		
	
Pastor	 Jia	 från	 Pucheng	 har	 EÖM	 haft	 mycket	
kontakt	 med	 genom	 åren.	 Pucheng	 besöktes	 ju	
av	 svenska	 missionärer	 redan	 1896	 och	 en	
missionsstation	 grundades	 där	 1913.	 Även	
pastor	Jia	beskriver	att	Corona-situationen	nu	är	
under	 kontroll	 i	 Pucheng	 och	 att	 de	 tack	 vare	
Guds	beskydd	inte	har	haft	ett	enda	Corona-fall	i	
församlingen.	Men	han	skriver	också	att	det	var	
en	 svår	 tid	 när	 kyrkan	 stängdes	 och	 alla	
aktiviteter	 stoppades.	 Han	 berättar	 att	 de	 efter	
nybygget	 av	 kyrkan	 fortfarande	 har	mer	 än	 två	
miljoner	 yuan	 (motsvarande	 ungefär	 tre	
miljoner	kronor)	i	skulder	och	uppmanar	oss	att	
be	for	dem.	Han	skriver	också	att	de	ber	om	att	
Gud	ska	 lära	oss	känna	tacksamhet	och	 lära	oss	
uppskatta	vardagen	mer.			

Little	Eagles	kallas	det	projekt	som	EÖM	har	inlett	samarbete	med.	Här	får	några	av	barnen	komma	
ut	på	en	utflykt	i	det	härliga	vårvädret.

Hälsningar	från	Kina	till	årsmötet	2021-05-22



Zora	 Zhang	 som	 är	 föreståndare	 för	 rehabili-
teringscentret	 Little	 Eagles	 i	 Taiyuan	 i	 Shanxi	
skickar	 en	 hälsning	 om	 att	 projektet	 som	 EÖM	
har	 inlett	 i	 samarbete	med	 dem	 nu	 har	 kunnat	
startas	 efter	 att	 ha	pausats	 under	Corona.	Barn	
med	 funktionshinder	 som	 går	 på	 centret	 har	
kunnat	 komma	 ut	 på	 ut:lykter	 tack	 vare	
projektet	 och	 personalen	 kommer	 att	 genomgå	
vidareutbildning	senare	i	år.	Zora	skriver:	”Våren	
är	här	och	vädret	blir	allt	bättre	 i	Taiyuan!	Så	vi	
har	 börjat	 organisera	 några	 av	 utomhus-
aktiviteterna	 för	 barnen.	Nyligen	 var	 vi	 i	 en	 stor	
park	inte	långt	från	rehabiliteringscentret.	Vi	njöt	
av	 det	 vackra	 vårvädret	 och	 av	 att	 spendera	 tid	
tillsammans.	 Vi	 vill	 gärna	 dela	 med	 oss	 av	 den	
vackra	 naturen	 och	 några	 foton	med	 er.	 Hoppas	
att	 ni	 tycker	 om	 dem.	 Vi	 kommer	 att	 fortsätta	
med	 Gler	 aktiviteter	 som	 planerat.	 Än	 en	 gång,	
tack	för	ert	stöd!”.	

	
Från	 det	 nordiska	 kulturcentret	TCG	Nordica	 i	
Kunming,	 Yunnan	 kommer	 en	 hälsning	 från	
Helen	 Wu,	 föreståndare	 för	 centret.	 EÖM	
stöttade	 tidigt	 TCG	 Nordicas	 verksamhet	 och	
under	 det	 senaste	 året	 har	 vi	 återknutit	
kontakten.	 Kulturcentret	 arbetar	 för	 att	 sprida	
kristna	värderingar	i	samhället	på	ett	annat	sätt	
än	 kyrkorna.	 De	 arbetar	 genom	 kultur	 med	
utställningar	 och	 konstutbildningar.	 EÖM	 tog	
under	 2021	 ett	 beslut	 att	 stödja	 verksamheten	
och	 utbildning	 för	 fattiga	 barn	 från	 Kunmings	
omgivande	 byar	 med	 50	 000	 kr.	 Helen	 hälsar:	
”Jag	är	så	tacksam	för	att	ni	brinner	för	att	stödja	
fattiga	 barn	 och	 deras	möjlighet	 till	 att	 lära	 sig	
mer	om	konst	och	musik.	Det	fantastiska	är	att	vi	
just	har	satt	i	gång	med	kurserna	igen	efter	att	de	
avbröts	 av	Covid-19.	Det	 känns	 också	 som	om	ni	
kom	 som	ett	 bönesvar	 för	 våra	böner	 för	alla	de	
underbara	 barnen	 och	 ungdomarna	 som	
representerar	 tre	 minoritetsfolk	 här	 i	 Yunnan:	
Miao,	Lisu	och	Yi.	Ert	bidrag	till	projektet	kommer	
som	en	fantastisk	välsignelse!”.		
	
Pastor	 Jacob	 från	 Sanmenxia	 skickar	 en	
hälsning	 från	 församlingen	 där.	 Han	 beskriver	
också	 att	 livet	 har	 gått	 tillbaka	 till	 det	 normala	
nu.	Bara	 i	 sammanhang	där	mycket	 folk	 samlas	
måste	man	 fortfarande	ha	munskydd.	 En	 sådan	
samling	är	t.ex.	gudstjänsten	på	söndag	då	det	är	
nästan	1000	människor	i	kyrkan.	Församlingen	i	
Sanmenxia	 har	 ett	 litet	 team	 av	 församlings-
medlemmar	 som	 deltar	 i	 projekt	 för	 att	 hjälpa	
fattiga	 och	 utsatta.	 Jacob	 skriver:	 ”Många	 i	 vårt	
team	vill	hälsa	till	årsmötet	och	önska	välsignelse	
över	 det.	 Hoppas	 att	 många	 Gler	 får	 känna	

värmen	av	EÖM:s	kärlek.	Teamet	hälsar	också	att	
de	önskar	att	det	blir	tillfälle	att	få	träffa	er,	lära	
känna	er	och	ha	mer	kontakt.”.		
	
Zhang	 Shuliang ,	 nyl igen	 pensionerad	
konstprofessor	 i	 Luoyang,	 Henan,	 hälsar	 också	
så	 mycket	 till	 alla.	 Han	 har	 varit	 i	 Sverige	 för	
många	 år	 sedan	 och	 träffat	 många	 av	 EÖM:s	
vänner.		

Till	 sist	 kommer	 en	 hälsning	 från	 Ma	 Ming	 i	
Zhoukou,	 Henan,	 som	 vi	 lärde	 känna	 vid	 ett	 av	
EÖM:s	 större	 hiv/aids-projekt	 för	 många	 år	
sedan.		

Ma	Ming	 arbetar	nu	 inom	en	organisation	Love	
Foundation,	 som	 bedriver	 projekt	 för	 att	 stötta	
lokala	 kyrkor	 i	 deras	 sociala	 arbete.	 Ma	 Ming	
skriver:	 ”2020	 har	 varit	 ett	 ovanligt	 år.	 Corona-
viruset	 som	 dök	 upp	 från	 ingenstans	 drabbade	
hela	 världen.	 Det	 Gick	 mig	 att	 plötsligt	 inse	 hur	
liten	och	bräcklig	människan	är.”	Hon	skriver	om	
hur	 viktig	 kontakten	med	 Sverige,	 genom	Mick	
och	Magnus	var	under	några	svåra	månader:	”Att	
veta	att	där	långt	borta	fanns	ni	och	bad	för	Kina	
var	en	stor	tröst.”	Och	att:	”Där	jag	är,	i	Zhoukou,	
har	 kyrkan	 också	 varit	 öppen	 sedan	 i	 mars.	 De	
Glesta	 aktiviteter	 börjar	 också	 gå	 tillbaka	 till	 det	
normala.	 Kyrkans	 pastorer	 uppmanar	 också	
medlemmarna	 att	 be	 för	 kyrkor	 utomlands	 /…/	
Jag	 sakar	 alla	 så	 mycket	 och	 önskar	 Guds	
välsignelse	över	er	alla.	Låt	oss	fortsätta	att	be	för	
varandra.	 Och	 se	 fram	 emot	 att	 kunna	 ses	 igen	
snart.	

Annelie Sköld	



Evangeliska	 Östasienmissionen	 grundades	 1982	
genom	 samgående	 mellan	 Svenska	 Missionen	 i	
Kina	 och	 Japan	 samt	 Svenska	 Mongol-	 och	
Japanmissionen.	 Dessa	missioner	 hade	 redan	 då	
en	lång	historia	bakom	sig	med	verksamhet	i	Kina,	
Mongoliet	och	Japan.	

EÖM:s	 styrelse	 har	 under	 året	 bestå)	 av	 Mick	
Lidbeck	(ordf),	Arne	Wikström	(v.	ordf.),	Magnus	A.,	
Magnus	 Lidbeck,	 Elisabeth	 Hellström,	 Håkan	
Leanderson,	Lars	N.,	Inger	Silfverdal,	Annelie	Sköld	
och	Lena	Åkerlund.		
	
ÅrshögFden	
Coronapandemin	 som	 drabbade	 vårt	 land	 under	
mars	2020	gjorde	a)	vi	inte	kunde	genomföra	den	
planerade	 årskonferensen	 och	 årsmötet	 i	 maj	
månad.	 Årsmötet	 hölls	 i	 Betlehemskyrkan	 den	 1	
oktober	 och	 26	 missionsvänner	 deltog.	 Tord	
Ershammar	hade	avböjt	a)	omväljas	i	styrelsen	och	
avtackades	 för	 sin	 långa	 och	 värdefulla	 >d	 i	
styrelsen.	Lars	N.	valdes	in	som	ny	styrelsemedlem	
och	 han	 medverkade	 även	 e`er	 årsmötes-
förhandlingarna.	

Kina	
Förskolan	 Tiantele	 i	 Pucheng	 har	 under	många	 år	
tagit	 emot	 bidrag	 via	 EÖM	 från	 Fyndplatsen	 i	
Tranås.	 Under	 senare	 år	 har	 det	 emeller>d	 varit	
omöjligt	a)	skicka	betalningar	dit.	Annelie	S.	har	på	
styrelsens	uppdrag	sökt	en	ny	verksamhet	där	barn	
med	 särskilda	 behov	 prioriteras.	 Hon	 har	 få)	
kontakt	med	e)	nystartat	rehabiliteringscenter	 för	
barn	 med	 CP-skador	 i	 staden	 Taiyuan.	 I	 samråd	
med	 bidragsgivarna	 har	 deras	 gåvor	 skickats	 dit	
istället.	EÖM	har	även	bidragit	>ll	a)	hjälpa	fabga	
bybor	 utanför	 Sanmenxia	 genom	 pastor	 Yage	 och	
församlingens	team.	Vi	har	ha`	tät	kontakt	med	Liu	
Hong	under	året	och	 församlingen	har	under	året	
ha`	möten	digitalt	och	i	hemmen,	p	g	a	pandemin.	
		
Japan	
Missionär	Kers>n	Dellming	har	fortsa)	arbetat	som	
församlingsledare	 i	 Fuji.	 Hon	 har	 många	 arbets-
uppgi`er	 och	 ansvarsområden.	 Japan	 har	 också	
drabbats	av	coronapandemin	och	församlingen	har	
därför	få)	anpassa	sin	verksamhet.		

Missionär	 Daniel	 Dellming	 med	 familj	 bor	 sedan	
många	år	i	Japan	och	han	arbetar	som	lärare	vid	en	
stor	kristen	skola	i	närheten	av	Osaka.	

Mongoliet	
Vi	 har	 ha`	 tät	 kontakt	med	 kristna	 i	 Erdenet	 och	
Ulan	 Bator	 genom	 nyhetsbrev	 och	 Magnus	 A.	
Församlingarna	har	ha`	stränga	restrik>oner	under	
året	 p	 g	 a	 pandemin	 och	 har	 ha`	 	 samlingar	 och	
möten	 digitalt	 och	 i	 hemmen.	 EÖM	 har	 bidragit	
ekonomiskt	 >ll	 församlingen	 i	 Erdenet	 som	
fortsä)er	 a)	 utveckla	 sin	 verksamhet.	 Ungdoms-
centret	 har	 blivit	 en	 vik>g	 samlingspunkt	 och	 de	
driver	även	e)	dagcenter	för	fabga	familjer.	MMC	
(Mongolian	Mission	 Center)	 har	 få)	bidrag	>ll	 sin	
verksamhet	 och	 även	 Ökenkällan	 (c:a	 50	 för-
samlingar	 från	 olika	 områden	 i	 landet	 som	 har	
gemensamma	samlingar	under	året).	

Sverige	
Vi	har	ha`	en	välbesökt	EÖM-samling	i	Betlehems-
kyrkan	i	februari.	På	grund	av	pandemin	har	övriga	
samlingar	 inte	 varit	 möjliga	 a)	 genomföra.	 EÖM-
ny)	 har	 utgivits	 med	 6	 nummer	 under	 året	 med	
Arne	 Wikström	 som	 redaktör.	 Annelie	 S.	 har	
ansvarat	för	hemsidan	och	lagt	upp	ny	informa>on	
under	 året.	Mer	 informaFon	 om	 vår	 verksamhet	
finns	aI	läsa	på	hemsidan	www.eom.nu	

Ekonomi			
Till	 missionen	 har	 som	 gåvomedel	 och	 bidrag	
inkommit	265	tkr,	vilket	innebär	en	minskning	mot	
föregående	 år	 med	 62	 tkr.	 Gåvomedlen	 har	 ökat	
med	45	tkr.		

Vi	 ser	 med	 stor	 tacksamhet	 >llbaka	 på	 året	 som	
gå)	och	ber	om	Guds	ledning	för	fram>den.			

Datum:	2021-04-23		
EÖMs	styrelse	gm	Elisabeth	Hellström	

Förskolebarn i Pucheng
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EÖM	 Evangeliska	 Östasienmissionens	
årshögFd	den	22-23	maj	2021	

EÖM:s	 133:e	 årshög>d,	 som	 ägde	 rum	 i	
pingsthelgen,	 blev	 i	 år	 väldigt	 annorlunda	 men	
mycket	 lyckad.	 Det	 är	 det	 första	 av	 EÖM:s	 alla	
årsmöten	 som	 hållits	 digitalt.	 Det	 var	 alltså	 med	
stor	 spänning	 styrelsemedlemmar	 och	 missions-
vänner	sa)e	sig	framför	sina	datorer	på	olika	håll	i	
landet	för	a)	delta.	De	tekniska	bitarna	för	a)	allt	
skulle	 fungera	 perfekt	 skö)es	 framför	 allt	 av	
Magnus	Alphonce	och	Annelie	Sköld	och	det	med	
den	äran!		

Mick	 Lidbeck	 hälsade	 i	 egenskap	 av	 ordförande	
välkommen.	 Däre`er	 höll	 Lars	 N	 en	 bibelbetrak-
telse	 –	 med	 EÖM:s	 missionsuppdrag	 i	 åtanke	 –	
kring	 orden	 folket,	 folken,	 språken	 och	 världen	 i	
bibeln.	 Han	 började	 betraktelsen	 i	 1	 Mos	 11	 där	
folket	 talade	 e)	 enda	 språk,	 vilket	 ändrades	 vid	
bygget	 av	 Babels	 torn,	 och	 Lars	 ledde	 oss	 genom	
Psaltarens	uppmaning	>ll	 folken	a)	 tacka	Gud,	>ll	
Johannesevangeliet	 där	 Johannes	 Döparen	 pekar	
på	Guds	lamm	som	bor)ager	världens	synd,	vidare	
>ll	 missionsbefallningen	 i	 Ma)eusevangeliet	 om	
a)	 göra	 alla	 folk	 >ll	 lärjungar,	 och	 så	 >ll	
missionsresorna	 >ll	 olika	 länder	 som	 börjar	 i	
Apostlagärningarna	 men	 fortsä)er	 än	 idag,	 ända	
>ll	 Uppenbarelseboken	 där	 Johannes	 ser	 en	 stor	
skara	som	ingen	kunde	räkna	av	alla	folk,	stammar	
och	länder	som	står	inför	Guds	tron.		

I	 dessa	 corona>der	 var	 det	 omöjligt	 a)	 bjuda	 in	
några	missionsarbetare	från	fälten.	Årsmötet	fick	 i	
stället	 digitala	 videohälsningar	 som	 spelats	 in	 i	
EÖM:s	missionsländer,	hälsningar	som	Magnus	och	
Annelie	 översa)	 från	 mongoliska	 respek>ve	
kinesiska	och	textat	på	svenska	så	a)	vi	alla	kunde	
förstå!	 A)	 trots	 de	 långa	 avstånden	 se	 och	 höra	
vännerna	 gav	 en	 fin	 känsla	 av	 närheten	 >ll	
syskonen	i	lärran.	

Magnus	 inledde	 med	 de	 inspelade	 hälsningarna	
från	 Mongoliet,	 där	 pastorsparet	 i	 Erdenet	 Okoo	
och	 Sara,	 tackade	 för	 EÖMs	 hjälp	 och	 stöd	 >ll	
Ungdomscentret,	 Dagcentret	 och	 >ll	 fabga	
familjer.	 Bayraa	 u)ryckte	 tacksamhet	 för	
EÖMs	 trogna	 bedjande,	 offrande	 och	 sändande	
under	 många	 år.	 Nergui	 berä)ade	 a)	 trots	 a)	

Missionscentret,	 MMC,	 träning	 och	 undervisning	
har	få)	ske	digitalt	har	det	varit	framgångsrikt.	Alla	
framförde	sina	varma	hälsningar.	Den	missionsiver	
och	 uppfinningsrikedom	 för	 a)	 nå	 ut	 med	
budskapet	 som	 vännerna	 i	 Mongoliet	 visar	 är	
verkligen	imponerande.	

Sedan	följde	hälsningar	från	fem	platser	i	Kina,	som	
alla	 samstämmigt	 vi)nade	 om	 a)	 situa>onen	 nu	
e`er	 coronapandemin	 återgå)	 >ll	 det	 normala	 i	
hela	landet.	(Se	separat	ar>kel).	Hälsningarna	kom	
från	 Liu	 Hong	 i	 Shanxi	 som	 u)ryckte	 tacksamhet	
över	 missionärerna	 som	 kommit	 och	 vänt	
fiendskap	 >ll	 vänskap.	 Pastor	 Jia	 i	 Pucheng	
berä)ade	 a)	 kyrkan	 stängdes	 och	 alla	 ak>viteter	
stoppades	under	pandemin.	”Fortsä)	gärna	och	be	
för	 oss”,	 sa	 pastor	 Jia,	 ”be	 i	 den	 Helige	 Andes	
namn.”	Nästa	hälsning	kom	från	det	nya	småskaliga	
projektet	 LiIle	 Eagles,	 som	 stöds	 av	 second-
handbu>ken	 i	 Tranås,	 och	 från	 TCG	 Nordica	 i	
Kunming,	som	sprider	budskapet	genom	kultur	och	
som	särskilt	arbetar	bland	tre	minoritetsfolk.	 	Sista	
hälsningen	kom	från	pastor	Jacob	i	Sanmenxia,	där	
EÖM	 riktar	 in	 sig	 på	 mindre	 projekt	 inom	
boskapsskötsel	 i	 bergsbyar	 som	 förhoppningsvis	
kan	 komma	 igång	 i	 år.	 Alla	 u)ryckte	 tacksamhet	
över	EÖM:s	arbete	och	stöd.		

Trots	 a)	 pastor	 Jacob	 sörjer	 sin	 has>gt	 avlidna	
mamma	och	a)	Ma	Ming	ägnar	mycket	>d	vid	sin	
svårt	sjuka	mors	sjukhussäng	ville	båda	ändå	sända	
hälsningar	>ll	årsmötet.	

Arne	 framförde	 KersFn	 Dellmings	 hälsning	 från	
Japan,	där	 regnperioden	börjat	 tre	veckor	>digare	
än	 vanligt	 och	 regnet	 forsade	 ned.	 Kers>n	
berä)ade	 dels	 om	 en	 stor	 kristen	 samling	 under	
pingsthelgen	 i	 södra	 Japan,	 dels	 om	 den	
verksamhet	 Kers>n	 leder	 i	 församlingen	 i	 Fuji	 på	
slu)ningen	av	Fujiberget	i	Japan,	undervisning	och	
bönedag	med	styrelsen	ena	dagen	och	möte	med	
smågruppsledare	 nästa	 dag.	 Kers>n	 tackade	 för	

Några	av	våra	fina	medarbetare	i	Mongoliet:		
Omboo	och	Nergui	(MMC)	samt	Saraa	och	Okoo	(Jesus’	
Assembly).



trofast	 förbön	 och	 vänskap.	 Det	 är	 en	 stor	
arbetsbörda	 som	 vilar	 på	 Kers>n	men	 hon	 verkar	
vara	ou)rö)lig.	

Vid	själva	årsmötesförhandlingarna	 läste	missions-
sekreterare	 Elisabeth	 Hellström	 upp	 verksamhets-
berä)elsen	 och	 kassören	 Håkan	 Leandersson	
förklarade	 den	 ekonomiska	 redogörelsen	 och	
budgeten.	

Som	 e)	 led	 i	 EÖM:s	 årshög>d	 predikade	 Arne	
Wikström	på	pingstdagen	den	23/5	i	Enebykyrkan.	
EÖM	har	under	en	rad	av	år	ha`	e)	fint	samarbete	
med	Enebykyrkan	som	hör	>ll	Equmeniakyrkan	och	
gudstjänstledare	 i	 år	 var	 pastor	 Lars	 Åberg.	 Arne	
inledde	sin	predikan	med	en	solosången	”Glad	a)	
få	 leva”	 skriven	 av	 den	 rullstolsbundne	 sång-
förfa)aren	Sören	Jansson.	Genom	den	sången	ville	
Arne	 ge	 si)	 eget	 vi)nesbörd	 och	 sam>digt	 tacka	
för	all	 förbön.	Bibeltexterna	var	hämtade	från	Apg	
2:1-11	och	 Joh	14:25-29.	Grundtexten	har	 samma	
ord	för	ande	och	vind	och	Arne	betonade	a)	vi	inte	
behöver	 kämpa	 i	 egen	 kra`	 med	 årorna	 mot	 e)	
mål	som	man	som	roddare	har	bakom	ryggen	utan	
vi	kan	hissa	segel	som	med	hjälp	av	vinden	–	Guds	
Ande	–	för	oss	mot	det	mål	vi	har	framför	oss.		

Mick	 u)ryckte	 allas	 vår	 längtan,	 när	 hon	 sa:	 ”Där	
hade	vi	ju	velat	vara.	Tänk	a)	församlingen	också	i	
år	ger	halva	dagens	kollekt	>ll	EÖM	-	så	generöst.	
Det	visar	hur	välkomna	vi	är	där.”	

Det	går	a)	även	i	e`ersko)	ta	del	av	gudstjänsten	
genom	 a)	 gå	 in	 på	 Facebook.	 Sök	 upp	 ’Kyrkan	 i	
Enebyberg’	och	sedan	gudstjänsten	på	Pingstdagen	
den	23/5.				

Lena Åkerlund 

Varmt tack 

för stöd genom förbön 

och gåvor!
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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 för-
samlingar och organisationer samt till-
sammans 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.
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