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God Jul & Ett Välsignat Nytt År! 

Våra medarbetare i Mongoliet, pastor Ohkio, sonen Isaac och missionär Bayaraa besökte oss i somras 

och tog våra hjärtan med storm. De besökte S:ta Clara kyrka i Stockholm som underhåller vår medar-

betare Nergui som nu är direktor för Mongolian Mission Center. ”God Jul till er alla” hälsar Bayaraa, 

”det är underbart att få vara i tjänst för Herren! Tack för ert stöd och förböner!” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har kommit hem efter tre intensiva veckor i 

Kina med många hälsningar från bl a kyrka och 

bibelskola i Zhoukou. De tackar varmt för stöd 

till bibelskolan genom bidrag till lärarlöner och 

stipendier. Tack vare detta kan de dra till sig 

unga välutbildade lärare. De hoppas att vi fort-

sätter hjälpa dem med pengar och förböner. 

 

På nytt är vi hos kristna i Zhoukou och vi ser den 

stora kyrkan som håller på att byggas. Den är stor! 

Den syns! 

Strax utanför kyrkan byggs en ny stor väg som 

kommer att vara infarten från flygplatsen till stads-

kärnan. Alla som passerar kommer att lägga märke 

till kyrkan. Vi bor på ett hotell ett par kilometer 

bort och från den skyskrapan ser vi tydligt kyrkan 

med de två röda korsen. Det är som att närma sig 

Uppsala och på långt håll se domkyrkan. Vi har 

hört att många kors rivs ner i vissa delar av Kina. 

Inställningen till kyrkan varierar inom detta land 

som ju är stort som en världsdel.  

Den kyrka som nu byggs i Zhoukou är inte bara en 

gudstjänstlokal. Den är en hel församlingsgård med 

stora utrymmen för grupper, mindre rum för en-

skilda samtal, bibelskolans salar mm. Här skapas 

rum för olika möten och aktiviteter. Och under 

byggnaden kommer att finnas en parkeringsplats. 

Kyrkan ska vara både synlig och tillgänglig.  

Pastor Jiao, som är rektor för bibelskolan, visar oss 

runt bland byggnadsställningar och berättar vad 

som ska rymmas i detta stora hus med 5 våningar.   

Förutom ansvaret för bibelskolan har han ansvar 

för nattvardsgudstjänsterna i 7 församlingar. 

Bygget är en stor satsning för den växande kristna 

församlingen. Många har offrat mycket. Pastor Ma 

är ledaren för hela området, som liknar ett stift med 

nästan en miljon kristna. Han har sålt sitt hus för 

att bidra till bygget. Man har vuxit ur den gamla 

kyrkan som rymmer 1000 personer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att göra kyrkan synlig 

Den är stor! Den syns! Mick och Magnus och deras värdar 

framför kyrkbygget i Zhoukou. 

Pastor Ma har anlagt pipskägg, som han tänker behålla 

tills den dag då kyrkan är färdigbyggd! 



Pastor Ma har ett gott förhållande till de politiska 

ledarna i området. Då vi tas emot vid en festlig mål-

tid sitter det med vid bordet en representant för 

kommunens religionsgranskande myndighet. Det 

finns ett samförstånd och öppet samarbete. Pastor 

Ma arbetade som läkare innan han blev ledare för 

kyrkan i området. Någon berättade för oss att när 

den olympiska elden 2008 fördes genom Zhoukou 

så var det pastor Ma som bar den.  

Pastor Ma är sig inte helt lik. Han har anlagt ett 

pipskägg – och han behåller det ända tills den dag 

då kyrkan är färdigbyggd. Det är något lekfullt mitt 

i allvaret och satsningen. 

Undervisningen på bibelskolan sker fortfarande i 

den gamla byggnaden, som nu ser så mycket 

mindre ut vid sidan av kyrkbygget. I den stora salen 

får de 120 studenterna knappt plats. Det blir stor 

aktivitet då vi låter dem arbeta i grupper och tänka 

på vad de vill komma ihåg från undervisningen i 

själavård. Rummet sjuder av liv – och vi blir förvå-

nade då de berättar att de aldrig tidigare varit med 

om att samtala i grupper. Nu får de med sig den 

erfarenheten. Mellan arbetspassen ber de om sam-

tal och förbön. 

Det handlar inte om vad vi lär ut, utan om vad de 

tillsammans lär in. Det finns mycket glädje i det 

stora rummet. De kommer så småningom att vara 

ute i församlingar som ledare. Men de måste också 

ha ett yrke för att försörja sig. Därför ges det också 

utbildning i t ex dator, musik, svetsning och diverse 

odling.  

Vi besöker också en kyrka som ligger i annan del av 

staden. Den kyrkans område behöver staden nu till 

nya bostäder och församlingen kommer att få en ny 

kyrka byggd på en annan plats. En ny kyrka kom-

mer att synas. 

Vi hann också träffa Ma Ming, som var gäst i Sve-

rige för tre år sedan. Hennes arbete med kyrkans 

sociala projekt i Zhoukou har lett henne till en ny 

uppgift för en organisation baserad i Hong Kong. 

Det handlar om att inspirera kyrkor i Kina att göra 

något bra för de barn som lämnas kvar, när föräld-

rarna flyttar till annan ort för att försörja familjen. 

Ma Ming reser runt och utmanar och erbjuder för-

samlingar hjälp att starta sommarläger med utbil-

dade lärare och volontärer. Hon hälsar till alla vän-

ner i Sverige! 

Mick och Magnus Lidbeck 

Att göra kyrkan synlig  

Kyrkan i Kina växer: 120 unga studerande i bibelskolan i Zhoukou 2015 ser på 17 ”kollegor” i bibelkursen i Puchow 1925 
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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 

                                                                                         
2015 går mot sitt slut och vi 
tackar Gud för året även om 
det varit en jobbig tid i kamp 
mot cancer, både för Bosse 
och vårt barnbarn Erina. I 
början av året var det inte 
självklart att de skulle få leva 
mer än ett halvår. Men nu har 
ett helt år snart gått och vi kan 
bara tacka för att vi varje dag  
får uppleva verkligheten i 
Klagovisorna 3:22-23:  
 
Herrens nåd är det att det inte 
är ute med oss, ty det är inte 
slut på hans barmhärtighet. 
Den är var morgon ny, ja  stor 
är din trofasthet.      
 
     Mitt under cellgiftsbehand-
lingar har vi detta år haft tre 
dop och varit en månad i Sve-
rige, årets höjdpunkt! Bosses 
läkare ser det  som ett under att 
det kunde  förverkligas  
     I slutet av augusti tappade Bosse plötsligt rösten vilket re-
sulterade i en ny kur med cellgift och 18 strålbehandlingar. Nu 
har han fått tillbaka så mycket av rösten att han predika med 
mikrofonen nära munnen lagom till julen, kyrkans brådaste 
tid. Japanerna älskar att fira jul och är denna tid särskilt öppna 
för dess budskap.  
     En som länge längtat efter att få bli döpt är Teruko Ito, 85 
år gammal. Som barn brukade hon få följa med sin varmt tro-
ende mamma till kyrkan, minnen som följt henne hela livet. 
Sedan mamman dog förlorade hon kontakten med kyrkan. 
Hon gifte sig, fick tre döttrar och bosatte sig här i Fuji stad. 
För några år sedan, hon var då  änka, hamnade hon på samma 
sjukhusrum som en av fruarna i vår kyrka. Av henne blev hon 
inbjuden till våra samlingar för äldre. När hon kom vällde det 
ena minnet efter det andra över henne från åren då hon gick i 
kyrkan med mamman. 
     I början av december, samlades några av hennes vänner och 
vi hade en underbar, enkel dopgudstjänst med fest för henne. 
”Nu är jag väl i alla fall döpt?” frågade hon mig och strålade 
som en sol! Tack, gode Gud!  
     Nu fortsätter julfesterna. På söndag har vi tillsammans med 
övriga kyrkor i Fuji hyrt en lokal med 700 sittplatser. En kris-
ten trio från Finland skall ha en ”Lapplandskonsert”. Vi ber 
om god uppslutning och särskilt att många icke-kristna skall 
nås av  evangeliet. Sedan följer julfest för de hemlösa. Två av 
dem döptes i somras!  

     Den 22 december inbjuder vi till Cellokonsert med våra 
goda vänner, Berndt och Ruriko Bohman, då vi ber att många 
nya skall komma. I år skall Bosse bara vara ”tomte” på en 
lekskola och berätta för barnen om julens verkliga mening.  
     Själv skall jag också detta år medverka i Nirayamas eng-
elska bibelklass, en klass som mamma Ingrid startade för 
många årtionden sedan. Nu är Heather Nelson ansvarig och 
efter alla dessa år har flera börjat öppna sig för evangeliet så 
det skall bli spännande att få träffa dem igen. Vi är så tack-
samma för våra vänner Nelsons och deras medarbetare Hanna, 
som fortsätter arbetet i Nirayama. . 
     Vi  tackar Gud  för Nådens År 2015! Många vänner har 
hälsat på under året och vi upplever oss verkligen burna av 
kärlek och förböner. Vi vill också tacka alla inom EÖM för 
förbön, vänskap och stöd under året! 
     Om 2016 vet vi ingenting men vi väntar ivrigt på en stor 
skördetid bland de ännu inte kristna, 99% av detta folk. 
               
     Med önskan om en God Jul från hela familjen. Dellming: 
Kristina med familj, Yasuko och Daniel och deras barn, , Mi-
kael med familj i Sverige samt Bosse och mig! 
                       
     Guds rika välsignelse över det nya året!  
 

                    Kerstin och Bo Dellming 

  

Julhälsning från Japan 

 

Teruko Ito, 85 år, (mitten av kortet) är strålande glad efter dopet. 


