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Hälsning från  

Japan 

Kära vänner! 

Först vill jag tacka för förbön, brev, mail, blom-

mor, gåvor till EÖM  och all slags uppmuntran! 

Många av er vet att Bosse fick flytta hem till 

Herren den 7 oktober. Mitt i sorgen har jag va-

rit fylld av en oerhörd tacksamhet över alla år 

som Bosse och jag fick tillsammans. Jag har va-

rit, och är, buren av förbön och fylld av frid mitt 

i allt.  

Jag fortsätter att jobba som pastor, missionär, 

counseller och som mormorsmor! Kanske det 

sista är min viktigaste uppgift. Några timmar tre

-fyra dagar i veckan är jag med lilla Ema! Då 

kommer jag ifrån och kan sova över i det lilla 

huset på min dotters gård. Som medarbetare 

har jag fru Tanaka( 71) med titel ”evangelist” , 

en underbar och duktig människa som håller 

ordning på mig! Dessutom har jag en fantastisk 

styrelse och underbara medlemmar som ställer 

upp. Även nattetid får jag körhjälp om det gäl-

ler sjuk– eller dödsbud. Alla vet att jag har då-

ligt lokalsinne. Hoppas och ber att få träffas 

igen! Till dess: Välsignelser i fullt mått! 

Kerstin Dellming 

Hälsning från Mongoliet 

Pastor Okhio och vår medarbetare Bayaraa i 

Ulan Bator sänder en varm hälsning till miss-

ionens alla vänner! Denna vår har de firat att 

församlingen är fem år. De har ett intensivt 

arbete bland studenter från olika länder. 

Bayaraa har blivit ordförande i Mongoliets 

kristna råd för kvinnor, och ber om nåd och 

kraft i denna uppgift. Vid förra mötet kom 350 

kvinnor! Hon undervisar också på Bibelskolan, 

och ber att Gud ska röra vid studenternas 

hjärtan. De ber också för församlingens eko-

nomi: att allt ska fyllas i rikt mått!  



Hundrafalt igen – minnesbilder och reflektioner  

när EÖM fyller 130 år 

Föredrag av Kerstin Propper, dotter till missionärerna Ingrid och Erik Malm, i Betlehemskyrkan, Stockholm  

Hundrafalt igen – vi känner till bibelverserna om mannen som 

gick ut för att så. Och hur en del föll vid vägkanten eller på 

steniga ställen eller bland tistlarna. Men på den goda jorden 

gavs en skörd, hundrafalt och sextiofalt och trettiofalt. Som 

barn var jag en flitig bibelläsare och jag hade ännu mer fastnat 

för (Matt 19:29) där Jesus talar om att lärjungarna måste lämna 

ALLT. Hundrafalt igen skulle det då kunna bli. Att mission-

ärer lämnade sina föräldrar (på den tiden för många, många år) 

var ju självklart. Men de lämnade ju också sina barn, det hade 

jag ju sett. Skulle jag också bli ett av dem? 

Jag var nitton år. Jag bodde kvar på Missionshemmet sedan 

pappa först och mamma senare hade återvänt till Japan. Det 

var andra läsåret som jag läste teologi. Jag hade fått  ett kortare 

lärarvikariat. Rektorn berättade: ”Du har morgonbönen i aulan 

i morgon.” Det var tydligen ganska frivilligt att delta, så det 

var inte så många i den stora aulan. Men så kom de, allihop på 

en gång, eleverna från skolans problemklass och satte sig på 

hela främsta bänkraden. Jag tog sats, och så började jag be-

rätta. Om hur den unge Erik Folke hade helt klart för sig att 

han skulle bli missionär i Kina, och inte i Indien eller Afrika, 

som de som bestämde föreslog. Och hur han kom till England, 

men inte hade pengar att resa vidare, och hur den här änkan på 

ett möte reste sig och sa, att hon skulle ge en halv årslön för att 

det fanns en ung man i rummet som skulle till Kina. Jag berät-

tade förstås om portvakten vid stadsmuren i Yungchen, långt 

borta i det inre Kina, som fick 200 rapp för att han släppt in en 

man där det syntes att han var utlänning även om han hade 

kinesiska kläder och hårpiska. Och hur Erik nästa gång kom 

dit efter att mörkret fallit och lyckades ta sig in. Och väl där 

mötte han fru Wang som hälsade på honom överlycklig ef-

tersom hon i flera år bett att det skulle komma någon som 

kunde berätta mer om den goda guden. Och så vidare. Och 

efteråt kom han fram, ledaren i klassen. ”Det var en bra mor-

gonbön, fröken.” 

 Ja, det är alltid bra att berätta om och hålla minnet levande av 

Erik Folke, pionjären i Kina, och som blev kyrkogrundare i 

Kina. Och som i läroboken Missionens värld (1963), av bisko-

pen och professorn Bengt Sundklar omnämns som ”en av den 

svenska missionens ädlaste gestalter”.1963 ser Sundkler på 

situationen i Kina så här (och det var samma år som jag hade 

det där lärarvikariatet): ”För västerländsk mission, katolsk så-

väl som protestantisk, innebar (det kommunistiska maktöverta-

gandet 1949) en katastrof, endast jämförbar med den förlust 

som kyrkan led på 600-talet när den muslimska folkstormen 

förintade de dittills relativt blomstrande kyrkorna i Nordaf-

rika.” 

Det året hade jag bott tio år på Missionshemmet i Duvbo. Vår 

familj hade flyttat in 1954 i Lilla stugan. Det som vi kallade 

själva Missionshemmet var det vackra huset, byggt som Bar-

nens hus 1911. I bottenvåningen fanns matsalen och samlings-

salen i svit, med en skjutdörr emellan. Där hängde ett stort 

porträttfotografi av Erik Folke över soffgruppen.  

Erik Folke 

Erik Folke hade rest ut ensam. I samförstånd med China 

Inlands Mission, CIM, kom hans uppdrag att gälla det 

inre Kina, i provinser där inga andra missionssällskap var 

verksamma. Inom mindre än två år efter att han tog sina 

första steg på kinesisk jord kunde den första nattvarden 

firas, och han skriver: ”Herren har grundat sin kyrka.” 

Några siffror: 1842 när missionsverksamheten började 

fanns det sex kristna kineser.  50 år senare, fanns det 

50 000 kristna. Och runtom i Kina verkade 1500 mission-

ärer från 66 olika missionssällskap, framför allt från Eng-

land och USA. Den nästan febrila missionsverksamheten 

berodde på att det gällde att vinna själar för Kristus som 

kunde rädde människor. Erik Folke visste att kineserna 

såg splittringen hos de västerländska kyrkorna och ogil-

lade när den överfördes till dem. Därför är den alliansfri-

het som alltid har präglat Svenska missionen Kina, SMK, 

ett viktigt fundament. I hemlandet utgick de olika 

misssionskretsarna inte från något särskilt samfund. På 

fältet kunde man lösa dopfrågan så, att det byggdes dop-

gravar i de samlingslokaler som låg nära baptistområden 

– och man döpte barn i andra delar närmare lutherska 

missionssällskap.  

 Folke blev en mycket god kännare såväl av kinesisk kul-
tur som av det kinesiska språket, trots att han gång på 
gång av hälsoskäl fick lämna Kina – som han älskade – 
eftersom han inte tålde klimatet (och den kinesiska ma-
ten) och drabbades av svåra sjukdomar, bl. a. malaria. 
Han översatte till kinesiska: Luthers En kristen människas 
frihet och Augsburgska bekännelsen. Men han översatte 
också till svenska: Laotse och Tao de Ching, som Bonni-
ers gav ut 1927.   
 
Redan före sekelskiftet hade fler än 30 missionärer sänts 
ut. Hemarbetet formaliserades, expedition anskaffades, 

tidskriften Sinims land startade.  

Fortsättningen kan läsas på hemsidan: www.eom.nu 



1917, för exakt hundra år sedan, möttes två svenskar 

av en händelse på ett tåg i centrala Kina.  Mannen 

hette Johan Gunnar Andersson och var forskare, me-

dan kvinnan, Maria Pettersson, var missionär. Det var 

början på en serie händelser som fyra år senare skulle 

resultera i en upptäckt som förändrade Kinas historia. 

Alla historieböcker fick skrivas om och fortfarande 

får alla kineser lära sig om detta i skolan. Att svenskar 

varit avgörande för en sån sak är i stort sett okänt i 

vårt land. I Kina räknas nu JG Andersson  som den 

moderna arkeologins skapare och står nu staty fram-

för det nyöppnade Yangshao Cultural Museum i Ki-

nas största provins, Henan. Maria tillbringade 55 år i 

Kina och vi får följa hennes fascinerande och utgi-

vande arbete, som förändrade så många kinesers liv. 

Hon var en svensk moder Theresa och räddade livet 

på tusentals barn som annars skulle ha dött. I denna 

bok har vi förmånen att lära känna ett fantastiskt kvin-

noöde, som fram till nu är totalt okänt i Sverige. 

Konstnären Janeric Johansson, har under sex års tid 

forskat fram denna historia och parallellt med det som 

hände för hundra år sedan får vi följa de fascinerande 

turerna hur olika händelser idag vävs samman med 

historien. Hans föredrag runt om i Kina på olika uni-

versitet och hans utställningar på gallerier och museer 

i världens största land har uppenbarat en längtan efter 

hopp mitt i den ekonomiska framgångssaga som är 

Kinas. Han visar också på hur konsten som språk öpp-

nar upp för samtal om saker som normalt är förbjudet 

att tala om från en talarstol i Kina.  

Två nya högintressanta böcker om Kina 

”Gud, varför frågar du just mig?! Har du inte andra 
redskap som duger bättre för den här uppgiften?”  
Elna Lenell var 23 år gammal när hon förstod att 
Gud talade till henne om att resa till Kina som 
missionär. Men det var inte behovet av arbetare 
som gjorde att hon efter en lång kamp sa ja. Och 
hade Gud frågat efter hennes duglighet för uppdra-
get hade hon definitivt sagt nej. Det som till slut 
fick henne att kapitulera var kärleken – Guds kär-
lek till Kinas otaliga miljoner.  
Den kärleken drev henne. Och den brann i hennes 
eget hjärta.  
Elna föddes 1894 i den lilla byn Lenåsen norr om 
Rättvik. Där växte hon upp som det yngsta barnet i 
en stor familj och i ett hem som var präglat av 
1800-talets folkväckelse. Det första världskriget 
hade just avslutats då kallelsen förde henne till 
norra Kina, där Svenska Missionen i Kina 
(nuvarande Evangeliska Östasienmissionen) hade 
sitt missionsfält. I 27 år utförde hon troget den kal-
lelse som var hennes, bland ett folk som genom-
levde stora omvälvningar och ofattbara katastrofer.  
Där, på en av andra världskrigets fronter, fick hen-
nes livsgärning ett dramatiskt slut.  

Introduktionspris: 

250 kr för bägge böckerna inkl porto.         

En bok 150 kr inkl porto. 

Beställ hos EÖM, Rålambsv. 46, 112 56 Stockhom 

arne.wikstrom@gmail.com tel 072-200 85 85 



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 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 

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

Annelie Sköld, Arne Wikström, Lena Åkerlund.  Redaktör för e-posttidningen: Arne Wikström. 

Årshögtid 
Evangeliska Östasienmissionen 2017 

Enebykyrkan, Eneby torg, Danderyd 

Lördag 20 maj 

15.00 Offentligt årsmöte 

Fruktstund 

16.00 Nu följer mongolerna Yesus Khan 

Maria och Magnus Alphonce 

17.00 Resa till barndomens Kina 

Gunvor Ljunggren och Elisabeth Hellström  

17.40 Bokrelease: Kärleken drev henne  

18.00 Servering 

19.00 Missionsmöte  

Elisabeth Hellström, Bo Lenells m.fl .Offergång 

 

   1992 började två svenska ungdomar,  Maria och 

Magnus, ett kristet pionjärarbete i Mongoliets tredje 

stad Erdenet med understöd av bl.a. EÖM. Arbetet har 

på drygt 20 år växt och nu är det en stor och livaktig 

församling. Man smittas av glädjen i gudstjänsterna 

och  gemenskapen. Nu följer mongolerna Yesus Khan. 

Söndag 21 maj 

11.00 Gudstjänst.  

Arne Wikström och Christina Molin. 

Orgel/piano och sång: Eva Wedin 

Kollekten delas mellan EÖM och Kyrkan i Ene-
byberg 

Kyrkkaffe 

Varmt tack till alla gåvogivare! 


