
Exotiskt besök i Rökå 
Under några dagar har Rökå och Malå besökts av åtta koreanska ungdomar. I det underbara 

sommarvädret på fredagskvällen genomförde ungdomarna ett varierat program med traditionella 
danser, musik och drama ute på skolgården i Rökå. De inledde med ett musikstycke framfört på 
fyra olika koreanska trummor, varav de två som är tillverkade av metall symboliserar himlen och 
de två av trä, jorden. Var för sig har de olika klang och tillsammans bildar de en skön harmoni. 
Därefter följde en traditionell dans som man framför när man vill fira något speciellt – idag ville 
de fira allt det goda som Gud gjort.  

 

Spel på traditionella koreanska trummor.                                            Foto: Inga-Britt Hultmar 
 
Sedan följde en programpunkt med Taekwondo – en traditionell koreansk kampsport men 

som de här använde för att visa att man som kristen alltid ska vara beredd att kämpa för det goda. 
I programmet ingick även ett drama som handlade om hur Gud älskar oss människor och därför 
sände sin Son för att rädda oss. 

 



Gruppen samlad med ledaren Eun Kyung längst till vänster                     Foto: Lars-Göran Hultmar  
 
Ungdomarna berättade att Sverige tidigare skickat missionärer till Korea; att efter kriget 

1950 var det ett fattigt land men som nu rest sig ur detta. Med detta framträdande ville de tacka 
för vad Sveriges missionärer betytt för landet och nu välsigna oss här. Detta gjorde de genom att 
sjunga en speciell välsignelsesång och sedan gick de runt och kramade om publiken. 



Slutligen uppförde de en traditionell solfjädersdans.  
 

Foto: Inga-Britt Hultmar  
 
Ungdomarna har under tre månader studerat på bibelskolan i Restenäs i Småland. Nu är de 

ute för att praktisera den teori de tidigare tagit del av.  Bibelskolan drivs av UMU – Ungdom Med 
Uppgift. Gruppens ledare, Eun Kyung, har bott i Sverige sedan 2002 och fungerar som ledare på 
skolan.  Den här gruppens namn är Treasure Miners – ”gruvarbetare som söker efter skatter”. 
Namnet fick för dem ytterligare en innebörd efter att de besökt Underjordskyrkan i Kristineberg 
och fått ta del av det som hänt där.   Kvällens program var ett samarbete mellan Rökå Filadelfia, 
Rökåbygdens byaförening och SV. 

     Inga-Britt Hultmar 
 
  


