






Vänskapens band mellan Kina och Sverige har djupa rötter 

För 48 år sedan arbetade jag som smed i 
en kullagerfabrik. Det var då jag kom i 
kontakt med Sverige för första gången 
genom de svenska kullager jag arbetade 
med varje dag. Jag kunde då inte ana att 
detta vänskapsband mellan Kina och 
Sverige hade vuxit fram ur en djupare rot 
som hade planterats av svenska missio-
närer mer än 130 år tidigare, att den sanna 
historien om Kina och Sverige var en stor 
skatt, och att den historiska berättelsen 
djupt skulle beröra många människor som 
tidigare inte hört talats om den.


Här i Yuncheng är nu restauranger, biografer och skolor lika 
öppna som före pandemin. Jag promenerar med min fru i 
parken en timme varje dag. Varannan dag besöker vi 
grönsaksmarknaden.  Jag arbetar med översättning också 
varje dag.


Denna höst ska Kina fira 100-årsminnet av Yangshao 
kulturplats i Mianchi. Maria Pettersson och tre andra 
missionärer hjälpte Johan Gunnar Andersson att hitta 
Yangshaokulturen. Detta belönades Maria för med Linnés 
silvermedalj. Min översättning av Janeric Johanssons bok har 
nu överlämnats till Mianchis arkiv.


Varma hälsningar till alla EÖM-vänner! Jag önskar er alla god 
hälsa!


	 	 	 Kärlek och böner!

	 	 	 Hong
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Kinesiska bröder på besök i Sverige för några 
år sedan

Janeric Johanssons hög-
intressanta bok finns att 
köpa hos EÖM. (150 kr)



Översvämningarna i Kina i juli 

 

Det var säkert många av er som, liksom jag, 
med oro följde nyhetsrapporteringen kring de 
stora översvämningarna i Kina i mitten av juli. 
Enligt nyhetsbyrån Reuters föll det under tre 
dagar nästan lika mycket regn som det brukar 
komma under ett helt år i provinsen Henan. I 
ett mail från China Christin Council beskrev 
Fran Cai från CCC’s avdelning för socialt 
arbete, att över tre miljoner människor 
drabbats av översvämningarna. Lokala 
myndigheter i Henan-provinsen rapporterade 
under den första veckan att 200 000 invånare 
evakuerats. Under dagarna som följde höjdes 
siffran över antalet omkomna gång på gång 
och man säger nu att över 300 människor 
omkom.  

Att det var just provinsen Henan och provins-
huvudstaden Zhengzhou som drabbats värst 
kanske gjorde att EÖM-vänner lyssnade lite 
extra. Det är ju precis i detta område vi har så 
många av våra vänner och projekt-partners, 
eftersom det var här de tidiga missionärerna 
från Svenska missionen i Kina etablerade de 
första missionsstationerna.  
 
Under några dagar i juli hade jag tät kontakt 
med flera av våra vänner. Zhang i Luoyang, en 
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och en halv timmes bilresa från Zhengzhou, 
skickade en video där vi kunde se ösregnet 
utanför fönstret, men han rapporterade att det 
inte regnat lika mycket där som i Zhengzhou 
och att Luoyang ligger högre beläget, varför 
staden inte drabbats alls lika hårt. Jakob i 
Sanmenxia, inte så långt från Luoyang, skrev 
också att deras stad och omkringliggande 
bergsbyar skonats från det värsta av regn-
ovädret. Vår vän Liu H i Yuncheng, två 
timmars tågresa bort i provinsen Shanxi, just 
norr om Henan, rapporterade att alla var i 
säkerhet där. Vi hade även kontakt med pastor 
Jia i Pucheng. Det ligger lite längre bort, i den 
andra angränsande provinsen Shaanxi. De har 
drabbats av hårda regn, men inte så att det 
har blivit några allvarliga översvämningar.  
 
Lättade kunde vi konstatera att våra vänner i 
alla de kyrkor och församlingar vi har kontakt 
med var i säkerhet. Alla vännerna hälsar och 
tackar så mycket för vår omsorg om dem. 
Trots att det nu gått över en månad är det 
säkerligen mycket uppbyggnadsarbete som 
fortfarande pågår och CCC bad i sitt mail om 
förbön för alla som drabbats.


Annelie 



Sommaren har gått så snabbt och jag vill 
gärna berätta hur vi har det. Familjen har nu 
återhämtat sig efter Covid. 16 mongoliska 
studenter vid Mongolia Mission Center har 
tagit sin examen och två av dem förbereder 
sig för att starta församlingsbyggande här i 
landet och resten förbereder sig att bli 
missionärer i olika länder så snart pandemin är 
över. Det har varit en välsignelse att vara med 
och undervisa och tolka olika lärare.


I juni var det fyra år sedan min bror Omboo 
och hans fru Nergui gifte sig - Nergui leder 
Mongolia Mission Center. De har inte kunnat 
få barn, men nu har Gud välsignat dem med 
en vacker tvåårs flicka: Narazun. Tillsammans 
med min son Isaac åkte vi till Erdenet för att 
hjälpa dem i den nya familjesituationen. Under 
hela månaden juni arbetade Omboo och 
Nergui och jag och Isaac tog hand om flickan. 
Hon har anpassat sig bra till sin nya 
familjesituation och hela min familj har tagit 
emot henne med öppna armar. Jag har försökt 
berätta för dem hur man kan uppfostra ett 
barn och de är verkligen fantastiska föräldrar.


I juli höll vi ett familjeläger i vår församling i 
Ulan Bator. Vi höll till i vårt sommarhus i tre 
dagar. Det gick fantastiskt bra. Vi studerade, 
lovprisade, bad och lekte tillsammans. Vi 
skrattade mycket! Gud välsignade verkligen 
vårt läger!


Så fick vi döpa ett ungt par. Frun var 
shamanist och mannen kristen. Vi har bett för 
frun under många år att hon skulle bli kristen. 

Slutligen ringde de oss och berättade att de 
ville bli döpta och följa Jesus som familj. Vi 
tackade Gud för bönesvar!


Några böneämnen:


1. Inom kort reser jag till provinsen Uvs längst 
i väster i Mongoliet. Jag ska besöka en familj 
som har börjat ett församlingsarbete. Jag har 
också blivit ombedd att tala till kvinnliga 
pastorer och äldste eftersom jag är ordf. i 
Mongoliska Evangeliska Alliansens kvinno-
arbete och uppmuntra dem i deras arbete. 
Bed att resan går bra. Det är en lång resa, det 
tar 24 timmar med bil att komma dit.


2. Vår dotterkyrka i Arkangai ska hålla sitt 
femårsjubileum. Vi ber om välsignelse 
över den resan. Vi reser dit i augusti.


3. Vi tänkte fira våra föräldrars 80-
årsdag och guldbröllop i juli men 
p.g.a. pandemin har vi flyttat fram 
det till augusti. Mina föräldrar vill inte 
bara fira sina födelsedagar men de 
vill också sprida evangeliet om 
Jesus till våra släktingar.


Vi i familjen tackar för alla förböner 
och stöd! 


Må Gud välsigna er rikligt!


Bayaraa 

Sommarhälsning från Mongoliet

Kusinerna Isaac och Narazun

Bayaraa med sin familj: pappa, mamma, maken Okio och 
sonen Isaac.



Det är nu 22 år sedan jag och Oko gifte oss. 
Gud har välsignat oss med tre underbara 
barn. Vi är tacksamma för möjligheten att få 
studera - hela familjen. Vår döttrar Ariuuna 
och Saruul har gått sina första år på 
universitetet. Ariuuna studerar grafisk design 
och Saruul företagsekonomi. Vår son Gerelt 
ska börja i första klass denna höst. Jag håller 
på att avsluta min magistersgrad i kristen 
själavård och Oko har avslutat sin teol.kand.


Under de senaste 14 åren har vi varit anställda 
på heltid i Guds församling. Under denna tid 
har Gud lärt oss så mycket, omformat oss. Vi 
känner oss ödmjuka över att få tjäna Gud med 
de gåvor han av nåd har gett oss. Förutom att 
organisera och leda församlingens dagliga 
verksamhet så organiserar vi tältevange-
lisationen och ungdomsarbetet. Vi har sett att 
Gud har rört vid många människor genom 
dessa verksamheter. Under de senaste två 
åren har vi inriktat oss på att utveckla 
ungdomsarbetet och starta kaféet Corner-
stone. Vi önskar att få göra positiva intryck i 
många människors liv och vårt mål är att 
evangelisera genom vårt kafé. Under detta år 
har vi med Guds hjälp kunnat köpa ett 
trevåningshus, och vi har med hjälp av alla 
anställda kunnat renovera det. Så har vi 
äntligen all verksamhet inom församlingen 
under ett tak: Cornesone kafé, kyrksal, 
expedition, radioverksamhet etc. Det är 
genom era förböner, hjälp och råd som alla 
dessa verksamheter har framgång. Genom 
Guds nåd har vi kunnat knyta goda band med 
ledare och medarbetare i många sociala 
organisationer i vår stad.


Under de senaste åren har vi flyttat flera 
gånger och hyrt olika lägenheter. Vi har nu 
börjat bygga vårt hem på en tomt, som vi 
kunde köpa för 3 år sedan. Den ligger 2 mil 
utanför Erdenets centrum. Vi började med att 
sätta upp ett staket och en ger - ett 
mongoliskt tält - på tomten. Nu har vi också 
lagt grunden och byggt väggarna med 
cementblock. Tyvärr har kostnaderna för allt 
byggnadsmaterial blivit höga under pandemin. 
Vårt hem blir 72 kvadratmeter stort. Nu 
behöver vi lägga på ett tak och inreda huset. 
Ungefär 40% av arbetet är gjort. Vi 
uppmuntras av löftet i Matteus 6:33 ”Sök först 
Guds rike och hans rättfärdighet, så skall allt 
det andra tillfalla er” och tror att Gud ska fylla 
alla våra behov.


Böneämnen: Bed för kostnaden för våra 
döttrars skolavgifter, som är motsvarande 
30.000 kr.

Bed för finansieringen av vårt hus. Mot-
svarande 170.000 kr återstår.


Kära hälsningar

Saraa 
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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 
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