






Kära vänner! 

Den sista tiden har jag arbetat med ett nytt projekt. Love 
Foundation i Hongkong har lovat att hjälpa flera kyrkor i 
Kina att kunna besöka hjälpbehövande familjer under det 
kinesiska nyåret. Det gäller fler än 25 kyrkor från 11 olika 
provinser som deltar i projektet. Varje kyrka kommer att få 
motsvarande 30.000 kr så att de kan besöka runt 100 
familjer, både kristna och icke kristna. Många kyrkor i Kina 
har haft en svår tid under de senaste tre åren p.g.a. 
Pandemin. Vi hoppas att de genom detta projekt ska 
kunna stärka gemenskapen och även samhället.


Genom de nya förordningarna så ser det ut som om hela landet ska öppnas. De strikta 
förbuden är historia. Om vi kan fortsätta våra projekt som påbörjades före 2020 så är det 
naturligtvis bra, men om det inte går så får vi börja på nytt. Bed med oss om Guds 
ledning!


Kärlek från 

Ma Ming 
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Ma Ming arbetar bland barn. Bild från sommarens läger.



Svenska	Missionen	i	Kina	-	
Missionärer	uppmärksammas	i	TV	
Kanal	10	

Nyligen	 drog	 en	 programserie	 med	 rubriken	
Miljarder	 människor	 –	 Sinims	 land	 i	 gång	 på	
Kanal	 10.	 Serien	 tar	 sin	 utgångspunkt	 i	 några	
av	 Narin	 förlags	 böcker	 om	 Kina.	 Jag	 träffade	
producenten	 Ann-Mari	 Wiberg	 som	 ansvarig	
för	eE	seminarium	om	kyrkan	i	Kina	under	eE	
av	 Oas-rörelsens	 sommarkonferenser.	 Ann-
Mari	hade	ansvar	för	konferensradion	och	ville	
intervjua	 mig	 före	 samlingen,	 men	 jag	 bad	
henne	 siEa	 ner	 och	 lyssna	 och	 sedan	 ställa	
frågor.		

För	eE	par	år	sedan	hörde	hon	av	sig	igen	och	
ville	 göra	 sex	 program	 om	 mig	 och	 mina	
böcker,	men	 jag	bad	henne	kontakta	några	av	
förfaEarna	också.	Det	blev	12	program	Nll	slut.	
Programmen	 har	 nu	 redigerats	 och	 börjat	
sändas.	

Bo	 Lenells	 finns	 med,	 som	 skrivit	 om	 sin	
moster	Elna	 Lenell,	 som	arbetade	 för	 Svenska	
Missionen	i	Kina	och	blev	martyr	där	i	slutet	av	
1947.	 Hans	 bok	 heter	 ”Kärleken	 drev	 henne”	
med	 underrubriken	 Elna	 Lenell	 –	 en	 svensk	
martyr	i	Kina.	

Även	 Mick	 Lidbeck	 är	 med	 på	 eE	 hörn,	 vars	
farfar	 Verner	 Wester	 arbetade	 för	 SMK.	
Hennes	 bok	Min	 farfar	 i	 Kina	 1903-1930	 kom	
ut	för	några	år	sedan.	

Konstnären	Janeric	Johansson	hade	en	ateljé	 i	
Kina	 och	 reste	 runt	 i	 landet.	 Då	 kom	 han	 i	
kontakt	 med	 en	 intressant	 missionshistoria	
kopplad	 Nll	 SMK.	 Maria	 PeEersson	 drev	 eE	
barnhem	 och	 hjälpte	 arkeolog	 Johan	 Gunnar	
Andersson	 aE	 göra	 vikNga	 upptäckter.	 Av	
nyfikenhet	 fortsaEe	 Janeric	 aE	 forska	 om	
Maria	 PeEerssons	 missionsgärning,	 och	 allt	
sammantaget	 blev	 boken	 Bilder	 av	 hopp	 –	
Svenskarna	som	förändrade	Kinas	historia.	

Programmen	 sänds	 på	 Kanal	 10	 torsdagar	
18.30	 Live,	med	 repris	 fredagar	 10.30,	 utom	
sista	 veckan	 i	 varje	 månad.	 Serien	 har	 börjat	
aE	 ligga	 uppe	 på	 Kanals	 10:s	 hemsida	 så	 aE	
det	 går	 aE	 se	 i	 e_erhand.	 Böckerna	 går	 aE	
beställa	från	EÖM,	150	kr/st	inklusive	porto.	

Lars N 



Ur Sinims Land 1923:


Det är i år 100 år, sedan Rob. Morrison, Kinas 
banbrytande protestantiske missionär, full-
bordade sitt största livsverk: den heliga Skrifts 
översättning till kinesiska språket. Att få läsa 
om de svårigheter och för vanliga människor 
oövervinnliga hinder som steg för steg mötte 
honom på denna hans väg, det är att för sina 
ögon och i de mest konkreta exempel bevis 
nog för den sanningen: ”I trångmål skaffar du 
mig rum.” Då, för hundra år sedan, satt denne 
ensamme, till livet hotade man fördjupad i sitt 
översättningsarbete, om vars verkliga be-
tydelse väl ingen hade en aning. I dag äro mer 
än tio tusen missionsstationer spridda över 
hela detta väldiga antika världsrike. ”Vad gör 
icke Gud?”


Ur Sinims Land 1923:


Från verksamheten i Sinanhsien 

Fröken Elsa Engström skriver:


     Här bedrivs olika slags verksamhet, såsom 
barnhemsverksamhet, sjukvård i mindre skala, 
goss- och flickskola samt evangelisations-
arbete.

     Genom det nya barnhemmet, som invigdes 
i höstas, ha barnen och ”gummorna” fått 
större utrymme. Detta var nog välbehövligt, 
enär utrymmet förut var långt ifrån tillräckligt. 
Nu ha barnen en rymlig gård att leka på. Alla 
äro så lyckliga och belåtna. De flickor, som äro 
i skolåldern, undervisas här av en kinesisk 
lärarinna. Barnhemsgossarna undervisas i 
missionens gosskola. Där äro tre lärare 
anställda.

     De större gossarna äro också i tillfället lära 
sig ett yrke. I det syftet är en skomakare 
anställd, som för tillfället lär upp sju gossar. 
Två av dem äro redan fullt utbildade. Det 
arbete de utföra är tillräckligt att förse den 
stora barnaskaran med fotbeklädnad…..

    Ja, det är verkligen ett under att se hur 
verksamheten utvecklar sig. Herrens tjäna-
rinna här, fröken Maria Pettersson, räcker till 
för allt och alla. Hon har fått erfara många 
bevis på Herrens omvårdnad i det makt-
påliggande arbetet. Hon beder och hoppas att 
Kristi kärlek, som drivit henne att taga sig an 
dessa hemlösa, må utgjutas i de hjärtan, som 
här fostras för Herren och Hans rike. 


Ur Ljusglimtar från Mongoliet 1923:


En ny teg i Urga (Ulan Bator)


     Den ser mycket liten och oansenlig ut, den 
lilla stugan, som skall hysa de första små 
eleverna i missionsskolan i Urga. Och ändå 
kunna vi inte låta bli att se på den med en 
smula stolthet och en hel mängd förhopp-
ningar. Ännu är den ju bara ett den ringa 
begynnelsens frö. Men vi hoppas att detta 
snart skall växa sig så stort för att sedan få bli 
medel till att många små människobarn skola 
få se något av honom, som är barnens vän, 
och lära känna, älska och tjäna honom.

     ”Kommer då inte lärarn snart?” Ögonen 
glittra och tindra, och hela det uppåtvända 
ansiktet uttrycker den livligaste förväntan. Det 
är buriattflickan Båttetji, som frågar. Se, hon 
längtar så förskräckligt mycket, efter att snart 
snart få lära sig läsa. Hon är ju stora flickan, 
hela 12 år. Och säkert kommer hon att göra 
sin lärare all heder, ty en liten klok tös är hon. 
Och händig är hon också. Ingenting undgår 
hennes vakna blick…. 

     En dag, när vi hålla på att lära en sång, 
säger hon plötsligt mycket förtjust: ”Lillebror, 
han kan ’Jesus älskar mig, jag vet’.” Lillebror 
är fem år och heter Danteck. Eftersom han är 
med den här dagen, så måste han förstås visa 
sina kunskaper. Och det går riktigt bra om 
stora syster hjälper till litet här och där…..

     Det är Båttetji och Sajn Håbbita som skola 
bli de första små eleverna i vår skola i Urga. 
Och nu är det vår bön till Gud, att dessa två 
första skola följas av flera, som Gud själv har 
utvalt till att bliva ljusbärare och ljusbringare till 
sitt folk.


Signe Fo 

För hundra år sedan

Missionär Maria Pettersson



Kära vänner! 

Hoppas att året 2023 redan har fört med sig 
många välsignelser till er! Tack för förbön!


Daniel har varit mycket upptagen sedan 
terminsstarten. Den tredje terminen i Japan är 
alltid mycket intensiv, speciellt med hög-
skolornas inträdesprov i februari. Daniel har 
haft långa arbetsdagar, även de flesta 
lördagar, och det har närmast tagit musten ur 
honom.


Julfesten för söndagsskolans tonåringar i vårt 
hem var mycket lyckad. Ungdomarna och 
lärarna kom efter söndagsgudstjänsten och åt 
lunch. Vi hade beställt pizza och jag grillade 
kyckling. Vi hade en ljusgudstjänst med 
efterföljande samtal. Så fick alla njuta av 
cupcakes som kyrkans ”sweets club” bjöd på. 
När det blev mörkt gick vi utomhus. Daniel 
hade gjort upp en liten eld. Det uppskattades 
av alla! Ja, det gick faktiskt så bra att lärarna 
redan planerar en skolårsavslutning i mars i 
vårt hus!


I början av januari hade jag tillfälle att tala i ett 
möte för ogifta ungdomar i 20-30-årsåldern. 
Jag talade om Kristi kyrka och gudstjänsten 
från Efesierbrevet. Daniel var också med, och 
vi älskade att få tala med dessa ungdomar. 
Det var så uppmuntrande att se hur alla 
ungdomarna gav uttryck för sin ärliga längtan 
att få växa i sin tro och leva som Kristi 
lärjungar. Vi hoppas att få fortsätta att 
uppmuntra dem att studera Guds ord och att 
leva ut sin tro.


EÖM-möten i vår 
i Betlehemskyrkan Stockholm 

2 mars kl 13.30

Gita Andersson  

13 april kl 13.30

Lars Narin 

Årshögtid 
Enebykyrkan Danderyd 

13 maj 15.00 Årsmöte

16.00 - 18.00 Missionsföredrag


19.00 Missionsmöte


14 maj kl 11.00 Gudstjänst 

Predikan: Arne Wikström 

Vi är tacksamma för fortsatt förbön. Skolan 
heter Kwansei Gakuin, och vår församling 
Ichibaku.

	 	 Varma hälsningar!


Yasuko Dellming 

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.

Daniel framför Kwansei Gakuin, en kristen skola 
med många tusen elever.

http://www.eom.nu
mailto:info@eom.nu

