
	

	

Storstaden Ulan Bator	

För	 100	 år	 sedan	 verkade	 Svenska	 Mongolmissionen	 i	 Urga	 (nu	 Ulan	 Bator),	 främst	
genom	sjukvård	och	 jordbruksskötsel.	 ”Flickdoktorn”	Greta	Nilsson	 räddade	 tusentals	
mongoler,	 men	 avled	 själv	 på	 vägen	 hem	 Hll	 Sverige.	 Nu	 finns	 flera	 stora	 kristna	
församlingar	i	Ulan	Bator.	En	leds	av	våra	medarbetare	Bayaraa	och	Okhio.	
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Evangeliska	Östasienmissionens	årshög4d	den	7-8	maj	2022	

Efter att de båda föregående årshögtiderna – år 
2020 och 2021 – var påverkade av pandemin 
var det en extra stor glädje att vid samlingen i 
år kunna träffas ”på riktigt”. Enebybergskyrkan 
öppnade varmhjärtat sina trivsamma lokaler för 
EÖM:s 135:e årsmöte. Verkligen imponerande 
att EÖM kan blicka tillbaka på en så lång 
verksamhet och fortfarande vara så pigg och 
aktiv. 


Årsmötet inleddes av Mick Lidbeck som i sin 
egenskap av ordförande hälsade välkommen, 
varefter kassören Håkan Leandersson höll en 
kort inledning utifrån 2 Kor. 4 och undrade hur 
det kom sig att de tidiga missionärerna inte gav 
upp trots alla svårigheter de mötte. Jo, sa han, 
de hade blicken riktad uppåt och framåt mot 
den osynliga världen. Inledningen avslutades 
med sång av Elisabeth Leandersson till Håkans 
ackompanjemang. 


Därefter visade Annelie Sköld trevliga digitala 
bilder med hälsningar från EÖM:s kontakt-
personer på olika platser i Kina. Även om våra 
kinesiska trossyskon menade att solen gått i 
moln p.g.a. pandemi och andra svårigheter så 
är de förtröstansfulla och rörande tacksamma 
för samarbetet med och stödet från EÖM, och 
vi kan bl.a. glädja oss åt projektet ”Little 
Eagles” som ger floristutbildning till funktions-
hindrade. 


Magnus A. hade fått videohälsningar från 
vännerna i Mongoliet – Saraa och Oko, Bayraa, 
Nergui m.fl. Det är helt otroligt hur det lilla frö 
som planterats har vuxit och fler och fler 
församlingar växer upp och missionärer har 
t.o.m. skickats ut från Mongoliet till intilliggande 
länder som Afghanistan. Från Japan lästes ett 
brev upp från Kerstin Dellming, i vilket hon 
berättar om vad som händer i församlingen i 
Fuji där hon fortfarande bär huvudansvaret. 


Själva årsmötet klarades av utan några stora 
överraskningar. Verksamhetsberättelsen fanns 
tillgänglig och lästes upp av missionssek-
reterare Elisabeth Hellström. Håkan redogjorde 
för ekonomin samt budgeten och Louise 
Wikström läste upp revisionsberättelsen. 
Styrelsen består av tio personer, varav två stod 
i tur för omval – Elisabeth Hellström och 
Magnus Lidbeck. Båda omvaldes. Till revisor 
omvaldes Conny Henriksson. Mick avslutade 
mötet med att tacka deltagarna och påminde 
om missionär Erik Folke och sa att missionärer 
och missionsvänner delar samma kallelse. Inger 


Silfverdal överräckte en vacker orkidé till Mick 
med tack från styrelsen för hennes enga-
gemang och insatser för EÖM och som en 
gratulation inför hennes förestående födelsedag 
med orden ”Herrens nåd tar aldrig slut … den 
är varje morgon ny… stor är Din trofasthet 
(Herre)”.


Efter en fruktpaus som Louise Wikström ordnat 
fortsatte missionshelgen med missionsföredrag 
både eftermiddag och kväll med en timmes 
avbrott för servering av kaffe/te, smörgås och 
kaka. 


Roald Føreland från EOM Norge påminde oss 
om hur nära våra båda organisationer står 
varandra – EÖM Evangeliska Östasien-
missionen i Sverige och EOM Evangelisk 
Orientmisjon i Norge. Och nu knyts de än 
närmare varandra genom att EOM går in med 
ekonomiskt stöd till arbetet i Mongoliet. EOM 
har haft projekt i Nordkorea men i och med 
pandemin har landets gränser stängts så Roald 
kände extra stor glädje över att EOM kan göra 
insatser i Mongoliet i stället. Ett par dagar efter 
årsmötet reser Magnus A. till Mongoliet och då 
följer Roald med för första gången. 


Daniel och Yasuko Dellming berättade om sitt 
arbete i Nishinomiya i Japan. Daniel tjänstgör 
vid ett stort kristet gymnasium, Kwansei Gakuin 
Senior High School, där han undervisar 390 
elever. Själva har Daniel och Yasuko sitt andliga 
hem i en församling som har medlemmar i alla 
åldrar och är en evangeliserande kyrka. Daniel 
och Yasuko känner tacksamhet mot äldre 
kristna som när de växte upp var förebilder för 

Tvillingarna	Daniel	och	Mikael	Dellming	tillsammans	med	
sina	fruar:	Yasuko	och	Elisabeth.	

https://eom.no/artikkel-detalj/article/1652713


dem. Nu vill de på samma sätt hjälpa och leda 
dagens ungdomar. De betonade vikten av att så 
ett litet frö som sedan gror och sprider nya frön. 
Yasuko berättade på ett gripande sätt om att 
hennes mormor och morfar som trots att de 
inte var kristna bestämde sig för att sätta sin 3-
åriga dotter, Yasukos mamma, på en kristen 
förskola. När flickan växte upp ville hon 
fortsätta kontakten med kyrkan och så 
småningom tog hon steget att låta döpa sig. 
Hennes föräldrar blev intresserade och är nu 
kristna liksom idag deras barnbarn! Mormor 
undervisar i kalligrafi och låter sina elever 
arbeta utifrån olika bibelord. Allt började med 
en liten flicka! Daniel berättade att Yasuko och 
han öppnat sitt hem för barn som på grund av 
missbruk och våld i hemmen måste tas om 
hand. Men den japanska lagen gör det nästan 
omöjligt att adoptera barn. Däremot kan barn 
tillfälligt placeras i ett hem. Yasuko vill också i 
kyrkan stötta och uppmuntra mammor som ofta 
ensamma måste uppfostra sina barn medan 
papporna arbetar. De bad om förbön för 
ledarna, skolan, lärarna, eleverna. Deras 
missionsföredrag avslutades med att styrelsen 
lade händerna på dem och tillsammans med 
församlingen bad för dem.


Magnus A. gav en kort återblick på hur han och 
Maria påbörjat evangelisationsarbetet i 
gruvstaden Erdenet i Mongoliet. Fjorton flickor 
lät döpa sig och var ivriga att föra budskapet 
vidare. År 1993 grundade de så den första 
församlingen. Mongoliet kallades tidigare Yttre 
Mongoliet, där huvudstaden hette Urga men 
idag heter Ulan Bator. Verksamheten har vuxit 
explosionsartat och Magnus berättade om 
församlingsnätverket Ökenkällan, som vill vara 
ett (kristet) vattenhål i Asiens öken, och om 
MMC Mongolian Mission Center. Visionen är att 
det ska finnas en församling på varje ort i landet 
och att evangeliet ska nå ut till varje etnisk 
folkgrupp i det forna mongoliska väldet. 


Magnus visade en video från 2001 när 34 
personer och ett levande får (!) trängde in sig i 
två jeepar och efter en lång färd på dåliga vägar 
genom ökenliknande områden vällde ut ur de 
båda fordonen för att vara med när några 
burjater för första gången skulle döpas av 
mongoler i Ononfloden i Dadal. Magnus 
påminde om ordet ”Icke genom någon 
människas styrka eller kraft skall det ske, utan 
genom min Ande, säger Herren” (Sak. 4:6). 


Missionshögtiden avslutades i vanlig ordning 
med offergång. Möjlighet fanns förstås att 
swisha för den som inte hade kontanter.


På söndagen hölls missionsgudstjänst också 
den i Enebybergskyrkan, ledd av Martin Ström 
och med predikan om ”Vägen till livet” av Arne 
Wikström och med musik av Eva Wedin. 
Fantastiskt fint av församlingen i Enebyberg att 
låta kollekten delas mellan församlingen och 
EÖM. 


Lena Åkerlund 

Vår	medarbetare	i	Ulan	Bator,	Bayaraa,	var	en	av	de	14	
flickor	som	lät	döpa	sig	1993.	Nu	skriver	hon:	Min	bror	är	

här…	Det	var	32	år	sedan	vi	träffades	för	första	gången.	Jag	
är	välsignad	med	en	så	bra	bror	och	syster	i	Magnus	och	
Maria.	Jag	älskar	svenskar.	De	har	så	bra	sinne	för	humor,	
är	ödmjuka,	hårt	arbetande	och	uppriktiga	människor.
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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.
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Verksamhetsberättelse för år 2021 
Evangeliska Östasienmissionen  

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. Missionens mål-
sättning är enligt dess stadgar att verka för Guds 
rikes utbredande i Östasien. Detta mål vill 
missionen uppnå genom evangelisk förkunnelse 
och människovårdande verksamhet i samverkan 
med de nationella kyrkor missionen samarbetar 
med.   

EÖM:s styrelse har under året bestått 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.  
Styrelsen har under året haft fyra protokollförda 
sammanträden. Arbetsutskottet (ordf., kassör och 
missionssekr.) har haft ett protokollfört sammanträde. 
Elisabeth Hellström har under året varit timanställd som 
missionssekreterare. 

Årshögtiden 
Årsmötet genomfördes digitalt med 23 ombud närvarande 
lördagen den 22 maj kl 11.00. Mick L. ledde mötet och 
Lars N. delade tankar kring Jesus missionsbefallning. 
Videohälsningar visades från våra vänner i Kina och 
Mongoliet och hälsningar lästes upp från vänner i Kina 
och från missionär Kerstin Dellming i Japan. Årshögtiden 
avslutades söndagen 23 maj med en digital gudstjänst från 
Enebykyrkan då Arne Wikström predikade. 

Kina 
Rehabiliteringscentret ”Little Eagles” som arbetar med 
barn och ungdomar med funktionshinder, har under året 
fått bidrag från EÖM. De har nyligen startat en 
floristutbildning där ungdomarna får praktisera i en 
nystartad blomsterbutik. Annelie S. har haft kontakt med 
pastor Yage, som berättat om den svåra ekonomiska 
situation han och andra kollegor kan hamna i vid sjukdom 
t ex. Styrelsen har därför beslutat att betala premien för en 
sjuk - och hälsovårdsförsäkring för fem pastorer. Pande-
min har försvårat en del av församlingarnas arbete men de 
har fortsatt engagemang för att arbeta med sociala projekt, 
som EÖM stöder.  
  
Japan 

Missionär Kerstin Dellming har fortsatt arbetat som 
församlingsledare i Fuji. Hon har fyllt 80 år under hösten 
men fortsätter med stort engagemang, även om hon 
behöver hitta fler medarbetare som kan ta över ansvaret 
för församlingen. 

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. De kommer att besöka oss 
under våren 2022. 

Mongoliet 
EÖM har haft tät kontakt med församlingen i Erdenet 
genom Magnus A. Han besökte landet tillsammans med 
sin fru Maria, under hösten. De undervisade och träffade 
många av församlingsledarna, även från andra städer. 
Församlingarna drabbades svårt av restriktioner p g a 
pandemin och har haft digitala möten och gjort hembesök 
och delat ut mat. Undomscentrat ”Cornerstone” fick under 
början av året stora ekonomiska problem, då de tvingades 
stänga under lång tid. EÖM skickade ekonomiskt stöd så 
de kunde betala löner och då kunna behålla den personal 
som var upplärd för att sen kunna öppna caféet så fort 
restriktionerna lättade. MMC (Mongolian Mission Center) 
har fått bidrag till sin verksamhet och även ”Öken-
källan” (c:a 50 församlingar från olika områden i landet). 

Sverige 
På grund av pandemin har samlingarna i Betlehems-
kyrkan i Stockholm inte varit möjliga att genomföra under 
våren men under hösten hölls två uppskattade missions-
möten. 
EÖM-nytt har utgivits med 6 nummer under året med 
Arne Wikström som redaktör.  
Annelie S. har ansvarat för hemsidan och lagt upp ny 
information under året. 
Mer information om vår verksamhet finns att läsa på 
hemsidan www.eom.nu 

Ekonomi  
Till missionen har som gåvomedel och bidrag inkommit 
238 tkr, vilket innebär en minskning mot föregående år 
med 28 tkr. Gåvomedlen har minskat med 41 tkr. Bidragen 
från organisationer har ökat med 13 tkr.

Bidragsgivare har varit S:a Klara Kyrkas vänner (38 tkr). 
Resultatet för år 2021 blev -147 tkr, att jämföra med 
styrelsens budgeterade underskott på 199 tkr. Differensen 
beror i huvudsak på att kostnaderna utland blev lägre än 
förväntat.

Likvida medel uppgår vid årets slut till 2 048 tkr. Det egna 
kapitalet är 739 tkr.                                

Vi ser med stor tacksamhet tillbaka på året som gått och 
ber om Guds ledning för framtiden.  

2022-04-21 EÖMs styrelse gm  
Elisabeth Hellström 

Bild från EÖM:s projekt för barn med 
funktionsnedsättningar i Taiyuan, Kina



Hälsning från Japan
Efter närmare två och ett halvt år har Japan nu 
börjat öppna sina gränser för omvärlden och 
minskat Covid-restriktionerna. Litet i taget börjar 
folk som tagit ledigt under Coronan att komma 
tillbaka till kyrkan och en del nya besökare 
dyker också upp. Ännu är det omöjligt att 
besöka sjukhus och ålderdomshem och det är 
tragiskt med alla som fått sluta sina liv utan att 
ha familjen omkring sig. 

I februari fick 96-åriga fru Nakamura flytta hem 
till Herren, men innan hon las in på sjukhus sa 
hon till sin dotter som vårdat henne i hemmet: 
"Skall du ändå inte följa med mig "dit upp?" Men 
dottern Yasuko, som själv kämpat med cancer i 
många år ville inte. Hon har följt med sin 
mamma både på gudstjänster och Alpha kurs, 
men sedan 30 år tillbaka var hon aktiv i en av 
Japans många nya blandreligioner. Hennes 
äldre syster som bor i Yokohama och som bett 
för henne i många år, kom till Fuji och vårdade 
henne. Vi har haft kontakt i många år och en 
lördagskväll i februari ringde hon och sa att 
systern var mycket dålig, men hade ändå 
lyckats säga att hon nu var redo att ta emot 
Kristus och också döpas. Nästa dag efter 
gudstjänsten åkte min medarbetare fru Tanaka 
och jag till hemmet och det var en underbar och 
helig stund då hon med tydlig röst bad Jesus att 
bli hennes Frälsare och också svarade på 
dopfrågorna. Hon somnade under bönen, fördes 
till sjukhus och ett par dagar senare flyttade hon 
hem till Herren på morgonen samma dag som 
hennes mamma, som dog senare på kvällen. 
Det blev några intensiva dagar av förberedelser 
och sedan dubbelbegravning. Det kändes öppet 
och var lätt att tala till den samlade släkten som 
först då fick höra om Yasukos omvändelse och 
dop. Här vimlar det ju av alla slags religioner 
bland Japans 8 milj. ”gudar” och ändå är det fler 
och fler som säger att de är ateister. Men vid 
dödens port tar vägen slut och det är bara 
Jesusvägen som ger frid och leder rätt in i 
himlen. 

Det har varit många begravningar, som ju inte 
går att skjuta upp, men ytterst få bröllop. Alla 
s.k. bröllopspalats i stan har lagts ner pga 
Coronan då de flesta registrerar sig på 
stadshuset och skjuter upp allt firande. Men i 
maj hade vi bröllop här i kyrkan. Brudgummen 
döptes här som gymnasist  men  har sedan  lyst 

med sin frånvaro. Vi har bett för honom och nu, 
efter 10 år, ringde han och bad om vigsel här i 
kyrkan. Det är ett märkligt fenomen, men folk 
kan sluta komma till kyrkan under flera år för att 
sedan dyka upp och vara med igen som om de 
aldrig varit borta! Jag blev så oerhört glad och 
under flera veckor kom de på lördagsmornarna 
för bröllops- och vigselsamtal. Om ett år flyttar 
de till grannskapet så jag hoppas de kommer 
med då. 

Här i kyrkan är det en glädje att vi har kunnat 
starta en ny Alphakurs som håller på juli månad 
ut. Gud har försett med gruppledare och 
medhjälpare och vi har gått igenom tränings-
programmet eftersom många är nya. Grupperna 
är ganska ojämna, bl.a. anmälde sig en grupp 
högstadieelever trots att programmet är för 
vuxna. Den köksansvariga ligger inne på 
cancersjukhuset så jag går mellan kök och de 
grupper som behöver hjälp. Be gärna för Alpha 
att ytterligare några får möta Kristus. 

Vi är nu inne i början av regnperioden och 
kvällar och nätter är fyllda av insekts -och 
grodkonserter. Fuktigheten är ofta 100% . Vi 
planerar familjeläger uppe i bergen i juli för 
första gången på tre år. Ordet för 2022 är Jesus 
Kristus är densamme, i går, i dag och i all 
evighet. Jesus lever och är med oss genom 
Pingstens Helige Ande. Vi får följa och ledas av 
honom och gå in i alla hans undergärningar! 

Tack kära vänner för förbön! Och tack att ni vill 
vara med och be om ett andligt genombrott 
också i Japan!     

Kerstin Dellming 



16 intensiva dagar i Mongoliet. Det händer 
verkligen mycket där och det är spännande att 
vara fortsatt involverad. Denna gång reste jag 
med Magnus Lindeman från Ljus i Öster och 
Roald Føreland från EÖMs "systerorganisation" 
i Norge: Evangeliske Orientmisjonen (EOM). Vi 
reste direkt med bil till Erdenet från flygplatsen i 
Ulaanbaatar, en resa på 39 mil som tog drygt 7 
timmar p.g.a. dåliga (och ibland obefintliga) 
vägar.


I Erdenet träffade vi Okoo och Sara, som leder 
församlingen Jesus' Assembly. De berättade 
om överfulla gudstjänster sedan alla covid-
restriktioner släppts, om nya projekt de redan 
driver och andra de vill starta, allt för att på 
praktiska sätt visa på Guds kärlek för 
samhällets mest utsatta. Vi satt också ner med 
Nergui, ledare för Mongoliets Missionscenter 
(MMC), för att bli uppdaterade om vad som 
händer i och genom denna organisation. Vi fick 
träffa två församlingsplanterare som i dagarna 
flyttar till en ort i Erdenets grannprovins där det 
(ännu) inte finns någon församling. Vi fick också 
träffa ett ungt par som upplever en missions-
kallelse till ett helt stängt land i närområdet. 
Otroligt inspirerande och utmanande!





Jag lämnade Magnus och Roald i Erdenet och 
tog nattåget till Ulaanbaatar. Där ägnade jag en 
hel vecka åt styrelse- och årsmöte med JCS, en 
"paraplyorganisation" som placerar utländska 
arbetare i Mongoliet och driver projekt av olika 
slag runtom i landet. Maria och jag var med i 
JCS under alla år vi bodde i Mongoliet, och jag 
har varit styrelseledamot de senaste 8 åren.


De sista dagarna jobbade jag med ledarna för 
församlingsnätverket "Ökenkällan". Vi reste till 
ett läger några mil från Ulaanbaatar och 
arbetade med att ta fram konkreta mål och 
värderingsbaserade strategier för att uppfylla 
deras stora härliga vision: "En församling på 
varje ort i Mongoliet, evangeliet till alla 
folkgrupper i (det forna mongoliska) imperiet." 
Vi hade bra samtal, härliga stunder av bön och 
tillbedjan, och vi ägnade mycket tid åt att 
bearbeta olika konkreta möjligheter att sända 
mongoliska missionärer till de minst nådda och 
mest utsatta. 


Precis som landskapet i Mongoliet just börjat 
spira i grönt tror jag en ny vår  nu börjat efter 
corona-vintern  i Kristi Kropp på den central-
asiatiska stäppen!


Magnus A 

En ny vår på den centralasiatiska stäppen

Ökenkällans ledning. I mitten Nergui, ledare för MMC och till höger om henne pastor Okoo.


