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Våra kära äldre bröder och systrar 

Varmt tack för gemenskapen i Sverige! För oss var det mycket värdefullt och ett minne för livet! 

     När vi kom hem till Kina så fick jag hålla ett speciellt föredrag om kyrkans historia. Bilderna och be-
rättelserna berörde åhörarna mycket starkt. En 90-årig dam hade varit missionärernas elev och hon var 
alldeles begeistrad över de bilder jag visade. 
     Häromdagen mötte jag några tjänstemän vid Yunchengs stadshus. De håller på att sammanställa 
Yungchengs årsbok, och var mycket ivriga att få ta med det material om kyrkans historia som jag förbe-
rett. De vill gärna ha EÖM:s tillstånd att få publicera bilder och text i årsboken. 
     Nu undrar jag om det är några av er, kära stora syskon i Sverige, som vill skriva en berättelse, kort eller 
lång, om era föräldrar eller far-morföräldrar som varit verksamma i Yungcheng eller andra platser på 
SMK:s fält. Era berättelser betyder väldigt mycket för oss! Jag behöver dem senast i slutet av september. 
Det är inte varje år som det ges ut en årsbok, så vi är glada över chansen i år. 

Era bröder Liu & Feng 

Liu och Feng gästade EÖM under årshögtiden. De kallar sina svenska vänner för  äldre bröder och systrar, eftersom  vi är före-

gångare i tron. Det är också en hederstitel. Foto: Magnus Lidbeck 



Mongoliet 

Vår missionär i Mongoliet, Bayaraa, ger en del 

glimtar i ett brev till sina vänner och under-

stödjare i Sverige. Mongoliet är mer än tre 

gånger så stort som Sverige (1.565.000 km2 ) 

och bil är ofta det enda tänkbara sättet att resa 

inom landet. Vägarna är ofta skadade av stora 

tjälskott och svåra att ta sig fram på. Fyrhjuls-

drivna bilar är nästan ett måste. Vi kan inte 

skriva så detaljerat om arbetet i Inre Mongo-

liet, men om någon önskar så sänder vi gärna 

Bayaraas bönebrev på engelska.  

 
Bayaraa skriver: 
      Vår församling i Ulan Bator har i år beslutat att 
”adoptera” provinsen Arkhangai, ca 80 mil västerut i 
vårt stora land. Flera kristna där har enträget bett 
oss komma dit och hjälpa dem. Min man som är 
pastor i vår församling och tre av våra medlemmar 
reste dit för att träffa de personer som inbjudit oss. 
De fick träffa ett 15-tal personer som nyligen blivit 
kristna. Sedan dess har dessa nykristna regelbundet 
samlats till gudstjänst varje vecka. Vi har besökt 
denna unga församling två gånger denna sommar 
för att träna och uppmuntra dem. 
      För några månader sedan bestämde vi att köpa 
en liten större bil, så att vi kan besöka dem mer re-
gelbundet. Alla i vår församling började samla in 
pengar, men än har vi bara samlat in ungefär 10 % 
av vad en sådan bil kostar. Vi planerar nu en resa dit 
och förutom biblar tänker vi ta med en del mat och 
annat som kan behövas i denna fattiga del av vårt 
land. Nästa år hoppas vi kunna sända någon från vår 
församling som kan leda arbetet där. 
      Vi arbetar också en hel del bland mongoler som 
bor i Inre Mongoliet i Kina. Gud har öppnat vida dör-
rar för oss där. En dag träffade min man en kvinna i 
en taxi som berättade att hon alltid bad att Gud 
skulle bygga upp en kristen församling i hennes 
stad. När min man berättade att han var pastor grät 
hon och berättade att hon hört evangeliet av sina 
farföräldrar och att hon varit en kristen sedan dess.  
      I somras inbjöd vi 13 mongoler från Inre Mongo-
liet till vår bibelskola. De var här en månad och varje 
dag studerade de ivrigt Guds ord. Ibland besökte de 
vårt hem och vi hade en fin gemenskap. Vi be-
rättade missionshistorien, hur Gud har försökt att 
nå mongolerna för att visa att han älskar dem. 

 
Hälsning från Erdenet: 
För drygt 20 år sedan grundades församlingen Je-
sus Assembly Church i Mongoliets tredje stad Er-
denet. Pastorn heter Oko, och kyrkan, som rym-
mer 200 personer, är fullsatt två gånger varje sön-
dag. Pastorsfrun Saraa är församlingens skickliga 
och dynamiska musikledare. Hon skriver: 
     Tack alla ni som beder för oss och som visat vår 
familj så mycket kärlek och omsorg. Vi mår alla bra! 
Vilken välsignelse att ha två stora flickor som växer 
och mognar! De har många drömmar och planer 
inför framtiden! De betraktar sig själva som själv-
ständiga vuxna medan vi föräldrar fortfarande ser 
dem som våra små flickor. 
     Min man leder församlingens arbete. Just nu för-
söker vi få  bygga en egen kyrka så det är mycket 
förhandlingar med myndigheterna. Själv födde jag 
en son i april. Han vägde 2700 g vid födseln och 
mottogs med stor glädje i vår familj. Vi gav honom 
namnet Ljuset - Gerelt. Jag är mycket, mycket lycklig 
men tyvärr svag. 
     Vi är nu trångbodda och ber om en större lägen-
het. Tack för era förböner! 
 
 

Två viktiga medarbetare i Mongoliet som ber om vår förbön och omtanke: 

Pastorsfrun i Erdenet, Saraa och vår missionär Bayaraa 

Pastorspar i Erdenet: Saraa och Oko 



Här kommer en kort hälsning från vår 100-åriga sommarstuga, 
där vi varit nu i över en månad och haft underbara dagar med 
barn och barnbarn. Först var Mikael här med sin familj, 6 perso-
ner, sedan Kristina med 22-årige Shin och snart 14-åriga Maiya. 
Nu är vårt barnbarn Erina här med sin man och deras  11 måna-
der gamla Ema, vårt första barnbarnsbarn.   
 
Vår kristna kommunitet här heter Takayama och består av c:a 
50 stugor på två kullar utmed Stilla havet med en fin sand-
strand emellan. Här har vi badat och lekt i vågorna nästan varje 
dag och njutit av att bara få vara tillsammans. Idag efter guds-
tjänsten fick vi tillfälle att tacka alla som bett för Erinas helande. 
Vi vill också passa på att tacka alla er i Sverige som kommit ihåg 
Erina i era förböner. Just nu är hon frisk och mycket lycklig över 
sin lilla Ema. 

Om några dagar räknar vi med att vara tillbaka i Falkhöjdens 
kapell, som den 14 september skall fira sitt 20-årsjubileum. Jag 
har dessa dagar valt ut lämpliga foton för ett bildspel över de 
gångna 20 åren. Man blir ödmjukt tacksam över allt som den 
Helige Ande gjort i så mångas hjärtan, samtidigt som man med 
sorg konstaterar att många nu inte längre är med i gemenskap-
en. En gammal läsarsång ljuder i mitt inre: "Vi måste bedja mer, 
vi måste älska mer, vi måste lita mer på Gud, som segern ger." 
Min bön är att jag själv och församlingen skall kunna prioritera 
både enskild och gemensam bön. Som ett fint exempel på detta 
hörde jag nyligen, att flera kristna kyrkor kommit överens om 
att regelbundet åka med tåget som går runt centrala Tokyo, 
Yamanote-linjen, för att bedja om ett andligt uppvaknande över 
denna miljonstad. Ett stort böneämne för Fuji stad är det för 
alla kyrkorna gemensamma julfirandet den 7 december då vi 
har inbjudit Lena Maria att hålla en julkonsert. Tack att ni vill 
vara med i förbön för detta! 
Många varma hälsningar från era i tjänsten lyckliga  

Kerstin och Bosse 

Välkommen Lena!  

Lena Åkerlund invaldes i EÖM:s styrelse 

vid senaste årsmöte  

Lena, som i år fyllt 70 år, är uppvuxen på Lidingö 

och bor sedan länge i Stockholm. Hon är utbildad 

chefssekreterare. 

Lena tillhör Svenska kyrkan, där hon tidigare varit 

söndagsskollärare och under senare år ordfö-

rande i Lekmannakåren på Lidingö. Men hon är 

stark anhängare av ekumenik och finner sig 

hemma i olika kristna sammanhang. Hennes 

hjärta har sedan tonåren klappat varmt för miss-

ion. Missionsengagemanget har bl.a. medfört att 

Lena år 1970 fick komma ut till Syd-Afrika och 

under sex veckor bo hos läkarmissionär Lars Vitus 

och hans hustru Lydia. 

1986 blev Lena medlem i KMA Kvinnliga Missions-

arbetare och 1990-1999 var hon medlem i dess 

styrelse. Den fina missionsorganisationen var 

verksam under 110 år men finns tyvärr inte 

längre. 

1995 bildade Lena tillsammans med kyrkoherde 

em. Karin Bergqvist Stiftelsen Brödet. Stiftelsen 

arbetar med hjälpverksamhet på kristen grund i 

ett flertal länder. Stiftelsen Brödet har också stött 

några av EÖM:s projekt såsom barnhem i Lijiang 

och ett ålderdomshem i Kina. 

När det gäller EÖM har Lena under många år med 

stort intresse följt dess verksamhet genom EÖM-

tidningen, deltagit i de lokala samlingarna i Betle-

hemskyrkan i Stockholm och vid årsmötena. För 

ett par år sedan fick hon till sin stora glädje möjlig-

het att i samband med en resa till Japan göra ett 

kortare besök hos Bo och Kerstin Dellming och 

delta i en söndagsgudstjänst i Falkhöjdens kapell i 

Fuji. 

Lena tackar för förtroendet att vid årsmötet i vå-

ras bli invald i EÖM:s styrelse och hoppas kunna 

vara till någon nytta i styrelsens arbete. 

Sommarhälsning från Fuji 

Kerstin Dellming predikar ofta i Falkhöjdens kapell i Fuji.  Den 15 sep-

tember firas 20-årsjubileum 



Vi behöver ditt fortsatta stöd i förbön och offrande 

Barn med utvecklingsstörning 

Vidareutbildning av lärare vid särskola i Henan 

Förskolearbete i Shaanxi för barn med handikapp 

Bibelskolarbete i Shaanxi 

Stöd till bibelskolstudenter i Zhoukou 

Stöd till mongoliska missionärer 

 Bayaraa och Okhio 

Bil till Ulan Bator 

Kyrka och bostad i Erdenet 

Stöd till bibelskola i Mongoliet 

Församlingsarbete i Japan 

Våra missionärer: 

 Kerstin och Bo Dellming 

 Yasuko och Daniel Dellming 

Evangeliska Östasienmissionen – EÖM 

Evangeliska Östasienmissionen (EÖM) har sitt ursprung i Svenska Missionen i Kina (1887) och Svenska Mongolmissionen (1897). Sammanslag-

ningen av 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 utveckl-

ingsprojekt. EÖM arbetar för att motverka den isolering gentemot omvärlden som systerkyrkan i Kina samt kinesiska institutioner upplevt under 

senare årtionden.  

Missionsledning och styrelse 

Arne Wikström (missionssekreterare), Mick Lidbeck (ordf.), Ida Andersson, Tord Ershammar, Elisabeth Hellström, Håkan Leandersson, Magnus 

Lidbeck, Lena Åkerlund. 

Kontakta oss 
Evangeliska Östasienmissionen  

Rålambsvägen 46  

112 56 Stockholm  

Tel: 072-200 85 85 

Hemsida www.eom.nu 

Plusgiro 5 02 15-3 

Läs vår spännande missionshistoria! Bägge böckerna 

är översatta till kinesiska men finns att köpa hos oss på 

svenska! Pris 200 kr för bägge böckerna, inklusive 

frakt.Beställ hos EÖM, adress se nedan! 

Min farfar i Kina av Mick Lidbeck 

Med en get som ressällskap  

av Anna Haglund Slevin 

Tack Eva!        
Varmt tack till Eva Joelsson, som under 

nära tio års tid varit med i EÖM:s styrelse! 

Eva är pastor i Missionskyrkan i Motala. 

 

 

 

 

 

 

Nu har den stora församlingen i Zhoukou i Kina kommit i gång med 

sitt stora kyrkbygge. Församlingen har över 1000 utposter och till-

sammans ca 700 000 medlemmar. Den nya kyrkan kommer att bli 

ett riktmärke i staden. Församlingen hälsar till alla svenska vänner 

och tackar för omsorg och förböner. 


