
ÅRSBERÄTTELSE
FÖR 2015



Inledande betraktelse ................................................................. 2

Minnesord
– Missionärer ................................................................................. 3
– Predikanter.................................................................................. 7

Årsmötesprotokoll 2015 ........................................................... 11

Från styrelsen ............................................................................. 21

Missionsledarens berättelse ...................................................... 23

Verksamheten i Sverige
– MIS, Nämnden för Mission i Sverige ........................................... 25
– Tidningsnämnden ..................................................................... 28
– BV-förlag ................................................................................... 32
– ELM Nord .................................................................................. 33
– ELM Syd .................................................................................... 34
– ELU ........................................................................................... 36
– Strandhem ................................................................................ 37
– Fridhem .................................................................................... 39

Verksamheten i utlandet
– NUM, Nämnden för utlandsmission ........................................... 41
– KIND, Kids In NeeD .................................................................... 43
– MOVE ungdomsmission ............................................................ 44
– Eritrea ....................................................................................... 47
– Etiopien .................................................................................... 52
– Kenya ....................................................................................... 59
– Peru .......................................................................................... 67
– Indien ....................................................................................... 73

Ekonomiska redovisningar
– ELM-BV ..................................................................................... 75
– Stiftelsen BVs fond för hjälpverksamhet ..................................... 88
– BV-förlag Bibeltrogna Vänner AB ............................................... 90

Stadgar för ELM-BV ................................................................... 96

Testamentsformulär ................................................................ 101

ELM-BV
Smålandsvägen 48
286 35 Örkelljunga
Tel. 08-559 231 04
www.elmbv.se
expeditionen@elmbv.se
Plusgiro 5 58 43-7, Bankgiro 476-1144
Org.nr. 802000-3276
 
Missionsledare
Erik J. Andersson
Tel 0700-21 26 19
erik.j.andersson@elmbv.se

Informatör
Stefan Nyholm
Tel 0739-84 85 76
stefan.nyholm@elmbv.se
 
Missionssekreterare
Jonny Bjuremo (Afrika)
Tel 0702-70 76 95
jonny.bjuremo@elmbv.se

Rakel Smetana(Peru)
Tel 0705-32 14 46
rakel.smetana@elmbv.se

Fredrik Smetana(Sverige)
Tel 0705-33 59 00
fredrik.smetana@elmbv.se
 
Organisationssekreterare
Andreas Johansson
Tel. 0733-10 23 53
andreas johansson@elmbv.se 
 
Ekonomifunktion
JLE Konsult i Örkelljunga HB
ekonomi@elmbv.se

Omslagsbilder: 
Deltagare på ungdomslägret CLET i 
Peru. Lägret anordnas varje år under de 
peruanska sommarmånaderna (januari–
mars). CLET anordnas i samarbete 
mellan missionen och den evangelisk-
lutherska kyrkan i Chiclayo (IELCh).

ELMs missionär i Kenya, Kerstin 
Nilsson, fortsätter sitt arbete med 
ELCKs freds- och försoningsarbete. Ett 
viktigt arbete i en kyrka som just nu 
inte har det så lätt.

En stor del av Etiopiens befolkning är 
under 24 år och det avspeglas även i 
kyrkan. Många bor dessutom på landet 
i fattiga bondehem och har därför 
begränsad möjlighet att stödja EELC 
ekonomiskt, men trots det finns det ett 
stort engagemang och många visioner.

ISBN 978917518306-0
Tryck: Printing Partners, Lettland, 2016



2 3

En kristens dubbla medborgarskap
”Ge då kejsaren det som tillhör kejsaren, och Gud det som tillhör Gud.” Matt. 22:21

Inledande betraktelse

En god vän till familjen avled i höstas. Han växte 
upp i Tjeckoslovakien under brinnande världs-

krig. Han tappade kontakten med sina föräldrar 
och hamnade på olika barnhem bl. a. i Tyskland, 
innan han så småningom återförenades med sin 
mamma i Sverige. När man nu öppnade hans bank-
fack hittade man bara ett enda gulnat papper – ett 
bevis på hans svenska medborgarskap. Det var det 
han satte mest värde på – hans dyrbaraste ägodel!

Ett jordiskt medborgarskap ger trygghet och en 
känsla av tillhörighet men också förpliktelser. Ge då 
kejsaren det som tillhör kejsaren. I det jordiska riket 
ska vi arbeta för samhällets bästa och samarbeta, 
oavsett tro och religion, med alla förnuftiga och 
goda krafter. Villkoren för svenskt medborgarskap 
är just nu ett högaktuellt ämne i den pågående flyk-
tingdebatten.

Hur mycket större är det då inte att som ett Guds 
barn äga det himmelska medborgarskapet? Men vi 
har vårt medborgarskap i himlen, och därifrån väntar 
vi Herren Jesus Kristus som Frälsare (Fil. 3:20). Det 
ger en ännu större trygghet – vi tillhör himmelriket! 
Våra liv här på jorden är inte allt. Ett himmelskt 
medborgarskap ger oss ett evighetsperspektiv. Det 
är inte bara här och nu som gäller, utan vi har ett 
hopp om ett liv efter detta.

Genom dopet får vi del av det himmelska med-
borgarskapet. Alla som tror på Jesus får sina namn 
skrivna i livets bok och får en plats i himmelriket. 
Ett himmelskt medborgarskap innebär också att vi 
redan här och nu bär på kraften och närvaron av 

himlen in i varje situation vi möter, varje dag! Rose-
nius skriver i Husandakt (BV-Förlag, 2016): ”En 
kristen är en märklig varelse: nertryckt men ändå 
triumferande, bedrövad men ändå glad, fattig men 
ändå mycket rik, syndig men ändå fullkomlig, elän-
dig men härlig – en vandringsman här på jorden, 
men har sitt medborgarskap i himlen.”

Vi har inte förtjänat det men Kristus har vunnit 
det åt oss. Kvittot på vårt himmelska medborgar-
skap är att han har köpt oss med sitt dyra blod och 
iklätt oss sin rättfärdighet. I honom är vi förlåtna 
syndare och Guds återlösta barn.

Den som är döpt är också kallad att ge Gud det 
som tillhör Gud! Evangelium ska förkunnas till 
omvändelse, frälsning och evigt liv för alla folk! Sök 
först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt 
det andra också!

Slutmålet är himlen där ingen synd eller sorg 
finns längre.

Låt oss tacka Gud både för vårt jordiska och him-
melska medborgarskap och be om nåd att rätt tjäna 
honom i båda.

Jens Lunnergård
ELM-BVs styrelse

Gunhild föddes 1933 i Nöttja i nuvarande 
Ljungby kommun som dotter till Linnea och 

Arthur Andersson. Hemmet präglades av ordning 
och flit samt en enkel livsstil men också heliga stun-
der kring bibeln, bönen, sångboken och missions-
föreningens samlingar i Extorps missionshus.

Gunhild var en vanlig småländsk flicka som 
fick ett, på den tiden, ovanligt liv. Hon följde inte 
mönstret att efter folkskolan bilda familj i grann-
byn utan fortsatte istället med realen i Ljungby och 
studenten i Hässleholm för att 1957 ta lärarexamen 
i Kristianstad. Efter åren i skolbänken satte hon sig 
i katedern som lärarinna i Östra Ljungby och Stids-
vig. Ganska snart fick Gunhild en kallelse från BV 
om att bli missionär i Kenya. Gunhild svarade ja 
och efter språkstudier i England blev det sommaren 
1959 avskiljning i Markaryds missionshus.

Väl i Kenya placerades hon på missionsstationen 
Wanjare Hill (Itierio) för en lärartjänst på flickskolan 
och senare på secondary school. Efter en dryg månad 
i den nya miljön fick hon en dag uppleva hur en 
pappa kom med ett nyfött barn till Itierio och bad 
missionärerna ta hand om flickan. Mamman hade 
dött och pappan såg ingen annan utväg för barnet. 
Flickan fick stanna och döptes till Sara. Hon började 
ganska snart kalla Gunhild för ”mamma”.

Efter sexton år på Itierio flyttade Gunhild till 
Matongo och bodde där i fem år. Det var här som 
planerna på kvinnoarbete tog form. Ett center för 
denna verksamhet byggdes upp i den högt belägna 
lilla byn Ogango. Gunhild flyttade dit 1980 och 
bodde där i arton år. Hennes roll på centret var att 
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Gunhild Andersson

Hemgångna missionärer

organisera en kursverksamhet som omfattade upp 
mot 140 grupper runt om i regionen. Kurserna 
inriktades på att lära kvinnor att läsa, skriva och lära 
sig en modern syn på hygien och hushåll. Kurserna 
blev också en mötesplats för evangelisation.

I slutet på 1980-talet övergick hon succesivt till 
översättningsarbete av litteratur från svenska till 
engelska, swahili, kisii, luo och kipsigis. Gunhild 
behärskade dessa främmande språk väl åtminstone 
de fyra förstnämnda. Mycket av litteraturarbetet 
skedde inom ramen för Luthersk Litteraturmission.

Efter 39 år i Kenya flyttade Gunhild 1998 tillbaka 
till Sverige. Hon bodde först i Åsljunga och de sista 
åren i Eket. Översättningsarbetet fortsatte ännu en 
tid och hon intresserade sig även för att leda radio-
andakter i Örkelljunga närradio. Palmsöndagen 
den 29 mars 2015 lämnade Gunhild detta jordelivet 
för att flytta hem till den frälsare som hon så flitigt 
vittnat om i sitt liv. 

Gunhild trivdes i Kenya, inte minst med män-
niskorna. Gunhild hade stor uthållighet och en 
förmåga att intressera sig för människor och gärna 
visa dem på vägen till frälsaren. Många kenyaner 
har vittnat om att Gunhild hjälpt dem på ett upp-
offrande sätt. Vi syskonbarn och syskonbarnbarn i 
Sverige har fina minnen från Gunhild. Trots avstån-
det, hade hon ”ögonkontakt” med oss och bad för 
oss och var mån om att ge oss andlig vägledning. Vi 
minns Gunhild med värme och tacksamhet.

Sven-Inge Svensson
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Till minne av Karl-Gustav.
Vår pappa, Karl-Gustav, föddes på en liten gård, 

Granhem i Hjärsåslilla, Knislinge, som tredje bar-
net och med två äldre systrar. Hans far kom från 
Mjönäs och hans mor från Breanäs. Redan i unga 
år blev pappa intresserad av kyrkan och Bibeln. Han 
stod en gång på foderbordet framför korna och 
sjöng mässande ”Helig, helig är Herren Sebaot...” 
En äldre släkting, ”morbror” Nils blev vittne och 
tyckte att ”Den där pojken ska bli präst”. Det skulle 
dröja några år innan det blev verklighet. Efter lärar-
examen 1953, ett års tjänst i Olseröd skola och präst-
vigning i Växjö domkyrka 3/11 1954 lämnade han 
Sverige för Kenya 14/11 1954. Under de sju kom-
mande åren i Kenya, utan hemresa, gifte han sig 
1956 med mamma Irene, och blev far till två döttrar, 
Maria 1958 och Elisabeth 1959.

Tiden i Kenya, 1954–1964, tjänstgjorde pappa 
som präst, lärare, administratör med bl.a. ansvar 
för fem olika bokföringar, byggledare av skolor och 
kyrkan på Itierio och inköpsansvarig av läroböcker 
till eleverna. Skolan var under statens kontroll. 
Som missionär fick pappa vara kunnig i det mesta. 
Underhåll av byggnader, vattenförsörjning, elverk, 
kranar och ledningar, men också som instruktör 
vid skolträdgårdarna. Där hade han stor nytta av 
sin erfarenhet av lantbruk. En gång i månaden 
betalades lönen ut till lärarna och då fick de en 
genomgång av kommande söndags predikotexter 
och sånger. De fick också en söndagsskoltidning, 
som mamma tryckte upp. Varje fredag hölls bibel-
studium för lärare och andra intresserade. För att 

kunna kommunicera med folket måste pappa lära 
sig kisii och swahili, som lästes på distans och med 
språkkurs i Dar es Salam (Tanzania).

Den första hemmavistelsen bodde vi i Näsum 
juni 1961 till maj 1962. 1964 blev vi bosatta i Hinne-
ryd, där pappa undervisade klass 5 och 6 i tre år och 
studerade till ämneslärare i Stockholm ett år. Här 
föddes också barn nummer tre, Mikael.

1968 till 1975 tjänstgjorde pappa i Asmara, Eritrea. 
Där var liknande arbetsuppgifter som i Kenya då 
det gällde skolarbete på missionsstationen och i 
byskolor, men därutöver hade vi lärarutbildning. 
Familjen växte med två barn till, Rakel och Samuel.

Det pappa minns som speciellt med tiden i Afrika 
var då unga människor kom till tro och lät döpa 
sig. Det var väckelse både på Itierio och i Asmara. 
”Besöken i fängelset hörde också till höjdpunk-
terna, där förkunnade vi glädjens budskap, sjöng 
och delade ut bibeldelar och traktater. Fångarna sög 
till sig varje ord och var ivriga att få någon skrift med 
sig in i cellen.”

Han berättar vidare i sina memoarer: ”För mig 
personligen var det glädjande och nådefullt att få 
tjänstgöra vid vår första prästvigning av den man 
som kom att bli kyrkans förste afrikanske ledare, 
James Otete. Missionsstyrelsen gav mig uppdraget 
att förrätta vigningen, då vi hade två assisterande 
präster från Bukoba, varav den ene, en svensk mis-
sionär, Gunnar Ljungman.”

Pappa fick bygga en kyrka med klockstapel på 
Itierio. Han besökte Kenya 30 år senare och då var 

 Karl-Gustav Ohlsson
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den ”lika väl i ordning som då den var ny.” Varje 
söndag hölls det tre gudstjänster och kyrkan fylldes 
varje gång med sina 500 platser.

Många högt uppsatta personer i Kenya har fått 
sin utbildning och kristna uppfostran på missio-
nens skolor.

”I Asmara var det glädjande att få hjälpa de fattiga 
och hemlösa från svältkatastroferna. Där fick Irene 
göra stora insatser. Hon gav ut ett söndagsskolblad 
till barnen, inte bara till våra söndagsskolor, utan 
även till andra missioners.”

”Jag tänker också på de välsignade stunderna med 
bibelstudier för lärare och seminarister i Asmara och 
de högtidliga lärarexamina och skolavslutningarna.”

Att vara missionär och ha familj är inte alltid så 
lätt. En missionär måste vara tillgänglig alla timmar 
på dygnet. Det kan knacka på dörren och någon 
behöver hjälp av olika slag. Vi barn kunde nog 
känna att pappa inte alltid hade den tid med oss 
som vi önskade. Samtidigt är det en välsignelse att 

få växa upp som barn till missionärer. Vi får uppleva 
andra kulturer, lära andra språk och själv vara en 
liten missionär bland barnen i det främmande lan-
det. Visst saknade vi många gånger våra släktingar 
och vårt hemland. Speciellt när vi kom upp i ton-
åren. Elisabeth, Mikael och jag (Maria), som var 
äldst i syskonskaran minns Afrikatiden med både 
glädje och saknad. Vi fick vänner som vi umgicks 
med i lek, skola, kör, volleyboll m.m. Det svåraste är 
nog att komma tillbaka till Sverige där ingen förstår 
en. Vi kände avståndet till jämnåriga och oförståelse 
flera år efter hemkomsten. I Afrika har man tid och 
ett stort hjärta för varandra.

Det viktigaste vi har fått i arv av vår pappa är 
Gudstillhörigheten. Vi vet var vi hör hemma och 
nu är pappa hemma. Vi kommer efter.

”Du, o Gud, är mitt beskydd, för nöd bevarar du 
mig, med frälsningens jubel omger du mig, Sela.” 
(Ps. 32:7)
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Hanna-Karin Stark-Hechamo

Hanna-Karin föddes den 9 mars 1937 i Helsing-
borg och upplevde sina första 9 år i Viken. 1946 

reste hon, som missionärsbarn, till Etiopien för för-
sta gången och hemkommen till Sverige 1951 blev 
det skol gång i Stockholm med studentexamen 1957 
och högskolestudier i engelska. 

I maj 1960 reste hon själv som missionär till Etio-
pien där hon i tre års tid var stationerad i Koffale. 

Under ett par års hemmavistelse studerade hon 
teologi, hebreiska och grekiska, som ledde fram till 
en fil.kand-examen i maj 1966, och månaden där-
efter reste hon till Etiopien igen. 1974 gifte hon sig 
med Workneh Hechamo. De två hade träffats vid 
en seminariekurs i Debre Zeit. 1975 kom hon till 
Sverige med sin familj, som också utgjor des av den 
halvårige Wolde Amanuel.

I Åsljunga hade familjen, som 1977 utökades 
med Elsabet, sitt hem under drygt 20 år. Hösten 
1976 började hon en lång lärargärning på Soläng-
skolan i Örkelljunga och från starten av Strand-
hems Bibelskola året därpå, undervisade hon där 
under många år, först och främst i kyr ko historia. 

1996 lämnade hon Sverige för att i Addis Abeba ha 
sin slutliga vistelseort men med årliga besök i Sve-
rige för att under sommarmånaderna träffa släkt 
och vänner.

I totalt 27 år verkade hon i Etiopien, som lärare, 
administratör, fältsek re terare och missionens repre-
sentant. Förutom i Koffale har hon under längre 
eller kortare perioder haft sin tjänst i Harrar, Qersa 
och Addis Abeba, dessutom ett par år i Kenya. 
Under alla dessa år har hon med öppet hjärta tagit 
emot gäster av alla slag, både privat och i tjänsten.

Hanna-Karin var missionär. Med sin språkliga 
begåvning och varma personlighet och sitt glada 
och rättframma sätt kom hon folket mycket nära, 
både genom skolarbetet och i den admi nistrativa 
verk sam heten, men inte minst genom att på ett 
naturligt sätt bli ett med folkets kultur, sedvänjor 
och kynne. 

Den 5 mars 2016 somnade hon stilla in efter en 
kort tids sjukdom. Hon är saknad av många, både 
äldre och yngre. 

Eva

Sigfrid Pålsson

Sigfrid Pålsson avled den 15 april 2015 och fick 
därmed för Jesu skull gå in i den eviga glädjen i 

himmelen.
Sigfrid föddes den 2 juli 1925 i Boalt, Hishult. 

Numera hör Boalt till Örkelljunga kommun. Han 
blev under hela sitt nära 90-åriga liv sin hemby tro-
gen. Sigfrid fick också utföra sin jordiska gärning 
i Boalt i det att han arbetade hela sitt verksamma 
liv i Daniel Svenssons Snickeri. Där arbetade tre av 
våra predikanter, sida vid sida under många år. Det 
var ägaren själv, Daniel Svensson och Sigfrids äldre 
bror, David Pålsson och Sigfrid. (Daniel Svensson 
och David Pålsson omnämns i BVs årsberättelser 
1997 resp. 2000) Vi kan vara säkra på att det gått 
många bönesuckar till vår Gud, under hammarsla-
gen i fabriken, bön för predikan som kanske skulle 
hållas på kvällen.

Sigfrid och Inga Rubensson från Sjöalt ingick 
äktenskap 1951. I familjen föddes en dotter, Mari-
anne. Inga och Sigfrid tog också hand om sommar- 
och fosterbarn under några år, av vilka Monika 
ännu hör till familjen. Marianne fick flytta till det 
himmelska hemmet redan 2010 vid 57 års ålder. 
”Salig för intet, frälst utav nåd” som det står på 
gravstenen på Örkelljunga kyrkogård. Där nu också 
Sigfrids namn finns med.

Man kan med fog konstatera att Sigfrid under 
hela sitt liv ville höra Herren till. Han och hans två 
bröder David och Evald hade en svår och arbetsam 
barn- och ungdomstid. De blev faderlösa då Sig-
frid var 12 år. De hade sen att på något sätt försörja 
sig själva och sin mor. Det var inte så lätt. Det gav 

säkert ofta behov att ta sin tillflykt till Herren Gud. 
Den äldste brodern, David, hade som 14-åring 
högtidligt lovat sin far på hans dödsbädd, att han 
varje dag skulle läsa Rosenius dagbetraktelse för sina 
bröder och sin mor. Ett löfte som han höll. Det blev 
till välsignelse även för Sigfrid.

1959 började Sigfrid predika. Han fick kallelsen 
från Hässleholms Missionsförening och senare 
även från Bibeltrogna Vänner. Det blev många 
månadsturer och tältveckor och många söndagar 
som Sigfrid på sitt enkla sätt vittnade om Herren 
Jesus, Frälsaren för världen, för människor runt om 
i bygderna.

Sigfrid var, tillsammans med Daniel Svens-
son, ansvarig för KUS (Kristna Ungdomsförbun-
det i Sydsverige) västra tält under en följd av år. I 
Dalsmöllans Kristliga Ungdomsförening var Sigfrid 
ordförande några år, fram tills den föreningen slogs 
ihop med Dalsmöllans Missionsförening och blev 
Attarps Evangelisk Lutherska Missions- och Ung-
domsförening 1989.

I förkunnelsen återkom Sigfrid ofta till Efesier-
brevets första kapitel, ”Välsignad är vår Herre Jesu 
Kristi Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss 
med all den himmelska världens andliga välsignelse, 
... I honom är vi friköpta genom hans blod och har 
förlåtelse för våra synder på grund av den rika nåd 
som han har låtit flöda över oss...”

Frid över Sigfrid Pålssons minne.

Olle L Nilsson

Hemgångna predikanter
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Claes Johansson

Missionssällskapet Bibeltrogna Vänners (nuva-
rande ELM-BV) förre predikant och ordfö-

rande, Claes Johansson, avled den 26 september 
2015 i en ålder av drygt 92 år. Om Claes Johanssons 
uppgifter och verksamhet kan kortfattat sägas att 
han kallades till predikant 1955, en uppgift som han 
lämnade 2012. Från 1968 var Claes heltidsanställd 
med ansvar för verksamheten i delar av Västerbot-
ten. Lokalt var han under många år ordförande för 
Tvärålundsbygdens Evangelisk-Lutherska Mis-
sions- och Ungdomsförening. 

Claes blev ledamot i BVs styrelse 1969 och sällska-
pets ordförande 1984. En uppgift som han stod kvar 
i fram till december 1992. Under en tid som föregick 
Claes avsägelse förelåg en förtroendekris mellan BV 
å ena sidan och de sydländska organisationerna å 
andra sidan och Claes kände sig nödsakad att avgå.

I den väckelse som gick över delar av södra Väs-
terbotten kom Claes att vara en centralgestalt vid 
bildandet av Tvärålundsbygdens Missionsförening 
och vid iordningställandet av Tvärålunds bönhus. 
Claes anförtroddes också vid den här tiden olika 
kommunala och kyrkliga uppdrag.

Efter att de gamla militärbyggnaderna på Vännäs 
läger förvärvats av BV 1981 var Claes en av dem som 
främst arbetade med uppbyggnaden, både prak-
tiskt och verksamhetsmässigt, av Missions- och 
Ungdomshemmet Fridhem. Jag minns hur Claes 
arbetade med byggnationerna under vardagarna för 
att sedan under helgen predika ett flertal gånger. 
Och sedan på måndagsmorgonen höll han på nytt 
i hammare och såg. 

I utvecklingen av verksamheten vid Fridhem 
måste också nämnas Claes engagemang, på grund 
av Svenska kyrkans fortsatta avfall från evangelisk 
luthersk bekännelse, att åstadkomma alternativ till 
dess församlingsverksamhet lokalt. I det som nu har 
namnet Evangelisk Luthersk Församling i Vännäs 
var han såväl förste ordförande som tjänare. 

Claes Johansson växte upp i ett gudfruktigt hem. 
Han hörde till dem som av Herren blev funna i sitt 
ogudaktiga tillstånd. Frid med Gud fick han någon 
gång i trettioårsåldern. För betraktaren framstår 
hans omvändelse som en kamp vilken pågick under 
en längre tid. Under den tiden gick det både upp 
och ner med erfarenheten att lyckas vara en kris-
ten. Bättre stunder blandades med att det syntes 
honom som att han var ett hopplöst fall, en pro-
cess som han beskriver i sin lilla skrift ”Tiden så 
hastigt försvinner”. Under bibelläsning fick han en 
särskild uppenbarelse vid läsning av Jes. 53: 5: ”Han 
var genomborrad för våra överträdelsers skull, sla-
gen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på 
honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår 
är vi helade”. Han läste versen ännu en gång – det 
stod likadant! Och orden i Romarbrevet 4:4–5 fick 
plötsligt liv och tillämpning: ”Men den som utan 
att bygga på gärningar tror på honom som förkla-
rar den ogudaktige rättfärdig, honom räknas hans 
tro till rättfärdighet.” Den förlorade sonen som var 
andligen död hade kommit hem och fått liv igen. 
Claes kunde inte låta bli att tro. Jesus hade gått in 
som gäldenär i hans ställe och genom sitt blod bort-
tagit och utplånat även hans synder. Den saliggö-

rande tron hade skänkts honom, skapad av Guds 
Ande i hans hjärta, genom Guds ord. 

Som ledare och förkunnare var Claes mycket 
angelägen om den rätta evangelisk lutherska läran 
liksom de verksamhetsformer som fått vara till väl-
signelse för så många. För Claes hade hans omvän-
delse resulterat i ett förr och ett nu – en erfarenhet 
som han ofta pekade på när det gällde att ta avstånd 
från inkrypande nya inslag av världsligt slag i verk-
samheten. Bibelns auktoritet och ofelbarhet liksom 
att budskapet om den allmänna rättfärdiggörelsen 
skulle predikas var också angeläget för honom. 
Hans röst kunde vara sträng och gillades inte av alla, 

men han fick också föra fram evangeliets ljuvliga 
och frigörande budskap.

Claes Johansson lämnade aldrig den gemenskap 
han växt upp i och som fick vara medlet till hans 
omvändelse. Efter sin avgång ur BVs styrelse enga-
gerade han sig i utgivandet av tidskriften Trosblick, 
en uppgift och verksamhet han stod i nästan till sista 
levnadsdagen. Claes fick nåden att vara klar och 
vital med få kroppsliga krämpor, och han upphörde 
aldrig att vara ett föredöme i kampen för Guds rike. 
Sista åren bodde han på ett äldreboende i Vindeln.

Ingemar Helgesson
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Protokoll fört vid Evangelisk-Luthersk Misssion 
– Bibeltrogna Vänners årsmöte 2015

Å-1-15 Mötets öppnande
ELM-BV:s ordförande Arne Engström hälsade alla 
hjärtligt välkomna till årsmötet. Sång LH 240 Med 
Gud och hans vänskap… sjöngs unisont och därefter 
talade Arne Engström under rubriken Guds härliga 
”men” och påminde om hur Gud hjälper mitt i 
hopplösa situationer. Han lyfte i detta fram exempel 
från kung Josafat i 2 Krön. 20:17, från Josefs bröder 
i 1 Mos. 50:20, från Daniel i Dan. 2:28 samt från 
Bibelns undervisning om vår egen frälsning utifrån 
Rom. 3:21, 5:8, Ef. 2:4 och Tit. 3:4. Efter bön sjöngs 
DNS 3 Att få vara försonad med himmelens Gud.

Arne Engström förklarade årsmötet öppnat.

Å-1-15 Val av årsmötesordförande och 
vice ordförande
Från valberedningen nominerades:
ordförande: Lars Göran Brandt,
vice ordförande: Christer Unosson.

Årsmötet beslöt
att som ordförande för årsmötet välja Lars Göran 

Brandt,
att som vice ordförande för årsmötet välja Christer 

Unosson.

Å-2-15 Val av sekreterare och vice 
sekreterare
Från valberedningen nominerades:
sekreterare:  Per Henriksson,
vice sekreterare: Jens Lunnergård.

Årsmötet beslöt
att som sekreterare för årsmötet välja Per Henriks-

son,
att som vice sekreterare för årsmötet välja Jens Lun-

nergård.

Å-2-15 Val av justerare samt 
rösträknare
Från valberedningen nominerades:
justerare: Margareta Jämstorp 
 och Olle L. Nilsson,
rösträknare: Marie Johansson 
 och Åke Johansson.

Årsmötet beslöt 
att till justerare välja Margareta Jämstorp och Olle 

Olle L. Nilsson, samt
att till rösträknare välja Marie Johansson och Åke 

Johansson.

Organisation: Evangelisk Luthersk Mission – Bibeltrogna Vänner, org.nr. 802000-3276
Art: Protokoll fört vid årsmöte
Datum: 2015-06-06
Plats: Missionsgården Fridhem, Vännäs
Paragrafer: Å-1-15 – Å-28-15
Närvarande: 78 föreningsombud
 0 enskilda 
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Å-3-15 Fastställande av röstlängd
Meddelades att 78 föreningsombud och noll 
enskilda medlemmar anmält sig till röstlängden.

Årsmötet beslöt
att fastställa röstlängden.

Å-4-15 Godkännande av kallelse till 
årsmötet
Organisationssekreterare Andreas Johansson redo-
gjorde för kallelsen till årsmötet via utskick till för-
eningar och enskilda medlemmar.

Årsmötet beslöt
att godkänna kallelsen till årsmötet.

Å-5-15 Fastställande av 
föredragningslistan
Ordföranden presenterade föredragningslistan 
samt föreslog att punkt 15 ”Rapport från styrelsen” 
behandlas omedelbart före punkt 13 ”Styrelsens för-
slag till verksamhetsplan för 2016”.

Christer Unosson föreslog att nomineringen av 
ledamöter till styrelsevalet läggs omedelbart innan 
årsmötet ajournerar sig för lunch.

Årsmötet beslöt
att fastställa föreliggande föredragningslista med de 

två föreslagna justeringarna.

Å-6-15 Fastställande av arbetsordning
Ordföranden presenterade den föreslagna arbets-
ordningen.

Årsmötet beslöt
att fastställa arbetsordningen.

Å-7-15 Styrelsens 
verksamhetsberättelse
a) Föredragning av styrelsens berättelse över 2014 

års verksamhet
Gunnar Davidsson informerade kort om styrel-
sens arbetssätt med delegation till nämnder. Varje 
nämnd hade skrivit sin egen rapport i årsberättelsen 
och representanter för nämnderna fanns tillgäng-
liga för att svara på frågor. I övrigt hänvisades till 
årsberättelsen sidorna 30–76.

Ordföranden lämnade ordet fritt för frågor och 
synpunkter.

b) Diskussion med anledning av styrelsens berät-
telse

Nils-Göran Nilsson (Nytt Hopp) ville att årsmötet 
skulle rikta ett tack till Bo Sjödahl som arbetat 
med att ställa samman årsberättelsen.

Jan Jämstorp (Holje) efterlyste information om 
vad som händer i ”Malmö-projektet”.

Erik J Andersson meddelade att Anders Göth 
sedan 2011 arbetat som stadsmissionär på 60 % 
tjänst. Arbetet sker tillsammans med föreningen i 
Malmö i den bemärkelsen att Anders är medlem i 
föreningen och i sitt arbete utgår från Betlehems-
kyrkan. De senaste åren har dock antalet medlem-
mar i föreningen minskat och med anledning av 
brev från föreningen till ELM-BV, ELM Syd och 
ELU pågår sedan ca ett år tillbaka samtal kring hur 
man kan hjälpas åt för att stödja föreningen. Erik 
uppmanade till förbön för föreningen och för dess 
unge ordförande, Filip Giselsson.

Arthur Einarsson (Kristianstad) framhöll års-
berättelsen som en utmärkt översikt över arbetet 
inom ELM-BV och undrade om inte styrelsen 
skulle överväga att trycka fler exemplar av årsbe-
rättelsen.

Erik J Andersson meddelade att årsberättelsen 
trycks i en något större upplaga än vad som går åt, 
även om han inte kunde ange upplagan exakt. Han 
instämde i att styrelsen skulle ta med sig frågan för 
vidare bearbetning.

Arne Engström bad om ursäkt för att han i 
inledningen glömt att nämna de missionärer och 
predikanter som avlidit under förra verksamhets-
året; missionärerna Einar och Ebba Göth samt 
predikanterna Olle Nilsson och Yngve Bengtsson.

Arne ledde i bön och lyste frid över deras minne.

c) Föredragning av ekonomisk redovisning för 
2014

Revisorn Sven-Inge Svensson presenterade en sam-
manfattning av den ekonomiska redovisningen för 
ELM-BV för 2014:
• Intäkterna härrör i stort enbart från gåvor och 

tidningsprenumerationer. Statsbidragen är i sam-
manhanget försumbara.
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• Ekonomin just nu är god och enligt plan men 
gåvogivandet har hittills under 2015 varit svagt.

• Ekonomiskt resultat för 2014 blev -491 107 
kronor (budgeterat resultat 1 306 320 kronor). 
Inkomna testamentsmedel på 1 799 000 kronor 
bidrog till att intäktssidan inte understeg budget. 
Kostnaderna för 2014 följde budget med smärre 
undantag.

• För 2014 var ingående kapital 8 135 455 kronor och 
utgående kapital 7 644 348 kronor.

• Förhållandet mellan testamentsintäkter och 
gåvointäkter är 33/67. Önskvärt förhållande vore 
20/80.

• Ett förändrat mönster över de senaste sju åren 
har kunnat konstateras gällande förhållandet 
mellan gåvor från enskilda, kollekter och anslag. 
Gåvorna från enskilda har minskat mycket, kol-
lekterna minskat något och anslag från förening-
arna har visat en liten ökning.

• Vid en jämförelse av gåvor, kollekter och anslag 
månadsvis för 2014 jämfört med 2013 kan note-
ras att första halvåret 2014 var svagt medan andra 
halvåret var starkare. Detta trots att insamlingen 
till byggnationer på Strandhem startade i juli 
2014. Orsaken är sannolikt att familjen Smetana 
åkte till Peru som missionärer under hösten 2014. 
Erfarenheten visar att gåvorna ökar när det blir 
fler missionärer.

• Kostnaderna för utlandsmissionen nådde en bot-
tennotering på tre miljoner kronor 2012 men har 
därefter ökat. Förslag till budget för 2016 ligger 
på 4,5 miljoner kronor.

• Tidningsverksamheten är den enda verksamhets-
gren som också genererar ekonomiska intäkter 
i form av prenumerationsintäkter. Däremot har 
alltid kostnaderna överstigit intäkterna och för 
2014 blev nettot -423 119 kronor.

• Kostnaderna för mission i Sverige minskade 
2011–2012 och har därefter ökat.

• Ökningen av kostnadsposten ”Ledning och admi-
nistration – Övriga externa kostnader” för 2014 
beror på en pensionsavräkning mot ELM Dan-
mark som efter flera års handläggning blivit löst.

• De likvida medlen sjunker för varje år, sedan 
försäljningen 2009 av den sista lägenheten på 
Upplandsgatan, och är nu nere i strax under 8 
miljoner kronor.

Sammanfattningsvis konstaterade Sven-Inge att det 
finns mycket mer i Guds rike som inte går att mäta 
i kronor, staplar eller siffror – både glädje- och sor-
geämnen, till exempel hur många som samlas till 
gudstjänst eller hur mycket Guds ord blir läst. Han 
underströk också att vi behöver bli fler.

Årsmötet ajournerade sig för kaffedrickning och åter-
upptog därefter förhandlingarna.

d) Diskussion med anledning av ekonomisk redo-
visning

Cecilia Nyholm (Ängelholm) undrade över var-
för pengar fanns avsatta till fadderverksamheten 
i Kenya men inte till motsvarande verksamhet i 
Etiopien.

Johnny Bjuremo svarade att orsaken var att 
avtalen med Bethesda Children Ministry (BCM) 
respektive Asella Children and Youth Ministry 
(ACYM) var olika utformade och att för ACYM 
var pengarna inkluderade i det allmänna bidraget 
till kyrkan. Från och med 2016 kommer detta dock 
att se likadant ut.

Ingegerd Johansson (Stockholm) frågade hur 
mycket gåvointäkter som inkommit med anledning 
av avdragsrätten för gåvor. Hon uttryckte samtidigt 
sin oro för att nivån på gåvogivandet låg 1 miljon 
kronor under 1997 års nivå.

Sven-Inge Svensson meddelade att ungefär 
222 000 kronor inkommit under 2013 och 190 000 
kronor under 2014 som avdragsgilla gåvor.

Benedikte Nilsson (Åstorp) uttryckte farhågor för 
framtida testamentsintäkter mot bakgrund av all 
reklam för pensionssparande och propaganda om 
att man ska satsa på sig själv.

Sven-Inge Svensson föreslog att man skulle testa-
mentera tionde, dvs. ge 10 % av arvet till missions-
verksamheten.

Nils-Göran Nilsson (Nytt Hopp) framhöll att 
han visste om flera missionsvänner som skrivit i sitt 
testamente att 10 % skulle gå till missionen, trots att 
de hade arvingar.

Gunnar Åström (Vännäs) framhöll räkneex-
emplet på sidan 30 i årsmötesprogrammet där gåvo-
intäkterna fördelade på medlemmarna i ELM-BV 
skulle innebära 225 kronor per månad och person.

Överläggningarna förklarades avslutade.
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e) Beslut
Årsmötet beslöt
att lägga styrelsens redogörelse och ekonomisk 

redovisning för 2014 till handlingarna

Å-8-15 Revisorernas berättelse över 
styrelsens förvaltning
Sven-Inge Svensson hänvisade till sidorna 77–78 i 
årsberättelsen där revisorerna sammanfattningsvis 
rekommenderade årsmötet att bevilja styrelsens 
ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.

Å-9-15 Fråga om ansvarsfrihet för 
styrelsen
Årsmötet beslöt
att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2014 års för-

valtning av Evangelisk Luthersk Mission – Bibel-
trogna Vänner, samt

att fastställa resultat- och balansräkning för 2014.

Å-10-15 Fastställande av medlemsavgift 
för 2016
Organisationssekreterare Andreas Johansson med-
delade styrelsens förslag på oförändrad medlems-
avgift, vilket innebär 200 kronor per påbörjat tio-
tal medlemmar för föreningar och 200 kronor för 
enskilda medlemmar.

Peter Henrysson (Lund) och Harald Waldemar-
son (Falketorp) föreslog höjning till 300 kronor per 
påbörjat tiotal medlemmar för föreningar och 300 
kronor för enskilda medlemmar.

Årsmötet beslöt
att fastställa medlemsavgiften för 2016 till 300 kro-

nor per påbörjat tiotal medlemmar för fören-
ingar samt 300 kronor för enskilda medlemmar.

Å-11-15 Rapport från styrelsen
a) Föredragning
Erik J Andersson meddelade att:
• Månadsbrevet Kompassen, med fokus på 

utlandsmission, har under 2015 återstartats. 
Utskick sker främst via e-post. Anmälan kan 
göras via hemsidan.

• En god kraft i informatören Isak Engström har 
under året förlorats. Styrelsen ska påbörja nyrek-
rytering efter sommaren.

• Styrelsen har tagit initiativ till en utvärdering av 
den omorganisation som gjordes 2005 tillsam-
mans med övriga inblandade organisationer.

• Arbetet med ”På nya platser, färdiga, gå” fortsät-
ter med en samling på Fridhem i oktober och i 
södra Sverige under våren 2016. En inspirations-
bok kommer också tas fram under ledning av 
Fredrik Smetana.

Peter Henrysson informerade om arbetet med Iden-
titet, Vision och Strategi (IVS). Det identitetsdo-
kument som tagits fram behöver göras levande och 
integreras med vår rörelse. Den viktigaste verksam-
heten inom ELM, och det som mer än något annat 
utmärker och präglar ELM, är förkunnelsen. För att 
förtydliga denna viktiga del av identiteten bjuder 
IVS-gruppen in till ”Förkunnelsedagar” den 13–15 
augusti 2015. IVS-gruppen kommer också att arbeta 
med att förankra IVS-dokumentet i nämndernas 
och regionernas arbete. Ytterligare en fråga man 
arbetar med är utbildning för personer i 20–30-års-
åldern i värdskap för stugmöten, vilket är en modell 
som kanske kan komma till nytta i arbetet med att 
starta nya gemenskaper inom ELM. IVS-gruppen 
utgörs av Peter Henrysson, Gunnar Davidsson, Erik 
J Andersson och Bo-Göran Fjällström.

Erik J Andersson rapporterade om att styrelsen 
under sammanträdet dagen före antagit en ny per-
sonalhandbok för ELM vilken man hoppas kan 
bli använd även inom andra organisationer inom 
ELM-sfären som har anställd personal. För egen del 
arbetade han också en del med opinionsarbete och 
hade som ett led i detta skrivit, och emellanåt även 
fått infört, debattartiklar i olika ämnen.

Gunnar Davidsson rapporterade från bolags-
stämman för BV-Förlag dagen före. Daniel Brandt, 
Heimo Nurmi samt ersättaren Ebbe Ragnarsson 
hade lämnat bolagets styrelse och som nya ledamö-
ter invaldes Erik J Andersson och Johanna Nyholm 
Skoglund samt som ersättare Gert Lindell och Britt 
Jämstorp. Stämman hade också uppdragit åt sty-
relsen att initiera en utredning om framtida orga-
nisation och verksamhetsinriktning för förlaget. 
Eftersom auktoriserad revisor inte längre behövs för 
mindre bolag har istället ELM-BV:s styrelse utsett 
Ingvar Ekström och Henrik Nilsson att granska för-
lagets verksamhet.

Årsmötesprotokoll

b) Diskussion med anledning av rapporten
Gunnar Åström (Vännäs) uttryckte sin glädje över 
att man från IVS-gruppen menar att förkunnelsen 
är det grundläggande i vår verksamhet och under-
strök vikten av att komma ihåg vilken kraft som 
finns i Guds Ord. Han framhöll att det som utmär-
ker vår verksamhet är att vi tror att Bibeln är Guds 
ord och att vi vill lyfta fram det, och tyckte att detta 
inte framgick i senaste numret av Till Liv.

Lars Göran Brandt (Vännäs) undrade över 
ansvarsfördelningen mellan IVS-gruppen och Läro-
rådet mot bakgrund av att det är IVS-gruppen som 
inbjudit till förkunnelsedagarna. Peter Henrysson 
svarade att det är IVS-gruppen som inbjuder till 
dagarna men att Lärorådet kommer att närvara och 
medverka. Erik J Andersson tillade att det har fun-
nits en dialog mellan IVS-gruppen och Lärorådet 
men att IVS-gruppen står som inbjudare eftersom 
Lärorådet inte hade möjlighet att planera dessa 
dagar.

Erik J Andersson meddelade också att IVS-grup-
pen lite bromsat arbetet med att ta fram en vision 
mot bakgrund av goda synpunkter som framkom-
mit angående allvaret i den situation kristenheten i 
Sverige idag står i. Istället har gruppen jobbat med 
implementeringen av IVS-dokumentet, men kom-
mer framöver jobba mer med visionsfrågan.

Marie Johansson (Falketorp) påpekade vikten av 
förkunnelse till barn, t.ex. via Droppen och menade 
att hon saknade detta perspektiv i IVS-dokumen-
tet. Erik J Andersson framhöll att detta var en god 
iakttagelse. Som ett resultat av omorganisationen 
2005 blev ELU en renodlad ungdomsorganisation, 
regionerna fick hand om barnverksamheten medan 
Droppen gick till ELM-BV. MIS har uppmärksam-
mat detta förhållande och håller på att arbeta med 
frågan.

Överläggningarna förklarades avslutade.

Å-12-15 Ordningsfråga: justering av 
föredragningslistans ordning
Årsmötet beslöt
att lägga behandlingen av föredragningslistans 

punkt 14 ”Rapport från Lärorådet” före behand-
lingen av punkt 13 ”Styrelsens förslag till verk-
samhetsplan för 2016”.

Å-13-15 Rapport från Lärorådet
a) Föredragning
Erik J Andersson inledde med att berätta om Läro-
rådets sammansättning; 2 ledamöter är nominerade 
av predikanterna (Thomas Nilsson och Lars-Åke 
Nilsson) och 3 väljs av styrelsen (Samuel Bengtsson, 
Arne Engström och Erik J Andersson).

Utöver uppdrag från styrelsen försöker Lärorådet 
även att samtala om det som rör sig i rörelsen. En 
viktig del är vård och utbildning av predikanterna. 
Sven-Ingvar Tuvesson, Harald Waldemarson och 
Jan-Ulrik Smetana har avslutat sitt engagemang 
i utbildningskommittén och nya medlemmar är 
Anders Månsson, Fredrik Smetana samt Samuel 
Bengtsson.

Lärorådet arbetar för närvarande med prediko-
texter för kyrkoåret, ett uppdrag som går tillbaka på 
en årsmötesmotion. Syftet är att ge predikanter och 
andra hjälp vad gäller kyrkoårets texter eftersom 
nuvarande evangeliebok har en del brister. Man 
hoppas kunna lansera en internetbaserad lösning 
under året.

Ett nytt ärende man arbetar med är ekumenik – 
var vi som organisation och enskilda kan stå med i 
ekumeniskt samarbete och var vi ska avstå. ELM 
Danmark har tagit fram ett dokument som Läro-
rådet utgår från.

b) Diskussion
Ordföranden tackade Erik J Andersson för redogö-
relsen och lämnade ordet fritt.

Markus Hector (Lund) undrade hur den lokala 
föreningen ska uppfatta ett eventuellt uttalande 
från Lärorådet, vad som är Lärorådets formella 
mandat. Han undrade också om Lärorådet arbetat 
med frågan om hur reformationsjubiléet 2017 ska 
firas.

Erik J Andersson svarade att man firar en sak i 
taget; 2016 firas 200-årsjubiléet av C. O. Rosenius 
födelse med bl.a. en samling på Fridhem. BV-
Förlag arbetar också med frågan. Förlaget arbetar 
även med reformationsjubiléet 2017 men där har 
styrelsen inte påbörjat något arbete än. Angående 
den första frågan svarade Erik att Lärorådet i strikt 
mening är ELM-BV:s och att styrelsen inte har 
formell beslutanderätt över enskilda föreningar. 
Samtidigt behöver rörelsen ett ledarskap och när 
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styrelsen utfärdar rekommendationer hoppas man 
naturligtvis att de ska tas emot som goda rekom-
mendationer.

Överläggningarna förklarades avslutade.

Å-14-15 Nominering till styrelseval
Nils-Göran Nilsson presenterade valberedningens 
förslag till val av styrelseledamöter.

Tre ordinarie ledamöter för en tid av tre år:
• Pernilla Arvidsson, Österslöv
• Gunnel Gustavsson, Vittsjö
• Andreas Hector, Vännäs

Tre ersättare för en tid av ett år:
• Elin Lindström, Örkelljunga
• Jens Lunnergård, Stockholm
• Staffan Unosson, Gagnef

Inga ytterligare personer nominerades.

Årsmötet beslöt
att avsluta nomineringen.

Årsmötet ajournerade sig för lunch och återupptog där-
efter förhandlingarna.

Å-15-15 Styrelsens förslag till 
verksamhetsplan för kalenderåret 2016
a) Bakgrund och översikt
Erik J Andersson inledde med att understryka att 
ELM:s vilja för 2016 är att ”alla människor ska 
bli frälsta”. Han redovisade därefter översiktligt 
inkomster och utgifter i verksamhetsplanen för 
2016.

b) Föredragning – Mission i utlandet
Johnny Bjuremo inledde med att tacka för förböner 
för egen del och för gott omhändertagande av de 
utländska gästerna under årsmötet. Han uttryckte 
också glädje, stolthet och tacksamhet för att få 
berätta om kyrkor i tre länder vilka vill stå på Guds 
Ords grund trots att de är utsatta för propaganda 
från kyrkor i väst för att få dem att ändra uppfatt-
ning i en rad aktuella frågor.

Kontakten med Eritrea är fortfarande svår. Dock 
byggs fortsatt nya kyrkor och ELCE har tillstånd 

att verka inom vissa begränsade ramar. ELM-BV 
vill satsa framför allt på utbildning, kyrkbyggnad i 
Beleza samt musikskolan i Asmara.

I Etiopien ligger fokus i satsningarna på pastoralt 
arbete och diakoni, utbildning av kyrkans personal, 
kyrkbygge, nyplantering, ACYM och Sportscamps 
samt på det teologiska seminariet LTS.

Läget i ELCK är för närvarande oroligt och 
komplicerat med två falanger som kämpar om 
makten i kyrkan. Vid årsmötet i mars såg vakter 
till att oppositionen mot nuvarande ledningen inte 
blev insläppta på årsmötet. Båda grupperingarna 
har nu försökt att registrera kyrkan hos myndig-
heterna. Johnny uppmanade till förbön för ELCK 
men påminde om att samtidigt pågår en stor väck-
else i Pokot i nordvästra Kenya. För 2016 föreslås 
satsningar på Bethesda Children Mission (BCM), 
muslimmission samt freds- och försoningsarbete. 
En missionär beräknas vara placerad i Kenya.

Rakel Smetana inledde med att rikta ett tack till 
Thomas och Anne-Dorthe Moesgaard Christensen 
som nyligen avslutat sin arbetsperiod i Peru. Mis-
sionsledningen vill kalla och sända nya missionärer 
till Peru, helst under hösten 2015 och senast i januari 
2016. Rakel uppmanade till förbön för detta. I Peru 
föreslås för övrigt satsningar på församlingsarbete, 
nybrottsarbete i Piura och Luya samt utbildning av 
präster och predikanter.

Bland övriga, icke landspecificerade, satsningar 
nämnde Rakel volontärverksamheten Move, 
arrangerande av missionsresor samt fadderverk-
samheten KiND.

c) Föredragning – Mission i Sverige
Fredrik Smetana inledde med att påpeka att Sverige 
börjar nå gränsen för där man räknar ett land som 
onådd missionsmark och att vi idag har missions-
marken rakt utanför våra trösklar. Vi behöver ställa 
oss frågan hur det präglar mig och min vardag att 
jag lever i ett missionsland.

MIS vill under kommande år stödja Strandhems 
Bibel- och lärjungaskola, försoningsarbetet Amani, 
regionala satsningar och arbete som t.ex. Nytt Hopp 
och arbetet i Malmö, nyplanteringsarbetet ”På nya 
platser, Färdiga, Gå!”, diakonala nysatsningar i 
Stockholm, arbetet i ELM Nord, samt utbildning 
av predikanter.
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d) Föredragning – Tidningsverksamheten
Markus Hector presenterade Till Liv:s målsättning: 
att göra 11 uppbyggliga nummer med både fördjup-
ning i tron och inblickar i missionen. Under året har 
man fått en ny layoutansvarig i Isak Engström. Man 
vill också arbeta med att öka antalet prenumeranter.

Peter Henrysson berättade om målsättningen 
med Begrunda vilken är att även under 2016 
utkomma med två nummer. En ny redaktionsas-
sistent, Anders Ek, har engagerats och skall bland 
annat hjälpa till så att alla artiklar finns tillgängliga 
via internet.

Erik J Andersson föredrog verksamhetsplan för 
Droppen, vilken under 2016 fyller 65 år. Droppen 
är idag Sveriges enda kristna barntidning och man 
vill arbeta för att öka spridningen genom närvaro på 
olika kristna konferenser och läger.

Erik J Andersson presenterade också kort verk-
samhetsplan för handelsbolaget ”Design för Livet”.

e) Diskussion
Göran Andersson (Stockholm) ställde, mot bak-
grund av information i media om kyrkor som bränns 
ner, frågan om ELM har försäkringar för kyrkor.

Erik J Andersson meddelade att de lokala kyr-
korna själva äger sina fastigheter och att ELM där-
med inte har några försäkringar för dessa. I vissa fall, 
t.ex. efter upproren i Kenya, har ELM fått vara med 
och bidra till återuppbyggnad.

Lars Göran Brandt (Vännäs) menade att Drop-
pen om möjligt är ännu äldre än 65 år, om man 
räknar in föregångare som Senapskornet m.fl.

Nils-Göran Nilsson (Nytt Hopp) undrade varför 
anslaget till verksamheten på Nytt Hopp för Alla, 
enligt sammanställningen på sidan 21 i årsmötes-
handlingarna, dragits ner till 0.

Erik J Andersson förklarade att neddragningen 
inte är så dramatisk som den kan se ut eftersom 
summorna för ”Stockholm/Mitt”, ”Norrland” och 
”Nytt hopp” för 2016 slagits samman till posten 
”Regionalt arbete”.

Gunnar Åström (Vännäs) framhöll att det var 
stor skillnad på antalet predikare i ELM-BV idag 
jämfört med förr och undrade om tjänsten ”Infor-
matör” inte kunde överföras till predikotjänst.

Erik J Andersson höll med om att ELM-BV har få 
anställda predikanter även om det finns många pre-

dikanter i predikantförteckningen. Han instämde 
i att det skett en förändring under de senaste 20 
åren, vilken inte helt varit till det bättre och han 
hoppades att man på sikt kan ha fler anställda pre-
dikanter. Samtidigt menade han att vi behöver ett 
informationsarbete som är bättre än idag och att 
han inte ville ställa dessa två uppgifter mot varan-
dra. Man har idag också en informatörstjänst som 
inte är besatt men som man arbetar för att besätta.

Andreas Hector och Johanna Waldemarson 
Brandt (båda Vännäs) uttryckte glädje över det 
gedigna arbete som sångbokskommittén gör, sam-
tidigt som man undrade över vad som skulle hända 
med de gissningsvis 400 sånger i dagens Lova Her-
ren som inte kommer med i den nya sångboken. 
Man förmedlade också en rädsla för att många 
sånger som är betydelsefulla kommer att försvinna.

Erik J Andersson påminde om att sångbokspro-
jektet har sin bakgrund i en årsmötesmotion, vilket 
ledde fram till en kartläggning av vilka sånger som 
användes samt till ”Den Nya Sången”, vilken kan ses 
som ett remissmaterial. För två år sedan antogs en 
projektplan vilken bland annat innehöll en inrikt-
ning om att för en ny sångbok ha en omfattning 
om ca 600 sånger. Erik uttryckte förståelse för att 
detta kan väcka viss oro samtidigt som han under-
strök att arbetet drivs av en önskan att lämna något 
fantastiskt vidare till kommande generationer. Efter 
sommaren kommer man att sitta ner med personer 
från ELM Nord för att samtala vidare i denna fråga.

Per Henriksson (Stockholm) tackade för räkne-
exemplet på sidan 30 där föreslaget gåvogivande 
fördelats på antalet medlemmar. Han underströk 
också att årsmötesdelelgaterna behöver ta dessa siff-
ror med hem till sina lokala föreningar för vidare 
bearbetning.

Kerstin Nilsson (Örkelljunga) framförde att hon 
delade Nils-Göran Nilssons farhågor angående 
neddragning av bidraget till Nytt Hopp och ville 
gärna att detta bidrag ökades.

Harald Waldemarson (Falketorp) upplyste om att 
predikantförteckningen aldrig tidigare upptagit så 
många predikanter som den gör nu, även om man 
hade räknat in predikanter från de gamla organisa-
tionerna HLM och NSM.

Birgitta Andersson (Falketorp) påminde om att 
de sånger som vi växt upp med och tycker om för-



18 19

Årsmötesprotokoll

svinner inte – den gamla sångboken finns kvar. Hon 
menade också att en sångbok behövs, även om sång-
texter allt oftare visas med projektor, för att man 
ska kunna komma ihåg texterna även efter att man 
sjungit dem.

Ordföranden föredrog yrkande inlämnat från 
Arthur Einarsson (Kristianstad): ”Om ELM:s års-
berättelse: att vår utmärkta informationsskrift trycks 
i så stort antal att alla medlemmar i ELM kan få den 
gratis. Det kan bidra till att intresset, kunskapen och 
gåvogivandet ökar.”

Karin G Ekström (Kristianstad) uttryckte sin 
glädje över många nya medlemmar som kommit till 
föreningen i Kristianstad men att hon ofta undrat 
över hur de kan kopplas in i den större gemenska-
pen som är ELM. Mot bakgrund av detta ville hon 
stödja yrkandet från Arthur Einarsson.

Ingegerd Johansson (Stockholm) påpekade att 
årsberättelsen nog varit gratis förr om åren och att 
man då skickat ut med en postgiroblankett med 
vädjan om en frivillig gåva vilket vore bättre än att 
begära betalning för årsberättelsen.

Gunnar Åström (Vännäs) menade att det vore 
bättre att satsa pengar på missionsarbete än på 
arbete som berättar om missionsarbete samt und-
rade om inte de i föreningarna utsedda missionsin-
formatörerna kunde användas i detta arbete.

Benedikte Nilsson (Åstorp) instämde i Gunnar 
Åströms yttrande och undrade om inte årsberät-
telsen fanns tillgänglig i PDF-format.

Erik J Andersson meddelade att årsberättelsen 
finns tillgänglig i PDF-format.

Bodil Hansson (Hjärsåslilla) menade att man 
skulle låta föreningarna själva bestämma om årsbe-
rättelsen skulle delas ut till alla medlemmar.

Cecilia Nyholm (Ängelholm) framhöll att om 
det fanns möjlighet att sprida årsberättelsen i PDF-
format vore det bra.

Erik J Andersson menade att det kunde vara 
känsligt att skicka ut kontaktuppgifter i elektro-
niskt format till många, vilket distribution av en 
PDF-fil skulle innebära. Han kunde istället tänka 
sig en ordning där man i förhand bokar sig för ett 
visst antal exemplar.

Anders Andersson (Falketorp) föreslog att frågan 
om distribution av årsberättelsen skulle bollas till 
styrelsen för utredning.

Per Henriksson (Stockholm) biföll förslaget från 
Anders Andersson och framförde yrkandet att års-
mötet skulle ”besluta att överlåta frågan om sprid-
ning av årsberättelsen till styrelsen, med de synpunkter 
som framkommit på årsmötet”.

Ylva Nilsson (Hässleholm) påpekade att årsmö-
tesdelegaterna har som uppgift att redogöra för års-
mötet hemma i sina föreningar. Hon föreslog att 
årsberättelsen inte skulle delas ut.

Hans-Inge Smetana (Vännäs) frågade hur man 
jobbar med att öka Droppens spridning samt hur 
många prenumeranter Till Liv har idag.

Erik J Andersson svarade att man arbetar för 
spridning av Droppen bl.a. genom att närvara på 
olika kristna konferenser och läger.

Markus Hector svarade att Till Liv f.n. har ca 1250 
prenumeranter.

f) Beslut
Årsmötet beslöt
att anta styrelsens förslag till verksamhetsplan för 

2016,
att överlåta frågan om spridning av årsberättelsen 

till styrelsen, med de synpunkter som framkom-
mit på årsmötet.

Årsmötet ajournerade sig för kaffeservering och åter-
upptog därefter förhandlingarna.

Å-16-15 Behandling av styrelsens 
förslag till mötet
Inga förslag förelåg.

Å-17-15 Bemyndigande att försälja lös 
och fast egendom som tillhör ELM-BV
Organisationssekreterare Andreas Johansson före-
drog styrelsens förslag till årsmötet att bemyndiga 
styrelsen att försälja lös och fast egendom som till-
hör ELM-BV.

Årsmötet beslöt enhälligt
att att bemyndiga styrelsen att försälja lös och fast 

egendom som tillhör ELM-BV

Å-18-15 Behandling av i rätt tid 
inkomna motioner
Inga motioner var inkomna.

Å-19-15 Behandling av ärenden 
rörande samverkansorganisation
Inga ärenden fanns anmälda.

Å-3-15 Val av styrelseledamöter och 
ersättare
a) Valprocedur
Ordförande informerade om att han, mot bakgrund 
av att antalet nominerade kandidater inte översteg 
antalet valbara platser, hade sonderat förutsättning-
arna för att göra avsteg från stadgarnas krav på att 
val till styrelsen skall ske genom sluten omröstning 
(§ 18). Han menade att krav för att frångå stadgarna 
vore att enhällighet angående förslaget förelåg men 
konstaterade att sonderingen gett vid handen att 
ingen enhällighet förelåg. Istället föreslogs en sam-
lad valsedel med val till både ordinarie och ersättare 
på samma valsedel.

Åke Johansson (Falketorp) yrkade på att valet 
skulle genomföras med acklamation.

Erik J Andersson (Örkelljunga) ansåg att om års-
mötesordförande genom sondering konstaterat att 
enhällighet inte förelåg skulle stadgarna respekteras.

Christer Unosson (Eket) yrkade på att stadgarna 
skulle följas och att en stadgeändring annars behö-
ver genomföras.

Årsmötet beslöt
att genomföra valet med sluten omröstning,
att genomföra valet med en samlad valsedel med 

val till både ordinarie och ersättare på samma 
valsedel.

b) Val av styrelseledamöter för en tid av tre år samt 
styrelseersättare för en tid av ett år

Valet genomfördes som sluten omröstning. 73 röst-
sedlar avlämnades, varav en blank. Resultatet utföll 
enligt följande:

Val av ordinarie styrelseledamöter:
Pernilla Arvidsson 69 röster
Gunnel Gustavsson 69 röster
Andreas Hector 69 röster

Val av styrelseersättare:
Jens Lunnergård 71 röster
Staffan Unosson 71 röster
Elin Lindström 70 röster

Pernilla Arvidsson, Gunnel Gustavsson och 
Andreas Hector förklarades valda som styrelseleda-
möter för en tid av tre år.

Jens Lunnergård, Staffan Unosson och Elin Lind-
ström förklarades valda som styrelseersättare för en 
tid av ett år.

c) Styrelsens sammansättning
Evangelisk Luthersk Mission – Bibeltrogna Vän-
ners styrelse får därmed följande sammansättning:
Valda t.o.m. årsmötet 2016:
Gunnar Davidsson, Lund,
Eskil Engström, Hässleholm,
Peter Henrysson, Lund.

Valda t.o.m. årsmötet 2017:
Samuel Bengtsson, Lund,
Mats Lundin, Hjärsåslilla,
Henrik Nilsson, Varalöv.

Valda t.o.m. årsmötet 2018:
Pernilla Arvidsson, Kristianstad,
Gunnel Gustavsson, Vittsjö,
Andreas Hector, Vännäs.

Ersättare t.o.m. årsmötet 2016:
Elin Lindström, Örkelljunga,
Jens Lunnergård, Sollentuna,
Staffan Unosson, Gagnef.

Å-4-15 Val av revisorer och 
revisorsersättare
Nils-Göran Nilsson redogjorde för valberedning-
ens förslag att till revisorer omvälja Jörgen Nilsson, 
Hässleholm, och Sven-Inge Svensson, Kristianstad, 
samt att till revisorsersättare omvälja Jesper Stures-
son, Kristianstad, och Johan Svensson, Kristianstad.

Årsmötet beslöt
att till ordinarie revisorer för innevarande verksam-

hetsår välja Jörgen Nilsson, Hässleholm, och 
Sven-Inge Svensson, Kristianstad, samt
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att till revisorsersättare för innevarande verksam-
hetsår välja Jesper Sturesson, Kristianstad, och 
Johan Svensson, Kristianstad.

Å-20-15 Val av valberedning
Valberedning har bestått av Lena A Artman (s.k.), 
Samuel Estenlund, Hanna-Rita Hylander, Lina 
Jämstorp, Sonia Lunnergård samt Nils-Göran Nils-
son.

Lina Jämstorp meddelade att hon avböjde omval.
Arne Engström, Lars Johansson, Marie Johans-

son samt Olof Nilsson föreslogs, vilka alla avböjde 
nominering.

Åke Johansson föreslogs och accepterade nomi-
nering.

Årsmötet beslöt
att till valberedning för en tid av ett år utse Lena 

A Artman, Samuel Estenlund, Hanna-Rita 
Hylander, Åke Johansson, Sonia Lunnergård 
och Nils-Göran Nilsson,

att till sammankallande i valberedningen utse Lena 
A Artman. 

Å-21-15 Hälsning till kungahus, 
regering och riksdag
Arne Engström föredrog förslag till hälsningar.

Årsmötet beslöt
att uppdra åt Arne Engström att slutföra utform-

ning av hälsningarna, utifrån från årsmötet 
inkomna synpunkter, samt sända dessa till 
kungahus, regering respektive riksdag.

Å-22-15 Hälsning till missionärerna
Arne Engström föredrog förslag till hälsningar till 
missionärerna.

Årsmötet beslöt
att uppdra åt styrelsen att sända hälsningar till mis-

sionärerna.

Å-23-15 Övriga frågor
a) Tack till presidiet
Nils-Göran Nilsson framförde valberedningens och 
årsmötets tack till presidiet.

b) Nästa års årsmöte
Erik J Andersson meddelade att årsmötet 2016 
kommer att hållas i Ängelholm den 3–5 juni.

c) Hälsning från Finland
Christer Unosson framförde en hälsning från SLEF, 
förmedlad av Göran Stenlund, till årsmötet.

d) Tack till avgående styrelseledamöter
Ordföranden tackade avgående styrelseledamö-
terna Arne Engström och Lasse Johansson med var 
sin gåva och en Västerbottensost samt med orden 
från Jes 35:8.

Å-24-15 Avslutning
Årsmötet läste gemensamt Ps 23. Ordföranden 
ledde i bön och gemensamt bads Fader Vår. Till sist 
sjöngs LH 582 Kommer jag frälst jag utur striden.
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Dag som ovan   

Per Henriksson, sekreterare Jens Lunnergård, vice sekreterare

Justeras:

   
Lars Göran Brandt, ordförande Christer Unosson, vice ordförande 

   
Margareta Jämstorp, justerare Olle L. Nilsson, justerare

Från styrelsen
Jag vill upphöja dig, min Gud, du konung, och lova ditt namn alltid och för evigt. Jag vill dagligen 
lova dig och prisa ditt namn alltid och för evigt. Stor är HERREN och högt prisad, hans storhet är 
outrannsaklig. Ett släkte prisar för ett annat dina verk och förkunnar dina väldiga gärningar. 
Ps. 145:1–4

Styrelsen har under året 2015 haft sex ordinarie 
sammanträden och ett extra telefonsamman-

träde. Efter årsmötet 2015 har Gunnar Davidsson 
varit ordförande, Eskil Engström vice ordförande, 
Jens Lunnergård sekreterare och Henrik Nilsson 
vice sekreterare. Ansvaret för ekonomiadministra-
tionen har legat på JLE-konsult HB, Örkelljunga. 
Adjungerade till styrelsens sammanträden har varit 
representanter för ELM Syd, ELM Nord, ELU samt 
missionsledaren och organisationssekreteraren. 
Arbetsutskottet har utgjorts av Gunnar Davidsson, 
Eskil Engström, Peter Henrysson och Gunnel Gus-
tavsson, med Andreas Hector och Jens Lunnergård 
som ersättare.

Den decentraliserade organisationen, med nämn-
der som leder verksamheten inom sina respektive 
områden – mission i utlandet (NUM), mission i 
Sverige (MIS) och tidningsverksamheten (TN) – 
består ännu. ELM är vidare huvudägare i BV Förlag 
AB, som bedriver förlagsverksamhet och bokhan-
del. I årsberättelsen finns särskilda rapporter från 
dessa delar av verksamheten.

Missionsledare (ML) har varit Erik J Anders-
son. Organisationssekreteraren sedan några år, Ola 
Hector slutade under våren 2015 och ersattes då av 
Andreas Johansson. Även på posten som informatör 
har det skett ett byte: Isak Engström har gått över 
till Design för Livet och ersattes från januari 2016 
av Stefan Nyholm. 

Predikanter och missionärer 
Två tidigare predikanter (Claes Johansson och 
Sigfrid Pålsson) och två missionärer (Gunhild 
Andersson och Karl-Gustav Ohlsson) har avlidit. 
Minnesrunor återfinns på annan plats i årsberät-
telsen.

Två predikanter har begärt att få sluta som pre-
dikant (Lars Artman och Lennart Johansson).

Lärorådet
Lärorådet har bestått av Thomas Nilsson, Lars-Åke 
Nilsson, Erik J Andersson och Samuel Bengtsson 
samt Peter Henrysson, som efter årsmötet ersatte 
Arne Engström. Lärorådet har arbetat bl.a. med 
frågor kring ekumenik och predikantvård.

IVS-arbetet. 
Under tre dagar i augusti genomfördes en samling 
som gick under namnet Förkunnardagar. Syftet 
med förkunnardagarna var att arbeta med frågan 
om ELMs identitet, med utgångspunkt i det iden-
titetsdokument styrelsen fastställt. Erfarenheterna 
från förkunnardagarna är positiva. Ett nytt mot-
svarande arrangemang planeras för 2016. Från 2017 
kan dessa dagar komma att integreras i programmet 
för de ordinarie predikantdagarna.

Sångboksarbetet 
En sångbok är identitetsskapande och viktig för vår 
rörelse. Sedan ett par år pågår ett arbete där texter 
och musik till sånger i Lova Herren ses över sam-
tidigt som urvalet av sånger förnyas. Arbetet sker 
i en kommitté med Anders Andersson som sam-
mankallande. Han är projektanställd på 25 % för 
detta ändamål.  Målsättningen är att den nya sång-
boken ska innehålla ca 600 sånger, varav ca 50 tas 
ur Den Nya Sången och ytterligare ca 50 ska vara 
nya sånger. 

Kunskapslyft för evangelisk-luthersk tro
En katekes med en språkdräkt anpassad för ungdo-
mar har getts ut under året.

Ny personalhandbok 
Den har arbetas fram inom personalutskottet och 
har fastställts av styrelsen. Även sällskapets missio-
närshandbok är under revidering.

Styrelsens berättelse
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Utvärdering av ledningsorganisationen
Inrättandet av en tjänst som missionsledare (ML) 
2012 innebar samtidigt att en ledningsorganisation 
infördes. Personalutskottet (PU) har på styrelsens 
uppdrag utvärderat den nya ledningsorganisatio-
nen. 

PUs slutsats är att nuvarande organisation med 
en missionsledare som överordnad övriga anställda 
är bra och funktionell. Det har skapat en tydlighet 
i organisationen som underlättar samarbetet mel-
lan styrelse, nämnder, anställda och ideella medar-
betare. För de anställda innebär detta också bättre 
arbetsmiljö. PU konstaterar att informationsflödet 
inom organisationen mot anställda, ideella med-
arbetare, medlemmar och föreningar fungerar väl 
och att det finns ett förtroendefullt arbetsklimat i 
organisationen. 

Personalutskottet föreslår att nuvarande organi-
sation med en missionsledare med övergripande 
lednings-och samordningsansvar för hela ELMs 
verksamhet permanentas. Styrelsen har beslutat i 
enlighet med förslaget.

Utvärdering av omorganisationen 2005
2015 var det tio år sedan den stora omorganisation 
genomfördes där ELM Syd bildades, ELM och ELU 
fick sina nuvarande namn och ansvarsfördelningen 
mellan de olika organisationerna förändrades. En 

utvärdering av omorganisationen har genomförts 
under hösten och vintern 2015/16 och kommer att 
presenteras vid årsmötet eller på annat sätt.

Externa kontakter
Styrelsen har under året haft överläggningar med 
företrädare för Missionsprovinsen och Evangeliska 
Fosterlandsstiftelsen. ELM ingår också i ett nätverk 
mellan evangelisk-lutherska missionsorganisationer 
i Norden (NIR) 

Styrelsen har de senaste åren försökt bilda en 
grupp som arbetar med frågor om aborter. Det är 
dock ett arbete som inte lyckats och styrelsen har 
tackat ja till ett erbjudande att ha en adjungerad i 
styrelsen för Nätverket för Sexualitet och Samlev-
nad (NfS). 

Ekonomi 
Den ekonomiska redovisningen 2015 visar på ett 
underskott på cirka 700 000 kronor. Det är cirka 
300 000 kronor bättre än budget. 

Gåvor från enskilda uppgår till cirka 2 miljoner 
kronor. Det är en ökning på drygt 10 % jämfört 
med 2014 men fortfarande lägre än budget. En 
väsentlig del av intäkterna utgörs av testamentsme-
del. Ytterligare testamentsmedel, som härrör från 
testamente under 2015, kommer att gå in i bokfö-
ringen för 2016.

Allas ögon väntar på dig, och du ger dem deras mat i rätt tid. 
Du öppnar din hand och mättar allt levande med nåd. 

Herren är rättfärdig i alla sina vägar och nådig i allt han gör. 
Herren är nära alla som åkallar honom, alla dem som åkallar honom i sanning. 

Ps. 145:15–18

Missionsledarens berättelse

Ännu ett nådens år

I januari 2015 möttes ELMs medarbetare på Åhus 
missionsgård under temat Med nåden som driv-

kraft. Nästan ett år senare, fjärde söndagen i advent, 
predikade jag sista gången under året och predikan 
utgick från Luk 1:30: Du har funnit nåd hos Gud. För 
mig började och slutade 2015 med Guds nåd. 

Vad är då Guds nåd? Det handlar förstås om hur 
Gud frälser oss, hur han räddar oss. Paulus skriver: 
Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla männ-
iskor (Tit 1:11). Jesus Kristus går in i människans 
ställe och tar den skuld som hennes synd genererat 
och det straff den förtjänar. Människan frikänns 
och får evigt liv. Nådens förlåtelseperspektiv.

Det är nådens kärna. Men nåden är inte bara för-
låtelsen. Särskilt i det gamla testamentet är Guds 
nåd mycket mer än förlåtelsen. Om vi begränsar 
nåden till förlåtelsen begränsar vi Guds tilltal till 
världen. 

En kristen troslära formulerar att nåden inte bara 
är själva förlåtelsen som räcks oss, utan också en affekt 
hos Gud, nämligen hans människovänliga sinnelag. 
Den formuleringen fångar något! Nåden är en 
affekt – en känsla som lever och blir till handling 
– i Gud. Nåden är hans människovänliga sinnelag, 
alltså att Guds grundinställning är att han gillar 
människor. 

En banal jämförelse: Det finns människor som 
gillar hundar. Alla hundar. Stora, små. Ful hund 
”har karaktär”. Vild och våldsam hund ursäktar 
dem. Och en hund som kastar sig över en människa 
och slickar henne i ansiktet ”vill bara leka”. Alltså: 
De gillar hundar.

Så är det med Gud. Fast han gillar människor. 
Oavsett. Han gillar alla människor. Den här accep-
tansen, välviljan, från Guds sida har att göra med 
att vi är människor – inte att vi är syndare. Det visar 
oss en vers hos Lukas: Och pojken växte och blev star-
kare och fylldes av vishet, och Guds välbehag vilade 
över honom (Luk 2:40). Det ord som översätts med 
välbehag är charis – nåd! Guds välvilja gällde också 
Jesus. Också Jesus fick del av Guds nåd. Men inte av 
hans förlåtelse – för den behövde inte Jesus.

Vad innehöll då nådens år 2015 för ELMs del? 

Missionsledarens berättelse
Mycket gott, och somligt svårt och smärtsamt. Till 
det senare hör att dörren till Indien stängdes. Under 
flera år sökte vi Herrens vilja, och gjorde flera besök 
i sydöstra Indien. Många av oss trodde, hoppades, 
att Herren var på väg att ge oss ett nytt missionsfält. 
Men längs vägen blev saken komplicerad och det 
blev tydligare att vi och den tilltänkta passade min-
dre bra ihop. Till de ljusare minnena hör besöket 
från kyrkan i Peru; för andra gången någonsin tog 
vi emot besökare från Chiclayo (första gången var i 
samband med ELMs hundraårsfirande 2011). Pastor 
Harold Llontop och Mariela Bensus inledde tiden 
i Norden med att möta ELMs nämnd för utlands-
mission på Bornholm i början av maj och avslutade 
med deltagande på årskonferensen i Västerbotten. 

När jag ser tillbaka på 2015 ser jag hur Herren 
i nåd burit ELM också detta år. I sin nåd har han 
utrustat missionärer och predikanter, i sin nåd har 
han ställt ekonomiska resurser till vårt förfogande, 
i sin nåd har han gett oss möjlighet att arbeta vidare 
för hans rikes utbredande. Herrens välvilja mot 
oss lyser igenom. Men när nu år 2015 ska läggas till 
handlingarna konsterar jag att det också finns det 
vi misslyckades med: Vi önskade sända ut fler mis-
sionärer, men vi nådde inte dit. Vi lovade varandra 
att göra större offer för missionens sak, men ändå 
minskar kollekterna. Herrens nåd möter också vår 
synd och våra tillkortakommanden med förlåtelse 
och tröst. 

Så lever vi våra liv i tro på Herren Jesus inneslutna 
i Guds nåd. Och då kan också nåden bli vår driv-
kraft. I Titusbrevet skriver Paulus att nåden fostrar 
oss (Tit 1:12–13). Den utrustar och hjälper oss. Den 
kan bli en drivkraft i det kristna livet. I missionens liv. 
Vi får växa i nåden (2 Pet 3:18). Hur ska vi då i liv och 
tjänst kunna verka med nåden som drivkraft? Jag tror 
att en nyckel är att vi har med oss båda aspekterna av 
nåden. Nåden som ett människovänligt sinnelag och 
nåden som syndernas förlåtelse.

Nåden som drivkraft är så mycket bättre än rädsla 
(jfr 1 Joh 4: 14–19) eller någon annan drivkraft. Vi 
kan bara nå dem vi älskar, som vi gillar. Därför 
behöver vi ett människovänligt sinnelag. Därför 
behöver vi drivas av nåden.

Gunnar Davidsson
Ordf i ELM-BV
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fick ganska hårt meddela Paulus: Min nåd är nog för 
dig, för min kraft fullkomnas i svaghet (2 Kor 12:9). 

ELM är ett litet missionssällskap med kallelsen 
att missionera, att sprida Guds nåd och sanning i 
en trasig värld. Det vill vi fortsätta göra inneslutna i 
och drivna av Guds häpnadsväckande nåd. 

Erik J Andersson
missionsledare

Missionsledarens berättelse

Nämnden för Mission i Sverige (MIS)
Stilla, ljuvlig, underbar, Väller fram en källa klar:
Fadershjärtats varma slag Driver ådran dag för dag.
Fjärran dold den källan låg, Men likväl dess friska våg
Till de fallna väg sig bröt, Frid i deras hjärtan göt. (LH 744:1)

Peter Lundéns gamla missionssång beskriver 
fortfarande väl vad det innebär att driva mis-

sion, även i ett sekulariserat Sverige. Det handlar 
fortfarande om fadershjärtat som slår och blöder 
för den mänsklighet som vänt honom ryggen. Det 
handlar om den frid och den förlåtelse som bara 
Fadershjärtat kan ge och om den flödande nåd och 
kärlek som även i vår tid hittar till dagens svenska 
människor, något som Gud önskar ska få prägla oss 
som individer och missionsrörelse.

Till en var, till hög och låg, Söker sig dess klara våg
För att även på sin färd Hinna hedningarnas värld.
Så den liv och salighet Bjuder åt en mänsklighet,
Som blott hjälplös får förgås, Om den av dess våg ej 
nås. (LH 744:3)

Denna våg präglade de missionärer som en gång kom 
med evangeliet om Jesus till Norden. Guds Ords san-
ningar har inte förändrats och därför har missionens 
grundförutsättningar heller inte förändrats. Mis-
sion handlar fortfarande om frågan om det eviga 
livet och om människor som hjälplöst går förlorade 
om de inte nås av Guds räddning genom Kristus.

ELM-BV har möjlighet att nå ut med evange-
liet om räddningen genom Jesus i dagens Sverige, 
med alla de utmaningar som det ställer oss inför. 
Det finns plats för ELM i Guds rike i Sverige – fler 
människor måste nås med budskapet om Jesus. Vi 
måste gå vidare som missionsrörelse i Sverige. För 
fadershjärtat slår ännu!

Nämnden för Mission i Sverige (MIS) ansvarar för 
ELM-BVs verksamhet i Sverige.

Arbetet med befintliga föreningar utförs i stor 
grad av regionala organisationer och MIS önskar 
både att bidra till att utveckla och stärka existerande 
verksamhet, men samtidigt också att tänka nytt och 
stödja arbetet på nya platser i vårt land och ta ett 

särskilt ansvar för de områden där det inte finns en 
regional organisation. Den stora utmaningen som 
MIS står inför är frågan hur vi når nya människor 
och områden i Sverige med evangeliet? 

MIS har under året svarat på denna utmaning 
bland annat genom vidare satsning på att kalla och 
utbilda predikanter, nyplantering (På Nya Platser, 
Färdiga, Gå), arbetet med Amani-workshops och 
olika satsningar i Norrland (ungdomspastor, skol-
pastor) samt mycket annat. 

Under 2015 har nämnden bestått av Harald Wal-
demarson (ordf ), Emma Birgersson, Sofia Sund-
berg, Nils Larsson, Erik J Andersson, Lars Göran 
Brandt, Per Anders Einarsson (ers), Christina Nils-
son (ers), Malin Månsson (ers) och Fredrik Smetana 
(adj.sekr). Nämnden sammanträdde vid 5 tillfällen, 
varav 3 på telefon.

Predikanter/Predikantutbildning
MIS har tillsammans med lärorådet även ansvar för 
utbildning av predikanter. Under 2015 anordnades 
gemensamma predikantdagar i Åhus, där predikan-
ter i alla åldrar och från hela landet samlades till en 
Amani-workshop som var mycket välsignad, gav 
nya perspektiv över livet och tjänsten för enskilda 
predikanter såväl som för predikantkåren som hel-
het.

Predikanterna Sigfrid Pålsson och Karl-Gustav 
Ohlsson har under året fått hembud liksom sällska-
pets tidigare ordförande Claes Johansson.

På Nya Platser
En missionsrörelse kan inte stå stilla. Samtidigt som 
MIS, i dialog med regionala organisationer, arbetar 
med föreningsutveckling och med att styrka existe-
rande verksamhet, måste vi också rikta våra blickar 
vidare ut över vårt land. Många församlingar har 
slagits samman senaste decenniet och antalet invå-
nare per församling ökar därmed drastiskt. Männ-

Ibland riskerar vi att fyllas av onåd istället för nåd. 
Det händer ibland på områden där vi själva miss-
lyckas, men inte så sällan på områden där vi lyckas. 
Om det går bra börjar jag se mina egna förtjänster, 
och inte bara i tacksamhet, utan jag börjar tro att 
det är tack vare dem det går bra. Och så finns risken 
att vi börjar ta saker för självklara. Om vi inte själva 
behöver Guds nåd, då börjar vi misstro dem som 
behöver den.

Paulus var på väg ditåt verkar det som. I mitten av 
femtiotalet hade han planterat ett tjugotal försam-
lingar (kanske fler). Han hade dessutom gjort under 
och haft starka karismatiska upplevelser. Herren 

Verksamhet i Sverige
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iskor flyttar in till de större städerna och befolk-
ningsmönstret ändrar sig.

Årsmötet i Kristianstad 2014 gav mot denna 
bakgrund en tydligare riktning för ELMs arbete 
i Sverige framöver. Vi måste vara där människor 
befinner sig för att nå dem med det glada bud-
skapet om Jesus. Det innebär att vi förutom att 
styrka det lokala arbetet, också måste våga satsa 
på verksamhet på nya platser i vårt land. Vi måste 
plantera nya gemenskaper för att nå ännu fler 
människor i dagens Sverige. ELMs kännetecken 
har varit att vi tror på predikan av Guds Ord 
och att vi tror på gemenskap. Dessa två delar är 
centrala i vår satsning på nyplantering i Sverige och 
MIS har, tillsammans med lokala och regionala 
organisationer, satsat på att anordna temadagar om 
nyplantering för att ytterligare förankra och lyfta 
tankar om nyplantering i rörelsen. Detta arbete 
fortsätter och intensifieras ytterligare framöver och 
det är vår önskan och bön att det som tidigare har 
kännetecknat rörelsen ELM-BV nationellt och 
internationellt, nyplanterande gemenskaper, igen 
ska få bli vårt signum, också i vårt arbete i Sverige.

Under året har ELM-BV, tillsammans med lokala 
och regionala organisationer haft två inspirations-
dagar omkring mission i Sverige, dels på Strandhem 
(11 april) och på Fridhem (17 november) med tanke 
på gemenskapsplantering och mission i Sverige i all-
mänhet. Undervisning, varierat med seminarier och 
samtal i grupper ger en dynamik under dessa dagar 
och utbildningssatsningen ”På nya platser, färdiga, 
gå!” har bidragit till att sätta ytterligare fokus på 
missionsutmaningarna i vårt land inom vår rörelse.

Amani 
Under 2015 har 
det genomförts 
tre amani-work-
shops. I januari 
var 27 deltagare i en härlig åldersmix samlade på 
Filippi, Lund. Kommittén för predikantutbild-
ning hade tidigare tagit beslutet att ägna den årliga 
utbildningshelgen i mars åt en amani-workshop. 
Det blev en berikande helg för de knappt 30 predi-
kanter som var med på Åhus Missionsgård. 

I oktober reste delar av amani-teamet till Vasa, 
Finland, för att genomföra en workshop med en 

grupp på ca 20 deltagare som kom från olika sam-
manhang. Både workshopen med predikanterna 
och helgen i Finland var nya sammansättningar 
av grupper att genomföra workshopen med, vilket 
föll ut bra. Det var inspirerande erfarenheter för 
att kunna fundera på hur konceptet kan användas 
i olika sammanhang. Det ger också en ödmjukhet 
i förhållande till att det är Gud som har kontrollen 
vid varje tillfälle och vet på vilket sätt han vill nå 
människor i olika sammanhang. 

MIS hade för 2015 avsatt medel till att Benedikte 
Nilsson i en projektanställning under sommaren 
skulle kunna arbeta med att anpassa och redigera 
manualen och annat material som används vid 
workshoparna. Reportage om amani har funnits i 
olika medier, bland annat Till Liv. 

Amani-teamet har oförändrat bestått av Nils 
Larsson, Pernilla Arvidsson, Per-Anders Einarsson 
och Benedikte Nilsson. Vi har haft oregelbundna 
träffar under året där amani-arbetet diskuteras och 
workshoppar planeras. Allt arbete görs i bön, för 
utan hjälp från Jesus kan ingen verklig förnyelse och 
återupprättelse av relationer ske.

Benedikte Nilsson 

Skol- och ungdomspastor (ELM Nord) 
Både i mitt arbete med ungdomar inom ELM och 
som skolpastor på Liljaskolan utmanas jag i mitt 
arbete. Pastorsrollen formas lite efter förhållandena. 
Som ungdomspastor i region Nord, mest i Umeå- 
och Vännäs-området, har jag framförallt ansvar för 
ungdomsgruppen i Vännäs och hjälper till med andra 
frågor som rör ungdomsarbete i regionen; lärjunga-
skola i Umeå, läger, konfirmation och liknande. Som 
skolpastor satsar jag på att vara tillgänglig på campus 
och samtala med dem jag möter. Jag önskar att bli 
en allt mer tydlig del av den vardag som präglar både 
elever och personal på skolan. Kombinationen av 
tjänster ger en spännande och givande mix av arbets-
fält och jag har förmånen att träffa ungdomar på fler 
arenor än innanför kyrkans väggar.

”Här kommer shejken”
En öppet kristen person och en pastor är en ovanlig 
syn på en gymnasieskola. Frågor om vad en pas-

tor är/gör möter jag därför i stort sett varje dag. Jag 
använder mig ibland just av ”shejk”-begreppet – ett 
sätt att förklara för invandrare och migranter vad en 
pastor är. Liljaskolan har dryg 800 elever och det är 
spännande och fascinerande att möta människor i 
olika faser och situationer i livet. Liljaskolan i Vän-
näs är en smältdegel av personligheter, intressen och 
kulturer, vilket gör det till ett spännande arbetsfält 
för en skolpastor. Just därför är det så fantastiskt att 
jag kan tillbringa tid tillsammans med ungdomar 
och personal på ett helt vanligt gymnasium som 
Liljaskolan i Vännäs.
Även i år har tjänsten som skolpastor inneburit ett 
möte med död, sorg och saknad, men samtidigt ges 
möjligheter att möta människor med Honom som 
är hoppet och ljuset mitt i alla frågor och allt mör-
ker. Det är min önskan och bön att något av alla de 
möten, samtal och andakter jag har under en vecka, 
får ge betydelse också för evigheten för de ungdo-
mar jag möter och att Herren fortsätter att välsigna 
de relationer och de samtal som jag får och ger mig 
ännu flera möjligheter att vittna om Honom. Guds 
Ord vänder inte tomt tillbaka, utan verkar i män-
niskors hjärtan. Det är min fasta övertygelse och ger 
mig frimodighet att verka vidare i det viktiga och 
roliga arbetet som skol- och ungdomspastor.

Fredrik Smetana

Malmö
ELM-föreningen i Malmö bjöd under 2014 in 
ELM-BV, ELM Syd och ELU till samtal om för-
eningens tynande tillvaro och utmaningarna kring 
mission i Sveriges tredje största stad. Föreningen 
har under flera år kämpat med vikande engage-
mang, åldrande medlemmar samt en fastighet som 
har krävt tid och resurser. 

Samtalen mellan föreningen och de tre organisa-
tionerna visade att det fanns stor vilja både lokalt 
och på andra håll att ändå försöka göra en nysats-
ning i Malmö och under hösten 2015 visade det 
sig att det fanns några yngre ELMare som lokalt 
var villiga att engagera sig. Från januari 2016 går 
Markus Hector in på 20 % tjänst för arbete i 
Malmö. Även ELM Syd och ELU går in med vissa 
personalresurser. 

Sedan 2011 har ELM haft Anders Göth deltids-
anställd som stadsmissionär i Malmö. Anders har 
mött människor för samtal i Betlehemskyrkan och 
i området kring Möllevången. Under hösten 2015 
avslutades Anders tjänst.
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ELMs tidningsnämnd utger tidningarna Till Liv, 
Begrunda och Droppen samt har ansvar för verk-

samheten i den grafiska designbyrån Design för livet 
ägd av BV-förlag och ELM-BV.

Under 2015 har nämnden bestått av Ulf Sjödahl 
(ordf. första halvåret), Ebbe Ragnarsson (v. ordf. 
första halvåret och sedan ordf.) Mattias Sjödahl, 
Mats Lundin, Carl-Johan Andersson (sekreterare), 
Åke Johansson (första halvåret), Maria Nilsson 
(andra halvåret) och Stefan Nyholm (andra halv-
året). Ulf har under många år på ett mycket för-
tjänstfullt sätt lett nämndens arbete.

Till Liv
Under året har Markus Hector arbetat som redak-
tör för Till Liv och Anders Göth som biträdande 
redaktör. Efter julnumrets färdigställande i början 
av november avslutade Anders Göth sin tjänst och 
avtackades för sin insats. Bland annat nämndes att 
han haft en särskild blick för helheten av tidningen 
och varit mycket uppskattad för sina artiklar och 
själavårdande inslag. Även hans uppmaningar att 
värna om det goda samtalet och att leva i bön fram-
kom som uppskattade sidor av hans mångåriga 
insats. Tidningsnämnden erbjöd Stefan Nyholm 
tjänsten som biträdande redaktör efter Anders med 
tillträde 1 januari 2016.

Redaktionsrådet har bestått av Erik J Andersson, 
Caroline Pettersson och Daniel Hermansson. Erik 
J Andersson har även varit ansvarig utgivare för Till 
Liv och Begrunda medan Isak Engström, Design för 
livet, har ansvarat för den grafiska formgivningen. 

Till Liv har haft två redaktionsmöten, ett i Vim-
merby i januari och ett på Missionsgården Strand-
hem i augusti. Redaktionsrådet har dessutom tele-
fonmöte inför varje nummers utgivning.

Till Liv har utkommit med 12 nummer under 
2015, varav ett dubbelnummer och ett tunnare och 
mer utåtriktat. Av det tunnare, 16-sidiga juninum-
ret, trycktes extra exemplar utan att månad och 
nummer angavs på framsidan. Dessa kunde därmed 
användas för spridning under resten av året, både av 
föreningar, enskilda prenumeranter och av redak-

ELMs Tidningsnämnd
tionen och nämnden som delade ut tidningar under 
Bok- och biblioteksmässan i Göteborg i september.

Den övergripande målsättningen för redaktio-
nens arbete 2015 har varit att i undervisningsartiklar 
och reportage/intervjuer lyfta fram evangeliet om 
Jesus Kristus och kallelsen att följa honom. En serie 
om Kristus i Gamla testamentet pågick under halva 
året och under de sista numren påbörjade Fredrik 
Smetana en serie utifrån profetboken Amos. Ett 
reportage om en växande missionsförening, ELF i 
Kristianstad, publicerades, liksom ett reportage om 
en krympande missionsförening, ELM i Malmö. 
Intervjuer med olika personer och profiler har också 
publicerats samt artiklar över ett stort antal upp-
byggliga eller samtidsorienterande ämnen, skrivna 
med en biblisk utgångspunkt. ELMs missionsle-
dare, Erik J Andersson, har ansvarat för att olika 
skribenter inkommit med allsidig information från 
missionsfälten.

Arbetet med Till Liv är beroende av frivilliga 
insatser. En grupp har arbetat med PR med syfte 
att få fler prenumeranter, särskilt bland de yngre. 
En kampanj med ”prova på”-prenumeration har 
fortsatt under året.

På Till Livs hemsida införs kontinuerligt material 
från tidigare nummer. Planer på en ny hemsida tog 
fart under hösten och förslag och idéer dryftades.

Eva Henriksson har fortsatt med en värdefull 
korrekturläsning. Rebecka Carlsson är prenumera-
tionsansvarig för såväl Till Liv som Begrunda.

Ingrid och Arthur Einarsson har också under 
2015 läst in samtliga nummer på CD. Från och 
med marsnumret 2011 tog de över inläsningen efter 
Hanna-Greta Nilsson. De gick då över till att spela 
in via datorn och bränna CD med mp3-filer som går 
enkelt att spela upp. 

Antalet CD-prenumeranter har varierat. Senaste 
året har det som mest varit uppe i 12 ex. Som regel 
skickas Till Liv som PDF-fil till Ingrid och Arthur 
innan den går i tryck. På så sätt har de några dagar 
på sig att läsa in, bränna, skriva innehållsförteck-
ning (förstorad på A4) och skicka iväg med brev, så 
att den når prenumeranterna ungefär samtidigt som 
papperstidningen.

Verksamhet i Sverige

Ibland kommer det uppmuntrande hälsningar 
från lyssnarna. Ensamma uppskattar att höra någon 
röst. Några tycker det är positivt med två olika rös-
ter som varvas efter innehållet. Någon annan har 
uttryckt tacksamhet över att Ingrid och Arthur för-
söker beskriva bilder och foton. Det känns bra när 
denna insats kan bli till glädje och uppbyggelse. 

Det totala antalet exemplar av Till Liv som gick 
ut i december var 1 275, antalet prenumeranter var 
1 199. Antalet prenumeranter av Begrunda var 290 i 
slutet av året. 15 personer prenumererade på PDF-
tidningen.

Begrunda
Begrunda är Till Livs fördjupningsbilaga och har 
även 2015 kommit ut med två nr. Redaktör har som 
tidigare varit Peter Henrysson, Lund, och i redak-
tionsrådet har även ingått Anders Månsson, Äng-
elholm, och Daniel Ringdahl, Stockholm. Som ny 
och efterlängtad redaktionsassistent har vi under 
2015 välkomnat Anders Ek, Malmö. Under 2015 
har Begrunda publicerat ett par bidrag från 2015 
års förkunnardagar; en artikel om var auktoriteten 
finns i fråga om bibel, kyrka och tradition; ytterli-
gare bidrag från sommarmötet 2014; en uppskattad 
artikel med klarlägganden om korstågen, samt en 
artikel om användningen av Luther i dag.

Uppgiften är att i vår ytliga tid loda djupare i för-
ståelsen av evangeliet och ge hängivenheten till Jesus 
som Messias och Frälsare en stabil grund. Vi håller 

oss oavkortat till Jesus undervisning om Ordet som 
sås ut i världen. Vi är medvetna om att den säd som 
faller i god jord och bär rik frukt utmärks av att 
Ordet både hörs och förstås (Matt. 13:23). Även om 
hela vårt folk, kultur och samhälle medvetet vänt 
Gud ryggen, får vi inte ge oss någon ro att så och 
att tillhandahålla god undervisning till de få eller 
många som Gud ändå kallar och som kommer att 
lyssna – till liv.

Under året har en enkät gått ut till Begrundas 
läsare som gett värdefull feedback till redaktionsrå-
det och det fortsatta arbetet med tidningen.

Det tryckta ordet tillhandahålls även digitalt – 
om än med viss fördröjning. På Till Livs hemsida 
finns ett omfattande arkiv med äldre artiklar ur 
Begrunda.

Droppen
Alla som arbetar med Droppen har det roliga och 
utmanande arbetet att göra en relevant tidning om 
Jesus för barn. Läsarna har stor spridning såväl när 
det gäller ålder som kunskap. Genom berättelser, 
reportage, andakter och klurigheter vill tidningen 
visa på en Frälsare som är lika levande nu som för 
2 000 år sedan. Förutom de fasta inslagen ges plats 
för olika teman som spännande nya följetonger, 
fördjupningsmaterialen Barn i Bibeln och Bibelde-
tektiv, tävlingar, miniintervjuer, m.m.

Under 2015 har 18 nummer av Droppen utkom-

Det går att höra tidningen Till Liv

Droppens redaktör Inese P Johansson och red.assistent Henny 
Johansson
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mit varav jul- och påsknummer är mer omfattande. 
Många ideella krafter har bidragit med nyskrivna 
texter, färgglada illustrationer, foton, pyssel, repor-
tage m.m. Tack vare detta blir tidningen varierad 
och kreativ.

Under året har Inese P. Johansson varit redaktör 
och grafisk formgivare, med Henny Johansson som 
redaktionsassistent från 1 september. Redaktions-

rådet har bestått av Regina Svensson, Rose-Marie 
Westmark och Carolina Henriksson. Regina Svens-
son har varit ansvarig utgivare och Ingrid Einarsson 
har ansvarat för prenumerationsärenden.

Under året 2015 har Droppen startat Bibelmara-
ton och är fortfarande på språng. Vi har tagit emot 
beställningar på ca 4 000 bibelmaratonaffischer 
som har gått ut i hela Sverige till mottagare i när-
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mast alla kristna samfund. Nu när Droppens namn 
har fått bredare publicitet känns det viktigare än 
någonsin att fortsätta sprida information om tid-
ningen och erbjuda barnledare, föräldrar och barn 
att ta vara på det material som publiceras i Droppen 
och är tillgängligt på hemsidan. 

Droppen har varit representerad på barnledar-
konferensen ”Jesus till barnen” i Jönköping, bok-
mässan i Göteborg, sommarmöten, Oas-mötet och 
andra mötesplatser.

Design för livet
Design för livet är en designbyrå med kvalitet som 
finns under takåsarna i centrala Lund. 

Produktionen består av formgivning av böcker, 
foldrar, visitkort, affischer, cd-konvolut, webbsidor 
med mera. Man satsar på det personliga mötet med 
kunden och arbetar energiskt på att få bästa resul-
tatet på slutprodukten.

Hans Bergström och Isak Engström arbetar som 
grafiska formgivare och har under året arbetat 60 %, 
respektive 80 %.

Hans’ fasta jobb består bland annat av arbete 
med Insidan, Norea Sverige och Församlingsfakul-
teten i Göteborg, medan Isak arbetar med Till Liv, 
Begrunda, Folkes Bygg, m.m.

Därutöver har de som uppdragsgivare bland 
annat interna uppdragsgivare som BV-Förlag, ELM 
och missionsgårdarna, samt externa uppdragsgi-
vare som Studieförbundet Bilda, Brafab, Sliqhaq, 
Svenska Kyrkan i Lerberget och Sankta Clara kyrka 
i Stockholm.

Nytt under året är även att Design för livet arbe-
tat fram en ny hemsida som kan besökas på www.
designforlivet.se. Det går även bra att följa Design 
för livet på de sociala medierna Facebook och Ins-
tagram.

Tidningsnämnden
Tidningsnämnden har haft 5 protokollförda sam-
manträden under året. Rekrytering av nya med-
arbetare, ekonomi, ledning av verksamheten på 
Design för livet, personalansvar och PR är liksom 
tidigare viktiga uppgifter för nämnden.

Tidningsnämndens förhoppning är att ännu fler 
blir tidningsläsare antingen i pappersformat eller i 
digitalt format. Vår bön och önskan är att läsarna 
upptäcker det värdefulla innehållet i våra tidningar.

Av hans fullhet ha vi alla fått, nåd utöver nåd. Joh. 
1:17.

Tack för allt stöd och arbete!

Ebbe Ragnarsson och Carl-Johan Andersson

Isak och Hans på Design för livet

Verksamhet i Sverige
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Förlagets 100:e verksamhetsår har gått till ända. 
I julkalendern från 1916 finns förteckning med 

förlagets böcker som utgjordes av 7 olika titlar. Om 
vi skulle summera antalet titlar under 100 år så 
skulle vi förmodligen hamna på över 500 . Många 
författare har berikat vårt förlags utgivning och 
många har också glatt sig över utbudet. 

Under det gångna året fick Ingemar Rådberg has-
tigt hembud. Vi hade förväntningar och hopp om 
att få ge ut ett par böcker till med undervisning som 
endast han fått gåvor att förmedla. Ingemar var också 
den som föreläste vid ett par tillfällen då vi bjudit 
in till skrivardagar. Vi tackar Gud för vad han har 
fått betyda för förlaget. Han var också den som upp-
muntrade oss att ” fortsätta med det viktiga arbetet”.

Arbetet med förlaget har fortsatt med ideell 
arbetskraft. På Strandhem och i Helsingborg har vi 
haft öppet 2–3 dagar i veckan. Många har uttryckt 
tacksamhet för att vi finns till och försäljningen har 
ökat lite. Även ekonomiskt ser det ut att gå ihop.

Följande böcker har utgivits:
Liten bok om bibeln

Lars-Åke Nilsson
Luthers lilla katekes för ungdomar 

Erik J Andersson.
I vår Faders trädgård diktsamling

Linnea Rådberg
Något om att predika idag

Mats Giselsson
Skapade till kvinna och man

Carl-Henrik Carlsson
Slottet barnatro, Ny och omarbetad upplaga  

Hans Hallebo
Min vän är min och jag är hans

Egon Olsson, i samarbete med Kyrkliga förbundet 
Ett är nödvändigt har tryckts om i ny upplaga (såld 
i 12.000 ex).

Vi har också distribuerat materialet för bibelläs-
ning för barn, Bibelmaraton (5.000 ex).

Elmus barnskiva ”Det är på riktigt” har sålts i 
över 500 ex. och dessutom många nothäften.

Almanackan ”Till tröst och uppmuntran” har vi 
också tryckt och sålt bra av.

BV-Förlag ELM Nord

Mycket arbete har lagts på att revidera Husandak-
ten av Rosenius som kommer ut 2016 något förse-
nad till jubileet av Rosenius födelse.

Förlagsstyrelsen har haft sammanträde 5 gånger. 
Bolagsstämma var det i juni på Fridhem.

Vid stämman avtackades Daniel Brandt och Erik 
J. Andersson valdes till ny ordförande.

Jens Lunnergård är av tradition sekreterare och 
arbetar dag och natt med hemsida, kontakter, revi-
deringar och andra sammanhållande uppgifter.

Övriga i styrelsen är: Ingegerd Johansson, 
Johanna Nyholm-Skoglund, Henrik Birgersson, 
Gert Lindell och Britt Jämstorp. Undertecknad 
har varit VD.

 Johan Svensson (JLE konsult) har skött ekono-
min.

Utan missionsvänners stöd och flitiga medarbe-
tare i boklådor och depåer hade vi inte klarat av att 
ha vårt bokförlag kvar.

Tack till er alla som bidragit till att aktivera era 
gåvor på olika sätt. Det är Guds gåvor och välsig-
nelser som vi fått av honom. Herren tillhör äran i 
all evighet!

Gud har makt att ge er all nåd i överflöd, så att ni 
alltid och i allt har nog av allt och kan ge i överflöd till 
varje gott verk. 2 Kor. 9:8

Er broder i Herren Nils-Göran N.

En söndag eftermiddag i oktober är jag på väg 
till en gudstjänst i Örnsköldsvik. Elias Eliasson, 

lantbrukare och predikant, ringer. Han reser i mot-
satt riktning, från Skellefteå, där han nyss predikat, 
till kapellet i Piteå. Vi konstaterar att vi är på samma 
väg, E4. 

I djupare mening vill vi också vara på samma väg 
och predika om samma väg – Jesus som är ”den 
heliga vägen”. Den väg som ingen oren färdas på 
fastän den är till för dem (Jes 35:8) 

Det är stort att få lov att förkunna om Jesus som 
har förlåtelse för alla synder, som ger livet mening 
och mål och ett fast och levande hopp för evigheten! 

Piteå, Skellefteå, Umeå, Örnsköldsvik och Dock-
sta/Dynäs. Nästan 40 mil från norr till söder. På 
dessa orter längs kusten och Vännäs och Lycksele 
lite inåt land bedrivs verksamhet inom ELM Nord. 
Några fler predikoplatser finns i södra Västerbotten 
där möten samordnas med verksamheten i försam-
lingarna i Umeå och Vännäs. 

ELM Nord äger missionsgården Fridhem och dri-
ver den för regionen gemensamma verksamheten på 
missionsgården. Utöver det är målsättningen att ta 
ansvar för och samordna det arbete som inte ligger 
på lokala församlingar eller föreningar i regionen. 
Det innebär framförallt planering av predikobesök 
och kostnader för desamma. 

I Örnsköldsvik är arbetet nystartat och under 2015 
firades det gudstjänst där ungefär var tredje vecka, 
målsättningen för 2016 är varannan. Ännu är det 
ingen stor grupp, men efterhand är det fler och fler 
som kommit någon enstaka gång eller blivit regel-
bundna deltagare. EFS-föreningen har beredvilligt 
låtit oss hyra sin kyrka på eftermiddagar. I Ånger-
manland fortsätter i övrigt verksamheten i Docksta/
Dynäs med predikobesök en gång per månad. 

En liten grupp i Lycksele besöks ungefär en vecko-
kväll per månad. I Piteå har ELM-BV ett eget bön-
hus där det firas gudstjänst i stort sett varje söndag. 
Ungefär varannan med tillresande präst/predikan. 
I övrigt predikar en lokal predikant. 

Verksamheten i Skellefteå är förlagd till Degerby-
gården och bedrivs i samarbete med Evangelisk 
Luthersk Samling, ELS. I görligaste mån samordnas 
resorna till Piteå och Skellefteå. 

Evangelisk Luthersk församling i Vännäs respektive 
Umeå har söndaglig gudstjänst, men planerar och 
ansvarar för all verksamhet i egen regi. 

Gunnar Andersson

Lycksele

Örnsköldsvik

Vännäs

Docksta/Dynäs

Piteå

Skellefteå

UMEÅ

Verksamhet i Sverige
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ELM Syds sommarmöte hölls i Ängelholm i 
Valhall park med temat ”gudslängan är Guds 

längtan” Det var föreningarna i Ängelholm och Ing-
elsträde som stod för värdskapet. Vi kommer ihåg 
sommarmötet med glädje. Stormöte hölls även i 
Hjärsåslilla missionshus under januari månad och i 
samband med årsmötet i Olofström i maj.

Hur ljuvliga är inte glädjebudbärarens fotsteg 
när han kommer över bergen och förkunnar frid, 
bär fram goda nyheter och förkunnar frälsning och 
säger till Sion: ”Din Gud är konung” Jes. 52:7 

Årsmötesförhandlingar hölls i Olofströms kyrksal 
lördagen den 9 maj. 101 ombud representerade för-
eningarna. Årsmötet beslutade om en stadgeänd-
ring, vilket innebär att styrelsen minskar i antal från 
12 ledamöter och 3 ersättare till 9 ledamöter och 3 
ersättare.

Månadstur/stugmöten har hållits på ett fyrtiotal 
platser under året. Magnus Pettersson (Blekinge) 
och Rune Giselsson (östra Skåne) samt Rune Måns-

son (västra Skåne) har planerat och kallat talare till 
dessa samlingar. Ett stort tack till predikanter som 
villigt ställt upp och alla som upplåtit sina hem för 
att Guds Ord ska spridas utanför de traditionella 
gudstjänstlokalerna. 

Tältverksamheten har varit igång ett antal veckor 
under sommaren både i Skåne och Blekinge.

Barnverksamhet och barnverksamhetsinspiratör 
(BVI)
Kristina Runeson har varit anställd på 10 % som 
barnverksamhetsinspiratör, vilket utökades till 
20 % under sommaren, då även två ungdomar varit 
anställda som barnledare under 5 veckor med hand-
ledning av BVI. 

ELM Syd medverkade genom Kristina på barn-
ledarkonferensen i Jönköping i mars, där informa-
tion gavs om Bibelmaraton, en bibelläsningsplan 
för hela familjen, som tack vare barnledarkonfe-
rensen har skickats ut till kristenheten över hela 
vårt land.

ELM Syd

ELM Syds sommarmöte 2015 på f d F10 i Ängelholm

Föreningsledningsdag hölls en lördag i februari i 
Hässleholm över ämnet diakoni med Fredrik Sme-
tana som talare. När det gäller diakoni är Kristina 
Runeson anställd som arbetsledare för alla ideella 
arbetare som ger av sin tid på språkcaféet Nytt 
Hopp i Helsingborg. Lars-Åke Nilsson arbetar som 
kaplan för ELM Syd och stödjer föreningarna med 
framförallt nattvardsfirande, kvällsbibelskolor och 
bibelförklaringar.

ELMus har fortsatt sitt arbete med att uppmuntra 
och inspirera föreningarna inom ELM Syd i sång- 
och musikverksamheten. Flera körer deltog under 
sommarmötet och i december anordnades en inspi-
rerande julkonsert i den stora kyrkan i Markaryd, 
vilken var fullsatt och där alla körer deltog. 

Inför 2016 har styrelsen anställt Jonny Bjuremo som 
föreningsinspiratör. Han ska företrädesvis arbeta i 
växande föreningar och föreningar som kämpar. Vi 
tror att det framförallt är i städerna som nya gemen-
skaper kan etableras och befintliga kan växa.

Stefan Nyholm är anställd som informatör och 
den tjänsten har vi tillsammans med ELM-BV.

Vidare är vi igång med att rekrytera en ny barn-
verksamhetsinspiratör efter Kristina Runeson och 
den nya tjänsten är på 40 %.

Christer Unosson
Ordförande ELM Syd

Barnen sjunger på ELM Syds sommarmöte

Kristina Runeson, med hjälp av Christer Unosson, presenterar 
Bibelmaraton på ELM Syds sommarmöte
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Evangelisk Luthersk Mission – Ungdoms (ELU) 
arbete bygger på Jesusglädje, Bibeltillit och Mis-

sionsiver. När 2015 summeras gör vi det med för-
hoppningen om att vårt arbete ska ha burit frukt 
och att fler ska ha fått möta Jesus.

ELU stöttar ungdomsgrupper, caféer och andra 
träffar runtom i landet där ungdomar kan lyssna 
till Guds ord och ha god gemenskap. Därtill anord-
nas större evenemang där människor från hela Sve-
rige samlas under en eller flera dagar. ELUs största 
evenemang vad gäller såväl deltagare som arbete är 
PULS. PÅ PULS samlas ca 300 ungdomar på Mis-
sionsgården Strandhem och Solängskolan under en 
halv vecka i augusti för att ta del av undervisning 
och gemenskap. En nyhet för året var att ELUs års-
möte för första gången hölls i samband med lägret. 

Förutom PULS har det under året arrangerats 
bland annat vintermöte i Hässleholm, påskläger, 
allhelgonaläger och nyårsfest. De som till största del 
planerar och ansvarar för lägren är våra anställda. 

Evangelisk Luthersk Mission – Ungdom ELU

Missionsgården Strandhem

Arbetslaget har under 2015 bestått av Jakob Anders-
son i Örkelljunga, Martin Andersson i Kristianstad, 
Jonas Svensson i Lund och Erik Hector i Ängel-
holm. Under sommaren ersattes Erik och Jonas av 
Malin Månsson i Ängelholm och Anders Ek i Lund. 
Utöver arbete med läger arbetar de bland annat med 
ungdomsgrupper, ungdomsledarutbildningen och 
handledning av ungdomsledare. De anställda job-
bar i nära kontakt med våra ungdomsledare som i 
konstellationer om två är utplacerade i Lund, Kris-
tianstad och Ängelholm. 

Vid årsmötet i augusti avgick ELUs mångårige 
ordförande Daniel Ringdahl. Daniel har med 
mycket engagemang och omsorg tjänat ELU. Ny 
ordförande sedan årsmötet 2015 är Filip Ekström, 
Helsingborg. Ekonomiskt var räkenskapsåret 
2014/2015 ett positivt år med ett resultat strax över 
budget. ELUs arbete bärs fortsatt av många gåvogi-
vare och styrelsen ser med tacksamhet på den gene-
rositet som visats för ELU under året.

Pulslägret augusti 2015

På väg från Strandhem till Solängskolan och till möte med Jesus

Tid också för lek

Jakob Andersson undervisar

Strandhems styrelse började någon gång under 
2010 att diskutera behovet av bättre lokaler än de 

befintliga. Det var främst boendet som inte var bra. 
Det var enkla byggnader som inte uppfyllde dagens 
krav. Dessutom fanns det fuktproblem och därför 
var nybyggnation det enda alternativet. 

Vi såg de stora kostnader som det skulle innebära 
att bygga nytt på Strandhem och åkte från många 
sammanträden med frågan: ”Skall vi våga presen-
tera ett så stort projekt för missionsvännerna?” 
Framför allt fick vi gå till Gud och lägga fram vår 
oro och våra önskemål för honom och be: ”Visa oss 
du Herre vad du vill!” 

Hösten 2011 presenterades det första utkastet till 
3 nya byggnader – två med logement och en med 
lärosalar och kök. Till årsmötet 2013 fanns ett slut-

ligt förslag. Strandhem och framför allt Bibel- och 
Lärjungaskolan är en stor angelägenhet för hela 
rörelsen. Årsmötet gav då Strandhems styrelse i 
uppdrag att gå vidare med projektet. Kommittéer 
bildades, entreprenörer kontaktades och informa-
tionsträff genomfördes och på första styrelsesam-
manträdet 2014 tog styrelsen slutligt beslut att 
genomföra projektet.

Gud har varit med hela tiden och hjälpt och väl-
signat. Gud har kallat människor med alla de olika 
gåvor som behövts för att genomföra projektet. 
Vi har fått se vilka kunskaper som finns inom vår 
rörelse och vilken offervillighet som visats i form 
av arbete, material, pengar, skänkta fastigheter och 
framför allt all bön till Gud.

2014–2015 har varit fantastiska år på Strandhem. 

Före och efter
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Vi har på så många olika sätt fått se att genom Guds 
ledning kan stora saker ske både med enskilda 
individer och i det stora byggprojekt som upptagit 
mycket av krafterna. När 2015 inleddes hade vi en 
gård där flera hus rivits och vi var i full gång med 
att bygga nytt. Redan till sommaren kunde vi börja 
använda de två första husen. Konfirmanderna 2015 
var de första som fick ta lokalerna i bruk. I decem-
ber 2015 var även det sista huset klart att tas i bruk. 
Vid årets slut hade vi alltså nya fräscha hus med en 
modern och tilltalande arkitektur, ändamålsenliga 
undervisnings- och konferenslokaler och logement 
med en hög boendestandard. 

Hur har en så liten organisation kunnat göra en 
så stor satsning? Den frågan har vi ställt oss många 
gånger under byggprojektet. Vi har på ett alldeles 

särskilt sätt fått ta del av Guds välsignelse. För att 
genomföra det, har vi också sett, att Han har gett 
olika människor en givmildhet av sällan skådat slag. 
Med hjälp av dessa pengar, fastigheter mm och med 
väldigt många frivilliga medhjälpare har projektet 
kunnat genomföras till en kostnad som understeg 
den budget som var lagd. De lån som varit nödvän-
diga har bara uppgått till ca 4 miljoner för att få det 
i hamn. Eftersom de pengarna också ska återbetalas, 
så välkomnas gåvor även under 2016. 

Vad vill då Gud använda Strandhem till framö-
ver? Detta är ett stort böneämne för oss i styrelsen. 
Styrelse och personal arbetar nu tillsammans för att 
utveckla Strandhem.

Det är vår tro och förhoppning att Strandhem ska 
få fortsätta vara en plats som vår Herre använder. 

Vår önskan är att läger, konferenser och olika 
samlingar för alla åldrar, som äger rum på Strand-
hem, ska kunna fortsätta och utvecklas.

Vår största tillgång och styrka är Guds ord! Det 
vill vi ge vidare till alla dem som inte hört och fått 
upptäcka att det finns en Frälsare som älskar alla 
människor så högt att han gav sitt liv på korset. 

Att se ungdomar, ja alla, gripas av Guds ord, för-
ändras och växa i Honom det är stort och ger 
mening i att fortsätta be, offra och arbeta för och 
på Strandhem.

TACK för att ni vill vara med i detta arbete!

Strandhems styrelse 

Här och nu söker Jesus människor, friköpta med 
hans blod, eftersom han så innerligt gärna vill 

ha oss alla med i härligheten på den nya jorden. 
Redan nu gör han allting nytt för dem han får nå 
fram till med förlåtelsen!

Det är en stor glädje att missionsgården Fridhem 
får vara en liten del i Jesu uppsökande arbete. Här 
samlas människor regelbundet för att möta Fräl-
saren. Ett särskilt glädjeämne att lyfta fram är alla 
barn och unga som träffas på barndagar och på 
fredagskvällar då det är fredagsklubb (årskurs 1–3), 
juniorgrupp (fr åk 4) och ungdomsgrupp (främst 
konfirmerade och uppåt). Barn- och ungdomar 
från kristna familjer behöver både undervisning i 

Guds ord och en gott socialt sammanhang för att bli 
bevarade och växa i tron. Men även ganska många 
barn från familjer som inte har någon annan kopp-
ling till Fridhem finner vägen hit med hjälp av kom-
pisar och får då höra om sin Frälsare. 

Verksamhetsåret 2015 innebar bland annat läger för 
alla åldrar vid påsk, slutet av juli och nyår. Sommar-
bibelskola och återträff för konfirmander ägde rum 
före och efter sommarlägret. I november gästade John 
Breneman och hade en uppskattad äktenskapshelg. 
Det största arrangemanget under året var då vi hade 
förmånen att vara värd för ELM-BVs årskonferens. 

Under året genomfördes den största investe-
ringen på Fridhem sedan starten för drygt 30 år 

Från ELM-BVs årskonferens 2015

Missionsgården Fridhem
Se, jag gör allting nytt. (Upp 21:5) 
Himmelens och jordens skapare har lovat att en gång göra allting nytt igen. Efter hans löfte ser vi 
fram emot nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor. (2 Pet 3:13) 
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Personal

Den kontinuitet och glädje som våra anställda 
bidrar med i NUM är värt mycket för ELMs 

missionsarbete. Missionssekreterarna, Rakel Sme-
tana och Jonny Bjuremo, utför ett mycket gott 
arbete med en iver som smittar av sig. Rakel är 
anställd på 100 % med ansvar för bland annat Peru, 
Kind, Move, informationstillfällen under året, för-
beredelse av sammanträden och rekrytering av mis-
sionärer. Jonny Bjuremo har fortsatt tjänst på 50 % 
med ansvar för Eritrea, Etiopien, Kenya och en del 
informationsarbete. Erik J Andersson är i sin mis-
sionsledarroll en god resurs för NUM. 

Resor
Under sommaren arrangerades en Move-resa till 
Kenya där en grupp ungdomar tillbringade några 
veckor i olika delar av ELCKs verksamhet främst 
på Bethesda i Nakuru. Malin Månsson och Bene-
dicte Artman var uppskattade reseledare. En annan 
gruppresa med aningen högre medelålder genom-
fördes under hösten till Etiopien. Bengt Hjort hade 
hand om planering av resan och fungerade utmärkt 
som reseledare under rundturen till olika platser där 
EELC verkar.

Under tio dagar i februari reste Erik J Andersson, 
Rakel Smetana och Benedikte Nilsson till Indien 
där huvudsyftet med resan var att föra samtal med 
de kontakter som ELM har haft under ett antal år. 
Efter mycket bön och många svåra diskussioner tog 
sedan styrelsen på NUMS rekommendation beslut 
om att avsluta kontakten med Indien.

I november var det planerat för konsultationer 
i Peru mellan IELCH, WMPL och ELM. Rakel 
Smetana var på plats tillsammans med styrelseleda-
mot Henrik Nilsson och Helene Koefoed-Jespersen 
från ELM DK. 

Jonny Bjuremo besökte i april–maj Etiopien, där 
han bland annat deltog i pastorskonferensen. Jonny 
fick också möjlighet att i november se, för honom, 
nya platser inom ELCK, Kenya, under en resa som 
också innehöll samtal med Kerstin Nilsson och 
ELCKs ledning. 

Nämnden för utlandsmission (NUM)
Missionärer i tjänst
Kerstin Nilsson har varit i tjänst för ELM och 
ELCK under 2015 då det också blev klart att hon 
kommer att fortsätta ytterligare en tvåårsperiod 
2016–2017. Över årsskiftet 2015–2016 var Kerstin i 
Sverige för både informationsarbete och möte med 
missionsvännerna samt semester.

I Peru har Steffen Baagø Madsen fortsatt som 
missionär i Chiclayo, där han bor med sin fru Kate 
och dottern Lea. I Chiclayo har också Jan Ulrik och 
Ann-Charlott Smetana, med barnen Adam, Corne-
lia, Filip och Ella, efter avslutade språkstudier i mars, 
arbetat med församlingsplantering och ledarträning. 
Två danska familjer har varit verksamma i Piura med 
församlings- och studentarbete. Christina och Filip 
Ambrosen har arbetat med församlingsarbete och 
smågrupper. Under sin mittperiodsvistelse i Danmark 
fick NUM möjlighet att träffa dem på septembersam-
manträdet. Anne-Dorthe och Thomas Moesgaard-
Christensen har främst arbetat med studentarbete i 
Piura fram till de avslutade sin tjänst i maj. 

Volontärer
Även under 2015 har ELM haft möjlighet att sända 
ut volontärer att fungera som extraresurser för mis-
sionärerna och samarbetskyrkorna.
• Amanda Matsson fortsatte sin volontärtjänst från 

2014 och fanns med i olika diakonala verksam-
hetsområden inom ELCK fram till maj månad.

• Arvid Birgersson befann sig från januari till juni i 
Peru tillsammans med familjen Smetana, där han 
var ett stöd i skolarbetet för Smetanas barn och i 
kyrkan med ungdoms- och musikengagemang.

• Ida Gustavsson reste i oktober till Chiclayo för 
att vara lärare för Smetanas barn och har även 
varit en god resurs i kyrkans ungdomsarbete. Idas 
volontärtjänst sträcker sig in i 2016.

• Från september 2015 till februari 2016 har Miriam 
Göransson och Susanne Johansson vistats i Asella 
och arbetat med barnen på ACYM. 

Besök från samarbetskyrkorna
Strax innan NUMs majsammanträde kom Harold 
Llontop, president för IELCH, och Mariela Ben-

sedan. Det var hög tid att byta värmesystem i loge-
mentsbyggnaden, vilket innebar att de gamla elele-
menten togs bort och ett vattenburet system med 
bergvärme installerades. Samtidigt gjordes vissa 
renoveringar och anpassningar på övervåningen 
som kommunen nu hyr som utslussningsboende 
för ensamkommande barn. 

Nedre plan fick också en välbehövlig upprust-
ning och standardhöjning. Några rum hade toa-
letter i stort behov av renovering. Dessa byggdes 

ut, så nu har fyra av nio rum toalett med dusch. 
Första våning ska även framöver användas vid egna 
läger och som vandrarhem. Mycket arbete gjordes 
av inhyrda hantverkare men utan de otaliga ide-
ellt arbetade timmarna hade projektet inte gått att 
genomföra. 

Gud är trofast som låter oss ha nådens medel till 
frälsning ibland oss och som ger människor vilja 
och glädje till att bidra både med tid och pengar för 
punktinsatser och för det löpande arbetet. 

Gunnar Andersson
missionsgårdspastor

Verksamhet i Sverige
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sus. Ledamot i IELCHs styrelse, från Peru på fem-
veckors besök. De hann runt både i Danmark och 
Sverige och hade möjlighet att delta och medverka 
vid ELMs årsmöte i Umeå/Vännäs. Även från 
Eritrea var det besök på årsmötet; generalsekreterare 
Temesghen Berhane och pastor Yosief Araya med-
verkade med information och förkunnelse. 

Information
Vakansen på ELMs informatörstjänst har påverkat 
NUMs informationsarbete till viss del, där andra 
anställda och ideella krafter har fått dra ett större 
lass, men information har ändå gått ut via olika 
medier och forum.
• Rapport från NUM-sammanträden via hemsi-

dan
• Bloggar av våra anställda på hemsidan
• Resebloggen för olika resor
• Tidningen Till Liv
• Kompassen, månatligt nyhetsbrev via epost
• Information förmedlat av NUM-ledamöter, 

anställda och missionärer 

Handling mitt i strategin
Under 2015 har missionsarbetet kunnat genom-
föras med hjälp av det strategidokument som 
gäller 2015–2017. Det har gett en arbetsro att ha 
strategierna, och visionen ”Nå med glädje” med 

dess innehåll, att kunna luta sig mot i det operativa 
arbetet. 

NUM har samlats till fem protokollförda sam-
manträden. Två av dem på Åhus missionsgård där 
en kväll tillsammans med MIS, styrelsen och andre 
intresserade ägnades åt att samtala kring givande. 
Två sammanträden var på Strandhem och i maj 
gjorde vi en längre resa för att ha vårt sammanträde 
på Bækkely (ELM Danmarks lägergård på Born-
holm). Under sammanträdena förs öppna diskus-
sioner om de saker som berör utlandsmissionen 
både i Sverige och i våra samarbetskyrkor, som vi 
lider med när det är svåra tider och gläds med när 
evangeliet genom dem når ut till människor. 

Under 2015 har Eskil Engström efter många 
trogna år i utlandsmissionsarbetet lämnat NUM till 
fördel för andra viktiga uppgifter inom ELM. Sam-
uel Bengtsson är ny i NUM och utgör en direktlänk 
mellan nämnd och styrelse, även Margareta Jäms-
torp har under 2015 blivit ny ledamot i NUM. 

Det är tryggt att veta att vi tjänar en Herre som 
har all makt och att missionen är hans ansvar. ”Åt 
mig har getts all makt i himlen och på jorden” 
säger Jesus i Matteusevangeliet 28:18 innan han 
sänder ut lärjungarna för att döpa och undervisa. 
Vi får ödmjukt ställa oss i ledet av Jesus tjänare och 
frimodigt gå, för det är han som har makten att 
utföra verket.

NUMs ordförande och vice ordförande
Stefan Ekström och Benedikte Nilsson

”Det bästa som hänt mig detta år var när jag 
fick nya skor”, ”Det bästa som hänt mig 

detta år är att jag fick så bra betyg”, ”Det bästa som 
hänt mig detta år var att Bethesda tog hand om mig 
när mina föräldrar lämnade mig på gatan”. Varje 
år när sommaren är över så väntar ett spännande 
arbete med att begära in rapporter från Bethesda 
Children Minstry (BCM) i Kenya och Asella Child-
ren and Youth Ministry (ACYM) i Etiopien och 
påbörja planeringsarbetet och översättningsarbetet 
inför KINDs årliga uppdatering och julutskick. 
Ibland är det en utmaning av få in rapporter i tid 
och få foton som stämmer med våra förväntningar 
och krav, men det fungerar bättre och bättre. 

Det är spännande att läsa rapporterna från 
ACYM och BCM och konkret få en påminnelse 
om vad Gud gör i barnen och ungdomarnas liv. Det 
är ett fantastiskt arbete vi får vara med och under-
stödja. Via KIND så får våra missionsvänner följa 
barnens och projektens utveckling konkret. Under 
året har några av våra faddrar fått vara med och be 
konkret för deras fadderbarn som återvänt till gatan 
och så har vi fått uppleva hur Gud hör dessa böner 
och att barnet kommer tillbaka till Bethesda igen. 

Fadderprogrammet Kids In NeeD – KIND
Några faddrar har tillkommit under året, några 

har avslutat och ytterligare några har flyttat mellan 
personligt fadderskap och projektfadderskap. Vid 
årets slut hade KIND drygt 80 personliga faddrar 
och projektfaddrar på BCM och ACYM. Den 
största delen av ELMs bidrag till ACYM och BCM 
täcks via faddergåvor. 

Det mesta av KINDs arbete görs ideellt av en 
arbetsgrupp på uppdrag av NUM och under led-
ning av missionssekreterare Rakel Smetana. I slutet 
av 2015 skedde vissa förändringar i gruppen; Sofia 
Sundberg, Lina Jämstorp och Kerstin Johansson 
lämnade, medan Emma Persson och Eva Heikki 
kom in. Miriam Kalin och Rakel Smetana kvar-
står. Eva tog på sig ansvaret som KINDs kassör 
efter Sofia. Vi tackar de avgående för deras trogna 
engagemang i KIND under flera år och önskar dem 
Guds välsignelse. Så önskar vi de nytillkomna väl-
komna in i detta spännande arbete. 

KIND samlade under 2015 in 243 500 kr, varav 
100 800 kr förmedlades till BCM och 86 000 kr 
till ACYM. 20 % av de insamlade medlen gick 
till att täcka löne- och administrationskostnader 
i Sverige. 

Rakel Smetana 
missionssekreterare

Morgonbön med förskolebarnen på BCM ACYMs föreståndare Eyob Dinku och några av ACYM-tjejerna
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MOVE – ungdomsmission

Move är en satsning för ungdomar och mis-
sion, och drivs av ELM (Evangelisk Luthersk 

Mission) och ELU (Evangelisk Luthersk Mission 
– Ungdom). Informationsinsatser görs bland annat 
i samband med ungdomsläger och på Strandhems 
Bibel- och lärjungaskola. 

Missionsresa
2015 blev det år då vi fick arrangera en missions-
resa till Kenya. Nio ungdomar från Lund i söder till 
Luleå i norr satte sig den 22 juni på flyget söderut. 
Reseledare var Benedicte Artman och Malin Måns-
son. Efter ett par dagar i Nairobi åkte gruppen till 
Nakuru för att tillbringa två veckor på Bethesda 
Children Minstry. Ungdomarna fick tillbringa tid 
med barnen och hjälpa till i olika praktiska upp-
gifter som att hjälpa till på Bethesdas förskola, leka 
med barnen, laga mat, sjunga och ha drama med 
mera. Dessutom fick de följa med på street work och 
delta i gudstjänster ute i olika församlingar i Nakuru. 

Benedicte skrev på ELMs reseblogg: ”Idag fick 
vi vara med på Bethesdas street work. Det innebar 
att Bosire (som annars fungerar som nattvakt på 
Bethesda) tog med oss ut på Nakurus gator. Gan-
ska snart hade han hittat en kille som var ny för 
honom. Han stannade och pratade med honom 
ett tag innan han tog med honom till sin kontakt 
på gatan. En man som också hade koll på alla och 
lovade följa upp denna kille för att de tillsammans 
ska påbörja förberedelser för att se om han är redo 
att komma till Bethesda. Det vi fick veta om killen 
var att han är 10 år gammal, har föräldrar och en 
bror, men vet inte var de befinner sig. Han sover 
utanför en butik och går inte i skolan. – Vi snackar 
alltså om en tioåring som försöker klara sig själv då 
han inte vet var hans föräldrar är ...”

Efter en helg med safari och vila besökte gruppen 
också Chesinende där alla fick god mat och gemen-
skap med vår missionär Kerstin Nilsson. Sedan gick 
färden vidare mot Matongo i Kisii. På Matongo fick 

Amanda på hembesök på Chesinende

de träffa kenyanska ungdomar och ha lite gemen-
sam undervisning och aktiviteter med Matongo 
bibelskola. Dessutom fick de göra hembesök och 
delta i gudstjänster. 

Missionsresan till Kenya gjorde starka intryck hos 
resedeltagarna och fick vara till stor uppmuntran 
för våra kenyanska vänner. En av resedeltagarna 
skrev i sin utvärdering: ”Jag har fått andra perspek-
tiv på tacksamhet, relationer och konsumtion. Det 
har varit fint att fått se missionens arbete från insi-

dan och vad Gud gör ute i världen. Jag har fått nya 
vänner och en längtan till att vilja komma tillbaka! 
Jag har också fått en stor möjlighet att se och dela 
många människors vardag. Människor, vars berät-
telser kanske aldrig berättas, och där känner jag att 
jag har ett stort ansvar att ge vidare av det jag har fått 
se och de jag fått möta.”

Under 2015 planerades också en Moveresa till 
Etiopien som ställdes in. 

Mima och barnen på ACYM Miriam och Susanne

Moveresa Kenya – På Bethesda
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Samarbetskyrka: Evangelisk 
Lutherska kyrkan i Eritrea (ELCE)
Adress: P.O.Box 905. Asmara, Eritrea
Telefon: 00291 1 12 07 11

ELCEs ledning
President 
Rev. Yosief Araya   
evanch@ersol.com.er

Generalsekreterare 
Mr. Temesgen Berhane                
temzec11@gmail.com
Telefon +291 7 181644

Musikskolan
Ledare 
Mr. Jonatan Semere  
elcmusic@tse.com.er             

Eritrea

Den årliga generalförsamlingen samlades den 17–19 april 2015 i den 
historiska byn Gheleb, som ligger 160 km nordost om Asmara. 

Församlingen i Gheleb bildades redan 1872, när de svenska missio-
närerna bosatte sig där, trots att deras avsikt var att gå till Kunama. 
I ELCE finns det 4 stift och ett av dem är Anseba, där Gheleb är 
lokaliserat.

Till ELCEs generalförsamling samlas: 
1. Delegater från församlingarna. 
2. ELCEs pastorer.
3. ELCEs medlemmar genom ombud.
4. ELCEs synodinspektörer.
5. Chefer för avdelningar och enheter, projektsamordnare samt rek-

torer.

Generalförsamlingen består av cirka 200 deltagare. Företrädare för 
myndigheter och representanter för andra religioner deltog i öpp-
ningssessionen som särskild inbjudna gäster.

Pastorn i Gheleb församling Semereab Mesfun läste Fil. 4:4–7 som 
välkomsthälsning, varefter ordförande i ELCE, pastor Yossief Araya, 
öppnade årsmötet i Faderns, Sonens och den helige Andes namn.
Rapporter följde från ELCEs ordförande, generalsekreterare, stift och 
styrelser, avdelningar och enheter, projekt och skolor, finanskontoret 
och den interna revisionen.

Viktiga frågor och synpunkter diskuterades i rapporterna
• Ordination av nya pastorer.
• Pastoral omsorg och förvaltarskap i församlingar och av medlem-

mar.
• Stärka den lutherska identiteten och konfrontera hot från osunt 

karismatiskt inflytande vilket kommer både utifrån och inifrån.
• Utbildning av blivande tjänstemän och pastorer.
• Evangelisationsarbetet i stift och församlingar.
• Ungdomarnas situation, kvinnornas verksamhet och söndagssko-

lorna.
• Möjligheter till högre utbildning för unga pastorer och evangelister.
• Vård och stöd för de kyrkomedlemmar som drabbats av HIV/

AIDS. 
• Dövskolorna och planering för åren framöver, utmaningar och till-

kortakommanden.

Rapport från Evangelisk-
Lutherska kyrkan i Eritrea (ELCE)

Volontärer
Under året hade vi fem volontärer ute på fältet. 
Amanda Mattson, Lund, tillbringade våren som 
volontär på Chesinende. Där fick hon hjälpa till 
i lite olika uppgifter, bland annat hembesök och 
undervisning på en gymnasieskola i närheten. 
Amanda bloggade: ”Det känns både roligt och 
meningsfullt att undervisa i Life Skills. Jag har stor 
frihet när jag utformar lektionerna, men utgår från 
de teman som finns i böckerna. Hittills har vi gått 
igenom saker som identitet, självkänsla, självvärde, 
värderingar, förändringar under tonåren och hur man 
hanterar känslor. Och eftersom man fritt och öppet får 

leva ut sin tro här i Kenya tar jag tillfället i akt och 
pekar ofta på Guds ord. Det är där vi finner sanningen 
om både Honom och oss själva.”

Arvid Birgersson, Gagnef, återvände i januari 
2015 till sin födelsestad Arequipa i södra Peru. 
Hans främsta uppgift under sitt fem månaders 
volontäruppdrag i Peru var att hjälpa de svenska 
missionärsbarnen med skolgång och aktiviteter. 
Första månaderna vistades han i Arequipa efter-
som familjen Smetana befann sig där för att studera 
språk. Även Arvid fick då studera spanska på del-
tid. Sedan flyttade han tillsammans med familjen 
Smetana till Chiclayo för att fortsätta arbetet med 
missionärsbarnen. I Chiclayo fick han också hjälpa 
till i ungdomsarbetet och musikverksamheten i för-
samlingen i Las Brisas.

Några månader efter Arvids hemresa så anlände 
Ida Gustavsson till Chiclayo för att under läsåret 
2015–2016 fortsätta arbetet med att undervisa och 
hjälpa Smetanas barn med skolgången. Ida blev 
färdig som lärare sommaren 2015. Förutom upp-
gifterna med missionärsbarnen så har Ida varit till 
stor uppmuntran i ungdomsarbetet i Las Brisas och 
tonårsgruppen i San Antonio. 

Under hösten 2015 skickade vi också iväg Miriam 
Göransson och Susanne Johansson till Etiopien för 
att under fem månader hjälpa till i Asella, främst 
bland pojkarna och flickorna på Asella Children 
and Youth Ministry (ACYM). Susanne och Miriam 
var väldigt uppskattade av våra etiopiska vänner och 
de fick också hjälpa till med engelskundervisning i 
förskolan. Susanne skrev i november: ”Den senaste 
tiden har Gud förvånat mig och uppmuntrat mig 
genom att verkligen konkret svara på olika böner. Det 
var ett tag som jag tyckte att det var riktigt jobbigt 
och motsträvigt att gå och ha engelskalektioner i för-
skolan. Barnen lyssnade inte, var okoncentrerade och 
ljudvolymen (från de ibland 60 3–4-åringarna) ska vi 
inte ens tala om. En kväll bad jag specifikt för det här, 
vilket jag hade varit väldigt dålig på att göra tidigare. 
Och jag tror att Gud hörde mig för dagen efter gick 
lektionen superbra. Alla lektioner går kanske inte så 
bra men jag vet i alla fall att Gud är med.” 

Rakel Smetana
missionssekreterare

Engelskundervisning i Asella
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• Faktorer som hindrar ELCEs medlemmar att ge 
ekonomiska bidrag i form av tionde. 

• Punkter som skall beaktas för att förbättra och 
uppgradera standarden på Beleza teologiutbild-
ning.

• Planer för ELCEs affärsbyggnadsprojekt i 
Asmara.

• Arbetet i de akademiska skolorna i Geleb och 
Kuluku.

• Effekterna av radiodepartementets kontroll.

• Verksamhet för att förbättra lokala inkomster och 
förbättra den ekonomiska situationen i kyrkan.

• Beslut från Svenska kyrkan att skära ned budget-
bidraget för 2014 och 2015 utan förvarning och 
varsel.

• Partners som stödjer ELCE i arbetet.
• De ekumeniska relationerna som ELCE har med 

inhemska och utländska organ.
• Främja ungdomarnas delaktighet i varje aspekt av 

kyrkans liv.

• Hitta vägar och lösningar för att öka de låga 
lönerna. 

• Anledningar som hindrar inresevisum för repre-
sentanter från ELCEs samarbetspartners att 
besöka landet.

• Renovera förstörda gamla kyrkobyggnader och 
planera för att bygga nya.

• Producera ny litteratur och trycka om de gamla 
böcker som efterfrågas.

• Utveckla fungerande planer på att öka lokala 
inkomster med optimalt utnyttjande av tillgäng-
liga lokala resurser.

• Rekrytera nya studenter till Beleza teologiska 
seminarium.

• Arbeta för att fylla tomrummet i ELCEs ledar-
skap och utbilda blivande ledare från den nya 
generationen.

• Motivera medlemmar hemma och i utlandet att 
öka sitt engagemang och bidra till verksamheten 
i ELCE.

ELCEs styrelse 2015:
1. Pastor Yossief Araia, ordförande, i sin andra man-

datperiod, tredje året.

2. Pastor Habtom Tewolde, vice ordförande, i sin 
första mandatperiod, första året.

3. Doktor Senayit Bahta, ledamot, i sin första man-
datperiod, andra året.

4. Ingenjör Yemane Tseggai, ledamot, i sin andra 
mandatperiod, tredje året.

5. Nathnael Yemaneab, ledamot, i sin andra man-
datperiod, första året.

6. Issayas Abraham, ledamot, i sin andra mandatpe-
riod, första året.

7. Amanuel Tesfai, ledamot, i sin första mandatpe-
riod, andra året. 

8. Ghebray Ghide, ledamot, i sin första mandatpe-
riod, andra året.

Ordförande pastor Yosief Araya uttryckte sin tack-
samhet till Herren för hans nåd och sin uppskatt-
ning till deltagarna för deras outtröttliga strävan att 
göra årsmötet framgångsrikt. Årsmötet avslutades 
med bön.

Temesghen Berhane
Generalsekreterare ELCE 

Prästvigda i ELCE Asmara

Söndagskolan i Asmara Ungdomssamling i Asmara

Kvinnogrupp i Asmara
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Missionssekreterarens rapport 

Den evangelisk-lutherska kyrkan i Eritrea 
(ELCE) är ELM-BVs äldsta samarbetspart-

ner. ELCE kämpar frimodigt vidare trots det svåra 
läget i landet. Man vill fortsätta att nå ut med 
evangliet och kyrkan har myndigheternas tillstånd 
att verka inom vissa kontrollerade ramar. 

ELCE har under hösten utexaminerat fyra stu-
denter från seminariet i Beleza. Man önskar rekry-
tera nya studenter. Utbildning ligger högt upp på 
kyrkans dagordning. Problemet är att hitta lärare till 
utbildningen. De flesta kompetenta lärarna befin-
ner sig utomlands och de som i nuläget undervisar 
är gamla.

Musikskolan i Asmara, en produkt av ELM-BVs 
missionsarbete, blomstrar och är till stor välsignelse 
för många studenter. Musikskolans lokaler är i stort 
behov av att renoveras. (ELM-BV har mottagit en 

förfrågan om stöd till detta.) ELM-BV har under 
året stöttat med medel från ELM-BVs fond för sång 
och musik till inköp av instrument. 

ELCE oroas över den våg av icke-lutherska kristna 
som kommer till ELCE för att bli medlemmar. De är 
en tillgång, men medför även att kyrkans ansvar ökar 
när det gäller att hålla fast kurs i lära och liv. Ledarna 
arbetar kontinuerligt med att lyfta den evangelisk-
lutherska profilen i en tid där det mer karismatiska 
hotar att ta över. Kyrkan har en god beredskap att 
skapa balans i teologin. Formerna kan se olika ut men 
i allt vill kyrkan understryka vikten av Guds ord. 

En annan oro är signalerna från de samarbetspart-
ners som vill pressa kyrkan att ta obibliska beslut 
gällande ämbete och äktenskap. Svenska kyrkan 
har helt utan förvarning drastiskt gjort en ned-
dragning av bidraget till kyrkan. Hur mycket detta 

hänger ihop med kyrkans teologiska linje är svårt 
att bedöma. Eftersom ELCE fått veta att de bör viga 
kvinnor till präster för att få behålla de generösa 
bidragen finns det misstankar om en koppling till 
nedskärningen av ekonomiska medel.

Kyrkan står alltså inför både interna och externa 
svårigheter samtidigt som många flyr från landet. 
Vi som understödjande missionsorganisation har 
svårt att följa arbetet i kyrkan eftersom vi inte till-
låts besöka landet. Vid fem tillfällen de senaste åren 
har undertecknad vägrats inresevisum. Kyrkan har 
försökt att bistå i denna visumprocess men utan 
framgång. Vi hoppas att det inom en snar framtid 
öppnas möjligheter att besöka landet.

Vi gläds dock åt att kyrkans ledare har möjlig-
het att besöka oss. Ett sådant besök fick vi uppleva 
under 2015. Kyrkans ordförande pastor Yossief 
Araia och dess generalsekretare Temesghen Ber-
hane deltog i ELM-BVs årskonferens i Umeå och 
Vännäs i juni 2015. EFS hade bjudit in gästerna till 
sin årskonferens och vi hade förmånen välkomna 
gästerna i slutet av deras vistelse i Sverige. Det blev 
något av dramatik när vi skulle förlänga deras visum 
på migrationsverkets kontor i Umeå. Vid det första 
besöket verkade det omöjligt att få till en förläng-
ning. Gästerna kunde inte få tillstånd att stanna en 
enda dag över tidigare beviljat visum. Men som ett 

tydligt bönesvar öppnade sig en möjlighet vilket 
överraskade oss alla.

I samtal med gästerna framkom det att de läng-
tar efter en utökad kontakt med ELM-BV. De ser 
ELM-BV som sin viktigaste samarbetspartner vad 
gäller synen på Bibeln som Guds ord. Vi har ett 
stort ansvar att reagera på dessa hälsningar från våra 
vänner i Eritrea. Särskilt när de har svårigheter med 
andra samarbetspartners och står inför bekymmer 
med påverkan från andra samfund i landet. Guds 
folk har i alla tider gett varandra stöd och uppmunt-
ran i tider av svårigheter och kamp.

ELM-BV har också kontakt med den tigrinja-
talande gruppen i Betlehemskyrkan i Stockholm. 
Där firar man gudstjänst varje söndag. Underteck-
nad hade förmånen att besöka dem i september 
2015. Även om jag inte förstod så mycket av det som 
förmedlades så kände jag tydligt igen liturgin, sång-
erna och glädjen hos en församling som lovprisar 
Gud. Vi får även värdefulla hälsningar från Eritrea 
genom personer från församlingen i Stockholm 
som besöker landet. 

ELM-BV har även bildat en eritreagrupp som står 
redo att resa till Eritrea om läget skulle förändras. Vi 
vill särskilt stå med i bön för våra vänner i ELCE. Vi 
tackar Gud för deras strävan att ständigt arbeta för 
att nå ut med evangeliet om Jesus Kristus.

Jonny Bjuremo
missionssekreterare

Eritreanska gruppen i Betlehemskyrkan iStockholm firar gudstjänst
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Etiopien
Samarbetskyrka
Etiopiens Evangelisk-Lutherska kyrka
Ethiopian Evangelical Lutheran Church (EELC)
P.O.Box 1002, Addis Ababa, Ethiopia
www.ethiopianevangelicallutheran.org

Generalsekretare
Qes Endale Awgichew
endalekid@yahoo.com
Mobil 00251 913 615 1166

Kassör: W/rt Meaza Semereab
meazysemere@gmail.com
Telefon 00251 111 557 996
Mobil 00251 911 850 618

EELCs styrelse, ordförande
dawittufaki@gmail.com
Qes Dawit Tufa
Telefon 00251 111 550 304
Mobil 00251 911 087 114

Lutherska teologiska Seminariet (LTS) 
P.O.Box 181, Asella Etiopien

Rektor
Qes Mekonnen Geremew
mknnngeremew@yahoo.com
Telefon 00251 223 311 066
Mobil 00251 911 728 312

Etiopiens evangelisk-lutherska kyrka, EELC, är 
organiserad i sex synoder. Kyrkan är engagerad 

i evangelisation och socialt arbete för att fler ska bli 
lärjungar till Kristus och tjäna samhället. Detta är 
en kortfattad rapport om de aktiviteter som ägde 
rum under året 2015.

Relationer
Vår relation med ELM-BV har fungerat väl genom 
brev, telefon och besök. Vi är tacksamma för våra 
missionsvänner som samarbetar med oss   genom 
böner, gemenskap och gåvor. Gud välsigne er alla. 
På initiativ från Jonny Bjuremo har vi fått kontakt 
och relation till Svenska Lutherska Evangelifören-

Rapport från 
Etiopiens evangelisk-lutherska kyrka (EELC)

Asella Children and Youth 
Ministries (ACYM)
PO Box 181
Asella, Etiopien

Direktor
Eyob Dinku
eyo.dinku@yahoo.com
Mobil 00251 924  936 180
Läs mer på: http://fadder.elmbv.se

”Detta har jag sagt er för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida, men var frimodiga: jag har 
övervunnit världen.” Joh 16:33.

ingen i Finland (SLEF). Vi har undertecknat ett 
samarbetsdokument med verksamhetsledare Göran 
Stenlund och missionsledare Brita Jern. Missionä-
rerna Evans Orori och Heidi Orori med sina två 
barn har kommit till Etiopien utsända av SLEF och 
börjat studera språk. Evans kommer att undervisa 
vid seminariet i Asella, LTS, medan Heidi kommer 
att bidra till barnarbetet. EELC har även välkomnat 
flera volontärer under året. Henrik Højlund och 
hans fru Margrethe från Danmark har undervisat 
på seminariet LTS i Asella under några höstmåna-
der åren 2013, 2014 och 2015. 

Ekonomiskt stöd
Under 2015 har vi fått 475 000 ETB (motsv. 210 000 
SEK) som bidrag från ELM-BV. Vi har även fått 
bidrag till seminariet i Asella, ACYM, sportscamp 
och till byggnation av enklare kyrkor. 

Kyrkan har stått inför svåra finansiella utmaningar 
eftersom vissa stationer misslyckats med att generera 
tillräckligt med intäkter på grund av interna och 
externa orsaker. Huvudkontoret har försökt att svara 
på de kriser som stationerna stått inför.

EELCs utbildningar
Det lutherska teologiska seminariet (LTS) i Asella, 
har fortsatt att utbilda studenter som rekryterats för 

Söndagsgudstjänst i Asella

Jonny Bjuremo omringad av glada barn i Koffale Mesfin Israel, tillförordnad ledare vid bibelskolan i Damot Bossa

tre år till diploma-programmet. Om Gud vill och vi 
får leva så kommer dessa studenter att utexamineras 
i slutet av juni 2016.

Bibelskolan i Wollaita, Damot Bossa, har förlorat 
sin ledare, pastor Tadele Wonte efter en kort tids 
sjukdom. Skolan har utsett en ny samordnare, pas-
tor Mesfin Israel, som tillförordnad ledare. Verk-
samheten har fortsatt och synoden står för lärarnas 
reskostnader. Bibelskolan i Wollaita är under upp-
byggnad och saknar en hel del resurser. Be gärna för 
personalen och eleverna.

Socialt arbete
För närvarande har kyrkan nio projekt som riktar 
sig till barn. Kyrkans utvecklingsavdelning ansvarar 
för dessa projekt. Mer än 1 800 barn är med i dessa 
projekt och får undervisning, hälsokontroller, mat 
och kläder. Barnens familjer och syskon är också 
indirekta mottagare av hjälpen. Kyrkans utveck-
lingsenhet har utarbetat ett utkast till ekonomi-
handbok, administrativ manual och ekonomisk 
uppföljning av projekten.

Den nya byggnaden
EELCs styrelse har diskuterat behovet av en hållbar 
finansiell utveckling för kyrkan och planerar att 
bygga ett höghus med åtta våningar i huvudstaden 
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Addis Abeba. Den nya byggnadskommittén består 
av erfarna, välutbildade och professionella med-
lemmar i kyrkan. ELM-BV har gjort en särskild 
insamling och skickat hälften, 639 49 birr [280 000 
SEK] till byggprojektets konto. Styrelsen i EELC 
har uttryckt sin besvikelse över den korta tid som 
gavs för insamling och det faktum att endast hälf-
ten av pengarna sändes för ändamålet. EELC har 
mobiliserat alla kyrkliga arbetstagare att bidra med 
en månads lön under ett år som ett startkapital för 
projektet. Nu går kyrkan vidare på alla plan för att 
samla in medel till projektet.

En nyöversatt luthersk bok
Boken ”The way of life”, en sammanfattning av 
den kristna tron,   av Josef Imberg, har översatts till 
amhariska och publicerats med ekonomiskt stöd 
från Scriptura litteraturmission till de lutherska kyr-
korna i Afrika. Översättningsarbetet koordinerades 
av rektorn för LTS, pastor Mekonnen Geremew och 
EELCs styrelse har beslutat att sälja böckerna för att 
stödja arbetet med den nya byggnaden.

Framtidsplaner
Det finns planer för år 2016 som kommer att upp-
fyllas med hjälp av Guds nåd. Exekutivkommittén 
i EELC har kommit överens om att genomföra tre 
aktiviteter efter varandra i juni 2016. Det årliga års-
mötet i kyrkan, pastorskonferensen och examen vid 
LTS Asella.

Pågående projekt
Stationen i Laqi i Arsi-synoden är känd för sitt tidi-
gare sjukvårdsarbete. Stationen har nu stängt skolan 

och planerar att inrätta en klinik i lokalerna. Klass-
rummen förändras och renoveras för att rymma den 
nya verksamheten. Det finns en stor efterfrågan av 
sjukvård i området och byborna har själva tagit ini-
tiativet till arbetet. Utmaningen vi står inför är den 
höga standard som regeringen kräver för att öppna 
en vårdcentral. Staten kräver välutbildad personal 
och utrustning. Det måste även finnas ett apotek. 
Fortsätt att be för Laqi.

Utmaningar
Stationerna i östra Etiopien, speciellt i Dire Dawa, 
har uppvisat administrativa brister vilket har med-
fört obetalda statliga skatter och pensionsavgifter. 
EELC har tagit tag i dessa problem och nu sker en 
kontinuerlig inbetalning samt reglering av tidigare 
skulder.

Asella stad har tvingat EELC att upphöra med 
skolavgifter och stationen har genom detta fått 
ekonomiska problem med att betala löner till de 
anställda. Kyrkan har gjort sitt bästa för att lösa 
missförståndet med både lokala och regionala kon-
tor. 

Tacksamhet
Vi vill ta tillfället i akt och tacka ELM-BVs styrel-
seledamöter, nämnden för utlandsmission och alla 
missionsvänner som stöder arbetet i EELC med 
bön och gåvor.

Pastor Dawit Tufa
President EELC

Asella Child and Youth Ministries (ACYM)

År 2015 var ACYMs fjärde verksamhetsår. Vi 
har under året som gått lyckats rekrytera nya 

barn och i januari 2016 har vi 27 barn inskrivna i 
vår dagliga aktivitet; 17 pojkar och 10 flickor. Myn-
digheterna har hindrat oss från att rekrytera fritt, 
vilket har medfört svårigheter att välkomna fullt 
antal barn. Myndigheterna vill även ha kontroll 
och insyn vilket i praktiken leder till att vi får vara 
försiktiga med upplägget. 

Under året tvingades ACYM avskeda en med-
arbetare som arbetat som husmor. Hon var inte 
beredd att ställa upp på ACYMs riktlinjer, vilket 
bland annat innebar att hon tog barnen till andra 
kyrkor på söndagarna. Nu har vi anställt en ny 
husmor som rekryterats från vår kyrka, Etiopiens 
evangelisk-lutherska kyrka (EELC). Totalt har nu 
ACYM nio anställda personer: föreståndare, hus-
mor, kassör, kökspersonal och vakter.

Vi är glada över att under 2015 ha lyckats väl-
komna nya barn och över att ha påbörjat projektet 
med att bygga affärer mot den väg som passerar pre-
cis utanför området. Vi är även mycket tacksamma 

över alla gäster från Sverige. De volontärer som just 
nu finns på plats gör en oerhört värdefull insats. Vi 
har även lyckats ge våra barn det de behöver varje 
dag i form av mat och kläder.

Vi kämpar ständigt med dålig ekonomi och 
kontroll från statliga myndigheter. ACYM drivs 
av en längtan att utföra ett så pass bra arbete att 
våra svenska vänner skall uppleva en tillfredställelse. 
Etiopien som land kämpar med inflation vilket gör 
att allt blir dyrare. Matpriserna går hela tiden upp 
till smärtsamt höga nivåer. 

Sommaren 2015 genomförde vi sportscamp som 
numera har blivit ett fast inslag i vår verksamhet. 
Även om vi inte hade besök från Sverige lyckades vi 
genomföra ett välsignat program. Deltagarna kom 
från olika delar av vårt område. Under dessa veckor 
undervisade vi i ämnen som ärlighet, förlåtelse och 
lärjungaskap. Allt utifrån Guds ord.

Tack för allt stöd i form av böner och gåvor.

Eyob Dinku
föreståndare ACYM

Bröllop i Asella. Eyob Dinku med fru Fikade 

Böcker till bibelskolan i Damot Bossa Boken ”The way of life” av Josef Imberg i bibelskolan i Damot 
Bossa
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Kära Vänner i evangeliets tjänst!
Jag hälsar er med orden från Heb 13:8 Jesus Kris-

tus är densamme i går och i dag och i evighet. Jag vill 
helt kort ge en redovisning av verksamheten vid 
seminariet under det gångna året 2015.

En gedigen utbildning tar lång tid och förbrukar 
en stor summa pengar, material och kraft. Detta 
stämmer även för Asella Lutheran Theological 
Seminary (LTS). Under året har LTS utbildat 8 
studenter från 5 synoder, alla från den etiopiska 
evangeliska-lutherska kyrkan (EELC). Dessa är 
avgångselever som kommer att slutföra sina studier 
i juni 2016.

ELM-BV har orubbligt stått tillsammans med oss 
och bistått både ekonomiskt och personellt. Vi är 
mycket tacksamma för detta trofasta stöd. Henrik 
och Margrethe Højlund erbjöd sig att resa till LTS 
under tre år för att tjäna under några veckor varje 
år. LTS vill framföra ett hjärtligt tack för detta och 
längtar efter liknande upplägg i framtiden. Jonny 
Bjuremo har uppmuntrat och främjat arbetet på 

Lutherska teologiska seminariet (LTS) i Asella

LTS i allmänhet och även öppnat för andra organi-
sationer att komma till LTS. Ett konkret exempel 
på detta är att vi nu har välkomnat Heidi och Evans 
Orori från Svenska Lutherska Evangeliföreningen i 
Finland (SLEF). Vi tackar Herren för denna möj-
lighet och ber att de får permanent arbetstillstånd 
för att tjäna LTS och vår kyrka på alla möjliga sätt.

Scriptura, evangelisk litteraturmission, har gett 
oss stöd i form av böcker, utbildning och översätt-
ningsprojekt för vilket vi är djupt tacksamma.

I juni år 2016 tar nuvarande studenter examen och 
återvänder till sina respektive synoder. I september 
ser vi fram emot att välkomna nya studenter till LTS. 
Vi har redan fått förfrågningar från flera församlingar 
i kyrkan om att bereda plats för studenter.

Avslutningsvis vill jag framför ett stort tack till er 
missionsvänner i Sverige. Fortsätt att be för oss och 
särskilt för våra studenter.

Qes Mekonnen Geremew 
Rektor LTS Asella

Missionssekreterarens rapport

Den evangelisk-lutherska kyrkan i Etiopien, 
EELC, har ett nära och välsignat samarbete 

med ELM-BV. Landet ligger öppet för missions-
arbete och i nuläget har vi förmånen att enkelt och 
fritt besöka vännerna. Det går även relativt smidigt 
att välkomna gäster från Etiopien till Sverige. Detta 
är ett stort tackämne till Gud. Undertecknad besö-
ker landet varje år och har förmånen att i samband 
med dessa besök bese kyrkans arbete.

Mycket glädjande under 2015 var att Svenska 
Lutherska Evangeliföreningen i Finland (SLEF) 
etablerade ett samarbete med EELC. Under lång tid 
har ELM-BV varit den enda internationella sam-
arbetspartnern med EELC. Detta har medfört ett 
tungt och krävande arbete. Nu ser vi med tillförsikt 
på att vännerna från Finland kommer in som en sys-
terorganisation. SLEF har redan (januari 2016) sänt 
missionärer till Etiopien i form av familjen Heidi 
och Evans Orori som kommer att arbeta i Asella. 
Evans, som är prästvigd i den evangelisk-lutherska 
kyrkan i Kenya (ELCK) kommer att undervisa på 
det lutherska seminariet (LTS) i Asella. Heidi plane-
rar att gå in i barn- och ungdomsarbetet.

I september 2015 genomförde ELM-BV ett insam-
lingsprojekt i Sverige under benämningen ”Det 
dubbla bygget”. De insamlade medlen delades lika 
mellan planerat stöd till EELC och ett planerat bygg-
projekt i Addis Abeba. Det som planeras är ett helt 
nytt höghus på kyrkans tomt i huvudstaden Addis 
Abeba. Från byggnaden hoppas man kunna få in 
hyresintäkter som kan påskynda kyrkans utveckling 
mot ekonomisk självständighet. Kyrkan har även 
tagit kontakt med etiopier som bor utomlands för 
att få ekonomiskt stöd, liksom de har uppmuntrat 
sina medlemmar i landet att skänka pengar. 

En grupp missionsvänner, under ledning av 
Bengt Hjort, besökte EELC under hösten 2015. 
Detta besök blev enligt rapporterna lyckat och 
mycket uppskattat av kyrkan. 

EELC kämpar med ekonomin och ser med sorg 
på hur medarbetare lämnar kyrkan för bättre avlö-
nade tjänster. Kyrkan strävar ständigt efter att stärka 
den lutherska identiteten. Här vill ELM-BV ge stöd 
och uppmuntran i form av teologisk utbildning.

Under tre år har Henrik och Margrethe Højlund 
från Danmark tjänat i EELC under några veckor 
varje höst. Vi är tacksamma över denna insats som 
verkligen har uppskattats av vännerna i Etiopien. 
Henrik och Margrethe har undervisat på LTS och 
byggt upp ett tydligt vänskapsband mellan Etiopien 
och Danmark. 

Ur en reserapport från mitt besök i Etiopien 
under april–maj 2015 ges några glimtar. Medrese-
när var tidigare etiopienmissionär Olof Göransson:

Vi landade i Addis Abeba och blev välkomnade av 
kyrkans ledare. Efter välbehövlig sömn inledde vi sam-
talen med kyrkan ordförande pastor Dawit Tuffa. Han 
håller på med en vidareutbildning upp till magister-
nivå. Han studerar ledarskap och organisation. Ytter-
ligare fem ledare i kyrkan går liknande utbildningar. 
Vi stöder kyrkan med anslag just för denna typ av 
utbildning och vi är tacksamma över att dessa resur-
ser kommer till användning. Nackdelen med löpande 
utbildning är att ledarna tvingas sköta sina dagliga 
uppgifter parallellt med studierna. 

Första stoppet på resan blev Meki och den nybyggda 
kyrkan som evangelisten stolt visade upp. I mars 2015 
var det invigning även om en hel del arbete återstår. 

I Wollaita-synoden besökte vi bibelskolan i Damot 
Bossa. Åtta elever fanns nu på plats och ytterligare 19 
är inskrivna, men bor på hemorten Kindo som ligger 
80 kilometer bort. Lärarna reser regelbundet dit för att 
undervisa och löser på så sätt en hel del praktiska saker. 
Glädjande var det att konstatera att de bidrag som 
ELM-BV gett till Damot Bossa kommit till stor nytta 
genom inköp av sängar och madrasser. Vidare har de 
placerat de böcker de fått av Scriptura i biblioteket 
och dessa kommer till stor nytta. Bibelskolan ser sig 
som en viktig del i både Wollaita- och Hadyiasynoden. 
Wollaitasynoden gör ansträngningar för att etablera 
församlingar i närliggande städer. Till dessa nyöppnade 
församlingarna önskar de spik och plåt för att kunna 
bygga kyrkor. 

Nästa stopp blev staden Shone i Hadyia-synoden. 
Församlingen i Shone har fått medel från huvudkon-
toret att bygga en enkel kyrka på en tomt på ungefär 
ett tunnland. Efter 20 år har nu församlingen en egen 
kyrka. När vi anlände var stora delar av medlem-

Studenter vid teologiska seminariet, LTS, i Asella med lärarna Ato Fikru, Olof Göransson och Qes Mekonnen Geremew
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Kenya
Samarbetskyrka:
Evangelical Lutheran Church in Kenya (ELCK)
P.O. Box 44685, 00 100 Nairobi, Kenya
www.elckenya.com

Ärkebiskop
Walter Obare 
bishopobarewa@yahoo.com 

Generalsekreterare
Benjamin Lemosi 
blemosi@yahoo.com 
Telefon: 00254 720 478 141

Bethesda Children Ministries
P.O. Box 2006, Nakuru 20 100, Kenya

Direktor
Elisabeth Gwako
elizabeth.bethesda@gmail.com
Läs mer på: http://fadder.elmbv.se
 https://www.facebook.com/Kids-In-NeeD-269280303142587/?fref=ts

Missionär
Kerstin Nilsson
P.O. Box 23, Chesinende 20 217, Kenya
E-post: kerstin.nilsson@elmbv.se
Mobil:  00254 722 582 558

Hälsning från 
Evangelisk-lutherska kyrkan i Kenya (ELCK)

Den evangelisk-lutherska kyrkan i Kenya 
(ELCK) är lycklig över att arbeta tillsammans 

med ELM. Vi är tacksamma för det stöd ni ger till 
barnhemmet Bethesda och muslim-missionen. Vi 
anser att samarbetet sker på ett respektfullt sätt och 
vi ser fram emot att fortsätta arbeta med ELM och 
att dela de goda nyheterna om vår Herre Jesus Kris-
tus. 

Kerstin Nilsson kommer att gå in i en ny period 
vilket vi är tacksamma för. Hon kommer att arbeta 
med freds- och försoningsarbete i hela ELCK. Tur-
kana, som ligger i nordvästra Kenya längtar efter 
mer konkret missionsarbete. ELCK vädjar till ELM 
att svara på Turkana-folkets rop. Eftersom Kenya 
förbereder sig för val nästa år 2017 i augusti månad 
ber vi ELM att stödja fredsarbete så att vi kan 
genomföra seminarier för att predika fred.

marna i församlingen ute på kyrkans mark och plöjde 
med två oxar. De stannade upp i arbetet torkade svet-
ten och så samlades vi inne i kyrkan. Trots att deras 
egen kyrka inte är färdig så har de sökt upp en ny plats 
för att gå vidare med evangeliet. En evangelist drar 
regelbundet iväg till den nya orten för att predika. 
Församlingen efterfrågade mer undervisning. Hadyia-
synoden har 11 församlingar.

I Asella besökte vi bland annat LTS och fick några 
timmar med studenterna. De var glada över sin till-
varo vid LTS och såg samtidigt fram mot examen i 
juni 2016. Det bekymmer som ständigt lyfts gällande 
LTS är bristen på lärare. Rektor Mekonnen och ato 
Fiqru är de enda som undervisar kontinuerligt. Nytt 
för 2015 var att studenterna fick möjlighet att delta på 
pastorskonferensen (se nedan). 

År 2015 ordnades pastorskonferensen i Addis Abeba 
27 april – 1 maj. Konferensen är ett samarbete mel-
lan EELC, ELM-BV och Scriptura. Femtio pastorer 
och evangelister deltog och Olof Göransson och Henrik 
Højlund undervisade tillsammans med rektor Mekon-
nen och pastor Befekadu Borena.

Direkt efter konferensen tog kyrkans årsmöte vid. 
Allt var väl förberett och delegater från kyrkans alla 
sex synoder samt alla verksamhetsgrenar fanns på plats. 

Ordning och reda i kallelser och dokument ingav för-
troende och visar på stabilitet. Vid årsmötet lyfte man 
upp det som fungerar bra och varje ansvarig person 
gav såväl muntlig som skriftlig rapport. Man tog även 
upp frågor om missförhållanden. Under 2015 fanns 
mycket stora bekymmer i Östra synoden. Stationsfö-
reståndaren i Dire-Dawa har suspenderats och en ny 
person, med stort förtroende i kyrkan, har tillsatts. Det 
gäller bland annat uteblivna utbetalningar till skatt 
och pensioner samt privata lån och krediter som tagits 
i kyrkans namn. EELC tar tag i problemen och gör en 
utredning för att gå tillrätta med alla oegentligheter. 

Vid årsmötet gavs också stort stöd för byggprojektet i 
Addis Abeba, och efter årsmötet framförde EELCs sty-
relse sitt tack till ELM för den planerade insamlingen 
Dubbla bygget.

Besöket var på allt sätt välsignat och givande. EELC 
har stora möjligheter att gå vidare till nya områden i 
Etiopien. Allt arbete syftar till att rädda människor 
till syndernas förlåtelse och evigt liv. ELM-BV får stå 
med i detta viktiga arbete. Tack för uppmuntran och 
förbön i min tjänst!

Jonny Bjuremo 

Nybyggd enkel kyrka i Shone, Hadyiasonoden

Biskopar och andra ledare i ELCK
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Kyrkan har nu valt flera funktionärer till att tjäna 
vid kyrkans huvudkontor i Nairobi. Samtidigt vill 
vi verkligen satsa på en harmoni i hela ELCK. 

Vi hoppas även att barnhemmet Bethesda i 
Nakuru blir en brygga till barnhemmet i Asella i Eti-
opien. På så sätt kommer ELCK och EELC närmare 
varandra och kan utbyta erfarenheter till allas glädje. 

Vi ber och hoppas på många år av välsignat sam-
arbete mellan ELCK och ELM. Må Gud välsignas 
oss alla.

Benjamin Lemosi
Generalsekreterare ELCK

Folket i Kalemungerok, Turkana, ropar efter missionärer

Lutheran Healing Spring Ministry (LHSM), Rapport
”Om möjligt, så långt det beror på dig, lev i fred med alla människor.” Rom 12:18

Kerstin undervisar om fred och försoning på Ogango

Det är vår bön att var och en i Kenya, i städerna, 
på landsbygden, inom olika etniciteter och 

stammar, rika och fattiga, arbetare och arbetslösa, 
kristna och hedningar skall leva i fred och harmoni 
med varandra inom vårt land.

Mycket arbete har utförts, men inte så mycket har 
visat sig i resultat. Det som har uppnåtts är ändrade 
attityder bland folket. 2015 var ett år som hade sina 
unika utmaningar i vårt arbete. Lutheran Healing 
Spring Ministry (LHSM) stod inför allvarliga eko-
nomiska utmaningar som hotade organisationen. 
De flesta av gruppmedlemmarna blev trötta, upp-
givna och utbrända.

LHSM lyckades inte uppnå sina mål 2015 på 
grund av ekonomiska begränsningar. De flesta av 
de planerade verksamheterna kunde inte äga rum 
och sköts upp till 2016. Vi tog större delen av 2015 
för att bygga upp förtroendet inom gruppen. 

En annan utmaning som möter LHSM är kon-
flikten inom ELCK. Allvarliga sprickor inom 

ELCK innebär att ELCK hotas av upplösning om 
inte åtgärder vidtas.

Eftersom LHSM inte kunde samla kyrkomed-
lemmar och ledare från ELCKs olika församlingar, 
och undervisa i helande, förlåtelse och försoning, 
kunde vi endast svara på individuella önskemål från 
enskilda stift eller församlingar. Vi vill tacka ELM 
för ekonomiskt stöd som möjliggjort för oss att 
genomföra dessa aktiviteter.

Den första samlingen av detta slag hölls på Ate-
mostationen för äldste, ledare och ungdomar från 
Sjöstiftet. Detta ledde till att flera församlingar 
skickade förfrågningar om vår medverkan.

Vi lyckades genomföra andra samlingar i Keny-
oro i Sydvästra stiftet och i Kanyango i Sjöstiftet. 
Två samlingar genomfördes för studenter vid 
Chesinende flickskola. 

Mot bakgrund av ovanstående är det vår överty-
gelse att kyrkan och samhället behöver andlig res-
taurering och det första steget är att erkänna Gud 

i vårt arbete. Han är en Gud som vill ordning och 
försoning. Med djärvhet och uppriktighet i hjärtat 
kan vi nu närma oss honom som ansvarar för upp-
draget. Han själv kan och vill fullgöra sin uppgift 
på jorden nämligen att se till att lärjungaskapet full-
bordas och att föra människor till Kristus för evig 
frälsning.

När vi påbörjar år 2016 planerar LHSM att 
genomföra två uppföljningssamlingar i Kenyoro 
och Sondu. Deltagare i dessa tidigare samlingar 
nämnde saker som boskapsstöld, etnicitet, fattig-
dom, ungdomar, egenintresse och uppmaningar 
från politiska ledare, när landet närmar sig natio-
nella val, som nyckelfrågor vilka utlöser konflikter.

LHSM fokus perioden 2016–2020 är att bygga 
en hållbar fred som svar på lokala behov. Det har 

också gjorts en kartläggning av konflikter i ELCK 
vilket resulterat i följande. Det råder allvarliga miss-
förstånd bland ELCKs kristna i Pangani och Kap-
tembwa församlingar. Valet 2007 innebar mycket 
våld och konflikt. Fortfarande lever många i rädsla 
över att detta skall upprepas i kommande val. 

Vi ser fram emot ett fortsatt stöd från ELM som 
är vår viktigaste partner i helande och försoningsar-
betet. Paulus talar om hur viktigt det är att kristna 
bröder och systrar ger stöd till varandra.

Vi ber att Gud ger oss beskydd och ger oss tro 
på hans väldiga makt. Medan vi väntar på att Jesus 
skall komma tillbaka arbetar vi frimodigt vidare. 

Broder Samuel Odhiambo 
LHSM samordnare.

Bethesda Children Ministry (BCM), Nakuru

Året startade med en stor framgång genom att 
vi kunde ta emot 68 barn dagtid i vår skola. Vi 

har anställt ytterligare en utbildad lärare, Alice, som 
leder denna verksamhet. På barnhemmet bodde det 
33 pojkar i början av året, men i nuläget är det endast 
29. En pojke har vi lyckats väl med och han har flyt-

tat hem medan en annan pojke har hoppat av och 
återvänt till gatan. 23 pojkar har lämnat barnhem-
met men ingår i vårt uppföljningsprogram. 

Vi är totalt 11 anställda på barnhemmet. Våra 
aktiviteter under året som gått har varit följande:
• vi har lyckats rekrytera barn från Sobea, ett slum-
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området som ligger på gångavstånd från BCM. 
Dessa kommer dagtid och får mat, undervisning 
och vägledning. De är unga och saknar i de flesta 
fall anhöriga som kan ta hand om dem. 

• gästhuset har färdigställts så att vi nu kan hyra ut 
rum och få inkomst.

• BCM har ett tillfredställande samarbete med 
yrkesskolor i omgivningen där våra äldre pojkar 
kan gå yrkesutbildning.

• vi följer på ett noggrant sätt de pojkar som skrivs 
ut så att de går vidare till högre utbildning.

• BCM arbetar kontinuerligt med olika typer av 
handarbete för att dels få en inkomst och dels 
göra BCM känt ute på olika marknader.

• personalen erbjuds regelbundet utbildningar för 
att kunna blir bättre utrustade i sina respektive 
tjänster.

• vi söker även ständigt efter inkomster från olika 
organisationer.

• BCM odlar mer och mer sin egen mat. Syftet är 
att bli helt självförsörjande inom en snar framtid.

• vi samlar medel till att kunna investera i en ny 
minibuss som kan rymma alla som finns på barn-
hemmet.

Till slut vill jag framföra ett stort tack till er alla!

Lucy Siele
ordförande BCM

Barn på BCM med direktorn Elisabeth Gwako

Jonny Bjuremo och personalen på BCM

Missionssekreterarens rapport

ELCK markerar tydligt att ELM-BV var först på 
plats i Kenya. Kyrkan är noga med att konstatera 

detta historiska faktum. Även om kyrkan i nuläget 
har många samarbetspartners från olika länder står 
ELM-BV och Sverige i en särställning.

ELCK växer i flera områden i landet. Kenya ligger 
öppet för mission och kyrkan längtar efter att nå 
vidare till platser som inte fått ta emot evangeliet. 
Kyrkan önskar att ELM-BV kommer med till nya 
onådda platser. 

ELCK blöder av interna strider. Kampen står 
mellan några av kyrkans ledare. Samtidigt vet vi av 
kyrkohistorien att arbetet i Guds rike kombineras 
av kamp och seger. Många medarbetare i ELCK 
utför ett mycket gott arbete. Outtröttligt kämpar 
de vidare i sitt uppdrag att förkunna syndernas för-
låtelse i Jesus namn. Vi inom ELM önskar att stå 
med i denna positiva utveckling i bön och stöd. 

På ELCKs huvudkontor i Nairobi finns bland 
andra kyrkans ärkebiskop Walter Obare, generalse-
kreterare Benjamin Lemosi och det centrala stiftets 
biskop John Kispan. ELCK genomförde ett års-
möte i slutet av mars där val av generalsekreterare 
och kassör för kyrkan genomfördes. Årsmötet var 
bitvis stökigt och området bevakades av beväpnade 
vakter. Valen genomfördes och kyrkan är nu lagligt 
registrerad hos de statliga myndigheterna. Det som 
återstår är val av ny ärkebiskop. ELCKs konstitu-
tion säger att en ärkebiskop skall inneha doktors-
grad samt ha tjänat som biskop i fem år. Detta gör 
att det egentligen bara finns en reell kandidat till 
ärkebiskopsposten.

Flera unga medarbetare har anställts på huvud-
kontoret och i samtal med dem framkom att de ser 
med stor tillförsikt på framtiden. Kontakter med 
den så kallade oppositionen pågår och man är över-
tygad om att den nuvarande oron och splittringen 
kommer att lösas.

Det är glädjande att se att ELCK använder de per-
soner som ELM bekostat utbildning för. Det gäller 
John Kissinger, tidigare föreståndare på Bethesda 
Children Ministry, BCM, Lucy Kirui, nuvarande 
ordförande på BCM och James Aaera, lärare på 
NLC, Neema Lutheran College (tidigare MLTC). 

John Kissinger arbetar som konsult åt ELCK för att 
kontrollera att de projekt kyrkan driver med medel 
från utlandet fungerar. Lucy Kirui är invald i kyr-
kans styrelse för utvecklingsarbete.

Bethesda Children Minstry (BCM), 
Nakuru
Det bor i nuläget 28 pojkar på BCM. Dessa får stöd 
via ELMs fadderprogram, KIND. Varje morgon 
serveras te och mjölk. Mitt på dagen utspisas poj-
karna med lunch och på kvällen en rejäl middag. 
Logementen är rena och sängarna bäddade. Poj-
karna går i en skola som finns på promenadavstånd 
från BCM. De är hemma hos sina släktningar tre 
månader under året; april, augusti och december. 
Övrig tid av året tillbringar de på barnhemmet. 

Under dagtid, när pojkarna är i skolan, kommer 
det 70 yngre barn till BCM. De kommer från ett 
närliggande slumområde. De får mat, kläder och 
undervisning på BCM. Under 2016 räknar BCM 
med att ta in ytterligare 20 av dessa yngre barn efter-
som behovet är enormt. För att ge de yngre barnen 
goda förutsättningar har BCM byggt två nya hus 
med totalt fyra klassrum och anställt två nya lärare. 
BCM planerar även en ansökan om tillstånd att 
bedriva godkänd skolundervisning för dessa barn. 

ELM har här en välsignad uppgift att på ett 
effektivt sätt nå många unga kenyaner med evang-
eliet. Kyrkan har sett och förstått att barnhemmet 
Bethesda i Nakuru har god struktur som man vill 
använda på fler platser. 

Kerstin Nilsson och fredsarbetet
Kerstin Nilsson är ELMs missionär i Kenya och 
har arbetat många år i landet. Under 2015 var hon 
i tjänst för ELM och Svenska Lutherska Evangeli-
föreningen i Finland (SLEF). Under året har freds- 
och försoningsarbetet som Kerstin verkat inom de 
senaste åren gått mer på sparlåga. Kerstin har haft 
uppgifter som handledare för volontärer, i skola och 
i församlingsbesök med mera. (Läs mer i Kerstins 
rapport nedan.)

Under hösten 2015 förlängdes Kerstins period 
med ytterligare två år och det planerades för att 
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hon ska arbete åt ELCKs huvudkontor, men fort-
satt med freds- och försoningsarbete. 

Muslimmission
ELM ger ett årligt stöd till muslim-mission i ELCK. 
Enligt uppgifter så bedriver kyrkan ett arbete i all 
tysthet. Vi får inte så mycket information och vet 
inte vad som händer på detta område. Kenyas 
befolkning, särskilt den kristna delen, lider under 
svår förföljelse i vissa delar av landet. Vi ber särskilt 
att våra vänner skall välsignas med fred och ro. Flera 
terrorattacker har drabbad de norra delarna av lan-
det och oron är stor att det kommer att upprepas. 

Turkana
Under ett besök i Kenya i november 2015 besökte 
missionssekreterare Jonny Bjuremo, tillsammans 
med missionärerna Kerstin Nilsson och Rut Åbacka 
(SLEF) ELCKs nordvästra stift Pokot. Huvudort i 
stiftet är Kapenguria, där kyrkan driver en bibel-
skola med cirka 35 studerande. Turkanaområdet 
utgör en del av stiftet. 

Människorna i Turkana är ett nilotiskt nomad-
folk som lever utspritt i ett ökenområde i nordvästra 

Dop i Turkana

Barndop i Turkana. Guds barn jag är!

Kenya. De är drygt 800 000 till antal och ytterst få 
har nåtts av evangeliet. Området gränsar i väst till 
Uganda och Sydsudan, i norr till Etiopien och i öster 
till Samburudistriktet. Turkana har ett eget språk 
med hela Bibeln översatt men saknar övrig litteratur. 
Folket i Turkana har traditionell afrikansk religion. 
Polygami och kvinnlig omskärelse är vanligt. 

Turkana har sedan länge legat i strid med gran-
narna i syd, Pokot. Spänningarna mellan stam-
marna handlar framförallt om boskapsstölder. Mot-
sättningarna mellan grannfolken gör att det varit 
svårt för evangelister från Pokot att verka i Turkana. 

Just nu finns det 6 församlingar och knappt 1 000 
ELCK-medlemmar i Turkana. Området, som är 
mycket stort, har endast en pastor, fem evangelister 
och två diakonissor som är under utbildning. 

I samtal med ELCKs ledning om önskemål och 
behov i kyrkan uppkom Turkana som ett akut 
ärende. Folket i Turkana har under en längre tid 
vädjat och bett om utökat stöd från ELCK centralt. 
Kan detta vara något för ELM? Kan vi gå tillsam-
mans med ELCK till Turkana?

Jonny Bjuremo

År 2015 var mina uppgifter fortfarande förso-
ningsarbete, stöd för volontärer och övriga 

vanliga uppgifter för en missionär. Men försonings-
arbetet hade inte mycket fart. Och volontärerna 
åkte hem, Amanda Mattsson som den sista, i slutet 
av maj.

Undervisningen i Life Skills, livskunskap, tog jag 
över när Amanda reste hem. Det har sedan varit 4 
lektioner per vecka fram tills läsårets slut. Ett viktigt 
ämne som förhoppningsvis hjälper ungdomarna att 
bättre förstå sig själva och andra och att ta vara på 
relationerna med andra.

Övrig tid har jag gjort lite allt möjligt och ingen-
ting. Församlingsbesök, tillfälliga undervisnings-
pass för kvinnor eller ungdomar. 

Under sommarmånaderna och hösten funderade 
jag också på om jag skulle gå in i en ny period eller 
ej. I slutet av september hade jag kommit fram till 
att jag skulle svara ja. Missionssekreterarna Jonny 
Bjuremo, Benedikte Nilsson och jag hade flera sam-
tal om vad som skulle ingå i min tjänst. Fortfarande 
är försoningsarbetet huvudsyssla för den nya perio-
den men utformningen är oklar. ELCK har önskat 
att jag arbetar i hela kyrkan.

I vårt försoningsarbetsteam, Lutheran Healing 
Spring Ministries, LHSM, har vi under året försökt 
reda upp ekonomin. Vi har också saknat resurser 

för större insatser och dessa två faktorer har gjort att 
aktiviteten varit låg. Ett antal teamträffar har vi dock 
haft då medlemmarna kommit trots att reseersätt-
ning och mötesarvode inte betalats. I början av april 
och början av augusti höll vi en HWEC workshop 
på Chesinende Secondary School, två av tre delar i 
april med repetition och del tre i augusti. Rektorn var 
mycket glad för undervisningen och jag tror att även 
eleverna fick med sig en del även om de längtade hem 
eftersom det var i slutet av terminerna. 

Att få ha missionsvännerna som medarbetare i 
förbönen är mycket värdefullt och roligt och bra. 
När jag kom till Sverige var det flera som kom och 
sa att de kände att de var med genom de mail jag 
skickade. 

Året har också präglats av avskedet av min mor 
som dog påskafton. Och förlusten av min kenyan-
ska mamma i mitten av augusti. 

Totalt har jag under långa perioder upplevt att 
jag inte haft meningsfull sysselsättning det här året. 
Men årets sista två månader blev bättre eftersom 
det hände mera och Sverigeresan närmade sig. Mis-
sionssekreterare Jonny Bjuremo besökte Kenya för-
sta halvan av november och vi gjorde bl a en resa till 
Kapenguria och Nordvästra stiftet. Jag gjorde ett 
par besök i Nairobi för att få klart med förnyelsen av 
mitt arbetstillstånd. Jag hoppades också få lite mer 

Hälsning från Kerstin Nilsson 
2015 – ett år med beslutsångest och avsked
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Peru
Samarbetsorganisation:
Misión Evangélica Luterana (MEL)
Apartado 4, Chicalyo, Peru
E-post: steffenbmadsen@gmail.com

Samarbetskyrka:
Iglesia Evangélica Luterana de Chiclayo (IELCH)

President 
Kate Idrogo Vasques
Kontakt via MEL

Missionärer
Steffen Baagø Madsen
steffenbmadsen@gmail.com

Christina Ambrosen
christina.ambrosen@gmail.com

Filip Ambrosen
filip.peru@gmail.com

Jan Ulrik Smetana
janne.smetana@elmbv.se

Ann-Charlotte Selander Smetana
ann-charlotte.smetana@elmbv.se

Missionssekreterarens rapport

Missionsarbetet i Chiclayo

Under året har den evangelisk-lutherska kyrkan 
i Chiclayo (IELCH) fortsatt sitt arbete i de 

olika församlingarna i Las Brisas, Las Lomas och 
San Antonio. 

Vår missionär Steffen Baagø Madsen och hans 
hustru Kate välsignades den 30 april med en liten 
dotter. Steffen har gjort ett gott arbete i försam-
lingen i Las Brisas som under året fått ett uppsving. 
Nu finns det en levande ungdomsgrupp med aktiva 
ledare som också tar stort ansvar för församlingens 
regelbundna gudstjänster. Kyrkbygget i Las Brisas 
går framåt. Planen är att ha ett hus på tre våningar 
med kyrkolokal nere och församlingslokaler uppe. 
Dessa lokaler kan hyras ut som lägenhet eller använ-
das som café. Man är gott på väg med byggnatio-
nerna och räknar med att ha kyrkolokalen klar för 
användning innan sommaren 2016. 

Kerstin Nilsson. Skall jag köra höger eller vänster?

klarhet i hur mitt arbete med fred och försoning i 
hela kyrkan ska se ut. Tre dagar i Eldoret som en av 
ledarna vid en Training of Facilitators för HWEC 
blev en god påminnelse om Guds godhet och hur 
bra HWEC-konceptet är.

Helgen kring första advent var vi på ett under-
visnings- och familjebesök i Maralal och första hel-
gen i december var jag och Winny Tonui i Manga 
settlement på synodmöte och undervisade lite ur 
HWEC. 

Att avsluta året i Sverige och fira jul med familjen, 
delta i advents- och julgudstjänster och sjunga i kör 
var bra.

Problemen inom ELCK finns kvar, det talas inte 
lika högt/offentligt om det och på gräsrotsnivå för-
söker man fortsätta arbeta. Behovet av försonings-

arbete är stort. Ett besök i det nya Nyamira stift i 
november gjorde att jag började tänka att det vore 
bra att fokusera på ett stift i taget. Och då gärna 
börja i Nyamira för att förhoppningsvis få bättre 
relationer när de nya strukturerna byggs upp. Även 
Nordvästra stiftet har uttryckt en önskan om hjälp 
med försoningsarbete eftersom det varit våldsamhe-
ter mellan pokotstammen och turkanafolket. Och 
i Centrala Stiftet finns önskan kvar att vi ska ordna 
en workshop för präster och pastoratsledare. 

Det är min förhoppning och bön att Herren ska 
leda min väg också i arbetet framöver. 

När tiden är inne kommer Han att lägga struk-
turerna på plats. Han, bara Han kan förändra våra 
hjärtan. Så vill jag arbeta så som jag ser möjligt i 
visshet om att Han leder och ändrar.

Kerstin Nilsson

Familjen Ambrosen; Christina, Philip, Elisabeth och Daniel
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Församlingen i Cerropón låg nere större delen 
av 2015. Det evangeliserande arbetet där har inte 
utvecklats som förväntat och det saknas ledare som 
kan driva arbetet inifrån. Det sista året har en av 
kyrkans pastorer Harold Llontop försökt att uppe-
hålla arbetet genom att besöka dem och ha bibelstu-
dium och andra samlingar. I kyrkans lokaler bedrivs 
också en privat förskola som en församlingsmedlem 
ansvarar för. IELCH vill avvakta ytterligare och se 
om arbetet kan bära mer frukt och församlingen 
kan få fotfäste i Cerropón innan de beslutar om en 
eventuell nedläggning av arbetet där. 

Församlingsplanteringen i byn Luya är tungt och 
tålamodskrävande, men församlingen i San Anto-
nio arbetar uthålligt och troget. Ett team besöker 
Luya två dagar i veckan, på torsdagar för hembesök 
och på söndagar för en enkel gudstjänst. Teamet 
vittnar om att de verkligen känner en öppenhet för 
evangeliet i Luya vilket driver dem att fortsätta trots 
att det ibland känns tungt och svårt. 

I januari 2015 hölls kyrkans årliga sommarläger i 
Bagua, en by vid djungelns kant. Ett 40-tal personer 
från Chiclayo och Piura tog del av bibelundervis-
ning, samtal kring evangelisation, lekar och gemen-
skapsbyggande aktiviteter samt relationsskapande 
aktiviteter med byborna i evangeliserande syfte. 
Undervisade gjorde kyrkans pastorer, unga predi-
kanter samt vår missionär Steffen Baagø Madsen. 
Under det peruanska sommarlovet arrangerade 
kyrkan också sina årliga evangeliserande barnlä-
gerdagar. Alla församlingar i Chiclayo inbjöd till 
ett par dagars samlingar i de olika kyrkorna med 
undervisning, sång, gemenskap, lekar och aktivi-

teter. Dessutom arrangerades barnläger i Luya där 
man bedriver församlingsplanterande arbete. Temat 
för detta års barnläger var: ”Quien soy?” (”Vem är 
jag?”). Undervisningen fokuserade på att vi av nåd 
får vara Guds barn i Jesus Kristus. Drygt 300 barn 
fick under dessa dagar höra evangeliet. Kyrkans 
ungdomar, som också hade sommarlov, var väldigt 
engagerade i arrangemangen. Några av dessa ung-
domar åkte upp till Piura för att också tillsammans 
med församlingen där arrangera liknande barnlä-
gerdagar.

Nya missionärer i Chiclayo
I mars 2015 avslutade Jan Ulrik och Ann-Charlotte 
Smetana sina språkstudier i södra Peru och flyt-
tade tillsammans med sina barn till Chiclayo. Med 
dem följde också Arvid Birgersson som var ute som 
volontär för att hjälpa barnen med skolan. 

Ann-Charlotte skriver: ”Vår första tid i Chiclayo 
har varit spännande. Att bygga upp ett liv här som 
individ, par och familj. Det är med stor glädje och 
förundran, ibland frustration, trötthet, oro och glädje 
när det gäller barnen, som vi har börjat vårt arbete 
här i Chiclayo. Samtidigt har vi fått se Guds trofasthet 
och kärlek så tydligt den här första tiden. Det har tagit 
sin lilla tid att hitta sin plats för oss allihop. Barnen 
har växlat med skolgång i svenska och peruanska sko-
lan, där de mer bara varit åhörare och inte deltagit så 
aktivt i skolarbetet. Det har varit tufft ibland, men 
jag tror det har varit nödvändigt. Både för språket och 
den sociala biten. Både Cornelia och Adam går nu i 
tonårsgruppen i San Antonio. Cornelia har nyligen 
kommit med, och det har inneburit ett lyft för henne. 

Hon har där träffat två likasinnade. Filip sportar för 
fullt, både fotboll och taekwondo. Vår hemförsamling 
i San Antonio har tagit emot oss med stort tålamod, 
kärlek och tillgivenhet. De är ett härligt gäng! Våra 
lokala handledare har varit mycket lyhörda för våra 
behov och har uppmuntrat oss i vårt arbete. Steffen 
har hjälpt oss mycket med praktiska saker! Vi hittade 
ganska snabbt ett hus som vi trivs bra i, även om det 
ibland skulle behövas ytterligare ett rum där vi kan ha 
samlingar och ta emot mindre grupper.”

Ann-Charlotte och Jan Ulrik fick så under året 
komma in successivt i sina uppgifter. Till lokala 
handledare utsågs Merci och Isabel Gomez, pas-
torsparet i San Antonio, och församlingen i San 
Antonio utsågs till Smetanas hemförsamling. Där 
hjälper Ann-Charlotte till med barnklubb och sön-
dagsskola och Jan Ulrik finns med och har bibel-
studium och predikar. De har också fått hjälpa till 
i ungdomsarbetet och lägerverksamhet. Smetanas 
har också uppgifter i de andra församlingarna, Jan 
Ulrik predikar och har bibelstudium och Ann-
Charlotte hjälper bl.a. till i kvinnogruppen i Las 

Brisas. Jan Ulrik finns också med i IELCHs pastors-
råd och fungerar som mentor för kyrkans kaplan 
och andlige ledare Emanuel Delgado Escalante. 
Enligt kyrkans önskemål så är Smetanas huvud-
uppgift att stödja församlingsplanteringen i Luya. 
Hit åker Janne varje torsdag för hembesök och 
gudstjänster på söndagarna. Ann-Charlotte följer 
ofta med och deltar i hembesöken och har barnsam-
lingar vid gudstjänsterna. 

Arvid Birgersson och Adam Smetana i Lima Ida och några av ungdomarna i Las Brisas

Bioevangelisation Chiclayo

Evangeliserande barnläger i Luya
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Jan Ulrik berättar: ”I Luya bor knappt tusen per-
soner. Vi stannar vid Tanas hus, slår oss ner i hans 
trädgård som består av ett jordgolv, några stolar och ett 
bord som står under ett enkelt, svalkande tak. Tanas 
hem fungerar som samlingsplats för missionsarbetet 
i Luya och på söndagarna som ”kyrka” då det firas 
en enkel gudstjänst. Men idag är det torsdag och vi 
ska lyfta fram bibeltexten i Johannesevangeliets tredje 
kapitel om Nikodemus, han som kom till Jesus på nat-
ten. Jag predikar kort utifrån texten, Merci ber för 
Luya. Sedan beger vi oss ut i byn, Mercis fru Isabel 
och hennes mor Julia går för att besöka några kvinnor. 
Merci och jag söker upp några män i byn. Vi börjar 
med att besöka Pedro, en man med pondus. Hans hem 
är väl inrett och han har inflytande i byn. Hit kommer 
vi varje torsdag. Jag frågar honom vad det betyder att 
få besök och jag är lite spänd på svaret, ”– Tycker han 
att vi tränger oss på?” Men Pedro berättar att det är 
med glädje han tar emot oss.” 

Församlingsplantering i Piura
När nyplanteringsarbete i Piura, 3 timmars buss-
resa norr om Chiclayo, satte igång under hösten 

2013 så var det tre missionärsenheter som bosatte 
sig i Piura. Familjerna Moesgaard-Christensen och 
Ambrosen från Danmark som båda var ELM mis-
sionärer och Henrik och Patty Christopherson från 
USA, missionärer för World Mission Prayer Lea-
gue. Uppstarten var svår på många sätt, men Gud 
är stor och vi kan idag se hur Herren genom allt det 
svåra har välsignat nyplanteringsarbetet och att det 
nu finns en liten kärna av trogna gudstjänstbesökare 
som känner ansvar för arbetet vidare. Paret Chris-
topherson lämnade Peru i mars 2015. 

Thomas och Anne-Dorthe Moesgaard-Christen-
sen arbetade främst med studentarbete och under 
våren 2015 registrerades verksamheten under den 
nationella studentorganisationen AGEUP som 
nu driver verksamheten vidare. Tyvärr tvingades 
familjen Moesgaard-Christensen lämna Peru i mit-
ten av 2015 av familjeskäl. Detta gjorde att familjen 
Ambrosen plötsligt stod ensam kvar i detta arbete 
efter att de under sommaren varit hemma i Dan-
mark på sin mittperiodsvistelse. De har gjort ett 
fantastiskt arbete. Filip leder församlingen och 
predikar en del. Numera finns det ett utbyte där 

pastorer och predikanter från Chiclayo regelbundet 
besöker Piura vilket gjort att relationen med kyrkan 
i Chiclayo har stärkts avsevärt. Under veckorna gör 
Filip hembesök och har bibelstudium med olika 
män. Christina har bibelstudium med kvinnor en 
gång i veckan och tillsammans med två kvinnor i 
församlingen Luz Maria och Martha driver hon en 
aktivitetskurs för kvinnor där de gör något krea-
tivt och fikar tillsammans och har sedan en andakt. 
Under våren 2015 bakade man och under hösten 
gjorde man juldekorationer. Denna kvinnogrupp 
är mycket uppskattad och via gruppen skapar man 
relation till många kvinnor och får samtidigt dela 
evangeliet rent konkret.

Varje fredag har Filip och Christina en barn-
klubb. En grupp av fyra-fem trogna familjer kom-
mer på söndagsgudstjänsterna och har ett stort 
engagemang för församlingen och för att evangeliet 
ska spridas i Piura med omnejd. Nu planerar de för 
att starta medlemskurs. De skulle också behöva 
hitta en annan lokal för verksamheten. Även om 
den lokal de använder nu är fördelaktig på många 
sätt så känner de sig begränsade eftersom de hyr 

ovanvåningen av en restaurang och inte kan sätta 
upp skyltar och inbjuda till kyrkans verksamhet på 
det sätt som vore önskvärt.

Volontärer
Under 2015 har det också funnits både danska och 
svenska volontärer i Chiclayo och Piura. Dessa 
volontärer har haft som huvuduppgift att undervisa 
och hjälpa missionärsbarnen med skolgången, men 
ofta har de också kunnat hjälpa till med andra saker 
i församlingsarbetet och vara till uppmuntran för 
missionärerna. Under våren fanns två danska volon-
tärer i Piura: Ruben och Ruth Elise Hedelund och 
i Chiclayo fanns Arvid Birgersson. Under hösten 
tog Ida Gustafsson över arbetet mer missionärsbar-
nen i Chiclayo medan Milka Kofoed-Jespersen och 
Lærke Thams Nord Hansen arbetade med missio-
närsbarnen i Piura.

Att ställa frågorna oftare än att ge 
svaren
Under 2015 har vi arbetat för ökad självständighet 
för den evangelisk-lutherska kyrkan i Chiclayo 

Deltagare vid kyrkans sommarläger i Bagua i januari Christina Ambrosen på bakkurs i Piura
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Indien

Missionssekreterarens rapport

(IELCH). Kyrkan är 9 år gammal och ännu inte så 
stor, men det känns väldigt spännande att kyrkan 
redan nu får fundera på hur man står på egna ben 
oberoende av missionsorganisationerna. Kyrkan är 
fattig och även om vi gått in med mycket mindre 
organisation jämfört med hur vi gjort och gör i 
våra afrikanska missionsländer, så är det ändå svårt 
för kyrkan att klara sig helt utan ekonomiskt stöd 
från oss. Men när det gäller ledarskap och ansvar 
är det viktigt att kyrkan redan nu får växa och ges 
utrymme att få mogna.

För oss som mission handlar det till stor del om 
att ställa frågorna – oftare än att ge svaren. Hur vill 
ni ha det? Hur vill ni nå vidare? Vad vill ni ha för 
hjälp av oss? Vad vill ni använda missionärerna till? 
Det handlar också om att vi tvingas släppa en del 
av kontrollen och låta dem få ta beslut, även om 
vi kanske tycker att besluten inte är så kloka alla 
gånger. Parallellt med detta är det viktigt att ge stöd 
i denna process och här är våra missionärer till stor 
hjälp genom ledarträning, uppmuntran, vägled-
ning och coachning. 

Under året har en arbetsgrupp bestående av 
representanter från IELCH, WMPL och ELM 
arbetat med ett trepartsavtal mellan kyrkan och det 
två missionerna. Målsättningen var att detta skulle 
undertecknas i samband med överläggningarna 
i november, men tyvärr nådde vi inte ända fram. 
På plats i november var missionssekreterarna Rakel 
Smetana, Helene Koefoed-Jespersen (ELM Dan-
mark) och Henrik Nilsson (ELMs styrelse). Vi fick 
välsignade dagar tillsammans med IELCHs styrelse 
och representanter från WMPL. I samband med 

överläggningarna blev en av kyrkans tidigare pas-
torer Merci Gomez officiellt upptagen och erkänd 
som pastor i hela IELCH och det var en stor hög-
tid. Efter överläggningarna åkte ELM-delegationen 
tillsammans med missionärer och volontärer till 
en avkopplande plats norr om Chiclayo för några 
dagar av undervisning, gemenskap och vila. 

Besök från Peru
Under maj-juni 2015 hade vi förmånen att ha gäster 
från Peru här i Sverige. Harold Llontop, IELCHs 
president, och Mariela Bensus, sekreterare i kyrkans 
styrelse, vistades i Sverige och Danmark i närmare 6 
veckor och fick besöka föreningar, ungdomsgrup-
per, caféer, skolor, daglediggrupper med mera, för 
att berätta sina personliga vittnesbörd och berätta 
om kyrkans arbete i norra Peru. Besöket var väldigt 
uppskattat var de än kom och trots språkliga kom-
munikationsproblem så lyckades de skapa relation 
med missionsvännerna och bidra till att missions-
arbetet i Peru kom något närmare oss här hemma. 
Stort tack till alla före detta missionärer och andra 
ute i föreningarna som engagerade sig för att detta 
besök skulle bli bra för alla parter. Besöken blev till 
ömsesidig välsignelse. 

Fler missionärer till norra Peru
Under 2015 pågick också ett rekryteringsarbete för 
att få ut nya missionärer till norra Peru. Målsätt-
ningen var att kunna skicka ut en ny enhet under 
2015 men detta lyckades vi tyvärr inte med. Vi ber 
och arbetar för att kunna skicka ut nya missionärer 
under 2016. 

Rakel Smetana

Efter ett år av ”timeout” och utredning gällande 
ELMs missionsarbete i Indien så sändes än en 

gång en delegation till Tuni i Andhra Pradesh i 
sydöstra Indien för att besöka våra vänner där. 
Tiden 2–11 februari 2015 gjorde därför missions-
sekreterare Rakel Smetana, vice ordförande i 
NUM Benedikte Nilsson och missionsledare Erik 
J Andersson en resa till Indien. Syftet med resan 
var undersöka vilka möjligheter som finns för 
fortsatt missionssamarbete med Bethesda Luth-
eran Ministries (BLM) och vi hade med oss en rad 
frågor som vi skulle försöka få besvarade.

Att komma till Tuni var gott. Vi blev väl mot-
tagna och omhändertagna av framförallt pastor 
Moshe Badda (BLMs ledare), men även andra. 
Liksom vid tidigare besök visade det sig tydligt att 
det ligger djupt i den indiska kulturen att ta hand 
om sina gäster. Syftet med resan hade kommuni-
cerats och mottagits väl. Moshe hade gjort upp ett 
program i förväg som innehöll både gott om tid för 

samtal, men också besök i BLMs verksamhet och i 
övrig verksamhet Moshe är involverad i. Program-
met kunde vi sedan tillsammans justera när det 
behövdes. Förutom Moshe och hans familj fick vi 
möta BLMs styrelse, en större grupp gospelworkers 
(evangelister), Moshes vän/kollega pingstpastorn 
David Brinard med flera. Allt vi såg av verksamhet 
präglades av en vilja att tjäna Gud och medmän-
niskan. Detta var också tydligt i samtal med Moshe 
och andra; man vill räcka evangeliet till fler i sitt 
område och man vill ha goda relationer till så många 
som möjligt. 

Att möta små församlingar ute på landsbygden, 
att dela en stund med dem och få räcka dem Guds 
ord och be för dem som ville, var fantastiskt. Även 
outreach-arbetet med besök ute i onådda byar, som 
vi fick vara med om, var starka, positiva upplevel-
ser. Det arbetet bedrivs av ett team på sju personer 
där Moshe är en av medlemmarna. Det var med 
tacksamhet vi lämnade Tuni efter sex dagar; upp-

Evangelisation ute bland de onådda
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Förvaltningsberättelse

 Allmänt om verksamheten - organisatoriskt och ekonomiskt

 Styrelsen för Evangelisk Luthersk Mission - Bibeltrogna Vänner, 802000-3276 får härmed avge
 årsredovisning för 2015.

 Administrativt är verksamheten uppdelad i olika områden: mission i utlandet, mission i Sverige samt
 tidnings- och förlagsverksamhet. 

 Mission i utlandet bedrivs i Eritrea, Etiopien, Kenya och Peru. Verksamheten i Sverige utgörs av
 predikoverksamhet, verksamhet med särskild inriktning på unga samt utgivning av tidningar och
 böcker. ELM-BV ger ut tidningen Till Liv, som är rörelsens officiella organ, samt barntidningen
 Droppen. Bokförlaget BV-Förlag är ett aktiebolag där ELM-BV har aktiemajoriteten. 

 ELM-BVs verksamhet finansieras i huvudsak av frivilliga gåvor från enskilda understödjare och
 samverkande organisationer.

Eget kapital och dess disposition
 Belopp i kr

Vid 2015 års ingång uppgick det egna kapitalet till 7 644 349
Resultatet 2015 blev -1 040 742
Vid 2015 års utgång uppgick det egna kapitalet till 6 603 607

 Parmenas
 Årsmötet har beslutat om att avsätta del av överskottet i en "fond" som benämns Parmenas. Syftet är
 att inte omgående förbruka större inkomna gåvor, testamenten etc. utan rulla ut dem under en längre
 period med årligen 20 % av aktuellt avsatt belopp. Per 2015-12-31 fanns det 4 238 464 kr avsatt.

 Vad beträffar föreningens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och
 balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.

muntrade av syskongemenskap och inspirerade till 
fortsatt missionsarbete. Under dagarna i Tuni tog 
vi i gruppen tid för både bön och samtal om hur vi 
förstod ny kunskap eller reviderade tidigare, och i 
tankarna jobbade vi med olika modeller enligt vika 
ELM skulle kunna samarbeta med de kristna i Tuni-
området och i BLM. 

Resan följdes av trogna förebedjare inom ELM 
och vi upplevde att Herren var med oss. Den för-
troendesvacka som funnits mellan ELM och BLM 
kunde överbryggas under de samtal vi hade med 
Moshe och BLM. Men samtidigt blev det tydligt 
att BLM och ELM till struktur är mycket olika och 
att förväntningarna från respektive organisation 
inte helt motsvarade varandra. Gruppen lämnade 
en utförlig rapport till NUM efter hemkomsten 
Styrelsen beslutade, efter rekommendation från 
NUM, att avsluta samarbetet med BLM i Indien. 
En avslutningsgåva sändes till BLM inför barn-

hemsbarnens skolstart i juni. Vi planerar att under 
2016 sammanställa ett dokument med lärdomar 
från Indienprojektet. 

Rakel Smetana

Rakel och Erik tillsammans med Moshe Badda och BLMs ledning 

Församlingsbesök
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Resultaträkning
Belopp i kr Not 2015-01-01- 2014-01-01-

2015-12-31 2014-12-31

Verksamhetens intäkter
Insamlade medel 1 5 138 140 5 443 694
Anslag från samverkande oganisationer 2 364 500 264 000
Erhållna statliga verksamhetsbidrag 3 39 000 78 000
Intäkter från tidningsverksamheten 4 1 366 047 1 360 907
Övriga intäkter 5 746 275 672 110

7 653 962 7 818 711

Verksamhetens kostnader
Mission i utlandet
Anslag till kyrkor och egna utlandsverksamheten 6 -2 085 279 -1 793 594
Personalkostnader Utland 7 -776 199 -402 494
Personalkostnader Sverige 7 -725 016 -734 420
Övriga externa kostnader -675 432 -551 805

-4 261 926 -3 482 313

Mission i Sverige
Anslag till föreningar och organisationer 8 -618 800 -685 204
Personalkostnader 7 -871 075 -925 105
Övriga externa kostnader -65 324 -65 344

-1 555 199 -1 675 653

Tidningsverksamheten
Personalkostnader 7 -1 372 554 -1 282 600
Övriga externa kostnader -579 551 -672 749

-1 952 105 -1 955 349

Ledning och administration
Personalkostnader 7 -959 588 -980 486
Övriga externa kostnader -421 184 -536 207

-1 380 772 -1 516 693

Verksamhetsresultat -1 496 040 -811 297

Finansiella intäkter och kostnader
Resultat från aktier och andelar som är anläggningstillgångar -28 886 2 830
Ränteintäkter och resultat från värdepapper 484 184 317 360

455 298 320 190

Årets resultat -1 040 742 -491 107
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2015-12-31 2014-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Fastigheter 9 5 000 5 000

5 000 5 000

Finansiella anläggningstillgångar
Aktier och andelar 10 157 058 185 894
Förvaltade medel 11 1 450 000 1 450 000

1 607 058 1 635 894

Summa anläggningstillgångar 1 612 058 1 640 894

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 214 888 436 416
Övriga fordringar 357 181 428 621
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 10 806 50 913

582 875 915 950

Värdepapper 12 3 944 882 5 302 270
Kassa och bank 3 401 252 2 446 431

Summa omsättningstillgångar 7 929 009 8 664 651

SUMMA TILLGÅNGAR 9 541 067 10 305 545
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2015-12-31 2014-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 13

Fritt eget kapital
Eget kapital vid årets början 7 644 349 8 135 455
Årets resultat -1 040 742 -491 107

6 603 607 7 644 348

Summa eget kapital 6 603 607 7 644 348

Avsättningar
Musikfonden (nominellt 1 450 000 kr) 14 1 450 000 1 450 000

1 450 000 1 450 000

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 328 172 124 937
Övriga skulder 58 873 20 888
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 100 415 1 065 372

1 487 460 1 211 197

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 9 541 067 10 305 545

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Ställda säkerheter
 2015-12-31 2014-12-31
Ställda panter och säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser
 
Ansvarsförbindelser
Delägare i Design För Livet HB 46 361 54 646
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Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

 Belopp i kr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper
 Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
 allmänna råd.

Värderingsprinciper m m
 Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Noter

Not 1  Insamlade medel

Not 1 Insamlade medel
 2015 2014
Gåvor till yttre missionen 1 270 039 1 152 512
Gåvor till inre missionen 7 000 10 300
Gåvor till tidningsverksamheten 82 060 171 323
Gåvor utan specificerat ändamål 2 035 845 2 310 688
Summa 3 394 944 3 644 823
Testamentsmedel 1 743 196 1 798 871
Summa insamlade medel 5 138 140 5 443 694

Not 2  Anslag från samverkande organisationer
 2015 2014
Från Stiftelsen BV:s Fond för hjälpverksamhet 364 500 264 000
Summa 364 500 264 000

Not 3  Erhållna statliga verksamhetsbidrag
2015 2014

Förmedlade bidrag till understödjande föreningar 39 000 78 000
39 000 78 000

Not 4  Intäkter från tidningsverksamheten
 2015 2014
Prenumerationsintäkter tidningen Droppen 228 587 235 608
Prenumerationsintäkter tidningen Till Liv 626 920 617 740
Sålda tjänster Till Liv 510 540 507 559
Summa 1 366 047 1 360 907
Inkomna gåvor enligt not 1. 82 060 171 323

1 448 107 1 532 230
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Not 5  Övriga intäkter
2015 2014

Hyresintäkter, Move, volontärer, resor mm 265 588 188 751
Medlemsavgifter 31 850 38 620
Lönebidrag 125 711 130 188
Fakturerade löneersättningar 323 126 314 551

746 275 672 110

Not 6  Yttre missionen
 Anslag till de lokala ELM-BVs egna Summa
 kyrkorna omkostnader kostnader
Eritrea 115 730 0 115 730
Etiopien 709 254 0 709 254
Kenya 290 231 80 864 371 095
Peru 160 000 719 200 879 200
Indien 10 000 0 10 000
Summa 1 285 215 800 064 2 085 279

Not 7   Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda
 2015 2014
Antal årsarbetskrafter yttre missionen 3 2
Antal årsarbetskrafter Sverige 8 8
Totalt 11 10
Varav kvinnor (3,55) (4,05)
Totalt antal avlönade personer 17 17

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
 2015 2014
Lönesumma 3 008 655 2 736 628
Vidarefakturerad lönekostnad* 323 126 288 199
Sociala avgifter 854 298 914 693
Pensions- och försäkringskostnader 504 236 369 664
Övriga personalomkostnader 14 117 15 921
Summa 4 704 432 4 325 105

 Arvode till styrelse och revisorer har ej utgått. 
 *Vidarefakturerad lönekostnad till samverkande organisationer uppgick år 2015 till 323 126 kr.
 Intäkterna avseende denna post återfinns under övriga intäkter.

Not 8  Anslag till föreningar och organisationer
 2015 2014
Missionsgården Strandhem 200 000 200 000
Missionsgården Fridhem 0 81 000
ELM-Nord 197 800 129 501
Stockholm (löneersättning mm) 72 000 81 000
Förmedlat verksamhetsbidrag 39 000 78 000
Invandrarmission Nytt Hopp 90 000 90 000
Anslag från Musikfond (Sverige) 20 000 15 000
Övrigt 0 10 703
Summa 618 800 685 204
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Not 9  Fastigheter
 2015-12-31 2014-12-31
Piteå Orren 7, kapell 5 000 5 000
Redovisat värde vid årets slut 5 000 5 000

Not 10  Aktier och andelar
 2015-12-31 2014-12-31
BV-Förlag Bibeltrogna Vänner AB, 556013-0584 * 74 650 74 600
Design för Livet Handelsbolag, 969643-2922 82 408 111 294
Redovisat värde vid årets slut 157 058 185 894

 *Ägarandel 1 493 aktier á nom 100 kr (66% av röster/kapital). Bokfört värde 50 kr/aktie.

Not 11  Förvaltade medel
 2015-12-31 2014-12-31
Sång och musikfond placerat i räntebärande värdepapper 1 450 000 1 450 000
Redovisat värde vid årets slut 1 450 000 1 450 000

Not 12  Värdepapper
 2015-12-31 2014-12-31
Bokfört värde 3 944 882 5 302 270
Marknadsvärde vid årets utgång 4 203 555 5 604 820

Not 13  Eget kapital
 Parmenas fond Disponibelt Totalt
Vid årets början 5 294 464 2 349 885 7 644 349
Enligt beslut av årsmötet -1 056 000 1 056 000
Årets resultat -1 040 742 -1 040 742
Vid årets slut 4 238 464 2 365 143 6 603 607

Not 14  Sång och musikfonden
 2015-12-31 2014-12-31
Avsättning Sång och musikfond 1 450 000 1 450 000

1 450 000 1 450 000

Händelser under året
Ej utbetalda anslag vid årets början -22 074 7 426
Avkastning under året 77 805 0
Utbetalda anslag under året -41 550 -15 000
Övrigt 0 -14 500
Kvar att dela ut (redovisas som kortfr. skuld/fordran) 14 181 -22 074
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Underskrifter

 Stockholm 2016-04-09

  

Gunnar Davidsson Eskil Engström Samuel Bengtsson
Styrelseordförande

Gunnel Gustavsson Pernilla Arvidsson Andreas Hector

Mats Lundin Peter Henrysson Henrik Nilsson

Vår revisionsberättelse har lämnats den 16 april 2016

Sven-Inge Svensson Jörgen Nilsson
Auktoriserad revisor

Rapport om årsredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för 
Evangelisk Luthersk Mission – Bibeltrogna Vänner 
för år 2015.

Styrelsens ansvar för årsredovisningen
Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta 
en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt 
årsredovisningslagen och för den interna kontroll 
som styrelsen bedömer är nödvändig för att upp-
rätta en årsredovisning som inte innehåller väsent-
liga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentlig-
heter eller på fel. 

Revisorernas ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på 
grundval av vår revision. Granskningen har utförts 
enligt god revisionssed. För den auktoriserade revi-
sorn innebär detta att han har utfört revisionen 
enligt International Standards on Auditing och god 
revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att 
den auktoriserade revisorn följer yrkesetiska krav 
samt planerar och utför revisionen för att uppnå 
rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller 
väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder 
inhämta revisionsbevis om belopp och annan infor-
mation i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka 
åtgärder som ska utföras, bland annat genom att 
bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i års-
redovisningen, vare sig dessa beror på oegentlighe-
ter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar 
revisorn de delar av den interna kontrollen som 
är relevanta för hur föreningen upprättar årsredo-
visningen för att ge en rättvisande bild i syfte att 
utforma granskningsåtgärder som är ändamålsen-
liga med hänsyn till omständigheterna, men inte i 

Revisionsberättelse till ordinarie årsmöte i

Evangelisk Luthersk Mission – Bibeltrogna Vänner
Org. nr 802000-3276

syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i för-
eningens interna kontroll.

En revision innefattar också en utvärdering av 
ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper 
som har använts och av rimligheten i styrelsens 
uppskattningar i redovisningen, liksom en utvär-
dering av den övergripande presentationen i årsre-
dovisningen. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är 
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 
uttalanden.

Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upp-
rättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger 
en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av för-
eningens finansiella ställning per den 31 december 
2015 och av dess finansiella resultat för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är 
förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Rapport om andra krav enligt lagar och 
andra författningar samt stadgar
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi 
även utfört en revision av styrelsens förvaltning för 
Evangelisk Luthersk Mission – Bibeltrogna Vänner 
för år 2015.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen. 

Revisorernas ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om 
förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har 
utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet 

Ekonomiska redovisningar
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har vi utöver vår revision av årsredovisningen gran-
skat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i 
föreningen för att kunna bedöma om någon styrel-
seledamot har företagit någon åtgärd eller gjort sig 
skyldig till försummelse som kan föranleda ersätt-
ningsskyldighet. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är 
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt 
uttalande.

Uttalande
Vi tillstyrker att ordinarie årsmöte beviljar styrel-
sens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Stockholm den 16 april 2016

 
Sven-Inge Svensson Jörgen Nilsson
 Auktoriserad revisor

Ekonomiska redovisningar Ekonomiska redovisningar

Styrelsen  för

Stiftelsen Bibeltrogna Vänners  
Fond för hjälpverksamhet

Org.nr 802007-7676

får härmed avge

Årsredovisning

för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015

Förvaltningsberättelse

Allmänt om verksamheten 
Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att såväl i Sverige som utlandet  
främja barns eller ungdoms vård och fostran eller utbildning samt främja
vård av ålderstigna, sjuka eller lytta.

Under året har anslag utgetts enligt nedan:

Anslag till ungdomsverksamhet i Sverige 475 000
Anslag till ungdomsverksamhet i Eritrea 9 000
Anslag till ungdomsverksamhet i Etiopien 16 500
Anslag till ungdomsverksamhet i Kenya 4 500
Anslag till ungdomsverksamhet i Peru 184 500

689 500

Styrelsen  för

Stiftelsen Bibeltrogna Vänners  
Fond för hjälpverksamhet

Org.nr 802007-7676

får härmed avge

Årsredovisning

för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015

Förvaltningsberättelse

Allmänt om verksamheten 
Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att såväl i Sverige som utlandet  
främja barns eller ungdoms vård och fostran eller utbildning samt främja
vård av ålderstigna, sjuka eller lytta.

Under året har anslag utgetts enligt nedan:

Anslag till ungdomsverksamhet i Sverige 475 000
Anslag till ungdomsverksamhet i Eritrea 9 000
Anslag till ungdomsverksamhet i Etiopien 16 500
Anslag till ungdomsverksamhet i Kenya 4 500
Anslag till ungdomsverksamhet i Peru 184 500

689 500
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Resultaträkning
Belopp i kr Not 2015 2014

Stiftelsens intäkter
Erhållna testamentsmedel 460 411 798 297
Ränteintäkter och annan avkastning 17 723 20 738

478 134 819 035

Stiftelsens kostnader
Omkostnader -1 435 -1 704

Årets resultat 476 699 817 331

Balansräkning
Belopp i kr Not 2015-12-31 2014-12-31

Tillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Reversfordringar 1 579 000 421 000

Omsättningstillgångar
Upplupna räntor 8 700 2 250
Värdepapper 2 283 729 283 729
Bank 459 458 836 709

751 887 1 122 688

Summa tillgångar 1 330 887 1 543 688

Skulder och eget kapital

Eget kapital
   Bundet eget kapital
Grundplåt 5 000 5 000
Fonderad avkastning 134 900 134 900
   Fritt eget kapital
Disponibelt kapital 3 1 190 987 1 403 788
Summa eget kapital 1 330 887 1 543 688

Summa skulder och eget kapital 1 330 887 1 543 688

Ställda panter Inga Inga
Ansvarsförbindelser Inga Inga

Ekonomiska redovisningar

Noter och tilläggsupplysningar

Redovisningsprinciper
Stiftelsen följer stiftelselagens redovisningsregler som för denna typ av stiftelse innebär
Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.  

Not 1 Reversfordringar
Utlånade medel har främst beviljats samverkande föreningar i samband med bygginvesteringar

2015-12-31 2014-12-31
Reversfordringar vid årets ingång 421 000 448 000
Amorterat under året -142 000 -27 000
Nya beviljade lån 300 000 0
Reversfordringar vid årets utgång 579 000 421 000

Not 2 Värdepapper 2015-12-31 2014-12-31
Bokfört värde 283 729 283 729
Marknadsvärde 718 696 583 127
Samtliga värdepapper har erhållits genom testamente.

Not 3 Disponibelt eget kapital 2015-12-31 2014-12-31
Disponibelt kapital vid årets ingång 1 403 788 990 457
Årets resultat 476 699 817 331
Utdelade anslag (se förvaltningsberättelsen) -689 500 -404 000
Disponibelt kapital vid årets utgång 1 190 987 1 403 788

Underskrifter

Stockholm 2016-04-09

……………………… ……………………… ………………………
Harald Waldemarson Nils-Göran Nilsson Pernilla Arvidsson

Vår revisionsberättelse har lämnats den 16 april 2016

……………………… ………………………
Sven-Inge Svensson Jörgen Nilsson

Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse till styrelsen i

Stiftelsen Bibeltrogna Vänners Fond för hjälpverksamhet
Org. nr 802007-7676

Rapport om årsredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för 
Stiftelsen Bibeltrogna Vänners Fond för hjälpverk-
samhet för år 2015.

Styrelsens ansvar för årsredovisningen
Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta 
en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt 
årsredovisningslagen och för den interna kontroll 
som styrelsen bedömer är nödvändig för att upp-
rätta en årsredovisning som inte innehåller väsent-
liga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentlig-
heter eller på fel. 

Revisorernas ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på 
grundval av vår revision. Granskningen har utförts 
enligt god revisionssed. För den auktoriserade revi-
sorn innebär detta att han har utfört revisionen 
enligt International Standards on Auditing och god 
revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att 
den auktoriserade revisorn följer yrkesetiska krav 
samt planerar och utför revisionen för att uppnå 
rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller 
väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder 
inhämta revisionsbevis om belopp och annan infor-
mation i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka 
åtgärder som ska utföras, bland annat genom att 
bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsre-
dovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter 
eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revi-
sorn de delar av den interna kontrollen som är rele-
vanta för hur stiftelsen upprättar årsredovisningen 
för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma 
granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med 
hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att 
göra ett uttalande om effektiviteten i stiftelsens 
interna kontroll.

En revision innefattar också en utvärdering av 
ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper 
som har använts och av rimligheten i styrelsens 
uppskattningar i redovisningen, liksom en utvär-
dering av den övergripande presentationen i årsre-
dovisningen. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är 
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 
uttalanden.

Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upp-
rättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger 
en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av 
stiftelsens finansiella ställning per den 31 december 
2015 och av dess finansiella resultat för året enligt 
årsredovisningslagen.

Rapport om andra krav enligt lagar och 
andra författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även 
utfört en revision av styrelsens förvaltning för Stif-
telsen Bibeltrogna Vänners Fond för hjälpverksam-
het för år 2015.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen 
enligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet. 

Revisorernas ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss 
om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi 
har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sve-
rige.

Som underlag för vårt uttalande om förvalt-
ningen har vi utöver vår revision av årsredovis-
ningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och 
förhållanden i stiftelsen för att kunna bedöma om 
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någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot 
stiftelsen eller om det finns skäl för entledigande.

Vi har även granskat om någon styrelseledamot 
på annat sätt har handlat i strid med stiftelselagen 
eller stiftelseförordnandet. Vi anser att de revisions-
bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamåls-
enliga som grund för vårt uttalande.

Uttalande
Enligt vår uppfattning har styrelseledamöterna inte 
handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseför-
ordnandet. 

Sven-Inge Svensson Jörgen Nilsson
 Auktoriserad revisor

Stockholm den 16 april 2016

Ekonomiska redovisningar
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Förvaltningsberättelse

 Styrelsen och verkställande direktören för BV-Förlag Bibeltrogna Vänner AB, 556013-0584 får härmed
 avge årsredovisning för 2015.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

 Bolaget driver egen förlagsverksamhet. Utgivningen och försäljningen av böcker har under året fortgått
 i oförändrad omfattning.

Flerårsöversikt Belopp i kr
 2015 2014 2013 2012
Nettoomsättning 957 990 933 849 840 295 893 480
Resultat efter finansiella poster -13 693 -164 110 -70 057 -102 556
Soliditet, % 70 80 80 91

Resultatdisposition
 Belopp i kr
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:
balanserat resultat 625 874
årets resultat -5 449
Totalt 620 425

disponeras för
balanseras i ny räkning 620 425
Summa 620 425

 Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med
 tilläggsupplysningar.
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Resultaträkning
Belopp i kr Not 2015-01-01- 2014-01-01-

2015-12-31 2014-12-31

Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.
Nettoomsättning 957 990 933 849
Övriga rörelseintäkter 39 700 0
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m. 997 690 933 849

Rörelsekostnader
Handelsvaror -713 572 -778 604
Övriga externa kostnader -295 710 -322 196
Summa rörelsekostnader -1 009 282 -1 100 800

Rörelseresultat -11 592 -166 951

Finansiella poster
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar 0 2 830
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 149 11
Räntekostnader och liknande resultatposter -2 250 0
Summa finansiella poster -2 101 2 841

Resultat efter finansiella poster -13 693 -164 110

Erhållna gåvor 8 244 998
Bokslutsdispositioner
Resultat före skatt -5 449 -163 112

Skatter

Årets resultat -5 449 -163 112
BV-Förlag Bibeltrogna Vänner AB  3(6)
556013-0584

Balansräkning
Belopp i kr Not 2015-12-31 2014-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier 2 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0

Finansiella anläggningstillgångar
Fordringar hos intresseföretag 3 2 873 2 873
Summa finansiella anläggningstillgångar 2 873 2 873

Summa anläggningstillgångar 2 873 2 873

Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Boklager 1 021 966 929 979
Summa varulager 1 021 966 929 979

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 99 011 86 486
Övriga fordringar 11 595 6 661
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 24 600 0
Summa kortfristiga fordringar 135 206 93 147

Kassa och bank
Kassa och bank 127 482 102 295
Summa kassa och bank 127 482 102 295

Summa omsättningstillgångar 1 284 654 1 125 421

SUMMA TILLGÅNGAR 1 287 527 1 128 294
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2015-12-31 2014-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 4

Bundet eget kapital
Aktiekapital (2250 aktier) 225 000 225 000
Reservfond 51 000 51 000
Summa bundet eget kapital 276 000 276 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 625 874 788 985
Årets resultat -5 449 -163 112
Summa fritt eget kapital 620 425 625 873

Summa eget kapital 896 425 901 873

Långfristiga skulder
Övriga skulder 0 25 000
Summa långfristiga skulder 0 25 000

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 185 323 46 448
Skulder till koncernföretag 60 000 75 000
Övriga skulder 79 729 49 973
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 66 050 30 000
Summa kortfristiga skulder 391 102 201 421

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 287 527 1 128 294

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Ställda säkerheter
 2015-12-31 2014-12-31
Ställda panter och säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser
 
Ansvar som bolagsman i handelsbolag 124 060 405 646
Summa ansvarsförbindelser 124 060 405 646
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Tilläggsupplysningar

Redovisningsprinciper
 Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2008:1 Årsredovisning
 i mindre aktiebolag.

Definition av nyckeltal
Soliditet Justerat eget kapital / balansomslutning

Upplysningar till resultaträkning

Not 1   Anställda och personalkostnader
 Bolaget har ej haft några anställda under verksamhetsåret. Ersättningar till styrelsen har ej utgått.

Upplysningar till balansräkning

Not 2  Inventarier
 2015-12-31 2014-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 43 568 43 568
-Avyttringar och utrangeringar -33 168 0

10 400 43 568
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början -43 568 -43 568
-Avyttringar och utrangeringar 33 168 0

-10 400 -43 568
Redovisat värde vid årets slut 0 0

Not 3  Fordringar hos intresseföretag
 2015-12-31 2014-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 2 873 28 843
-Del av resultat 0 2 830
-Reglerade fordringar 0 -28 800
Redovisat värde vid årets slut 2 873 2 873

 Design för Livet Handelsbolag, org nr 969643-2922

Not 4  Eget kapital
 Aktie- Reserv- Fritt eget
 kapital fond kapital
Vid årets början 225 000 51 000 625 874
Disposition enl årsstämmobeslut
Årets resultat -5 449
Vid årets slut 225 000 51 000 620 425
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Underskrifter

 Stockholm den 14 mars 2016

  

Erik Andersson Johanna Nyholm Skoglund Henrik Birgersson
Styrelseordförande

Nils-Göran Nilsson Jens Lunnergård Ingegerd Johansson
Verkställande direktör

På uppdrag av styrelsen har vi granskat räkenska-
perna samt styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning av bolaget för år 2015. Det är styrelsen 
och verkställande direktören som har ansvaret för 
räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt 
ansvar är att uttala oss om Årsredovisningen, räken-
skapernaochförvaltningenpågrundvalavvårgransk-
ning.

Granskningen har utförts på sätt som innebär att 
vi planerat och genomfört revisionen för att med 
hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att 
Årsredovisningen och räkenskaperna inte innehål-
ler väsentliga fel. En granskning innefattar att gran-
ska ett urval av underlagen för belopp och annan 
information i räkenskapshandlingarna. Vidare 
ingår att pröva redovisningsprinciperna och styrel-

Granskningsrapport till styrelsen och Bolagsstämman för

BV-Förlag Bibeltrogna Vänner Aktiebolag
org. nr 556013-0584

sens och verkställande direktörens tillämpning av 
dem samt att bedöma den samlade informationen 
i balansräkningen och resultaträkningen. Vi har 
granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållan-
den i bolaget för att kunna bedöma om styrelsen 
och verkställande direktören följt bolagsordningen. 
Vi anserattvårgranskninggerossrimliggrundförvå-
rauttalandennedan.

Vi vitsordar att Årsredovisningen överensstäm-
mer med räkenskaperna. Styrelsen och verkstäl-
lande direktören har, enligt vår bedömning, inte 
handlat i strid med bolagsordningen, Årsredovis-
ningslagen eller bokföringslagen. Vi tillstyrker att 
styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
beviljas ansvarsfrihet förräkenskapsåret.

Ekonomiska redovisningar

Helsingborg 14 mars 2016

Ingvar Ekström Henrik Nilsson
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Stadgar

Stadgar ELM-BV

Allmänna bestämmelser

1 § Ändamål och syfte
Detta missionssällskap, som betraktar den 11 juni 
1909 som sin grundläggningsdag, vill, förblivande 
vid den av Kristi kyrka tiderna igenom orubbligt 
fasthållna sanningen, att hela Bibeln är alltigenom 
Guds ofelbara ord med oinskränkt auktoritet, och 
under full anslutning till den evangelisk-lutherska 
bekännelsen, verka för Kristi rikes tillväxt och 
bekämpande av allt slags otro och förnekelse.

2 § Uppfyllande av ändamål och syfte
Evangelisk Luthersk Mission – Bibeltrogna 
Vänner, vidare benämnt Sällskapet, vill verka 
för att människor kommer till en personlig och 
levande tro på Jesus Kristus. Sällskapet vill slå vakt 
om och visa på Bibelns auktoritet och ständiga 
aktualitet samt bevara och förnya det evangeliska 
arvet, särskilt Luthers och C.O. Rosenius’ 
undervisning. På denna grund vill Sällskapet 
bedriva mission i Sverige och andra länder, kalla, 
utbilda och sända predikanter och missionärer, 
stödja bibel- och bekännelsetrogen verksamhet 
samt aktivt arbeta mot bibelkritik.

3 § Uppbyggnad
Sällskapets verksamhet i Sverige byggs upp genom 
arbetet i anslutna Föreningar och samordnas i 
Regionala Samverkansorganisationer. I områden 
där Regional Samverkansorganisation inte finns 
ligger samordningsansvaret på Sällskapet.

4 § Beslutande organ
Sällskapets beslutande organ är årsmötet, extra 
årsmöte och styrelsen.

antagna av årsmötet 2005-06-18 
tillägg av årsmötet 2010-06-19 (komplettering §§ 26 och 27, ny § 30a) 
ändring enl årsmötesbeslut 2011-06-03 (§ 20 och 26 )
tillägg av årsmötet 2011-06-03 (§ 30a)
ändring enl årsmötesbeslut 2013-06-01 (§ 16)

5 § Verksamhetsår
Sällskapets verksamhetsår sammanfaller med 
kalenderår.

6 § Firmateckning
Sällskapets firma tecknas av styrelsen. Styrelsen 
äger rätt att för den fortlöpande förvaltningen 
delegera befogenheten att teckna Sällskapets 
firma.

Föreningensmedlemmar

7 § Medlemskap
Medlemskap beviljas av styrelsen efter skriftlig 
ansökan. Till medlem kan upptas:

Förening som samtycker till 1 och 2 §§ i dessa 
stadgar. Begreppet Förening innefattar även 
församling.

Enskild person som inte är medlem i någon 
ansluten Förening och som samtycker till 1 och 2 
§§ i dessa stadgar.

Sammanslutning utan föreningsstatus, vidare 
benämnd Sammanslutning, som samtycker till 1 
och 2 §§ i dessa stadgar.

8 § Utträde
Medlem som vill utträda ur Sällskapet skall 
skriftligen anmäla detta till styrelsen. Medlem 
som inte har betalat den av årsmötet fastställda 
medlemsavgiften för två på varandra följande 
verksamhetsår anses, efter att ha blivit kontaktad 
av styrelsen, ha begärt sitt utträde.
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9 § Uteslutning
Om det är uppenbart att medlem ej längre 
samtycker till 1 och 2 §§ i dessa stadgar kan 
årsmötet, sedan styrelsen fört samtal med 
medlemmen i fråga, utesluta medlemmen.

Regional Samverkansorganisation

10 § Anslutning
Regional organisation som samtycker till 1 och 
2 §§ i dessa stadgar kan upptas till regional 
Samverkansorganisation.

Anslutning beviljas av årsmötet efter skriftlig 
ansökan ställd till Sällskapets styrelse.

11 § Utträde
Regional Samverkansorganisation som vill utträda 
ur Sällskapet skall skriftligen anmäla detta till 
styrelsen.

12 § Uteslutning
Om det är uppenbart att en regional 
Samverkansorganisation inte längre 
samtycker till 1 och 2 §§ i dessa stadgar kan 
årsmötet, sedan styrelsen fört samtal med 
Samverkansorganisationen, utesluta densamma.

13 § Adjungerad ledamot
Ansluten Samverkansorganisation äger rätt att ha 
en egen styrelseledamot adjungerad i Sällskapets 
styrelse.

Årsmöte

14 § Tidpunkt och kallelse
Årsmötet, som är Sällskapets högsta beslutande 
organ, hålls före utgången av juni månad på tid 
och plats som styrelsen beslutar senast den 31 
december året före.

Styrelsen skall kalla till årsmöte senast en månad i 
förväg. Kallelse skall tillställas samtliga medlemmar 
samt kungöras på annat lämpligt sätt.
Till kallelsen skall bifogas:
• Förslag till dagordning
• Verksamhetsberättelse
• Revisionsberättelse
• Förslag till budgetramar

• Inlämnade motioner
• Styrelsens förslag
• Valberedningens förslag

15 § Förslag till ärenden att behandlas 
av årsmötet
Enskild medlem, ansluten Förening och medlem i 
ansluten Förening får väcka motion till årsmötet. 
Styrelsen kan lägga förslag att behandlas av 
årsmötet.

Motion skall vara styrelsen tillhanda senast två 
månader före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet 
avge skriftligt yttrande över inlämnade motioner.

16 § Rösträtt samt yttranderätt vid 
årsmötet
För varje påbörjat tiotal medlemmar som fyllt 
15 år har ansluten Förening rätt att delta med ett 
ombud. Föreningarna bör tillse att det föreligger 
kontinuitet i valet av ombud. Föreningsombud 
ska vara försett med fullmakt och har vardera en 
röst.

Närvarande enskild medlem som fyllt 15 år har 
en tiondels röst. Ansluten Sammanslutning äger 
inte rösträtt. Ansluten Samverkansorganisation 
äger inte rösträtt. Medlem i ansluten Förening 
som ej är ombud har, efter årsmötets medgivande i 
varje enskilt ärende, yttranderätt på årsmötet.

17 § Beslutsmässighet
Årsmötet är beslutsmässigt med det antal 
röstberättigade som är närvarande vid årsmötet.

18 § Beslut och omröstning
Beslut fattas genom acklamation eller, om så 
begärs, genom votering. Vid votering avgörs alla 
frågor genom enkel majoritet, med undantag för 
vad som bestäms i 32 och 33 §§. Enkel majoritet 
kan vara antingen relativ eller absolut.

Val avgörs genom relativ majoritet, innebärande 
att den (de) som erhållit högst antal röster är vald 
(valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig 
till antalet avgivna röster. För beslut i andra frågor 
än val krävs absolut majoritet, innebärande att 
mer än hälften av antalet avgivna röster skall stödja 
förslaget. Votering sker öppet. Val till styrelsen 
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skall dock ske genom sluten omröstning. Vid 
votering som ej avser val gäller vid lika röstetal det 
förslag som biträds av ordföranden vid årsmötet, 
om denne är röstberättigad. Är ordföranden inte 
röstberättigad avgörs frågan genom lottning. Vid 
val skall, i händelse av lika röstetal, frågan alltid 
avgöras genom lottning. Beslut bekräftas med 
klubbslag.

19 § Valbarhet
Valbar till styrelsen är person som samtycker till 
1 och 2 §§ i dessa stadgar. För valbarhet krävs 
dessutom medlemskap i Sällskapet eller i en till 
Sällskapet ansluten Förening under minst tre 
år. Personen skall vara nominerad på förslag av 
valberedningen eller av årsmötesdelegat. Den som 
har anställning inom Sällskapet kan inte väljas till 
revisor eller revisorsersättare i Sällskapet.

20 § Ärenden vid årsmöte
Följande ärenden skall upptas på dagordningen 
samt protokollföras:
1. Mötets öppnande.
2. Val av ordförande, vice ordförande, sekreterare 

och vice sekreterare för mötet.
3. Val av två personer att jämte ordföranden 

justera mötets protokoll.
4. Fastställande av röstlängd för mötet.
5. Godkännande av kallelse till mötet.
6. Fastställande av dagordning för mötet.
7. Föredragande av styrelsens 

verksamhetsberättelse för det senaste 
verksamhetsåret.

8. Revisorernas berättelse över styrelsens 
förvaltning under det senaste verksamhetsåret.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid 
revisionen avser.

10. Styrelsens förslag till budgetramar för det 
kommande verksamhetsåret.

11. Behandling av styrelsens förslag till mötet.
12. Behandling av i rätt tid inkomna motioner.
13. Behandling av ärenden rörande 

Samverkansorganisation.

14. Val av 
1. tre styrelseledamöter för en tid av tre år.
2. tre styrelseersättare för en tid av ett år.
3. två revisorer och två revisorsersättare för inne-

varande verksamhetsår. I detta val får styrel-
sens ledamöter inte delta.

15. Val av valberedning och ordförande i 
valberedningen för en tid av ett år.

16. Fastställande av medlemsavgift.
17. Mötets avslutande.

21 § Extra årsmöte
Styrelsen kan kalla till extra årsmöte. Styrelsen är 
skyldig att kalla till extra årsmöte, när revisor eller 
minst en femtedel av de till Sällskapet anslutna För-
eningarna begär det. Sådan framställning skall ske 
skriftligen och innehålla skälen för begäran. Vid 
extra årsmöte får endast frågor som föranlett mötet 
upptas till behandling.

22 § Hinder för årsmöte
Om force majeure hindrar att årsmötet hålls på 
angiven tid, skall den sittande styrelsen fortsätta 
arbeta till dess årsmöte kan hållas.

Valberedningen

23 § Sammansättning, åligganden
Valberedningen skall bestå av sex personer, väl 
spridda över verksamhetsområdet. Valbar till val-
beredningen är person som samtycker till 1 och 2 §§ 
i dessa stadgar. För valbarhet krävs dessutom med-
lemskap i Sällskapet eller i en till Sällskapet ansluten 
Förening under minst tre år. Styrelseledamot jämte 
ersättare är inte valbar till valberedningen. Valbe-
redningen skall till nästkommande årsmöte föreslå:
• Årsmötesfunktionärer
• Styrelseledamöter
• Styrelseersättare
• Revisorer
• Revisorsersättare

Valberedningen skall sträva efter att nominera fler 
namn än antalet poster och delge styrelsen förslagen 
senast sex veckor före årsmötet. Enskild medlem 
samt medlem i en till Sällskapet ansluten Förening 
äger rätt att till valberedningen inlämna förslag på 

Stadgar

kandidater till de olika posterna. Dessa kandida-
ter skall ha gett sitt medgivande. Förslagen skall ha 
inkommit till valberedningen senast tre månader 
före årsmötet.

Revisorer

24 § Revision
Revisor har rätt att när som helst ta del av Sällska-
pets räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll 
samt övriga handlingar. Sällskapets bokslut och för-
valtningsberättelse skall vara revisorerna tillhanda 
senast tre månader före årsmötet.

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning 
och räkenskaper för det senaste verksamhetsåret 
samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse 
senast sex veckor före årsmötet.

Styrelsen

25 § Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

26 § Sammansättning
Styrelsen skall bestå av:
• Nio ledamöter, valda för en tid av tre år med val 

av en tredjedel varje år.
• Tre ersättare, valda för en tid av ett år.

Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordfö-
rande samt inom eller utom sig kassör, sekreterare 
och vice sekreterare. Styrelsens ordförande och vice 
ordförande skall vara män. Styrelsen får utse person 
som adjungerad ledamot. Adjungerad ledamot har 
inte rösträtt men kan efter styrelsens beslut ges ytt-
rande- och förslagsrätt.

27 § Styrelsens åligganden
När årsmötet inte är samlat är styrelsen Sällskapets 
beslutande organ och har ansvar för Sällskapets 
angelägenheter. Det åligger styrelsen att:
• planera, leda och fördela arbetet inom Sällskapet.
• kalla missionärer och predikanter samt, om detta 

blir nödvändigt, entlediga dessa.
• utse ett läroråd enligt § 30a.
• anställa och ansvara för personal.
• vidta nödvändiga åtgärder för att hålla årsmöte.

• upprätta verksamhetsberättelse.
• tillse att för Sällskapet bindande lagar och regler 

efterföljs.
• verkställa av årsmötet fattade beslut.
• förvalta Sällskapets tillgångar.
• tillställa revisorerna handlingar enligt 24 §.
• bevilja medlemskap enligt 7 §.
• behandla ärenden rörande Samverkansorganisa-

tion.

28 § Kallelse, beslutsmässighet och 
omröstning
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, 
eller då minst halva antalet ledamöter begärt det.

Styrelsen är beslutsmässig, när samtliga ledamö-
ter kallats och då minst halva antalet ledamöter eller 
ersättare för dessa är närvarande. För beslut krävs 
att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter 
eller ersättare för dessa är eniga om beslutet. Vid 
sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall 
justeras av mötesordföranden och av en för sam-
manträdet utsedd justerare. Reservationer skall 
antecknas till protokollet.

29 § Överlåtande av beslutanderätt
Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda 
ärenden eller i utpekade grupper av ärenden till en 
eller flera ledamöter, utskott, kommitté eller annat 
organ eller till anställd. Den som fattat beslut med 
stöd av bemyndigande enligt föregående stycke 
skall fortlöpande underrätta styrelsen beslutet och 
dess innehåll.

30 § Ansvar
Styrelsen är inför årsmöte ansvarig för verksamhet 
och förvaltning. Enskild styrelseledamot kan ej stäl-
las till ansvar för beslut som fattats i hans frånvaro 
eller som han till protokollet reserverat sig mot.

30a § Läroråd
Styrelsen skall utse ett läroråd med fem manliga 
ledamöter.Valbar till lärorådet är person som sam-
tycker till 1 och 2 §§ i dessa stadgar. Till styrelsen 
adjungerad representant från Ansluten Samver-
kansorganisation skall ha rösträtt vid val av ledamot 
till lärorådet.

Två ledamöter skall vara styrelseledamöter. Två 
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ledamöter skall vara predikanter och nomineras av 
predikantkåren. Mandattiden för ledamot i lärorå-
det skall vara högst tre år. Styrelsen utser ordförande 
i lärorådet.

Lärorådet skall ha ett särskilt ansvar för läran och 
förkunnelsen och behandla frågor som rör andligt 
ledarskap och lärofrågor.

Rådet skall ansvara för vägledning, utbildning 
och fortbildning av predikanter samt för vägledning 
i frågor som rör samarbete med andra samfund och 
missionsorganisationer.

Rådet skall pröva persons lämplighet som av 
styrelsen föreslagits till att kallas till predikant 
eller missionär. Lärorådet har rätt att väcka frågor 
av läromässig karaktär för styrelsen att handlägga. 
Rådet har rätt att låta årsmötet pröva beslut som fat-
tas av styrelsen som lärorådet finner oförenligt med 
Bibeln och den evangelisk-lutherska bekännelsen.

Stadgar

31 § Stadgetolkning
Uppstår tvekan om tolkning av dessa stadgar, eller 
om frågor uppkommer som inte omfattas av stad-
garna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte 
eller avgörs i trängande fall av styrelsen och anmäls 
vid nästkommande årsmöte.

32 § Stadgeändring
Förslag till ändring av dessa stadgar skall för att 
kunna upptas till prövning vid årsmötet skriftli-
gen vara inlämnat till styrelsen före mars månads 
utgång. Styrelsen är sedan skyldig att jämte eget 
utlåtande framlägga förslaget för årsmötet, där frå-
gan avgörs med enkel majoritet. Dock får sådant 
förslag avseende ändring av eller tillägg till 1, 32 och 
33 §§ varken föreläggas årsmötet eller behandlas 
inom styrelsen.

Övrigt

33 § Egendom
Sällskapet får inte skänka bort eller försälja fast 
egendom med mindre än att tre fjärdedelar av de 
vid årsmötet närvarande är eniga om det, och sedan 
minst två tredjedelar ordinarie styrelseledamöter 
tillstyrkt förslaget.

34 § Upplösning av sällskapet
För upplösning av Sällskapet krävs beslut av två, på 
varandra följande, ordinarie årsmöten med minst 
två tredjedelar av avgivna röster. Eventuella till-
gångar skall tillfalla organisation/-er som samtycker 
till 1 och 2 §§ i dessa stadgar.

Testamentsformulär

Testamente

Undertecknad, N N, förklarar härmed min yttersta vilja och testamente vara att, efter min död, min 
efterlämnade egendom, såväl lös som fast skall tillfalla Evangelisk Luthersk Mission – Bibeltrogna 
Vänner (802000-3276), Stockholm.

X-by den………/…….. 20……

(namnteckning)
(namnförtydligande)

Att N N vid sunt och fullt förstånd, egenhändigt och av fri vilja undertecknat detta testamente intygas 
härmed av oss samtidigt närvarande testamentsvittnen.

X-by den………/…….. 20…… X-by den………/…….. 20……  

(namnteckning) (namnteckning)
(namnförtydligande) namnförtydligande)

 

Evangelisk Luthersk Mission – Bibeltrogna Vänners expedition anvisar gärna person som kan stå till tjänst med råd och hjälp vid 
upprättande av testamenten eller s k inbördes testamenten.
Det är viktigt att alla slag av testamenten är tydligt och juridiskt riktigt utformade.

Originaltestamenten kan på säkert sätt förvaras hos ELM-BV för de som så önskar.

Testamentsformulär
När någon vill testamentera sin efterlämnade egendom till Evangelisk Luthersk Mission 
– Bibeltrogna Vänners mission kan testamente utformas enligt följande förslag:
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