






Mina kära vänner I Sverige! 

Hälsningar till er alla i Jesus Kristus. Jag 
hör att EÖM firat 135 år! Det finns en 
kinesisk sång om tacksamheten över 
missionärerna. Missionärerna med olika 
språk och hudfärg älskade Kina djupt. De 
ägnade sina liv åt Kina. Varför? De var 
vetekorn för ett hungrande Kina och idag 
äter vi frukten. De kom med bud om Guds 
kärlek till det sovande Kina. 

Tack för att ni fortsätter att be för oss. 

Ni har kunnat följa mig lite genom Mick 
och Magnus. Jag arbetar inte direkt i 
kyrkan fast med kyrkan. Trots min 
statliga examen i socialt arbete och 
åratals erfarenhet av att arbeta med olika 
församlingars diakonala ansvar är det 
svårt för mig att registrera en organi-
sation. Religion är känsligt så min 
erfarenhet räknas inte. Förra året träffade 
jag på en man som redan registrerat ett 
socialkontor i Zhoukou och nu är jag en 
av 7 teammedlemmar, alla kristna. Vi 
vänder oss till behövande i byarna 
omkring. Vi vill hjälpa barn, kvinnor, 
äldre och människor med funktions-
hinder.  De kanske inte hittar till 
kontoret, då får vi söka upp dem precis 
som missionärerna gjorde. Till vår hjälp 
har vi volontärer, systrar och bröder i 
byarna som hjälper oss att söka upp dem.  

En grupp vi vill börja med är barn som 
förlorat en förälder i år. De får regel-

bundna besök och hjälp med mat eller 
studier efter behov. Till sommaren har vi 
ansökt om hjälp från Love Foundation att 
göra läger för dem. Vi kommer att äta och 
sova med dem och berätta för dem 
värdefulla sanningar - kanske utan att 
nämna att de kommer från bibeln. 

Organisationen är ung och vi behöver lära 
oss mycket. Hur samlar man in pengar, 
hur relaterar man till myndigheter och 
vilka projekt kan vi genomföra. Vi litar på 
att Gud hjälper oss. Och jag hoppas ni vill 
be för oss. 

Många svårigheter har inträffat sedan 
2020, men jag fortsätter att tro på Gud. 
Jag ber för er och hoppas få träffa er igen. 

Kärlek från Kina 

Ming 

EÖM
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Evangeliska	Östasienmissionen	135	år	

Den	14	mars	1887	-	för	135	år	sedan	-	var	en	
historisk	dag	då	svensken	Erik	Folke	landsteg	i	
Shanghai	 för	 missionsarbete	 i	 det	 stora	
landet.	

Det	gjordes	e+	svenskt	missionsförsök	i	mi+en	
av	1850-talet,	då	Lunds	missionssällskap	sände	
ut	 Anders	 Elgqvist	 och	 Carl	 Joseph	 Fast	 som	
etablerade	sig	i	hamnstaden	Fuzhou.	Projektet	
slutade	 dock	 illa	 –	 Fast	 mördades	 vid	 e+	
rånöverfall	 och	 Elgqvist,	 som	 undkom	 döden	
med	en	hårsmån,	återvände	Mll	Sverige.	

Erik	 Folke	 föddes	 1862	 i	 Dalarna.	 Redan	 som	
16-åring	 kom	 han	 Mll	 Fjellstedtska	 skolan	 i	
Uppsala.	 Där	 upplevde	 han	 en	 kallelse	 Mll	
missionsarbete	 i	 Kina.	 Han	 uppmanas	 av	
rektorn	 på	 skolan	 a+	 kontakta	 kyrkoherde	
Strömberg	 i	 Mönsterås.	 Denne	 hade	 varit	
missionär	 på	 Guldkusten,	 men	 såg	 Kina	 som	
nästa	 stora	 missionsland.	 Svenska	 kyrkans	
missionsstyrelse	 ansåg	 däremot	 a+	 fälten	 var	
Afrika	och	Indien	och	a+	något	annat	land	inte	
var	aktuellt.		

En	 miss	 Murrey	 från	 London	 besökte	 en	
väninna	 från	Uppsala	och	det	ordnades	 så	a+	
Erik	 Folke	 kunde	 följa	med	 henne	 Mll	 London	
för	a+	bo	på	hennes	vilohem,	studera	engelska	
och	lära	känna	missionslivet	där.	

Erik	träffade	svenska	missionsvänner	i	London,	
som	 uppmanade	 honom	 a+	 tala	 om	 sin	
missionskallelse	på	en	konferens.	På	e+	möte	
lästes	 e+	 brev	 upp:	 ”I	 dag	 på	morgonen	 kom	
Herrens	 maning	 Mll	 mig	 a+	 lämna	 halva	 min	
årsinkomst	 Mll	 en	 ung	 man	 som	 känner	
Herrens	 kallelse	 a+	 gå	 ut	 Mll	 Kina.	 ”Lycklige	
unge	man	 som	Herren	 vårdar	 sig	 om”,	 tänkte	
Erik.	Men	det	visade	sig	vara	han	själv	som	var	
föremål	för	gåvan.		

Erik	 reste	 27	 januari	 1887	 från	 London,	 e]er	
a+	ha	få+	exakt	belopp	Mll	bilje+en,	 i	sällskap	
med	sex	unga	män	från	Kina	Inlandsmissionen,	
som	grundats	av	missionär	Hudson	Taylor.		

Den	14	mars	1887,	sex	veckor	senare,	landsteg	
Erik	 Folke	 i	 Shanghai	 och	 kände	 sig	 ensam	 i	
vimlet	 av	 människor.	 En	 missionär	 från	 Kina	
Inlandmissionen	(CIM)	kom	då	fram	tlll	honom	
och	 frågade	 om	 han	 kunde	 vara	 Mll	 någon	
hjälp.	 De+a	 möte	 skulle	 bli	 av	 avgörande	
betydelse	för	Eriks	fortsa+a	tjänst.		

Han	 fick	 bo	 på	 CIM:s	 hem	 i	 Shanghai	 och	
studera	på	missionens	språkskola	 i	Anking,	en	
stad	utmed	Yangtsefloden.		

E]er	 sin	 ankomst	 Mll	 Yuncheng	 träffade	 Erik	
Folke	en	gammal	kristen	kvinna	som	under	20	
år	hade	be+	a+	Gud	skulle	sända	en	missionär	
Mll	hennes	stad.	

I	 staden	 öppnade	 Folke	 en	 opieasyl	 och	 när	
några	 blivit	 botade	 från	 opiumlasten,	 infann	
sig	e+	stort	antal	människor	Mll	gudstjänsterna.	

En	 kommi+é	 bildades	 i	 Sverige	 1887,	 vilket	
blev	 grunden	 Mll	 Svenska	 Missionen	 i	 Kina	
(SMK)	och	 inom	e+	Motal	år	 fanns	e+	tjugotal	
svenskar	i	tjänst	för	SMK.	

Andra	samfund	fyller	på	

Hudson	 Taylor	 var	 i	 Sverige	 i	 slutet	 av	 1880-
talet	och	besökte	bl.	a.	Betelseminariet	för	a+	
utmana	 kristna	 Mll	 kinamission.	 E+	 brev	 från	
honom	 cirkulerade	 även	 i	 olika	 sammanhang,	
och	 lästes	upp	under	en	av	de	 första	av	Torp-
konferenserna.		

Svenska	 Missionsförbundet	 sände	 de	 första	
missionärerna	1890,	Helgelseförbundet	 likaså,	
Svenska	 BapMstsamfundet	 1891,	 Svenska	
Alliansmissionen	 1893	 och	 Svenska	 Mongol-
missionen,	 som	 startats	 av	 Fredrik	 Fransson,	
1897.	

Under	 Boxarupproret	 1899-1901	 a+ackerades	
och	mördades	 tusentals	 kinesiska	kristna,	och	
mer	än	tvåhundra	utländska	missionärer,	varav	
56	svenskar	inklusive	15	barn	av	en	grupp	som	
var	emot	allt	utländskt	inflytande	i	Kina	



De+a	stoppade	dock	 inte	 svenska	missionärer	
utan	 redan	 1902	 sändes	 y+erligare	 några	 ut.	
Sedan	följde	flera	svenska	samfund	e]er.	

När	 Mao	 Zedong	 och	 kommunistparMet	
kommit	 Mll	 makten	 1949,	 körde	 man	 i	 väg	
utländska	 missionärer.	 De	 inhemska	 kristna	
inom	 de	 icke-katolska	 församlingarna	 beräk-
nades	då	Mll	runt	800	000	personer.	I	dag,	trots	

motstånd	och	förföljelser,	har	gruppen	kristna	
ökat	hundrafalt.	

Svenska	Missionen	i	Kina	och	Svenska	Mongol-
missionen	 slogs	 1982	 samman	Mll	 Evangeliska	
Östasienmissionen,	som	i	dag	fortsä+er	arbete	
i	Kina,	Mongoliet	och	Japan.	

Lars N 
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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 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.


Erik	Folke	på	resa	7ll	Kui	Ceng,	omgiven	av	en	grupp	kineser.	Foto:	Riksarkivet
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EÖM:s årshögtid 7 - 8 maj 2022 i Enebykyrkan, Danderyd 

Lördag 7 maj 

15.00 Offentligt årsmöte


16.00 Missionsföredrag

17.00 Missionsföredrag


18.00 Servering


19.00 Missionsmöte


Medverkande: Dr Undrakh, Mongoliet, Yasuko och Daniel Dellming, Japan, 
Roald Føreland, Evangeliska Orientmissionen Norge, EÖM:s missionsledning


Söndag 8 maj 

11.00 Gudstjänst. Predikan av Arne Wikström


Varmt välkomna!

Daniel och Yasuko Dellming


