
Hver en storm
Hent bøger PDF

Kirsten Berggreen Buch

Hver en storm Kirsten Berggreen Buch Hent PDF Forlaget skriver: "I 1896 besluttede Det Danske
Missionsselskab sig for at udvide sin missionsvirksomhed til Kina. Siden 1863 havde man været

repræsenteret i Arcot-området i det sydlige Indien. Men stærke kræfter i dansk kirkeliv ønskede, at også
Danmark skulle være repræsenteret i den stadig voksende kristne mission i Kina. Det blev til en stor og

blomstrende mission i det nordøstlige Kina i provinsen Manchuriet/Dongbei.

Samme år som DMS besluttede sig for sin Kina-mission blev byen HARBIN i Dongbei grundlagt. Denne by
blev rammen for danske missionærers arbejde i nord, i Heilongjiang Provinsen, frem til den kommunistiske

regering lukkede for udenlandske missionærer i 1949.

Den danske Kina-mission udviklede sig til en betydelig luthersk kirke med egne undervisningsinstitutioner,
hospitaler og andre sociale og kirkelige institutioner efter den klassiske missionsmodel. Bemærkelsesværdigt
er det, at kirken så tidligt som i 1923 blev selvstændig med egen ledelse, Kirkesynode (den lovgivende) og
kirkeråd, KR, med kinesisk ledelse. Denne fremsynede politik har uden tvivl været afgørende for kirkens

overlevelse i Kina efter 1949.

Kirsten Berggreen Buch er opvokset i Harbin som datter af missionærægteparret Astrid og Niels Buch. Nu har
hun skrevet en bog om vækst og brydninger i Harbin Lutherske Kirke. Det er et velskrevet stykke kirke- og
missionshistorie, hun hermed fremlægger i bogen Hver en storm. Selvom de direkte organisatoriske bånd
mellem dansk mission og de kristne i det gamle Manchuriet, nu Dongbei, ikke længere eksisterer, er der

stadig levende bånd mellem missionsvenner i Danmark og kristne i Kina. De vil med glæde kunne læse denne
bog og blive beriget af den stærke tro, der har arbejdet i pionermissionens første tid."

Harald Nielsen, Generalsekretær, DANMISSION
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