






Varma	hälsningar	från	Mongoliet!		
Jag	är	tacksam	till	Herren	för	hans	godhet.	

I	augusti	hade	 jag	 förmånen	att	 få	undervisa	på	
en	 bibelskola	 för	 unga	 i	 Ulaanbaatar.	 En	 av	

deltagarna	 är	 dotter	 i	 en	 familj	 som	 arbetade	
med	mig	 i	Missionscentret	 för	många	 år	 sedan.	
De	 kom	 som	 studenter	 vid	Missionscentret	 när	
dottern	 var	 en	 månad	 gammal.	 Nu	 är	 dottern	
Yalguun	18	 år!	Det	 är	 underbart	 att	 se	 hur	den	
nya	 generationen	 överlåter	 sig	 till	 tjänst	 i	 Guds	
rike.	

10-11	 september	 hölls	 en	 evangelisk	 festival	
kallad	 ”Glädjen	 i	 Ulaanbaatar”.	 Det	 var	 den	
största	 evangeliska	 kampanj	 som	 hållits	 i	
Mongoliet.	 17000	 människor	 deltog	 dessa	 två	
dagar.	 Dr	 Franklin	 Graham	 förkunnade	 evange-
liet,	 och	 2000	 personer	 avgjorde	 sig	 att	 bli	
kristna.	Denna	 festival	blev	en	 stark	 inspiration	
för	 många	 kristna	 församlingar	 som	 haft	 stora	
utmaningar	efter	pandemin.	

Tack	för	stöd	och	förbön!	
Boloroo 
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Boloroo	och	Yalguun



Thriving	Day	Care	i	Erdenet,	Mongoliet	
I	 stadsdelen	Govil	utanför	Erdenet	bor	över	
900	familjer.	Detta	är	ett	utsatt	område	med	
hög	 andel	 arbetslösa	 föräldrar.	 Många	 är	
alkoholiserade	och	 lämnar	ofta	barnen	vind	
för	 våg.	 Ofta	 är	 föräldrarna	 fattiga	 och	 kan	
inte	ge	sina	barn	vare	sig	ordentlig	mat	eller	
skolmaterial.		

Församlingen	i	Erdenet	har	valt	ut	ett	30-tal	
barn	som	varje	vecka	får	varm	mat,	en	plats	
att	 leka	 på,	 läxhjälp	 och	 ibland	 kläder	 och	
andra	 förnödenheter.	 Byggnaden	 de	 möts	 i	
är	 i	mycket	 dåligt	 skick	 och	 i	 år	 har	 de	 fått	
Tlytta	 in	 verksamheten	 i	 en	 mongolisk	 ger,	
ett	traditionellt	Tilttält.	De	har	resurser	att	ge	
barnen	 mat	 och	 annan	 hjälp	 2–3	 dagar	 i	
veckan.	 Evangelisk	 Orientmisjon	 (EOM)	 i	
Norge	har	efter	ett	besök	i	våras	beslutat	ge	
ett	 rejält	 bidrag	 för	 att	 renovera	 och	 utöka	

byggnaden	så	att	församlingen	kan	fortsätta	
driva	 denna	 hjälpverksamhet.	 Men	 p.g.a.	
pandemin	och	kriget	i	Ukraina	har	priset	på	
byggmaterial	 och	 annat	 i	 det	 närmaste	
fördubblats.	 Detta	 gör	 att	 inte	 ens	 bidraget	
från	EOM	räcker.		

Vi	 gör	 ett	 upprop	 till	 EÖMs	 trogna	 stödjare	
att	ge	en	extra	gåva	till	detta	projekt!	Vintern	
i	Mongoliet	är	på	väg	och	familjerna	kommer	
behöva	mer	hjälp	än	någonsin.	Dina	pengar	
kommer	 att	 vara	 till	 hjälp	 både	 för	 reno-
veringen	 och	 i	 den	 direkta	 verksamheten.	
Har	du	möjlighet	att	ge	ett	bidrag,	skicka	till	
pg	50215-3	eller	swisha	till	123	64	08	108.	
Märk	gåvan	Barn	i	Mongoliet.	

Magnus A 



Jag	är	så	glad	-	och	hedrad	-	att	ni	
fortsätter	att	visa	intresse	för	mitt	arbete	
i	Kina.	Vi	fortsätter	och	kämpar	på	med	
vårt	arbete	med	barn.	Som	ni	kanske	vet,	
så	har	vi	nya	medlemmar	i	vårt	team	och	
vi	arbetar	genom	ett	Socialkontor.	Det	
var	en	del	svårigheter	när	vi	startade	för	
ett	år	sedan,	men	vi	tackar	Gud	för	att	
alla	medlemmar	i	mitt	team	har	samma	
vision,	och	vi	arbetar	verkligen	hand-i-
hand.	Vi	vill	också	tacka	er	alla	för	era	
förböner,	för	ert	stöd	och	all	omtanke.	

I	somras	höll	vi	ett	läger	med	31	barn	under	
fem	dagar.	Vi	planerade	att	bjuda	in	30	barn	
till	 lägret.	 Från	maj	 besökte	 vi	 familjer	 och	
inbjöd	till	lägret.	Jag	vill	berätta	om	en	10	år	
gammal	 pojke	 som	 heter	 Yiming	 som	 bor	
hos	 sina	 sjuka	 farföräldrar.	 Hans	 mamma	
övergav	 familjen	 för	 många	 år	 sedan	 och	
pappan	 arbetar	 som	 lantarbetare.	 Vi	 hade	
svårt	att	få	kontakt	med	Yimings	pappa,	så	vi	
bestämde	oss	för	att	inte	bjuda	in	Yiming	till	
lägret.	Den	24	 juli	började	vi	 att	välja	ut	de	
barn	som	skulle	vara	med.	Då	berättade	en	i	
teamet	 att	 Yimings	 pappa	 hade	 kontaktat	
honom	och	bett	att	sonen	skulle	få	vara	med.		

Jag	 var	 tveksam,	 men	 teamet	 hade	 besökt	
Yimings	familj	 Tlera	gånger,	och	de	ville	 inte		
såra	 pojken.	 Vi	 bestämde	 då	 att	 Yiming	
skulle	få	bli	det	31:a	barnet	på	lägret.	
	

En	dag	under	 lägret	besökte	vi	en	djurpark,	
och	jag	frågade	barnen	vilket	djur	som	hade	
gjort	 störst	 intryck	på	dem.	Några	 sa	 fåglar,	
eftersom	de	var	så	söta	och	hade	tränats	att	
göra	 så	 många	 konster.	 En	 del	 sa	 Tiskar,	
eftersom	de	hade	 så	många	 former	 och	 var	
så	färggranna.	Yiming	sa	”apan	i	grottan.”	Jag	
frågade	varför	han	valt	apan.	Han	svarade	att	
han	kände	att	apan	var	så	ensam.	Jag	blev	så	
ledsen.	Yiming	är	bara	10	år	och	han	kände	
sig	så	ensam	-	som	apan.	Jag	är	så	glad	att	vi	
kan	 vara	 en	del	 i	 hans	 liv,	 och	 försöka	 göra	
vårt	bästa	så	att	han	ska	få	möta	andra	barn	
med	positiva	erfarenheter.	

I	torsdags	inbjöd	vi	12	barn	till	oss	för	att	vi	
skulle	 baka	 månkakor	 tillsammans.	 Yiming	
kom	 också.	 Han	 var	 väldigt	 hjälpsam	 och	
försökte	 vara	 med	 i	 alla	 moment.	 Alla	
barnen	är	så	gulliga.	Vi	är	så	tacksamma	för	
alla	 era	 förböner.	Det	 är	 inte	enkelt,	men	vi	
vill	 på	 allt	 sätt	 hjälpa	och	 älska	dessa	barn.	
Vi	älskar	er	och	saknar	er	gemenskap.	
Allt	gott	till	er	alla!	

Ming 

Yiming	kom	med	på	lägret



Nutida	missionshistoria	
Så	har	en	andra,	utökad	utgåva	
av	Maria	Anderssons	bok	Till	
jordens	yttersta	gräns,	
utkommit.	Boken	handlar	om	
två	svenska	ungdomar	som	
reser	till	Mongoliet	i	början	av	
1990-talet	och	hamnar	i	
gruvstaden	Erdenet,	för	att	
starta	en	församling.	Grunden	
lades	med	14	tonårstjejer	och	
resten	är	historia.	Den	ena	
församlingen	efter	den	andra	
startades	och	blev	senare	till	
en	missionsrörelse,	med	syftet	
att	gå	ut	med	evangeliet,	de	
goda	nyheterna	om	Kristus,	till	
det	område	som	Djingis	Khan	
en	gång	erövrade.	Boken	Tinns	
på	Narin	förlag,	hos	Adlibris	
och	Bokus	eller	så	kan	man	
fråga	efter	den	i	bokhandeln	
och	på	biblioteket.	
Boken	kan	också	beställas	hos	
EÖM.	Kostnad	150	kr	inkl	
frakt.	Maila	info@eom.nu	
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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.

EÖM-möte i höst i Betlehemskyrkan, Stockholm:  
3 november 13.30 - 15.00. Magnus A. talar om Mongoliet. 
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