






Kerstin Dellming  
80 år 

På höstterminen 1954 börjar en ny flicka i vår 
klass i Solna läroverk. Hon heter Kerstin 
Aspberg och kommer från Japan, fast hon 
berättar att hon föddes i Kina i Luoyang i 
provinsen Henan. Så spännande!


Vi blir vänner och följer med varandra hem. 
Hon bor på ett missionshem i Duvbo. Hon har 
kommit till Sverige för att gå i skola här liksom 
hennes äldre syskon Erik, David, Anna-Britta 
och Johannes (Bossen). Under sommaren har 
hennes pappa Johannes oväntat dött och 
hennes mamma Ingrid är ensam i familjen kvar 
i Japan. Varje lördag skriver Kerstin brev till 
mamma Ingrid.


Kerstin berättar om bombgrottor i Kina och vi 
sjunger japanska sånger. Hon berättar att hon 
ska bli missionär i Japan. Det har hon vetat 
sen hon var 9 år, när hon fick sin kallelse. För 
mig är det här stort. Tillsammans med Kerstin 
förstår jag att jag är kristen. Det kommer att 
prägla mitt liv och mina val. Vi läser teologi, vi 
gifter oss med var sin kurskamrat. 


Kerstin och Bosse Dellming reser till Japan 
den 3 maj 1966. Där får de barnen: Kristina 
och tvillingarna Mikael och Daniel.  De arbetar 
länge som pastorer i församlingen i Mishima, 
de är med och grundar församlingen I 
Takaoka, Fuji. Arbetet har en stark social 
inriktning. Många hemlösa och personer med 
alkoholproblem, fattiga och hjälpbehövande 
har de hjälpt. Bosse dör 2016. Och Kerstin 
arbetar vidare i sin kallelse. Nu fyller hon 80 år!


Mick Lidbeck 

Kära storasyster Kerstin Dellming! 

Kära storasyster Kerstin! 
Jag är rörd att veta om vänskapen mellan dig 
och Mick och vänskapsbanden mellan din 
familj och det kinesiska folket. Vi kommer 
aldrig att glömma de tidiga missionärernas 
hängivenhet och uppoffringar för att sända 
Guds kärlek till oss. Under den svåraste 
perioden under det kinesiska folkets anti-
japanska krig använde dina föräldrar och 
många missionärer ljuset från Guds kraft och 
kärlek till att lysa upp många kinesers hjärtan. 
Missionärerna räddade katastrofoffer och 
krigsflyktingar och gav sjukvård och ut-
bildning.


Till din 80-årsdag sänder dina kinesiska 
bröder och systrar sina bästa önskningar om 
en lycklig födelsedag, hälsa och långt liv och 
en välsignad familj! Vi sänder också vår djupa 
tacksamhet till alla våra EÖM-vänner och 
deras familjer.


Liu Hong 
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Till jordens yttersta gräns

dit och tillbaka igen… 
 
Äntligen! I lördags plingade det 
till i mobilen. Biljetterna var 
klara! Efter lång tids ovisshet, 
mest på grund av pandemin och 
därtill hörande restriktioner, 
löste sig allting på ett par dagar. 
I torsdags fick vi besked från 
myndigheterna i Ulaanbaatar att 
vi skulle få visum om vi sökte, 
och nu kom till slut biljetterna. 
Fredagen den 22 oktober flyger 
vi från Arlanda, via Istanbul, till 
Ulaanbaatar. Det är på månaden 
30 år sedan vi först besökte 
Mongoliet i oktober 1991. 
Väldigt mycket har hänt sedan 
dess, även om det känns som 
att tiden gått fort. 


Vi vill uttrycka ett varmt och 
innerligt TACK till er som är med och 
stöttar denna resa på ett särskilt sätt. Ja, 
en del av er var med och stöttade redan 
då, för 30 år sedan. Det känns stort!


Vad ska vi göra då?


Vår främsta uppgift är att hjälpa ledar-
skapet i det framväxande församlings-
nätverket Ökenkällan att forma hållbara 
strukturer för långsiktigt internationellt 
sändande. Ökenkällan har vuxit fram som 
ett nätverk mellan församlingar som har 
sitt ursprung i den församling vi plan-
terade i Erdenet på 90-talet.


Idag ingår 47 församlingar i nätverket. De 
har under decennier sänt mongoliska 
missionärer till olika ställen, men ofta har 
det varit oerhört tufft för de utsända, och 
ofta har de tvingats avbryta sin tjänst i 
förtid p.g.a. bristande resurser och kort-
siktiga strukturer. Vi vill gå jämsides med 
dem under en tid för att identifiera 
svagheter och styrkor, och för att hjälpa 
dem börja forma bättre strukturer. Dess-
utom kommer vi att återkoppla med 
många gamla vänner som nu arbetar i 
olika församlingar och organisationer. 


Nyckelledare i församlingsnätverket Ökenkällan.

Några  kristna ute på en resa på den mongoliska 
stäppen.





Framtiden


Vi tror att vi kan påbörja processen i och 
med denna resa, men sedan kan det 
krävas ytterligare steg. Just nu tänker vi 
oss en eventuellt uppföljande resa våren 
2022. Vi drömmer också om att kunna 
leda en resa med pastorer och andra 
intresserade från Sverige, någon gång 
nästa år.





Det kommer med andra ord att finnas 
fortsatta behov av förbön och underhåll 
också för 2022.


Tacksägelse- och böneämnen


* Tacka för att ekonomin, visum och 
biljetter löst sig för denna resa.


* Bed om vishet, frimodighet och öppna 
dörrar i det viktiga arbete vi åker för att 
utföra tillsammans med de mongoliska 
nätverksledarna.


Vy över Erdenet - Mongoliets näst största stad med nära 100.000 invånare. Här började Magnus 
och Maria ett kristet pionjärarbete med stöd av bl.a. EÖM för 30 år sedan. Församlingen fick 
namnet Jesus Assembly. Den är moderförsamling till ett 50-tal församlingar i hela republiken 
Mongoliet. De ingår nu i församlingsnätverket Ökenkällan. De har som målsättning att alla orter i 
Mongoliet ska ha en församling, och alla folkgrupper i det forna mongoliska imperiet (det största 
imperiet i världshistorien!) skall nås av de Goda nyheterna om Jesus. Härskaren över imperiet 
hette Djingis Khan. Mongolerna erbjuds nu att följa Jesus Khan!

Republiken Mongoliets karta insvept i landets flagga.



Yangshao-jubileet

     I EÖM Nytt i maj 2017 kunde vi läsa om 
konstnären Janeric Johanssons bok ”Bilder av 
hopp - Svenskarna som förändrade Kinas 
historia”. Sedan dess har boken nämnts några 
gånger i vårt nyhetsbrev och då med 
anknytning till vännen Liu Hongs översätt-
ningsarbete. Senast i augusti i år finns en kort 
hänvisning till boken. 

     Boken handlar om hur konstnären Janeric 
Johansson får upp ögonen för två svenska 
personers möte på ett tåg i Kina 1917: 
missionären Maria Pettersson och Johan  
Gunnar Andersson, vetenskapsman och 
arkeolog. Tillsammans sökte de och fann 
genom krukskärvor och benbitar en stenålder i 
Kina som man inte känt till, Yangshao-
kulturen. Andersson står staty utanför 
Yangshao Cultural Museum som den moderna 
arkeologins skapare. 

     I 6 år letade Janeric fram historien som 
blev till boken. Tidigare i oktober i år hölls 
hundraårsjubileet av upptäckten av Yangshao-
kulturen i Sanmenxia med mängder av 
arkeologer och deras olika nätverk, utställ-
ningar och klassiska böcker om arkeologi, 
olika fora, publikationer och gala mm. 
Provinsen Henan uppmanas av myndig-
heterna att arbeta vidare med arkeologin.

     När jag kommenterar till Liu Hong att han 
nu äntligen får tillfälle att presentera Janerics 
bok som han översatt till kinesiska och andra 
historiska böcker han skrivit för kompetenta 
lyssnare, svarar han på svenska ”Jag kan inte 
vara där, jag är inte inbjuden”.


Mick Lidbeck 

Kerstin Dellming 80 år 

Onsdag den 10 november fyller Kerstin 
Dellming 80 år. Om någon vill uppvakta henne 
med en personlig födelsedagsgåva så går det 
bra att skicka gåvan till EÖM så förmedlar vi 
gåvan till henne. Plusgiro 5 02 15-3 eller Swish 
123 64 08 108. Skriv Kerstin på talongen. 


EÖM-möte i Betlehemskyrkan Luntmakargatan 82 Stockholm 
Torsdag 4 november kl. 13:30  

Följ med till Yunnan - söder om molnen, ett myller av folkgrupper, kultur och kyrkor. 
Berättelser från en man som nyligen bott ett par år i sydvästra Kina.   

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 

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 N, 
Inger Silfverdal, Annelie Sköld, Arne Wikström, Lena Åkerlund.
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