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Under detta Sverigebesök fick jag 
också besöka August Strindbergs 
grav på Solna kyrkogård, en öns-
kan jag haft ända sedan jag tog 
emot Kristus som min Frälsare 
den 7 april 1956. Den kvällens 
sångstunds tema var Ave crux 
spes unica - Var hälsad Kors, du 
mitt enda hopp, den text som 
finns inristad på August Strind-
bergs grav. Nu fick jag se det med 
egna ögon och än en gång påmin-
nas om att det är bara tack vare 
Kristi kors som jag fått leva detta 
rika liv.  

Era i tjänsten lyckliga  

       Kerstin och Bosse 

PS. En läkarkontroll häromdagen 
visade att cancern gått ner!  DS 

 

 

Kära EÖM-vänner!  

Vi är nu lyckligt tillbaka "hemma" i Fuji efter en under-
bar månad i Sverige tillsammans med släkt och vänner. 
Förutom förkylningar på grund av de första veckornas 
kyliga väder (våra kroppar är vana vid mycket varmare 
klimat) mådde vi bra och kunde njuta av den oslagbart 
vackra svenska sommaren och träffa de flesta av våra 
släktingar och nära vänner.  

Den av EÖM anordnade träffen med missionens vänner 
på Rålambsgården den 13 juni var en av höjdpunkterna 
denna månad. Vilken förmån att få vara omsluten och 
älskad av så många förebedjande missionsvänner. Tack 
alla ni som kom till den samlingen! En annan höjdpunkt 
var också att få fira gudstjänst med nattvard i min hem-
bygds kyrka i Åseda tillsammans med släkt och skol-
kamrater och trossyskon från min första tid som kristen 
för över 60 år sedan. 

I våras firade Kerstin och Bosse Dellming sitt Guldbröllop.   I som-
ras fick de besöka sin vigselkyrka, Essinge kyrka. Vi säger GRATTIS 

i efterhand och önskar dem en härlig tid tillsammans.  

Foto: Lena Åkerlund 

Bosse och Kerstin tillsammans med sonen Mikael, fru Elisabeth och barnen Ingrid, Astrid, Gottfrid 
och Alfhild samt Bosses släktingar  i Vallentuna. 



     Inbjuden talare till årshögtiden var direktor Boloroo från 
Mongolia Mission Center i staden Erdenet. Boloroo är en kär 
vän i vår mission, och har besökt Sverige tidigare. Med ett kling-
ande skratt berättar hon att det är Jan-Endy Johannesson som 
har lärt henne att dricka kaffe. 

     Under rubriken Att med Guds hjälp sida vid sida kämpa för 
evangeliet berättade Boloroo att Mongoliska Folkrepubliken 
öppnades för flerpartival 1990 och att en demokratisk grundlag 
skrevs. Just då fanns det bara några få kristna i landet, knappt 
en handfull. De flesta mongoler hade då inte ens hört namnet 
Jesus. Boloroo tackade missionens folk för att de aldrig har upp-
hört att be för Mongoliets folk. 1993 grundades den första 
kristna församlingen i Erdenet. 

     Boloroo läste engelska på universitet i Erdenet i början av 90
-talet. Hennes lärare var Maria och Magnus Alphonce och de 
råkade bo i samma hus som hon. För mongoliska ungdomar var 
det unikt och spännande att få möta västerlänningar! Hon 
hörde ofta sång från lägenheten under henne där Bayaraa 
bodde, och hon såg att flera ungdomar kom till huset med lika-
dana böcker i handen. Hon såg också att hennes engelsklärare 
brukade besöka dessa samlingar. En dag kom Bayaraa och hen-
nes syster på besök hos Boloroo och hennes syster Saraa. De 
berättade om Jesus och både Boloroo och Saraa tog emot Jesus 
och lät döpa sig. - Det var hemma i Alphonce´ hem som jag 
mötte den Helige Ande för första gången, berättade Boloroo. I 
familjen fanns stora problem, men hela familjen bad om Guds 
beskydd och förklarade att de ville följa Jesus. Sedan dess har 
de upplevt frihet och ro i sitt hem. 
 
     Boloroo läste 2 Kor 6:1-2 om att vara Guds medarbetare – 
God´s partner. I över 20 år har Boloroo fått tjäna Gud som hans 
partner. Det handlar om att tjäna Gud också i svårigheter. I 
Mongoliet är den kristna kyrkan ung, men Gud har öppnat en 
dörr på vid gavel för evangeliet. Mirakler sker hela tiden och 

människor förvandlas. I Mongoliet finns nu 60.000 kristna, och 
ca 500 kyrkor. Men hälften av Mongoliets 300 distrikt saknar 
fortfarande en kyrka. Boloroo berättade att man ibland brukar 
säga att i varje familj i Mongoliet finns en kristen, en alkoholist 
och en shaman. Alkoholismen är landets största problem. 
Många kyrkoledare har tidigare varit alkoholister, men genom 
tron på Jesus har de nu blivit lösta. De kan nu hjälpa många 
som sitter fast i denna förbannelse. 
 
     Mongolia Mission Center (MMC) grundades 1998 med vis-
ionen: En kyrka i varje stad i Mongoliet och en kristen rörelse i 
varje stam i det forna mongoliska världsriket. Varje år samlas 
församlingsarbetare från alla samfund till en konferens på 
MMC med upp mot 700 deltagare. Tremånaderskurser hålls 
med deltagare från hela landet. Boloroo berättade om en äldre 
dam som fått en särskild glöd för alla kyrkoarbetare över hela 
landet. Hon åker tusentals mil varje år för att hinna hälsa på 
och uppmuntra varje arbetare. Hon kallas ”mamma” av alla.  
 
     Många utbildas och utrustas för att kunna uppta pionjärar-
bete på många avlägsna platser i landet. Infrastrukturerna är 
dåliga på många håll, och vägarna knappt farbara. De kristna 
mongolerna känner också ett stort ansvar för mongolättlingar i 
andra länder. För 10 år sedan flyttade några till Afghanistan för 
att arbeta hos hazara-folket, ett mongolfolk som lever under 
svåra förhållanden. Flera hazarer studerar också på olika uni-
versitet i Mongoliet. På sina lov får de studera på MMC. Ett 
annat exempel är Kirgisistan. Folket där lever som mongolerna 
och de har lätt att förstå varandra. Boloroo sa att det är Guds 
plan att använda mongoler för att nå dessa folk. Mongoler är 
nyckelfolk för att nå människor i de 40 länder som ingick i det 
forna världsväldet. 
 
     MMC bor i nya lokaler sedan ett år. Myndigheterna gav alla 
tillstånd att bygga ett center för kristen undervisning! 

Årshögtiden 2015 

Missionsdirektor Boloroo från Mongoliet tolkad av EÖM:s ordförande Mick Lidbeck. Foto: Magnus Lidbeck 



Jan-Endy Johannesson: 

Kan västerländska organisationer bidra till kyrkans tillväxt  

                           i Kina, Japan och Mongoliet?                                    Del 1 

 

 

 

              Skall man överhuvudtaget missionera i länder där stora 

världsreligioner redan är etablerade?  

Matt 28:19-20 Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp 

dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn, och lär 

dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla 

dagar till tidens slut. 

Ni har inte utvalt mig utan jag har utvalt er och bestämt er till 

att gå ut i världen och bära frukt, frukt som består. Joh 16:16 

Vi konstaterar att Skriften uppmanar till mission och att Jesus 

bestämt oss till att gå ut i världen och bära frukt, frukt som be-

står. Någon invänder att det gällde förr och att världen nu är 

evangeliserad och inte i behov av insatser utifrån. Den synen har 

funnits under hela kyrkohistorien. William Carey möttes av or-

den: "Unge man sitt ner, när det behagar Gud att omvända hed-

ningarna, så kommer han att göra det utan vare sig din eller min 

inblandning.” Carey har beskrivits som en man med okuvlig ihär-

dighet och nästan otrolig arbetsförmåga i förening med okonst-

lad gudsfruktan, blygsamhet och motvilja att bli berömd. Hans 

valspråk var: "Våga stora ting för Gud. Vänta stora ting från 

Gud." 

Det var i Europa som den moderna världsevangelisationen bör-

jade. Engelsmannen William Carey reste i slutet av 1700-talet till 

Indien och följdes snart av skaror av unga människor som gav 

sina liv på missionsfälten över hela världen. Idag reser mission-

ärer ut från Korea och Brasilien för att missionera det avkrist-

nade och sekulariserade Europa. Men mission är svårt. In-

tentionerna kan vara aldrig så ädla men resultatet inte alltid så 

lyckat. Mission är inte enkelt. 

Kan västerländska organisationer bidra till kyrkans 

tillväxt i Kina, Japan och Mongoliet? När jag förberedde mig så 

såg jag något som jag inte tänkt på tidigare gällande våra 

missionsländer. De representerar tre helt olika modeller där 

kristen verksamhet bedrivs och behöver behandlas olika. 

Mongoliet 

Om Mongoliet kan man använda det slitna uttrycket 

missionsfält. Nestorianska, ortodoxa, katolska missioner har 

under många århundraden gjort återkommande försök att miss-

ionera i landet. James Gilmour kom i mitten av 1800-talet. 

Svenska Mongolmissionen som kom till 1897 sände missionärer 

som arbetade i nuvarande Kina med undantag av ett kort och 

intensivt arbete i Urga fram till 1924. All mission upphörde se-

dan när kommunismen tog över, både i republiken Mongoliet 

och i provinsen Inre Mongoliet då Mao tog över Kina och Sovjet 

Mongoliet. Då Mongoliet fick fria val 1989 fanns det kanske fyra 

kristna i hela landet. EÖM skickade 1991 ut sina första mongol-

missionärer efter öppningen. Idag finns det officiellt ca 60.000 

kristna, flera källor uppger 100.000 i 500 - 600 församlingar, de 

flesta startade av missionärer från Sydkorea och USA.   

Samtal med 

vår medarbe-

tare Bayaraa:  

På min fråga  

hur många 

missionärer 

det finns 

visste inte 

Bayaraa nå-

gon summa 

men sa att de 

hade minskat 

kraftigt främst beroende på visumproblem. Bayaraa menar att 

det inte behövs bosatta missionärer från andra länder i Mongo-

liet men fortfarande önskar man stöd med undervisning 

eftersom den mongoliska kyrkan endast är 25 år gammal. Man 

vill ha mycket kontakt med oss. Eftersom de själva sänder ut 

missionärer, men är svaga ekonomiskt, behöver man också stöd 

här. Själv ser jag att vår mission har en stor uppgift framöver att 

vara ett stöd till de församlingar och enskilda som vi  redan nu 

har kontakt med. 

 Japan 

Här har vi en helt annorlunda situation än i Mongoliet. 

En kyrka som är flera generationer gammal. EÖM:s arbete är ca 

65 år, men många kristna församlingar grundades tidigare. Här 

finns ledargestalter som Mongoliet helt saknat som Toyohiko 

Kagawa och Paul Kanamori. Här har utvecklingen dock varit helt 

annorlunda än i Mongoliet. Mongoliets hela befolkning är drygt 

3 milj. Av dem är ca 100 000 kristna, 3% av befolkningen på 25 

år. Mycket tyder på att den andelen kommer att fördubblas 

inom 5-10 år. I Japan finns enligt officiell statistik ca 0,7 % 

kristna och inget tyder på att den siffran kommer förändras inför 

framtiden. Kan västerländsk mission stödja kyrkan i Japan? Jag 

har inget recept men jag tror att församlingarna, och inte minst 

deras ledare mår bra av kontakter med den världsvida kyrkan. 

Här kan EÖM vara med och förmedla kontakter med både Kina 

och Mongoliet. Jag tror också att västerländska missionärer kan 

göra viktiga insatser som pionjärmissionärer. Stöd till japanska 

församlingar att göra sociala insatser kan också vara viktigt. Ar-

bete bland hemlösa och andra behövande i det krävande ja-

panska samhället. 

Del 2 kommer i nästa nummer 

Bayaraa med sin man pastor Okhio 



Gullbritt Hellberg In Memoriam 

     Japanmissionär Gullbritt Hellberg dog den 20 maj 2015 i en ålder av 94 år sörjd 
av familj och vänner i Göteborg men också av många japanska kristna, som i 
henne såg sin andliga mor. 

    Gullbritt Hellberg avskildes som missionär för Svenska Mongol- och Japanmissionen i 
Smyrnakyrkan i Göteborg 9 sept 1952. Missionstidningen Ljusglimtar skriver: ”Det var en 
synnerligen andemättad högtid, genom vilken Gullbritt Hellberg avskildes för missionärs-
uppgiften. Den ståtliga Smyrnakyrkan var vid tillfället nära nog fullsatt. Högtiden öppna-
des av församlingens pastor, Helge Lundberg, som i några varmhjärtade välkomstord 
uttryckte sin och Smyrnaförsamlingens glädje över att få hälsa Svenska Mongol- och Ja-
panmissionens ledande män välkomna till denna avskiljning av en av församlingens med-
lemmar till missionärstjänsten i Japan…” Frank Mangs, som predikade vid högtiden och 
som var med i missionens styrelse, uppmanade de närvarande att på stående fot betala 
Gullbritts biljett till Japan på 3.200 kr. Insamlingen blev 3.750 kr! Utresan skedde med båt 
från Göteborg 9 okt. 1952 och i dec. 1952 var Gullbritt framme i Japan. 

    Gullbritt arbetade som för-
samlingsgrundande missionär 
på Hokkaido främst på platser-

na Muroran, Date, Noboribetsu och Sapporo. Hon avslutade sin tjänst i 
Japan 1979. Det blev 27 år i missionärstjänst. Gullbritt var en fantastisk 
missionär! Många unga och gamla kvinnor fick hon hjälpa i själavård och 
bibelsamtal. De unga studenterna såg i henne en trygg mamma. Var-
helst Gullbritt befann sig så hade hon en rad ”söner” med sig. Som pre-
dikant var hon respekterad och älskad. Hennes raka Göteborgshumor 
hade hon med sig hela livet. Den var stundom helt underbar på ja-
panska! Gullbritt var en äkta pionjärmissionär som på ett naturligt sätt 
knöt nya kontakter.  
 
     Pastor Ishikawa i Kyoto skriver: Vi är så ledsna att höra att vår andliga 
mor har dött. Hon gav sitt liv för Gud och det japanska folket. Hennes 
passion och kärlek finns kvar i våra hjärtan. Vi kommer att fortsätta att 
dela Guds kärlek till människor vi möter. Vi tackar för hennes överlåtelse 
och för hennes familj som sände henne till Japan. Vi kommer aldrig att 
glömma vad hon gjorde för oss. Hennes goda och starka kaffe, hennes 
intresse för blommor, hur hon lagade mat till de hungriga, hur hon alltid 
bad för dem som bar på bördor, hur hon förkunnade Guds ord där hon 
fanns. Vi vill följa i hennes fotspår vart vi än går i världen. Rom 1:16. 
Hennes son och dotter Hidekazu och Rieko Ishikawa. 
 
     Begravningen hölls i Göteborg  den 12 juni och förrättades av 
Smyrnakyrkans missionssekreterare Billy Johansson. 
Frid över Gullbritt Hellbergs ljusa minne! 
 
Arne Wikström 
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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 vil l i partner-

skap med svenska församlingar och organisationer samt tillsammans med kristna i Kina, Mongoliet och Japan göra evangeliet tro-

värdigt 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 

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

Magnus Lidbeck, Annelie Sköld, Lena Åkerlund. 

Pastor och fru Takahashi i Noboribetsu är också Gullbritts ”barn”.  De 

skrev på blommorna som de sände till begravningen: Vi glömmer aldrig 

din kärlek till oss japaner. 


