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God Jul  

och ett rikt välsignat 2015! 

Kära vänner! 

2014 går mot sitt slut. Det har varit ett ovanligt lugnt år. Den stora händelsen är att Fujiberget blivit registrerat som ”världsarv.” 

I september firade kyrkan i Fuji 20 år. Det blev en stor glädjefest.  I familjen tackar vi Gud för att vi har fått vara någorlunda 

friska. Nu ser vi fram emot att få resa till Sverige nästa år, om hälsan tillåter och det ordnar sig med arbetet här. Hoppas då få 

träffa många av er. Tack för trofast vänskap och alla förböner! Med bön om Kristi välsignelse i fullt mått över er alla!  

Era tillgivna   Kerstin och Bosse 



Kära Big Brothers och 

Big Sisters! 

Det finns ett gammalt kinesiskt 

ordspråk som säger: " Vid fest-

liga tillfällen tänker man mer 

än någonsin på sina kära långt 

borta." Med anledning av att 

julen närmar sig tänker vi spe-

ciellt på våra svenska släkting-

ar! God Jul till er alla! 

Vi kineser säger ofta, "för en 

droppe av nåd, bör vi ge till-

baka en våg av nåd." Men för 

våra svenska förfäders stora 

uppoffringar och hjälp till oss, 

har vi inte ens betalat tillbaka 

en droppe tacksamhet. Vi ki-

neser är skyldiga er mycket! 

Men Gud är rättfärdig och 

historien har ett samvete trots 

allt. Tack vare era förnämliga 

arkiv, kan vi berätta sanningen 

om historien.  

Genom att översätta SMK-

boken ”Hvad Gud Har Gjort” 

och andra dokument om miss-

ionsarbetet för hundra år se-

dan, har jag upplevt HVAD 

Gud har gjort i vår tid i Kina. Erik Folke, den första SMK-

missionären, öppnade den första opiumsylen i Yun-

cheng under ledning av en kinesisk troende, Chang, åtta 

år före opiumediktet som utfärdades av regeringen Qing 

1906. När missionen startade den första flickskolan och 

den första pojkskolan i Yuncheng 1892 ändrades histo-

rien. Sedan urminnes tider hade flickor förbjudits att gå i 

skolan. Den nya kulturutbildning som gavs till eleverna i 

både flickornas och pojkarnas skolor kom 10 år tidigare 

än den "nya politik" som lanserades av regeringen Qing. 

Det finns flera exempel. Sådana fynd av jämförelser av 

historiska fakta är övertygande och imponerande.  

De historiska bilder och deras berättelser som vi har 

överlämnat har välkomnats av regeringsorgan, museum, 

arkiv och av Yunchengs borgmästare. De böcker jag 

översatt från svenska, Mick Lidbecks och Anna 

Haglunds böcker - jag brukar kalla dem ”syster-

böckerna”-  har kommit in i stadsbiblioteket, Shanxi Pro-

vincial Bibliotek och har skickats till Shaanxi, Henan, 

Hubei, Shanghai, Peking, Taiwan och även till England 

och Australien. Dessa "systerböcker" har blivit ända-

målsenliga verktyg för att sprida evangeliet och fina gå-

vor att ge till vänner. Fler och fler människor i Kina lock-

as och rörs av de svenska missionernas bidrag. Många 

har insett att det är en stor uppgift att korrigera det djupt 

rotade felkonceptet i Kina som säger att missionärerna 

var imperialisternas tjänare. Vi hoppas att fler och fler 

kinesiska och svenska ungdomar kommer att ansluta 

sig till oss för att skydda och utforska den historiska 

skatten. Låt oss hoppas att fler av de gamla mission-

ärernas yngre släktingar kommer att skriva fler böcker 

om det svenska missionsarbetet i Kina. 

Så här i juletid vill vi än en gång tacka för den vänliga 

inbjudan vi fick att få träffa er alla i ert vackra land under 

den bästa årstiden. Tack för er stora gästfrihet, tack till 

Sveriges Kristna Råd och Västermalms församling för 

ert vänliga möte med oss. Tack alla - ingen nämnd och 

ingen glömd - för kärleksfull omsorg och stor gästfrihet. 

Jag vill också rikta ett varmt tack till alla som har tillbrin-

gat massor av sin dyrbara tid för att ge förklaringar och 

korrigeringar av mina översättningar.  

Det räcker inte att beskriva relationen mellan Kina och 

Sverige som bara vänskap. Enligt min mening är förhål-

landet mellan de två länderna åtminstone broderskap, 

för både våra svenska missionärer i det förflutna och de 

svenska bröderna och systrarna i dag har tagit Kina till 

sina hjärtan som sitt andra hemland. Stora bröder och 

systrar, ni är alltid välkomna tillbaka till Yuncheng. Ni har 

bröder och systrar här i Kina. 

God jul! 

Med kärlek och stor respekt,  
Era kinesiska bröder 
 
Hong & Yun-an 

 

 

Liu Hong och Feng  Yun-an besökte EÖM:s årskonferens i maj. De är livligt engagerade i EÖM:s 

historieprojekt. Hong har översatt många missionärsbrev, böcker och andra handlingar från 

svenska till kinesiska. Här poserar de  hänförda med det första numret av Sinims Land från 1896.      



 

Vi behöver ditt fortsatta stöd  

 i förbön och gåvor 

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 

Ma Mings arbete bland barn och ungdomar 

Stöd till mongoliska missionärer 

 Bayaraa och Okhio 

Stöd till bibelskola i Mongoliet 

Församlingsarbete i Japan 

Våra missionärer: 

 Kerstin och Bo Dellming 

 Yasuko och Daniel Dellming 

    

Välkomna till EÖM-samlingar i Betlehemskyrkan 
i Stockholm 5 febr och 5 mars kl 12.30. 

 

EÖM:s årshögtid  

hålls i Enebykyrkan, Enebyberg  9-10 maj 

Kära vänner! 

Hälsningar från Ulan-Bator, 

Mongoliet. Vi önskar er alla en 

Glad och God Jul och ett Gott 

Nytt År! Må Guds vår Faders 

rika välsignelse vila över er un-

der 2015! Tack för er trofasta 

förbön, stöd och vänskap med 

vår familj!  

Vi är rikt välsignade genom er 

kärlek och omsorg om oss. 

Många välsignelser! 

Okhio, Bayaraa och Isaac 

Julhälsning från Mongoliet 

EÖM:s missionär Bayaara och hennes familj bor i Ulan-Bator 

Ma Ming från Zhoukou, har många 

träffat som tolk i Kina. För två år se-

dan besökte hon Sverige under några 

veckor. Nu sänder hon hälsningar till 

alla sina vänner i Sverige. Hon kom-

mer att börja arbeta med något som 

hon länge har brunnit för - barn och 

ungdomar som lämnas hemma när 

föräldrarna reser för att arbeta i nå-

gon annan stad. Bibelskolan i 

Zhoukou har under flera år bjudit in 

dessa barn och ungdomar under som-

marlovet till bibelskolan för att få 

undervisning i engelska, pianospel och 

bibelkunskap. Ma Mings dröm är att 

alla kyrkor i Kina ska ha en liknande 

verksamhet. 

Ma Ming  



En flyttkartong 
 

 Det står en flyttkartong på golvet innanför dörren till Rålambs-

gården  där EÖM:s styrelse har samlats till sitt höstsammanträde. 

Kartongen påminner om att det är hit som EÖM:s kontor har flyttat 

efter uppbrottet från Tranås.  Under åren som gått har vår mission 

brutit upp och flyttat sitt kontor vid åtskilliga tillfällen. Allt i enlighet 

med vad som bäst gynnat vårt uppdrag som mission. Genom samgå-

endet mellan våra två gamla pionjärmissioner i Kina och Mongoliet 

1982 gick flyttlassen och två kontor blev till ett, inledningen till ett  

lyckligt ”äktenskap” skulle det visa  sig. 

 När jag undersöker innehållet i flyttkartongen ser jag att den 

är full av böcker från EÖM:s tidigare bibliotek. En del av biblioteks-

materialet därifrån har nu portionerats ut till olika intressenter, bl a 

Riksarkivet där det finns tillgängligt för forskning och missionsintres-

serade. Två av böckerna i kartongen gör mig särskilt nyfiken. 

  Först plockar jag upp en bok i svart mjukt skinnband, mycket 

greppvänlig. När jag öppnar den inser jag att det är många händer 

som greppat den under tidens gång. Det är en gästbok över deltagare 

under missionens sommarveckor alltsedan Bibel- och missionsveckan 

på Steninge år 1926. I den fulltecknade boken framträder en rad plat-

ser från hela vårt land där man samlats till gemenskap, uppbyggelse 

och inspiration: Mauritzberg, Holsby Brunn, Åhus, Skellefteå, 

Ljungskile, Piteå, Sanda på Gotland osv. Sidorna är fulltecknade av 

namn. Jag känner igen många: Ruth Stålhammar,  Martin Bergling, 

Lisa Jarl, Ragnar Sandén, Erik Malm, Hanna Lundberg… alla dessa 

trogna missionsvänner som spelat en så viktig roll för missionsarbetet 

och som har fungerat som inspirerande förebilder för så många under 

de kommande åren. 

 Boktiteln på nästa bok i min hand är ”Ljusglimtar från Mongo-

liet 1947-48”, en samlingsvolym för två års ”Ljusglimtar”. Den rymmer 

brev och rapporter från en intensiv missionsperiod i Mongoliet. Där 

skriver missionären Joel Eriksson om ”Den utökade verksamheten i 

Kalgan”, porten för karavanerna in i Mongoliet. Vi kan också läsa om 

hur flyttlassen sedan går undan oroligheter. Bekymmer och glädje om 

vartannat. Trots alla uppbrott, alla flyttkartonger som packats har det 

nu visat sig att det lämnades kvar något som blev bestående. Ulla 

Lidman-Frostensons föredrag om att ”Missionens uppgift är att sprida 

Guds kärleks väldoft” ger  en poetisk klang åt det ofta mödosamma 

vardagsslitet. Av en årsrapport framgår hur mycken tid och energi 

som missionärerna ägnat åt arbetet bland tusentals svältande flyk-

tingar och hur man tagit ansvar för vaccinering mot smittkoppor som 

drabbat så många mongoler. Arbetet att sprida evangeliet i ord och 

handling har inte varit förgäves, det ser vi idag. På frågan varför man 

blivit kristen svarar idag en majoritet i de överfyllda kyrkorna i Kina 

med två ord: ”Guds kärlek!” 

 Det är advent och vi förbereder oss att fira jul. Maria och Josef 

fick säkert inte med sig några flyttkartonger  på sin långa vandring till 

Betlehem. Knappast heller när de tvingades till uppbrott och flykt till 

Egypten, långt innan den ökande strömmen av flyktingar från det 

området. Men det barn de bär med sig handlar om Guds stora kär-

leksgåva till mänskligheten. Det är den gåvan, Jesus, som är upphovet 

till all kristen mission och till böckerna i den flyttkartong jag så när 

snubblade på. ”Så älskade Gud världen att hela världen har rätt att få 

veta det!” 

T ord Ershammar 

Familjen Gertrud och Verner Wester med sonen Sven får represen-

tera de 192 missionärer som sänts ut till Kina, Mongoliet och Japan, 

från Erik Folke till Yasuko och Daniel Dellming. (Fotot är från 1920) 
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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 kom-

mer 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 evan-

geliet trovärdigt genom att exempelvis stödja sociala utvecklingsprojekt. EÖM arbetar för att motverka den isolering gentemot om-

världen som systerkyrkan i Kina samt kinesiska institutioner upplevt under senare årtionden.  

Missionsledning och styrelse 

Arne Wikström (missionssekr.), Mick Lidbeck (ordf.), Ida Andersson, Tord Ershammar, Elisabeth Hellström, Håkan Leanderson, 

Magnus Lidbeck, Lena Åkerlund. 


