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ANSVARIG UTGIVARE: M. LINOf:N. 

»HANS · UPPSTANDELSES KRAFT». 
"Till att känna honom och hans 
uppståndelses kraft," ... 

Fil. 3: ro. 
Kristi uppståndelses kraft! Vilka 

väldiga, outtömliga, gudomliga kraft
resurser ligga ej koncentrerade i dessa 
trenne ord! Vi kunna ej med vårt be

gränsade förstånd fatta fulla innebör·
den därav, ännu mindre kunna vi på 
människospråk söka förklara dess ful
la mening. Det skulle fordras himla
mått och en evighet för att kunna pej
la djupet av denna uråldrarnas him
melska kraftkälla, - om detta vore 
möjligt. 

Kristi uppståndelses kraft. Det be
tyder icke blott kraften att segra över 
döden, att återtaga livet, att uppstå 
och lämna en tom grav efter sig, att 
bryta det romerska örnsigillet, vältra 
bort den tunga stenen framför grav
öppningen, skräckslå den annars så 
modiga vakten, samt att komma ut 
med en förhärligad kropp, vilken nu 

var oberörd och oberoende av alla na
turlagar. Det omfattar också den kraft, 
~.om han, Jesus, hade till sitt förfogan-. 
de före sitt lidande och död. Den är 

. av evighet Hksom Kristus är av evig
het. Han sade själv: "Jag har. makt 
att giva mitt liv, och jag har makt 

(kraft) att taga det igen." Underbara 

sanningar, som intet människoför
stånd kan fatta och förstå, men som 
likväl äro så enkla att du och jag, om 
vi äro rättJfärdiggjorda genom tron på 
J esus Kristus, kunna i våra liv erfara 
verkligheterna därav! 

Aposteln Paulus ägde ett rikt mått 
av denna Kristi uppståndelses kraft. 
När han på befallning av kejsar N ero 
Augustus fördes ut ur hålan i det M?
mertinska fängelset, där han suttit få~
gen, ut till avrättningsplatsen, såg han 
inte stupstocken och bödelsyxan, utc;m 
hans ' .blick skådade framåt genom 
seklerna till "den dagen", då han 
av Kristus, Konungen, skulle få mot
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taga "rättfärdighetens segerkrans." 
Kristi uppståndelses kraft skänkte ho
nom ett mod och en glädje, som inte 
ens martyrdödens skugga kunde för
dunkla. 

Samma kraft och livssyn hade ock
så de andra martyrerna, vilka villigt 
och glatt gåvo sina liv för sin tro. Det 
var också Kristi uppståndelses kraft, 
som pulserade i "den' lille munken" 
Martin Luther, och som förde armen 
med hammaren, när han på dörren till 
slottskyrkan i Wittenberg fastspika

de sina 95 teser emot katolska kyrkans 
villfarelser. Samma kraft fyllde honom 
också med ovanligt mod, när han, 

del därav. Vi tillgodogöra oss ej så
som VI borde Kristi uppståndelses 
kraft, och däri ligger största orsaken 
till nederlagen. 

Vänner, pilgrimer, himlavandrare, 
äro vi medvetna om denna kraft inom 
oss? ,Är det möjligt för oss att tro, att 
den kraft som Jesus använde, när han 
stod vid graven och ropade Lasarus 
tillbaka från döden till livet, - när han 
stillade Genesarets vågor, - när han 
gick på vattnet, - när han mättade 
tusenden och när han återtog sitt 

liv och blev förhärligad, är för oss? 
- Ja, jag säger än en gång: Är 
det möjligt för oss att tro att 

mänskligt talat, stod ensam inför på- El.. denna kraft också bor i oss sva
ven och hans anhängare och nekade 
att återtaga vad han skrivit. .. 

Samma underbara kralft uppehöll 
David Livingstone i Afrikas ödemar
ker, Hudson Taylor i Kina, såväl som 
andra Guds hjältar, som n~ slutat stri
den härnere, och den uppehåller nu 
Herrens stridsmän, vilka ännu äro i li
vet. 

Men Kristi uppståndelses kraft, är 
icke blott ämnad åt och nödvändig för 
sådana mer än vanligt framstående 
personer. Du och jag, vilka räknas till 
de små och obetydliga i denna världen, 
äro i lika stort behov av samma kraft. 
Kristi uppståndelses kraft är materia
let i "Guds vapenrustning", vilken alla 
Guds barn äro uppmanade att taga på 
sig för att kunna "utsläcka alla den 
ondes glödande pilar, motstå i den on
da dagen och bliva beståndande." Att 
vi så ofta falla och bliva besegrade av 
våra and.liga fiender beror på, att vi ej 
påtaga hela rustningen, utan blott en 

ga människostackare? J o, är Kris
tus inneboende i oss, så äga vi 
Kristi kraft, Kristi tro, allt äga vi med 

honom, och det är vår rättighet att an
vända av denna kraft så mycket som 
vi behöva och det är nog. När vi hålla 
på att duka under i striden mot ond
skans andemakter, när satans glödhe
ta pilar komma så nära oss, att vi näs
tan känpa hettan från dem, när vi hål
la på att' svikta i kampen mot ängslan, 
nöd och bekymmer, låt oss då komma 
ihåg' att vi äga krafter till vårt förfo
gande som inte ens "dödsrikets por
tar" kunna vara öV~I"mäktiga! Kristus 
och hans kraft i oss skall göra oss till 
segervinnare. Och när den stunden 
kommer, dä VI skola möta honom "på 
skyarna", skall Kristi uppståndelses 
kraft göra våra "dödliga kroppar le
vande" (och förhärligade) för hans 
Andes skull, som bor i dem. 

Carl Holmer. 
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Det senastejag hört från fältet. 
Då br,-" och andra meddelanden från 

Kina under det senaste året vari t yt
terst sparsamma på grund av kriget i 
vädden, har det blivit h2rt när omöj
ligt för många av 1'Iissionens vänner att 
göra sig en forestäljning om huru våra 
kära v~lnner, missionärerna i Kina, ha 

. det. Ä ven vi, S0111 arbeta på missions
expeditionen och ha tillfälle få mera 
nyheter än andra från fältet, känna det
samma. :Nlen låt mig här försöka med
dela det senaste jag hört från de 01 ika 
missionssta tionerna. 

SHANSI: Yuncheng: Våra sex kära 
där äro missionärsparet Blom, missio
närsparet Ringberg samt fröknarna 
Prytz och Nylin. De tre yngsta av dem 
äro 64 år·och den äldsta 74· Sedan 
~ars 1938 ha de haft en ovanl igt svår 
tid, fylld av nöd, prövningar och ytter
ligt svåra påfrestningar på alla vis. De 
äro -knappast i stånd att lämna staden 
men kunna på missionsstationen arbeta 
för Guds rike. Det senaste brevet från 
dem var skrivet nov. 1941. -Vi ha dock 
haft ett telegram från dem avsänt jul
dagen samt ett telegram från missionär 
Ringberg, sänt från Peking den 4 janua
ri detta år. Telegrammen meddelade att 
de alla voro friska och i arbete. 

Ishih: Fröken Runa Hägg lyckades 
under sistlidna sommar få resa bort för 
ett par månaders vila. Under hela elen ti
den var fröken Lisa Gustafsson( som den 
6 innev. april fyllt So år) ensam på 
stationen. En berusad soldat av de nya 
härskarnas folk kom in pft missions
stationen med obilliga krav, som för
samlingsäldsten sökte bemöta. Äldsten 
fick då ett svärdshugg i halsen, som 
lyckligtvis ej höggs av utan endast fick 
ett djupt hack. Äldstens hustru skyn
dade till för att hjälpa sin make och 
fick i handgemänget ett finger avhug
get. Dagen därpå flydde makarna från 
staden. Fröken Gustafsson stod ensam 
kvar med svårigheterna vid den ensi
diga utredningen, som ej bringade rät
sida i förhållandena. Undra på att hon 
i ett brev till undertecknad skrev: » Jag 

har varit alldeles ensam här i Ishill hela 
. sommaren och lidit av något, jag ej på 
hela tiden förut lidit av, och det har va
rit hemlängtan. Den sjukan är ej så 
lätt - -:--» 

Yungtsi: Våra vänner Frances och 
Ake Haglund bo och arbeta i denna stad. 
Ä ven de synas vara så gott S0111 in
stängda i staden. Vi ha dessvärre intet 
hört ifrån dem på mycket, mycket län
ge. Bed för dem och 'deras lilja. Måtte 
de alla kunna härda ud Under erövrin
gar och återerövringar av staden ha de 
fått uthärda fruktansvärda ting. 

Juicheng: Denna station står nu sköv
lad och utan missionär. Det var vid de 
nya härskarnas nionde intagande -av 
denna stad, som alla fingo order att 
före solnedgången den dagen lämna sta
den. l annat fall svarade ingen för de
ras liv. Fru Carlen och fröken Lenell 
måste då också ge sig av. Endast ett 
par timmar hade de att samla ihop sina 
viktigaste tillhörigheter. Sedan måste de 
till fots ge sig av, fastän fru Carlen just 
hade haft blodpropp i ena benet eller 
foteri, tror jag det var. - Uttröttade 
och nere satte de sig omsider i mörk
ret vid vägkanten och bad till Gud. Då 
kommo några män till deras hjälp. Först 
fingo de i ett kineshem vila ut och ett 
par dagar senare med färja nattetid fa
ra över Gula floden från Shansi till 
Honan. Då var det en kines, som med 
risk för .eget liv först summit över flo
den för att på det fria kinesiska områ
det hos myndigheterna utverka tillstånd 
för denna flodövergång. - Fru Carlen 
är nu 64 år. 

Chiehh:n:en: Under senare delen av 
juli månad 1941 togo de nya maktägan
de och för andra gången »lånade» vårt 
präktiga kapell i Chiehhsien, men denna 
gång synes det vara ett mera perma
nent »lån» ~ln förut. Alla inventarier 
måste flyttas ut, även den stora, tunga 
valnötstavlan framme i koret. Dagen 
därefter hackades alla bibelspråk och 
bibeldekorationer bort från väggarna, 
som sedan åter rappades. Påföljande dag 
gavs order till församlingen att ombe
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styra borthackandet av tecknen: »Tro, 
hopp och kärlek» i stenportalen ovanför 
stora ingången. Detta, liksom föregåen
de dags förstörande av de inre dekora
tionerna, nekade missionären, fröken 
Sjöström, samt församlingsäldsten att 
göra. Av militären beställda stenhug
gare skulle ,~å utföra arbetet. Den för
ste, som kröp upp på den höga stegen 
för att utplåna tecknet »kärlek», vack
lade och föll ned högst uppifrån stegen 
och bröt ena armen. Därefter skickades 
den andre upp för att fortsätta förstö
relsea rbetet. Han föll och skadade si tt 
huvud! Ser det ej ut som en Guds tan
ke? »Gud är kärlek», och det får inte 
utplånas. - Frök'en Sjöströms kamrat 
fröken Nordgren har på denna station 
rika tillfällen att i sjukvård tjäna de li
dande. Detta s.ynes vara mycket upp
skattat av både kineser och japaner.. 

SHENSI: Hancheng: Det senast an
komna brevet därifrån var skrivet av 
missionär Arne Bendtz. Brevet var da
terat den 5 november 1941:. Han berät
tal; om 14 dagars upprepade bombningar 
av staden under pågående ·stormöte. En 
bomb föll i vår missionsstations träd
gård och dödade ett tiotal personer. 
Själv fick han en lindrigare hjärn
skakning. Vårt gatukapell inne i sta
den har blivit illa tilltygat. IVIen mitt un
der denna överhängande fara hade Gud 
rikligen välsignat deras sammankom
ster, varom han bl. a. skriver: »Guds 
Ande har verkat härligt ibland oss.» 

H oyang: Staden har illa skadats av 
många flygbombardemang. Men på mis
sionsstationen har endast ringa skador 
uppstått. Vid senaste bombardemanget 
(troligen oktober 1941) krossades blott 
några fönsterrutor. Fröken Ida Söder
berg utför på denna plats i ensamhe
ten en trogen gärning. Hon och alla de 
våra behöva omges av kärleksfulla för
böner . Glömmen ej dän-id de infödda 
medhjälparna! 

Tali: Tali är den station där fröken 
Ingeborg Ackzell har sitt hem och ar
bete. På grund av upprepade bombarde
mang har hon nu mycket länge, troligen 

LAND 10 april 1942 

omkring. 2 .år bedrivit .sin skol verk
samhet i ytterlig.t primitiva lokaler i en 
landsby. Där lever och bor hon som en 
kines bland lidande, plågade kineser för 
att vinna så många som möjligt för 
Kristus. Hur stor skall ej lönen bliva? 
- Vilket under var det ej den gången 
när hon och en skara av hennes elever 
voropå väg mellan: staden och denna by. 
Planen surrade tätt över deras huvu
detn, bomberna fälldes, alla kastade sig 
handlöst på marken, kvinnorna skreko 
av förfäran, - men Herren tillät ej att 
hans egna den gången skulle få skadas. 
:Marken skakade, jord yrde, men alla 
kvinnorna kommo helskinnade undan. 

Pucheng: Bombnedslaget i missio
närsbostaden i Pucheng den I I septem
ber 1941, då en fjärdedel av huset öde
lades och fröken \Viden genom ett Guds 
under blev räddad oskadd ut ur spill
rorna, står ännu livligt i våra minnen. 
11issionärsparet Styrelius, missionär 
Hjärtberg samt fröknarna Wang och 
Viden äro alla i livlig verksamhet 
bland folket. överall t äro de myc
ket välkomna. wIen dyrtiden är 
svår. Det senaste brevet från mis
sionär Styrelius var daterat den 7 
januari 1942. De hade ännu pengar för 
några månader, men saknade förbin
delser med Shanghai. V i tacka Gud för 
att det blivit möjligt att sända medel till 
dem från Sv,erige under mars 1942. 

Tungkuan: Över 100.000 innevånare 
hade denna stad när undertecknad res
te hem till Sverige 1937. Tungkuan be
söktes ofta av oss alla S. NI. K :are, ty 
den låg just där provinserna Shensi, 
Shansi och Honan möttes. Nu är staden 
så illa tilltygad att av befolknin
gen ej skall finnas mer än nå
got över 2.000 kvar. Kan det yara möj
ligt fråga vi oss? Hur fasansfullt ! Även 
vår utstation där är förstörd. 1d:en de 
kristna samlas i en landsby ett stycke 
därifrån. 

HONAN: Shanhsien: NIissionärs
paret Bergquist med deras barn kunde 
ju ej bo kvar där på grund av att sta
den oavlåtligen besköts av de nya her
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rarna norr 0111 Gula floden. Då flytta
de Bergquists ut till en grottby, Tsai
iilian, där de IJodde i en jordgrotta i I l 

manader. Platsen var skyddad, men de 
personliga uppoffringarna mycket känn
bara i synnerhet när sjukdom upprepa
de gånger gästade familjen. Under den
na tid fingo de se avgudarna avlägsnas 
från det ena hemmet efter det andra. 
Vid tiden för deras flyttning d~rifrån 
funnos representanter i de kristnas ska
ra från var och en av byns alla famil
jer. Vilken stor seger för GLIds rike! 

lldienchih: Till denna stad har nu fa
miljen Bergquist flyttat, medan deras 
kamrat i Shanhsien, Epa Dahle, alltjämt 
har sin bostad kvar i Sharihsien, men 
mest ~ir på resande fo(.. Fru Carlen är 
nu ~h'en i :Mienchih. . 

Siuan: I barnhemmet i Sinan bär vår 
kära Maria Pettersson (nu 68 år gam
mal) alltjämt ansvar för sitt stora hus
håll på omkring I70 personer. Enligt 
hennes senaste brev av den I I november 
1941 s'tår allt väl till där. Och det mest 
glädjande är vad hon enkelt uttrycker 
så här: »Barnen vill så gott som alla 
tillhöra Herren.» Hur måste det ej jub
ta i hennes hjärta över detta, även om 
bävan ibland vill inställa sig. 

Loyang: lvIiE,sionärsparet Aspberg ha 
Ultt en liten flicka, som de kalla Kerstin. 
Det är deras femte barn. Fröken Astrid 
Håkansson har vari t i Loyang en tid. 
Fröken .Maja Lundmark, som bor i Loy
ang, vistades under november en tid i 
staden Sunghsien, där hon hade rik 
uppmuntran aven kurs bland kvinnor
na. :Missionär Gösta Goes var på möten 
i Loning stad. Fröken Elna LenelI var 
även d~ir. Så tycks Herren i Honan ge 
våra missionärer fria händer och rika 
möjligheter till evangeliskt arbete. 

Kikungshan: Jag gjorde orätt om jag 
ej nämnde något om vår käre missionär 
Hugo Linder, där han som ensam ut
länning bor uppe på berget Kikung i 
södra Honan. H a ns senaste brev var 

· ·daterat den 5, I3 och IS december I941. 
På grund av skiftande regim uppe på 
berget var tillvaron där mycket osäker. 

Han hade genomgått en formlig kamp 
om han skulle taga risken att stanna 
kvar eller söka med en lättare packning 
lämna berget och resa till Hankow för 
att permanent lämna Kikung och i 
Guds tid resa vidare hem till Sverige. 
:Men många a v de ·kristna kineserna ha
de tiggt och bett honom att stanna, var
för han gjorde detta. Rövare härjade 
natt efter natt bland missionärernas 
sommarhus och ett av de bästa hade 
bränts ned till grunden en natt i decem
bel". Bed mycket för m.issionär Linder 

i hans isolering med alla dess svåra 
problem i denna tid. 

* 
:Med ovanstående rader har jag sökt 

ge en överblick av läget på missions
fältet. Gud signe i överflödande mått 
alla dessa våra kära vänner som i den
na ovanligt prövsamma tid där tjäna 
Herrens riksak. Krig, fattigdom, dyr
tid, skiftande regim med dito lagar, osä
kerhet för rövare m. m. ger orsak till 
en aldrig sinande ström av problem. I 
det ockuperade Shansi äro missionärer
na mycket begränsade i sin rörelsefrihet 
och. ständigt observerade, men i ännu 
fria Kina, inom provinserna Shensi och 
Honan, kunna de resa och arbeta fritt 
och äro mycket välsedda. - I det pnd
liga arbetet är motståndet från ond
skans andernakter ständigt kraftigt för
nimbar, och våra kära där borta behö
va mycken förbön att där med himmelsk 
visdom tala och handla så att rika seg
rar vinnas för Guds rike. - Många 
av missionärerna stå nu i tur att resa 
hem, och de behöva säkert mer än van
ligt få den vila en hemsemesterkan ge 
eher dessa svåra år. Skola vi då ha nya, 
friska krafter att sända: ut till fältet? 
Av de l I missionsstationer, där våra 33 
missionärer bo, fattas det manliga mis
sionärer på fem och av de 33 äro l l ö"er 
60 år. Låt oss i trons förbön bära fram 
allt detta inför Herren, som kan och 
vill leda och hjälpa. 

»Säll är den, vilkens hjälp är Ja
kobs Gud, vilkens hopp står till Her
ren, hans Gud, till honom, som har 
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gjort himmel och jord, ha vet och all t vad 
däri är , till honom, som håller tro evin
nerligen.» Ps. 146: S, 6. 

Stockholm i april 1942. 
J11artin BerghJlg. 

'~~OCM~mON' 

Bönemöten för S. M. K. 

Bönel1'~öten för Svenska lVIissione n i 
Kina hållas varje tisdag och fr edag på 
Jllissionens expedition, Drottninggatan 
SS, Stockholm. På tisdagarna börjaT 
bönemötet Id. 7.30 e. 1'n. och på freda
garna Id. 2 e. Jn. Missi 'onsvännerna häl
sas varmt välkomna ti 11 dessa bönestun
der. 

111å förbönen aldrig tystna! 

KinaIänkarna i Stockholm 
samlas torsdagen den 16 april kl. 7 e. m. 
på S. j\1[. K:s expedition, Drottningga
tan 55. Alla vart7'lt välkomna! 

Inackordering på Missionshetnmet. 
Gäster mottagas för längre och kor

tare tid på 11issionshemmet i Duvbo. 
Närmare upplysningar lämnas av hus
modern: fröken Lisa Lundberg, adr. 
NIissionshemmet Duvbo, Sundbyberg 2. 

Tel. 282013. 

S. M. K:s Bibel- och Ungdomsveckor. 
Ä ven under kommande sommar hop

pas vi att kunna anordna åtminstone en, 
kanske två Bibel- och Ungdomsveckor. 
Beträffande en sådan »vecka» ha pla
nerna nu klarnat tillräckligt, för att vi 
skola kunna lämna ett förberedande 
meddelande. 

Den kommer, om Gud låter våra pla
ner förverkligas, att anordnas på H ols
bybrunn i Småland och börjar med sam
ling på e. m. fredagen den 19 juni och 
fortsä tter . t. o. m. midsommardagen; 
alltså sker avresan från H olsbybl'unl't 
på morgonen den 25 juni. Närmare med
delanden härom införas i kommande 
nummer av denna vå r tidning. 

:Må särskil t ungdom söka komma 
med på vår »vecka », och må våra :vän
ner hjälpa oss att få deltagare i den ~ 
Bedjen också Gud sända de rätta .del
tagarna och leda oss i allt, som rör an"" 
ordningarna för »veckan» ~ 

* 
Bedjen tör vår konung, värt land och 

loll~! Glöm1nen ej heller att bedja lör 
dem, SOJ1'/, sakna mycket av det som Gud 
av nåd låter oss äga! 

Brev från Sinanhsien. Ho. 

(daterat den I I nov. 1941.) 

Kära 111issionsvän'ner! Frid! 

»Se, Herrens öga är vänt till dem 
som frukta honom, till dem som hoppas 
på hans nåd.» (Ps 33: 18.) 

Att nu hinna nå Eder med en julhäls
ning, det är redan försent. Men jag vill 
i alla fall tacka Eder alla för den dag 
som gått. Vi ha på ett särskilt sätt för
nummit Guds nåd över oss, andligen 
och lekamligen. Vi ha blivit skonade 
från förstörelse av hus och egendom, 
och ehuru somligt har stigit i 
pris till tiodubbla värdet, ha vi 
fått det nödvändigaste. På det he
la taget ha vi fått ha god häl
sa. Skolorna pågå som vanligt. Per
sonalen är densamma som förut. Ef
tersom vi bo i stridslinjen är det ofta 
ombyte av militär och ledande person
ligheter. Även de troende äro mycket 
rörliga av sig. I nästa vecka tänka ett 
tiotal församlingsmedlemmar begiva sig 
till en obygd i Shensi för att där idka 
gruvdrift m. m. 

Min kamrat, Astrid Håkansson, har 
nu snart varit borta två månader. Tiden 
hastar, och vi följa med. Är lägges till 
år. De räkna nu republikens trettionde 
år , och det är likt en dröm alltsammans. 
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N u, vänner, tackar jag hjärtligt för 
egen del och för Barnhemmets. Om 
Edert deltagande och Edra frikostliga 
gåvor ej vari t, så skulle det vari t sI u t 
med oss. Nu äro vi, Gud vare tack, heva
rade vid liv, och vi ha fått göra nya upp
täckter vad Guds rike angår. Jos .. 2: I!. 

Eder i Herren 
il1aria Pettersson. 

* 
r ett samtidigt avsänt privatbrev med

delar fröken Pettersson, att fru Gerda 
Carlen och familjen Bergquist är i Mien
chih, Ella Dahle på resor i distriktet. 
Astrid Håkansson hos familjen Asp
berg i Loyang, lVIaja Lundmark på kurs 
för kvinnor i Hsionghsien, Gösta Goes 
i Loning och Elna Lenell i Loningdi
shiktet. Hon uttrycker också sin ' gläd
je över att dessa våra missionärer kun
na vara i arbete på vårt fält i Honan. 
Hon ber också om förbön,· att Gud må 
hjälpa igenom allt som möter av svå
righeter och prövningar. 

* 
"I drömmen - - öppnar han männi

skornas öron." 

»I drömmen, i nattens syn, när 
sömnen har fallit tung över män
niskorna och de vila i slummer 
på sitt läger, då öppnar han män
ni skornas öron - -». 

Job. 33: 15-16. 

Drö1'I11nen S01/1, lörde till tr o. 

En kvinna, som hade sitt hem nära 
Gula floden i provinsen Shensi, hörde 
evangeliet genom en bibelkvinna och tog 
emot ordet till frälsning. S å snart hon 
själv kommit till Herren, väcktes 
en innerlig önskan i hennes hjärta att 
få de sina med sig på vägen till him
melen. Därom bad hon, och därom ta
lade hon med dem. Hennes man, som 
var omkring 50 år, hånade henne, då 
hon uppmanade honom att »gå på vägen 
till himmelen ». Han sade: »Hur skall 
jag kunna komma till himmelen? Jag 

har ju ej ens varit över Gula floden, dit 
man ändå kan komma över med båt. 
Och du vill inbilla mig, att det går att 
komma till himmelen, som ~ir så högt 
över oss! Har du någonsin sett en båt 
eller något annat fara upp till himmelen 
med någon?» - Så hånade han och 
gjorde narr av henne. :Men hon fort
satte att bedja för honom. 

En morgon vaknade han alldeles för
ändrad. »Nu tror jag på din Jesus», 
sade han. »Jag har i natt varit i him
melen. Nu har jag sett himmelens här
lighet. Det är verklighet. Ä ven jag vill 
till himmelen, ty nu vet jag, .att det 
finns en himmel.» 

Herren hade genom drömmen fört ho
nom till visshet om de osynliga tingen, 
och med glädje tog han emot undervis
ning i den kristna läran och blev genom 
dopet en medlem i den kristna försam
lingen. 

* 
Räddad från opiekrav genom en dröm. 

En man hade hört något Ii tet om 
frälsningen i Jesus Kristus. Det var ett 
ljuvligt och gott budskap för den stac
kars mannen, men hur skulle han kunna 
tro på" Jesus? Han var bunden av sitt 
opiekrav, och hur skulle han, stackars 
fattige man, bli fri från det begäret? I 
den trakt, där han bodde, fanns ej hel
ler någon missionens opieasyl, så att 
han där kunde få hjälp. 

Nlen den store Hjälparen såg hans 
hjärtas nöd och längtan. Och en natt 
kom hjälpen genom en dröm. Mannen 
drömde, att han blev utkallad på går
den, och att någon där sade till honom, 
att han skulle dricka medicinen, som 
han fick liksom regn från himmelen i 
en skål, som han höll i handen. Han 
lydde rösten och drack i drömmen skå
lens innehå ll. Nästa dag vaknade han 
utan opiekrav, och han plågades aldrig 
mer av sitt begär efter opium. Mannen 
var övertygad om att det var Herren 
Jesus själv, som genom drömmen tagit 
bort hans krav. Därför var det så na
turligt för honom att i enkel, barnslig 
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tro taga emot Jesus som sin Frä lsare. 

Den som frälsat honom från opiekravet 

blev ock hans själs Frälsare. · 


* 
väglridning genm/1, drömmen. 

, Nedanför den bergskedja, vars för 
svenska missionsvänner mest bekanta 
topp är Blomsterberget, ligger staden 
Huachow, Blomsterstaden. Längs bergs
kedjan finnas långa sträckor av frukt
trädsplanteringar, väl bevattnade av de 
bergsbäckar, som komma uppifrån ber
get.. På våren, 'då fruktträden stå i blom 
och bambudungarna i sin ljusaste 
grönska, står man alldeles betagen av 
allt det vackra. Det är också en minnes
riktrakt. Där har i gamla tider konun
gen haft sin borg, eller kanske det en
dast var hans sommarpalats på den ti 
den, då det gamla Changan( Sianfu) 
var huvudstaden. Alltnog finns där än
nu ruiner och namn, som påminna om 
förgången storhet. Där utanför Blom
$terstaden ligger ännu » Hästkällebyn», 
som fått sitt namn av att kuno'ens hästar 
• b 
1 forna tider vattnades där. 

Där inne i ett litet hus i Hästkällebyn 
låg en kvinna svårt sjuk. För henne ha
de varken den vackra nat~ren eller de 
gamla stolta minnena någon betydelse 
längre~ Döden hade förut gästat det lil
la hemmet och tagit med sig både hen
nes man och hennes sonhustru . Den en 
de hon hade kvar var en son på om
kring 35 år, vilken gjorde sitt bästa att 
se till den stackars sjuka modern. JvIen 
nu var allt hopp ute. Den sjuka hade le
gat så stilla och svag, att döden vänta
de's när som helst. 
.. D~ vaknade sonen en mOrgon och såg 
tlU sm stora förundran, att modern för 
sökte taga på sig sina kläder, som hon 
då ej haft på många dagar. Han trodde 
att hon yrade och ville få henne att liO'
g:a stilla igen. JvIen då fick han veta v:d 
som hänt under natten. Modern hade 
drömt, att någon sagt till henne, att 
hon skulle gå in till staden genom södra 
stad~por.~en, gå fram till forsta tvärga
tan at vanster, och där skulle hon finna 
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frälsning. Så snart sonen hört detta 
sade han: »Det är gudarna, som ' kun~ 
gjort detta för mor, och jag skall hi;i!pa 
dig iri i staden ». - ' ' 

Sonen förde alltså sin 1110r in till den 
i drömmen visade gatan och porten , och 
väl inkomna där funno de en äldre man, 
till vilken gumman sade: » J ag har nu 
kommit hit för att bli frälst ». Vid vida
re förfrågan fick mannen höra om drom
men, som givit anledning till besöket. 
Han sade då: »Det iir den sanne Guden 
som fört Er hi t. Detta är missionssta~ 
tionen, och här predika vi om Jesus, 
s~r~ fr~lsa~' människorna. Vi ha ej me
dlcm for dm kropp, men om du tror på 
Jesus och beder till hono111, så kan han 
frälsa dig både till kropp och sjäb). 

Evangelisten lärde sedan dessa håda 
en enkel bön, som de bådo, och 
det dröjde ej länge förrän de bägge tva 
trodde på Herren och sedan också med 
iver vi ttnade om honom för sina ,gTan
nar i den lilla byn. Då någon h~~nade 
sonen, för att han vilje »följa utlännin
garnas lära», svarade han: »Skulle iaO' 
e;i, tro på Jesus, då jag sett vad han gfOl~ 
for mm mor, som han frälst fr~m döden 
och gjort till en ny människa? Och o'e_ 
l1?m ?ön till ~onom har jag själv 1;li

oVIt fn fran opIekravet . Skulle jaO' '~i tro 
på en sådan Frälsare ?» b . 

~ flera år fingo de i sin by vittna om 
FraIsaren, och där förnams stor mot
taglighet och välvilja hos byns folk då 
missionären och bibelkvinna'n kunde' be
söka byn. 

* 
Så småningom förenades flera av 

Hästkällebyns folk med ·den lilla försam
lingen i Blomsterstaden. Drömmen, som 
först vägledde fru Liu och hennes son 
till »evangeliesalen », blev av stor be
tydelse också för många andra i den 
trakten. Kineserna lägga ofta stor vikt 
vid drömmar, både sina egna o.ch and
ras. Och därför är det väl, som Herren 
så ofta i drömmen talar till dem och 
undervisar dem om frälsningens väg. 

Ingeborg Ackzell. 
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En tjänst i det fördolda. 

Santaimissionens grundläggare, Lars 
Olav Skrefsrud, är »det stora namnet» i 
norsk missionshistoria. Den f. d. straff
fången tillhör ej blott den mission han 
tjänade inemot femtio år, utan hela fol
ket. Detta kom starkt till synes då hund
raårsdagen av hans födelse firades över 
hela Norge i början av år 1940. I Lille
nammar, hans födelsestad, restes en 
minnessten. Vi kunna gott säga, att 
Skrefsrud tillhör ej blott Norge, utan 
Norden. Flera av våra egna föregångs
män i mis'sionen - en Ernst Heuman, 
en Erik Folke, en Harald Frykholm och 
andra - ha genom Skrefsrud fått den 
första stöten till sin missionskallelse. 

Till förebedjare för denne märklige 
missionsman kallade Gud på '2tt allde
les särskilt och direkt sätt en ung norsk 
kvinna, Bolette Hinclerli. 

* 
Redan som harn hade Bolette en 

märklig gl1dsupplevelse, genom vilken 
hedningarnas nöd blev lagd på hennes 
hjärta . Hon hade hört Herren säga till 
henne: »Bed ut missionärer till att för
kunna mitt lov på jorden.» Och det be
rättas om henne, att hon rätt vad det-var 
kunde lämna lek och kamrater och sprin
ga bakom ett hus och ropa högt till 
Gud: »Sänd missionärer till de stackars 
hedningarna. » 

Allt efter som hon växte till blevo 
fler och fler människor lagda på hennes 
hjärta. Gud hade på ett alldeles särskilt 
sätt givi t henne nåds och böns ande, och 
otaliga äro de människor, för vilka hon 
genom åren kämpat och lidit i bön. 

Det hände -också att Herren lät hen
ne se syner. Dessa fingo alltid avgö
rande betydelse för hennes böneliv. Så
ledes berättas det att hon en gång i en 
syn såg en Ii ten vacker pojke. Därpå 
fick hon se honom som man, i bojor i ett 
fängelse. Det blev henne sagt att detta 
var stortjuven Ole Hoyland som barn 
och som vuxen. Och vidare: »Denne 
kunde ha blivit mig ett utkorat redskap, 
men ingen tog sig an honom i bön.» 

Inte långt därefter fick hon åter en 
syn. Hon såg en ali.nan man j fängelse; 
och hon kunde tycl1igt se hans anlets
drag. Herren sade till henne: »Det kom
mer att gå denne som det gick Ole Hoy
land, om ingen tar honom upp i bön. 
Bed för honoin, så skall jag sända ho
nom ut till att förkunna mitt lov bland
hedningarna.» Bolette blev så djupt gri 
pen av synen att hon ropade: »Jag ska. 
bedja för honom.» 

Denne fånge var den unge Lars 0 _ 
Skrefsrud. Från den dagen blev det en 
svår bönekamp för denne okände fånge~ 
som Herren hade så stora tankar om
och för vilken han satt så höga mål. 
Inte visste hon veI1t han var eller VQ,r 

han fanns. Nlen hon var villig att gå in_ 
i den hårda bönekampen som krävdes 
av henne, och Herren gav henne kraft att 
hålla ut. Hon fick också förnimma i sitt 
inre att segrar vunnos för honom. 

:NIen detta var ett arbete som IU~tvde
ensamhet och stillhet inför Gud. Sådan 
sökte hon på- undangömda platser utan
för staden, där hon bodde. Särskilt var 
det ett ställe nere vid havet, där hon 
hrukade vara ensam med- sin Gud i sin 
bönekamp. Det hände inte så sällan, att 
när fiskare rodde förbi vid fyra-fem

otiden på morgonen, var Bolette redan 
där, och de kunde höra hennes rop, llcl.r
hon kämpade och led med Gud för att 
själar skulle frälsas och bevaras. 

* 
1tlen den unge fången? Ifängelset 

genomlevde han svåra brytningar och 
hård kamp. Skrefsrud berättar senare

_	själv för fångarna på Akershus: »För
tvivlad vred jag mina händer, så att 
den okänsligaste människa måste drivas 
till medlidande.» Gud mötte honom 
dock och gav honom frälsning och frid. 
Nlen dä-r Gud är å färde, där sätter ock
så Satan in. Och man får det intrycket,. 
att motståndaren kom »manstark» till 
fängeJserummet. Ett av Gud utvalt 
redskap är en allt för stor förlust för 
Satan. Man ryser - vid tanken på Y?,d 

som försiggick och gripes av fruktan in
för Satans list och brutala kraft. Det är 
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inte bara i den timliga världen det finns 

krigsskådeplatser. De finnas också i 

andens värld. Och på denna valplats 

gäller kampen intet mindre än männi

. slwrs eV1:ga frälsning. I detta speciella 

tall gällde elen i själva verket ett falles 

frälsning. 

* 
?den skulle Bolette Hinderl i aldrig 

få se honom, som hon bad för, eller åt 
minstone få höra något om honom? När 
det till hennes stad kom någon som 
skulle tala i missionens sak, gick hon 
alltid till mötena i ett svagt hopp i sitt 
h j ärta a tt det kanske kunde vara han. 
~ [en nej, det var inte så. Hon fick hål
ra på och hålla ut. :Men så hände sig en 
g~1l1g, medan hon tillfälligtvis var i Sta
vanger, att det sades att en man som 
suttit i fängelse skulle tala på ·2tt möte 
där. Bolette gick dit. Hon satte sig på 
främsta bänken för att kunna noga iakt
taga den främmande. Och där får hon 
se att mannen som talar är den samme 
som hon i synen sett i fängelset och bett 
för. . _ 

Det' år ovisst om hon den gången fick 
hälsa på Skrefsrud. Det är ej ens tro
ligt. Hon var då inte rner än 20 år och 
av- naturen mycket blyg och tillbaka
dragen. 

Iden ett är visst: Från den dagen var 
denna gudhängiv'na och fromma kvinna 
fast knuten till Santaimissionens arbete. 
Hon följde Lars Skrefsrud och hans 
verk med sin bön och sin kärlek. 

. Från pålitligt håll har det blivit mig 
sagt, att hon vid vissa tillfällen såg sa
ker och förhållanden i Santalistan, vilka 
förde henne in i allvarlig bönekamp för 
dem därute. När så missionstidningen 
kom och meddelade särskilda svårighe
ter, som Herren fört missionärerna väl 
igenom, kunde det stämma med vad hon 
sett - till dag och dato. 

Ett exempel må nämnas. Som känt 
äi"- var det tillsammans med en engels
man, E. Johnson, som Skrefsrud och 
Börresen upptoga arbetet i SantaIistan. 
Det är också känt, att mr Johnson i feb
ruari 1869 var ute för en allvarlig olyc

ka, i det han blev överfallen aven ra
sande tiger. Börresen var i närheten, 
men obeväpnad. Han föll på knä och 
bad: »Herre Gud, hjälp honom.» Då 
var det som Börresen hörde en röst sä
ga: »Res dig upp och jaga bort odju
ret.» Han gjorde så, klappade i händer
na och ropade så mycket han förmådde: 
»l,åt honom vara ifred och gå ifrån ho
nom.» Tigern släppte taget och luffade 
bort. 

Folk har haft ett tvivlets leende åt 
denna historia. Det lät allt för otroligt. 
Men för Gud är ingenting omöjligt. Där
om vittnar detta: Bolette hade »sett» 
det. Och medan de båda ensamma män
nen kämpade för livet i Indiens djungel, 
kämpade Herrens trogna tjänarinna här 
hemma i bön för de två som voro i livs
fara. Och Herren befriade dem. 

Bolette Hinderli fick leva tills »de 
gamla» gått bort. Börresen dog I90I, 
Skrefsrud 1910 och fru Börresen I914. 
Bolette fick gå hem till Gud I9I5. Hon 
var då 73 år gammal. Den stora upp
gift Gud givit henne var av den art att 
den skulle utföras i det fördolda. 11en 
en gång skall evigheten uppenbara vil 
ken betydelse hon. haft för Skrefsrud 
och för SantaImissionens framgång. 

Hildur J1!Iilde. 

(Efter »När och Fjärra~.») 

Malmölänkarnas 14::mars::mö:: 
te. 
Äntligen ha vi då fått se några av 

dem. Länge ha de varit väntade, men 
icke trodde vi, att de skulle komma på 
vårt 14-marsmöte. NIen då komma de, 
de länge med spänning väntade - bil
derna. 

Det hade säkert varit med blandade 
känslor och tankar som l\1almölänkar
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na kommo till mötet. Ingen från Stock
holm och ingen annan extra talare hel
ler! · Huru skulle vä l då vår offerhog
tid gestalta sig? :Men elen som kom fick 
väl se. Och nog fick man s e, lika myc
ket som höra elen här gången. Ty, som 
sagt, balloptikonbilderna voro nu kom
na och upprullades för våra förtjusta 
ö gon. De voro nämligen verkligen nå
got att se på. Och det fattades bara an
nat när det var Erik Folke, Martin, 
»Blommorna » och - men låt oss för
resten i ordentlig, kronologisk ordning 
-tala om vad vi fingo se - - - och hö
ra med förstås. 

~-\lltså, sedan Teodor Borking .inlett 
med bibelläsning och bön, en solosång 
sjungits och den traditionella 14-mars
dikten upplästs, var det huvudtalarnas 
tur att träda fram. Och dessa voro den
na gång - bilderna. Och så hjälpte 
några länkar till. Mest Rhea vVisborg, 
som höll ett förklarande och medryckan
de föredFag över de flesta bilderna. 

Först korn då vår förre missionsföre
ståndare Erik Folkes bild fram. I sto
ra drag omtalades hans kallelse till mis
sionär, hans utresa till Kina, hans. tid 
i språkskolan, hans arbetsfält i Shansi 
och hans sammanträffande med mor 
Chang, (vars bild även kilades in) vil
ken i två år bett Gud sända missionär 
ditut. Och så blev Erik Folke bönesva
ret. På en karta kunde vi följa med till 
de olika platserna, där Erik Folke arbe
tat. Sedan följde bilder över den kom
mitte i Stockholm, som först under
stödde honom i Kina. Det hela var en 
underbar skildring av vad Gud förmår 
genom en människa som i förtröstan på 
Herren går sin kallelses väg. 

Sedan växlade bilderna igen, och nu 
var det S. M. K:s styrelses tur att trä
da fram på vi ta duken. Därefter kommo 
två, som betytt mycket för missionen, 
rektor Joh. Rinman och Nath. Hagman, 
om vilken sistnämnde Einar Olsson be
rättade, enär han sammanträffat person
ligen med Högman i sitt hem. Det var 
några ord om · en fin och god personlig
het. 

Nästa bild: Expeditionen, vars olika 
adresser vi fingo reda på: Holmgrens 
hem, Malmtorgsgatan och nu Drottning~ 
gatan 55. Från expeditionen sändes ju 
:NIissionstidningen Sinims Land ut, och 
roligt var det att få höra huru den kom
mit till. Dess första nummer utkom år 
1895. Sedan fingo vi förstås se ett 
nummer, i vilket :NIalmölänkarna domi
nerade på en sida med både foto och 
referat från länksammandragningen i 
mars 1934. Vidare skrivas kvittona ut 
på expeditionen, och bilden av det förs:.. 
ta kvittot vi fått därifrån sände våra 
tankar tillbaka till :NIalmölänkarnas 
'blygsamma men ändå goda början i ar
betet för S. M.K. I samband med det
ta visades också bilden av bitr. kassör
skan, fru Svea Pettersson. Och sedan, 
- ja, sedan fingo vi se porträtten av 
dem som residera i »Blommornas » rum, 
och det var lätt att i fantasin tänka sig, 
att detta rum måste vara förtjusande, 
när det är allas våra Lisa- och Hildur 
Blom, som finnas där. Ett brev från 
den sistnämnda fingo vi till vår glädje 
också se på vi,ta duken. - -Martin Berg
ling kom ä ven med i »expedi tionssam
lingen », och om honom och hans fru. ha
de Nanna Forsell mycket gott att säga. 
)\.nl1 u voro vi dock ej färdiga med ex
peditionen. Vår nuvarande missions
föreståndare :Martin Linden, finnes 
ju där, och honom måste VI se. 
Det fingo vi, både honom själv, 
hans fru och pojkar. Och så ett 
porträtt från hans senaste resa till Kina, 
då han väl även tjänstgjorde som cise
ron åt de utresande missionärerna. Por
trättet var taget på båten ut till Kina, 
och hans makliga ställning med Ella 
Dahle och Arne Bendtz på var sin si
da om sig tycktes icke skvallra om nå
got besvär med ciseronskapet i alla fall. 
Jubel i salen blev det när det kortet vi
sades. 

Sista bilderna visade några av våra 
äldre missionsarbetare, missionärsparet 
Tjäder och August Berg. :Missionär 
Tjäder ha vi ännu alltid ibland oss, men 
om August Berg höll missionär Tjäder 
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ett kort men mycket innehållsrikt före
drag. Och allra sista bilden utgjorde en 
sång, diktad av August Berg, som vi un
der högtidsstämning gemensamt sjöngo. 

Sedan fylkade vi oss kring kaffebor
det och diskuterade ivrigt den nyss vi
sade bildserien, varvid allenast en me
ning var rådande: Någon intressantare 
och mera innehållsrik »talare» hade vi 
icke kunnat få på vår offerhögtid. Det 
var så roI igt , att få se och höra om alla 
dessa kära, som stå i fronten för det ar
bete, som också »Länkarna» vilja taga 
del i. Och vid nästa länkmöte följer bil
der över de yngre missionärerna, och då 
få många »Länkar» kort och gott berät
ta om den eller dem, som man fått sig
anförtrodd. och medelst br·ev eller bö<;
ker skaffat sig kännedom om. Fortsätt
ning följer alltså på referatet. Iden med 
bilderna är mycket lycklig. 

Så följde den högtidligaste stunden: 
offerstunden .. Under sakta musik gingo 
vi förbi det med blommor och ljus vac
kert prydda offeraltaret och lade ned 
vår offergärd. Och under den därpå föl
jande bönestunden uppsteg månget in
nerligt tack till Gud för förmånen att få 
arbeta i hans vingård och offra för hans 
rikssak, missionens heliga sak. Med 
länksången avslutades vår alltigenom 
goda och välsignade offerhögtid den 14 
mars 1942. 

E. T,v. 

Daggryningens offerdag. 
Rikt uppmuntrad av den erfarenhet, 

som vanns i f jo), då Daggryningens 
Centralförening Stockholm utbytte sin 
sedvanliga stora försäljning för Kina 
tnot en offerdag, vill Daggryningen även 
i år gå samma väg i Jesu namn. 

Den inbjuder därför alla vänner och 
intresserade att samlas till en Offer
högtid tisdagen den 21 april kl. 19.30 
å K. F. U. NI:s hörsal. Vi få då lyssna 
till flera anföra,nden av missionärskan
didater och missionärer över ämnet Alin 
kallelses väg. Fru Ester Berggren har 
vänligen lovat medverka med sång och 

LAND iO april 19+2 

likaså Eugeniahemmets kör, som be
står av nuvarande och f. d. skyddslin
gar under ledning av magister Gösta 
Arn. 

Ett försäljningsbord för skänkta sa
ker samt buffe i Norrlandssalen inbju~· 
der till besök från kl. 18 alla, som ge
nom inköp vilja göra sin insats för ett 
gott resuLtat. Efter högtidsstunden ser
veras te, l ikaså i Norrlandssalen. 

Gud är mäktig att låta all nåd öyer
flöda, så att vi också i år få nog för de 
stora uppgifter, som blivit Daggrynin
gen ombetrodda. Vi tacka på förhand 
för alla trofasta vänners hjälp och bi
stånd. 

Daggryningens k011'l1n i tte. 

INSÄND LITTERATUR. 
Det gjorde Gud . Av Er'uno Pet
tersson med förord ay d:r Lars 
Vi tus . Rekv. frEm författaren, 
adress Gamlarps\"ägen 8, Nässjö. 
Postgiro 17 77 04· Pris häft. kr. 
I: 05 plus porto. 

Boken innehåller en gripande berät
telse om sjukdom och svårt lidande. Den 
är skriven i avsikt att trösta dem som
lida. Författaren säger t. ex.: »:Mina. 
ord bli så fattiga, när jag söker utfor
ma min önskan att trösta mina medsvs
kon i lidandets skola. Dock ville jag ~ä
ga det så att det hördes ti Il varje sjuk
lings läger, till varje avsidestagens tys
ta kammare: Gud vill vara med oss i 
lidandet samt mörkret, och han är den 
som säger: ' Jag ~lr den som tröstar 
eder.' (Jes. SI: 23·)>> -

Vi göra väl, 0111 vi göra vad vi kun
na för bokens spridning. 1'Iå vännen 
författaren bli uppmuntrad genom att 
många hjälpa honom att sprida elen ~ 

il!. L . 

Telegram från Kina. 
Ette r tidningens ombrytning har e tt 

telegram anlänt från missionär Blom. 
som meddelar att allt är väl bland 
missionärerna och att arbetet är fram
gångsrikt. 



85 10 april 1942 	 SINIMS LAND 

'~~ .. ~ ~/~.~
~Y~OCH~ZJNtz~ 

l{ristendomen i Japan 70 år. 
Den första kristna församlingen i 

Japan grundades i Y okohama i mars 
1872, alltså för jämnt 70 ~lr sedan, I 
-den japanska- författningen av den II 

_-februari 1889, artikel 28; heter det bl. 
'a. om förhållandet till kristendomen: 
-)>-Japanska undersåtar skola, såvitt de 
icke störa frid och ordning eller under
.låta sina plikter mot staten, åtnjuta 
frihet ifråga om sin religiösa tro». Den 
första japanska riksdagen enligt den 
nya författningel1: bestod av 300 leda
1nöter, och av dessa voro 13 kristna. 
1907 hölls den första kristna konfe
Tensen i Tokio och därmed hade kris
-ten domen vunnit erkännande i Japan. 

Under de senare åren har kristen
domens ställning i Japan blivit åtskil 
1igt svårare till följd av de nationella 
och totalitära strävandena. De euro
peiska och amerikanska missionärerna 
.11a lämnat landet och de infödda krist 
l1a äro föremål för sträng kon troll. 

.Det kristna skolarbetets frukter. 
Om kristendomens genomsyrande 

'makt i Indiens folkvärld skriver Evan
geliska Fosterlands-Stiftelsens n-iissio

- när fröken Hanna Johansson bl. a. på 
-tal om det kristna skolarbetet i In
·dien: Då man betänker att från en 
,sådan skola årligen utgå en liten skara 
flickor, av alla kaster , från de lägsta 
-till de högsta, som sedan genom gif
termål spridas åt alla håll och nya in
tagas i skolan i de utgångnas ställe, 
så förstår man att himmelrikets sur
-deg kommer att spridas till de hem, 
varifrån flickorna komma och till de, 
\\iit de som unga brudar i tidiga år bort
föras. Det är en hård strid många av 
dessa unga ha att utkämpa, både i sina 
föräldrahem och inte minst i de hem, 
<:lit de såsom blivande hustrur föras. 
En lärarinna vid Chhindwara-stadens 
flickskola berättar om sina flickor, att 
de alla så gärna ville bli kristna, men 
de vågade icke för sina föräldrar. Men 

föräldrarna kunna icke hindra att det 
, 	Guds ord, som såtts i de ungas hjär

tan, gror och växer, även om det en 
tid, likt höstsäden i vårt land, är dolt 
under ett täcke av is och sno. 

Ett kristligt studentmöte 


anordnas i augusti i Jönköping av Sve

riges evangeliska student- och gymna

siströrelse. Mötet kor:nmer att ledas av 

rörelsens ordförande, lektor Sven Lo

din, och såsom talare vän tas bl. a. pro

fessor Tililä från Finland, komminister 

Bo Giertz, pastor Joh. Hagner och 

rektor David Hedegård. 


75-årsjubileum 

firades den 28 febr.-2 mars av Norr:} 

Hälsinglands lutherska missions- och 

ungdomsförening. Vid söndagens hög

mässa i Hudiksvalls kyrka predikade 

missionsföreståndare Nils Dahlberg, 

Stockholm. I övrigt hölls högtiden i 

Lutherska bönhuset och talare voro 

utom missionsföreståndare Dahlberg 

kyrkoherde Erik Hellius, missionssekr. 

Joh :s Karlsson och distriktssekr. Knut 

Björk. 


Svenska Alliansmissionen 
har f. n. ett 50-tal missionärer ute på 
missionsfälten i Kina, Indien och Syd
afrika, medan 25 missionärer befinna 
sig i hemlandet. De infödda medarbe
tarnas antal är nära 700. Föregående 
års missionsinkomster uppgingo till när
mare 500.000 kr. 11issionssällskapet har 
även understött norska och danska mis
sionärer, vilka f. n. -ej kunna få under
håll från sina r-espektive hemland. 
S. A. :iVI. har en kraftig ungdomsverk
samhet, som nyligen firat so-årsminnet 
av sin tillkomst. Ett 50-tal församlin
gar och predikokretsar, huvudsakligen 
i Småland, Västergötland och östergöt
land, äro anslutna till sällskapet. Dess 
årshögtid firades den 28- 29 mars i 
Stora 11issionshuset i Jönköping. Tala
re vid årskonferensen voro pastor Gott
frid Sundin, missionsföreståndare E. H. 
Skooglund och rektor David Hedegård 
m. fl. 
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REDOVISNING 
för medel influtna till "Svenska Missionen i Kina" under mars 1942. 

Allmänna missionsmedel. 

312. 	 I. B., Duvbo, » till Herrens 
verk » ........... . .... . .... . 

313. 	 »En länk» .......... '....... . 

314. 	 D. S., Blidsberg ....... . .... . 

316. 	 Koll. i Mörön 19/2 ......... . 

318. 	 E. A., Borås, »14 mars» .... . 
319. 	 B. o. K. L., Sthlm ......... . 

320. 	 Ö. H. K. U-d: Mörteryd, till E. 

Videns underh. 125 :-, Ulriks
dal, sparb. medel till 1\1. Lin
dens d:o 31:-, d:o d:o till 
moms d:o 31:- ......... . . . 

321. . L K., Ka trineholm ' ......... . 

323. 	 M. B., Hejde .............. . 

324. 	 Skolbarnens sparbössepengar, 

gnl d:o ................... . 
325. 	 E. S., Strömstad ........... . 

326. 	 Missionsvänner i Hassie, »en 

blomma vid Matiida Anders
sons bår» ................. . 

327. 	 L. o. B. J., Klippall ......... . 

328. 	 S. S., Sthlm ......... . ..... . 

329. 	 S. S., d:o, »14 nlarS » ....... . 

330. 	 E. A. R., Delsbo ........... . 

331. 	 G. P., gm d:o ............ . . . 

332. 	 »Riket är ditt, 14 mars » .... . 
335. 	 L. S., Kristianstad ........ . . 

336. 	 A. \V., Simrishamn, » 14 mars) 
337. 	 M. o. J. M..... . .......... . 

338. 	 B. T., L:a Edet ............ . 

339. 	 Husaby söndagsskola, sparb.

medel ..................... . 
34.2. 	 A. L. P., VarnumskulIe, » 14 


nlarS» ................... . . . 

343. F. \V., Sanda .............. . 

3'44. J. D. S., Kvidinge ......... . 

345. 	 »Avbetalning» .............. . 

346. 	 Koll. i Björkö 6/3 ......... . 

347. 	 L. J., Ekenässjön, till Anna 

Rylanders minne 7/2 ....... . 
348. 	 S. K., d :0, i st. för blommor 

på d:os grav .... . .......... . 
349. 	 E. A., VetIanda, resebidr. ... . 
350. L. Bo, Djörköby, d:o .... . .. . 
35l. Offergåvor i Naglarp 8/3 ... . 
352. 	 D:o i Karstorp 8/3 .... . .... . 
353. D:o i Ulriksdal 9/3 ........ . 
35·L M. N., Virserum, » 14 mars » .. 
355. 	 A. A., Södertälje ........... . 

356. 	 Koll. vid Kinakretsens möte i 


Luleå 6/3, vid D:r K. Fries' 

besök ..................... . 


358. 	 Kinakretsen, Ghg, till C. G. 
Nordberg o. G. Goes undcrh. 

359. D. P., Tingsryd ........... . 

36~. E. F., Herrljunga . . ....... . . 

36l. A. ~J....... . .............. . 

362. 	 A. J., Vänt'ors, »offerdagen» .. 
364. 	 »Dcn 14 mars » .... . ....... . 


15:
10:
10:58 
24:71 

30.: 
35:

187:
25:
70:

40:
15:

37:50 

20:
25:
25:
5: 
5: 

50:
7:50 


10:
50:
10:

7: 

50:
2:50 

50.: 
1000:

16:10 

300.: 

5: 
25:
5: 

150:
80:26 


156:
25:
5: 

35:

350: 
5:58 


10:
5: 

10:
15:

365. 
366. 

367. 
3G8. 

369. 
370. 

371. 
372. 

373. 
374. 

375. 
37ö. 

377. 

378. 

37~) . 

380. 

38 l. 
382. 
:383. 
384. 
385. 

388. 

389. 

390. 

391. 
392. 
393. 

394. 

395. 

397. 
398. 
399. 

400. 
40'1. 
4'02. 
4'03. 

404 , 
405. 

S. H., Orsjö .... . ....... . .. . 
G. J., Råsunda, » till tacksägel
se- o. bönedagen 14/3» ..... . 
H. E., Sävsjö, »tackoffer» ... . 
L. H., Uppsala, »blommor på 
älskade Judiths grav 9 mars» 
N. A., Brunflo ............. . 
H. J., Leksand, till »minnesda
gell» ...................... . 
F. P., Björklinge » 14 mars » .. 
Koll. vid Kinaliinksmöte 10/3, 
gm A. V., Piteå ............ . 
A. N., Vistträsk ............ . 

M. B., Fors stil, » Morbrors 
miune» ........... . ........ . 
Kinaiänkarna i Sthlm, sparb. 
Ö. H. K. U-d: Näsby Ung
domsf. sparb.-medel 11 :41, 
Vetlanda U. 14-mars offer vid 
M. Lindens besök 438:12 .... 
M. E., Ersnäs, till H. o. S. 
Erikssons underh. . ........ . 
Efter avI. EmIlIa Gllsl'afsson, 
Liclköping ................. . 
E. o. 	 J. R., »tackoffer» ..... . 
H. H., »ett litet tackoffer» gm 
G. J., Hällestad .. . ...... . .. . 
T. K., Storbrännan, »14 mars » 
B. F., Duved, d:o ......... . 

A. H., Grycksbo, d:o ....... . 

N. H., sparbössa . . ......... . 

Offer vid 14 mars mötet i 

Sthlnl ..................... . 

D:o vid Norrköpings-länkar
nas samkväm 14 mars ..... . 
»Til1 farbror Folkes minne, 
14 mars » .................. . 
E. A., Söderköping, »på offer
dagen» ................ . ... . 
Kinakretsen, Karlstad ....... . 
A. O., Nordcrön . .......... . 

I. K., Linköping, till E. Videns 
underh. . .. . ....... . ....... . 
Onämnd, till Hanna \Vang 
50:-, till Elna Lenells llllderh. 
50:-, gm I. P., Vejbyslätt .. 
B. o. N. S., Laxviken, på bönc
dagen ..................... . 
S. A., Refteled . ......... . .. . 
Malmölänkarnas offerst. 14/3 
»Hemmeb, Östersund, till S. 
lVI. K:s böne- o. offerslund " 
Tånnö kyrkl. s);krets ....... . 
J. G., Hbg, 14 mars . . ... . ... . 
Lällkmäte i Obbola, 14 mars .. 
Kinavänner, samlade till 111 is
sionsstund 14 mars på Berg
gården, Hoverberg ......... . 
Kinakrelscn, Lund, 14 mars .. 
Koll. i Råå missiollshus " __ .. 

20:

10:
100:

25:
25:

10:
14:

50:
25:

5: 
50:26 

449:53 

10:

1338 :73 

100:

5: 
15:
10:
10:
48:5å 


1440:30 

70:

5: 

10:
60:

100:

10:

100:

25 :
5: 

128:75 

36:50 

50:
25:
36:GO 


50:
27 :--:
40:
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406. 
410. 

411. 
412. 

413. 
414. 
417. 

418. 
419. 
420. 
421. 

422. 
423. 
424. 
425. 

426. 
427. 
428. 
429. 
430. 
431. 

432. 
433. 
434. 
435. 
436. 

437. 
438. 
439. 
440. 
441. 
-H2. 
443. 
444. 
445. 
446. 
447. 

448. 
449. 
450. 

451. 

452. 
453. 
454. 
455. 
4::)7. 

458. 

Klippans K F. U. K, 14 mars 
L. M. F., till Frida Prytz o. 
Maria Nylins underh........ . 
G. A., Pilagården . .......... . 
E. J., Boden, till J oh. Aspbergs 
underll. ................... . 
A. K, Alingsås ............. . 
E. o. G. Fbg, d:o ........... . 

S. M. K:s syfören., Malmö, 14 

mars offer 300:~, stora sparh. 

40:- ..................... . 

Koll. vid symöte Laxå .. . .. . 
»En vän till S. M. !C » ..... . 
E. C., Sthlm, 14 mars ...... . 
»Tillägg till 14 marsoffer» gm 
L. B., Björköby . . ...... . .. . 
Linneryds Mfg .. . ......... . 
M. L., Sthlm ............. . 
Koll. Anten 7/3 ........... . 
Söndagsskolbarnens sparb., 
d:o . . ....... . ............. . 


Missionssyfören. , Värna · 13/3 
Koll. i Grebo skola 14/3 . ... . 
M. L., »14 marsgåva » ....... . 
Grebo D. U. F ............. . . 
Värna »kyrkkaffe » 15/;3 ..... . 
Solglimtarna o. Juniorerna, 
Värna ............. .. ...... . 
Koll. iStäckö 17/3 .. .. ... . . . 
D:o i Bärsbo 18/3 .......... . 

D:o Värna skola 18/3 ...... . 
Värna Kyrkl. syför., koll. 19/3 
Koll. o. resebidr. K. F. U. NI:s 
Östra Distr. konf. i Non'kö
ping 22/3 ................. . 
J. G., ,\ng ........ .. ....... . 
Koll. i Skillingaryd ..... . ... . 
A. o. A. W., d:o ........... . 

Koll. i Hagshult ........... . 

A. o. G. A., d:o ............. . 

Kinesernas Vänner, Värnamo 

R. B., Bor ................. . 

Koll. i Hörle ... .. .......... . 

D:o i Hok ................. . 

K. S., d:o ................ . . 
Mfg i Ulriksdal, Björköby, re
sebidr. .................... . 
Ch. o. E. W., Björkö})y . . ... . 
Koll. i Björkö, d:o ......... . 
Fam. J., d:o, till Anna Rylan
ders minne ................ . 
D:o L., d :0, i st. för blommor 
vid d:os grav .............. . 
L. B., I3jörköby ............ . 

Koll. i Naglarp, d:o ........ . 

L. o. A. B., d:o ..... . ....... . 

B. A., Klevshult .... . . . .... . 
R. E., Vebomark, »e U litet 
tackoffer på S. M. K:s böne
dag» . . .... . ... . ........ . .. . 
Syskonen B., »en blomma på 
graven vid våra föräldrars 
100-årsdagar 3 & 11 mars », 
gm A. YL, Flisb)' ......... . . . 

38:

900:
10:

50: 
10:
10:

340:-
15:
20:
50:

15:
25:
15:
39:75 

17:57 
12:60 
27:25 
10:

100:
26:~ 

5:26 
8:78 

10::33 
13:17 
2')' 

75:
10:
47:

100:
50:
10:

100:
25:
21:
13:
25:

10:
5: 
7: 

85:

10:
5: 

20:25 

10:
10:

50:

20:

459. 
460. 
461. 
462. 

463. 

464. 

465. 
466. 
467. 

468. 
469. 

470. 
471. 
472. 
473. 
474. 
475. 
476. 
477. 
478. 
479. 
480. 
481. 
482. 

483. 
484. 
486. 

487. 

488. 
489. 
490. 

491. 

49-2. 
493. 
494. 
495. 

496. 
497. 

315. 

317. 

322. 

Karlstorps Västra l\Hg . .... . 
»Atergångspengar» ......... . 
Torsås kyrkl. missionssyfören. 
Boda Södra MissionsförsamI., 
offergåvor 25/3 ............ . 
K. K., Leksand, till Elna Le
nells 

Från 

hamn 

Koll. 

]):0 i 

D:o 

Kr. 15.993:77 

Särskilda ändamål. 
Murjeks småskola kl. 2, till 
Maja Lundmark att anv. bl. 
barnen ............... . ..... 2:81 

H. o. E. J., Jkpg, till r. Ring
berg 100:-, E. Bergquist 

100:- , E. Dahle 100:- , att 

a.nv. efter gottf., som hjälp i dyr-

hd .......... . .. .. .......... 300:
A. B., Duvbo, till r. Ackzell 
för kvinnoverks . i Tali . .... : 5: 

underh. . ............. . 
Offerdag,e n i Skellefte
8/3 ................. . 

i Uureå .............. . 
Yttervik ... . ......... . 

vid symötet i Medle vid 
Lisa Bloms besök .......... . 
D:o vid möte i Medle vid d:o 
Vid Offerstunden i Skellefteå 

15/3 .... . .. . .... . .. . ....... . 

Burträsks Mfg ............ . . 

Koll. iN. Bergfors ......... . 

D:o i Ersmark ...... . ...... . 
D:o i Kusmark ..... ..... ... . 
D:o i V:a Hjoggbök- . ... .. . . . 
D:o i Fahlmark ........... . 
Från symöte i Obbola .. .. .. . 
Koll. på Länkmöle i d:o ... . 
D:o på d:o i Umeå ......... . 

D:o i LuLh. j\'Iissionshuset, d:o 
H. O. , Örviken ........... .. . 
»Almas o. Annas 14 marsgåva » 
Testamentsmedel efter framI. 
fröken Klara E. Engslröm, 
Stockholm ...... . .......... . 
N. o. E.- E., Gummark ...... . 
A. A., Gisselås ............. . 

B. L., »del av min första av

löning», till Ebba Videns un

derh. ....................... 

Böneringen, Karlskrona, » 14 

mars offer» ...... . ........ . 

H. J., H-ok ................. . 

»En länk» ...... . ....... . .. . 

S. B., Knislinge, i st. för blom
mor vid Octavia Anderssons 
bår ....................... . 
C. N., .efterskörd till offerstun
den, gm A. B., Skellefteå ... . 
C. J., Järnboås . .. ........ . 

E. D ., gm d:o ............. . 

M. W., gm d:o ...... . ...... . 
De Ungas Förbund, Edsbyn, 
till Runa Häggs underll. .. . . 
E. S., Rödjelläs ............. 

A. J., Österäng ...... .. ...... 

25:
5: 

30:

142:

5: 

357:35 
58:35 
91 :5;} 

49:
43:54 

1811 :50 

50:
33:57 
31:90 

29:
28 :25
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181 :12 
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333. »HikeL är diLL », Lill G. Carten, 
att anv. efter gottf. .......... 25:

334. 	 Fören. »Fcmöringell », för en 
kinesflickas underh. ......... 5:

340. 	 E., till N. Styrelius, att auv. 
,enI. överensk. .... . ....... .. 10{):

:341. I. A. l\L, till 3 evang. underh. 300:
357. 	 Från klasserna 3:a, 2b, 1b, Bu

reå skola, vid G. Gustafssons 
besök, till biblar åt :Kinas barn 14:

3(\3. 	 »Med tack till Gud för vad han 
gav vårL svenska folk 14 
mars», till AsLrid Håkansson, 
till uppmuntran i arbeLet i des
sa svåra tider .............. 50~-

.:386. . Onämnd, till de hungrande o . 
lidande barnen i Kina 500:· 

387. 	 J. A. V. P., Mönsterås, till E. 
Dahle, M. Nylin, J. Ac~zell, M. 
P,etlersson, L Aspberg och D. 
Nordgren, att anv. efter gottf. 60:

396. 	 S. T., Nockeb)', till bibelkv. 
underh. i Yungtsi ........... 50:

407. 	 E. J., Vetianda, till G. Carlen, 
alt anv. efter gottf. .......... 50:

408. 	 L. M. F., till F. Prytz, för » Ut
sökt blomma » ......... . .... 10:
D:o till Lisa GusLafsson, till 
bibelkv. underh. .... . ....... 150:

415. 	 L W., Sthlm, sparb., till R. 
Häggs flickor ............... 6:05 

4113. A. P., Grebo, till J. Ackzell, aU 
anv. efter gottf. ............ . 10:

4;)6. B. A., Klevshult, till bamh. i 
Sinan ..... .. . . ......... . ... 10:

-4,85. E. L., Uppsala, till Lisa Gus
tafssons 	 verks. ............. 25 : 

Kr. 1,647 :36 

Allmänna missionsmedel 15.993:77 
Särskilda ändamål 1,64.7:36 

~:a under mars mån. 1942 Kr. 17,641:13 

~Ied varm t Lack till varje givare! 
» Varen J'rimodiga ochof'örJ'ärade i edra 

hjärtan, alln I, som sätten edert hopp till 
Herren. » Ps. 31: 25. 

Gr1vnr till ilIissionshe1ll11let i Duvbo. 
Januari- mars 1942. 

Kontant: A. H. , Stensjön, 10:-; Hemmets 
bössa, 11 :-; »L.)), 10:-; ,Hemmets bössa, 
18:-; D:o, 11:- . 

In natura: A. C., Stockholm, 1 sockerskål, 
1 glaskanna, 1 löpare , glasskål. 

Med varmt tack till varje givare! 
»Herren skall giva oss vad gott är, och 

vdrt land skall giva sin gröda .» Ps. 85: 13. 
Lisa Lundberg. 

Missionstidningen 

Sinims Land, 

organ för Svenska iVlissionen Kina, 

utkommer 1942 i sin 47:e årgång. 

Tidningen utkommer med 20 nummer om 
året. Den innehåller uppbyggelseartiklar. 
brev från missionärerna, berättelser frår: 

missionsfältet, meddelanden om hemarbetet 
och missionsnotiser från olika fält. 

Tidningen kostar: helt år kr. 2: 50, halv~ r 

kr. I: SO, ett kvartal kr. O: 90. 

Till utlandet kostar den kr. 3: - pr år. 
Prenumeration kan verkställas på posten 

men det ställer sig fördelaktigare för Missio· 
nen om den verkställes på vår Exp., Drott 
ninggatan SS, Stockholm. 

Provnummer sändas på begäran gratis och 
portofritt. 

Redaktionen. 

INNEHÅLL: 
:l)Hans uppståndelses kraft.» - Det senaste jag hört från fältet. - Från Red. o. Exp. - Från 
missionärerna. - En tjänst i det fördolda. - Ungdomens avdelning. - Daggryningens offer~ 
dag. - Insänd litteratur. - Från När och Fjärran. - Redov. - Missionstidn. Sinims Land. 

Expedition: Drottninggatan 55. Telegramadress: "Sinim", Stockholm. 

Telefon: 104459. 10 5~ 73. Postgirokonto n:r 502 15. 


Boktr. A.-B. P. A. Palmers Eftr. 
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ANSVARIG UT~IVARE: M. LINDeN. 

:»SANNERLIGEN, GUD ÄR GOD MOT 
ISRAEL.» 

P s. 73: 1. 

"Sannerligen, Gud är god mot Isra
-.el", så börjar den 73:e psalmen i 
Psaltaren, och vi Ifå i fortsättningen 
ett starkt intryck av den inre kamp, 
-som föregick konstaterandet av detta 
faktum. Psalmisten Asaf hade så när 
stapplat, hans steg hade varit nära att 
:slinta. Det hade synts honom som om 
'Gud i stället var god mot de ogudak
-tiga. De växte till i makt. Med 
'sin mun stego de upp i himme
len och deras tunga for fram på 

. jorden. Problemet blev alltför svårt 
för ' psalmisten att begripa, till dess 
ban trängde in i Guds heliga råd
slut. Då fann han, att de ogudak
tiga trots all skenbar framgång voro 
ställda på slipprig mark och skulle få 
cen ände med förskräckelse. Gud var 

god mot Israel. Gud var deras hjär
tas klippa och deras del evinnerligen. 
Och när de hade honom, behövde de 
ej fråga efter något på jorden. Om än 
kropp och själ försmäktade, ägde de 
Gud, Gud som var himlens stora rike
dom. Israels del var den bästa delen. 

Asaf kunde vila vid att Gud var god 
mot Israel, då han aktade på vad som 
var av förblivande värde. De ogudak
tigas framgång skulle /få en ände med 
förskräckelse. Därför var den ur evig
hetssynpunkt värdelös såsom en dröm. 
Men de som ägde Gud hade en rike
dom, som förblev i evighet, en del 
evinnerligen. 

I Nya Testamentet möta oss också 
påminnelser om det som är av förbli
vande värde. I I Petr. I: 18, 19 se vi, 
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att t. o. m. silver och guld är med 
bland de fö'rgängliga tingen. Inte ens 
jordens ädla metaller äro annat än för~ 

gängliga ting. Och därför dugde de 

ej såsom lösepeIliIling från vandeln i 
fåfänglighet. Därtill krävdes något av 
oförgängligt värde: Kristi dyra blod. 
- "Sannerligen, Gud är god." Då för

gängliga ting ej voro nog att lösköpa 
oss, gav han ut en oförgänglig löse
penning. "Så älskade Gud världen, att 
han utgav sin enfödde Son, på det att 
var och en som tror på honom skall 
icke förgås, utan hava e v i g t liv." 
(Joh. 3: 16.) På detta sätt ' kunna vi 
vara med bland dem, som äro "födda 
på nytt, icke av någon förgänglig säd, 
utan aven oförgänglig." (I Petr. I: 
23.) Vi äro lösköpta från vandeln i 
fåfänglighet med Kristi dyra blod. 

Må vi då ej glömma, att vi äro fri- , 
köpta från denna vandel, ja, må vi 
minnas det så, att vår vandel blir i 
överensstämmelse med denna san
nings höga kallelse! "Renen edra sjä
lar, i lydnad för sanningen, till oskrym
tad broderlig kärlek; och älsken var

'andra av hjärtat rped uthållig kärlek, 
I som ären födda på nytt icke av nå
gon förgänglig säd, utan aven oför
gänglig." (1 Petr. I: 22, 23.) "Kristi 
kärlek tvingar oss - - -. Han har 
dött för alla, på det att de som leva 
icke mer må leva för sig själva, utan 
leva för honom som har dött och upp
stått för dem." (2 Kor. 5: 14, IS.) 

"Sannerligen, Gud är god." Må den 

sanningen bli allt mer och mer levan
de för oss, så levande att vandeln ge
nom den blir förändrad! 

M a r t i n L i n d e n. 

Två Missionens vänner, som 
fått hembud. 

Flera av vå r missions kii r~. V,ll1ller 
ha förra å ret och u,nder ' detta nya (te 
få tt up.pbrot t~orcler och gå tt a_tt va ra 
med Herren alltid. 

Fröken Ehn Ling-f,fTcnnerus, Lic1kö
ping, har under många flr i stur k~ir

lek och offervillighet tagit de l i arbetet 
för V[Lf mission. Hon \'ar mycket god 
\' ~in med fru Gerda CarJ ell och följde 
hennes arbete med stort intresse. I 
föreningen »Senapskornet» har hon va
rit en av de ledar..de krafterna. Dessa 
vänner arbeta för S. ?vI. K .. och i den 
na gärning 'var det Elin L 'ing-vVcnne
rus ' hjärtegl~idje att göra sin insats. :\fu 
är tomn,mmet stort bland de y~innerna 
och för oss alla som stodo henne n;ira. 
Gud ,~are tack för hennes mis sionsgär
ning! 

D å vi si sta gången triiffades, något 
mer än en mi\nad 'innan hembudet kom. 
fingo vi gemensamt bära fram våra 
missionärer och hela verket inför Gud. 
G ripande var det , att höra henne tac
ka Gud för att hon fick tro på Jesus 
Kristus och syndernas förlåtelse. Nu 
har tron fi\tt bytas ut i åskådning, 

* 
Fröken Anna Johanssou, Köping, 

var också en vän, som under en lång 
följd av år stod vå r mission mycket 
nära. Nästan varje m:'i.nad har hon 
stått i kontakt med oss hä r på expo Nu 
blir det förunde rligt tomt efter de kär
leksful la häl sningarna och gåvorna. 
Men vi tacka Gud för vad han givit oss' 
genom ~. in trogna tjänarinna. 

En av vännerna i Köping skriver: 
»Fröken Anna Johansson, Framnäs, 

Köping, har slutat sina dagar. H on in
somnade lugnt och stilla i tro på 'sin 
Fr;il sa re på kvällen elen I3 april. 

Sol var det över Anna Johanssons 
liv, sol spriddeIlOn var hon gick fram, 
och sol ~ar det över hennes färd från 
hemmet, sina kära och oss alla. Gud 
tillät vårso len giva sitt vackraste öyer 
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Fro'ken Anna Johansson utanför sin villa 

Framnäs, Köping. 


denna hennes dag. Saknaden och tom
heten efter fröken Johansson kommer 
att bliva stor ibland oss, ty hon var 
medelpunkten i vår krets. Ofta samla 
d e hon oss till möten, och alltid gav 
hon av sitt rika förråd. :Missionen var 
hennes allt. Våra missionärer kände 
hon och hade reda på var de arbetade. 
11issionskartan hade hon korrekt i sitt 
minne. Att höra henne bedja var en
bart det en g udstjänst, och i våra an
·daktsstunder, vi lka jag under flera år 
hjälpt henne med, gjorde hon alltid go
da och välsignade inlägg. - - Vi 
skildes i dag med det beslutet , att vilja 
fortsätta där Anna Johansson slutade, 
och hennes minne skall alltid leva bland 
oss såsom det ljusaste av alla min
nen. - - - -

Arthur Sandberg.» 

Herren giver och han tager. l u bed
ja vi , :;:ttt han i sin stora kärlek måtte 
fylla dessa tomma platser. 

' ., L1:sa Blom. 

Bönemöten för S . . M. K. 
J5ÖllfJ/l.ijfen för Svenska lVlissionen 

lZina lullles 'liaJ'je tisdag och fredag på 
.ll-ission ens expedit1·on.. Drottninggatan 
.')J, Stockholm. På tisdagarna börjar 
bönen/ötet kl. 7.30 e. m. och på fr eda
p:anw · l,~ l. 2· e. m. JVlissionsvännerna häl
~~ a s varmt v;i:llwmna till dessa bönestun
(kr. 

J1ä lörbönen aldrig tystna! 

KinaIänkarna -i Stockholm 

samlas torsdagen den 7 l1Wj kl. 7 e . m. 
på S. J\1. K:s expedition, Drottningga
tan SS. /l Ila. v armt 'viilk.omna! 

Inackordering på Missionshemmet. 

G~istc r mottagas för längre OC ~1 kor
tare tid på :Mi ssionshemmet i Duvbo. 
N ärmare upplysningar hmnas av hus
modern: fröken Lisa Lundberg, adr. 
NIissionshemmet Duvbo, Sundbyberg 2. 

Tel. 28 20 13. 

S. 	M. K:s årshögtid. 

Vid Kristi himmelsfärdsdag hoppas 
vi att även i å r få fira \' ~lr årshögtid 
och avge årsberättelsen för vå rt 55:e 
verksamhetså r. Mötena hållas den 13
16 maj. De t skulle vara en stor glädje 
och uppmuntran för oss, om många av 
våra vänner kunde komma med och del
taga i högtiden, och vi rikta därför 'nu 
till dem en varm inbjudan att närvara. 
11å vi Od;:S ~l alla bedja Gud välsigna års
mötet och vid det rikligen uppmuntra 
och stärka oss. Program kommer att in
föras i nästa nummer av vå r tidning. 

S. M. K:s Bibel- och Ungdomsveckor. 
Ä ven under kommande sommar hop

pas vi att kunna anordna å tminstone en, 
kanske två Bibel- och Ungdomsveckor. 
Beträffande. en sådan »vecka» ha pla
nerna nu klarnat tillräckligt, för att vi 
skola kunna lämna ett förberedande 
meddelande. 

Den kommer, om Gud låter våra pla
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ner förverkligas, att anordnas på H ols
bybrunn i Småland och börjar med sam
ling på e. m.' fredagen den 19 juni och 
fortsätter t. o. m. midsommardagen; 
alltså sker avresan från H olsb'Y- . 
brunn på morgonen den 25 juni. 
Priset blir kr. 4 :25 per dag för hel 
inackordering. Härtill kommer en in
skrivningsavgift på 3 kr. till hjälp för 
omkostnaderna vid mötet. Närmare 
meddelanden härom införas i komman
de nummer av denna vår tidning. 

Må särskilt ungdom söka .komma 
med på vår »vecka», och må vi alla 
hjälpas åt att få deltagare i den! Bedjen 
också Gud sända de rätta d~ltagarna och 
leda oss i allt , som ror anordningarna 
för »veckan»! 

* 
Bedjen för vår ·konung, vårt land och 

folll ! Glömmen ej heller att bedja tör 
dem) som sakna l11,yclcet av det S0111, Gud 
av m/d låter oss äga! 

Om jag ägde några miljoner kronor! 
- Om jag ändå hade en stor sum

ma pengar, suckade Alice. Det är så 
mycket, SDm jag då skulle göra. Jag 
skulle inte använda pengarna för egen 
räkning. Nej, jag skulle hjälpa andra 
människor. Jag skulle låta bygga upp 
ett stort missionssjukhus någonstans i 
Kina och underhålla läkare och sjuk
sköterskor och naturligtvis någon mis
sionär. Jag önskar, att jag hade några 
miljoner kronor! 

Detta var inte första gången, som 
Alice Holmquist hade försjunkit i fan
tasi e r om allt det hon skulle göra, om 
hon vore rik. Hon var varmhjärtad och 
givmilld och älskade att höra talas om 
missionens verk. Hennes långa, ljusa 
hår yrde omkring henne, när hon i sin 
iver slog omkring sig med armarna. 
Och hennes ögon lyste av otålighet. Vad 
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kunde hon väl göra med några få kronor 
och små anlag - vad kunde hon göra, 
när hon hade så· liten tid till övers? 

Alice var ensam Qch ändå tyckte hon 
sig höra en röst, som sade: »Du har ,:n 

. sedel.» . 

. - Ja, jag har en femkronesedel, som 
jag har fått av farbror John. Han sa
de åt mig, att jag fick köpa någonting 
för den , som jag önskat mig men jag vet 
ännu inte, vad det skall bli. Och inte är 
det tillräckligt mycket att skicka til[ 
missionen i Kina. 

Just då kom brevbäraren med 'ctt brev· 
till Alice. Det var från en kvinnlig 
missionär i Kina, som fick sitt under
håll ifrån den församling, där Alice var 
med. Hon skrev och berättade, hur ·cn 
femkronesedel kunde förvandlas till mel
lan femton och tjugu kinesiska dollars, 
och fastän priserna i. Kina hade stigit, 
var värdet aven kinesisk dollar ännu 
jämförelsevis högt. Alice blev inte rik
tigt intresserad, förrän hon läste, att en 
kinesflicka kunde få gå i en kristen sko
la i flera månad,er för det priset. Hur 
mycket betydde det inte, när man kunde 
sände ut ·en grupp entusiastiska kines
ungdomar med livets budskap till hund
ratals fridlösa människor, som vandra
de utan hopp. När Alice hade lagt ifrån 
sig brevet, hörde hon åter samma ord: 
»Du har en sedel. » 

Alice brukade bedja varje dag och I ~i
sa i sin bibel, men i dag hade hon få tt 
göra en ny upplevelse. Hon läste i 2 

Kor. 8: 9, där det står: »1 kännen j u 
vår Herres, Jesu Kristi, nåd, huru han, 
~om var rik, likväl 1Jlev fattig för eder 
skull, på det att I genom hans fattig
dom skullen bliva rika. » 

Då Alice reste sig upp ifrån bönen, 
hörde hon åter hur en röst sade: »Du 
har ·en sedel. » 

Därför sökte Alice följande morgon 
upp ·en gammal dam, som i si n ungdom 
varit ute i Kina som missionär. Det var 
hennes brinnande intresse för ·]Ch kär
lek till missionens verk, som hade gjo rt 
Alice så entusiastisk för missionen. 

- Hur bär man sig åt, när man skall 
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skicka pengar, till Kina - när det inte 
är mer än fem kronor, frågade Alice. 
Det kan man väl inte, eller hur? 

- Visst går det. Jag har lagt in en 
sedel i varje brev, som jag har sänt till 
Kina under fyrtio år" och ingenting har 
kommit bort, fastän det annars ibland 
händer, att post inte når fram till be
stämmelseorten i landet långt borta*. 

Alice lade in sin sedel i ett kuvert och 
skrev på en hälsning och skickade sedan 
iväg det till missionär Sargent i Kina. 
Sedan hörde inte Alice längre rösten 
säga: Du har en sedel. N u sade rösten 
något annat: »Du har Mig.» 

Tre månader senare fick Alice ett 
brev ifrån Kina, som berättade, att en 
mörkhyad femtonårig kinesflicka fick 
gå en termin i bibelskolan genom Alice 
Holmquists gåva. Den flickan skulle 
sedan, när hon kom tillbaka till sin hem
by, hjälpa till vid en utstation till den 
stora missionsstationen. Det låg '2tt kort 
av flickan i brevet. Han Shu-ming vann 
genast Alices hjärta genom sitt leende. 

* 
- Om jag ändå hade gott om tid, 

suckade Alice för sig själv '2n annan 
gång. Då skulle jag försöka göra något 
för de små barnen eller för någon gam
mal människa, som behövde min hjälp. 

Men mina läxor taga ofta så lång 
tid, och så måste jag hjälpa till hemma 
ibland, och så är det inte mycken tid 
kvar. Jag önskar, att jag hade mera tid. 
Då hörde Alice rösten igen: »Du har åt
minstone en timme om dagen till ditt 
förfogande», sade den. 

Alice tänkte på, hur Han Shu-ming 
säkert redan var i arbete i sin by som 
en riktig missionär. Hon kom i den 
stunden att tänka på, att det bodde en 
gammal blind kvinna i huset bredvid. 
När Alice för andra gången hörde rös
ten påminna om, att hon hade en timme 
till sitt förfogande, begav hon sig iväg 
till den gamla. För var vecka, ibland 

'" Bättre är säkert att sända beloppet till 
en missionsexpedition och be dem sän
da ut gåvan. (Red. anm.) 

flera gånger, besökte hon henne och läste 
för henne eller samtalade med henne. 
Alice fick höra talas om underbara upp
levelser, som kvinnan varit med om. 
Hennes liv hade varit rikt både på gläd
jeämnen och lidanden. Alices livsgläd
je och ljusa syn på livet ingav nytt mod 
och ny tillförsikt för det liv, som hade 
blivit fyllt av bitterhet· över ensamhet 
och plågor. Alltid när Alice hade varit 
och besökt den gamla, hörde hon rösten 
inom sig säga: »Du är min.» 

* 
När Alice var sjutton år, började hon 

i en missionsskola, ty hon ville i allt föl
ja sin Frälsares ledning. Äl111 u ville hon 
göra stora ting. Ännu önskade hon, att 
hon ägt miljontals kronor, och ännu ön
skade hon, att hon skulle ha gott om tid. 

Första veckan i skolanhöllos evange
listmöten. Vädjan till de unga att giva 
hela livet i Jesu tjänst var mäktig. Alice 
Holmquist hörde kallelsen, men den tan
ken hade gripit henne: Om jag ändå 
hade något att komma med. Om jag vo
re riktigt begåvad. Det behövdes, att 
stora ting skedde här i världen. Jag är 
så svag. Jag kan knappt uträtta någon
ting. rvfin hjälp betyder just ingenting. 
Om jag bara 

Rösten sade: »Du har ett liv.» I mö
tet den kvällen var texten 2 Kor. 8: 9 
- »1 kännen ju vår Herres, Jesu Kristi, 
nåd, huru han, som var rik, likväl blev 
fattig fÖT eder skul!, på det att I ge
nom hans fattigdom skullen bliva rika.» 

Alice rest·e sig upp ifrån sin plats. 
Hennes ansikte strålade som av ett nytt 
ljus. Det sjöng och jublade inom ,henne: 
»Du har liv; överflödande liv, evigt liv. 
Jag har utvalt dig och jag har hestämt 
om dig, att du skall gå åstad och bära 
frukt, rik frukt.» 
(Ur »Evangeliskt Vittnesbörd».) 

Duger jag till missionär? 
Av Lars Dahle. 

Har jag den duglighet som krä \'es 
eller har jag förmåga till att så små
ningom skaffa mig den? 
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Detta är . en fråga. som man all tid 
bör ställa sig inför, då det gäller att 
välja en livsuppgift; huru mycket me
ra behöva vi ej då ställa oss inför den, 
då det gäller hednamissionärens gär
ning, som ställer så stora krav på oss. 
Vi se ju också, att den förste och störs
te hednamissionären , med blicken på 
sin oändligt stora och vanskliga upp
gift, frågar: »Vem är nu skicklig här
till?» - Den fr~tgan besvarar han se
dan själv sålunda: »Den skicklighet vi 
hava kommet' från Gud.» (2 KOL 2: 16 
samt 3: 5·) 

Ja, det är sant, att skickligheten för 
all god gärning - och icke minst för 
eri missionärs stora och övermåttan 
vanskliga uppdrag - behöver komma 
från Gud. wIen därmed är icke frågan 
för den enskilde om hans duglighet för 
en sådan gärning besvarad. För oss en 
och var är ju frågan den, om Gud har 
mehat, att just vi skulle träda in i en 
sådan uppgift. 

Alla kri stna äro förvisso bestämda 
till att vara med i arbetet för Guds ri
kes utbredande i världen, alltså till att 
vara medarbetare i missionsgärningen, 
men alla kunna icke bliva missionä
rer. Därtill kräves särskilda gåvor, bå
de naturgåvor och nådegåvor, och här
till kommer också vad som kan för
värvas genom de för missionärskallet 
erforderliga studierna. Av dessa tre 
förutsättningar äro naturgåvorna och 
nådegåvorna det mest betydelsefulla . 
Äger män dem, kan mycket uträttas 
också i missionsarbetet, även om kun
skaperna äro mycket små, . fastän man 
ej hellet- i denna tjänst kan få för myc
ket kunskaper. 

Till de för en missionär nödvändiga 
naturgåvorna hör i lekamligt hänseen
de en god hälsa och nödvändig styrka 
för att kunna uthärda missionsfältens 
klimat och missionärslivets strapatser. 
Härtill kommer »andliga naturgåvor», 
bland vilka särskilt må nämnas en nå
gorlunda god begåvning och möjlighet 
att tillägna sig t. ex. främmande språk, 
vilka ju äro av särskil t stor betydelse 

för missionären , sum skall förkunna 
cvangeli um på främmande tungomål. 
Jag har i detta sammanhang funnit, att 
man ej får dra alltför bestämda slut
satser' a\Cerfarenheter, gjorda vid rent 
bokliga språkstudier. Det har nämli
gen ute på missionsfälten visat sig, att 
somliga, som syntes ha mycket lätt för 
teoretiska språkstudier, ej voro särskilt 
snabba, då det gällde att lära sig tala 
det främmande språket, under det att 
andra, som voro svaga i sitt teoretiska 
språkstudium, lärde sig at,t. tala det 
främmande språket bättre och snabba
re än någon av kamraterna, emedan de 
hade ett gott språköra och en böj tig 
tunga samt en särskild förmåga att 10c
ka ut språket ur de inföddas egen mun. 

Dessutom är det ju naturlig begåv
ning av många olika slag, som ha stor 
betydelse för en blivande missionär, 
men som det icke på förhand är så lätt 
att avgöra om man äger eller icke . Det 
är t. ex. av den största betydelse för en 
missionär, att han har en goel anpass
ningsför111,åga} så att han kan finna sig 
tillrätta i helt och hållet främmande 
samt ovana förhållanden, och att han 
har god o11ldömesfönr/'åga} så att han 
skarpsinnigt och klarsynt kan bringa 
reda i de många olika förhållanden, 
som han tvingas in uti. 

wIissionären behöver förmåga att 
rätt bedöma männislwr och att visligt 
umgås med del1,t som han träffar, huru
dana de än äro och vilken samhälls
ställning de än inneha. Han bör ha ett 
'vinna1tde sätt} eftersom ju hans upp
gift är att »vinna människor». (2 Kor. 
5: I I.) Han bör också ha förmåga att 
planlägga och organisera ett arbete, 
och han är i stort behov av seg uthål
lighet} som icke släpper taget, huru 
mörka omständigheterna än äro. Han 
bör med , andra ord kunna arbeta vi
dare j bön och tro under de mest för
tvivlade förhållanden, där ingen för
hoppning finns bör han ändå kunna 
hoppas och tro, (Rom. 4: IR), allt un
der tålig väntan på Herrens tid. Det 
sistnämnda är icke det minst viktiga. 
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En erfaren missionsledare har sagt: 
»En missionär är el~ männislw) som har 
lärt S1'g att vänta.» - Det har också 
stor betydelse om han av naturen har 
ett gott humör och e tt förhoppnings
fullt sinnelag, så att han ej ser för 
mörkt på vad som kan möta honom. 

(Ur »Tilbakeblikk på mitt liv » efte r 
»Korsmerket » .) 

Inbjudan till syföreningsdag. 

Sverige har alltjämt den stora förmå
nen att så gott som obehindrat kunna 
fullfölja missionsgärningen, medan de 
flesta ~ndra missionerande folk äro helt 
avstängda frå n sina missionsfält. Detta 
är för oss ett ämne till stor tacksamhet, 
men medför ä ven ansvar. 

, Svenska IJissionsrådets Kvinno
k01'n111itte. 

vill härmed inbjuda alla i Stockholm ar
betande missionssYföreningar och deJ'as 
ledare) representerade de olika missions
organisationerna, till en dags gemen
sam samling omkring missionen, onsda
gen den 6 maj. 

PROGRA1'I. 

Kl. r e. m. i Betlehemskyrkan, Sergel
gatan . 

Föredrag av r) Fru Signe Walder.' 
En kvinnlig pionjär på missionsfältet. 
2) Fru Ester Nyström,: Tre kinesiska 
livsbilder. 3) Fröken i11ärta Josephson: 
Indiens kvinnor. 

Kl. 7.30 e . m. i Blasieholmskyrkan. 

Föredrag av r) Professor K. B. West
11tan: Svensk kvinnogärning i missio
nens tjänst. (Något ur syföreningarnas 
historia). 2) Redalctör A. Svärd: Kvin
nor på Missionsfälten. 

Alla intresserade inbjudas! 

Kollekt upptages för omkostnaderna . 

Boken om Erik Folke. 

Uncler den gångna vinter.n har under
tecknad haft tillf~i.lle att använda denna 
bok för högl~isning i en miss ionskrets, 
och intrycket var starkt. Den hemgång
ne gudsmannen blev så levande för oss, 
som om han personligen stått inför oss 
och berättat om sitt liv, om umbäran
den , lidanden och sv[trigheter av alla 
slag men också om underbar hjälp, kraft 
och seger. Ty framför allt är detta ett 
vittnesbörd om Guds ledning. Man kän
ner, att Erik Folke aldrig tog ett steg i 
egen kraft, att han a lltid vandrade med 
s in hand i Guds: därav det ljusa glädje
skimmer, som var oskiljaktigt från Erik 
I"'~olke, därav också den oemotståndligt 
fängslande makt, hans personlighet ut
övade. Så blev han i all sin ödmjuk
het en storman i andens värjd, så 
blev hans liven hjältesaga, som borde 
få varje kristens hjärta att klappa for
tare och egga till nya tag. Köp boken, 
I ~is den och begrunda den i ditt hjärta, 
och du kommer att få välsignelse av den. 

Frans G. Blom. 

Erik Folke. En livs bild tecknad av 
M immi Folke. Syenska Missionens i 
Kina Förlag, Stockholm. Pris häft. 
4: -'. Inb. i linn'ebanel 5: 50. 

Tacksägelseämn.en: 

S. NI. K:s missionärer, deras trohet 
och uthållighet. 

Guds nådefulla beskydd. 
. Framgångar i arbe tet. 
De kinesiska medhjälparnas rörelse

frihe t, deras villighet att träda in i an
svarsfulla uppgifter och deras offervil
ja. 

::\lissionsvännerna s trofasta kärlek 
och offervi llighet. 

De unga, S0111 st~illt sig till förfogan- , 
de för helig tj ~ln:ot. 

http:Tacks�gelse�mn.en
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Böneämnen: 
.Förbättrade postförbindelser med fä l

tet och möjlighete r till resor mellan 
hemlandet och fält et. 

Guds beskydd i dessa farofyllda tider. 
lVIission~irerna och deras medhjälpare. 
De kinesiska kristnas tillväxt i nå

den och i Jesu Kristi kunskap. 
Missionens ekonomiska behov. 
lVfissionens årshögtid den 13-16 maj 

samt Bibel- och Ungdomsveckorna un
der sommaren. 

"En människa blir ej ren, 
därför att hon får sin skjorta tvättad, 
men skaffa henne ett nytt hjärta, så 
tvättar hon själv sin skjorta» - detta 
yttrande av Frälsningsarmens grundare 
William Booth citerade landshövding 
Ekblom vid slumverksamhetens i Jön
köping 5o-årsjubileum. Landshövdingen 
hyllade slummen för dess vackra gär
ning och önskade god fortsättning. Wil
liam Booths ord, sade han, äro en for
mel för räH hjälpverksamhet - hjälp 
till självhjälp. Erkännsamma ord om 
Frälsningsarmens slumverksamhet ut

talades också av st1adsfullmäktiges ord
förande, direktör Anton Karlsson, samt 
prosten O. Ödqvist. En på Jönköpings
Postens initiativ insamlad jubileums
gåva på 4,500 kronor överlämnades av 
chefredaktör Yngve Hamrin. Från 
Frälsningsarmens sida medverkade 
slumchefen major Olga Händen m. fl. 
högre officeriare. 

* 

Ett kyrkligt kvinnoförbund, 
en kvinnlig motsvarighet till kyrko
brödraorganisationen, har bildats vid ett 
sammanträde i biskopsgården i Härnö
sanå. Organisationen, som fick namnet 
Härnösands stifts kyrkliga kvinnoför
bund, är den första sammanslutningen 
av detta sllag i riket och är ämnad att 
bli ett självständigt forum för de kvinn
liga kyrldiga organisationernas arbete. 
Kvinnoförbundet skall verka efter tre 
linjer, nämligen kristen fördjupning, 
församlingsaktivitet och kristen opini
onsbildning i tidens brännande frågor. 
En interimsty relse 'har tillsatts med 
biskopinnan Anna Bohlin som ordfö
rande. Meningen är att i de enskilda för
samlingarna bilda lokala kvinnoråd för 
ordnandet av det kvinnliga kyrkliga ar
betet. 

INNEHÅLL: 
~Sannerligen, Gud är god mot IsraeL» - Två missionens vänner, som fått hembud. - Från 
Red. o. Exp. - Ungdomens avdelning. - Inbjudan till syföreningsdag. - Boken om Erik 

Folke. - Tacksägelse och böneämnen. - Från När och Fjärran. 

Expedition: Drottninggatan 55. Telegramadress: "Sinim", Stockholm. 
, Telefon: l O~ 59. 1 O 5~ 73. Postgirokonto n:r 502 15. . 

Boktr. A.-B. P . A. Palmers Eftr.. 
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DEN VILLIGA LYDNADENS VÄGa 

"Vad jag gör förstår du icke 

nu, men framdeles skall du 

fatta det." (Joh. 13 :7.) 

Dessa ord utgjorde vår Frälsares 
.svar på den självrådige lärjungen 
Petri avvärjande fråga: "Herre, skul

.le du två mina fötter?", då fotatvag
ningen ägde rum den sista kvällen i lär
jungakretsen. 

Petrus menade sig veta bättre än 
Mästaren vad som borde göras och 
icke göras. Ej ens Mästarens nyss an
förda · svar övertygade lärjungen om 
hans oförmåga att bedöma ordens och 
handlingens värde. Han fortsatte att 
argumentera enligt sina egna tanke
linjer, vilka förde honom stundom" 
långt under, stundom långt bortom 
Mästarens visa plan. En bitter erfa
renhet skulle lära Petrus den svåra 
läxan att utan gensägelse underord
na sig Mästarens ledning. Frukten av 
denna ertfarenhet nedlade han i den 
välbekanta maningen i sitt I :sta brev 
5 kap.: "Ödmjuken eder alltså under 
Guds mäktiga hand, för att han må 
upphöja eder i sinom tid. Och kasten 
alla edra bekymmer på honom, ty han 
har omsorg om eder." 

Hur ofta ha vi icke behövt av Mäs
tarens mun höra samma ord som Pet
rus! Vi göra upp våra planer och vid
taga förberedelser för att sätta dem 
i verket. Men så visar det sig att Her
ren har något annat i beredskap för 
oss. Frågan är då denna: Äro vi re
do att släppa våra egna planer och i 
ödmjuk tiJlit till Herrens vishet och 

kärlek godtaga hans linjer eller vilja 
vi med Petrus börja argumentera och 
därmed bereda oss själva onödiga 
bittra erfarenheter, som väl m'ö]ligen 
kunna leda till samma goda resultat 
som Petrus nådde: ödmjukhetens, 
lydnadens och förtröstans, men som 
kunnat vinnas utan de bittra erfaren
heterna, om vi från början gått den 
villiga lydnadens väg. 

För egen del har jag i dessa dagar 
fått pröva på sanningen i Herrens 
ord: "Vad jag gör förstår du icke nu, 

men framdeles skall du fatta det." 

Jag hade planerat deltagande i en rad 
viktiga sammankomster, men fick 
istället intaga sängen för ett par vec
kor på Ersta sjukhus. Här låg för 
mig i beredskap en rikedom av givan
de erfarenheter, icke blott i form av 
den stora skicklighet, omtänksamhet 
och kärleksfulla omvårdnad, som äg
nats mig av läkare och sjuksköter
skor, utan också genom den glädje 
jag erfarit av att finna en hel rad av 
"Kina-länkar" bland systrarna. Då 
jag ser tillbaka på dessa veckor 
kan jag endast tacka Gud för den ri
ka behållning som han skänkt mig 
genom vistelsen på Ersta sjukhus. 

Frälsarens ord till Petrus ha även 
ett budskap till dem av våra unga 
missionärer, som stodo redo att an
träda resan till Kirua, då kriget mel
lan Japan och Amerika stängde vä
gen. Vi andra ha kanske svårt att fö
reställa oss vilken prövning det inne
burit för dem att ha vidtagit alla för
beredelser för utresan och så plöts
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ligt finna alla sina planer kullkastade 
- för en av dem redan för tredje 
gången. Väl har studiekursen på J0

ha.nnelund på ett värdefullt sätt fyllt 
ut några månader av deras tid och 

genom gemenskapen med så många 

andra missionärer vidgat . deras er
farenhet och utblick. Nu möter dem 

emellertid en prövande tid, under vil

ken de ha riklig användning för Petri 

maningsord: Ödmjuken eder och 
kasten alla edra bekymmer på honom, 
ty han har omsorg om eder." 

Även till vår mission som sådan 

har Mästarens ord och apostelns ma

ning ett budskap i dessa dagar. Vi 

stå vid vår årshögtid undrande och 
spörjande: "Vad menar Herren? Vad 
bär framtiden i sitt sköte?" Vi äro 

uppfyllda av tacksamhet för att våra 
missionärer skyddats till liv och lem 
under överhängande faror och att de 
varit i stånd att om än med kännba
ra förluster och begränsningar, kunna 
fortsätta sin välsignelsebringande 
gärning och att de infödda kristna 
haft tillfälle och i stor utsträckning 
begagnat sig därav för att sprida 
evangelium inom nya områden. Men 
vi kunna icke annat än undra, huru 
länge våra syskons till det yttersta 
ansträngda krafter skola kunna hålla 

ut. 
Måtte Herren själv giva oss alla 

nåd att i uthållig tro kasta alla vå
ra bekymmer på honom! 

Karl Fries. 

» O männislw} det är dig sagt Vad 
Gud av dig begär. Vad !Lan uppå ditt 
hjärta lagt Din egen, sällhet är.» 

(Sv. Ps. 174: 9.) 

Svenska Missionens i Kiiia 
berättelse för dess 55:e verk::: 
samhetsår. 

Ps. 46. 
»Gud ~ir vår tillflykt och vår stark

het, en hjälp i nöden, väl beprövad», 
så börjar Ps. 46, och de orden ha un
der mfll1ga orostider vari t till tröst 
och uppmuntran för Guds folk. D~ ha 
ju sagt dem : »Därför skulle vi icke 
frukta .» 

Detta Guds ord kummer också i vår 
tid med tröst, uppmuntran och ny kraft 
till oss. Vi 1e-va i en tid, då »riken: 
vackla», men Guds stad vack lar ic/?-e. 
I den staden finnes också glädje mitt 
i all v~lrldens nöd. och d~i.r Ulr man 
skåda Herrens unckrhara gärningar. 
Vi manas att vara stilla och besinna. 
a tt Herren ~i.r Gu d, och vi påminnas 
om att Herren stillar strider intill jor-
dens ända. 

Då Guds tid är inne, skall striden 
sluta, och til l dess få vi inför honom 
stilla våra hj ärtan och gå fram åt i stri
den, vissa om att Herren Sebaot är 
med oss. »Därför skulle vi icke fruk
ta. » 

Verksamheten pi fältet. 
Förbinde lserna mellan fäl tet och 

hemlandet äro mycket begränsade. Ett 
och annat brev letar sig fram till 
adressat~n, men det sker mycket ore
gelbundet, och d~L det sker, äro breven 
vid framkomsten i regel mycket gam
la. Någo n årsbcr~ittels e från fältet har 
ej ännu kommit oss tillhanda, utan 'vad 
vi nu ha att omtala är huvudsakligast 
underrättel ser, som genom olika brev 
meddelats oss. 

Fältet är a lltj ämt delat, och för
bindelserna' mellan den 

ockuperade delen och den fria äro myc
ket försvårade. F örhållandcna i dessa 
två delar te sig också ganska ·olika. 

I den ocku perade delen finnas tydli
gen ännu en hel del spridda grupper av 



oJ ", l 1Yl .-:> L A J\I U 10 maj 1942 

",JF"'C' 

.) 

u (vi ...na" 
1\1 NA L'\I.AND MISSJO?\ENS 

STATIONER. 

• •• lp "".IDO 

~~~,":~~~· lu .._~~t;;..~ 

landets trupper, och strider pågå därför. 
Missionärerna ha icke frihet att resa ute 
på landsbygden; de få ej gå utanför 
stadsmuren utan särskilt pass. De in
födda kristna ha större möjligheter till 
resor, och mission~irerna såv~d som de 
kristna kineserna uppmuntras ay att 
Guds ord icke bär bojor. Från denna del 
av vårt fält berättas: »Få ett stort an
tal platser på landsbygden ha nya perso
ner börjat fråga efter frälsningens väg 
och s;J.mlas till gudstjänst. I försam-

lingsledningen veta de ej huru de skola 
till freds ställa behovet av ledare på des
sa nya platser.» 

I den del, som tillhör det fria Kina, 
äga missionärerna frihet att företaga 
resor, och en stor del av arbetet är för
lagt till landsbygden, emedan faran för 
luftanfall är mycket större i städerna än 
på landet. Även där är arbetet fram
gångsrikt. »Arbetstillfällena äro de bäs
ta», meddelar ett brev från denna del av 
fältet. 
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Missions- äro i flera fall svårt ska
stationerna dade av bombardemang, 

och i en stad, Juicheng Sha, 
blev läget sådant, att missionärerna ej 
kunde stanna kvar, utan måste flytta till 
ett annat distrikt på vårt fäl t. I staden 
Loyang Ho. bo missionärerna alltfort 
på Augustana Synodens missionsstation, 
och i andra distrikt ha de åtminstone 
tidvis nödgats bo på utstationer. 

Ett uttalande om ett par av våra mis
sionsstationer må i detta sammanhang 
citeras. Missionär Styrelius skriver: 
»Det är beklämmande att här i Tung
kwan se den förr så blomstrande staden 
förvandlad till ruiner. Blott vår nuva
rande lägenhet är ett undantag. Kom
mande nyår åtar sig församlingen ekono
miskt ansvaret för arbetet och arbetar
na här. Verksamheten är livaktig. I Pu
cheng ha vi försökt att med mattor och 
varjehanda täcka över det av bomben 
förstörda huset, så att vi kunna bo där 
även då det regnar.» 

Missio- Att missionärerna ha stark 
närerna. känning av de oroliga för

hållandena är självklart. 
Vi förstå att många umbäranden av oli
ka slag äro förenade med deras upp
gift under denna tid. Såsom exempel må 
följande utdrag ur brev nämnas: 
»Våra skolor här sökte nyligen 
att få salt för sina elevhushåll. 
Men på vederbörande byrå svara
des, att då skolorna ej voro erkända, 
kunde ingen saltranson tilldelas dem. 
De . utländska missionärerna fingo sig 
tilldelat ett skålpund sal t per hushåll och 
per månad, men skolorna fingo avslag 
till att börja med. Småningom gav man 
med sig, och vardera skolan fick r 5 
skålpund per månad. Det är något över 
r80 barn i skolorna, men alla äta ej där. 
De tre utländska hushållen fingo en ex
tra tilldelning av ro skålpund tillsam
mans för att kunna salta ner kött etc. 
Likas"å fingo de tre hushållen dela två 
paket tändstickor i månaden.» - Ja, så 
meddelas från en av våra stationer. På 
andra äro svårigheterna annorlunda, och 

naturligtvis är detta endast ett litet ex
empel på vad som möter på denna sta
"tion. Svårigheterna äro stora, och dock 
skriva missionärerna: »Tro nu inte at"t 
vi klaga! Nej, vi kunde ha det så ofant
ligt mycket besvärligare än vad fallet nu 
är. Vi ha all anledning tacka Herren 
för det goda vi ha.» 

Antalet missionärer inom S. M. K., 
som nu äro i Kina, är 32. Av dessa vis
tas en, missionär L. H. Linder, på Ki
kungshan, under det att de övriga äro i 
aktiv tFinst på fältet. Flera utav dem 
skulle under normala förhållanden be
retts tillfälle ti 11 semester i hemlandet, 
men deras vistelse på fältet har på grund 
av tidsläget blivit förlängd. Huru snart 
hemresor åter kunna företagas är omöj
ligt att förutse, och detta förhållande 
måste vara en svår påfrestning för mis
sionärerna, i all synnerhet som de i re
gel måste vara på sina stationer också 
under sommar"en och alltså ej ha tillfälle 
till något slag av ersättningssemestrar 
eller ombyte. Endast ett par av missio
närerna kunde förra sommaren få till
fälle att resa till kusten för läkarevård 
och vila. En annan, fröken Estrid S jö
ström, synes nyligen ha. fått tillåtelse att 
resa till Peking för undergående a v ope
ration för blindtarmsinflammation, men 
dessa resor ha skett med särskild tillå
tels"e, och i regel ha missionärerna ej 
kunnat få tillfälle till luftombyte eller 
vila. Vi behöva därför särskilt ihågkom
ma dem i bön, bedjande att Gud må up
pehålla deras hälsa och krafter. Den bö
nen få vi göra med tacksägelse, ty un
derbart har Gud hitintills uppehållit dem 
och givit dem nåd till frimodig och glad 
förtröstan. 

Fältets I ekonomiskt hänseende har 
ekonomi. Gud också handla t med oss 

i stor nåd och trofasthet 
även då det gäller fältet. Det har va
rit möjligt för oss att sända medel till 
såväl den ockuperade delen av vårt fält 
som till vårt område i det fria Kina. 
Enligt mottagna meddelanden ha mis
sionärerna vad de behöva för si tt uppe
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hälle och för arbetet, fastän priserna på 
nödvändighetsartiklarna stigit, så att 
verklig dyrtid råder. Ej minst medar
betarna ha drabbats hårt av denna dyr
tid. 

Försam- Församlingsliyet synes ut
lingslivoch vecklas, och evangelisa
evangelisa- ti?ns~rbetet. fortsä~.ter. ?e 
. b k1ll.eSlSka knstna gora dar

tlOnsar ete. vid en betydelsefull insats, 
som är av så mycket större värde nu, dfl 

kvinnor, som deltogo i undervisningen. 
Teoretisk och praktisk undervisning 
meddelas, och eleverna hoppas så små
ningom kunna besöka de nytillkomna 
predikopla tserna. Bedjen Herren rikli
gen välsigna denna skola och bevara den 
rätta evangeliska andan inom densam
~na' - - Vi utlänningar äro ett hjär
ta och en själ med ledningen, och jag 
hjälper dem att anskaffa de böcker, som 
l -t:.hövas. » 

Inom den del av fältet, som hör till 

På resa i Kina under fredliga förhållanden. 

missionärernas rörelsefrihet är hegrän
sad. Ett exempel härpå må här anföras. 
I samband med underrättelserna om fäl
tet har redan i denna årsberätt.::lse 
nämnts, att församlingsledningen ej 
visste huru de skulle kunna tillgodose 
behovet av ledare på nya platser, där 
man börjat fråga efter frälsningens väg. 
Missionär Malte Ringberg, som med
delat detta, fortsätter sedan: »Närmas
te resultatet har blivit upprättandet av 
en ny bibelskola, ledd av pastor Wei; ut
bildad vid Tenghsien Teologiska Semi
narium. Den skall helt fungera utan un
derstöd a v missionsmedel och har för
lagts till en köping, där man hoppas få 
vara mera ostörd än inne i staden. 51(0
lan kallar sig Tabernakelbibelskolan, ty 
man beräknar att få byta om vistelse
ort. Förra hösten var det 14 män och 4 

det fria Kina, fortsätter fröken Inge
borg Ackzell med sitt arbete för att ut
bilda kvinnliga medarbetare, och bibel
skolor anordnas på de olika stationer
na. 

I bilden av församlingslivet ges allt
så många lj usa och hoppfulla drag. Bil
den bleve dock ej allsidig, om vi ej 
nämnde, att skuggsidor ock framträda. 
Breven ha under det gångna året talat 
om uppoffrande och ansvarskännande 
församlingsmedlemmar och ledare men 
iiven om ledare som, för att få bättre av
lönade platser på annat håll, lämna ar
betet i församlingarna. Om vi söka sät
ta oss in i deras läge, ha vi lättare att 
förstå dem, men vi förstå också, att brist 
på goda medhjälpare i hög grad kan för
svåra de kristnas tillväxt och försam
lingarnas utveckling. Tendenser till 
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splittring har också visat sig. Delvis 
kanske det beror på de minskade eller 
försvårade förbindelserna, men det kan 
ju också vara nöden och oron som be
reder marken för osunda eller åtminsto
ne mindre sunda rörelser. Olika ström
ningar förekomma ju också alltid, och 
det är nog ej ägnat att väcka förvåning, 
att i den kinesiska församlingen nu 
olika strömningar ge sig tillkänna, 
ibland kritiskt inställda mot hittills an
vända metoder i missionsarbetet. Herren 
är ock mäktig att använda även detta, 
fastän det kan medföra svårigheter ocll 
problem, till fromma för sitt rikes ut
bredande. 

Sjukvårdsarbetet och skolarbetet sy
nes fortgå ungefär som föregående år. 
Sjukvårdsarbetet är kanske under des
sa orostider av ännu större betydelse än 
förr, även om de mot varandra kämpan
de trupperna på båda sidor sökt ordna 
med läkare och sjukvård. - Skolarbetet 
har ibland bedrivits under en stark 
känsla av osäkerhet. Rykten ha förmält, 
att man ej skulle få fortsätta, och man 
har undrat vad framtiden skulle bära i 
sitt sköte. Under bön har man emeller
tid med iver sökt begagna tillfällena, så 
länge man haft dem, och i allmänhet sy
nes man ännu kunna fortsätta. 

* 
Detta torde vara det viktigaste av 

vad vi veta om läget i stort sett på fäl
tet. En mera detaljerad berättelse om 
missionärerna och missionsstationerna 
gavs i lIIissionstidningen Sinims Land 
för den 10 april. Må det sagda få bli 
en påminnelse om missionärernas behov 
av missionsvännernas fortsatta stöd ge
nom förbön och offer, såsom Gud fram
manar dem! :Må det också få vara ett 
uttryck för den tacksamhet, som vi alla 
inom Svenska 1'[issionen i Kina känna! 
Det visar ju, att vi ha stor anledning 
att tacka Gud, som under ännu ett år i 
nåd och trofasthet vari t med oss och 
vari t vårt beskydd, och det visar också, 
att vi stå i tacksamhetsskuld till Mis
sionens vänner för trofast och uthållig 
bönetjänst samt kärleksfulla offergåvor. 
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- Då berättelsen om verksamheten på 
fäl tet i år skrives här hemma, synes det . 
mig också vara på sin plats, att ett tack 
uttalas till missionärerna. De visa prov 
på uthållighet och anpassningsförmåga 
under synnerligen svåra förhållanden 
och påfrestningar. Vi ha stor anledning 
att tacka Gud för dem, och vi vilja ock
så till dem ge uttryck för vår stora 
tacksamhet. Herren välsigne i nåd dem 
och oss alla! 

»Herren Sebaot är med oss, Jakobs 
Gud är vår borg.» 

klartin Linden. 

* 
Verksamheten i hemlandet. 

Kommitten Kyrkoherde Gunnar Arb
för Svenska man, Järpen, som under 20 

Missionen års tid varit ledamot av 
Kommitten och omfattat 

i Kina. dess arbete med stor kär-

Kyrkoherde Gunnar Arbman. 

lek, har på grund av sjukdom sett sig 
nödsakad avböja återval som ledamot 
av Kommitten. Vi tacka Gud för den 
värdefulla insats kyrkoherde Arbman 
fått göra under de gångna åren. Hans 
namn har överförts till ombudsförteck
ningen. Såsom ordinarie ledamot efter
trädes han av förre suppJeanten i Kom
mitten, folkskollärare Thure A. J. 
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Carlson, Jönköping. Som suppleant har 
komminister Torsten Folke invalts så
som ny ledamot av Kommitten. 

Kommittens funktionärer äro: Fil. 
d:r Karl Fries, ordförande, samt kap
ten Oscar von Malmborg, vice ordfö
rande och kassaförvaltare. 

Kommittens arbetsutskott består av 
följande ordinarie ledamöter: Doktor 
Karl Fries, kapten Oscar von Malm
borg, fröken Lisa Blom, musikdirek
tör Harald Gillgren och missionsföre
ståndare Martin Linden. Suppleanter 
äro: Komminister Johan Hoff och 
tandläkare Josef von :Malmborg. 

Kommi ttens sekreterare är missio
när Martin Bergling. 

Fullständig uppgift på Kommittens 
ledamöter återfinnes i »Förteckning 
på kommitterade, missionärer och om
bud», införd längre fram i detta num
mer av vår tidning. 

S. M. K:s 	 Efter mångårigt värdefullt 
Kvinno-	 ledamotskap av Kvinno

kommi tten har fröken Em
kommitte. ma Kruse, Drottningholm, 

Fröken Emma Kruse. 

på grund av vacklande hälsa begärt 
sitt utträde ur Kommitten. Gud sigre 
henne rikligen för allt hon i kärlek 
gjort för Herrens verk under de gång
na åren! Vi veta att hon i bönen allt 
jämt är med. 

K vinnokommitten ,har under året re-:
gelbundet samlats för överläggningar 
och bön. 

Komtnitte-	 Från våra kommitteer i U. 
S. A. finns vid årsberättel erna i 
sens skrivande intet nyttu.s. A. att meddela. 

Missionärs- Änkefru 11ina Stålham
kåren. mar, som under åren 1897 

-1920 i So :M. K:s tjänst 
utförde ett välsignat arbete ute i Kina, 
fick hembud den 28 augusti 1941. Vi 
tacka Herren för det ljusa minne fru 
Stålhammar efterlämnat. 

Till missionärer inom :Missionen ha 
invigts fröknarna Margit Cederholm, 
Stockholm, Maj Holmström, Stockholm 
samt Gerty Kallgren , Karlskrona. 
Dessutom har till missionär antagits 
fröken Emma \iVåhlin, Umec1alen. 

För avresa till Kina i medio av de
cember 1941 voro förberedelserna kla~ 
ra för missionärerna: Carl-Gustaf Nord
berg, Gerda Gustavsson, Ella Nilsson, 
11argit Cederholm, Maj Holmström och 

/~ 
/

/ 

Fru Mina Stålhammar. 

Gerty Kallgren. Krigsutbrottet i Stilla 
Oceanen omöjliggjorde dock resan. 

Från Kina ha över Sibirien-Ryss
land följande missionärer kommit hem: 
Fröken Astrid Löfgren (25/5, 1941) 
samt missionärsparet Hanna och Selfrid 
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Eriksson med deras lilla flicka Sigbritt 
(8/6, 1941). 

En manlig missionärskandidats an
sökningshandlingar äro f. n. under be
handling. 

Fröknarna Margit Cederholm, Nlaj 
Holmström, Gerty Kallgren, Ella Nils
son och Emma Wåhlin ha ägnat större 
delen av hösten 1941 samt våren 1942 
.åt studier vid Johannelunds Missions
institut. 

Då utresor till Kina omöjliggjorts har 
missionär \Vilhelm Bergling mottagit 
kallelsen att under våren 1942 biträda 
i undervisningen vid Evangeliska Sko
lan ) Kortebo, dit han med familj flyttat. 
Av samma skäl har missionärspa
ret Erik Malm jakande besvarat kallel 
sen att tills vidare förestå örlogshem
met vid Vitså. 

Nlissionens tradi tionella 

resor och högtider vid Trettondagen, 


14 mars samt årsmötet om


MissioIlJS

möten. kring Kristi Himmelfärds
dag ha även under gångna året hållits 
och bringat rik välsignelse. Syför
eningarnas och »Kinalänkarnas» re
gelbundet återkommande sammankom
ster ha varit väl besökta. :Men böne
mötena tisdagar och fredagar i Stock
holm ha rönt ringa anslutning. Tis
dagsbönemötena, som under många år 
-hållits i Betesdakyrkan, hållas nume
ra på missionsexpeditionen, som mer 
och mer har blivit missionens arbets
och mötescentrum i Stockholm. 

l\!Iånga uppmuntrande offerstunder, 
missionsaftnar, syförenings- och länk
sammandragningar ha anordnats på de 
mest skilda platser inom landet. I möj
ligaste mån ha då någon av hemmaya
rande missionärerna eller hemarbetar
na besökt dessa sammankomster för att 
tala om :Missionen och dess arbete. En 
rik orsak till tacksamhet till Gud är 
den skara av trofasta vänner H e rren 
givit :Missionen. - I detta samman
hang ville vi få säga ett varmt tack till 
alla dem, som kärleksfullt bidragit till 
aE kyrkor och bönehus upplåtits för 
5. Al . K:s möten. 

Bibel- och Under sommaren 1941 ha
Ungdoms- de Nlissionen förmånen få 

anordna tvenne Bibel- och veckor. 
Ungdomsveckor. Den för

sta hölls vid Västkustens Ungdomssko
la i Ljungskile den 19-25 juni, me
dan den andra hölls å Mauritzberg vid 
Bråviken den 22-28 juli. Vi tacka 
Gud för den välsignelse dessa veckor 
varit till, och bedja H-erren allt rikli 
gare välsigna denna .ar betsform ti 11 
fromma för 1\1ission~n. 

Missions- Ingen förändring har i n
expeditio- trätt därstädes. Herren har 

nen. givit oss rik uppmuntran 
och trofast stöd i de skif

tande uppgifterna. Vi ha all orsak vara 
tacksamma. 

Expeditionen har blivit mer och mer 
av ett »hem», där 11issionens yngre och 
äldre vänner komma och gå, fön'issa:de 
om att vara välkomna och få känna sig 
hemmastadda. 

Missionens »11issionstidningen Sinims 
Publikatio- Land» och iulkalendern 

ner. »Hans Stjärn~ i Östern» 
ha ~i"en under det senast 

gångna året utkommit. Dessutom kunde 
under november månad en a v fru Mim
mi Folke utarbetad hok över hennes 
make, ~/Iissionens grundläggare och för
re föreståndare, Erik rolke , utgivas. 
Boken, som u tgavs under namnet: » Erik 
Folke, en livsbild» har rönt välvilligt 
mottagande inom skilda kretsar. 

Missionens 1fIissionei1s sammanlagda 
..ekonomi. inkomster år 1941 voro 

något mindre än under år 
1940" men de fyllde dock alla kända 
behm-, varför \ i åter få ödmjukt tac
ka H e rren , som tänker på och bär Sitt 
verk . 

S. M. K:s Följande ombud ha\"a un
ombud. der å ret avlidit: Handl~ 

Hj. Flodin NIotala, frö
ken Jen ny Gustafsson. Vadstena, frö
ken Anna Johanssor., Köping, herr A. 
Lagergren, Hemse, fröken Elin Ling
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\Vennerus, Lidköping, direktör C. 
Ljungqvist. NIullsjö, kyrkoherde A. 
J\Iarkgren, Umeå och folkskollärare :M. 
Sisell, ~fora. Vi tacka Gud för den väF 
signade insats. som var och en av des
sa Hitt göra för 1'Iissionen. 

Förutom kyrkoherde Gunnar Arb
man. Järpen, som på grund av hälso
skäl 	sett sig nödsakad utträda ur Kom
mitten, ha följande personer under det 
senaste året kallats till nya ombud för 
~\Iissionen: Lärarinnan Vendla Berg
ström, Etelhem, kyrkoherde Ragnar 
Högberg, Broddetorp, pastor Arthur 
Johanson, Stockholm, kyrkoherde Rag
nar 	Johansson, Garda, kontraktspros
ten 	Adrian Kronqvist, Stånga, fru Ju
lia Lunc1mark, Jäckvik, sjuksköterskan 
Ellen Palmgren, Lund och lärarinnan 
Syster Pettersson, Kusmark. 

Totalintrycket av det gångna årets 
verksamhet i hemlandet för l\rfissionen 
~ir att Herren har varit god emot oss, 

--då Han givit oss: 

I. 	 Fredliga förhållanden att fortsätta 
arbetet under; 

2. 	 Frihet att obehindrat samlas, bed
ja och offra; 

3. 	 Trofasta, kärleksfulla vänner, som 
r~ikna det som en fönnån att vid 

trossen få tjäna l\1:issionens heli 
ga sak; 

4. 	 Många hjärtan och hem, där m-is
sionsintresset nytt och inspireran
de spirar och växer; samt 

5. 	 Lyckan och förmånen av inre ge
menskap och sammanhållning vid 
verkets praktiska 'utformning un
der årets skiftande dagar. 

Men vi kunna ej undgå att fråga oss: 
I. 	 Ha vi utnyttjat de andliga resur

ser Herren ställt till vårt förto
gande? 

2. 	 Ha vi utan fruktan och tvivel med 
frimodighet gått Hans ärenden och 
väntat stora ting av Honom? 

3. 	 Ha vi hört Hans personliga kal
lelse till oss var och en och lytt den
na kallelse vad den än måtte ha in
neburit? 

Låt oss lägga allt detta fram inför 
Gud i bön och för kommande dagar 
ställa oss allt mer till Herrens förfo
gande, ty Han säger: »Det folk, som 
jag har danat åt mig, skall förkunna 
mitt lov.» (Jes. 43: 2r.) 

Stockholm i april I942. 

111artin Bergling. 

REDOGöRELSE 


för Svenska Missionens i Kina ekonomiska förvaltning under år 1941. 


Inkomster och utgifter under året samt Utgifte'r. 
elen ekonomiska ställningen vid årets bör :~dissionsarbetet i Kina, missio
jan och slut framgår av följande samman närers och hemarbetares un
dr;lg av räkenskaperna. derhåll, utbildning av mis

sionärskandidater, resor till 

Inlw111ster. och från 
landet 

Kina, resor i hem
.................. . 166.644: 95 

Kontant och i bankräkningar vid Omkostnader för hemarbetet, 
årets början ........ . ...... . 31.-119 07 hyror, skatter, annonser, te

G,ivomedel ................. . 173.421 54 legram, porton, telefon, 111. m. 11.286: 30 
Från tidningen och bokförlaget 
Räntor ..................... . 

9.371 
6.477 

30 
77 

Omkostnader 
met 

för missionshem
8.357: 07 

Kursvimt ................. . -15 25 Tidning och böcker ......... . 10.739: 81 
Kronor ~2D.734: 93 



E nligt kommittens beslut den 
;W/;) 1921, 23/5 1936, 2/9 och 
l ·t/lO 1938 .............. . 1.1.13: 60 

OH·rfört till kontot för pensio
t1ering ... ...... .......... 644: 25 


K ron or--19-8-.7-8'-5-:-9-8 

Overskott : 
Kontant 283: 01 
I bankräkningar .. 21.948: 95 21.665: 94 

Kro·-n-o-r-2-2~, 0-. 7-3-4-:-9-3 

B ehållning d (' 'H, 1 jan. 	 194,1. 

Kontant och i bankriiknigar en
ligt ovanstående .......... . 31.419: 0'7 

Donerade medel, för vilka gi
varne uppställt särskilda vill 
kor .................... . 137.905: 21 

Inventarier ............... . 2: 
Fastigheter i Duvbo . . ....... . 48.000: -
FaHigheter i Kina ......... . 1: 
Andelar i Svenska Skolan i 

Kina u. p. ;l. Kr. '31.800: - _____ 
Kronor 217.327: 28 

SIw/der 	 Inga 

Behållning den 31 decemb er 1941. 

Kontant .................. . 283: 01 
Jnn t~tående medel fl bankräk

ningar ......... . ......... . 21..665: 94 
Donerade medel, för vilka givar

ne uppställt särskilda villkor: 
Gåva av A. Koskull 2.000:
G;'tva av G. & A. 

Svensson 2.000: 
:\1argit Erikssons 

minne . . . . . . . . . 1.000: -
Thilda Sandbergs 

testamente 12.987: 50 
För pensionering J20·360: 71 
Inventarier ä expeditionen 

Stockholm ..... . ......... . 1: -'-
Inventarier å hemmet i Du\;bo 1: 
Fastigheter i Duvbo ......... . 48.000: 
Fastigheter i Kina ........... . 1: 
Andelar i Svenska Skolan i Kina 

11. 	 p. a. .......... 31.800:
K rono r- <)-,,-,0-8-.3- 0-0- ;-1-6 

SImideI' 	 Inga 

Till tacksam hågkomst må omnämnas, att i 
~lret~ gåvobelopp ingå influtna tes taments
merlel med kr. 20.814: 53 efter följ ande av
lidna missionsvänner : 

l:'ri',kcn Kristin:l Johansson. 
(;ränna ........... . ...... . 1.GOO: 

::\bka rna Janne och Sophie 015
~ "n. Glemminge ....... . .... . 1.500: 

Fröken Anna L indström, Önne
stad ........ . ............ . 1.248: 04 

Fröken Martina Sjöberg, Björ
köby .......... . ... . ...... . 1.200: 

Fru Kristina Jansson, Hava ... . 1.726: j8 
Fröken Maria Persson. Kumla 10A17: 76 
Fru Maria Kri s tina Johansson. 

Herrljunga ............. . . . 2.:287: 53 
Fröken Anna SchreiJ, Hälsing

borg ..................... . 524: 52 
Gåva efter Lärarinnan Eva Mar

gareta Forsberg, Skellefteå .. 300: -
Slutredov. i Arkitekt E. O. 

U lrichs dödsbo .... "........ . 98: --
Utdeln. ur Fröken Sigrid Udden

bergs dödsbo .............. . 12 : 50 

På förekommen anledning erinras om <ltt i 
testamente till förmån för S. 1\1. K. nam
net Svens/w Missionen i Kina fullständigt bör 
utskrivas . 

Stockholm den 27 april 1942. 

Oscar von Jl1al11'lborg. Lisa B/ollz. 

REVISIONSBERÄTTELSE. 

I enlighet med det uppdrag, som 
Svenska :Missionens i Kina årsmöte år 
1941 lämnat oss, hava vi utfört reyi
sion för nämnda år och få vi angående 
densamma härmed avgiva nedan ståen
de redogörel se. 

Vad hetr:i.ffar den ekonomiska ställ 
ningen vid fLrets början och slut samt 
inkomster och utgifter under verk
samhetsåret hänvisa vi till den av 
Koml11itten upprättade tablån, som av 
oss granskats och befunnits överens
stämma med r~ikenskaperna. 

Enligt skriftligt intyg av Herr N. 
Tohanneson har den av honom utförda 
~iffergrall skl1ingen icke givit anledning 
till någon erinran. 

Vid inventering av 1.-Essionens 
bankvalv förvarade v~irdehandlingar 
hava dessa befunnits vara i vederbör
lig ordning. 

De ,"id saml11antr~idel1a inom K0111
mitten och dess Arbetsutskott förda 
protokollen ha genombsts och lil111na ts 
utan anmärkning. 

De till missionshemmet i Dm'ho hö
rande fa stigheterna ha genomgåtts. var
vid konstaterats, att nödiga reparatio
ner och förbättringar under å ret bliyit 



med omsikt och önskvärd sparsamhet 
utförda. 

I\1ed tanke på de av krigs- och kris
tiden förorsakade ekonomiska trång
målen och svårigheterna av olika slag 
så väl hemma som på missionsfältet 
hava Missionens vänner och under

. stödjare stor anledning att .gemensamt 
med dess ledning tacka Gud för det se
nast förflutna året. 

Då vår granskning ej givit anledning 
till anmärkning, föreslå vi, att full och 
tacksam ansvarsfrihet beviljas Kom
mitten och dess funktionärer för för
val tningen under verksamhetsåret 
1941. 

Stockholm den 29 april 1942. 

E. Alfred Jansson. P. E. Werner. 
S. Schubert. 

Förteckning på kommitterade, 

missionärer, hemarbetare 


och ombud. 

Kommitten för Sv. Missionen Kina. 

aj ordinarie ledal1'Lötel': 
Karl Fries, fil. d :r, ordförande, Storängen 

(r. 1897, o. 1908, r. 1921, o. 1925). 
O. 	von lVIalmborg, kapten, v. ordf., kassaför

valtare, Stockholm, (o. 1919, uttr. 1927, s. 
1929, o. 1935). 

Martin Linden, missionsföreståndare, S. M. 
K:s exp., Drottninggatan 55, Stockholm 
(o. 1940). 

Lisa Blom, fröken, Stockholm (s. 1935, o. 
1936). 

Thure A. J. Carlsson, folkskollärare, Jönkö
ping. (s. 1936, o. 1942). 

Harald Gillgren, musikdirektör, Ulvsunda (r. 
1922, s. HJ26, o. 1937). 

Sven Johnson, grosshandlare, Orebro (o. 
1921). 


Elsa Lundblacl, fröken, Umeå (o. 1940). 

J. 	 von l\Ialmborg, tandläkare, Stockholm (r. 

1922, o. 1927). 
K. Nilenius, apotekare, Göteborg (o. 1921). 
]. Th. Sandberg, komminister, Tranås (s. 

1936, o. 1941). 
Gust. 	 Törnqvist, disponent, _~orrköping (o. 

192-4). 

b) suppleanter: 

Torsten Folke. komminister, Stockholm (s. 
HJ41). 

Gösta Harlin domkyrkoorgani st, Luleå (s. 
1939). 

Johan Roff, komminister, Stockholm (s_ 
1937). 

Ella Josephson, fröken, Vetianda (s. 1937). 
V. Wisborg, ingeniör, Malmö (s. 1927). 

111issionssel?'retera-re: 

Martin Bergling. 

S. M. K:s kvinnokornrnitte. 

Maria Berg, doktorinna (1902). 

Bell F ries, fru (1908). 

Inez Böll ing, fru (1910). 

Louisa Tottie, överstinna (1921). 

Karin Wennerström, fru (1922). 

Judit Högman, fru (1928). 

Augusta Berg, fru (1933)· 

Lisa Blom, fröken (1933). 

Jane Guinness, doktorinna (1936). 

Elsa Tottie, fru (1936). 

Artalen angiva årtal för inval i kommitten_ 

Tecknen o. = ordinarie; r. = rådgivande;: 

s. 	 = suppleant. 

S. M. K:s Californiakommitte. 

O. Pearson, m~, ka~sör. 
Ole Alen, mr, sekr. 
John Loven, mr. 
K. G. Lindkvist, mr. 
Carl Fahlen, mr. 
E. H . Lindquist, rev. 

S. M. K:s Minnesotakommitte. 
C. ]. Södergren, pastor, teol. d: r, ordf. 

Albert M. Johansson, pastor, sekr. 

Samuel M. Miller, pastor. 

Erik Dahlhielm, redaktör. 

Josef G. vVilliams, mr. 


S. M. K:s missionärer. 

samt året för deras första ankomst till K ina .. 

aj Ej i aläiv tjänst. 

Mimmi Folke (f. Besko\'v). 

Carl Henrik Tjäder ................ 1;-j g. 

Hilma Tjäder (f. Blomberg) ........ 1892 

Anna Janzon ....................... 1800 

Augusta Berg (f. Hulandel') ........ 1890' 

Dagny Bergling (f. Aas) ........... 1893 

Hugo Linder......... ...... .... .... 1894 

Emma Anderson ................... 1895 

Inez Bölling (f. Berzelills) .......... 1902 

Richard Anderson .................. 1903 , 

FfiIdur Anderson (f. Engström) ..... 1908 

Judit Högman (f. Gustafsson) ...... HI05
Maria Hultkrantz .................. 1907 

Nath. Engbäck ..................... J919 ' 

Elsa Engbäck (f. Engström) ....... 1921 

NIorris Bergling .. . ................. 1922 

Carola Bergling (f. Rudvall) ........ 19:2Z: 
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b) I aktiv tjänst. 

Frida Prytz ........................ 1890 

Carl Fr. Blom ...................•.. 1892 

Ethel Blom (f. Usher) ...... . ....... 1901 

Maria Pettersson ................... 1896 

Gerda Carlen (f. Wetterstrand) ..... 1904 

Maria Nylin ....................... 1904 

Malte Ringberg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1908 

Ida Ringberg (f. Andersson) ........ 1903 

Nils Stvrelius ...................... 1909 

Olga Styrelius (f. Ahlman) ...... ',' . 1905 

Ingeborg Ackzell ................... 1912 

E strid Sjöström .................... 1915 

Carl Johan Bergquist ........... . ... 1916 

Elsie Bergquist (f. Rudvall) ........ 1928 

Elna LenelI ........................ 1919 

Hanna Wang ...................... 1921 

Johannes Aspberg .................. 1922 

Ingrid Aspberg (f. Israelsson) ...... :192!:l 

Lisa Gustaf~son .................... 1923 

Ida Söderberg ...................... 1926 

*Wilhelm Bergling ................. 1929 

*Margaret Bergling (f. Linder) ..... 1931 

Ebba Viden ........................ 1930 

Maja Lundmark .................... 1930 

*Thyra Lindgren ................... 1931 

*Gerda Gustavsson ......•........... 1932 

Åke Haglund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1932 

Frances Haglund (f. Bartiett) ....... 1934 

"'Erik Malm ........................ 1932 

*Ingrid Malm (f. Berg) ............ 1932 

*Ca rl-Gustaf Nordberg .............. 1932 

Arvid Hjärtberg ................... 1933 

*Astrid Löfgren .......... . ......... 1933 
*Selfricl Eriksson ................... 1934 
*Hanna Eriksson (f. Lundberg) ..... 1933 
Dagny Nordgren . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1935 
Gösta Goes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1935 
Arne Bendtz ........................ 1936 
Ella Dahle ................ ' .' . . . . . .. 1936 
Astrid Håkansson ................... 1936 
Runa Hägg .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1939 

r he'morbetet anställda: 

~Iartin Linden, missions föreståndare 1916 

Anna Linden (f. Ahlgren) ....... . 

Martin Bergling, missionssekreterare 1925 

Birgit Bergling (f. Brandin-Olsson) 1931 

Gustaf Adolf Österberg, reseombud 

Lisa Blom, fröken, kassör. 

Hildur Blom, fröken, korrespondent. 

Svea Pettersson, fru, bitr. kassör. 

Vera Ekborg, fru, expeditionsbiträcle. 

Lisa Lundberg, fröken, husmoder på 


missionshemmet. 

S. M. K:8 ombud. 

a) klanliga ombud. 
Almgren, Knut, kyrkoherde, Bålsta. 
Andersson, Anders, riksdagsman, Gisselås. 

* Vistas f. n. i hemlandet. 

lV7LANU 

Andersson, Elis, lantbrukare, Fröberga gård, 
Norrköping. 

Andersson, Fred., lantbrukare, Bergabo, Ma
riestad. 

Andersson, G., lantbrukare, Svamperyd, 
Flisby. ' 

Andersson, Gust., lantbrukare, Hagshult, 
Klevshult. 


Andersson, Nils, herr, Håkansta, Brunflo. 

Andersson, Ruben, folkskollärare, Tranås. 

Arbman Gunnar, kyrkoherde, Järpen. 

Aren, E'manuel, överlärare, Norrköping. 

Arvedson, Helge, kontr-prost, Nora:. .. 

Arvidsson, Sigfrid, mekaniker, Hoganas 

(övre). 

Aspan, Otto, kyrkoherde, Sturefors. 

Beinhoff, E. O ., kyrkoherde, Kungsängen . 

Berggren, Karl, kyrkoherde, Torsås. 
Biörklund, Carl A., kyrkoherde, Nerkes Bo. , 
Bjursten, K. E., riksbankskassör, Göteborg. 
Blom, F. G., läroverksa djunkt, Wästbroga, 

Alvsjö. 
Boberg, Knut, herr, Skelleftehamn. 
Bolin, Rud., landstingsman, Alfva, Hemse. 
Bohman, E. G., kontr.-prost, Hammerdal. 
Borgö, Carl, grosshandl., Nockeby. 
Bredin, ]. A., kyrkoherde, Byarum. 
Brodin, E., fabrikör, Madängsholm. 
Byström, E., kyrkoherde, R~.neå. 
Bölling, Gerhard, assistent, Angby. 
Carlbom, A. E., kyrkoherde, Backe. 
Carling, O., prost, Borgholm. 
Carlsson, E., grosshandl., F jugesta. 
Carlsson, Henrik, kyrkoherde, Burträs.k. 
Carlsson, S. A ., herr, VetIanda. 
Classon, Gunnar, predikant, Holsbybrunn. 
Dahlström, O., predikant, Malmbäck. 
Danielsson, And., köpman, Karlstad. 
Dillner, ]., trädgårdsmästare, Bureå. 
Engstrand, ]. F., herr, Edane. 
Eriksson, C. Th., fabrikör, Berga Stenhug

geri, Häll a brottet. 
Eriksson , E., mjölnare, Ulungsfors, Edsbyn. 
Fagerström, J. W., herr, Kramfors . 
Feldt, Oscar, red., Vittsjö. 
Forsell, Ruben, herr, L övriset. 
Forsgren, Fred., disponent, Sundsvall. 
Forsilell, ]., Plym-, kyrkoherde, Jönköping. 
Forsman, O ., häradsdomare, Forshem. 
Friden, Joh., herr, Ulricehamn. 
Gocs, Olle, ~ Iöjdlärare, Göteborg. 
Granath, Nath ., folksko.lärarc, Traneberg. 
Granberg, Carl, rådman, Skellefteå. 
Gunnardo, K. A ." station sföreståndare, Asaka. 
Gustafsson, Bror, handlande. Ersn~is. 
Gustafsson, K., lantbrukare, Sunneränga, 

Flisby. 
Gustafsson, O., predikant, Espebråna, Eke-

nässjön. 
Hahne, Olof, komminister, Karlskrona. 
Hall, G., hemmansägare, Rök. 
Hallencreutz, Percy, komminister, Västede. 
Hannerz, Rune, tandläkare, Sigtuna. 
Hansson , A., kamrer, Holsbybrunn. 
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Han:,son, O ., kontraktsprost, Sollentuna, 
::\orrviken. 

Hellerstedt, B. M.. rektor, LjungskiJe. 
I-Ielge~son. Hjalmar, stationsinspektor, Gun

narstorp. 
HelIgren. TZnut F .. folkskollärare, Mali\träsk. 
Hilberts. Hj., kontraktsprost, Kättilstad. 
HolmIlInd. Albin, hand!., Bastutriisk. 
Hor ner. Gösta, rektor. Karlskoga. 
Hult, Rudolf, lärare, Hult. 
Hu1tberg. N., f. d. folkskoUärare, Värnamo. 

. Häger, Nils, prost, Vadstena. 
Hägg, Erik. bankbssör, Edsbyn. 
Högberg. Ragnar, kyrkoherde, Broddetorp. 
Högqvi st. Sigurd, kyrkoherde, Asby, Asby

sand. 

Isaksson. II.. hcrr. Fridhcll1, Algarås. 

Jansson, Alfr .. grosshandlare. :\Isten. 

Jansson. Cottfrid, järnvägstjänsteman, Rå

sunda. 
Johans on, Anton, kyrkvärd. Skärblacka. 
Johansson, A. P., lantbrukare, S. Lindkulla, 

Ramfal!. 
Johanson, Arthur. pastor. Stockholm. 
Johansson, Arvid, lantbrukare, Jonsund, Jär

låsa. 

J ohlInsson. Erik. lantbrukare. Rosshyttan. 

Johansson , F.. lanthrukare, Tyskagården, 


Kinnemalm,1. 
Johansson. Josef. köpman. Lugn;ls . 
Johansson, J Georg, folkskollärare, Oviken. 
Johansson, Ragnar. kyrkoherde, Ga rda. 
Johansson, S ., handl.. Eksjö. 
Johansson, S .. grosshandlare, Luleå. 
Johansson, Valfrid. lantbrukare, Husaby. 
Johansson, Viktor. missionsföres tåndare, 

Jönköping. 
Johnson, J. F .. folkskolliirare. Hovslätt. 
Jonsson, A ., fabrikör. Rosenfors. 
Johnson, G. P., c1irektiir. Norrköping. 
Jonsson, J A .. lantbrukilre. Värne. 1\i[edalbv. 
Jonsson, Per. lanthrukare, Käringstorp, Ste~-

sjön. 
J011sson, Per.. lantbrukare, Bodåker, Söräng. 
Kalling, H., gymnastikdirektör, Lund. 
~arlsson, Albin. folkskoll'iirare, Göteborg. 
h _arlsson, Aron. kontrakt::;prost. Grebo. 
Karlsson, David, lantbrukare, ..\sen, Ekeniis

sjön. 

Karlsson. Fredrik fabrikör, Tibro. 

Karlsson. Gottfr., lantbrukare, östantorp, 


Bohult. 
Karlsson. Johan, svarvare, Bodafors. 
Kronqvist, Adrian, kontraktsprost. Stånga. 
Kuller, C. J. folkskollärare, Anten. 
Kårström, Aug., qationsinspektor, Sprängs

viken . 
Lagerberg, Bror, folk<:kollärare, Bråns ta, 

Kumla. 
La rsson, Erik, k01l1I11unalord., .1.lsta, N Or

<!erön. 
Larsson, Joh .. lantbrukare. Hemmungs. Hab

lingbo. 
Larsson, Nils, S., komminister. HuItsfred. 

Larsson, Oscar, lantbrukare, Anaryd, Bröt
jemark. 

Leckström, \V.. sjökapten, Sjötorp. 
Leijonhufvud, K ., hovpred., Södertälje. 
Levenstam, Thorsten, kyrkoadjunkt, Aling~ -

ås. 
Lindberg, Joh., komminister, Stockholm. 
Lindelöw, Josef, folkskollärare, Å mmeberg. 
Lincler, Josef, lärare, Strandbaden. 
Lindgren, G., kontraktsprost, Norrköping S. 
Lindholm, ]. P., skräddarmästare, Virserum. 
Lindkvist, Erik, kontraktsprost, Flisby. 
Ljungkvist, Otto, järnhandlare. Skövde. 
Löfgren, Aug., godsägare, Borås. 
Magnusson, O., lantbrukare, Orrviken. 
Mogensen, F., handlande, lVlörby, StocksuneI. 
Mårtensson, John, direktör, Gävle. 
Möllervärn, M., kyrkoherde, Häggenå:;;, 
)Iiison, Ax., nämndeman. Gropen. 
Nilssen, Ernst, kantor, Vimmerby. 
:\I"orrbring, Albin, kontorschef, Kävlinge. 
Olofsson, Erik, herr, Dvärsiitt. 
Ol'on, Anders, nämndeman, Norderön. 
Olsson, Carl , frisör, Mariestacl. 
Ol::;son, Erik, sekreterare, Göteborg. 
Olsson, Filip, lantbruksingenjör, · ppsala. 
Olsson, Ivar, hovrättsnotarie, Lidhult. 
Olsson, Joel, fabrikör, Borås. 
Palm, ] ., polismästare. Hälsingborg. 
Persson, G., lantbrukare, Götene. 
Persson, Ivar, lantbrukare, Hagedahl, Onne

stad. 
Persson, Storåkers Erik, lantbrukare, V. 

Björken, Siljansnäs. 
Petersson, ]. A. V., folkskollärare, :Mönster

ås. 
Pettersson, Edvin, trädgårdsmästare, Ny

sund, :Mölnbo. 
Pettersson, ]oh., bagarmästare, Ovanmyra. 
Pettersson, ]. A., herr, Götene. 
Rede1l. ]. E., kamrer, Stockholm. 
Rinman, Knut, kontorschef. Göteborg. 
Rosen, N., disponent. Ystad. 
Rudvall, K., rektor, Jönköping. 
Rylander, K. G., kyrkoherde, Alsters station. 
Samuelsson, A., lantbrukare. Salldåkra, 

Bäckseda. 
Samuelsson, Emil, resesekr., Nye. 
Samzelius, E., bankdirektör, Kumla. 
Salldelius.J. S., kyrkoherde, Ljungby. 
Sjöberg, John, kyrkoherde. Mönsterås. 
Sjöbeck. Frans, smidesmästare, HÖör. 
SjöCjvist. Karl, folkskollärare, Jönköping. 
Skoglund, Edm., direktör. Stockholm. 
Steen, Martin, bokhandlare. östersund. 
Sten beck, c., prost, örebro. 
Stendahl, B.. sekreterare, Malmö. 
Stenqvist, ]. D., fabrikör, Kvidinge. 
Strömgren, Victor, kyrkoherde, Piteå. 
Sundby, Gustaf. kamrer, Finspong. 
Sunden, C. V., fabrikör, LindC's!:orrg. 
Swensson, ]., postmästa re, Uppsala. 
Svensson, N. R, kantor, Killeberg. 
Svensson. Nils, herr, Laxviken. 
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Svensson, Ragnar,folkskollärare, Astorp. 

Svensson, Robert, kyrkoherde, Arjeplog. 

Svärd, G., mjölnare, Hörle. 

Söderström, ]., folkskollärare, Nederby, Vär

namo. 
Terneus, Fridolf, kyrkoherde, öja, Burgsvik. 
Thörnqvist, S., godsägare, Linköping. 
Tideström, Hj., prost, Uppsala. 
'fooren, C. E., lantbrukare, Ettarp, Hok. 
l.lnosson, c., förvaltare, Stockholm. 
vVahlström, A., köpman, Göteborg. 
\IValler, P. E. L., komminister, Köping. 
\Vallerstrand, Alfr., folkskollärare, Skillinga

ryd. 
W~rneman, A., kyrkoherde, Gudhem. 
\i\Testman, A ., direktör, Korsnäs. 
Voss, c.-G., sekr. , Jönköping. 
Ohrn, Eber, apotekare, Delsbo. 

b) Kvinnliga ombHd: 

Ahlström, Frideborg, fru, Järvsö. 

Andersson, Eclit, fru, Kvidinge. 

Andersson, Elin, fröken, Vadstena. 

Andersson, Elisabeth, fröken, VetIandel. 

Andersson, Hilda, fru, Appleryd 3, Brömse

bro. 
Andersson, H., fröken, Hareryd, Flisby. 
Andersson, lVIaria, fröken, Älvdalen. 
Anjou, ]., fru, Trollebo, Herrljunga. 
Bergh, :.Jaemi, fröken, Tranås. 
Bergh, Olga, lärarinna, fröken, Västerås. 
Bergström, Vendla, lärarinna, Etelhem. 
Björk, Agnes, lärarinna, fröken, Hjoggböle. 
Bogeman, Märta, fröken, Hjo. 
Bogren, Astrild, fröken, Klippan. 
Bohlin, Maria, lärarinna, fröken, Hejde. 
Bondesson, Lydia, lärarinna, fröken, Hjär

kanstorp, Björköby. 
Bostedt, Frida, lärarinna, fröken, Sollefteå. 
Brandin, Jenny, lärarinna, fröken, Smed

slätten. 
Brunskog, Eva, fröken, Mullsjö. 
Burman, Maria, seminarieföreståndarinna, 

fröken, Skellefteå. 
Burman, TheIma, lärarinna, fröken, Ytter

vik, Skellefteå. 
Bäärnhielm, Aina, fru, Skellefteå. 
Carlsson, Dagmar, sjuksköterska, Stockholm. 
Carlsson, Ester, fru, Sjöagård, österkors

berga. 
Carlsson, l\/[innie, fru, Kristdala. 
Carlsson, Ruth, fru, Ervalla. 
d'Albedyhll, Daga, friherrinna, Nockeby. 
Dalholm, Anna, lärarinna, fröken, Kristdala. 
Danielsson, Brita, fröken, Yttergärde, Ovi

ken. 
Didoff, K., fröken, Växjö. 
DunelI, Anna, lärarinna, fröken, Skattung

byn. 
Edl~nd, Olga, diakonissa, Kalmar. 
Edstam, Märta, fru, Göteborg. 
Ekberg, Elsa, fru, Mariestad. 
Ekström, Hanna, fru, Stockholm. 
Eriksson, Anna, fru, Laxå. 

Eriksson, Anna, fru, Katrineholm. 

Eriksson, Emma, fröken, Ersnäs. 

Eriksson, Nina, lärarinna, fru, Gummark. 

F ,lodberg, Bertha, fröken, Duved. 

Forsell, Adelia, fröken, Lobonäs. 

Forssander, Elin, fru, Herrljunga. 

Fredberg, Ester, fru, Alingsås. 

Gallander, G., fröken, Uppsala. 

Gavelin, Hulda, fru, Stöde. 

Granlund, Agnes, fröken, Skellefteå. 

Gunnardo, Elna, fröken, Norrtälje. 

Gustafsson, Ruth, lärarinna, fröken, Dags

berg. 
Göransson, Emma, lärarinna, fröken, Brun

flo. 
Rabbe, H ., lärarinn;J, fröken, Virserum. 
Hal1encreutz, Nisalie, fru, Djursholm. 
Hansson, Sigrid, fröken, Sävar. 
Hardingz, iVIaja, fru, Kristdala. 
Hedberg, Ida, fröken, Skelleftehamn. 
Hellman, Anna, sjuksköterska, Grycksbo. 
Hofverberg, Olga, fröken, tJ rsviken. 
] akobsson, Annie, fru, Boden. 
]ohahsson, Alida, fru, Götene. 
] ohansson, Annie, fröken, Bor. 
Johansson, A., fröken, Alingsås. 
Johansson, Emy, lärarinna, fröken, Boden. 
J uhanssoIl, Sophie, fru, Skärblacka. 
Jonsson, A., fru, Arnäs, österäng. 
Jonsson, Augusta, fru, Vänfors, Vännäsby. 
Larsson, Kerstin, lärarinna, fru, Are. 
Liden, Linnea, fröken, Skarvsjöby. 
Lindberg, E., fru, Malmö. 
Lindberg, Gertrlld, lärarinna, fru, Villa 

Fridhem, Lucksta. 
Lindgren, Aino, fröken, Kristianstad. 
Lindqvist, Elin, lärarinna, fröken, Hu~

kvarna. 
Luck, Hildur, fröken, Stockholm. 
Lundgren, Maria, lärarinna, fröken, Värna, 

Linköping. 
Lundhol111, Maria, fru, Kumla. 
Lundmark, Julia, fru, Jäckvik. 
Löfqvist, Märta, fru, Visby. 
Magllusson, Rut, fru, Söderhamn. 
Malmerfeldt, Anna, fröken, Flisby. 
Marklund, S., fru, Bastuträsk. 
Mellkuw, Anna, fröken, Visby. 
)Jilsson, Emilia, lärarinna, fröken, Fryele. 
:.Jilsson, Hanna, fru, Jönköping. 
Nilsson, Lisa, fröker!, Sjövik, Edsbyn. 
)Jyblad, Selma, fröken, Uppsala. 
Nyström, Martha, doktorinna, Säffle. 
Olofsson, Hilda, fru, Ohrviken. 
Olsson, Elise, lärarinna, fröken, Lonnhyttan, 

Karlskoga. 
Olsson, Klara, fru, Borgvik. Oviken. 
Palmgren, Ellen, sjuksköterska, Lund. 
Pettersson, .Anna, fröken, TicIahoIm. 
Petterson, Elina, fröken , Lyckeby. 
Pettersson, Emilie, lärarinna, fru, Ljungby. 
Petersson, Fredrika, fröken, Björklinge. 
Pettersson, Hanna, fru, Karlstad. 
Pettersson, Hanna, fröken, Sjömarken. 
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Pettersson, Ida, fröken, Skillingaryd. 
Pettersson, Syster, lärarinna, Kusmark. 
Reuterswärd, Maria, fröken, Södertälje. 
Runnbäck, Hilma, fröken, Uppsala. 
Sandberg, Olga, fru, MisterhulL 
Sjöström, Lilly, fröken, Obbola. 
Stenberg, Frida, fru, Falmark, Hjoggböle. 
Stork, Klara, fru, Hok. 
SundelI, ]., fru, Gnesta. 
Svenson, M., fröken, Visby. 
Svensson, Olga, fru, Sandarne. 
Söderstedt, Thyra, fröken, Sala. 
Tronet, Signe, fru, Nockeby. 
Uhrbom, L, fru, Värnamo. 
Ulff, Louise, fröken, Stockholm. 
Wahlberg, Ellen, sjuksköterska, Stockholm. 
Venner-Tommos, Anna, fru, Häverösund. 
Wennerberg, Elin, lärarinna, fröken, Söder

hamn. 
Westerström, Emelia, fru, Stockholm. 
Viklund, Barbro, lärarinna, fröken, Ronö

holm, Hargshamn.

Öhman, Rut, fru, Göteborg. 


'~~:~rrrON' 

Bönemötena för S. M. K. 

Tisdagsbönemötena på S. jI.1. K:s ex
pedit1:on pågå t. o. 'm. den 5 'JInaj och fre
dagsböne'JInöfena t. o. m. fredagen den 8 
maj. Efter dessa dagar upphöra böne
mötena till hösten, då vi i denna tid
ning meddela, när de åter börja. Må 
dock bönen fortsätta även under som
maren, då bönemötena upphöra. 

S. M. K:s Bibel- och Ungdomsveckor. 
Under tiden den I9-25 juni planera 

vi att anordna en Bibel- och U ngdoms
vecka på l-Iolsbybrunn i Sl11.åland. Sam
ling sker alltså på e. m. den 19 och mö
tena fortsätta t. o. m. midsommar
dagen med avresa från Holsbybrunn 
på morgonen den 25 juni. Priset blir 
kr. 4: 25 pr dag för hel inackordering, 
och härtill kommer en inskrivningsav
gift på 3 kr. till hjälp för omkostna
derna vid mötet. 

Kött-, bröd-, smör- och sockerk01't 
måste medtagas. De som ej sta,nna hela 
t1:den böra skaffa dagkort. Kaffe eller 
te behöver ej medtagas, men deltagarna 
skola medtaga sänglinne och ha'nddu
kar. 

En länk - de många länkarna. 

Kära Kinalänkar~ 

Hur gott är det inte, att fastän vi 
ej se varandra, så kunna vi ändå lik
som fatta varandras händer och till 
ropa varandra: »Håll ut i bönekamp ! 
Var trogen intill döden, så skall jag 
giva dig livets krona ~» Hur lång är 
icke kedjan av länkar. Den räcker in
te bara utöver hela vårt land, utan än
da långt bort till Kina sträcker den 
sig. Ja, längre än så, ända in i evig
hetens värld. Just detta sista har blivit 
så underbart stort för oss länkar i Sä
var, sedan i11argitKarlsson den 28 
mars fått flytta di t in. Visst sakna vi 
henne. Hon värmde oss andra, hon gav 
så rikt. Hennes ödmj uka längtan 
sträckte sig ständigt efter mera av 
Gud. :Med intresse och förbön omfatta
de hon Svenska :rvlissionen i Kina, och 
hon ansåg det som en stor förmån att 
få vara »Länk». Vi minnas hennes ord, 
i den stund då Thyra Lindgren fäste 
länknålen på henne: »Jag är s~l ovär-
dig.» Endast 23 år gammal fick hon 
hembud. Hennes bekännelse på döds
bädden var: »Jesus har löst mig ifrån 
alla band, och jag ser ingen grav.» 
Tack och lov! Det finns ingen död för 
oss, som funnit liv i Kristus. Därför 
är inte heller länkarnas kedja bruten, 
genom att en länk flyttar hem. I Kris
tus leva vi, vare sig vi ännu äro vak
na, eller vi äro avsomnade. I Tess. 
5: 10. 

Vi tacka Gud för alla de »Länkar» 
som nu göra "bönetjänst hemma hos ho
nom. Visst är också Du glad, att vara 
en länk i den kedia, som inte ens dö
den kan bryta? . 

S. H. 
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William CareY::fl?inne"t den 31 
maj. 

Som bekant inträffar den 31 maj 
detta år I 50-årsdagen av det märkliga 
tillfälle, då den store missionsväcka
ren och missionären William Carey i 
N ottingham i England holl sin världs
bekanta predikan med temat: »Vänta 
stora ting av Gud! V åga stora ting 
tör Gud!» Få predikningar i världen 
ha fått en sådan betydelse som denna, 
ty med den inleddes, kan man säga, he
la den nuvarande världsmissionsepo
ken. 11ed anledning av jubileet vill 
Svenska Missionsrådet härmed vända 
sig till Sveriges missionsvänner med 
uppmaning att så långt möjligt är i 
kyrkor och bönehus på sätt som befin
nes lämpligt högtidlighålla det stora 
minnet. 

F ör Svenska missionsrådet 
Knut B. Westman lVils Dahlberg 

ordf. v. ordf. 

J. E. Lundahl. 
sekr. 

Västsvenska kyrkfolkets Finlands
hjälp, 

som arbetar under ledning av kyrko
herde Carl Norborg, har sedan års
skiftet främst arbetat för att ordna 
transporter från Finland till Bohuslän 
och övriga delar av västra Sverige 
samt upprätta barnhem för finska barn. 
För n.ärvarande finnas barnhem i Mun
kedal, Strömstad, Tanum, Dingle, Ud
devalla och Ödsmål. Vart och ett av 
dessa barnhem, som ' alla stå under led
ning av finska sköterskor, disponerar 
över 'ett startkapital av cirka 15,000 
kronor. Uddevalla barnhem har tagit 
emot 30 barn, de övriga mellan 10

20 vardera. Ett mycket stort antal per.:. 
soner eller sammanslutningar betalat 
genom Kyrkfolkets -Finlandshjälp mån..:. . 
atliga belopp för barnens underhåll.. 
Dessutom stå mer än 1,200 privata.. 
hem i Bohuslän med angränsande trak-:. 
ter redo att mottaga fosterbarn. 

* 
Den samlade världsmissionen 
hade vid senaste statistikens uppgö-
rande 27,577 missionärer. Antalet in
födda medarbetare, prästvigda och ic
ke ordinerade, var 203,468. De döptas, 
antal i missionsländerna var 10,971,000, 
vartill kan läggas 2 millioner som vo
ro under dopberedelse. 912 västerländ-
ska läkare samarbetade på missionsfäl
ten med 1,354 infödda läkare vid 1,°92 

missionssjukhus, där de som biträden: 
hade 1,310 västerländska sjuksköter-.. 
skor och 9,000 infödda vårdare. 

* 
Tyska och italienska missionärer . 
få arbeta ostört i Kina. Då de ej läng-o 
re kunna få något underhåll från hem
landet, har en grupp kinesi,ska kristna, 
bland andra marskalk Chiang Kai-shek. 
själv, övertagit den ekonomiska garan
tien för missionärernas fortsatta verk
samhet. Endast i' trakten av Changsha 
ha några italienska missionärer inter
nerats för japanskvänlig politisk verk-o 
samhet. . I övrigt uttalar man sig i offi
ciella kinesiska kretsar berömmande om 
de itali,enska missionäre.rnas humanitä .. . 
ra arbete und~r kriget. Hemkomna eng
elska missionärer ha berättat, att itali
enska missionärer stundom trotsat ja
panen1as eld samt hot om arkebusering 
för att kunna taga vård om sårade. 

* 
Åttioårig ynglingaförening. 

Stockholms kristliga ynglingaför
ening har i dagarna högtidlighållit 80
årsminnet av sin tillkomst. Förening
en bildades under väckelsetiderna på 
1860-talet och var en av de första 
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kristliga föreningar för ungdom, som 
bildades i vårt land. Dess uppgift skul
-le i första hand vara att söka taga 
hand om kristna ynglingar från lands
orten, som kommo till Stockholm för 
att skaffa sig utkomst. Under senare 
tid har i föreningens program bl. a. in
gått att med stipendier stödja stude
rande vid vårt lands predikantskolor. 

Insänd litteratur. 

FRAN STORMIGT FJÄRRAN ÖS
TERN. A v Elis Anvill. Svenska 
11issionsförbundets Förlag, Stock
holm. Utgiven 1942. 228 sid. Pris 
häft. 4: 50; klb. 6: 25· 

När man läst igenom en sådan bok 
som denna, där en missionär beskriver 
reseuppleve!ser i missionens tjänst un
der de mest farofyllda förhållanden, 
grips man aven tanke som ungefär kan 
formas så här: Hur många underliga 
situationer och farliga upplevelser, där 
livet knappast kan räddas, möter ej en 
missionär på hans väg i troget utövan
de av den kallelsegärning han fått av 
Gud! Och man tycker sig märka, att i 
de mest skilda sammanhang har Gud be
redda gärningar för sina tjänare, tillfäl
len då de få så sanningens och rättfär
dighetens säde. 

Läs Anvills med god penna skrivna 
bok, och jag tror, att ett resultat blir 
tack till Gud för alla Herrens tjänare, 
som gått ut ur våra kretsar i Sverige 
för att på missionsfälten i dessa dystra 
tider sprida evangeIii ljus! 

NI. B . . 

DEN OFÖRSKYLLDA NADEN. 
Av Fred'rik Wislöff. Evangeliska 
Fosterlands-Stiftelsens Förlag, 
Stockholm. Utg. 1941. 127 sid . Pris 
häftad kr. 2: 50. 

Herren har givit rika andliga gåvor 
till flera av familjen Wislöffs medlem
mar och ej minst till pastor Fredrik 

Wislöff, föreståndaren för Indremisjo
nens Bibelskole i Oslo. Det är redan 
många goda böcker han fått förmedla 
till Herrens folk. Här endast några ord 
om den till svenska senast översatta bo
ken. 

Det är andligen befriande att läsa 
»Den oförskyllda n~Lden». Lagträldomen 
blir ej uppmuntrad utan tvärtom. Det 
vore här frestande att nämna kapitlens 
namn, där de belysa olika sidor av ställ
ningen i nåden, men ett par drastiska 
må dock nämnas, t. ex. » l\tled ryggen 
mot Gud», »Guds svaghet», »Icke plås
ter utan operation», »Nådens smärta» 
och »Tjänare i nådens rike». 

Boken är full av andliga rikedomar, 
men här endast ett par korta, klara de
finitioner: »Tro är att säga tack. Tro är 
att ge upp motståndet, upphöra med in
vändningar, tiga stilla med frågor och 
överlämna sin själ och sin synd åt Guds 
förbarmande.» - »En kristen skall inte 
ens försöka att bli befriad från smär
tan, ty däri ligger nådens välsignelse 
dold.» - »Att bedja är den största ära 
och den härligaste förmånsrätt. Bön be
tyder hjälp i all nöd, helgande av all 
glädje, lindring i var smärta, hugsva
lelse i all sorg.» 

Ville med dessa rader endast rekom
mendera denna bok till alla dem som 
önska hjälp att fördjupa sig i nådens un
derbara hemlighet. 

111. B. 

Svensk hjälp till flyktingar i 
Frankrike. 

Den danske författaren Johannes 
Jörgensen berättar någonstädes, att 
han drömde, att han såg ett par poliser 
släpa bort en man mellan sig. Mannen 
skulle avrättas - inte för något brott, 
som han begått, utan endast därför att 
han inte dugde till något, han var bara 
i vägen för andra. Och författaren bröt 
ut i skarpa protester under hänvisning 
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till varje människas evighetsvärde och 
obegränsade u tvecklingsmöj l igheter. 

Runt omkring i världen ligga i den
na tid folkstormens spillror: människor, 
som sucka: »Vi duga till intet! » Krig 
och omvälvningar ha slitit dem loss 
ur fädernas jord och slungat dem ut 
till människolivets utmarker. Många 
av dem ha fyllt framstående poster i 
samhället, andra en blygsammare men 
icke betydelselösare uppgift. Nu ligga 
de som rot ryckta träd, "räkta å t sidan, 
hemlösa och hopplösa , fosterlandslösa 
och framtidslösa . De duga till intet -. 

Och ändå - de duga att räddas, de 
ha samma värde inför Gud som andra. 
M ånga av dem kunna lyftas ur elände 
och förtvivlan till en ny uppgift och 
därmed till känslan av människovärde. 
Vilka skulle då tjäna som den utsträck
ta handen om icke efterföljarna av Ho
nom, som lärde oss, att "Vi alla äro 
bröder? 

Till dessa olyckliga folkspillror hö
ra bl. a. de internerade i de stora flyk
tinglägren i södra Frankrike, vilka fru 
Elsa Cedergren nyligen besökt i den 
dubbla egenskapen av ordförande i 
svenska K.F.D.K. och ledamot av Ar
betsutskottet för Hjälp Krigets Offer! 
På grundval av hennes skildring läm
na vi några glimtar från livet därnere. 

Det var en underbart -vacker dag, 
när fru Cedergren bilade till interne
ringslägret vid Gurs, en mil från de
markationslinjen mellan den ockupera
de och den icke ockuperade delen av 
Frankrike. Solen sken, i väster avtecl<:
nade sig Pyreneerna, bönderna plöjde 
sin jord och barnen sprungo omkring 
och lekte. 1rIen vid ankomsten till Gurs 
var det, som om solen mist något av 
sitt sken och våren helt plötsligt flytt. 
I viss mån berodde väl detta in tryck 
på att lägret är anlagt mitt på ett åker
fält, där den sega leran i stora ldum
t--ar fastnar vid skorna och breder en 
grå och dyster prägel över hela tillva
ron. Själva lägret är givetvis i sin hel
het omgivet av taggtrådsstängsel och 
samma olustiga material användes till 

att skilja de kvarter (»Ilots»), i vilka 
det väldiga området är indelat. 

I detta läger finnas nu c:a 4.000 

landsflyktiga internerade. När man hör 
berättas, att tidigare inte mindre än 
18.000 personer varit hopträngda där 
kan man knappast göra sig en före
ställning om hur något sådant vari t 
möjligt. Utrymmet synes även nu va
ra så väl tillvarataget, att varje tänkbar 
vrå är upptagen. 

Barackerna äro av trä och av enk
laste slag . Golven ligga mer eller 
mindre direkt på marken och de icke 
särskilt täta taken och väggarna äro 
ett bristfälligt skydd mot köld och 
fukt. Fönster finnas ej utan endast 
luckor , "Vilka visserligen, när de öpp
nas, släppa in ljuset men också på sam
ma gång lämna fritt tillträde för vin
terkylan, som ä-ven här nere kan vara 
ganska sträng. Under sådana förhål
landen ä r det icke lätt att med de be
fintliga, ofta alltför små kaminerna 
åstadkomma dräglig temperatur inom
hus. 

:NIaten är knapp och ytterst enfor
mig, men detta måste ses mot bakgrun
den av det nuvarande allmänna för
sörjningsläget i detta av millioner 
flyktingar översvämmade land. Vid fru 
Cedergrens besök utgjordes den dagli
ga födan av ett visst kvantum bröd 
jämte en tunn soppa, i vilken några rot
fruktsbitar simmade omkring. Denna 
soppa serverades två gånger om dagen. 
En eller ett par gånger i veckan får 
"ar och en 80 gr. kött, och om morg
narna bjudes det på ett slags ka.f{esur
rogat. 

För de sjuka finnes i Gurs ett sjuk
hus, som dock endast skiljer sig från 
barackerna genom att det har fönster, 
som de senare sakna. För övrigt är 
det synnerligen primitivt. Sjukvården 
handhaves i stor utsträckning av lä
kare bland de internerade själva. Sjuk
domar, som förorsakas av otillräcklig 
föda, äro tyvärr ganska vanliga och 
många duka under för umbärandena. 
Dödligheten är överhuvudtaget hög i 



116 SINIMS 

interneringslägret trots vad som gjorts 
för att förbättra hygienen. Lägret har 
också en stor egen kyrkogård. Där ser 
man vackra monument med hebreisk 
inskription, resta över sådana, som 
haft förmögna släktingar, under det 
att andra gravar, kanske de flesta, ic
ke med det minsta minnesmärke erinra 
om dem som där funnit sitt sista vilo
rum. 

Lägret. i Gurs var tidigare herme
tiskt tillslutet för alla utomstående, 
och ingen fick tillträde, som inte var 
anställd där. De kristna ungdomsorga
nisationerna i Frankrike kände dock, 
att de hade ansvar för dessa olyckliga 
offer, och de lyckades . utverka, att en 
ur deras egen krets, en 27-årig student
ska, blev insläppt i lägret för att med 
råd och dåd bistå i första hand kvin
nor och barn, gamla och sjuka. Hon 
vistades i flera månader i Gurs och de
lade i allt flyktingarnas liv. Den nöd 
och det elände, hon fick bevittna, kan 
ej beskrivas. Med frimodig energi och 
seg uthållighet påkallade hon myndig
heternas uppmärksamhet för de rådan
de missförhållandena, och regeringen 
har på hennes initiativ vidtagit vissa 
åtgärder för att förbättra läget. Sedan 
isen sålunda blivit bruten har tillstånd 
lämnats även åt andra franska och in
ternationella sammanslutningar, som 
nu fullfölja hennes strävan att åstad
komma drägligare villkor för lägrens 
olyckliga invånare. Bland annat har 
man öppnat arbetsstugor, där kvinnor
na få lära sig olika slags sömnader, 
men arbetet där har i hög grad försvå

rats på grund av den synnerligen knap

pa tillgången på material. 


Liknande föranstaltningar för de in
ternerades utbildning har man även 
gjort i det andra interneringslägret, 
som fru Cedergren besökte, i Rivesal
tes, som ligger närmare kusten. Detta 
skilde sig eljest i mångt och mycket 
från lägret i Gurs. lvfarken har här ti 
digare vari t en flodbotten och var be
täckt av grus och sand, som virvlades 

,upp av blåsten och trängde in överallt. 
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Barackerna, som lågo i långa rader 
tätt intill varandra, hade ursprungligen 
uppförts för orientaliska soldaters räk
ning. De ,"QfO byggda a v sten och so
lidare än de i Gurs. :Men även här vo
ro utrymmena ytterligt små och trång
boddheten oerhörd, varför det var svårt 
att hålla rent och snyggt. En bestämd 
skillnad kunde iakttagas ifråga om an
dan och stämningen i de båda lägren. 
I Gurs visade man mera tillförsikt och 
företagsamhet, man sökte finna sig till 
rätta trots allt och göra det bästa möj
liga av situationen. I Rivesaltes ver
kade de internerade mera deprimerade, 
mera apatiska. l\1öjligen är klimatet 
en bidragande orsak härtill. 

Av de internerade i såväl Gurs som 
Rivesaltes utgöres det vida övervä
gande flertalet av judar, de flesta från 
Tyskland, Tjeckoslovakiet och öster
rike. Bland dessa människor finnas 
många intressanta typer, härstamman
de från skilda yrken och samhällsskikt, 
men sammanförda hit av samma hårda 
öde. I Gurs kan man sålunda t. ex. 
träffa åtskilliga framstående förfa tta
re och konstnärer liksom flera bemärk. 
ta musiker, som stått på Europas 
främsta konsertestrader. 

Där funnos även vid fru Cedergrens 
besök två rabbiner, två bröder från 
\i\Tien, som gjorde allt för att hugsvala 
sina trosbröder och hålla deras mod 
uppe. 

Det som mest plågar alla dessa olyck
liga människor är tanken på framtiden. 
De ha fått sin utbildning eller sin yr
kesutövning brutalt .avbruten. Ju läng
re tiden går desto svårare blir det för 
dem att åter kunna taga fatt på livs ... 
uppgiften och finna sin plats i det sto
ra samhällsmaskineriet. Därför är den 
högsta ' önskan för dem alla att så fort 
som möjligt komma bort från det in
stängda lägerlivet. 

Enligt den franska regeringens med
givande kunna också numera interne
rade frigivas, om någon organisation 
garanterar, att de icke falla samhället 
till last. Därför ha franska, kristna or
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ganisationer med stöd av Internatio
nella ECCO (de kristna världsorgani
sationernas gemensamma hjälporgan) 
öppnat ett genomgångshem i den lilla 
staden Chambon, där 100 frigivna 
kunna tagas emot i avvaktan på ut
komstmöjligheter. Detta hem beräk
nas draga en årskostnad av kr . 
.30.000: - och är helt beroende av fri 
villiga gåvor. Från Sverige ha hittills 
sänts kr. 10.000: - för hemmet. Vi 
borde kunna svara för hela ·kostnaden 
för denna utomordentligt viktiga in
stitution. 

Det är en v ~i.lsignad uppgift att hjäl
pa dem, som äro slagna och lida nöd, 
en uppgift, som visst icke endast tar 
sikte på kroppen utan i lika hög grad 
på själen. Det är ett kristet barmhärtig
hetsverk, till vilket Gud har bekänt och 
bekänner sig. 

Bidrag till hemmet i Chambon och 
till övrigt hjä lparbete i södra Frank
rike, liksom till Hjälp Krigets Offer! 
övriga arbetsuppgifter bl. a. i det oc
kuPerade Frankrike och bland krigs
fångar i Tyskland och Finland motta
gas med största tacksamhet av Hjälp 
Krigets Offer! ) Biblioteksgatan 29) 

Stockholm. Postgirokonto 157700. 

PROGRAl\'f 

Svenska .Missionens i Kina 55:e 
Ärsmöte 

Onsdagen den 13 maj. 

Kl. 	7 e. m .. JvIöte på K. F. U. A1.) Bir
ger Jarlsgatan 35, Stockholm. 
Inledningsföredrag av kapten Os
car VOll J1{alm borg. 
Val av ordf. och sekr. vid mötet . 

Föredragande a v revisionsberät

telsen. 

Fråga om ansvarsfrihet. 
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Val av revisorer och revisors

suppleanter. 

Tal a v fröken Lisa Blom. 

Servering. 

Avslutning. 


TorsdageIL den 14 maj. 

Kl. 	I I f. tn. I Belesdakyrkan) Floraga
tan 8. 
Predikan av komminister Torsten 
Folke. 
Föredrag av missionär Selfr·id 
Eriksson. 

Kl. 	3 e. m. Gemensam middag på K. 
F. U. M. (Hotel Excelsior), Bir
ger Jarlsgatan 35, till ett pris av 
kr. 4: -. Av dem som önska del
taga i denna middag måste anmä
lan senast tisdagen den I2 nwj gö
ras till S. Jl,![. K:s Exp.) tel. 
IO 44 59 eller IO 54 73· 
Restaurangkort för bröd och smör 
medtagas. 

Kl. 	6 e. m. [Betesdak:yrkan. 
Predikan av missionär Erik jYlalm. 
Utdrag ur årsberättelsen av mis
sionssekr. Jl,![artin Bergling. 

Fredagen den 15 maj. 

NIötena hållas hela dagen på K. F. 
U. 111., Birger Jarlsgatan 35. 

Kl. 10,30 f . m. Morgonbön. 
Kl. I I f. 111. Bibelstund. Rektor 1I1orris 

Berglillg. 
Kl. 12m. Kafferast. 
Kl. 12 m. Kafferast. Restaurangkort 

för bröd medtagas. 
Kl. 	 12,30 e. m. Möte med tal av 

missionärerna Gerda Gustavsson) 
Astrid Löfgren och Carl-Gustaf 
iVordberg. 

Kl. 7 e. m. U ngdol11smöte. 
Tal a v komminister Johan H off) 
fru ]-Ianna Eriksson och missiol1s
förest. Jl1artin Linden. 
Servering av kaffe och te. Restau

rGllgkort medtagas. 
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Lördagen den 16 maj. 	 kort för bröd medtagas och socker~ 
Tal av komminister Erilc Härdelin 

Samling vid Duvbo kl. I 1,3° f. m. Av m. fl. 
resa fr ån Stockholm sker: med tåg 

från Centralstatione'l't till Sundby
Varmt välkomna att deltaga vår
berg 	Norra station kl. I I f. m. el årshögtid! Bedjen för den! 
ler med omnibus eller spårvagn 

från ' Norra Bantorget. Restaurang-
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5-19. 	 A. B., Älvsjö ........... . . . 10:gm. A. J., Köping . . ....... . 100:
550. 	 E. A., Göteborg ............ . 30 :51 3. 	 A. R, Agunnaryd . ......... . 40:

514. M. N. , Virserum ........... . 10:-	 551. »Tack för bön, som du besva
rat» 	 . ..... . . .. ....... . ... . . 10 :515. 	 A. N., Norderön .... . ...... . 200 :

552. 	 B. G., Sollefteå . .. ......... . . 10:516. 	 P . 'V., Sanda ...... . ... . ... . 2{J:
553. 	 l\. P. U. K, Kristianstad, till517. 	 K. S., Vinslöv, »Ät Herren ~ .. 20: 

Ida Söderbergs underh. . ... . . 3DO: 518. 	 K. K., Björköby . ..... . .... . 20:
557. J. o. M. v. M . . .. . .... . .. . . . 50:

52'O, O. B., Skellefteå ....... . ... . 50: 
519. 	 Solglimtsföreningen, Krångfors 125:

558. 	 Kinamission ens vänn er, VetIan
da .. , ........ . ............. 1.00'0:-

Krislclala ...... ... .... , .. . . , 300:- 559, Kinakretsen, Eksjö, Offerdag 
521. 	 Jungfruföreningen i Bråbo, 

522. Jkpgs KristI. Yngl.-fören., koll. 12/-1, till Arvid Iljärtbergs Ull

vid S. M. K:s tacksägelse och dcrh. . .... , . .. .......... . ... 1.010 :
bön edag ............ . ... . ... 235 :- 568'. »Tack, o Gud för vad som va

524. 	 A. N., .\lviken . .. . ..... . .... 7 :5D rit , 16/ 1 1942 » . . . ....... . . , . 10:
525. B. & K. L., Stockholm ..... . .. 35:-	 561. K. F . U. M., Örebro, til\ M. 
526. 	 Koll. i Mariestads miss ionshus Ringbergs llnderh. . . .... . .. . 100: 

vid påskmöte t . . ..... . ...... 123 :27 562. Koll. vid C. G. Nordbergs besök 
527. 	 D:o i Hassie missionshus an- i Skelleflehamn, gm. r. H. .... 75: 

nandag Påsk . . ... . .. , . .... . 30 :85 56-1. Björkö Missionsförsamling, 
528. 	 A. L. , :Mariestad ........... . 20:- Björköby .. . .. . ............. 30:
529. r. P., Skillingaryd .. . ... . ... . 22:50 	 566 . »Vår Gud är i himmelen; han 
530. 	 Ersla lJngdomskrets, Stock- kan göra allt vad han vill». 

holD1 ... . .... . ....... . .... . 30:- Ps. 115: 3 ..... . ..... . ...... 1.000:
531. 	 H. H., Virserum, »Herrens ti- 566. Ps. 23: 1, för Wilhelm Berg

onde » .............. . ...... . 40:- lings underh. ..... . .. . ...... 300:
532. Mamrelunds Mfg. . ...... . .. . 35:-	 567. Ö . H . R. U / d: V c tlunda UngcIf. 
533. 	 H. L., Huskvarna, il en blomma till Bloms underh . 150:-; 

till Lisa Gusta fssons födelse- Korsberga LlIgdf., till d :o 
dag » . ......... . ............ 5:- 100:-; Mamrclunds Ungdf., till 

53-1 . 	 DI stä llet för den 14 mars» .. 5:- cl:o 50:-; Korsberga Ullgdf., 
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568. 

569. 
570. 
571. 
572. 
574. 
575. 

576. 
578. 

579. 
580. 
581. 
582. 
584. 

585. 

586. 

587. 
588. 
589. 
5no. 
591. 
592. 
593. 
594. 
595. 

596. 
597. 

598. 
599. 
6'00<. 
601. 
603. 
606. 
607. 

608. 

609. 
610. 
611. 
612. 

613. 

614. 
615. 

616. 
618. 

619. 

till M. Lindens underh. 50 :-, 
d:o, 14 mars offer 39:35 .... 
ll A. r. W., Söderha., f. 1871, 71 

år. ll ....................... . 

V. P., Norrköping ......... . 

E. A., Norrköping, ll våroffer» 

Naglarps Mfg., Björköby ... . 

E. B., Hemse ............. . 

E. E., Gummark, ll tionde » .. , 

Norrköpings o. Linköpings K. 

F. U. M., till M. Hingbergs un
derh.... .... .. .. ........ . .. . 
Värne Mfg, Medalby, årsbidrag 
E. R., Stockholm, sparbösseme
del ........................ . 
E. L., Malmö .. ... ...... ... . 
Koll. i Ursvikens kapell 19/4 
E. M., Stockholm ........... . 
K-a, K. F. U. K., Karlskrona 
Koll. vid c.-G. Nordbergs besök 
i Boden 7/4 . . ............. . 
Visby Femöresförening, till 
evangelisat ionsarbetet i Kina 
Koll.~ i Kinne Kleva och Kje
stads Mfg........ . . ........ . 
NIfg. i Götene .. .. .......... . 
M. P., Götene, resebidrag .... . 
Koll. i Lundshrunn . . . .. .... . 
D:o i Friden e ............. . 

H. R., Fridene, resebidrag .. . 
E. P., TidahoJm .. .... ..... . 
Koll. i i\'ladäng .... .. . ... ... . 
KristI. Ungdf., Madängsholm 
Koll. vid syförening på St. 
Skoltek, lilr icehamn .. .. ... . 
E. n., Kinnemalma ......... . 

M. iV!., Öj('))Yll, )) i st. för blom
mor vid Syster Linneas bår » 
J. L., d:o d:o ............ .. . 

A. J., d:o d:o ..... .... .... . . 
r. D., Boden, d:o d:o ....... . 

Syster Linneas misisonsbössa 

L. Ö., Piteå, överbel. å S. L .. . 
»E. » .......... . ........... . 
Koll. i Kågedalens kyrka 22/4 
1942 . . ...... ' . ............. . 
Länkar i Sävar, till »;\'fargits 
minne » . ............... . ... . 
C. E. G., Adak ..... ... ..... . 
M. jl,'1., Stockholm ... ....... . 

A. R., Skåre . . . ... ... ...... . 
Koll. vid Malmölilnkarnas Sa-
lemsafton 25/4 .. .. . . ....... . 
A. O., :Norderön, »vid Per Pet
terssons bår» .. ... ......... . 
A. M. P. , Norderön ......... . 

S. H., »En vårblomma på äls
kade Jlldtihs grav », till E. Vi
dens underh. . .... . .... . ... . 
»En länk » .. ...... . ....... . . 
Kaffepengar "id Danderyds 
Kyrkl. Ungdomskrets möte 
29/4 .. ........ .. ....... ... . 
J. \V., »tackoffer» . .. ....... . 


389:35 

71:
20:

100:
10'0:

5: 
25:

500:
50:

100:
2:50 


80: 
10:
40:

50:

32:50 

31:
5: 
2:-' 


12:
25:
5: 

25:
20:
50:

128 :50 

50:

10: 
5: 
2: 

100:
18: 
5: 

50:

41:05 

30:
7:50 


18:
10:

16:

5: 
50:

10:
5: 

15:
5: 

620. 
621. 

622. 

623. 

624. 
625. 

505. 

506. 

507. 

523 . 

535 . 

543. 

548. 

5;)4. 

565 . 

556. 

563. 

573. 

577. 

583. 

602. 

605. 

G04. 

617. 

M. P-n, Murjek ........... . 5: 
Koll. i Dergsbyn, vid C. G. 

Nordbergs besök d. 18-19 april 62:701 

Kinakretsen, Göteborg, till G. 

Goes och C. G. Nordbergs un
derh. . ........ ... ...... .. . . 580:
Vid C. G. Nordbergs besök 

i Sörböle, gm A. B., Skellefteå 20:
D:o i lvIedIe, gm d:o ........ 52: 32 

D:o i Kåge, gm. d:o . .. ..._._.__30_:_ 

Kronor 12.118:79. 

Särskilda ändamål. 

L. K, Klintemåla, till Maria 

Petterssons barnh. 70:
Killa syföreningen, till J. Ack
zells arlJete, gm E. P., Ljungby 250:

E. N., till D. Nordgren, att anv. 

efter eget gottf. ......... .. . 20: 
M. B., Eksjö, »påskgåva », till 

EIsic & C. J. Bergquist, att anv. 

efter gottf. . .. ........... . .. 20:- ' 

A. D., Duvbo, till r. Ackzell 

för kvinnoarb. i Tali ..... . . . 5: 
N. P. E., Storhögen, till H. 

\Vang, alt anv. efter gottf.. , 30:
r. P., HassJerör, till Barnhem
met i Sinan .... .... ........ 25:
Daggryningen i K. M. A., till 

Daggryningens skolor i Kina 3.000:----; 

»Ingeborgs Vännep, Katrine
holm, till r. Ackzell, att anv. 

efter goltf. ................. 52:
Uppsala Kinakrets offerdag, till 

Evangelist \Vang i Hoyang 

underh . Överskottet till Med
hjälparfondC'n .... . . . . . . . . .. 850:
S. F., Herrljunga, till Baruhem
met i Sinan ................ 20:55> 

»A-e, april 42 ". Till Lisa Gus
tafsson, att anv. efter gottf. 

Ps. 57: 2 och 11 ............ 30:
Söndagsskolan, Älgarås, 15:-, 

Darnhemsvänner d :o 15 :-, till 

I\'Iaria PeLtersson, för Barn
hemmet ... . .. ... ........ ... 30:-

Syföre ningcn N:o 1, för bibel
kvinnas underll. i Loyang .... 85: 
L. O., Stockholm, till barnen i 

Kina ... ... . ..... ..... ... ... 5: 
Allianslänken, för 3 skolgos
sars underh. . ... ,........... 200:

.Kronor 4.692:55 

S. M. K:s Pensionsfond. 

Syföreningen nr. 3, till pen
sionsfonden ................. 51 :--

Syföreningen nr. 2, sparbössa 

till pensionsfonden ...... .. .. 70:

Kronor 121:
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-AUmiinna missiommedel 
.'Siirskilda ändamål 
:s. M. K:s Pensionsfond 

12,118:79 
4,692:55 

121:

:~:a under april mån. 1942 Kr. 16,932:34 

* 
- Med vClrmt tack till varje givare! 

»Sägen ' till Gud: Huru underbara äro icke 
·dina gärningar! » Ps. 66: 3. 

Tacksägelseämnen: 
Guds nådefulla omsorg om oss under 

'det gångna året. 
Missionärernas trofasta uthållighet. 
Missionsvänn~rI).'<:Ls kärleksfulla offer. 

'vilja. 
Böneåmnen: 

Vårt årsmöte. 
Sommarens möten. 
1vlissionärernas behov av vila och ve

'derkvickelse. 
Missionens ~konorniska behov. 
Behovet av visdom, nåd och kraft 

nemarbetet och på fältet. 

Bedjen för vå~ konung, vårt land och 

folk! Glömmen ej heller att bedja för 

dem, som sakna- mycket av det som Gud 

av nåd tdter os's äga! 

,Missionstidningen 

Sinims Land, 

organ för ' Svenska ,Mi'ssionen i Kina, 
utkomme'r 1942 i sin' 47:e årgång. 

Tidningen utkommer med 20 nummer om 
året. Den innehåller uppbyggelseartiklar, 
brev från -missionärerna, berättelser från 
missionsfältet, meddelanden om hemarbetet 
och missionsnotiser från olika fäl.t . 

Tidningen kostar: helt dr kr. 2: 50, halvår 
kr. I: so: ett kvartal kr. o: 90. 

Till utlandet kostar den kr. 3: - pr år. 
Prenumeration kan verkställas på posten 

men det ~täIler sig 'fördelaktigare för Missio
nen om den verkställes på vår Exp., ' Drott 
ninggatan SS, Stockholm. 

Provnummer sändas pi\ begäran gratis och 
portofri tt. 

Redaktione~. 

INNEHÅLL: 
II)e n- villiga lydnadens -qäg. Svenska Missionens i Kina berättelse för dess 55:e verksam~ 
rhetsår. ~' 'Redogörelse för Svenska Missionens i Kina ekonomiska förvaltning under år 1941. 
- Revisionsberättelse .. ,~ ,Förleckning på kommitterade, missionärer, hemarbetare och omb'ud. 
- Från Red. o. Exp. - Ungdomens avdelning_ -:- Willi~rn, C:a:r~y~ ~i~net den 31 maj.-' 
Från När och Fjärran. - Insänd litteratur. - Svensk ' hjälp till flyktingar i Frankrike. -

Progrllm. - Redov. - Missionstidn. Sinims Land. 

Expedition : Drottninggatan 55. Telegramadress: "Sinim", Stockholm. 

Tel~fon: 10 ~ 59. 10 5~ 73. Postgirokonto n:r 50215. 


fioktr. A .-B. F. A. Palmers Eftr.. 
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När Svenska Missionen i Kina den 
10 maj 1912 firade sin 2s-årshögtid 
på K. F. U. M. i Stockholm, talade 
min nu hemgångne fader, missionär 
Aug. Berg, över några ord, som alltse
dan den stunden stannat i mitt hjärta, 
och som på ett alldeles särskilt sätt 
blivit förknippade med S. M. K. Det 
var orden i Apg. 28: 15. "Han tackade 
Gud och fick nytt mod." (eller som 
talaren för nu 30 år sedan formulerade 
orden: "De tackade Gud och fattade 
mod.") 

Kunna vi månne börja denna dag 
bättre än genom att tillropa varandra 
den maningen: Tacka Gud och fatta 
mod! 

Se vi tillbaka på vad Gud 
h a r g j o r t, k u n n a v i t a c k a 
G u d o c h f a t t a m o d. 

*Morgonbön av komminister H e n
r i k B e r g, Solna, vid S. M. K:s års

högtid den 15 maj 1942. 

När Paulus kom till Rom, hade han 
anledning nog att vara sorgsen och 
modfälld. Han var en fånge, och såg 

han framåt mot den ovissa framtiden, 
måste han räkna med, att hans fången

skap kanske skulle ändas med döden. 
Men bröderna i Rom togo emot ho
nom så, att han tackade Gud och fick 
nytt mod. 

Det står icke nämnt, vilka dessa 
glädjebudbärare voro. Men det är oss 
alldeles nog att känna dem under nam

net bröder, ty därmed är det oss sagt, 
att Paulus, som för Kristi skull var en 

fånge, möttes av dem, som genom 
evangelium blivit lösta i sina hjärtan 
och vunna för Gud. 

Såg månne Paulus i denna stund 
tillbaka? Då mindes han icke endast 
platser, där han fått bära fram evan
gelium, och vänner, som där kommit 
till tro. Han blev också viss i sitt sinne 
om, att Guds ord bär icke bojor, och 
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det återvänder icke fåfängt. Så kunde 
han tacka Gud och få nytt mod. 

Kristi församlings väg i denna tid 
är i många stycken och mångenstädes 
sådan, att man gripes av missmod och 
sorg. 

Den , stora ofreden ödelägger vad 
som under år byggts upp. Och icke 
blott detta! Där man ägt andlig frihet, 
där blir man nu mångenstädes berö· 
vad densamma. Ja, de finnas, som 
iikt Paulus - för Kristi skull bokstav· 
ligen bli fångar. Det är icke lätt att 
under sådana trånga tider behålla 
trons frimodighet. 

Men alldeles som Paulus vid Forum 
Appii och Tres Taberne möttes av 
dem, som gåvo honom ett otvetydigt 
vittnesbörd om vad Gud förmår, och 
fick tacka Gud och få nytt mod, all· 
deles detsamma kan ske med oss än i 
dag, om vi hålla fast vid Gud - trots 
allt. 

Ett enda litet vittnesbörd om vad 
Gud förmår, och vi se i vårt eget liv 
liksom länkarnas mångfald i en kedja, 
där allt bär oss vittne om vad Gud un
der år och <lagar som gått fått göra 
med oss. Då viker missmodet, då kun
na vi på nytt tacka Gud och få nytt 
mod. 

Jag tänker på en bild som biskop 
Berggrav använt. Några män sitta i 
en liten båt ute på det vida havet. De 
se icke land, runt om är bara vatten. 
Skola de då låta årorna vila i miss· 
mod? N ej, de ro och ro i alla fall. Så 
kan det ibland bli ödsligt och tomt för 
den som vill höra Gud till. Man ser 
så att säga icke land. Skall man då i 
missmod låta årorna vila? N ej, det gäl
ler i alla fall att ro och ro. Så kan det 
ske, att Gud, när vi minst vänta det 

och på vägar vi minst ana, möter os~ 
s,å, ,att vi tacka Gud och få nytt mod. 

Det är på alldeles samma sätt med 
arbetet för Gud. Missmodet viker, när 
vi få stanna inför vad Gud har gjort. 
Blir det levande för oss, då tacka vi 
Gud och få nytt mod. Låt oss tänka 
på vad som stod i ett av telegrammen 
från missionsfältet, som kom ett par 
dagar före denna årshögtid. Där fun
nos inga ord av klagan och missmod. 

Där stod: "Ebenezer", det är: Hitin
tills har Herren hulpit! Och vi kunna 
själva fullborda meningen: Lovat va
re Herrens namn! 

Låt oss, både i vårt eget personliga 
liv och i Herrens verk, se tillbaka på 

vad Gud har gjort, och vi kunna tacka 
Gud och fatta mod! 

S e v i P å vad G u d g ö r, k u n
na vi tacka Gud och fatta 
m o d. 

Kanske kan det synas, som om Gud 
nu förmådde så oändligt litet. Men 
Herrens arm är icke för kort. "Tro ej 
han löftet bryter, Tro ej han från dig 
flyr, Då stormen mot dig ryter, Och 
dundret kring dig gnyr: Han går på 
stormens vingar, Han far på dundrets 
vagn Och själva skadan tvingar' Att 
tjäna dig till gagn." 

Trånga tider både i vårt eget liv 
och när det gäller arbetet för Guds ri
ke kunna på ett alldeles särskilt sätt 
bli välsignelsetider. 

Då tvingas vi mer än någonsin ' att 
lämna allt i Guds händer, akta på hans 
ledning och att stadigt hålla oss till 
honom. Även om våra åkertegar under 
sådana förhållanden icke kunna bli så 
många, så kunna vi i stället plöja djupt 
på de tegar vi äga och där rikligen så. 
Och det viktigaste av allt: Gud får 
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plöja djupt i våra hjärtan och så~ Då 
kan det på ett förunderligt sätt ske 

både att Gud bekänner sig till oss och 

till det verk, han betrott oss med. "Tå

resådd blir glädjeskörd, trones bön 
f ö r v i s s o börd." 

Låt oss se på vad Gud nu gör, och 
vi kunna tacka Gud och få nytt mod! 

Tankarna gå till ett ord, som under 
många år varit dyrbart för S. M. K. 
Varje läsare av Missionstidningelll Si
nims Land kan återfiI1lIl.a det på vin
jetten till tidningen. Där står: Herren 
förser. Blir det ordet levande för oss i 

allt sitt djup och sin rikedom, då tac
ka vi Gud och fatta mod. Gud går 
fram trots allt. Gud segrar trots allt. 
Får Gud så dag :för dag segra också 
i oss - trots allt - då tacka vi Gud 
och fatta mod.. 

S e v i f r a m å t, m o t m å l e t, 
kunna vi tacka Gud och 
f a t t a m o d. 

Vi glömma lätt målet för stundens 
prövningar och svårigheter. Men all
deles som det ljusnar på vägen, när 
man kommer ut ur en lång, mörk tun
nel, så ljusnar det under trångmål och 
nöd, om vi se framåt mot målet och 
på Honom, som vunnit oss genom sin 
kärlek in i döden, som kallat oss till 
den heliga tjänsten och som icke en
dast en gång segrat i sin död och i sin 
uppståndelse utan som alltjämt är den 
store segervinnaren. "I stormiga tider, 
Bland töcken och grus, En skara dock 
skrider Mot himmelens ljus. Dess 
hopp och dess härlighet Världen ej ser, 
Men före går Herren, Men före går 
Herren Med segerns baner." Så tac
ka vi Gud och få nytt mod. Amen. 

Årshögtiden 1942. 

»Kommen och sen vad Gud har gjort, 
underbara äro hans gärningar mot män
niskors barn.» Ps. 66: 5. De orden ville 
vi tillropa varandra vid början av vårt 
årsmöte. Nu, då det ligger bakom oss , 
och vi skulle se på vad det givit oss, 
då ha vi ännu en anledning till samma 
utrop. Gud gjorde stora ting också de 
dagarna, därom vill nedanstående sam
mandrag från de olika mötena vittna. 

På onsdagen, den 13 ds., samlades 
en skara vänner på K. F. U. M. Kapten 
Oscar von iV!almbo.rg inledde mötet 
med en hälsning från doktor Fries, ' 
som även i år på grund av klenhet var 
förhindrad vara med oss. Såsom en 
hälsning hade han sänt orden i Hebr. 
4: 14-16, om vår store överstepräst, 
genom vilken vi »undfå barmhärtighet 
och finna nåd, till hjälp i rätt tid». Des
sa ord använde kapten v. Malmborg till 
text för sitt anförande. Då vår Frälsa
re utfört sitt verk här på jorden, upp
steg han till himmelen. Där iklädde han 
sig sin fullkomliga härlighet och träd
de fram inför Gud, oss till godo) inte 
för en gång utan för all framtid. Han 
lever alltid och beder för oss. På det 
sättet kunna vi få barmhärtighet och 
finna nåd till hjälp i rätt tid. Vi behöva 
hjälp bl. a. till att vara tacksamma. Då 
vi se hur det är runt om i världen och 
tänka på att vi fritt få samlas till mis
sionshögtid och arbeta för missionen, 
är det en stor anledning till tacksam
het. Och ha vi ej anledning till tack
samhet för de våra i Kina? Trots oer
hörda svårigheter få de likafullt fort
sätta arbetet. Vi fingo för ett par dagar 
sedan telegram fr ån båda delarna av 
fältet. Där stod: »Allt väl» men också 
i det ena: »Ebenezer». Allt härintill har 
Herren hjälpt. Även under detta år har 
Herren i trofasthet givit nåd till hjälp 
i rätt ti d. 

Efter årsmötesförhandlingarna tala
de fröken Lisa Blom. Hon ställde oss 
inför uppmaningen: »Varen frimodiga 
och oförfärade - I som sätten edert 

http:almbo.rg
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hopp till Herren». Ps. 31: 25. Det finns 
mycket i denna tid, som vill ta bort fri
modigheten, inte bara utifrån utan ock
så inifrån, och det blir en kamp om se
gern. I ditt och mitt hjärta är det oro 
inför känslan av oförmåga, försagdhet 
och mycket annat. Vi behöva bedja GPr' 
om nåd till att lita på hans löften så att 
vi kunna vara frimodiga. Vi ha ny55 
hört om redogörelsen för 1941 års e!~o
nomiska förvaltning, och den ger myc
ket att tacka för. Jag läser så oändligt 
mycket mellan raderna i den. Där kU):
na vi utläsa mycket om glädje o,'h tack·· 
samhet, men också om sorg och tårar. 

:vilka dock bytts i: »Vad han taL ocll 
vad han giver». Så läggas dyrbara of
fer på H ,errens altare. Det är inte ba
ra penningar som läggas där. Också 
unga Iiv läggas på Herrens altare, till 
helig t j änst. Kan du också läsa ut om 
»den stängda dörren » för de sex som 
stodo redo för utresa? frågar du. - Ja, 
det kan jag. Vi hade dagligen bett Gud 
om medel till dessas biljetter, och vi 
sågo huru de kommo in. Du ser behåll
ningen vid årets slut. Det är den sum
man! Nu får den istället gå ut till ar
betet, och vi tro, att då Gud åter öpp
nar dörren, skall han ock på nytt giva 
medel till biljetter. 11ed dessa ord: »Va
ren frimodiga och oförfärade » ringande 
i våra hjärtan, få vi börja ett nytt år i 
hans namn. 

Efter samkvämet framförde mis
sionsföreståndare NIartin Lhtden i sam
band med aftonbön en hälsning som 
kommit till årsmötet, varur bl. a. föl
jande återgavs: »Varför skulle väckel
sen börja i ett krigförande land? Kan 
man ej tänka sig att ett neutralt land 
finge vara den kristna signalen? Var 
äro då de kristna i Sverige, äro vi på 
vår post?» 

Torsdagens högmässa i Betesdakyr
kan förde oss upp till himmelsfärdsber
get. Komminister Torsten Folke predi
kade över dagens text i Lule 24: 49-53. 
Vår Herre Jesus är himiafaren, och 
det är ett glädjebudskap. Han har be
rett en väg uppåt. Han gick den vägen 

. själv för att bana den för oss, för att vi 
skulle mäkta komma fram och upp på 
den vägen. Det finns en väg uppåt, där
för att Herren J eSLlS i tidens fullbordan 
steg ned till oss för att leva vårt liv 
under samma förhållanden, samma svå
righeter, samma frestelser som vi och 
tillkämpa sig seger i vår kamp, den 
kamp vi skulle kämpa, seger på alla 
områden, i allt som kunde möta oss. På 
Golgata kors vanns denna seger, genom 
vilken fattiga syndare kunna stå rätt
färdiga, trots synd, inför levande Gud. 
Hur skola vi komma in på den vägen? 
Genom syndabekännelse och syndaförlå
telse! Det är vad som öppnar dörren på 
vid gavel till vägen uppåt. Vägen är 
brant, och många gånger tycka vi nog 
att vi icke komma ett steg uppåt utan 
istället glida nedåt. Då sätter vår Fräl
sare våra fötter på fast mark. Han ba
nar vägen. Vi snava och falla, men vi 
behöva icke bliva liggande. I hans kraft 
få vi åter resa oss och börja vandring
en. Vårt fall mäktar då icke ändra 
Guds bestämmelse, att vi skulle nå må
let. Vägen är banad ända fram till här
lighetens tron. Vi få gå den i korsets 
kraft. Han som begynt verket skall 
fullborda det intill Jesu Kristi dag. 

lvlissionär Selfrid Eriksson ställde 
oss inför: tro och otro. Han hade som 
text dels I 1'Ios. 22: 9 om Abrahams 
offer, dels Hes. 8: 16, profetens syn, de 
25 männen som stodo i Herrens tempel 
med ryggen mot offeraltaret. Den sy
nen möter oss såväl hemma i kristenhe
ten som bland de hednakristna. Där ute 
finnas många, som vilja arbeta i Guds 
verk, och de göra det träget, men det 
blir inget resultat, ty de ha vänt ryggen 
mot offeraltaret, de vilja icke offra sig 
helt och fullt åt Herren. Därför kan det 
icke heller ske något genom deras arbe
te. Abraham gick lydnadens väg. Han 
byggde offeraltaret, och han offrade sin 
ende son. Gud tog emot offret, och han 
välsignade Abraham och hans säd till 
evig tid. Liknande offer frambäras, 
Gud vare lov, än idag. Då blir det re
sul tat och därför går också Guds verk 
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framåt. Trots lidande och svårigheter 
går det framåt till en härlig seger. 

Vid e. m. möte, också i Betesdakyr
kan, talade missionär Erik jVf alm över 
orden i Rom. 8: 34-39. Det är Kristi 
himmelsfä rdsdag, den dag som vill min
na om den stunc)., då världens Frälsare 
fullbordade sitt verk här nere, och då 
han stiger upp till himmelen. Han, vår 
överstepräst, har fullbordat offergär
ningen och stiger upp till härligheten 
för att alltid bedja och mana gott för 
oss. Fastän han är osynlig, få vi ha en 
innerlig gemenskap med honom, och det 
är gott att få påminna härom. Vi känna 
oss svaga och misströsta många gång
er om utgången. Det är så mycket som 
vill döma oss, men i vår text står: 
»Vem är den som vill fördöma? Kris
tus har dött - och uppstå tt - och han 
manar gott för oss .» Intet skall skilja 
oss från Kristi Jesu kärlek. Bedrövelse, 
ångest, förföljelse, hunger ? Nej! . Vi 
först å så litet vad det vi 11 säga, vi ha 
så litet prövat allt detta, men det finns 
andra som få tt göra det, - och göra 
det. Vi sågo därute huru de . kristna ki
neserna fingo pröva på förföljelse, men 
den kunde icke skilja dem från Kristus. 
Paulus skriver: »1 allt detta vinna vi 
en härlig seger.» Det ser kanske inte 
så ut för världen och ändå: det är en 
härlig seger, icke inför världen men in
för Gud. 

Missionssekreterare jVf artin. B ergling 
gav därefter ett utdrag ur årsberättel
sen. 

Pastor Arthur Johanson ledde efter
middagens möte. Vid dagens båda mö
ten i Betesdakyrka'n upptogs kollekt, 
\"i1ken uppgick till över 1.600: - kr., 
\"arav 1.000: - kr. voro för barnhem
met i Sinan. 

* 
Fredagens möten höllos på K. F. 

LT. ;"1. och började kl. 10,30 f. m. med 
morgonbön av komminister !-lenrik 
Berg. Denna införes i sin helhet å an
nan plats i denna tidning. 

Bibelstunden, som leddes av rektor 

jVforris B ergling} talade om Guds löf
ten. Texten var hämtad ur Efesierbre
vets I kap. Det är så stort att man häp
nar, tanken svindlar, men det står, att 
Gud har i Kristus välsignat oss med ali 
den himmelska världens välsignelse. Def 
räcker till! Här ligger rikedomen fÖl 
vå r räkning. Ha vi tagit emot den, t2 
vi emot den? Gud har utvalt oss! Det 
är inte vi som välja honom, utan han 
har utvalt oss, och han har benådat oss. 
Han har friat oss fångna. Har du blivit 
fri i Jesus Kristus? I hans blod hava vi 
förlåtelse. Om vi i tro taga emot Jesus 
Kristus, då få vi också del av hans 
översvinnliga kraft i vårt liv. Då äro vi 
icke mera främlingar, vi äro Guds hus
folk. Då få vi gå ut och in i Guds hus. 
Där Gud bor, där få vi vara hemma. 
Guds husfolk är medborgare i det him
melska. L åt oss bygga på den fasta 
grunden! Den grunden är Jesus Kris
tus. Han vill forma oss till passande 
stenar i sitt tempel. L å ta vi honom for
ma oss som han vill, då ha vi också löf
tet: I honom bliva vi ock uppbyggda 
till ett heligt tempel i Anden, där Gud 
själv vill bo. 

Nlissionsstunden inleddes av missio
när Carl-Gustaf Nordberg} och hans 
text var hämtad ur Jes. 45: IL »Låt 
mig ha omsorg om mina söner, mina 
händers verk. » Det löftet ha vi fått 
uppleva därute i denna tid. :Många 
gånger ha vi stå tt rådlösa. inför svåra 
problem. NIen Herren har löst dem. Han 
har haft omsorg om oss och be,-arat 
oss. Svårigheter ha uppstått beträffan
de vår neutralitet under kriget, men 
Herren har gett utvägar, där vi inga 
sågo. Han har möjlighe ter, och han för 
alltid sitt folk till seger. Fröken Astrid 
Löfgren talade om sångens betydelse i 
missionsarbetet: Genom sång samlas 
barnen kring missionä rerna. Genom att 
kineserna ofta· sjunga hela kapitel ur 
bibeln sjunges evangelium in i månget 
hjärta. Fröken Gerda Gustavsson stan
nade särskil t inför den hednakristne 
förföljelsen. Vad det verkligen betyder 
för en hedning att bryta med det gamla 

i 
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och att bli en kristen, vad han får utstå 
av lidande, kunna vi icke fatta. Låt oss 
bedja för dem, att de liksom hava den 
osynlige för ögonen och så kunna härda 
ut. 

Vid kvällens möte, det s. k. ungdoms
mötet, talade först komminister Johan 
H off. Det är ett ord som blivit så le
vande för mig, då jag tänkt på detta mö
te: Ansvar. Det är ett ord som skall 
ristas in i vårt hjärta, så att det icke 
kan utplånas. Är det ej det som ger li
vet värde, att vi kunna känna ansvar, 
att vi få känna det? Ju flera uppgifter 
vi få} ej taga oss, ju rikare blir vårt liv. 
Jesus ställer efter sin uppståndelse Si
mon Petrus inför det stora ansvaret, 
men först frågar han: Simon, Jonas' 
son, har du mig kär? Och när han fått 
svard: »Herre, du vet allting; du vet 
att jag har dig kär», då säger Jesus 
sitt: »Föd mina får». De gamla hade 
ansvar, de höllo ut tills de dukade uno 
der därute eller här hemma fingo läg
ga sig till ro, och de som understödde 
dem höHo ut tvärs igenom år och år
tionden. Det är det som de unga skola 
besinna, när de nu ställas inför ansva
ret. Ni unga som stodo redo att resa, 
otåliga att få gå ut i arbetet, då kriget 
kom, Gud välsigne er att er ansvars
känsla må hållas levande under vänte
tiden! Och du som fått ansvaret att 
vara underhållare, må du ej släppa 
greppet! Den fåra, som du skulle plö
ja, kan Gud låta en annan plöja, men 
om du icke plöjer den, får du ingen 
välsignelse av det som växer där. An
svarskänslan, vill göra oss uthålliga. 
Då vi möta Herren Jesus frågar han 
också oss först: »Älskar du mig?» Det 
är därpå det hänger. Och när jag då 
står där, jag fattige syndare, tryckt av 
min syndakänsla, inför hans ögon, då 
får också jag svara: Herre, du vet all
ting, du vet också att jag har dig kär. 
- Då har han fått oss på knä, då få vi 
rikta blicken på korset och vad han 
gjort för oss. Och då ger han också mig 
uppgiften: »Föd mina får!» 

Fru H anna Eriksson tog oss sedan 

ut till Kina och lät oss lyssna till: 
»Lovsången i natten». Den ljuder där
ute i Kina mitt under tortyr och lidan
den. Särskilt fingo vi höra om missio
närer, som under denna tid under fruk
tansvärda lidanden, i fängelser, under 
tortyr och förhör, geI).om Guds kraft 
burit ' alla lidanden och samtidigt kun~ 
nat prisa Gud för hans nåd. Det är en 
lovsång, som bär frukt fÖT evigheten. 
wIen vi fingo också höra om de infödda 
kristna. wIed samma trohet, samma 
frimodighet bära de sina lidanden, och 
på så sätt få de vittna om vad Gud är 
och om den levande kraft, som han be
skär. Det är nöd och mörker i vår värld, 
men än låter Gud lovsången ljuda mitt 
i natten, en lovsång till vår Gud. 

Missionsföreståndare ]1,11artin Linden 
talade om allt vi fått dessa dagar. Vi 
hade blivit påminda om, att vi undfå 
barmhärtighet och finna nåd, till hjälp 
i rätt tid; Vi hade blivit uppmanade att 
vara frimodiga och oförfärade. Vi hade 
fått höra om att det finns en väg upp
åt, banad av vår himlafarne Frälsare. 
Men vi hade också ställts inför faran 
att vända ryggen mot offeraltaret. Vi 
hade påmints om, att intet kan skilja oss 
från Kristi kärlek. Löftenas rikedom 
hade dukats fram för oss, och vi hade 
hört om hur Gud vårdar sig om sina 
barn. Ansvaret hade vi ställts inför, 
och lovsångens toner hade ljudit genom 
natten. Nu hade han ännu ett ord att 
giva oss, och det var Fil. 3: 16: »Låt
om oss vandra, vidare på samma väg. » 

Låt oss göra det trogna vår Herre och 
Frälsare och den uppgift som lagts på 
oss! Då få vi vandra i Jesu sällskap och 
i förlitande på honom. 

Efter samkvämet avslutades dagen 
med en kort aftonbön av missionens ny
antagne missionärskandidat, Curt 
Svensson. 

På lördagen var som vanligt ordnat 
med en utflykt till Missionens hem 
Duvbo. Ä ven då samlades en stor skara 
av våra vänner, och vi förnummo en in
nerlig gemenskap med varandra. Många 
talare var det då, som vanligt den da

i 
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gen. Komminister Erik Härdelin in
ledde raden av anföranden, och till sist 
fingo vi gå inför Guds ansikte och tac
ka för allt han gett under detta årsmö
te. Vi ha fått se något av Guds under
bara gärningar, och vi ha på nytt anför
trotts uppdraget: Gån ut i hela världen 
och gören alla folk till mina lärjungar! 

H. B. 

Årsmötet för 50 år sedan. 

Då vi i samband med vårt årsmöte 
på Kristi himmelsfärdsdag voro sam
lade till gemensam middag; påmindes 
vi om att vid årsmötet för femtio år 
sedan ej mindre än nio nya missionärer 
avskildes. En av dem, fru Augusta 
. Berg, född H ulander, var med vid mid
dagen i ~lr. Vi meddela nu något om 
årshögtiden för femtio år sedan efter 
referat i Bilaga till Sanningsvittnet den 
2 juni 1892: 

» Svenska Missionens i Kina 5 :te års
möte firades Kristi himmelsfärdsdag i 
kyrkan vid Floragatan, som var full
satt med uppmärksamma åhörare. Först 
hölls bönemöte i nedre salen, och kl. I I 

f. m. tog mötet sin början med avsjun
gande ay spalmen: 'Hela världen fröj
des Herren' etc. D:r H. Berg hälsade 
sedan mötesdeltagarna välkomna och 
höll därefter föredrag över de välkända 
orden: "Låt dig icke övervinnas av det 
onda, utan övervinn det onda med det 
goda'. (Rom. 12: 21.) 

Talaren framhöll huru tvenne makter 
strida mot varandra om herraväldet i 
världen, nämligen det goda och det on
da, ljus och mörker, Gud och Satan. 
Vår fiende gör allt för att förmå oss att 
upphöra med striden. Han begagnar 
dels våld och dels list. Nlen vi vilja ej 
nedlägga våra vapen; vi skola bekriga 
honom. 

Hurudana äro väl våra utsikter? 
Kunna vi säga, om de bröder och syst
rar vi skola utsända hava att vänta se
ger eller död? Ja, ty Paulus säger: 

'Övervinn det onda med det goda!' Om 
vi giva akt på naturen och på tilldragel
serna i livet, skola vi finna, att det var
med vi övervinna något är motsats till 
det som övervinnes. Vi övervinna eld 
med vatten, köld och is med värme. Dö
den i naturen öven-innes nu av det på 
nytt framträdande livet; kärlekslöshet 
övervinnes genom kärlek och hedendom 
genom Kristi evangelium - vi över
vinna det onda med det goda. De lärda 
hava mycket funderat på vad som är 
det högsta goda_ Det är självförsakelse, 
säger en_ Det är dygden, säger en an
nan och så vidare_ Men det högsta goda 
är Jesus Kr'istus.. som givit sitt liv till 
allas vår återlösning. Det är med Jesus 
våra missionärer skola övervinna all 
hedendomens mörker och styggelse. In
tet annat duger. Järnvägar, tidningar 
och boklig bildning m. m. är ju gott, 
men icke övervinnes det onda därmed. 
Talaren gjorde även tillämpningar över 
sitt ämne med Rom. 8: 35-36 samt 
Upp. 12: II. 

Efter doktor Bergs föredrag sjöng 
herr J ohannes Hedengren Davids 92 
psalm: 'Det är en kostelig ting att tacka 
Herren.' Utdrag ur årsberättelsen följde 
sedan och missionsberättelser. 

De utgående missionssyskonen : Ty
cho Dahlin, Emanuel Björkebau1n, Aug. 
H ofstrand, Ad. Robert Bergling, J_ 
Theodor Sandberg, Carl Blom, Hilma 
Blomberg, Anna Eriksson, Augusta 
Hulander, kommitteledamöterna samt 
tvenne ombud togo därefter plats på 

. estraden_ J oh. H edeng1'en sjöng på ett 
gripande sätt den sköna missionssån
gen : 'Tillkomme ditt rike, o, Herre .. vår 
Gud, tillkomme ditt rike på jorden!' 
Därpå' höll missionssekreterare Joset 
H olmg1'en ett tal till församlingen och 
missionärerna med anledning av Jesu 
ord: 'Mig är given all makt i himme
len och på jorden. Gån fördenskull ut 
och gören alla folk till lärjungar, dö
pande dem till Faderns och Sonens och 
den helige Andes namn, lärande dem att 
hålla allt det jag har befallt eder. Och 
se, jag är med eder alla dagar 'intill 
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världens ände'. Så följde avskiljningen 
medelst bön och händers påläggning. 
Den slöts med välsignelsen 

På hushållsskolan, I I Jakobsbergs
gatan, var sedan gemensam middag ar
rangerad för vänner av Kinamissionen. 
Efter middagen lästes Apg. 17, med 
anledning varav pastor K. J. 1"11ontelius 
framställde flera allvarliga och skö
na lärdomar för en missionär. 11is
sionärerna yttrade också några hjärte
varma ord var. En hälsning uppsattes 
till missionärerna i Ki na, vilken under
tecknades av samtliga närvarande. Vi
dare var det sång, bön och tacksägelse. 
Det var en mycket kär stund. 

Kl. 6 e. m. avlade de utgående mis
sionssyskonen korta vittnesbörd kyr
kan vid Floragatan.» 

*' 

Så långt referatet i Sanningsvittnets 
bilaga. Av de vid detta årsmöte avskil
da missionärerna kunde Tycho Dahlin 
av hälsoskäl ej resa ut till missionsfäl
tet, men han förblev ända till · sin död 
en varm vän till vår mission och tjä
nade mot slutet av sitt jordeliv under 
en lång följ d av år såsom vår revisor. 
NIissionärerna E11wl1uel Björl?ebaum och 
August H o f strand å terkommo ti 11 föl j d 
av försvagad hälsa till hemlandet i juni 
1896 och utträdde sedermera ur Ivfis
sionen. Robert Bergling tjänade troget 
sin Herre inom S. NI. K. till sin död 
1930 och gjorde en värdefull insats i 
vårt arbete. Theodor Sandberg ha vi 
ännu glädjen få ha va med oss i vår ar
betsuppgift. Han tjänar nu såsom leda
mot i vår kommitte. Och Carl Blom, 
står ännu i aktivt arbete på fältet, där 
han är föreståndare och alltså under 
denna brydsamma tid står såsom ledare 
för vårt arbete. H il 111a Blomberg ingick 
år 1895 äktenskap med missionär Hen
rik Tjäder och arbetade tillsammans 
med sin make troget och välsignelserikt 
på fältet i Kina till 1933. :Missionärs
paret Tjäder är nu bosatt i Malmö. An
na Eriksson gjorde också en välsignel
serik gärning på fäl tet ti 11 ~lr 1925, och 

hon fick 1935 sluta sitt jordeliv. Au
gusta Hulander ingick 1894 äktenskap 
med missionär August Berg och hade 
tillsammans med honom sitt arbete i 
Kina till år 1928. Hon har sedan tjänat 
såsom husmor på Nlissionshemmet i 
Duvbo till år 1940, och vi hade glädjen 
och förmånen att få ha henne med på 
årsmötet innevarande år. 

Det är uppmuntrande och uppford
rande att tänka på att vår mission redan 
för femtio år sedan på en gång fick av
skilja så många missionärer. Vi tacka 
Gud för den nåden och för den insats 
de då avskilda fått göra i vårt arbete. 
?v1å vi ock bedja Gud förnya denna sin 
gärning, så att vi, om Herren dröjer, 
åter får sända en så stor skara missio
närer till Kina! 

Jl!lartI"n Lind(!Il. 

Kinakretsen i Göteborg. 

Söndagen den 26 april höll kretsen 
här sitt årsmöte i förening med offer
dag å Hushållsskolan lViargareta. En 
stor skara kinavänner hade tillstädes
kommit och fyllde den vackra och rym
liga festsalen. Efter hälsningstal samt 
bön och bibelbsning av ordföranden, 
apotekare Karl JVilenius

J 
följde kör

sång av kretsens egen damkör. Arsmö
tesförhandlingarna omfattade delgivan
de av sekreterarens skriftliga berättel
se angående verksamheten under det 
gångna året ävensom av kassaförval
tarens rapport, i anslutning vartill 
kommi tten bevil jades ansvarsfrihet för 
1941 års räkens"kaper och förval tning. 
Så följde det med särskilt intresse 
emotsedda föredraget av komminister 
Torsten Follu från Stockholm. »Guds
längtan och fr~i1sning i gamla Kina» 
var det ämne, kring vilket talaren i en 
fängslande framställning gav en ge
nom egna iakttagelser från hans kina
år gripande bild av hedendomens and
liga nöd, en nöd som föder längtan. 
Utan upplysning genom evangelium 
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blev denna längtan till ett sökande av 
vatten ur torra brunnar, ty mänsklig 
längtan har dåligt lokalsinne. Vi söka 
efter hjälp, där hjälp ej finnes. Så är 
fallet både här hemma och därute i Ki
na. Vilken härlig kallelse är ej därför 
den kristne missionärens, som mottagit 
sin kallelse av Jesus Kristus! Han äger 
ju den stora förmånen att få ge vilse
gångna sökare sådan vägledning, som 
utmynnar i evigt oförgängligt liv. 
Missionsoffret, som frambars, utgjor
de 480 kr. 

Efter mötets slut på »:NIarga-reta» 
ägde ett samkväm rum med servering i 
de nära liggande S:t Jakobs metodist 
församlings trevliga ungdomsrum. 
Glädjen under samvaron där förhöjdes 
genom värdefull medverkan av såväl 
vår damkör som komminister Folke 
som talade värmande ord om de krist 
nas sanna enhet - samt av sagda för
samlings föreståndare, pastor David 
Sandberg. 

B. 

'~~~~TITON' 
Från Kommittens sammanträde 
. 	 den 13/5. 

I samband med årshögtiden hade 
Koinmitten för Svenska Missionen i 
Kina ett ordinarie sammanträde . Där
vid invaldes såsom suppleant . i Kom
mitten pastor Arthur Johanson, Stock
holm. 

Pastor Johanson är pastor i Betesda 
Missionsförsamling i Stockholm. I Be
tesdakyrkan samlas vi i regel årligen 
Trehondedag Jul och Kristi himmels
färdsdag tillmissionshögtider, och re
dan från 11issionens början ha vi stått 
i nära förbindelse med denna kyrka. 
Där var pastor Josef Holmgren före
ståndare, då Kommitten för S. lVI. K. 
bildades) och där fi rades I888 11issio
nens första årsmöte. Det är oss nu en 
stor glädje att få räkna denna kyrkas 
pastor såsom ledamot i vår kommitte. 

Vi ha länge haft ett stort rum i pastor 
Johansons hjärta, och då han nu kom
mi t till Stockholm och till Betesda, var 
det så naturligt för oss att invälja ho
nom i Kommitten. 

Vi hälsa honom varmt välkommerr 
såsom ledamot i Kommitten och till 
önska honom Guds rika välsignelse. 

* 
Vid Kommittens sammanträde be

viljades, det vilja vi också nu meddela, 
en ansökan om att få gå ut såsom mis
sionär inom Svenska Missionen i Kina 
från herr Cu.rt Svensson, Norrköping. 
I samband med hans avski ljning och 
utresa hoppas vi, då tiden därför är in
ne , få närmare presentera honom för 
vår läsekrets. Här vilja vi hälsa Curt 
Svensson varmt välkommen såsom 111i5
sionärskandidat och tillönska honom 
Guds rika välsignelse. :NIå han f~l yara. 
innesluten i missionsvannernas kärleks
fulla hågkomst i förbön med tack s~i gel
se! 

s. 	M. K:s Bibel- och Ungdomsvecka.. 
Under tiden den I9-25 juni planera 

vi att anordna en Bibel- och Ungdoms
vecka på H olsbybrunn i Småland. Sam
ling sker allts ~l på e. m. den I9 och mö
tena fortsätta t. o. m. midsommarda
gen med avresa från Holsbybrunn på 
morgonen den 25 juni. Priset blir kr. 
4: 25 pr dag för hel inackordering, och: 
härtill kommer en inskrivningsavgift 
på 3 kr. till hjälp för omkostnaderna 
vid mötet. 

Kött-, bröd-, S11'lö'r- och soclcerkort 
måste medtagas. De sorn ej stan1la hela 
tiden böra skalla dagkort. Kaffe eller 
te behöver ej medtagas, men deltagarna 
skola medtaga sänglinne och hallddu
l?ar. 

* 
Bibelstudierna komma, om Gud låter 

våra planer bli förverkligade, att ledas 
av rektor j}!or1'is Beygling. 

Vid förmiddagarnas missionstore
drag ha vi tänkt att missionsföresUll1 
dare NIartin L1:nden skall tala om dok.:. 
tor P . Fj~llstedt, missionssekreterare· 
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NIartin Bergling om den förste svenske 
missionären i Afrika, biskop Hans Pe
ter Hallbeck och fröken Lisa Blom om 
den förste svenske missionären i Kina, 
Knut Theodor Hamberg. Dessutom 
hoppas vi att missionärerna Birgit Berg
ting, Astn:d Löfgre11 och Carl-Gustaf 
Nordberg m. fl. komma att medverka. 

Redaktör J. E. Lundahl har också lo
vat hålla ett föredrag om sin fader, pre
dikant Samuel Johansson. 

* 
Vi äro så tacksamma för hjälp med 

förbön för vår »vecka». 1tlå Missio
nens vänner bedja Gud leda i allt som 
rör program och anordningar samt att 
han må sända deltagare. Må våra vän
ner också göra vad de kunna för att 
sprida kunskap om vår ungdomsvecka 
och hjälpa oss att få deltagare, som 
kunna få hjälp och välsignelse av sam
varon där. 

Kinalärikarna i Stockholm 
äro inbjudna till lVIissionshemmet i 
Duvbo torsdagen den 28 maj kl. 7 e. m. 

Alla hälsas varmt välkomna! 

M.issionstidningen Sinims Land. 
DeHa nummer av vår tidning ut

kommer något försenat, och vi bedja om 
benäget överseende härför. Uppgifter
na i samband med årsmötet och önskan 
att få med referat från detta ha gjort 
att vi ej kunnat få tidningen färdig i 
tid. 

Från skomakareverkstaden in 
i världshistorien. 
Willian~ Carey: ett Iso-årsminne. 

Av redaktör Arvid Svärd. 
Vi minnas' historien om tsaren, som 

skulle bygga en järnväg S:t Peters
burg-110skva: han lade en linjal på 
kartan, drog upp en linje mellan de två 
städernas namn och sade »Här ska den 
gå!» Där gick den - där går dlen väl 
än. 

Den Allsmäktige gör icke som denna 
världens härskare. Han drar aldrig upp 

linjer på en karta - Han brukar inga 
kartor. Han har själv hela verkligheten 
i sina händer. Han vet, att det bara är 
på ett papper, som en rak linje är den 
kortaste vägen mellan två punkter 
i det vida landskapet, som inte är byggt 
efter riktbräde och vinkelhake, är den 
ofta den längsta: man kommer t. ex. 
vanligen lättare förbi ett berg än över 
det. Gud drar aldrig upp linjer på en 
ka rta - Han bryter icke sammanhan
gen, Han skapar dem själv. Därför är 
det så svårt för oss att förstå hans vä
gar - förrän efteråt. De likna ej auto
strador, snarare floder. Få tänka på 
flodens tysta källa i bergen, den första 
strilande rännilen i en klyfta. Man vet 
så mycket mer om dess vindlande lopp 
genom länder, som den gör fruktbara 
och rika, om fartygen som på dess vå
gor och ström färdas mot havet. Och 
ändå: det började allt vid den lilla por.;. 
lande källan mellan klippor och bran
ter. 

* 
Det vandrar en ung man längs en 

dammig landsväg. Han torkar svetten. 
-- en försvarlig börda tynger hans 
rygg: skor, som han bär till gross
handlaren. När han återvänder, har han 
läder med för nästa två veckors arbete: 
Han är en fattig man, som sliter hårt 
för sig och de sina. 

Det hänger en enkel småstadsskylt 
från I700-talet i ett museum nere i 
Indien. Där står: »William Carey. Skor 
göras och lagas.» 

Nog är det en lång väg mellan den 
lilla skomakarverkstaden i en engelsk 
småstad och museet i det ståtliga Se
rampore utanför Kalkutta. Någon rak 
linje är det icke, den gick i många kur
vor. Men efter den stå 36 stora väg
märken: asiatiska språkrnonument, som 
beteckna lika många översättningar av 
Bibeln eller delar av den, verkställda 
av denne skomakare och hans. kamrater 
och medarbetare. Och vad mer: är den 
moderna hednamissionen en flods lopp, 
så betydde William Careys gärning den 
första lilla rännilen. 
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Skomakare och baptistpredikant. Det 
första var inte hans livsuppgift, han 
pliggade bottnar och sydde ovanläder 
för att få medel att leva, när den lilla 
"församlingen inte orkade betala ho
nom ordentlig lön. Inne i verkstaden 
bade han en jordglob, sålad av läderbi
tar. Där ritade han in hednavärlden. 
Gud hade lagt dess nöd på hans hjärta. 
Han bad och talade om den. En gång 
sade en myndig pastor: »Sätt dig ner, 
unge man. Om Gud vill frälsa hedning
ar, gör han det både din och min hjälp 
förutan!» Men en dag blev han utsedJcl 
att hålla »konferenspredikan» vid ett 
distriktsmöte av baptistförsamlingar. 
Med skakande allvar lade han' försam
lingens ansvar inför sina åhörare. 
»Vänta stora. ting av Gud - våga sto
ra ting för Gud», det var hans tema. 
Detta var den 31 maj 1792 - för 150 
år sedan. Den predikan gav lösenordet. 
På hösten samma år bildades. ett mis
sionssällskap, en kollekt om mellan 200 
och 300 kronor upptogs - den moder
na hednamissionens grundplåt! Carey 
gick ut till Indien som missionär. 

II. 

Stora voro svårigheterna: regering
en vill~ inte ha några missionärer där
ute. Han, engelsk undersåte, fick resa 
till det engelska Indien på ett danskt 
fartyg. Han fick landstiga i bemlighet, 
han förbjö'ds predika, han måste söka 
sig en plats att leva nere i Ganges del
ta, där moski ter stodo som skyar ur 
sumpmarkerna och de trögt flytande 
vattnen och där snåren vimlade av tig
rar och kobraormar. Till sist lyckades 
han få anställning på en indigoplantage 
som förman. Slutligen kom Danmark 
för andra gången· till undsättning: han 
fick en fristad i den danska kolonien 
Serampore. Där utförde han sitt stora 
livsverk: .att - med hjälp av framför 

.allt de två stora männen William Ward 
och Joshua Marshman - giva Asiens 
folk Guds ord. Alla tre voro enaståen
de »knogare»: Ward lärde sig kinesis
ka och översatte Bibeln till detta språk 

på »fristunder», som han sparade från 
sin sovtid under femton år! - Rege
ringens fiendskap bröts till sist. Och 
den engelska opinionen svängde om. 
Det hörde samman med en stor olyc,,:, 
ka: tryckeriet i Serampore brann ner 
med dyrbara manuskript, stilar, typer 
på olika språk, papperslager, maskiner 
etc. etc. De tre vännerna hade genom 
olika arbeten - :i\1arshman genom en 
inackorderingsskola., \iVard genom att 
utföra trycksaker åt regering och en
skilda, Carey genom sin nya ställning 
som professor i sanskrit vid högskolan 
i Kalkutta - tjänat rätt stora sum
mor, men lade all t i missionen. (Det 
är gripande att läsa, hur bröderna be
slutade, att han skulle ha 7S kronor ex- __ 
tra ur kassan för att han skulle kunna 
uppträda »ståndsmässigt» som profes
sor!) De levde endast för missionen. 
När den engelsk3J allmänheten fick 
klarhet om, att dessa »skomakarmis
sionärer» ägde ett tryckeri, som var 
värt 100,000, spärrade alla upp ögonen. 

Det blev nationalinsamling, man fick 

så mycket pengar att missionssekrete

raren till sist måste meddela" att nu 

räckte det! 


III. 

Careys dubbla världshistoriska In

sats var denna: han gav - med sina 
kamraters bistånd - Asiens folk evan
gelium på deras egna språk, och: han 
banade väg för den moderna hednamis
sionen. Mitt i denna krigets tid firar 
den kristna församlingen 15o-årsmin
net aven av de största bragderna i si
na hävder. 

:i\1en Carey och hans verk kan endast 
rätt förstås mot bakgrunderi av det >?I 
tidens fullbordan», som står skrivet 
över varje sida i Guds rikes historia. 
Allt vad' Gud gör sker »i tidens full 
bordan». Carey kom också han i ett så
dant ögonblick. Han var kopplingsle
det i ett större sammanhang, som gick 
vida utöver hans eller andras personli 
ga gärning. Tiden var redo - då sände 
Gud honom. 
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Missionsväckelsen var icke ett re
sultat av tillfälliga krafters verkan och 
en ensam mans hänförelse. »En man 
uppträdde, sänd av Gud». När ögon
blicket var inne, stod Guds man redo, 
kallad, avskild, rustad. 

Religiöst var den förberedd av den 
stora metodistiska väckelsen, som om
skapande gripit in på alla livets områ
den i England och som sträckt sina verk
ningar djupt in i det växande anglo
saxiska väldet på andra sidan Atlan
ten: Amerika. Före den och dess för
bereda,re i sin tur hade den pietistiska 
väckelsen i Tyskland och senare i Skan
dinavien plöjt väg för missionstanken 
bland de germanska folken. Vi nämna 
den dansk-halleska missionen i Indien 
under 17oo-talet. 

Filosofisht hade upplysningstidens 
strömningar - trots dess torra ratio
nalism - genom betoningen a;v män
niskov~irdet bidragit till att de bilda
de klasserna fingo en mera humanitär 
syn på de färgade folken. 

Pohtiskt betydde Englands växande 
kolonialvälde en länk i utvecklingen 
framåt, samma England, som nyss bli
vit av Gud Genådat med den stora. väc
kelse vi nämnde om härovan. De eng
elska kristna började känna sitt natio
nella ansvar för koloniernas folk, ri
kets hedniska undersåtar. VVilliam \iVil
berforces kamp mot negerslaveriet 
väckte känslan av de vitas skuld till de 
färgade. 

Geografiskt förberedde Cooks resor 
och upptäckter i Söderhavet samtiden 
för en vidare världssyn. Världen växte 
under dess ögon. Det är anmärknings
värt, att Carey under läsningen av 
Cooks ber~i.ttelser allt starkare kände 
n1i ss ionsplikten. 

S~l var tiden förberedd rehgiöst) filo
sofiskt) politiskt och geografiskt för 
det nya. Nu träder mannen fram, som 
ska,ll sI unga u t det förlösande ordet, 
som skall Gli den tändande gnistan. 

En man uppträdde i tidens fullbor
dan, sänd av Gud. Hans namn var vVil
liam Carey. 

.Är missionärskallelsen äkta?' 
Av Lars Da/de. 

I Missionstidningen Sinims Land 
för den 25 sistlidne april var infört en 
artikel: »Duger jag till missionär?» av 
den framstående norske missionären 
Lars Dahle. Vi införa nu ännu en ar
tikel av samme författare: 

Det är självklart, att det icke är lätt 
för en ung människa att få klarhet i 
fråga om alla krav, som missionsgär
ningen ställer på missionsa,rbetarens 
naturliga förutsättningar, och det är ' 
ännu svårare att finna ut om man äger 
dessa föruts~ittr.ingar. 

Vad mig själv beträffar, så var det 
nog mycket långt ifrån, att jag hade full 
klarhet om detta, då jag skulle bestäm
ma mig för att lämna, in min ansökan om. 
att få bli missionär. Jag omgavs aven 
svärm av olika sådana krav, så att jag 
alldeles höll på att förlora frimodighe
ten. - Hitintills har jag mest talat om 
de för en blivande missionär nödvändi
ga naturliga förutsättningarna. :Men det 
finns något som är av ännu mycket stör
re betydelse, nämligen nådegåvorna. 

Vi tänka då först och främst på livet' 
i Gud. Utan detta bör givetvis ingen 
tänka på att bli missionär eller överhu
vudtaget på att bli en arbetare i Guds 
rike, här hemma eller .där ute. IVlen även 
om man genom Guds nåd får tro att 
man äger detta l i v, så kan detta kännas 
så svagt, att man bävar vid tanken på 
att man skall träda, in i en missionärs: 
stora och ansvarsful Ja g~irning . . 

En annan fråga är: »Äger du den 
trons Inatt) som icke dukar under i ar
betet och nöden, elen kärlelc) som fördra
ger allting, och det levande hopp) som 
aldrig sviktar? Det var just dessa frå
gor. som blevo allra mest allvarliga för 
~nig, då beslutet om att anmäla mig till 
missionstj~i.nsten äntligen skuIle fattas, 
och som gjorde, att anmä lan inläm-· 
nades under fruktan och bävan. 

Låt oss också stanna inför frågan: På 
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vad sätt kan jag bli förvissad om att 
min kallelse, min längtan efter att få bli 
missionär, verkligen är äkta och ren? 

Icke all längtan efter någon bestämd 
livsuppgift är från Gud. Huru lätt sker 
-det icke, att vi förväxla vår egen drag
ning till något och Guds röst. Huru kun
na vi förhindra detta? 

Såsom svar kan först sägas, att de av 
Gud givna naturliga förutsättningarna i 
någon mån kunna ge vägledning. Om 
jag t. ex. finner, att mitt hälsotillstånd 
-enligt läkarens förklaring icke är gott 
nog för att jag skulle kunna tåla mis
sionärslivets strapatser, så kan det icke 
vara Gud~ mening att kalla mig till den
na uppgift, och den längtan som vi kan
-ske känna efter att få uppgiften kan i så 
fall icke vara från Gud. Det samma gäl
ler också om det t. ex. visar sig att jag 
saknar förmåga att lära fr~immande 
språk. Så är det också med andra natur
1iga förutsättningar, som jag saknar och 
som missionärsuppgiften ofrånkomligt 
luäver. Och detta gäller f. ö. ej enbart 
TI1issionstjänsten utan också alla andra 
livsuppgifter. Om jag absolut icke tål 
sjön, kan det icke vara Guds mening 
.att jag skall bli sjöman. Och om jag 
-varken har sångröst eller gehör, kan 
Gud icke ha bestämt mig till att bli 
sånglärare, hur mycken lust jag än må 
ha att bli det. Den längtan kan i så fall 
icke vara från Gud. 

Huru ofta blir icke en människas hela 
'liv förfelat, emedan hon menar sig va
ra kallad till något (t. ex. till att bli för
fattare eller konstnär), vartill hon sak
TI~~ !lödvändig begåvning! En sådan 
manl11ska blir aldrig en konstnär »med 
Guds nåde» utan mot Guds vilia och 
d~~rf?r en dåli~ konstnär. I verklig-heten 
forhaller det Slg så med varje val aven 
Jivsuppgi,ft, till vilken det kräves sär
egna betingelser. Iakttages icke detta, då 
valet sker, blir det dåligt bevänt med ve
,derböran~e~ arbete. Han har kommit på 
fel plats l hvet, en plats, för vilken han 
ej passar. Detta kände redan de o-amla 
hedniska romarna, och därför sade de 
omen sådan, att han trätt in i sin upp

gift »emot vishetsgudinnans vilia (invi-
ta NIinerva) ». . 

Vidare känner jag behov av att i det
ta sammanhang erinra om vilken vikt 
yttre omständigheter och Guds lednino. b 

har l och för bedömande av huruvida 
Gud kallat någon till att bliva missio
när. Jag tänker då icke endast på Guds 
ledning ifråga om att vederbörande bli 
vit förd in i sådana förbindelser, som 
gjort att missionstanken på ett särskilt 
sätt kommit honom inpå livet, utan jag 
tänker förnämligast P;l Guds ledning, i 
det att han blivi t löst från omständighe
ter, som annars skulle ha hållit honom 
tillbaka. Om någon har en gammal mor 
eller far eller små föräldralösa syskon 
att försörja och känner sig kallad att gå 
ut som missionär, så har han i dessa för
pliktelser, som påvila honom, god an
ledning till att betvivla, att kallelsen 
verkligen är ifrån Gud, och han bör 
därför tills vidare avvisa kallelsen, ihåg
kommande den store hednaapostelns 
ord: »Men om någon icke drager för
sorg om sina egna, först och främst om 
sina närmaste, så har denne förnekat 
sin ~ro och är värre än en otrogen.» 
( ITlm. 5: 8.) - Om det verldio-en är 
Guds vilja, att han skall gå ut bsåsom 
missionär, så skall Herren säkert på ett 
eller annat sätt lösa honom från de för
pliktelser, som håLla honom tillbaka, och 
då kan han häri se en slutlio- bekräftelse 
o' •• b 

pa S111 mIsslOnskallelse och bli i stånd att 
i tillit till Gud frimodigt kunna följa 
den. 

(Efter »Korsmerket».) 

Svenska Israelsmissionen 

har hållit sin årshögtid i Stockholm un

der ledning av biskop Torsten Ysander. 

O!"ganisationen har nu 450 medlemmar. 

Gavome~llen till missionen uppgingo 

under l~~kenskapsåret till 178,467 kro

n.or. ?al.lskapets tidningsorgan, »Mis

SlOnstldl11ng för Israel», utgår 1 en 

upplaga på 7,000 exemplar. . 
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Vid styrelsevalet omvaldes de avgå
ende, ryttmästare Fredrik Berglund och 
bankkamrer D. Lundwall, samt nyval
des förutvarande suppleanten fröken 
Märta Josephson. r.,!Iissionens förestån~ 
dare är pastor Birger Pernow. 

Under årshögtiden i Messiaskapellet, 
där en talrik åhörarskara ·samlats, tala
de pastor Joh. Ivarsson om verksamhe
ten i Wien, och kyrkoherde Seth Ask
lund höll ett intressant föredrag över 
ämnet: »Är Israelsmissionen något ak
tuellt nu?» Kyrkoherde]. Lindgren ta
lade om »Evangeliet och missionen». 
Missionsdirektor Birger Pernow avslu
tade högtiden med att lämna en redogö
relse för judemissionens nuvarande 
läge. 

Svenska Israelsmissionen är numera 
den enda organisation som bedriver 
evangelisk verksamhet bland judarna 
på den europeiska kon tinenten, med un
dantag för Schweiz, som har en mindre 
verksamhet bland judarna i gång. 

"Ryska Missionen" har årsmöte. 
Sällskapet för evangeiii utbredande i 

Ryssland har den 2-5 maj hållit sitt 
årsmöte i Stockholm. I den till årsmötet 
utkomna årsberättelsen meddelas en del 
intressanta uppgifter om sällskapets ar
bete. Under nuvarande förhållanden be
står verksamheten mest i att sprida Bi
beln och evangeliska skrifter bland rys
ka krigsfångar i Finland, Baltikum 
och tyska Polen samt i viss utsträckning 
i hjälpverksamhet bland nödlidande 
ryssar i och utanför Ryssland. I Fin
land arbetar missionär K. Koch i säll
skapets tjänst bland ryska flyktingar 
och krigsfångar, varjämte redaktör S. 
Mattson, Jakobstad, ombesörjt tryck
ningen av evangeliedelar i upplagor på 
hundratusentals exemplar, till stor del 
på sällskapets bekostnad. Vid denna 
central tryckes bibeldelar på olika språk 
såsom ryska, ukrainska, vitryska och 
polska. Bl. a. ha vederbörande i Tysk
land begärt stora mängder evangelier 
för krigsfångevården därstädes. Denna 
framställning har kunnat villfaras och 
dess verkställande har underlättats ge

nom kostnadsfria transporter på såvät 
finskt som tyskt håll. I Finland utger 
sällskapet också en rysk kristlig tidning". 
»Fångarnas vän», med ett nummer f 
månaden och en upplaga på 8,000 ex. 

I Estland hade sällskapet tidigare fle
ra arbetare, av vilka pastor R. Vogel" 
med familj nu är verksam bland ryssar 
i Berlin och fröken Berta Vogel i Ver
nigerode, medan magister B. Koljo med: 
maka vistas i Hannover. 

Sällskapet har ekonomiskt understött 
professor Ohijenkos arbete med över
sättning av Bibeln till ukrainska, merr 
det är nu mycket ovisst, när tryckning-
en av denna översättning kan verkstäl
las. 

I Bulgarien har missionen en repre-
sentant i predikant Mitko Matheeff, . 
som emellertid i sin evangeliska verk
samhet röner mycket motstånd från de
grekisk-katolska prästernas sida. 

Sällskapets ordförande är sedan 
många år överingeniör P. E. Werner 
och sekreterare är missionssekreterare' 
E. During. Sällskapets tidningsorgan 
är »Ljus i öster». Det senaste årets in
komster och utgifter uppgå till I02A63~ 
kronor. 

PROGRAM 

för Svenska Jl1issionsrådets 8:de Fort
bildningskurs för m'l'ssionärer vid H ols

bybrunn den 15-23 augusti 1942 . 

Kursledare: Professor K. B. vVest-
man. 

Lördagen den I5 aug. 
Kl. 8 e. m. Inledningsmöte. Tal av

Svenska Missionsrådets ordförande~" 
professor K. B. Westman) direktör
Alb. Han-sson och representanter för 
missionärskåren. Val av funktionä~
rer och kommitteer. 

Söndagen den I6 aug. 
Kl. I I f. m. 11issionsgudstjänst. 

Predikan a v missionsdirektor ArV'Z:d~ 
Bäf~lerfeldt . 
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Kl. 	5 e. m. 11issionsmöte. Inledning av 
professor Westman. Anföranden av 
missionärerna H. v. Sicard} Arvid 
Almqvist och Joel Eriksson.. Mis
sionskollekt upptages vid båda mo
tena. 

Måndagen den I7 aug. 

Kl. 	9 f. m. 110rgonbön. 
Kl. 	10.30-11.30 f. m. Bibelstudium. 

Red J. E. Lundahl. Ämne: Världs
missionen - kyrkans väsentliga 
uppgift. 

Kl. 	12-2 e. m. Föreläsning. Missio
nens nuvarande kris i historiens 
ljus. Professor K. B. 1/Vestman. 

Kl. 	5-7 e. m. Diskussion med anled
ning av förmiddagens ämne. Inle
dare: Rektor 1Morris Bergling. 

Kl. 	8.30 e. m. Aftonbön. 

Tisdagen den 18 aug. 

Kl. 	9 f. m. Morgonbön. 
Kl. 	 10.30-11.30 f. m. Bibelstudium. 

Red. J. E. Lundahl. Ämne: Världs
missionen - kyrkans väsentliga 
uppgift. 

Kl. 	12-2 e. m. Föreläsning. Kyrkoty
per i Västerlandet. Professor Gun
nar Westin. 

Kl. 	5-7 e. m. Diskussion. Ämne: En
heten i mångfalden. Inledare: Re
daktör J. E. Lundahl. 

Kl. 	8.30 e. m. Aftonbön. 

Onsdagen den I9 aug. 
Kl. 9 f. m. IVlorgonbön. 
Kl. 10.30-11.30 f. m. Bibelstudium. 

Red. J. E. Lundahl. Ämne: Världs
missionen - kyrkans väsentliga 
uppgift. 

Kl. 12- 2 e. m. Föreläsning. Kyrko
bildningar på missionsfälten. Pro
fessor K. B. W estman. 

Kl. 5-7 e. m. Diskussion. Ämne: Den 
infödda kyrkans framtid. Inledare: 
Missionär Efraim Andersson (Afri 
ka), missionär Uno Axelsson (In
dien) och missionsföreståndare 
1I1artin Linden (Kina). 

Kl. 8.30 e. m. Aftonbön. 

Torsdagen den 20 aug. 

Kl. 	9 f. m. Morgonbön . 
Kl. 10.30-11.30 f. m. Bibelstudium. 

Pastor Th. Arvidson. Ämne: Vänte
tid - beredelsetid. 

Kl. 	12-2 e. m. Föreläsningar. Missio
nens nu. Dr G. Palmaer (Afrika) 
och missionsdirektor Arv. Bäfve1'
feldt (Asien). 

Kl. 	5-7 e. m. Detaljbilder av det nuva
rande läget på olika fält. Program
met ordnas av missionärerna vid 
kursen. 

Kl. 	8.30 e. m. Aftonbön . . 

Fredagen den 21 aug. 

Kl. 	9 f. m:. Morgonbön. 
Kl. 	10.30-11.30 f. m. Bibelstudium. 

Pastor Th. Arvidson. Ämne: Vän
tetid - beredelsetid. 

Kl. 	12-2 e. m . Föreläsning. :NIissionä
ren dr Enoch Hedberg. Missionens 
litterära verksamhet, dess betydelse 
och nutidskrav. 

Kl. 	5-7 e. m. Diskussion. Ämne: Huru 
få intressant missionslitteratur i 
hemlandet? Inledare: Redaktör Efr. 
Palmqvist. 

Kl. 	8 e. m. Föredrag om Israelsmissio
nen. Missionsföreståndare Birger 
Pernow och pastor Joh. Ivarsson. 

Lördagen den 22 aug. 

Kl. 	 9 f. m. Morgonbön. 
Kl. 	 10.30-1 1.30 f. m. Bibelstudium. 

Pastor Th. Arvidson. Ämne: Vän
tetid - beredelsetid. 

Kl. 	12-2 e. m. Föreläsningar. Bön och 
mission. Missionsfö·reståndare Nils 
Dahlberg. Hemlandskyrkan och mis
sionen. Missionsföreståndare 1-[j. 
Danielson. 

Kl. 	5-7 e. m. Diskussion. Ämne: IVIis
sionärernas uppgift i hemlandskyr
kan. Inledare: Fröken M ärta J0

sephson. 

Söndagen den 23 aug. 
Allmänt missions- och avslutningsmö

te. 

http:10.30-11.30
http:10.30-11.30
http:10.30-11.30
http:10.30-11.30
http:10.30-11.30
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Kl. 	 I I f. m. Predikan av missionsföre
ståndare Nils Dahlberg och mis
sionsföreståndare H j. DanielsorL. 

Kl. 	5 e. m. Avslutningsmöte under 
medverkan av representanter för 
olika missionsfält. Körsång. 
Kollekter upptagas både på för
och eftermiddagen. 
På f . m. även predikan i närgrän
sande kyrkor och missionshus av 
kursdeltagare. 

Missionärer och missionärskandida
ter äro välkomna till kursen ävensom 
ledamöter av missionsorganisationer
nas styrelser, sekreterare och andra i 
missionens tjänst anställda funktionä
rer. Missionsvänner, som äro intresse
rade av missionens studium, äro lika
.så välkomna. 

För missionärer, missionärskandida
ter och funktionärer inom missionsor
ganisationerna betalas fingen deltaga
reavgift. Övriga intresserade betala en 
-avgift för hela kursen av 5 kr. eller 
för varje session 50 öre. 

Morgon- och aftonbönerna äro of
fentliga, likaså mötena på söndagarna. 

Deltagare böra om möjligt medtaga 
1inne och handdukar. 

Genom tillmötesgående från brunns
direktionen komma kostnaderna för bo

stad och mat att som vanligt nedbrin
gas 	 till det minsta möjliga. 

Livsmedelskort medtagas. 
Anmälan om deltagande sändes till 

missionär Gottfrid Palmberg, Vetlan
da. 

Svenska lvJissionsrådet. 

Missionstidningen 

Sinims Land, 

organ för Svenska Missionen i Kina, 
utkommer I942 i sin 47:e årgång. 

Tidningen utkommer med 20 nummer Om 
året. Den innehåller uppbyggelseartiklar, 
brev från missionärerna, berättelser från 
missionsfältet, meddelanden Om hemarbetet 
och missionsnotiser från olika fält. 

Tidningen kostar: helt år kr. 2: 50, halvår 
kr. I: SO, ett kvartal kr. o: 90. 

Till 	utlandet kostar den kr. 3: - pr år. 
Prenumeration kan verkställas på posten 

men det ställer sig fördelaktigare för Missio
nen om den verkställes på vår Exp., Drott 
ninggatan 55, Stockholm. 

Provnummer sändas på begäran gratis och 
portofritt. 

Redaktionen. 

INNEHÅLL: 
Tacka Gud och fatta modl - Arshögtiden 1942. - Arsmötet för 50 år sedan. - Kinakretsen 
i Göteborg. - Från Red. o. Exp. - Från skomakareverkstaden in i . världshistorien. 
Ar missionskallelsen äkta? - Från När och Fjärran. - Program för Svenska Missionsrådets 

utbildningskurs för missionärer. '-- Missionstidn. Sinims Land. 

Expedition: Drottninggatan 55. Telegramadress: "Sinim", Stockholm. 

Telefon: 1044 59. 10 5~ 73. Postgirokonto n:r 502 15. 


Boktr. A.-B. P. A. Palmers Eftr.. 
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MÖTET I GALILEEN. 
Av R. T. W. Gornitzka. 

Matt. 28: 16-20 
J esus hade stämt möte med sina 

.lärjungar på en bestämd plats i Gali 
]een. Och det måste ha varit något 
särskilt med detta möte, något sär-t ~ 

eget, ovanligt, vi förstå det av sättet~ ! 

på vilket mötet tillkännagavs. Först!. 
talade Herren Jesus själv om detta 
.möte innan han led och dog (Matt. 
26: 32), och sedan talade änglarna 
·om det efter hans uppståndelse (Matt. 
28: 7). Slutligen upprepade Herren 
J esus själv meddelandet i det han 
sade : "Frukten icke; gån åstad och 
omtalen detta för mina bröder, på det 
·att de må gå till Galileen; där skola 
·de få se mig." (Matt. 28: 10.) 

De elva lärjungarna begåvo sig till 

Galileen. Under århundraden hade 

strömmen gått i motsatt riktning, 

nämligen upp till Jerusalem, men nu 

var det icke längre Jerusalem, som 


':skulle vara medelpunkten, utan Her
:ren Jesus Kristus. Nu skulle det icke 

tillbedjas på Gerissim eller i J erusa
lem, utan sanna tillbedjare skulle till 
bedja i ande och sanning. 

"Där skola de få se mig", hade Jesus 
.sagt. Och de blevo icke missräknade. 
Då de kommo dit, var han där före 
dem. Han hade lovat att gå Iföre dem 
till Galileen, och han höll sitt löfte. 
Han håller alltid trofast sina löften, 
också det löftet att vara med två eller 
tre, som samlas i hans namn. 

"De fingo se honom." Detta, att 
han är närvarande och att lärjungar
na få se och höra honom, är det som 
gör att det blir ett gott möte. Må våra 
sammankomster bli sådana möten, då 

. vi ·se honom, höra hans röst, få veta 
hans vilja och bli stärkta till fortsatt 
liv och tjänst! - Vilka voro de, som 

. fingo se honom? Var det endast de 
elva? Det fin1J:s bibeltolkare som tro, 
att de "mer än fem hundra bröder", 

. som enligt I Kor. IS: 6 fingo se Her
ren Jesus, voro med vid detta tillfälle. 
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Det Herren nu skulle säga gällde ju 
inte endast några få, utan hela lärjun
gaskaran. 

Det heter också: "Dock funnos någ
ra som tvivlade." - Jag har tänkt, att 
det bland dessa bröder funnos sådana, 
som icke hade sett Herren Jesus efter 
hans uppståndelse. Några av dem 
tänkte kanske då: "Är detta verkligen 
den som vi kände, den som gick ibland 
oss, som lade sina händer på barnen 
och välsignade dem, som bad för de 
~sjuka, som satt trött vid brunnen, 
kämpade i Getsemane och till sist dog 
på korset?" - Ja, det var han. Det 
var samme Jesus, som utblottade sig 
själv, i det han antog tjänare-skepnad, 
när han kom i människogestalt och 
som tvådde lärjungarnas ttötter. Han 
skall icke lida mera utan leva i evig 
uppståndelsekraft och härlighet. 
"Ej finns han i örtagården, där blek
nad i döden han låg. Jag såg honom 
lämna den gården och skönare syn jag 
ej såg." 

Mötet i Galileen var i högsta grad 
ett missionsmöte, det första och 
grundläggande missionssammanträdet 
och begynnelsen till de många och 
välsignade missionskonferenser, som 
sedan dess hållits. 

Herren talade till lärjungarna. Or
den voro fulla av myndighet, de voro 
dyrbara och fulla av tröst, och de in
nehöllo Jesu vilja och programförkla
ring. Jesus förklarade, att alla folk 
skulle få höra om hans fullbordade 
verk och få tillfälle att bli lärjungar. 
Lika långt som synden nått, lika långt 
skulle budskapet om Jesus och den på 
Golgata vunna, helande kraften nå. 

J esus visste huru få och svaga lär
jungarna voro, han kände till allt det 

motstånd, som de skulle möta, och alla 
trångmål, som de måste gå igenom. 
Men de kunde vandra sin väg i trygg
het. Det var något, som skulle hålla 
dem uppe och bära dem igenom allt, 
och detta var att han själv med sin 
allmakt skulle vara med dem. "Mig är 
given all makt i himmelen och på jor
den. Gån fördenskull." Detta var nog 
för dem, och det är nog för oss, Iför 
våra kära missionärer på fältet och för 
de kinesiska kristna. 

"Se, jag är med eder alla dagar." 
Han är med i dagar under krig såväl 

som i fred, i de ljusa såväl som i de 
mörka dagarna, i både med- och mot
gångstider. "Se, jag är med eder alla 
dagar intill tidens ände." Amen. 

(Efter Kinamisjon<:eren".) 

~TA~~~~~~ 
Tac ksägelseämnen: 

:Mötet i Galileen och alla efterföljan
de missionskonferenser och sammanträ
den. 

De femtio år som föreståndaren på 
fältet, missionär Carl F. Blom, fått stå 
i vårt arbete. 

Guds beskydd åt familjen Haglund 
och våra övriga missionärer samt pLat
sen, som beretts familjen Haglund 
östra förstaden, Yungtsi. 

Det välsignelserika regn, som Gud 
nåd givit över hela vårt land. 

Böneänuun: 
Våra sommarmöten. 
Nåd till frimodig uthållighet och of

fervilja i missionsarbetet. 
Beskydd och välsignelse samt hälsa 

och krafter åt våra missionärer. 
:Missionsstationen i Yungtsi och öv

riga stationer på värt arbetsfält. 
Tjänlig väderlek i fortsättningen och 

goda skördeförhå llanden. 
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Carl F. Blom 70 år den 8 juli. 

Carl F. Blom. 

De av lVli ss ionstidningen Sinims 
Lands läsare, som. äro mycket minnes
goda, torde erinra sig vad som för 
jämnt tio år sedan skrevs med anled
ning av att vår käre föreståndare på 
fältet då fyllde 60 år. Det var till stor 
del ett utdrag ur hans år 1891 inläm
nade ansökan att få utgå såsom S . .;\,1. 
K:s missionär. Därav fick man en 
mycket klar och fullständig bild av 
hans andliga utveckling och hans 
missionskallelse. Denna kallelse var 
fas.t och bärkraftig. Sådan har den vi
sat sig under de 40 år, som då gått, 
sedan han började sin verksamhet i 
Kina. Många äro de påfrestningar, för 
vilka den utsatts under denna långa 
tjänstetid, men ännu flere och ännu 
svårare ha påfrestningarna varit un
der de senaste tio å ren, allra mest un
der tiden sedan Japan angrep Kina. 

Provinsen Shansi ligger j u i den 
ockuperade delen av Kina. Detta be
tyder att våra missionärer i Yuncheng 
äro utsatta för alla de obehag och 
svårigheter som följa av ett sådant 
sakernas tillstånd. De kunna icke läm
na staden utan särskild tillåtelse, ja 
icke ens utan sådan bege sig till j ärn
vägsstationen, som ligger litet utanför 
stadsgränsen. Och det kan hända att 

utverkande av sådan tillåtelse tar så 
lång tid att anledningen därtill icke 
längre föreligger, om och då tillåtel
sen beviljas. 

De ha sedan flere å r icke tillåtits 
att under den hetaste årstiden uppsö
ka någon högre belägen vistelseort. 
Vi kunna nog inte ana, vilken påfrest
ning för nerverna och hälsan i allmän
het som ligger i att uthärda sådan 
hetta i en och samma omgivning, en 
allt annat än hygienisk omgivning, 
utan omväxling. Till dessa prövnin
gaT, som äro gemensamma för alla 
,"åra missionärer där, fogas för Carl 
Bloms vidkommande den tunga an
svarsbörda som vilar på hans skuldror 
med avseende på de infödda kristna 
och :Missionen i dess helhet. Redan 
elen omständigheten, att missionärer
na åro europeer, är ägnad att väcka 
misstro och misstankar. Därtill kom
mer att deras uppgift är att utföra 
missionerande verksamhet. Kanske 
agitera de mot den ockuperande mak
ten? Kanske äro de spioner? Det .är 
icke få gånger som Carl Blom varit 
uppkallad inför myndigheterna till 
förhör angående alla upptänkliga för
hållanden. Det har krävts hans klara 
tanke, hans besinning~fulla klokhet 
och naturligtvis hans absoluta ärlig
het och oangripliga rätlinjighet i led
ningen av :Missione n för att lotsa den 
oskadd igenom alla de kända och 
okända faror, för vilka den varit ut
satt. Ej under att han mer än en gång 
känt krafterna svika. 

Det är en Guds nåd, för vilken vi i· 
hemlandet icke kunna vara nog tack
~amma, att 5:.åväl Carl Blom SDm 
våra övriga syskon på fältet kunnat 
härda ut i frimodig trosvisshet och ar
betsglädj e. Detta är icke människo
verk, utan Guds trofasta omvårdnad. 
Det är, från mänsklig synpunkt sett,. 
den orubbliga troheten mot den en 
gång undfångna missionskallelsen, 
varom i början talades. Han har följt 
den apostoliska maningen: "Vinnläg
gen eder, mina bröder, om att göra 
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eder kallelse och utkorelse fast" (2 
Petr. I: 10). Och Herren ha r bekänt 
si,g till sin tjänar,es trohet. Han har 
låtit honom bli en vägvisare till livet i 
Kristus för 'skaror av kineser, en fost
rare och en ledare för många som i sin 
ordning vunnit tusenden av sina lands
män. För sina kamrater inom missio
närskåren har han varit - och är 
den faderliga vännen och rådgivaren, 
till vilken alla blicka upp med vörd
nad och tacksam tillgivenhet. Från 
Missionens ledning i hemlandet och 
talrika vä'nner av S. :M. K. uppstiga i 
anledning av Carl Bloms sjuttio-års
dag innerliga tacksägelser till Gud och 
böner om välsignelse över honom och 
hans goda, självuppoffrande maka. 

Vi hoppas alla att kropps- och själs
krafter må förunnas honom att hålla 
ut i arbetet åtminstone så länge att det 
nu så spända läget når en lösning. Om 
någon förtjänat den vila, som vanligen 
tillkommer en sjuttioåring, så är 
det han. 

Karl Fries. 

Missionstidningen Sinims Land. 
Under månaderna juni-september 

utkommer Missionstidningen Sinims 
Land i år liksom föregående år med 
endast ett nummer i månaden. 

Inackordering på Missionshemmet. 
Gäster mottagas för längre och kor

tare tid på Missionshemmet i Duvbo. 
Närmare upplysningar lämnas av hus
modern: fröken Lisa Lundberg, adr. 

. Missionshemmet Duvbo, Sundbyberg 2. 

Tel. 282013. 

Lärarinnornas Missionsförening 
(L. M. F.) 

håller konferens i Södertälje den 4-9 
augusti. Såsom talare medverka pas
tor Uno Eklund ' (bibelstudieledare) 

LAND 10 juni 1942 

missionsföreståndarna Nils Dahlberg 
och B. Pernow, pastor Einar Rimmer
fors, rektor David Hedegård samt kan
tor A. G. Joelsson. Ett 20-tal missio
närer från Indien, Kina, Mongoliet och 
Afrika komma dessutom att berika 
konferensen med föredrag och anfö
randen. Utfärd (ev.) till Gripsholm. 

NIissionsintresserade lä.rarinnor och 
seminarister ur olika läger inbjudas 
hjärtligt. 

Närmare upplysnirlgar lämnas av 
Lärarinnornas rvfissionsförenings Ex
pedition, Vasagatan 2, Göteborg. . 

S.M. K:s Bibel- och Ungdomsveckor. 

Under tiden den 19-25 juni planera 
vi att anordna en Bibel- och Ungdoms
vecka på H olsbybrunn i Småland. Sam
ling sker alltså på e. m. den 19 och mö
tena fortsätta t. o. m. midsommarda
gen med avresa från Holsbybrunn på 
morgonen den 25 juni. Priset blir kr. 
4: 25 pr dag för hel inackordering, och 
härtill kommer en inskrivningsavgift 
på 3 kr. till hjälp för omkostnaderna 
vid mötet. 

Anmälan bör göras snarast möjligt till 
Svenska NIissionen i Kina, Drottning
gatan 55, Stockholm eller till Kamrer 
Alb. Hansson, H olsbybrunn. . 

Kött-, bröd-, smör- och sockerkort 
måste medtagas. De som ej stanna hela 
tiden böra skaffa dagkort. Lämpligt 
torde också vara att ha med halvdag
kort. Kaffe eller te behöver ej medta
gas, men deltagarna skola medtaga 
sänglinne och handdukar. 

Bibelstudierna komma, om Gud låter 
våra planer bli förverkligade, att ledas 
a v rektor 1110rris Bergling. 

Vid förmiddagarnas missionsföre
drag ha vi tänkt att missionsförestån
dare 1Martin Linden skall tala om dok
tor P. Fjellstedt, missionssekreterare 
Martin Bergling om den förste svenske 
missionären i Afrika, biskop Hans Pe
ter Hallbeck och fröken Lisa Blom om 
den förste svenske missionären i Kina, 
Knut Theodor Hamberg. Dessutom 
hoppas vi att missionärerna Birgit 
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Bergling] Astrid Löfgren och earl
Gustaf Nordberg m. fl. komma att 
medverka. 

Redaktör J. E. Lundahl har också lo
vat hålla ett föredrag om sin fader, pre
dikant Samuel Johansson. 

* 
En något avkortad »vecka» kommer 

om Gud vill också att anordnas i Sä
vO/r utanför Umeå. Den planeras att 
börja med samling på e. m. onsdagen 
den 29 juli och pågår t. o. m. söndagen 
den 2 aug. (avresa på morgonen mån
dagen den 3.) Priset blir kr. 4: - per 
dag. Ransoneringskort (dagkort och 
halvdagkort) för kött] bröd] smör och 
socke1' 1nåste medtagas. Deltagarna 
måste också ha 1ned filtar] sängl-inne 
och handdukar. 

Anmälan bör göras så fort ske kan till 
Svenska 11issionen i Kina, Drottning
gatan SS, Stockholm] eller till Fröken 
Sigrid Hansson, Sävar. . 

*' 
Vi äro så tacksamma för hjälp med 

förbön för våra »veckor». 1!Iå Missio
nens vänner bedja Gud leda i allt som 
rör program och anordningar samt att 
han må sända deltagare. Må våra vän
ner också göra vad de kunna för att 
sprida kunskap om dem och hjälpa 
oss att få del tagare, som kunna få 
hjälp och välsignelse av samvaron där. 

Brev från missionär Åke 
Haglund. 

(Utdrag ur privatbrev datera t i 
Yungtsi 27/2 1942.) 

Vi ha hört, att post till Sverige nu 
kan sändas via Sibirien, och nu skall 
jag försöka med ett brev till Dig. Hur 
roligt skulle det ej vara, om brevet 
komme "adressaten rätt tillhanda", ty 
vi antaga att ni mycket undra huru vi 
ha det, såsom vi tänka på Er. Och Gud 

har varit god mot oss, skyddat oss från 
kanske många osedda faror och fyllt 
varje dags verkliga behov. 

J ag vet, att Carl Blom har skrivit 
till Er, och då har han säkert nämnt 
om förändringen hos oss. Den kom så 
oväntat. Den 8 dec., då kriget i Stilla 
Oceanen utbröt, kom en deputation 
med order att våra lokaler snarast 
skulle utrymmas. Många och trött
samma underhandlingar med vederbö,... 
rande myndighetsherrar ledde ej till 
något resultat, utan vi måste sätta i 
gång med flyttning. Inom fyra dagar 
hade vi dragit bort med alla inventa
rier och privata tillhörigheter. Myn
digheterna voro vänliga nog att låta 
oss få ta med oss allt samt få tillstånd 
att passera ut ur staden med allt det
ta. Det egna kunde väl ha lastats på 
en kärra, men alla stationstillhörighe
terna, flyktingarnas saker m. m. blevo 
flera h undra lass. Du skulle ha sett, 
hur det lassades och drogs! Kärra 
kom. lastades och for - för att snart 
komma igen och hämtå mer. Gud hjälp
te oss förunderligt och gav oss glädj e 
i sorgen. N L1 står den gamla, min
nesfulla stationen så intetsägande och 
- likväl - talande ett tyst språk, som 
endast de, som ha J-lpplysande samve
ten höra. När ska vi få flytta åter? 
Dock - Herren råder, och han har 
tillstatt det. Därför är det bäst som 
det är. 

Flyttningen skedde mellan 10-20 
dec., och för oss blev det mest en jul 
bland lådor och skräp. J a, något litet 
hunno vi att få i ordning; spiseln var 
också ditsatt, så att Frances hann 
baka något lite extra. Vi levde annars 
på kinesmat och åta tiHsammans med 
tjänare och hjälpfolk. Det var det enk
laste och mest tidsbesparande. N u ha 
vi fått det lite trevligt trots allt. Och 
härute i Östra förstaden, vid södra 
gränden, ha vi nu rett vårt bo samt 
fått en tillfällig samlingsplats för 
Guds barn i Yungtsi. Den senare är 
alltför liten och olämplig, men det är 
mycket svårt att uppbringa en lämplig 
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lokal. Kriget har gått illa åt husen, 
och tidens tand har hjälpt till att göra 
många eljest präktiga hus och gårdar 
till ruiner. En hel del reparationer och 
storrengöringar måste utföras, innan 
husen där blevo människovärdiga. Det 
blev att ta det som det var en: lång tid. 
Allt går bra, om man tar det ur Guds 
hand. 

Att Inga Britta höll sig frisk och 
pigg, trots kylan under flyttningen och 
i de kalla husen här, var stort. Men 
hon klarade sig bättre än vi. En grund
lig förkylning ådrogo vi oss. Den 

eljest ej kunnat komma i kontakt med, 
nå vi nu, för att inte tala om alla sjuka 
och sårade, hos vilka vi kunna lindra 
lidanden och läka sår. J a, må vi här 
finna mången gömd ädelsten, som en 
gång kommer att lysa i Immanuels 
bröstsköld ! Här i vår fångenskaps 
och lidandes land måste vi hämta dem! 
"Det är ej nog att allenast fördraga 
det som Gud låter oss genomgå för 
vår fostran, vi skola gå längre, vi sko
la framleta ädelstenar ur alla våra 
prövningar. Låt varje prövning, varje 
frestelse göra dig rik på motsvarande 

Kyrkan på missionsstationen i Yungtsi och missionå'f Haglund 
utanför sidoingången. 

gick dock så sman111gom över. ..:..- En 
massa rykten om denna händelse bör
jade komma i rörelse. l\1:an hade sett, 
hur jag blivit förd till polisen, miss
handlad, ja t. o. m. dödad, att alla våra 
saker beslagtagits o. s. v. Men lögnens 
tjänare fingo snart sI uta med sina his
torier, då sanningen kom fram i lj uset. 
En del nykristna togo bort bibliska 
planscher från väggarna, brände bibel 
och sångbok. Andra däremot visade 
oss gripande medkänsla och tillgiven
het, för att inte tala om nytt mod och 
hopp, som våra ledare ingjöto hos oss. 
Sammankomsterna ha pågått oavbru
tet, och deltagarean talet är stort. Att 
Gud har en mening och sin ledning i 
det hela, det förstå vi. l\ilånga, som vi 

nåd! Det finns egyptier i ditt liv, som 
hava sargat dig grymt med gissel, men 
även de skola rikta dig, giva 'smycken 
av silver och smycken av guld', dem 
skall du helga åt Herrens tjänst, och 
de skola stråla i det nya Jerusalem", 
läste jag i dag. l'vlen att korsfästa 
självlivet och låta nåden vara nog, är 
ej alltid så lätt. l\1:an tycker, att "de 
beska frukterna" äro för många och 
för starka och för beska. 

N u är vin tern snart över. Solen ski
ner så varm t, och här i mitt rum kan 
jag arbeta bra utan brasa. Inga Britta 
tycker så mycket om att vara ute. 
Ibland bär jag henne till den lilla när
belägna sjön, där hon kan se hur fiskar
na plaska och fåglarna simma. Vetet 
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har nu kommit till liv igen, och fälten 
lysa så gröna. Du minns. nog d~n 
vårkänsla man förnimmer vid den har 
tiden. 

Vi ha nu tre getter (utländska), som 
ge mjölk. Tre killinga: o~h e? liten 
bock ha nyligen kommit ttll varlden, 
så vi få rikligt med mjölk. Hönser: 
värpa nu omkring 10 ägg per dag, och .VI 

kunna läggCiJ undan( för kommande tId. 
Det är en hjälp i dessa tider att ha get
ter och höns. Vetet är förfärligt dyrt, 
måno'a lida nöd, och rövarna äro i 
verk~amhet. Vi tacka Gud för varje 
fridfull natt och varje dag utan några 
svårigheter. Det är bistra tider vi leva 
i. 	 När skall det bli annorlunda? 

Carl Blom har nog berättat om Est
rid Sjöströms sjukdom. Hon är nu 
uppe igen. I början av nästa I?ånad 
resa hon och Dagny Nordgren t1l1 Pe
kin o' för undersökning. Dagny med
följ~r som eskort. ' Troligen blir det 
operation av. Vi övriga ha .~ått v~ra 
friska, med undantag av forkyln111g 
o. 	dv!. 

I ~öndao's bars en stackars dövstumb 

gosse hit. För en månad sedan hade 
han vrickat foten, och kvacksalvarna, 
som försökt alla möjliga medel, hade 
O'j ort skadan tio resor värre. N u var 
foten alldeles skild från vad- och sken
ben. Två djupa sår på vardera sidan 
visade. hur långt det gått. Benet luk
tack förfärligt. J ag tvättade såren 
samt förband, det var allt jag kunde 
göra; men jag uppmanade föräldrarna 
att skyndsamt bege sig till Yuncheng, 
där benet kunde amputeras. Ja, det 
hade de ej råd med - och förresten, 
han var j u bara en dövstum, menade 
de . J ag skötte honom flera dagar, och 
sedan beslöto föräldrarna att föra ho
nom hem - för att dö en långsam, 
pinsam död. Arme gosse! Ack, att 
man bara kunnat göra något för ho
nom! Det är så många lidande själar 
son1 komma hit. Vi hjälpa så långt vi 
kunna, men ofta stå vi hjälplösa . lVIåt
te nöden driva människor till Gud! 

Något om arbetets börian i 
Yungtsi. 

Staden YunO'tsi i Shansi hette förr 
Puchow, och ~)latsen var ur5prungl.~
gen ämnad att bli utgångspunkt for 
arbetet inom vår mission. Så blev 
emellertid ej fallet, utan Yuncheng 
har från lVIissionens början vari t me
delpunkten för vårt arbete. Verksam
heten började där, och därifrån utbred
des den till de övriga delarna av vårt 
fält. 

Arbetet i Yungtsi leddes till en bör
jan från Chiehhsien, och dä_rifrån. an
träddes också färden till Y ungtsl av 
missionär Tjäder och någ ra medarbe
tare i mars 1895,' ett besök som väl var 
ett av de första om icke det allra första 
som någon av S. M. K:s mi ss ionärer 
gjorde där för att predik~.. evange~.ium 
och om vilket fru Hilma TJader berattat 
i en skildring, som ej tidigare kommit 
i tryck. Hon skre,': »Den lilla evau
O'elistskaran ankom till platsen den 19 
b 	 . o t mars på kvällen och tog 111 pa et 
värdshus i östra förstaden. Tidigt föl
jande morO'on begåvo sig två av rese
när·e rna, Heo och Chao, in i staden för 
att hyra logis och mark för tältet. Un
der tiden bådo de andra på värdshuset 
om Guds ledning och framgång åt fö
retaget. Det syntes ingalunda lätt att 
utan förberedelser finna rum för en ut
länning och ett ställe att tälta på i en 
jämförelsevis främmande stad. Herren 
hjälpte dock härligen. Snart ~terkom
mo d·e utsända och berättade Jublande 
att all t var klart. Genast bar det iväg 
med den tunga vagnen in i staden så att 
det gav eko i de massiva portvalven, 
och samma dag slogos tältpluggarna 
fast. Den lilla kämpaskaran grep sig 
verket an och började striden mot av
guderi och synd. Under 14 dagar pre
dikade de Jesus Kri stus och honom 
korsfäst, och somliga !äta övertyga 
sig. Vid ett tillfälle, då evangelisten 
Uan a Uang-shui talade, uppträdde en 
viss l1err VI/u motsägande och hädande 
samt hotade att driva predikanterna ur 
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staden. Men i sin nöd åkallade de Her
ren och bleve hulpna. Den vänlige borg
mästaren, till vilken saken rapporte
rats, utfä'rdade redan nästa morgon en 
proklammation till deras f9rdel och 
satte vakt vid tältet.» 

Fru Tjäder fortsätter längre fram i 
sin berättelse: »Den 3 mars 1896 hade 
vi den stora glädjen få välkomna Hugo 
Linder såsom medarbetare . Redan den 
23 for han i sällskap med U ang till ut
stationen i Yungtsi, där han kvarstan
nade en månad. Under tiden hölls det 
första missionsmötet där. Det räckte i 
två dagar och var besökt av 20 perso
ner. Måltiderna intogos gemensamt, men 
var och en betalade för sig. Sista mö
tesdagen sammans!öto 'sökarna' sig 
de sökte efter den kostliga pärlan - till 
en grupp, som skulle hava regelbunden 
gudstjänst om söndagarna. En officer, 
en soldat och en barberare utsågos ti lt 
ledare . En annan av männen skulle va
ra budbärare. Han fick i uppdrag att 
sammankalla landsbygdsfolket vid sär
skilda tillfällen. - - 

Under våren 1897 utbröt en mindre 
förföljelse i distriktet. Hedningarna vil
le tvinga en kristen, U ang Lai-cheng, 
att betala teaterutskylder och att hjälpa 
till med reparationer av ett avgudatem
pel. Då han nekade, uppträdde de hot
fullt och sade att de skulle driva honom 
ut ur byn. 1tIin man och evangelisten 
Vang reste därför dit, och Herren gav 
dem ynnest inför byns huvudmän så 
ock företräde hos mandarinen, som efter 
två dagar utfärdade en kungörelse, vari 
de kristna förklarades befriade från 
tempelavgiften. 

Torsdagen den 29 juli på kvällen kom 
Heo Lao-u från Yungtsi med bud att de 
kristna där voro i nöd. Några av de 
troende hade gjort ett försök att föra 
evangelium till en bergsby. Redan första 
dagen som de predikade på byns gator 
hotades de. Då de trots detta likväl vi
sade sig följande dag i samma syfte, 
ringde en av fienderna i by templets sto
ra klocka för att sammankalla alla sam
hällets medlemmar. Dessa började snart 

att gå anfallsvis tillväga mot våra brö
der. De stormade mot dem, stenarna 
haglade över dem och käpparna använ
des flitigt. Sedan de så misshandlats en 
stund, bundos de med rep och fastsurra
des vid pelarna i templet. Där fingo de 
stå försmäktande av törst en hel dag. 
Några av byns äldre män syntes emel
lertid ha blivit rörda vid åsynen av 
dem. 'Vi skola gå och binda dem hår
dare', sade de, men i stället lossade de 
hemligen deras band. - Slutligen pac
kades alla de kristna - fem man - på 
en kärra, och under bevakning fördes 
de till Yungtsi'. På vägen plågades de 
mycket av sommarhettan, och ingen 
vänlig hand utsträcktes till deras hjälp. 
Förarna hånade blott: 'Bed nu till den 
där Jesus att han löser eder, I tron ju 
på honom. Må han nu hjälpa eder!' 
Framkomna fördes de till r ~ldhuset men 
lössläpptes där a v mandarinen. Under 
allt hade de troen'de bevisat sig såsom 
Kristi tjänare och till och med sjungit 
sånger i fångenskapen. » 

l\1issionär Tj~ider for in till Yun
cheng för att rådgöra med missionär 
Folke om bästa sättet att handla. En 
evangelist sändes genast till Yungtsi 
och dagen därpå reste Erik Folke, Hen
rik Tjäder och en kinesisk medhjälpare 
Chang Chi-heng dit. Äntligen kom de 
kristnas sak före, och mandarinen döm
de mot lag och rätt att de skulle sälja 
allt vad de ägde och för alltid lämna 
sin by . De fingo ej tillåtelse att säga ett 
ord till sitt försvar. »1vIen», fortsätter 
fru Tjäder, »vi lämnade varken Gud el
ler mandarinen någon ro, och Herren 
hörd·e vår åkallan och bön. Den 29 au
gusti - en månad efter förföljelsens ut
brott - utfärdades en kungö'relse i tio 
exemplar, ett för varje by, där det fanns 
kristna. Den innehöll tillåtelse för de 
kristna att i frid bo i sina hem och dyr
ka Gud efter behag, och den uppsattes i 
respekti ve byar. I oktober hölls ett stor
möte, och vid ett vittnesbördsmöte då 
sade en kinesisk kristen: ' Hur mycket 
hava vi ej att prisa Gud för! För tre år 
sedan, när jag. flyttade till Yungtsi med 
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min familj, var jag den ende som kän
de Herren, och i går kväll samlades vi 
32 personer i ett värdshus till bön, alla 
på väg till detta stormöte. Tänk vad 
Gud har gj ort på tr,e år!'» 

Så långt utdrag ur fru Tjäders skild
ring. Ar I 903 blev Yungtsidistriktet 
självs.tändig församling med egen mis
sionär. Missionär Verner Wester var 
under en följd av år bosatt där, och un
der hans ledning uppfördes den vackra 
kyrka, som våra missionärer nu måst 
lämna ifrån sig. Rätt vidlyftiga om
byggnader på missionsstationen företo
gos också under Westers tid där. Näm
nas må också att missionärerna Frida 
Prytz och Maria Nylin arbetat där och, 
för att citera; missionär August Berg, 
»en gång varit så sammanväxta med 
folket och arbetat där, att det nästan såg 
omöjligt ut att kunna förflytta dem till 
en annan plats». - Ja, minnena, som 
äro förenade med vår missionsstation 
där, åro många och rika. Må Missio
nens vänner i bön kämpa för att den 
dag snart må komma, då vi åter där få 
verka }ferrens verk! 

111a·rtin Linden. 

Toner från årshögtiden 1942. 

Kristi hiPlmelsfärdsdag är en högtid 
som talar om seger. Verket är fullbor
dat, och vi få se en välsignande Fräl
sare, en öppen himmel och änglasy
ner. 

Den dagen synes vara synnerligen 
passande såsom samlings- och hög
tidsdag för missionsvänner. För oss, 
som i år hade förmånen att få vara 
med i Betesdakyrkan, blev det också 
en verklig högtid. Förmiddagens ande
rika förkunnelse om den både på 
kroppens, själens och andelivets alla 
områden segrande Frälsaren var myc

.ket dyrbar. Jesus allena blev synlig för 
vårt inre öga. Kristi himmelsfärds här-

LAN D J45 

lighet strålade över oss. Det tonade 
mäktigt av frälsningens jubel i predi
kan, sången och hjärtats djup. Det 
sjöng: Ära vare Gud! Halleluja! Hal
leluja! 

Härligt brusade också sången: "Tilt 
det härliga land ovan skyn Vi i tron 
skåda upp redan här, Ty ett hem, fast 
fördolt för vår syn, Har vår J eSllS be-
rett åt oss där. Om en kort, liten tid 
Vi få mötas på himmelens strand !" 

Till gemensam middag samlades se
dan en ganska stor skara från :när och: 
fjärran. Att få dela såväl andliga soml 
lekamliga gåvor vid ett sådant tillfäl
le stäm mer till tacksamhet, n u mera. 
än någonsin. När därtill kommer, att 
man får hälsa på både gamla och nya 
vänner, uppliva minnen, se in i själens 
öga, då är det något av de heligas ge
menskap, som bliver ett dyrbart min
ne för livet. Nlånga olika tal under det 
att vi sutto till bords bidrogo till att 
göra samvaron värdefull. Alla hade 
samma underton, lovsångens. Delta
garna representerade helt olika sam-o 
fund, men anden var en; vi hade kom
mit från olika landsändar, men med; 
lika intresse. Ej underligt, att sången~ 
som sjöngs så väl tolkade vad vi upp
levde: "De komma från öst och väst,. 
De komma från syd och nord Att sitta 
till bords lVled Jesus en gång Och höra:. 
Hans välkomstord, Att skåda }fans 
sköna drag Och mättas av salighetH 

' 

o. s. v. Gud gav oss sina rika gåvor
så att det blev en härlig högtid. 

Utflykten till Duvbo är ju högtidens
avslutning, och det är något av helg 
att få komma till Missionshemmet. r 
strålande solsken samlades deltagar
na, och ute i Guds fria natur frambarS. 
en hälsning från vännerna vid väst
kusten, där en trogen grupp beder och 
arbetar. I samband härmed presente
rades en som för ungefär 20 år sedan 
reste från Göteborg ut till svenskarna. 
på Wormsö, där han under några år 
verkade som missionär. Det var pastor 
Arthur Johanson, nyss invald såsom 
suppleant i Kommitten för Svenska 
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Art/mr Johanson, 

ny ledamot i kommitten fo'r Sv. Missionen 
i Kina 

1\1issionen i Kina, och presentationen 
förtäljde om Guds ledning, fostran och 
underbara hjälp, då man vågar helt 
'lita på Guds löften. 

Tre underbara syner skildrades till 
sist: en från hemförsamlingen, en från 
missionsfältet och en rörande fram ti
den. Då en juniorförening en gång 
.ansvarade för ett möte och några av 
ungdomarna talade om sin glädje, 
grundad på att de tillhörde Jesus, var 
bland dem några, vilkas föräldrar och 
föräldrars förälc1 rar ti Ilhört samma 
församling. Det var gripande att se 
·och höra dem. och det hjälpte de äldre 
att förstå missionärernas och de krist
nas glädje på missionsfälten, då man 
råkar troende i tredje led. Vid flera 
tillfällen har berättats om kristna i 
tredje led, och det talar om kristendo
mens seger och framtid därute. Tänk 
vilken härlig syn det skall bliva, när 
.alla generationer av frälsta och åter
lösta Guds barn en gång skola samlas 

himlen! Då skall lovsången bliva 
fulltonig. Då bliver det högtid l Halle
luja! 

Awe. 

öden-·kring en gård. 
Skildringar från ett interneringsläger. 

Av krigsfångesekr. Gunnar Jansson. 

Dessa skildringar ge läsaren en 
god föreställning om livet i ett in
terneringsläger. De visa också att 
det hjälparbete, som utföres i läg
ren, ingalunda är förgäves. K.F. 
U.lVI :s krigsfångehjälp har en 
stor uppgift. Den stödes effektivt 
från svenskt håll av "Hjälp Kri
gets Offer l", som bl. a. utsänt 
sekr. Jansson till Tyskland. Ar
betet stödes genom insättande av 
medel å postgirokonto IS 7700. 

Det är ganska många gånger, som 
jag gått över den här gården nu, och 
jag tycker att jag börjar känna den 
väl. Gel10m den välvda porten i · den 
mäktiga tegelstensmur, som skiljer 
gården från den anstaltsbyggnad, i 
vilken större delen av de civilinterne
r<..de ha sin bostad, kommer man in 
på gården. I vinkel mot m uren löper 
ett plank med taggtråd, på tredje si
dan begränsas den av "Vita huset", en 
vitrappad byggnad, som innehåller 
lägrets samlingssal, skolrum och verk
städer liksom dess sjukavdelning. På 
den fjärde sidan slutligen är ett kraf
tigt taggtrådsstängsel. varifrån jag 
har sett mina vänner fångarna stå och 
blicka ut i världen. Därutanför sträcka 
sig nämligen vidsträckta åkrar och 
ängar, vid horisonten begränsade av 
den mörka skogsranden. Till vänster 
ligger en rad med hus och där går 
också allmänna landsvägen ut ifrån 
staden, och bilar och människor skyn
da fram och åter på den. Här är det 
egentligen rätt skönt att stå, ty här 
får man en liten aning om livet utan
för taggtråden och nu i vårens tid 
kan man höra och se lärkan därute 
på fälten och man kan följa åkermän
nens arbete och fröjdas över livet. 

Gården är ganska rymlig. En gång 
i världen har den varit gräsbevuxen, 
men under trampet av många fötter 

i 
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.är det mesta gräset borta. Några hög
resta träd ger gården en viss förnäm 
prägel. så att den stundom blir upp
höjd till heder och värdighet av park. 

Jag har aldrig sett gården folktom. 
Även i den starkaste vinterkylan gin
go de internerade sin monotona pro
menad. Överrocken hade man knäppt 
så högt man kunde över hals och öron, 
{)ch mössan var neddragen, så att 
egentligen endast nästippen och an
gränsande partier av ansiktet voro 
synliga. Ivlotionera måste man, det 
hjälper mot slöheten och de tröstlösa 
tankarna. En timme! Två timmar! J a, 
sex timmar var det en god vän anför
trodde mig att han spatserat. Han 
börjar känna vägen ganska bra nu. 
När man, gått en timme i ena riktnin
gen. kan man ju för omväxlings skull 
gå en timme i den andra riktningen. 
Och så finns det möjligheten att gå 
tvärs över och diagonalt över. J a, 
möjligheterna till omväxling äro 
många. 

lVIånga av dem mötte jag här på 
gården. Vi stannade och språkade. De 
gav mig del av sina bekymmer och av 
sina glädjeämnen eller de berättade 
något ur sitt förgångna liv. 

Finns det någon annanstans på jor
den en sådan' bisarr och heterogen 
samling människor som de män, som 
här förts samman från världens skilda 
hörn! Allesammans äro de engelsmän, 
deras engelska nationalitet är det ·en
da föreningsbandet. Och dock är det 
flera hundra av dem, som inte kunna 

. tala engelska. De växte upp utom
lands, söner av engelska fäder kanske, 
men de anpassade sig efter sitt nya 
fäderneslCLnd, vare sig det var Frank
rike, Holland, Polen eller Tyskland. 
Kriget kom och för sina engelska 
pass' skull hamnade de i internerings
lägret. Här hålla de n u på att lära sig 
engelska! 

l\·långa av dem äro utpräglat själv
ständiga personligheter. De sutto 
.som sin firmas representanter i konti

nentens stora städer eller de foro som 
internationella köpmän från det ena 
landet till det andra. Eller de tjänst
gjorde spm lärare i engelska eller 
andra fack i olika delar av Europa. El
ler de voro missionärer och evangelis
ter i Polen, Serbien och andra länder. 
Kriget överraskade dem, de fördes 
samman kring en trädbevuxen gård i 
en liten tysk landsortsstad, där de nu 
måste söka finna sig tillrätta med li
vet. 

Det finns en svenskättling i lägret. 
Jag mötte honom första gången en 
höstdag på en bakgård till "Vita hu
set", dit han dragit sig undan för att 
vara ensam med sina smärtor. Han 
hade nämligen en förfärlig reumatisk 
värk i huvudet, som inte lindrades av 
den tjocka ylleschal, som han lindat 
in h u vudet i. Då han dessutom lider 
av för högt blodtryck, befinner han 
sig bofast i lägrets sj ukavc1elning. 

Han är redan en gammal man med 
ett skiftande liv bakom sig, av vilket 
jag endast vet brottstycken. Under 
förra världskriget kämpade han på 
kanadensisk sida. Han- avancerade 
därvid till överste och förvärvade ka
nadensiskt medborgarskap. När han 
fick sin pension, for han hem till gam
la Sverige för att njuta sitt otium i 
lugn och ro. Av någon anledning be
fann han sig i Norge, när tyskarna 
ockuperade landet, och blev av dem 
häktad och för sitt kanadensiska 
medborgarskaps skull förpassad till 
interneringslägret. 

Den gamle översten är en originell 
herre. Trots sitt något' karga väsende 
är han älskad och aktad av sina med
internerade. På min fråga, då vi möt
tes den där höstdagen, vad jag kunde 
göra för honom, svarade han: "Skicka 
mig salt sill, spanska lökar och äpp
len samt konjak!" J ag står i förbin
delse med hans svenska vänner, som 
också kunnat sända honom små läc
kerheter. I vilken utsträckning de 
kunnat tillfredsställa hans originella 
smak, känner jag inte till. 
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Vi glädjas båda var gång vi träffas, 
ty vi få då för en stund tala vårt hem
lands tungomål, vilket eljest sällan 
förunnas oss. För översten är det nog 
en större lisa än för mig, där han går 
och kämpar med sin reumatiska värk, 
drömmer om Sverige och längtar ef
ter salt sill. 

* 
Ursprungligen härstammade han 

och hans hustru från de baltiska län
derna. JVlen alltifrån ungdorpen voro 
de sydafrikanska medborgare och hade 
i det nya hemlandet vunnit en stad
gad position. De kunde till och med 
tillåta sig att skicka dottern, enda 
barnet, till London för att studera mu
sik. N u var hon färdig och på sin ål
ders höst företogo de båda makarna 
en resa till Europa, hämtade först dot
tern i London och foro sedan alla tre 
till sina fäders land i Balticum. På 
väg därifrån hade de hamnat i War
schau, då kriget mot Polen bröt ut. 
Som sydafrikaner blevo de internera
de. Mor och dotter blevo så småning
om frigivna och slogo sig ned i Berlin 
i väntan på möjlighet att komma till
baka till Sydafrika. 

De hade också gott hopp om att få 
med sig maken och fadern. Han hOade 
blivit undersökt aven läkarekommis
sion och var såsom sjuklig anbefalld 
att frigivas. 

Jag hade glädjen att få gå med bud 
mellan de båda damerna i Berlin och 
mannen i lägret. Det var ett så röran
de förhållande mellan de båda parter
na. NIakan var så mån om sin mans 
hälsa och lyssnade girigt på de nyhe
ter jag kunde förmedla från honom. 
Han å sin sida undrade, hur de klara
de sig i Berlin och var ivrig att de 
skulle ha det så bra som möjligt. 

Under tiden inträffade en annan 
glädjande tilldragelse. Dottern förlo
vade sig nämligen med sin hjärtans 
kär från Sydafrika, som för tillfället 
befann sig som militärläkare i Kairo. 
Förlovningen skedde pr telegram, som 
utväxlades mellan de båda fientliga 

LAND 10 juni 1942: 

städerna via Geneve. Ett litet stänk 
av romantik i krigets hårda tid! 

Allt såg alltså inte så tröstlöst uL 
Man hade hopp inför framtiden. Då. 
kom som en bomb ett meddelande på. 
Långfredagen, att mannen dött i läg
ret! Ofattbart! Makan var högljudd 
och utom sig i sin sorg. Vad hade li
vet nu för värde! Genom lägerlednin-
gens tillmötesgående kunde de besöka. 
lägret och vara med om begravningen 
och av mannens kamrater få höra om 
hans sista tid. Det var dock en tröst 
och eri hjälp. 

En tragisk episod i en värld tilL 
brädden fylld av tragik! 

* 
"Led milda ljus ..." Den gamla väl

kända sången tonade ut över vattnetr 
förtröstansfullt sjungen av hundratals: 
missionärer, när fartyget lämnade
Baltimores hamn. Det var ett egyp
ti skt fartyg på väg från Kanada via 
U. S. A. till Sydafrika. Bland passage
rarna befunno sig ett hundratal mis
sionärer från olika missionssällskapr 
evangeliska och katolska, på yäg till 
Afrika för att på olika fält förkunna 
korsets evangelium. Det visade sig,. 
att deras förtröstan på Guds ledning 
skulle komma att sättas på hårda 
prov. 

I Sydatlanten uppbringades farty
get aven tysk örlogsman och sänktes. 
Samtliga passagerare och besättnings
män räddades över på det tyska far
tyget och fördes efter en lång och 
prövande kryssning på Atlanten till 
Europa. Amerikanerna sändes hem," 
men kanadensare, sydafrikaner och 
andra brittiska undersåtar internera
des i Tyskland. 

Denna grupp män bildar ett starkt 
kristet inslag i vårt interneringsläger. 
Deras mod och förtröstan ha icke svi
kit dem. Det är alltid en fröjd att träf
fa dem, ty de utstråla en så lugn fast
het och viss tro på att Gud leder dem 
- trots allt. 

Den äldste av dem, den ljuse , blide 
lille missionären, som för tredje gån
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gen var på väg till sitt fält i det inre 
. ,av Afrika, har blivit ledare för "non

conformisterna" i lägret. Första gån
gen jag besökte lägret hade jag med 
mig en "Christian 'vVorker's Bible~ 
ett utomorden tligt bibelverk med 
kommentar och andra hjälpkällor, gå
va från svenska vänner. Eftersom den 
gamle mi~sionärens bibel nu låg på 
havsbottnen i Sydatlanten, överläm
nade jag min medhavda bibel åt ho
nom. Bättre gåva kunde han inte få 
Dch i bättre händer kunde den inte 
komma. Glädjestrålande utropade 
han: "lVlr Jansson, jag kommer att 
1äsa hela natten!" Han har fortsatt att 
läsa sedan dess och att leda sina kam
rater in i Bibelns sanningar. Den re
gelbundna bibelklassen samlar fem
tiotalet deltagare. 

En annan av dem, en man i trettio
femårsåldern, var med sin hustru för 
första gången på väg ut till sin kallel
ses land. Han befinner sig i sitt livs 
toppform, påstår han, såväl andligen 
som intellektuellt och kroppsligt. Hal
va dagen ägnar han åt studiet av Guds 
Dr d, den andra halvan åt språkstudier, 
främst franska och suaheli, det Afri
kaspråk, som talas i det område, där 
han hoppas få sin blivande gärning. 
Och så promenerar h,an två timmar 
varje dag på den trädbevuxna gården. 
Han är fullkomligt trygg inför fram
tiden, ty han vet, att Gud haren plan. 

* 
Vid mitt senaste besök i lägret stöt

te jag på gården ihop med min vän 
översten i Frälsningsarmen och hans 
son. Ha..n hade varit överansträngd 
och nere och måst koppla aven del av 
sina uppdrag i lägret, men hade nu 
återhämtat sig, efter vad han påstod. 

Undra på att han hade överan
strängt sig! På honom skulle kunna 
tiUämpas Bibelns ord: "Nitälskan för 
ditt hus skall förtära mig". Fräls
ningsarme11s folk brukar inte spara 
sig och det ar ganska klart, att i en 
samling människor .som denna, brädd
fylld av mänskliga problem, som poc

ka på sin lösning, där skulle en fräls
ningsarmeöverste vara i sitt esse . 
Outtröttlig var han i sin nitälskan för 
själarna. Från rum till rum gick han, 
från man till man, samtalade, kärnpa
de och bad, tog på sig sina lägerkam
raters nöd som få. Och dessutom yar 
han ledare för de "non-conformistis
ka" gudstjänsterna, till dess den gam
le Afrikamissionären avlöste honom. 
Ty det blev för mycket för honom. 
Han måste koppla av, om han över 
huvud taget ville fortsätta att kunna 
ge. Han hade tagit sig tid för stillhet 
och samling, berättade han, och han 
kände hur krafterna återvände, 

* 
Tiden bleve mig för kort, om jag 

skulle berätta om dem alla. För min 
in{e blick passera de nu revy, den ene 
efter den andre. Där är affärsmannen 
med förnämliga förbindelser och goda 
vänner i Sverige, vilka i utomordent
lig offervillighet genom praktiska kär
leksgåvor låtit hela lägret få skörda 
frukterna av denna vänskap. Där är 
lägrets båda förtroendemän, som med 
stor klokhet, gränslöst tålamod och 
myc1~et arbete med framgång söka 
ena lägrets många stridiga viljor och 
som på ett utomordentligt sätt repre
sentera lägret inför de tyska myndig
heterna. Eller där är min vän Oxford
grupparen, som har lägrets största 
korrespondens och som får brev från 
hela världen, icke minst från sina 
många vänner i Sverige och Danmark. 
Han är lika god vän med lägrets j e
suiter som med dess frikyrkomiin och 
strävar efter att i alla a vseenclen ut
jämna motsättningar. Där ha vi för 
resten en av jesuiterna, en intelligent 
ung man, till yilken jag hade förmå
nen att få framföra hälsningar från 
hans far i Australien och som jag 
hjälpte att skaffa några teologiska 
verk, som han önskade för sitt fort
satta s tudium. Där är mannen. som 
har sin hustru i det kvinnliga i~terne
ringslägret och sina minderåriga barn 
på ett Röda Korshem utanför Paris . 
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Och där kommer den och där den ... 
N ej, jag måste sluta. 

* 
De flesta äro väl män med ett stycke 

levnadshistoria bakom sig, män med 
.rik erfarenhet av livet. Men det är 
inte endast det förflutnas trådar, som 
här löpa samman, här formas också 
framtida öden. 

Det finns ett t j ugutal pojkar i åldern 
14-19 år i lägret, som bilda ett in
ternat för sig. Under uppsikt aven 
erfaren pedagog sova och äta dessa 
pojkar tillsammans, de sporta och de 
få skolundervisning och förberedas så 
för sitt inträde i samhället. Aren i in
t erneringslägret betyda för dessa poj
kar inte endast en övergående episod , 
utan innebära en för hela deras kom
mande liv grundläggande tid. Här ut
föres av föreståndare och lärare under 
primitiva yttre förhållanden en fost
rargärning av stor betydelse. 

. I vår har en studentkurs startats i 
lägret med 29 deltagare. Det är mest 
yngre, kunskapstörstande män, som 
beslutat använda den påtvungna friti
den på detta praktiska sätt. lVIen de 
äro inte de e·nda studerande. I grupper 
och privat arbetas det intensivt. Högst 
i kurs stå språkstudierna, men även 
övriga ämnen, humanistiska såväl 
som tekniska, studeras med flit och 
energI. 

Så har interneringslägret blivit en 
verkstad, där framtidens öden formas. 
Här .skapas män, dugliga för en insats 
i samhället den dag, då freden blir 
yerklighet. Och här äro in te endast 

studierna av betydelse, utan vad som 
betyder kanske ännu mer är den anda. 
av ömsesidig förs tåelse och disciplin,. 
som man lär sig vid den dagliga nöt
ningen mot varandra och som är en 
förutsättning för allt gemenskapsliv . 

Trots allt har nog den enahanda. 
vandri'ngen kring en trädbevuxen gård 
i en liten tysk landsortsstad sin me
nll1g' 

~~OCH~.~ 

1942 ett jubileumsår för norsk 
mission. 

Den från Norge bedrivna missions
verksamheten har i år i sällsynt hög 
grad anledning att fira jubileer. 

N orges största missionsföretag, Det 
Norske il1isjonsselskap firar i år 
Ioo-årsjubileum. Det blev nämligen 
grundlagt i Stavanger 8---9 aug. 1842 , 

och ett större jubileumsverk skall ut
givas med anledning härav. 

Santalm'isjonen firar 7s-årshögtid. 
Det är i år 7 S år sedan Lars Olsen 
Skrefsrud började arbetet i Indien 
tillsammans med missionärsparet B95r
resen. 

L(ererinnenes il1isjonsfol'bu·nd (L. 
lYI. F .) fir:ar 4o-årshögtid, och det gör 
också K vinnelige i11isjonsarbe1:dere 
(K. lYI. A.). 

lVIan kan också påminna om att det 
är 75 år sedan Det Norske lVlisjons
selskap började sitt arbete på Mada
gaskar, och det är 40 år sedan samma 
missionssällskap upptog arbete i Kina. 

(Efter "Kinamisjonceren.") 

REDOVISNING 
för medel influtna till "Svenska Missionen i Kina" under maj J942. 

Allmänna missionsmedel. 631. »En länk » . .. .. .. . ... ... . . . 20;
626. 
627. 

L. 
K. 

L., Sthlm ....... . .. .... . 
B. , Duvbo . . . .... . . .. . . . 

31: 
10;

632. 
633. 

Koll. i Evertsholm 3/5 . . ... . 
E. A. o . E. J. , VetIanda, »i sl. 

115:

628. G. A., Flisby . , . . .. .. ...... 10: för blommor vid Fabr. Fredrik 
629. 
63 ). 

TvI. 
Svf

N., Virserum ...... .... . 
. »:\.nspråksJÖs J) , Tran·ören

10:
634. 

Johanssons bår» o ••• • •• •• •• 

SLinne KristI. ·Ungd. fören. , 
25:

å~5 ... . . .. .. ..... . . .... . . .. 50: - Orrviken . ...... .. . .... . 50;
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635. 
636. 
637. 
638. 

639. 
640. 

641. 
642. 

643. 

644. 
645. 
646. 

647. 

648. 

649. 
651. 
652. 

653. 
654. 
655. 

656. 

658. 
659. 

660. 
661. 

662. 
663. 

664. 

665. 

666. 
667. 

668. 
669. 
67'0. 
675. 
676. 

677. 
ö78. 
679. 
680. 

Kinakretsen, Lund ........ . 
O. S. A., Järvsö ........... . 
G. E., Duvbo, »ur sparbössan" 
Offer vid C. G. Nordbergs be
sök 28/4-3/5 i Marieby .... 
Kinakretsens sparb., Köping 
E. L., Lyrestad, »i st. för blom
mor vid tvänne avI. vänners 
gravar» ................. . 
S; .J., d:o ... . .......... . .. . 
J. B., Duvbo, till »Herrens 
verk » ................... . 
G. J., Råsunda, offergåva till 
årshögtiden ............. . . 
J. N., Kalmar ............. . 

K. K, Björköby ........... . 

C. A., »elt tack till Gud " , gm 
d:o ..................... . 

O. L. Brötjemark, »En blom
ma på Herman Hjärtbergs 

grav» .. . ................... . 
Från missionskursen på J 0

hanneiund, att anv. till de mis
sionskand. utresa som deltogo 
på kursen ......... '....... , 
K B. L., » tionde» . . ....... . 
C. A., NlulIsjö ... .... , ..... . 
H. R., Sollefteå, »i st. för blom
mor vid David Granlunds bår» 
F. B., d :o, till d:o ......... . 
M. S., d:o, till d:o ......... . 

Offer vid missionsstund 6/4 


vid C. G. Nordbergs besök, Lu
leå ........... . .......... , 

D:o vid kinamöte hos L. N., 
Luleå, vid d:o ............ . 
»En länk», »ett litet tack » ., 
»Tack till Gud för underbar 
frid » ........ . .......... . . . 
E. N., Ersnäs ............. . 
»Senapskornet», Lidköping, 
till Thyra Lindgrens underh. 
A. J. , Vännäsby ........... . 

E. J., Boden, till Joh. Asp
bergs underh. . ......... . . 
Kinakretsen, Gbg, sparb. till 
C. G. Nordbergs o. G. Goes 
underhåll ................ . 
?vlissionsoffer vid C. G. Nord
bergs möte i Edsbyn 10/5 .. . 
R. G., Sthlm ..... .. ...... . 
Overbyns o . Bye missionskas
sor vid C. G. Nordbergs besök 
28/4-3/5 ................ . 
B. o. K. L., Sthlm ...... . .. . 
J. v. M., Sthlm ............ . 

H. o. J. J:, Gbg .......... . . 

N. H., Värnamo . .. ..... . .. . 
J. K., Linköping, till Ebba Vi
dens underh. . .......... . . . 
M. G., Eksjö .. . .......... . 

A. C. Sthlm ...... . ....... . 

A. L., Sthlm ... . .......... . 

L. S., d:o till O. o. N. Styrelius 
underh. 50: -, L. Gustafssons 

15:
2:50 
4: 70 


56:
30:

25:
10:

10:

10:
5D:
20:

5: 

17: - 

97:80 

15:
12:50 


5: 
10:
10: 

31: 40 


12:60 

50:

5: 
5: 

60:
15:

50:

124:

175:
15:

50:
35:

1000:
2D:
10:

10:
10:
50:
10': 

681. 

682. 
683. 
684. 

685. 
686. 
687 . 
688. 
689. 

690. 

692. 
693. 

694. 
695. 

696. 
697. 
698. 

699. 

702. 
703. 

704. 

7G5. 
706. 
707. 
708. 
7'0-9. 

710. 
712. 

713. 

714. 
715. 

716. 

il7. 

718. 
719. 
720. 
721. 

d:o 10: -- , Ella Dahle d:o 
10:- ................... . 
A. R., » tack för allt vad du be
skär», gm A. B., Skellefteå .. 
R. H., Edane .. . .......... . 

Onämnd, gm d:o .......... . 

E. o. A. I. VV., Söderhamn, 
»för vännen David Granlund, 
en minnesblomma » ....... . 
G. o. T. N., Norredsbyn ... . 
»..\terbetalt » .. .. . .......... . 
A. L. , Tillberga ... ........ . 

F. A. B., Sthlm ........... . 

J. S., Uppsala, bidr. till års
möteskoll. .. . .......... . . . 

Koll. i Detesdakvrkan, Sthlm, 

Kristihimmelsfärdsd. 1.692: 50, 

därav 1.000: - till särsk. än
damål .. . .......... . .. . . . 

Mörteryds Juniorfören. . ... . 

D :o missionsfören., halva mis
sionsoffret vid 60-årshögtiden 
D:o resebidrag ........ . ... . 
»Den 17 maj, till våra h em
gångnas minne » ........... . 
E. J., Tärnaby, årsmöteskoll. 
Luleåkretsen ...... . ....... . 
Askims kyrkl. ungdomskrets, 

till 	G. Goes underh. . . . ...... . 
Missionsvänllerna i Yngsjö o. 
AhllS Kärr, gm N. E. E ..... . 
B. G., Sollefteå ....... . ... . 
Våroffer av och gm Kineser
nas vänner, Jkp,q. . ........ . 
KinaIänkarna, Nkpg, sparb. 
medel .......... .. ..... . . 
G., Sthlm, missionsoffer . .. . 
A. O., Norcierön ........... . 

J. R. F., Gbg . . ........... . 

A. N., Orebro ............. . 
Från missionsaftnar i Kalmar, 
pm O. E . .... . ............ . 
»För papper» ............. . 
»Tackoffer på 70-årsdagen, till 
Bloms underh. » ... . ...... . . 
Kinamissionens Vänner, Vet
landa, »telegram på 70-årsda
gen » .......... . .... . , .. . . 
Älvsjö Kyrkl. Missionskrets .. 
Fam. J ., Björköby. »minne på 
Petrus' 50-årsdag » .... . .... . 
Kinakretsen, Lund, till Astrid 
Håkanssons underh. . ...... . 
Ö . H. K. U-d: Mörteryds U. 

miss, bidr. 25D: - , Fifflekulls 
U., d:o 100:-, Eckerda i'l'l. 
d:o 40: -, Ulriksdals U. till 

Ebba Videns und erh. till J. 

Hultqvists minne » 75:-, 

E ckerda M. ) till Bloms underh. 

40:- ...... . ............ . 

H. P., Karlstad .. .. .. ..... . 
»Aterbetalt» .............. . 
A. O., Norderön . . . ...... . . . 
E . S., Rödjenäs ... .. _... . . . 

70:

40:
10:
2:-

15:
10:

1400,: 
10:
10:

10:

692: 50, 

75:

85:
35:

30:
10:
50:50 


100: 

100:
10:

550:

180:
10:

100:
25:
10:

75:
10:

500:

5: 
93:

60:

20:

505: 
2:50 


430:
100:
20:
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'722. 	 »Eri 'länk» ................ . 5: 
725. 	 M. E., Ovanåker ....... . .. . 5: 
726. 	 E. A., Norrköping ......... . 50:
727. 	 Måndagssyfören., d:o ....... . 50:
728. 	 M. U., Lista ..... . ... ...... . 20:
729. »En länk» ................ . 20:
'730. A. S. o. barnen, l\'lora, »till 

Matts Sisells minne » ....... . 35:
"'731. 	 M. L., Sthlm, tillägg till års

möteskoll. ......... , ..... . 25:

Kr. 7.234:

Särskilda ändamål. 

'657. 	 S. R., Malåträsk, till H. \Vang, 
att anv. åt någon kinesänka .. 10:

'671. » Vänner till älskade Elisabeths 
70-årsdag, till barnh. i Sinan » 25:

672. Onämnd till d:o ............ 30: 
,673. A. B., Duvbo, till L Ackzell, 

för kvinnoarb. i Tali ....... 5: 
,·674. O. S., wEsterhult, till Maria 

Petterssons barnh. ......... 50: 
'691. Givet i koll. i Betesdakyrkan, 

Sthlm, Kristihimmelsfärdsdag 
till barnh. o. de nÖdl. i Kina 
(se nr 690) ................ LODO,: 

'700. 	 E:. E.,. L~gmansholm, till de 
nodl. l Kma ..... ... .... .. . 5: 

701. 	 A. J., Fliseryd, till Maria Pet
terssons barnh. .. ... ....... 10:

711. 	 A. B., Duvbo, till L Ackzell för 

kvinnoarb. i Tali ............ 5: 

723. 	 Fören. »Femöringen », Sävar, 
till en kinesflickas underh. 23:

'724. 	 Skintebo söndagsskola, till 
barnh. i Sinan ...... ....... 9: 75 

732. 	 E. J., Vetlanda, till G. Carlen, 
att anv. enl. överensk. 30:

Kr. 1.202: 75 

650. 	 H. o. G. E-s minne, gåva att 

fonderas enl. givarnas före
skrifter ................... 5.000: 

Kr. 5.000:

Allmänna missionsmedel 7,234; 
Särskilda ändamål 1,202: 75 
H. o. 	G. E:s minne 5,000: 

~:a under maj mån. 1942 Kr. 13,436: 75 

Med varmt tack till varje givare! 
»Alla dina verk, Herre, skola tacka dig, 

och dina fromma skola lova dig. » Ps. 145: 10. 

Missionstidningen 

Sinims Land, 
organ för Svenska Missionen i Kina, 

utkommer 1942 i sin 47:e ~rg~ng. 
Tidningen utkommer med 20 nummer om 

~ret. Den inneh~ller uppbyggelseartiklar. 
brev från missionärerna, berättelser fr~D 

missionsfältet, meddelanden om hemarbetet 
och missionsnotiser fr~n olika fält. 

Tidningen kostar: helt år kr. 2: 50, halvår 
kr. I: 50, ett kvartal kr. o: 90, 

Till utlandet kostar den kr. 3: - pr år. 
Prenumeration kan verkställas på posten 

men det ställer sig fördelaktigare för Missio
nen om den verkställes på vår Exp., Dr.ott 
ninggatan SS, Stockholm. 

Provnummer sändas pi\. begäran gratis och 
portofritt. 

Redaktionen. 
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