
 

ELM:s vision 
IVS (utkast för diskussion på årsmöte) 

 
 

ELMs styrelse har tillsatt en grupp för att arbete med frågor kring identitet, 
vision och strategi, den s k IVS-gruppen. Ett utkast till identitetsdokument har 
efter några års arbete och ett brett remissförfarande antagits av ELMs styrelse 
i april 2013: ”IVS Identitet”, finns tillgängligt på ELMs hemsida och kommer 
sändas ut till samtliga anslutna föreningar.  
 
Nu fortsätter arbetet med att formulera en vision för ELM. Samtal inom 
rörelsen, inte minst vid årsmötet 2012, ligger till grund för det utkast som 
presenteras här. IVS-gruppen har tagit fram det och styrelsen låter det läggas 
fram inför årsmötet 2013 för fortsatt samtal. IVS-gruppen hoppas på ett 
konstruktivt samtal och förslag på förbättringar. 

 
 

IVS-gruppen består f n av Gunnar Davidsson, 
Peter Henrysson och Erik J Andersson 
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Vision ELM 2023 

EN VISION BESKRIVER ETT FRAMTIDA ÖNSKVÄRT TILLSTÅND. VISIONEN 

ELM 2023 ÄR ALLTSÅ ETT FÖRSÖK ATT BESKRIVA ETT MÅL OCH EN ÖNSKAN. 
OCH EN BÖN. VI SER FRAMEMOT ETT BROTT I DEN NEGATIVA UTVECKLING 

SOM ELM (LIKSOM MÅNGA KRISTNA ORGANISATIONER) BEFINNER SIG I. 

EN SÅDAN VÄNDNING OCH OM DET SOM BESKRIVS I ELM 2023 BLIR 

VERKLIGHET BEROR FÖRST OCH SIST PÅ GUDS NÅD OCH VÄLSIGNELSE, PÅ 

KRAFTEN I HANS ORD OCH PÅ ANDENS VERK IBLAND OSS. MÄNSKLIG 

ANSTRÄNGNING ÅSTADKOMMER DET INTE, MEN VI BER GUD ANVÄNDA OSS PÅ 

NYTT OCH OM IGEN. HAN KAN VERKA DETTA, TROTS VÅRA MÄNSKLIGA 

BRISTER OCH TILLKORTAKOMMANDEN. 

 

Det blåser friska vindar i ELM! Rörelsen visar på medvetenhet, sammanhållning 
och iver för Guds rikes sak. Medlemmarna känner sin identitet och sitt uppdrag. 
De kan vittna om hur deras liv berikas och välsignas av det de får tar emot genom 
verksamheten och uppmanas att ge vidare till andra. Från barnsben, genom 
ungdomsåren och upp i mogen ålder fostras i ELM lärjungar som frimodigt och 
ödmjuk står upp för tron på Jesus. De lever i bön för varandra, för människor i sin 
närhet, för kristenheten och samhället de är en del av. Det finns en ELM-anda som 
är smittande och som lockar till sig allt fler. Det känns som ett privilegium att få 
vara med i ELM! 

Ledningen 

ELM har ett visionärt ledarskap. Det leder rörelsen framåt och ger den tydlig inrikt-
ning, men utan oskälig maktutövning. Styrelsen arbetar stödjande i förhållande till 
föreningar/församlingar och lyssnar intresserat till medlemmar. Samtalstonen är 
sådan inom ELM att olika uppfattningar kan föras fram, respekteras och brytas mot 
varandra. 

Sista åren har styrelsen gång på gång bevisat att de ser var insatser behöver göras. 
Bland annat har den sett hur resurserna för barnverksamheten behövt utökas. Den 
har också försökt uppmuntra fler kvinnor att låta sina nådegåvor komma till uttryck 
och se betydelsen av sin insats. Medlemmarna har respekt för styrelsens arbete och 
följer dess riktlinjer. 

Samtalsklimatet i rörelsen är gott. Medlemmarna talar väl om varandra och bejakar 
varandras olikheter. Samarbetet mellan ELM och dess tre regionstyrelser (Syd, Mitt 
och Nord) fungerar bra, liksom mellan ELM och ELU. På ett fint sätt ger de till-
sammans missionsvännerna den uppbackning de behöver.  
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ELMs företrädare står också i fruktbar dialog med kristna av andra traditioner och 
konfessioner. Man är tydlig med sin identitet, men öppen för att lyssna, lära, be 
tillsammans och stödja varandra där så är möjligt. 

Förkunnarna och förkunnelsen 

ELM vinnlägger sig om rusta sina predikanter för deras uppdrag. Predikanterna 
möts en helg om året, men många av dem sluter också upp under den fortbild-
ningsvecka som erbjuds under sommaren, och som för övrigt också varit grogrund 
för ett utökat nordiskt samarbete senaste åren. De unga förkunnarna har ibland 
egna helger och de coachas och vägleds i sin uppgift av mer erfarna predikant-
kolleger.  

I centrum för förkunnelsen står evangeliet om Jesus Kristus, den korsfäste och 
uppståndne. Utifrån detta centrum kallas människor till omvändelse och tro, och 
bjuds in i syndares gemenskap, där den som havererat i livet inte blir dömd, utan 
upprättad av Guds nåd och kallad att bli ett vittne om hans kärlek. Förståelsen av 
evangeliet har sista åren fördjupats då man i högre grad än tidigare börjat utlägga 
texter ur Gamla testamentet. Man har där, likt apostlarna en gång, fått upptäcka hur 
Messias genom hela dess historia är förutsagd och förebildad. (Luk 24:27; Joh 5:39) 
Som en frukt av denna fördjupade insikt märks det hur förtroendet för Bibeln som 
Guds ord stärks hos många. Missionsvännerna använder den flitigt, både i bokform 
och digitalt, för att få byggas upp och rustas i sin tro. De får upptäcka att det är i 
Kristus som ”vishetens och kunskapens alla skatter är gömda”. (Kol 2:3) 

Förkunnelsen känns igen som evangelisk-luthersk. Den är varnande och väckande, 
befriande och tröstande. Evighetsperspektivet finns med i både dess allvar och 
hoppfullhet. Ingen som går regelbundet till ELM kan ta fel på att predikanterna är 
glädjebudbärare. (Jes 52:7) Jesus ord besannas om och om igen: ”Detta har jag talat, 
för att min glädje skall vara i er och för att er glädje skall bli fullkomlig.” (Joh 15:11) 

Förkunnelsen är samtida. De som predikar kommunicerar så att även den som inte 
är regelbunden kyrkobesökare kan förstå det allra mesta. Den helige Ande verkar 
och öppnar hjärtan för evangeliet. (Apg 16:14) Där finns också ett också ett 
själavårdande omslag. Predikanterna talar igenkännbart och respektfullt om 
människolivet och låter ingen vara i tvivel om hur oerhört älskad han eller hon är 
av Gud. 

Förkunnelsen visar också konkret hur Bibelns undervisning ger ledning för livet här 
och nu. Den uppmanar till ett medvetet och ansvarsfullt lärjungaskap, till en mot-
kultur som yttrar sig i en enkel och tjänande livsstil. Det allmänna prästadömet 
betonas. Alla kristna tjänar Kristus och är hans vittnen i sin vardag. Vidare betonas 
varje kristens kallelse i hemmet, studierna, arbetet, samhället och försam-
lingen/missionsföreningen. Som en konkret frukt av det får vi se hur allt fler tar på 
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sig uppgifter i föreningarna. Vi får också se hur det sätt på vilket man förvaltar sina 
pengar och ägodelar, gåvor och förmågor, relationer och kontaker blir hjärtefrågor. 
Gudstjänstbesökarna får hjälp att se på sina liv som en helhet där allt hänger ihop 
och där de livsval man gör får konsekvenser. Målet är att lära känna Gud, ära 
honom, få använda det man fått ta emot, bli en medveten, dygdig, strävsam och 
förnöjsam människa. Man uppmanas att leva liv med djup och ge prioritet åt det 
som består och förskönas efter hand som tiden går – vänskap, erfarenhet, mognad 
och vishet. 

Slutligen utgör förkunnelsen en hjälp för den enskildes bibelläsning. Den skolar 
åhörarna i att läsa och förstå Guds ord. Genom en regelbunden undervisning hjälps 
de in i ett livslångt bibelläsande. 

Den yttre missionen 

ELM står i goda relationer till sina samarbetskyrkor i Eritrea, Etiopien, Kenya, Peru 
och Indien. Dessa kyrkor står självständiga och utan ekonomiskt stöd från 
missionen, men en givande dialog och ett ömsesidigt utbyte har bevarats. Den 
fördjupade reflektion som görs i ELM över världsbild och evangelisation i det 
sekulära Europa påverkar samtalet också med företrädarna för kyrkorna i dessa 
tidigare missionsländer. Man diskuterar kyrkornas utveckling, men också de olika 
kulturernas tänkande och kristendomens svar på människors livsfrågor och behov. 
Både ELM och samarbetskyrkorna får erfara att man har mycket att lära av 
varandra och får genom undervisning och samtal hjälpa varandra till utökad 
förståelse och vidgade perspektiv.  

På andra platser i världen bryter ELM ny mark. Satsningarna är välplanerade med 
tydliga mål och genomtänkta strategier. Till vår glädje ser vi hur uppdraget att göra 
Jesus känd delvis kan utföras tillsammans med de kyrkor som är frukten av ELMs 
tidigare missionsarbete. 

För ELMarna i Sverige har intresset och engagemanget för missionen ökat stadigt 
sista åren. Man har förtroende för de satsningar som görs och stödjer dem i bön 
och genom ekonomiska offer. Allt fler ställer sig också till missionens tjänst, både 
för kortare och längre uppdrag. De uttrycker tacksamhet och tillfredsställelse med 
den handledning och det stöd de får i uppgiften. ELM når ut med evangeliet om 
Jesus Kristus och glädjen över det märks i hela rörelsen.  

De lokala gemenskaperna 

Den största delen av arbetet i ELM i Sverige sker ideellt. Drivkraften är kärleken till 
Jesus och medmänniskan. ELMarna vittnar med sin tro, sina liv och sina ord om 
Jesus som sin räddare och Herre. 
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Verksamheten i ELMs missionsföreningar och församlingar är livaktig och 
fokuserad. Arbetet med söndagens gudstjänst är ambitiöst. Centrum i gudstjänsten 
är predikan, men man är också mån om att hitta former, sånger och uttryckssätt 
som bygger upp de redan troende, men i hög grad också kan tas emot av och 
beröra sökaren. Att gå till gudstjänst är en glädje för många och något man 
verkligen ser fram emot och har förväntningar på. Det gäller i de stora gemen-
skaperna, men också i de mindre kretsarna med sina något mer begränsade 
möjligheter. De små föreningarna spelar fortsatt en viktig roll på mindre orter. 

Missionsföreningarna söker möta sina medlemmars behov, men inkluderar också 
människor som inte tidigare nåtts av evangeliet. Man strävar medvetet mot att få 
vara ett andligt hem för människor i olika åldrar och livssituationer och får i de 
strävandena ett gott stöd från ELMs ledning och anställda.  

På många håll erbjuds kortkurser och samtalsforum för dem som vill upptäcka 
kristen tro. Det finns i föreningarna över huvudtaget en stor öppenhet för dem 
som tar sina första osäkra steg på trons väg. När man möts till gemenskaps- och 
föreningsdagar bjuder man gärna med dem. De ges ett trevligt bemötande och 
deras frågor och tankar tas på allvar. På samma sätt med de verksamheter som flera 
av föreningarna har i veckorna och som varierar från ort till ort: barngrupper, 
tonårsgrupper, husmöten, hemgrupper, bibelstudiesamlingar, bönesamlingar, kafé-
samlingar, studentgrupper, seniorgrupper et cetera. Det finns en medvetenhet om 
att vi har något att lära av varje människa vi möter och respekt för att vi vandrat 
olika länge på trons väg.  

Nya platser 

ELM etablerar sig på nya platser. Det sker genom utflyttning. Många ELMare som 
slår sig ner på orter där rörelsen inte har verksamhet upplever behovet av för-
djupande bibelundervisning och förkunnelse. De öppnar sina hem för andra och 
kallar ELMs predikanter till predikningar och temadagar. De är tacksamma för den 
utbildning i ett gott värdskap som ELM kunnat erbjuda och ger ofta uttryck för 
vilken trygghet det är med en samlingspunkt där evangeliet får verka fritt och utan 
restriktioner.  

ELMs nyetableringar sker vidare genom riktade missionsinsatser. För att nå fler 
människor med evangeliet bildas nya ELM-gemenskaper. Landets större städer och 
regioner har prioritet.  

Själavård och diakoni 

I ELM söker man möta behovet av själavård i missionsföreningarna. Man ser en 
ovärderlig resurs i de många som arbetar med samtal i sina yrken eller på annat sätt. 
Många sluter upp på den fortbildningshelg i själavård som ges varje år. I de större 
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föreningarna är det mer regel än undantag att kontaktpersoner för samtal finns med 
under information i programbladen och på hemsidorna. Till stor välsignelse för 
rörelsen har det varit att ett par av dem som erbjudits fortbildningen i själavård 
kunnat gå vidare och öppna egen mottagning för samtal. 

De diakonala initiativen blir allt flera. Nytt Hopp i Helsingborg har fått inspirera till 
liknande verksamhet på annan ort och bärs upp av pensionärernas trofasta arbete. 
Besöksverksamheten i fängelserna fortsätter. I föreningarna finns besöksgrupper 
som stöd för gamla och avsidestagna. Några har blivit stödfamiljer till barn som 
haft behov av det. Enskilda egenföretagare har erbjudit deltidsanställningar till 
studenter och arbetsuppgifter till personer som haft särskilda behov av att komma 
ut i arbetslivet. Deras eget förhållande till sitt yrke har fått visa på en tro och ett 
förhållningssätt till sitt kunnande om väckt nyfikenhet. Det har inte gått att undgå 
att se hur Guds ära och medmänniskans goda är bärande drivkrafter tillsammans 
med en medvetenhet om hur lärandet både är en glädje och en förutsättning för att 
kunna göra viktiga insatser för andra. Några ELMare har också fått vara med och 
starta upp privata verksamheter inom bland annat hemtjänst och skola. Det märks 
att många anstränger sig för att möta behov. Det tar på krafterna, men är också 
djupt meningsfullt och får göra en skillnad för människor.  

Bibelskolan 

Strandhems bibel- och lärjungasskola går in på ännu en säsong. Den kombinerar 
lära och liv, teori och praktik på ett oslagbart sätt och fortsätter att locka till sig 
många elever. Detsamma gäller den andra bibelskola som ELM startat upp längre 
norrut i landet.  

Media 

ELM understödjer övrig verksamhet genom ett starkt mediearbete. Barntidningen 
Droppen står sig starkt och välkomnas alltid lika glatt av barnen och deras föräldrar. 
Missionstidningen Till Liv binder samman och stärker rörelsen med sina livaktiga 
reportage, uppbyggliga artiklar och överskådliga information. Glädjande nog 
kommer signaler om att även många ungdomar läser den digitalt. Begrunda, i sin 
tur, får med sin bredd och sina djupstudier en allt starkare roll som rörelsens 
ideologiska tidsskrift. 

Ett aktivt informationsarbete, genom inte minst hemsidan och olika sociala medier, 
bidrar till att sprida aktuell och relevant information om ELMs missionsarbete i 
hemland och utland och skapa en givande dialog om den. Hemsidan erbjuder också 
god onlineundervisning i vitt skilda ämnen. Alltfler upptäcker den och laddar ner 
föredrag och predikningar.  
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Vid sidan av dessa informationskanaler erbjuder även ELM ett nyhetsbrev till den 
intresserade en gång i kvartalet. Genom detta inbjuds kristna från andra traditioner 
att stödja ELMs missionsarbete. Det har visat sig att det finns många som ser och 
uppskattar det ELM gör och står för. ELMs nätverk växer.  

BV-förlag ger varje år ut flera publikationer, framför allt barnböcker, andakts-
böcker, bibelstudiematerial och böcker i aktuella debattämnen. Så också detta år. 
Sista åren har det märkts att man blivit bättre på att uppmuntra medlemmar att 
våga skriva och växa i sina talanger. Någon har rentav vågat sig på att publicera en 
kristen roman. Det nyvaknade intresset för reformatorisk teologi som en frukt av 
ELMs firande av reformationsjubiléet resulterar så här sex år senare alltjämt i en 
och annan informerad, men för allmänheten tillgänglig, bok i det ämnet. Detta 
senare har varit värdefullt inte minst då det fått många att börja fundera över vilken 
teologi de bekänner respektive inte bekänner. 

En röst i kristenhet och samhälle 

ELM är en positiv röst i samhälls- och kyrkodebatten. Man söker påverka i rätt 
riktning och stöttar aktivt kristna i Sverige som på grund av sin bibeltro 
marginaliseras i sina respektive sammanhang. 

I relation till Svenska kyrkan lokalt, EFS på riksplanet och i kontakt med represen-
tanter för andra konfessioner och traditioner står ELM i en konstruktiv och saklig 
dialog. Man lyssnar och lär, ställer kritiska frågor och ger bibelförankrade 
perspektiv. Man stödjer och uppmuntrar alla goda ansatser och insatser, inte minst 
de präster som står rörelsen nära och som man har ett gott utbyte med.  

Svenska Evangeliska Alliansen är en stor inspirationskälla för ELMs offentliga 
ansikten i media. I likhet med dem finns representanter för ELM som skriver 
debattartiklar som lyfter fram Bibelns budskap, världsbild och värderingar. I god 
och saklig ton riktar de kritik mot missförhållanden och söker visa på andra och 
bättre vägar framåt. Ibland skrivs artiklarna av enskilda medlemmar, ibland av 
rörelsens ledning eller tillsammans med andra kristna organisationer.  

 

JESUS SÄGER: ”JAG ÄR VÄGEN OCH SANNINGEN OCH LIVET”. (JOH 14:6) ATT 

LEVA MED JESUS SOM HERRE OCH RÄDDARE ÄR ATT VARA PÅ VÄG. DET 

GÄLLER FÖR VARJE KRISTEN OCH DET GÄLLER FÖR ETT MISSIONSSÄLLSKAP. 
ELM VILL I ALLT VI ÄR OCH GÖR VARA PÅ VÄG, VARA PÅ VÄGEN OCH VARA 

VÄGVISARE. DÄRFÖR LÄGGER VI VÅR FRAMTID OCH DEN VISION VI BÄR PÅ I 

GUDS HÄNDER – HERRE, HERRE, LED DU VARJE STEG! 

/IVS Vision förslag till årsmötet för samtal (22 apr 2013).  


