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Inledande betraktelse

Minnesord

Dags för räkenskap!

Hemgångna missionärer

Alltså ska var och en av oss avlägga räkenskap inför Gud. Rom 14:12

T

ill min arbetsplats kommer det med jämna mellanrum granskare som kontrollerar verksamheten. De är utsedda av ledningen och har som uppgift
att upptäcka allt som inte gjorts rätt. De hittar ibland
felaktigheter och en plan för förbättring avkrävs, vilken förhoppningsvis leder till att inte samma fel upptäcks vid nästa granskning.
När ett verksamhetsår i en organisation ska sammanfattas så ingår även för oss i ELM-BV en granskning. En tillbakablick på det som varit är nödvändig.
Bl a därför ger styrelsen ut denna årsberättelse, vilken
redovisar hur uppdraget har utförts gällande ekonomi
och verksamhet. Årsmötet fäller sedan sitt utlåtande
efter att utsedda revisorer gjort sin bedömning. Att
avlägga räkenskap för granskning är viktigt och en
ofrånkomlig del i vårt arbete och liv.
Det finns en annan räkenskap, inför en som är
mycket större än ett årsmöte eller några granskare i ett
företag. Vi läser i vår bibelvers att det är inför Gud, den
levande och helige, alltigenom gode och rättvise. Gud
missar inte en prick i vårt livs berättelse.
Paulus undervisar före vår vers om att det finns olika
stark tro hos de kristna och hur det kunde märkas i
deras liv. Där och då, var det frågor rörande vad man
som kristen med gott samvete kunde äta och dricka,
vad man fick göra på sabbaten m.m. För oss kristna
idag, kan det t.ex. handla om hur vi tänker kring kultur, nöjen, alkohol och tobak. Vad är okej för mig
som kristen och vad bör jag avstå ifrån. Vi landar i
olika ställningstaganden. En del finner det tryggast att
leva avhållsamt och restriktivt, andra har tro till att gå
längre i olika ställningstagande och använder sin frihet
utan att för den skull missbruka den.

Gud äger domen
Kristus har dött för oss. I honom har vi frihet, men
inte utan ansvar. Att vara kristen är att följa honom
och inte leva för sig själv. Vi lever för Herren och dör
för Herren. Vi ska inte döma varandra, varken för en
restriktiv och avhållsam linje, eller om vi menar att
någon tar sig alltför stora friheter. Det viktiga är att

2

vi är övertygade i vårt sinne och gör allt för Herren i
tacksamhet till honom. (Rom 14:5–6). Lev med Jesus
i daglig bibelläsning och be om att du får ha ett förhållande till denna världen som inte drar dig bort från
honom, utan ett som tjänar människor och förhärligar
honom. Det är inte inför människors domstol vi ska
stå till svars, utan inför Guds.

Sture Bengtsson

Granskningen
Hur är det då med min livsberättelse, min räkenskap
inför Gud? Kommer Gud att godkänna den? Min vän,
Guds Ord säger att Han inte kommer att göra det. Vi
läser i Rom 3:23 att alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Vi klarar inte att uppfylla kraven Gud
ställer. Vi kan inte göra Gud nöjd. Men evangelium
är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror.
Nyckeln finns i rättfärdigheten från Gud som är vår
genom tron på Jesus Kristus. Detta upptäckte Martin
Luther en gång. Denna ”främmande” rättfärdighet
som är helt utanför oss själva ges till oss gratis. Vi har
syndat och saknar härligheten, men det stannar inte
där. Vi läser vidare att ”de förklaras rättfärdiga som en
gåva, av hans nåd, därför att de är friköpta av Kristus
Jesus.” Halleluja!! Guds granskning utförs med ögonen på Sonen – Jesus Kristus och Hans rättfärdighet.
Gud ser på oss genom Jesus, därför går vi felfritt igenom kontrollen, lyckliga, fria och förlåtna. Låt detta
vara din drivkraft genom allt du möter i livet och i
din tjänst för Gud. Det blir då även din biljett till det
eviga livet hemma hos Herren Gud.
För detta tackar och lovar vi dig Kristus!
”Min enda fromhet inför Gud är syndernas förlåtelse.
Min enda trygghet vid hans bud är syndernas förlåtelse. Hur otron stöter sig därpå, det är ju dock i sanning så” LH 471:1

Henrik Nilsson
ordf ELM-BV

S

ture Bengtsson föddes den 20 augusti 1928
i ett kristet läsarhem i byn Södra Ingelsträde.
Familjen var lantbrukare och far växte upp nära jorden, tillsammans med tre bröder och två systrar. I
hemmet hade BVs mission en stor plats och särskilt
Etiopien. Farfar Josef kände väl till Etiopiens historia och geografi. Kanske var det här som fars stora
intresse för just historia och geografi började.
Vid sju–åtta års ålder blev far sjuk och hade feber.
Han bad då till Gud: ”om jag blir frisk ska jag bli
missionär”. Detta löfte var egentligen inte alls i hans
intresse. Med åren så ville han bli kvar på gården
och ta över efter sin far. Han beskriver själv att han
älskade jordbruksarbetet.
Ändå så låg det löfte han gett kvar och gnagde.
Far kom in i pansartrupperna P2 i Hässleholm
några år efter kriget. Efter det beställde han en kurs
i engelska, men det blev ingenting av det. Istället
anmälde han sig till Sundsgårdens folkhögskola,
vintern 1950–51. Missionärskallet, som låg och
gnagde kändes helt hopplöst, så far slutade studera
och tog tjänst som dräng hemma hos en lantbrukare
i byn. Där stannade han i två år. Sen träffade han
Elsa.
Elsa var missionär och hemkommen från Etiopien. Hennes mor hade flyttat till Ingelsträde så
det blev flera sena cykelturer för far från Södra
Ingelsträde. Genom henne fick han en kallelse till
missionär från BV. När Elsa återvände till Etiopien
utbildade sig far inom byggnad och sedan läste han
engelska i England. Den 7 april 1953 var det missionärsavskiljning i Ängelholms missionshus för far

och söndagen en vecka senare lyfte flygplanet från
Bulltofta i Malmö mot Köpenhamn och vidare till
Etiopien. Väl på plats gifte han sig med Elsa och
de blev efter ett år placerade i det varma och karga
Eritrea. Far hade drömt om de bördiga fälten i
Asella! I Eritrea fick de ansvar för all verksamhet.
Det blev att ta itu med administration och besök i
skolor och församlingar. Dessutom undervisade de
på och drev seminariet i Asmara. Under denna tid
föddes Bengt och Britt. 1963 reste familjen hem
till Sverige för ett viloår. Pål föddes under det året.
När de kom tillbaka byggdes en kyrka i Asmara, det
första av fars kyrkbyggen. Lena föddes där. Efter
ytterligare en period hemma i Sverige placerades de
i Addis Abeba. Otaliga äventyr och historier finns
att berätta från den tiden.
Sommaren 1973 kom de tillbaka till Sverige och
far köpte sin fasters hus, som han renoverade. Han
engagerade sig i politiken och satt många år som
ende ledamot för KD i Höganäs kommunfullmäktige. Många predikoturer och tältveckor över hela
Sverige har han medverkat i. Att predika Guds ord
och att möta människor var något som han brann
för. Far var en passionerad person. Det han gick in
i, gick han in i helt. Det blev också fallet när han så
smått började med en liten fruktodling och senare
även biodling.
1983 blev Elsa svagare och dog av problem med
hjärtat. Lena hade ett år kvar till studenten. Hon
och far bodde då hemma tillsammans. 1985 åkte far
ut till Kenya via Etiopien och förlovade sig då med
Elsie som var missionär där. Nyårsafton samma år
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gifte de sig i Kenya. Före hemresan till Sverige adopterades Jakob, som växt upp hos mor. Ingelsträde
blev nu deras gemensamma hem och efter ett år
föddes jag.
Vintrarna 1990–93 blev det åter tillbaka till Etiopien. SIDA hade gett bidrag för att bygga en klinik
i Qersa och två klassrum i Asella. Första halvåret
byggdes klassrummen och de tre följande åren var
vi stationerade i Qersa. Kliniken där används flitigt
än idag.
På det följde flera år hemma. Biodlingen och
fruktodlingen blomstrade, och far åkte ofta och
predikade. Med några års mellanrum blev det
någon mindre resa till ett afrikanskt land. Etiopien
fortsatte vara en passion för far. I början av 2004
reste han ut och besökte Etiopien. Detta följdes
av att han och mor under vintern 2005 åkte och
var någon månad i Qersa. Under ett känslosamt
möte i församlingen beslöts det att bygga en kyrka
på området. De hade sina gudstjänster i en skolsal. Vintern därefter påbörjades arbetet och kyrkan
invigdes i mars 2007. Efter en sommar med frukt
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och bin kom en kallelse från luterska kyrkan i Etiopien att hjälpa till att bygga en kyrka även i Asella.
Far och mor åkte ut och kyrkan invigdes våren
2009. Följande sommar kom en kallelse om hjälp
med att bygga en kyrka i Harrar. Den blev invigd
2012. Åter igen kom en kallelse, nu till att bygga
kyrkor i Meki och Sululta. Far hade nu ett tag haft
prostatacancer, som tog fart och gick över i skelett
cancer. De åkte ändå ut och med Guds hjälp och
nåd invigdes de båda kyrkorna våren 2015.
Senhösten 2015 blev far kraftigt sämre. Under
våren som följde blev han successivt svagare. Fram
mot sommaren orkade han inte lämna sängen där
hemma. Far väntade på att Jesus skulle komma och
hämta honom, vilket han också berättade för alla
som kom in och hälsade på. Det var varm sensommar. Dörren ut mot gatan stod ofta öppen, och bjöd
grannar att stiga in. Många kom och där vid sängkanten fick far vittna om Honom, Jesus som kallat,
köpt och burit honom genom alla år.
Till Jesus stod fars hopp om evigheten och ett
evigt liv. Må vi alla dela det hoppet!
Samuel Bengtsson

Hemgångna predikanter

Lars Hansson

M

in pappa Lars drog sitt sista andetag den 10
februari 2016. Efter många år av kamp mot
en kropp som sakta bröts ner, och till slut en cancer
som inte gick att bota, fick han somna in. För oss
som kände honom och stod honom nära är han
oändligt saknad men alltid levande i våra hjärtan.
Pappa växte upp i Brån utanför Vännäsby med sin
mor, far och en bror. Han kom tidigt i kontakt med
den kristna tron genom söndagsskola och gudstjänster i byns bönhus. Men det dröjde många år
innan han fick en personlig tro.
Pappa kom till en personlig tro och överlåtelse
åren efter sina studier till dekoratör i Skellefteå. När
han flyttade till Umeå kom han att hitta sitt andliga
hem i BV. Där var han även med vid starten och
uppbyggnaden av Fridhems lägergård i Vännäs.
Under åren har han vid sidan om sitt jobb inom
reklam, som reklamchef och i olika herrekiperingar,
även haft flera engagemang inom ELM-BV, både
som predikant och i olika styrelser.
Även om pappas liv färgades av fysisk motgång, så är
det inte det vi kommer att minnas. Det vi kommer
att minnas är hans syn på andra människor. Engagemanget för de marginaliserade, missbrukarna,
de kriminella ungdomarna och främlingen från ett
annat land.
Trots att vi var en stor familj med fem barn och
begränsade ekonomiska förutsättningar fanns det alltid plats för den behövande. Både mamma och pappa
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lät vårt hem bli en öppen famn som inte dömde, ett
kravlöst vittnesbörd för den som behövde kärlek,
omsorg, en bit mat eller tak över huvudet.
Pappa levde efter orden som han sade i en intervju
för tidningen Till Liv (nr9 2006):
”Vi ska inte döma eller bedöma andra människor,
vi har inte fått den uppgiften! Vi får helt enkelt vara
medmänniskor och peka på Kristus!”
Pappa hade en inkluderande tro präglad av nåd och
förlåtelse. En trösterik tro på en nådefull Gud som
såg bortom brustenhet och misslyckanden. Inkluderade i en övertygelse om att vi alla är i behov av
förlåtelse och att vi möts i ett beroende av nåden.
Hans inställning var att om Jesus kunde säga till
rövaren på korset ”idag ska du vara med mig i paradiset” så finns det ingen anledning för oss att döma
någon. Vi kan aldrig se in i en människas hjärta. Vi
kan bara med våra liv peka på Jesus och ge av hans
nåd och förlåtelse.
Pappas tro prövades hårt genom många år av sjukdom och smärta. För oss som stod honom nära var
det lätt att se likheterna med Bibelns Job. Vi såg
hur prövningarna många gånger var omänskliga
och hur böner och hopp blev vända i förtvivlan.
Trots allt behöll pappa en orubblig tro. Vi vet att
han många gånger ropat ”varför” men också att det
alltid följts av ett «ske din vilja». För oss som stått
vid sidan om har hans starka tro ibland varit lika
svår att förstå, som den varit det största vittnesbörd.
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Pappa satte sin tillit till den ”den store läkaren” men
frisk blev han inte, inte här på jorden. Innan han
dog fick jag förmånen att prata med pappa om hans
”stora” tro och även mina egna tvivel. Då och där
möttes vi i en liten tro som faktisk bär genom allt.
Ur sången ”Du är större”:
”Jag vet att du är större än alla mina tvivel, och det är
för evigt din nåd som ska bära mig, om än min tro är
svag, så vet du vad min vilja är…
Så får jag vara som jag är, och leva med den tro som
jag har, och veta det att Jesus håller mig kvar.
Jag vet att du är större än allting som mig skrämmer,
och fastän jag fruktar får jag vara hos dig. Jag vet att
intet kan skilja mig från din kärlek, för du är större
än min svaghet…
Så får jag vara som jag är, och leva med den tro som
jag har, och veta det att Jesus håller mig kvar.”
Pappa lämnar efter sig ett livsverk, med många
dimensioner. Han lämnar en stor familj med fem
egna barn och sex barnbarn (snart sju). Han lämnade även många andra som han betytt väldigt
mycket för och personer som såg honom som den
pappa de aldrig haft. Pappas livsverk var aldrig i
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behov av omgivningens bekräftelse, han verkade i
det dolda, uppoffrande och osjälvisk. Han lämnade
också ett starkt vittnesbörd om tro och överlåtelse.
Om att leva både i nåden och av nåden.
Det vittnesbörd han gav och som han skickar vidare
med oss som är kvar, är att det spelar ingen roll vem
du är eller vad du gör, Gud älskar dig för den du
är. Guds famn är stor och förlåtande och vi är alla
helt beroende av nåden. Lyckad eller misslyckad i
omgivningens ögon, helt lika inför Gud.
Pappa var en bedjare, genom vår uppväxt minns
vi barn hans långa böner som ofta blev till mindre
predikningar. Böner i tacksamhet för blodet som
renar, för korset och för nåden. Böner för alla som
han kände och brydde sig om. Vi visste att nu är det
snart slut, när pappa bad ”… bevara våra nära och
kära du känner dem alla vid namn… ” Så avslutades
också den sista bön vi bad tillsammans, och det får
också avsluta dessa minnen. Amen.
”Frid lämnar jag åt er, min frid ger jag er. Jag ger er
inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa
inte modet.” Joh 14:26–27
Erik Hagerius, son
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Henning Lindmark

M

issionssällskapet Bibeltrogna Vänners tidigare predikant och ordförande Henning
Lindmark avled den 17 juli 2016. Henning föddes
som sjunde och näst yngsta barn i familjen Lindmark i byn Lunne vid Arnäsvall utanför Örnsköldsvik den 23 april 1930. Han var således drygt 86 år
vid sin död. Till Lunne flyttade familjen Lindmark
från Stärkesmark i Vännäs några år innan Henning
föddes.
Henning Lindmarks föräldrar hörde till dem som
kom i kontakt med Bibeltrogna Vänners verksamhet i Västerbotten mycket tack vara Dr Ferdinand
Öberg, som var kyrkoherde i Vännäs och som ivrigt
understödde BVs predikoverksamhet i området. En
speciell händelse inträffade i Stärkesmark när predikanten Henning Pålsson var på besök i byn för att
hålla möte. Huset där mötet skulle hållas hade låsts
av några bybor och det slutade med att Hennings
far bjöd predikant och ditkomna åhörare hem till
sig. Just den händelsen kom att betyda mycket för
Hennings far och för övrigt för den fortsatta verksamheten i Stärkesmark.
Vid ett annat tillfälle medan Henning fortfarande
var liten hände sig att Hennings far öppnade sitt
hjärta för predikanten Henning Pålsson. Fadern
berättade att han tyngdes i sitt samvete av en obesvarad predikantkallelse från BV. Han tyckte sig
inte ha haft ork att ta sig an den uppgiften och han
plågades i samvetet. Samtalet slutade med att Pålsson och fadern i bön till Gud liksom överlämnade
till Gud den lille sonen Henning att han skulle få
bli predikant.

Under sin uppväxt kom Henning bort från sin
barnatro och levde ett liv i ogudaktighet och utsvävningar. Redan i tonåren drabbades han av tbc och
hamnade senare på sjukhus. Illa däran opererades
han vid 20 års ålder, vilket bl.a. medförde att en
lunga och fem revben opererades bort. Fortfarande
på sjukhus fortsatte han att leva så illa att den ansvarige läkaren en dag kallade honom till sig och frågade två gånger: ”Är du klok?” Och ”Här gör vi allt
för att du ska få leva och så handlar du som du gör.”
Det blev början till Hennings omvändelse och
när han fick klarhet i salighetssaken blev det så stor
lycka att han började läsa Guds ord för sina medpatienter. Innan han blev utskriven från sjukhuset fick
han t.o.m. vara redskap till en medpatients saliga
död.
Efter tillfrisknandet påbörjades studier vid Mellansels Folkhögskola. Under studietiden uppstod
kontakter med Bibeltrogna Vänner och Henning
blev så småningom kallad till resepredikant och
senare stationerad i Piteå ända till sin avgång.
1963 invaldes Henning i BVs styrelse och blev
längre fram dess vice ordförande. Efter Sigurd
Starks död blev Henning 1976 BVs ordförande. De
många och långa resorna till Stockholm slet hårt
på krafterna liksom att uppehålla verksamheten i
de vidsträckta bygderna i Norrbotten. Många svåra
verksamhetsfrågor under främst 1980-talet bidrog
också till att Henning avgick ur BVs styrelse 1984,
liksom att han 1988 lämnade tjänsten som BVs
predikant och pensionerades. Under 1980-talet
förekom både meningsmotsättningar inom BV och
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lärostrider. De frågorna rörde såväl hur relationen
mellan BV och Svenska Kyrkan skulle se ut liksom
önskemål från vissa håll att bilda församlingar inom
BV. I de ställningstaganden som Henning tog hade
han inte majoriteten inom BV med sig. För övrigt
kan sägas om Henning att han var en av både unga
och äldre mycket uppskattad talare. Vid många
läger och större möten var han självskriven. Henning var ingen långtråkig talare, han upprepade sig
aldrig och med stor begåvning och stringens kunde
han reda ut de svåraste frågor och texter utan koncept. Rätt lära var viktigt för Henning och han betonade detta ofta.
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Under sina tidiga predikoresor träffade Henning
sin blivande hustru, Anna-Lisa Bergström, från
Strand, Vännäs. De gifte sig 1957 och i äktenskapet
föddes sju barn. Henning och Anna-Lisa fick 59,
många gånger slitsamma, år tillsammans. Makarna
Lindmark flyttade så småningom till Umeå där de
engagerade sig i Lutherska Församlingen i Umeå.
I början av år 2016 flyttade de till ett äldrecenter i
Vännäsby.
Jordfästningen förrättades av Åke Malander. I sitt
tal utgick han från Hebr 13:7 ” Tänk på era ledare,
som har predikat Guds ord för er. Se hur de slutade
sin levnad, och följ deras tro.”
Ingemar Helgesson

Per-Olof Nilsson

M

in pappa, Per-Olof Nilsson avled den 28
december 2016 och gick för att möta den
Frälsare han hela livet förlitat sig på. Han var född
1928 och växte upp, tillsammans med tre syskon,
på en gård i Östmarks socken i norra Värmland.
Hemmet präglades av djup fromhet och föräldrarna
Axel och Kristina var måna om att föra det pietistiska arvet vidare. I vuxen ålder lämnade han hembygden men behöll livet igenom kärleken till sin
barndoms bönhus. Han var länge aktiv på distans i
ungdomsföreningen i Sörmark.
Pappa tog studenten i Karlstad och styrde sedan
stegen till huvudstaden där han utbildade sig till
veterinär. I Stockholm träffade han Ingrid och bildade familj. Efter olika vikariat på flera platser och
en tjänst i Västerås flyttade vi så småningom till Kalmar där jag och mina tre syskon i huvudsak vuxit
upp. Pappa kom att dra sig allt längre söderut och
efter tjänster i Växjö och Kristianstad flyttade han
som pensionär till Karlshamn.
1972 sökte och fick pappa ett uppdrag i SIDAs
tjänst i Asella i Etiopien. Ett utlandsuppdrag som
sannolikt aldrig blivit aktuellt om det inte hade varit
just där. Genom missionens mångåriga verksamhet i Asella var platsen välbekant och det skapade
förhoppningar om att på något sätt kunna vara till
hjälp. De två åren i Asella var också början till en
livslång kärlek till Etiopien och dess folk.
Vid sidan av den yrkesmässiga karriären var pappa
en mycket aktiv och hängiven föreningsmänniska.
Han gick med liv och lust och med den kraft Herren gav in i de många förtroendeuppdrag han hade
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genom åren. Pappa var principfast när det gällde tro
och lära men jordnära och resultatinriktad när det
kom till att omsätta evangeliet i praktisk handling.
Han hade många idéer och backade inte för några
projekt – om omgivningen inte bromsade honom
med sakliga argument.
Pappa var provinsombud i BV allt ifrån ungdomen och blev i mogen ålder kallad som predikant av
Nordöstra Skånes Missionsförening och ELM-BV.
Som nybliven pensionär återvände han också tillsammans med mamma en kort period till Etiopen
i missionens tjänst men han var framförallt starkt
engagerad i den yttre missionen från hemmaplan.
Pappa hade ett brett kontaktnät och en omfattande
korrenspondens med såväl kollegor som bröder och
systrar i tron där ute.
De personer pappa kom i kontakt med väckte
oftast hans intresse. Han la namn på minnet och
visste vem som var släkt med vem och hur och var.
Men hans engagemang i andra människor var inte
bara teoretiskt; han var generös och givmild och
hade omtanke om dem som behövde hjälp – inte
minst i Afrika.
Pappa hade humor och skojade gärna, särskilt
med barnen. Men där fanns också ett allvar och ett
evighetsperspektiv. Han brann för evangeliet om
Jesus Kristus och var ett trons vittne både privat
och offentligt. Särskilt angeläget var det för honom
att barn och ungdomar skulle få del av det glada
budskapet om det himmelska arvet. Han var länge
söndagsskollärare, och han tog initiativ till och
arrangerade med entusiasm barndagar och sport-
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Minnesord

lovsläger under många år, men han var också en
hängiven förebedjare för den yngre generationen.
För pappa innebar de sista åren på ett påtagligt
sätt att krafterna avtog, minnet svek honom och
han blev allt tystare. Pappa var dock hela livet igenom medveten om sina egna brister och sin egen
svaghet och flydde nu som då till sin Frälsare. Till

synes orkeslös fick han alltid kraft till att stämma in
i de barnaskapets sånger han bar i sitt hjärta.
”Glöm då aldrig vem du är:
Frälst och salig redan här.
Får och efter tidens strid
– evig frid.”
Sven Olof

Protokoll fört vid ELM-BVs
etthundrafemte årsmöte
Organisation: Evangelisk Luthersk Mission – Bibeltrogna Vänner, org.nr. 802000-3276
Art:
Protokoll fört vid årsmöte
Datum:
2016-06-04
Plats:
Ängelholms missionshus, Östergatan 20
Paragrafer: Å-1-16 – Å-27-16
Närvarande: 124 föreningsombud (tom Å-14–16), 125 föreningsombud (from Å-15–16)
1 enskild medlem

I

nnan årsmötesförhandlingarna höll Henrik Nilsson en andakt över Joh. 6:68–69 med rubriken
Herre, till vem skulle vi gå? Sång LH 580 Klippa du
som brast för mig sjöngs gemensamt.

Å-1-16 Mötets öppnande
ELM-BV:s ordförande Gunnar Davidsson hälsade
alla hjärtligt välkomna till årsmötet.
Sång LH 240, vers 1–5 Med Gud och hans vänskap… sjöngs unisont och därefter talade Gunnar
Davidsson över Hab. 3:2 och påminde om Luthers
reformation och Rosenius verksamhet, när Gud
grep in och gav kyrkan nytt liv, just när det såg som
mest hopplöst ut. Vår huvuduppgift är mission.
Guds evangelium ska föras ut till alla folk. Herren
är den som ger oss hopp, liv och mening. Gunnar
påminde också om rörelsens hemgångna predikanter och missionärer som omnämns i årsberättelsen
samt predikanten Lars Hansson, som flyttat hem
efter det att årsberättelsen färdigställts, och förklarade sedan årsmötet öppnat.
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Å-2-16 Val av årsmötesordförande och
vice ordförande
Från valberedningen nominerades:
ordförande:
Christer Unosson,
vice ordförande:
Nils-Göran Nilsson
Inga övriga nomineringar skedde.
Årsmötet beslutade
att som ordförande för årsmötet välja Christer
Unosson,
att som vice ordförande för årsmötet välja NilsGöran Nilsson.

Å-3-16 Val av sekreterare och vice
sekreterare
Från valberedningen nominerades:
sekreterare:
Jens Lunnergård.
vice sekreterare:
Lena A Artman
Inga övriga nomineringar skedde.
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Årsmötet beslutade
att som sekreterare för årsmötet välja Jens Lunnergård,
att som vice sekreterare för årsmötet välja Lena A
Artman.

Å-4-16 Val av justerare samt rösträknare
Från valberedningen nominerades:
justerare:
Linus Sjödahl
och Benedikte Nilsson,
rösträknare:
David Hector
och Olof Nilsson.
Inga övriga nomineringar skedde.
Årsmötet beslutade
att till justerare välja Linus Sjödahl och Benedikte
Nilsson
att till rösträknare välja David Hector och Olof
Nilsson.

Å-5-16 Fastställande av röstlängd
Meddelades att 124 föreningsombud och en enskild
medlem anmält sig till röstlängden.
Årsmötet beslutade
att fastställa röstlängden.

Å-6-16 Godkännande av kallelse till
årsmötet
Organisationssekreterare Andreas Johansson redogjorde för kallelsen till årsmötet som skett per brev
till föreningar och enskilda medlemmar den 24
april samt via annons i Till Liv.
Årsmötet beslutade
att godkänna kallelsen till årsmötet.

Å-7-16 Fastställande av
föredragningslistan
Årsmötet beslutade
att fastställa föreliggande föredragningslista.

Å-8-16 Fastställande av arbetsordning
Ordföranden presenterade den föreslagna arbetsordningen.
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Årsmötet beslutade
att fastställa arbetsordningen.

Å-9-16 Styrelsens verksamhetsberättelse
2015
Gunnar Davidsson inledde och framförde även ett
tack till Bo Sjödahl för sammanställningen av årsberättelsen.
Peter Henrysson redovisade ekonomin. ELM är
en trosmission som lever på frivilliga gåvor. Vi får
vara tacksamma att Gud har försett med resurser.
Gud har ju lovat att förse oss. Luk. 11:13.
Tillgångar (Eget kapital) 2015: 6.6 Mkr (2014
7.6 Mkr), således ett underskott på 1 Mkr. Parmenas fond täcker underskottet, kvar i fonden finns
4,2 Mkr (testamenten + överskott försäljning av
lägenheter i Stockholm). 20% av fondens tillgångar
ska delas ut varje år. 2009 hade vi 14 Mkr i fonden. Gåvor och kollekter ligger relativt stabilt på ca
3,5 Mkr per år sedan 2010. Testamenten gör skillnad men varierar stort mellan åren. Insamlingen
till Strandhems ombyggnad tycks inte ha påverkat
ELM-BV:s ekonomi. Peter Henrysson menade att
vi bör känna tacksamhet över Guds nåd och missionsuppdraget som vi har fått. Frågan ställdes: Hur
många av oss ber om att våra barn ska bli missionärer?
Henrik Birgersson ifrågasatte diskrepansen mellan siffrorna för ELM:s missionsutgifter för Kenya i
årsberättelsen och i den utsända verksamhetsplanen
för 2017.
Erik J Andersson förklarade skillnaden med att
vi får externa anslag från SLEF till missionärslön i
Kenya vilka redovisas på olika rader i årsberättelsen
respektive verksamhetsplanen.
Hanna-Rita Hylander: Varför använder vi bara
20% av Parmenasfonden? Alla pengarna tillhör ju
Herren!
Peter Henrysson svarade med att påminna om
den ekonomiska kris vi hade 2006 med flera uppsägningar som följd. Vi behöver vara ansvarstagande och ha en buffert – inte minst för våra anställdas skull.
Erik J Andersson: Det är ”de döda” som står för
stabiliteten i vår ekonomi. Om vi som lever gav mer
kunde vi tömma Parmenas. Det som är viktigt är
månadsgivande.

Nils-Göran Nilsson: Jag föreslår att alla avsätter
en procentsats tex 10% av era tillgångar till missionen i era testamenten. Släktingarna brukar inte ha
något att invända.
Gunnar Davidsson avslutade punkten med att
framföra ett tack till alla medarbetare, givare och
förebedjare under året.
Årsmötet beslutade
att godkänna årsberättelsen med verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning.

Å-10-16 Ansvarsfrihet för styrelsen
för 2015 års förvaltning av Evangelisk
Luthersk Mission – Bibeltrogna Vänner
Revisor Jörgen Nilsson hänvisade till räkenskapssammanfattningen på sidorna 75–82 i årsberättelsen och
läste upp valda delar av revisionsberättelsen. Revisorerna tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.
Assar Björkvald ifrågasatte förekomsten av kvinnliga mötesledare som han menar inte stämmer överens med 1 Kor. 14:34 ff. Assar Björkvald tog detta
till intäkt för att yrka avslag på förslaget att ge styrelsen ansvarsfrihet.
Sven Hammarberg sa att han respekterar Assar
Björkvalds uppfattning men håller inte med. Han
anförde vidare att den teologikommitté som tidigare funnits har uttalat sig i frågan och vidare att det
vore märkligt om styrelsen intog en annan hållning.
Sven menade att det är en välsignelse för ELM att
kvinnor får plats i våra föreningar. Sven yrkade på
att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet.
Henrik Birgersson, som har studerat frågan inom
Norsk Luthersk Misjonsamband, där man kommit
till en annan slutsats och har kvinnliga förkunnare, anförde vikten av att frågan om ansvar hålls
levande speciellt när många föreningar blir alltmer
församlingslika. Henrik yrkade på ansvarsfrihet för
styrelsen.
Peter Henrysson framhöll vikten av att lärorådet
tar i frågan om behovet finns.
Gunvor Wennberg, som tidigare läst till präst,
tycker det är en styrka och befrielse att stå på Bibelns
grund i ämbetsfrågan.
Gunnar Åström önskar att uttalandet från teologikommittén i frågan blir tillgängligt på hemsidan.

Erik J Andersson: Frågan kommer att tas upp i ett
kommande nummer av Till Liv.
Ordföranden ställde proposition på Sven Hammarbergs bifallsyrkande gentemot Assar Björkvalds
avslagsyrkande i frågan om ansvarsfrihet.
Årsmötet beslutade
att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2015 års förvaltning av Evangelisk Luthersk Mission – Bibeltrogna Vänner, samt att fastställa den i årsberättelsen intagna resultat- och balansräkning för
2015. Ordföranden fann att Sven Hammarbergs yrkande vunnit bifall.
Assar Björkvald reserverade sig mot beslutet och
lämnade in en skriftlig reservation (bilaga 1).

Å-11-16 Ansvarsfrihet för styrelsen för
Stiftelsen Bibeltrogna Vänners Fond för
hjälpverksamhet
Peter Henrysson redogjorde för bakgrunden till
fonden. Ingegerd Johansson påpekade att inkomna
fondmedel måste omsättas inom 5 år.
Nils-Göran Nilsson redogjorde för fondens
omfattande arbete med alla inkomna ansökningar.
Barntidningen Droppen, Strandhems Bibel- och
lärjungaskola och ungdomsarbetet på våra missionsfält beviljas regelbundet anslag.
Lars Artman efterlyste anslag för att underlätta
för missionsvänner på äldreboenden att få nattvardskommunion.
Gunnar Åström understödde Lars Artmans
förslag och Harald Waldemarson välkomnade en
sådan ansökan till fonden.
Jörgen Nilsson läste upp delar av revisionsberättelsen.
Årsmötet beslutade
att bevilja fondens styrelse ansvarsfrihet för 2015
års förvaltning av Stiftelsen Evangelisk Luthersk
Mission – Bibeltrogna Vänners fond för hjälpverksamhet, samt att fastställa den i årsberättelsen
intagna resultat- och balansräkningen för 2015.
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Å-12-16 Styrelsens rapport för 2016
Erik J Andersson (punkt 1–5), Peter Henrysson
(punkt 6) och Gunnar Davidsson (punkt 7) presenterade styrelsens arbete under 2016.
1. Jubileumsår Carl Olof Rosenius 200 år (2016),
Utlandsmission 150 år (2016), Reformationsjubileum 500 år (2017), för vilket en kommitté
har bildats.
2. Ledning och administration: Nyanställde informatören Stefan Nyholm presenterade sig och den
nya hemsidan, som beräknas ligga färdig hösten
2016. Ny personalhandbok klar, inga SST bidrag
beviljas längre.
3. Utlandsmission: Nödhjälpsinsamling på grund
av svält i Etiopien pågår, ny struktur i Peru, vi
behöver rekrytera fler missionärer, för vilket det
uppmanades till bön i föreningarna.
4. Mission i Sverige: nysatsning i Malmö (Markus Hector 20% tjänst). Ny bok: Vår – om missionsutmaningar i Sverige (BV Förlag) behandlar
bland annat församlingsplantering.
5. Media:
BV-Förlag: Utgivning av Husankt av Carl Olof
Rosenius – ny upplaga i ny språkdräkt. Förlaget
deltar i bokmässan i Göteborg sept 2016 med
tema C. O. Rosenius. Till Liv: Ny hemsida planeras
6. ELM:s identitet.
Förkunnelsen – som våra predikanter står för – är
det viktigaste för rörelsens identitet. Rekrytering
till styrelsen: Finns det skäl för mig att ställa om
mitt liv och offra lite för Guds rike?
7. Utvärdering av omorganisationen. Rapporten
finns tillgänglig på hemsidan, har behandlats
av ELM Syd och kommer även att behandlas av
ELM-BV:s styrelse.

Å-13-16 Rapport från lärorådet
Erik J Andersson rapporterade.
Lärorådets uppgifter:
– Predikantutbildning Att predika Kristus idag har
anordnats. Ny predikantutbildning planeras
2017 med temat Den Helige Ande.
– Godkännande av predikanter och missionärer.
– Predikantomsorg.
– Aktuella frågor i lärorådet: Ekumenik, Predikotexter. Präster i predikantkåren.
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Gunnar Åström påminde om hur viktigt att se
kristna med samma bekännelse som bröder och
systrar även om de kommer ur andra traditioner,
s k sund ekumenik. Vi ska sträva efter enhet men
inte på sanningens bekostnad, utan motverka all
slags förnekelse.
Lena A Artman framförde glädje över att arbetet
fortsätter med predikotexterna.
Nils-Göran Nilsson rekommenderade Lars-Åke
Nilssons goda artikel i Begrunda om att en kristen
kommer direkt till himlen efter döden.
Hanna-Rita Hylander tackade för lärorådet.
Glöm inte att läsa Guds Ord och uppmuntra varandra. Alla är vi missionärer.

Å-14-16 Styrelsens förslag till
verksamhetsplan för 2017
Missionsledaren, missionssekreteraren och tidningsnämndens ordförande lyfte fram delar av förslaget till verksamhetsplan 2017:
Ledning och administration: Erik redogjorde för
ELM-BV:s personalstab, antal tjänster mm.
Utlandsmission: Jonny Bjuremo, missionssekreterare rapporterade från tre länder:
– Eritrea: Tack framfördes från generalsekreteraren
för besöket i Sverige. Musikskolan i Asmara ska
renoveras. Teologiska seminariet behöver fortsatt
stöd
– Etiopien: Ny generalsekreterare ska utses under
året. Kyrkan växer, når nya städer och ska öppna
två nya synoder under året. ELM vill också vara
med och stötta de södra synoderna. Teologiska
seminariet i Asella behöver fortsatt stöd, 8 nya
präster nyligen utexaminerade. Barnhemmet i
Asella har nu 27 barn, målet är 40 barn. Sport
Camp: 9 ungdomar deltar från Sverige.
– Kenya: Kerstin Nilsson är nu på Ogango, mitt
i konflikten inom ELCK:s ledning (Evangelisklutherska kyrkan i Kenya) och hon gör en stor
insats i fred och försoningsarbetet.
Möjligheterna till nysatsning bland Turkanafolken undersöks. Barnhemmet Betesda drivs
vidare med 30 barn. Kyrkan ser Bethesda som
en modell för projektledning och vill sprida den
vidare i kyrkan.

Anders Månsson undrade om konflikten i Kenya.
Jonny Bjuremo: Ledningen inom kyrkan kan inte
dra jämnt och kyrkfolket lider av konflikten.
Be för en lösning! Vi har också ett ansvar i denna
konflikt!
Ester Birgersson och Julia Nilsson blir nya volontärer i Kenya.
Rakel Smetana, missionssekreterare, rapporterade från
– Peru: Vi önskar att kyrkomedlemmarna växer i
tro och att den ska blir mer självständig
Lärare behövs för missionärsbarnen i Chiclayo.
Norsk missionär: De som inte har kallet att vara
hemma bör resa ut!
MOVE och nya missionsresor för vuxna planeras.
Henrik Birgersson: Finns det en sökprofil för
missionär? Även 80 åringar kan ju flytta på sig!
Sverigemission
Erik redogjorde för MIS = Mission i Sverige. – det
mest onådda missionslandet.
– Amani – försoningsprojekt har varit framgångsrikt i flera missionsföreningar
– Strandhems bibelskola – en riksangelägenhet
som fortsätter i nybyggda lokaler
– Nysatsning i Betlehemskyrkan i Malmö, 20%
predikotjänst täcks av ELM-BV
Sonia Lunnergård framförde att Gud har välsignat Roseniuskyrkan i Stockholm. Många nya ungdomar har blivit medlemmar och kyrkan har bättre
möjligheter att klara sina egna åtaganden.
Erik J Andersson Viktigt nå ut med evangeliet –
till hela vårt onådda folk!
Tidningsmission
Ebbe Ragnarsson instämde med Erik J om vikten
av evangelisation.
Ebbe rapporterade från.tidningsnämnden:
Ökad närvaro på internet eftersträvas.
– Till Liv fyller 20 år. Prenumerera! Högkvalitativ,
läsvärd tidning med fin layout.
– Begrunda – fina fördjupningsartiklar.
– Droppen – aktiv redaktör som bland annat planerar att ge ut en barnandaktsbok
Årsmötet beslutade
att fastställa styrelsens verksamhetsplan för 2017

Å-15-16 Korrigering av röstlängden
Ytterligare ett ombud anlände till årsmötet.
Årsmötet beslutade
att korrigera röstlängden till 125 föreningsombud
och ett enskilt ombud.

Å-16-16 Rapport från
sångbokskommittén
Anders Andersson rapporterade
De första 100 bearbetade sångerna ligger som pdf
på hemsidan. Synpunkter kan ges direkt till kommittén i separat ruta. Remisstiden går ut den 31
augusti.
Jan Henriksson och Johan Åström arbetar med
texterna. Karna Arvidsson och Anders Andersson
letar nya sånger.
Noter och ackord kommer att finnas med i textboken. Funderingar finns på att kunna lyssna direkt
via QR-kod. Resurser behövs för att arbeta fram
register och hämta in rättigheter. Tryckning planeras 2020.
Anders Andersson spelade upp två av de reviderade sångerna: LH 218 Uti Bibeln finns en skatt
med föreslagen lydelse: ”I din Bibel finns en skatt”
och LH 762 Det finns ett hjärta, för dig som ömmar
och årsmötesdeltagarna sjöng med ”full hals”!
Bodil Månson framförde ett tack för kommitténs
arbete och välkomnade ackord och även körsättning på några sånger.
Hanta-Rita Hylander: Tusen tack till kommittén!

Å-17-16 Bemyndigande att försälja lös
och fast egendom som tillhör ELM-BV
Organisationssekreterare Andreas Johansson föredrog styrelsens förslag till årsmötet
att bemyndiga styrelsen att försälja lös och fast
egendom som tillhör ELM-BV.
Årsmötet beslutade enhälligt
att bemyndiga styrelsen att försälja lös och fast
egendom som tillhör ELM-BV.

Å-18-16 Behandling av i rätt tid
inkomna motioner
Inga motioner var inkomna.
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Å-19-16 Behandling av ärenden
rörande samverkansorganisation
Inga ärenden fanns anmälda.

Å-20-16 Val av styrelseledamöter och
ersättare
Valberedningens ordförande Lena A Artman presenterade valberedningens förslag till nomineringar.
Valberedningen nominerade Peter Henrysson
(omval), Eskil Engström (omval) och Elisabeth
Wallgren (nyval) till ordinarie styrelseledamöter för
tre år samt Elin Lindström, Jens Lunnergård, och
Staffan Unosson (samtliga tre omval) till styrelseersättare för ett år. Inga nomineringar hade inkommit från föreningarna till valberedningen. Assar
Björkvald föreslog Mattias Brandt och Andreas
Giselsson, som dock inte var tillfrågade. Kandidaterna blev därför inte aktuella.
Årsmötet beslutade
att nomineringen var avslutad. Endast valberedningens förslag återstod.
Valen genomfördes med sluten omröstning.
Resultatet utföll enligt följande:
Val av ordinarie styrelseledamöter för en tid av tre år:
121 röstsedlar avlämnades, varav 2 ogiltiga.
Peter Henrysson, Lund 118 röster
Eskil Engström, Hässleholm 118 röster
Elisabeth Wallgren, Sollentuna 112 röster
Val av styrelseersättare för en tid av ett år:
111 avgivna röster, varav 4 blanka röster.
Jens Lunnergård, Sollentuna 106 röster
Staffan Unosson, Gagnef 105 röster
Elin Lindström, Örkelljunga 102 röster
Årsmötet beslutade
att Peter Henrysson, Eskil Engström och Elisabet
Wallgren valdes som styrelseledamöter för en tid
av tre år.
Årsmötet beslutade
att Jens Lunnergård, Staffan Unosson och Elin
Lindström valdes som styrelseersättare för en
tid av ett år.
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Styrelsens sammansättning
Evangelisk Luthersk Mission – Bibeltrogna Vänners styrelse får därmed följande sammansättning:
– Valda t.o.m. årsmötet 2017:
Samuel Bengtsson, Lund,
Mats Lundin, Hjärsåslilla,
Henrik Nilsson, Eket.
– Valda t.o.m. årsmötet 2018:
Pernilla Arvidsson, Kristianstad,
Gunnel Gustavsson, Vittsjö,
Andreas Hector, Vännäs.
– Valda t.o.m. årsmötet 2019
Elisabeth Wallgren, Sollentuna
Eskil Engström, Hässleholm,
Peter Henrysson, Lund.
– Ersättare t.o.m. årsmötet 2017:
Elin Lindström, Örkelljunga,
Jens Lunnergård, Sollentuna,
Staffan Unosson, Gagnef.

Å-21-16 Val av revisorer och
revisorsersättare
Lena A Artman redogjorde för valberedningens förslag att till revisorer omvälja
Jörgen Nilsson, Hässleholm, och Sven-Inge
Svensson, Kristianstad, samt att till revisorsersättare
omvälja Jesper Sturesson, Knislinge och Johan
Svensson, Kristianstad.
Årsmötet beslutade
att till ordinarie revisorer för jinnevarande verksamhetsår välja Jörgen Nilsson, Hässleholm,
och Sven-Inge Svensson, Kristianstad, samt
att till revisorsersättare för innevarande verksamhetsår välja Jesper Sturesson, Knislinge, och
Johan Svensson, Kristianstad.

Å-22-16 Val av valberedning
Valberedning har bestått av Lena A Artman (s.k.),
Samuel Estenlund, Hanna-Rita Hylander, Sonia
Lunnergård, Åke Johansson, och Nils-Göran Nilsson.
Åke Johansson hade avsagt sig omval.
Hanna-Rita Hylander berättade om hur välsignat
det kan vara att ingå i valberedningen.
Harald Waldemarson nominerades.

Årsmötet beslutade
att till valberedning omvälja Lena A Artman,
Örkelljunga (sammankallande), Samuel Estenlund, Lund, Hanna-Rita Hylander, Vännäs,
Sonia Lunnergård, Sollentuna och Nils-Göran
Nilsson. Åstorp samt nyvälja Harald Waldemarson, Vikbolandet.

Å-23-16 Fastställande av medlemsavgift
för 2017
Organisationssekreterare Andreas Johansson presenterade styrelsens förslag på oförändrad medlemsavgift, vilket innebär 300 kronor per påbörjat
tiotal medlemmar för föreningar och 300 kronor
för enskilda medlemmar.
Årsmötet beslutade
att fastställa medlemsavgiften för 2017 till 300 kronor per påbörjat tiotal medlemmar för föreningar samt 300 kronor för enskilda medlemmar.

Å-24-16 Hälsning till kung Carl XVI
Gustaf
Henrik Nilsson föredrog styrelsens förslag till hälsning och föreslog vidare att Husandakt av Carl Olof
Rosenius ska överlämnas som en gåva med anledning av kungens 70 årsdag.
Kerstin Ottosson föreslog prenumeration av Till
Liv och barntidningen Droppen till kungafamiljerna.
Årsmötet beslutade
att uppdra åt Henrik Nilsson att på årsmötets uppdrag efter datumkorrigering sända hälsningar
till kungahuset och ordna med leverans av ett
exemplar av Carl Olof Rosenius Husandakt.

Å-25-16 Hälsning til regering och
riksdag
Henrik Nilsson föredrog styrelsens förslag till hälsning till regering och riksdag från årsmötet.
Årsmötet beslutade
att uppdra åt Henrik Nilsson att på årsmötets uppdrag efter datumkorrigering sända hälsningen
till regering och riksdag.

Å-26-16 Hälsning till missionärerna
Henrik Nilsson föredrog styrelsens förslag till hälsning till missionärerna.
Ingegerd Johansson påpekade hur värdefullt det
är att som missionär även få del av en namnlista
med hälsningar från årsmötesdeltagarna.
Årsmötet beslutade
att Henrik Nilsson på årsmötets uppdrag ska sända
hälsningen till missionärerna samt att listor för
underskrifter ska läggas ut.

Å-27-16 Avslutning
Gunnar Davidsson informerade om att nästa årskonferens blir i Stockholm första helgen i juni 2017
och hälsade alla välkomna.
Eskil Engström avtackade avgående ordförande
Gunnar Davidsson som lämnar styrelsen efter nio
år. Gunnar fick en blomsterbukett, ett kort med Jes.
35 och en lång applåd. Gemensamt bads Fader Vår
och Välsignelsen.
Christer tackade årsmötesdeltagarna och NilsGöran Nilsson framförde valberedningens och
årsmötets tack till ordföranden och sekretariatet.
Till sist sjöngs sången LH 240, Med Gud och hans
vänskap… vers 6–10.

Årsmötet beslutade
att uppdra åt styrelsen att undersöka om kungen
eller hans familj finns med på sändlistan för Till
Liv eller Droppen och utifrån det fatta vidare
beslut.
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Årsmötesprotokoll

Dag som ovan

Från styrelsen

Christer Unosson
ordförande

Nils-Göran Nilsson
vice ordförande

”Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare.”
Rom. 5:8

Jens Lunnergård
sekreterare

Lena A Artman
vice sekreterare

S

Linus Sjödahl
justerare

Benedikte Nilsson
justerare

Bilaga 1
Kommentar till avslagsyrkande vid ELM BV:s årsmöte 2016 06 04 beträffande ansvarsfrihet för ELMBV:s styrelse för 2015 års förvaltning.
Avslag för ansvarsfrihet yrkade jag på grund av att flera ELMBV:s föreningar har vid sina gudstjänster
kvinnliga mötesledare, som leder bön, har ritual med syndabekännelse och avlösning, leder trosbekännelsen, vilket jag inte anser stämma med Herrens bud enligt 1 Kor 14:34 – 38. Detta stämmer inte med §
1 i organisationens stadgar. Hela Bibeln är Guds ord med oinskränkt auktoritet.
Styrelsen har inte påtalat denna avvikelse eller gett rekommendation i frågan i enlighet med § 1.
Jag refererar här också till skriften av framlidne domprosten Nils Johansson, som starkt berör frågan
om 1 Korintierbrevet 11 – 14 och prästvigning av kvinnor, främst i kapitel III punkt 7, kapitel IV punkt
7 och 9 samt sid 89 – 91.
Skriftlig reservation. Assar Björkvald 2016-06-04.

tyrelsen har under året 2016 haft sex ordinarie
sammanträden. Vid konstituerande sammanträde efter årsmötet 2016 valdes Henrik Nilsson
till ordförande, Eskil Engström till vice ordförande,
Jens Lunnergård till sekreterare, Elisabeth Wallgren
till vice sekreterare och Peter Henrysson till kassör.
För ekonomiadministrationen har JLE-konsult
HB, Örkelljunga anlitats även 2016. Adjungerade
till styrelsens sammanträden har varit representanter för ELM Syd, ELM Nord, ELU samt missionsledaren och organisationssekreteraren. Arbetsutskottet har efter årsmötet 2016 utgjorts av Henrik
Nilsson, Eskil Engström, Peter Henrysson och Jens
Lunnergård.
Den decentraliserade organisationen, med nämnder som leder verksamheten inom sina respektive
områden – Nämnden för utlandsmission (NUM),
nämnden för mission i Sverige (MIS) och Tidningsnämnden (TN) – består. ELM är vidare huvudägare
i BV Förlag AB, som bedriver förlagsverksamhet
och bokhandel. I årsberättelsen finns särskilda rapporter från dessa delar av verksamheten.
Erik J Andersson har varit missionsledare.
Andreas Johansson har varit organisationssekreterare. Han slutade sin tjänst i november och har
ersatts av Sofia Nilsson. Stefan Nyholm har varit
informatör.
Årsmötet hölls den 4 juni 2016 i Ängelholm med
deltagande av 125 föreningsombud och en enskild
medlem.

Predikanter och missionärer
Fyra tidigare predikanter (Lars Hansson, Henning
Lindmark, Per-Olof Nilsson och Sture Bengtsson)
har avlidit. De två senare har även varit missionärer.
Minnesord återfinns på annan plats i årsberättelsen.
Två personer har begärt att få sluta som predikanter
(Göran Jämstorp och Erik Wiberg). Två nya predikanter har kallats under året, Stig Hasselgård och
Daniel Borg.
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Lärorådet
Lärorådet har bestått av Thomas Nilsson, Lars-Åke
Nilsson, Erik J Andersson, Samuel Bengtsson och
Peter Henrysson. Lärorådet har arbetat med bl.a.
frågor kring ekumenik, predikotexter och präster i
predikantkåren.

IVS-arbetet.
Under året har arbetet inletts med ett visionsdokument att komplettera identitetsdokumentet, som
antogs 2013. Tanken är att visionsdokumentet ska
kunna gå ut på remiss under 2017. Styrelsen har
också beslutat att regelbundet avsätta tid för strategidiskussioner. Det första samtalsämnet var behovet
av fortbildning för predikanter. Mer om det finns
på annan plats i årsberättelsen.

Sångboksarbetet
En sångbok är identitetsskapande och viktig för vår
rörelse. Sedan ett par år pågår ett arbete där text
och musik till sånger i Lova Herren ses över samtidigt som urvalet av sånger förnyas. Arbetet sker i en
kommitté med Anders Andersson som sammankallande. Han är projektanställd på 25 % för detta
ändamål. Målsättningen är att den nya sångboken
ska innehålla ca 600 sånger, varav ca 50 tas ur Den
Nya Sången och ytterligare ca 50 ska vara nya sånger.
De första 100 reviderade sångerna har bearbetats
efter remiss och blivit färdiga för tryck så vitt gäller
texterna. Tanken är att 50 sånger ska gå på remiss
per halvår. Parallellt pågår ett arbete med att söka
förnya musiken.

Utvärdering av omorganisationen 2005
2015 var det tio år sedan en stor omorganisation
genomfördes då ELM Syd bildades, ELM-BV och
ELU fick sina nuvarande namn och ansvarsfördelningen mellan de olika organisationerna förändrades. En utvärdering av omorganisationen genomfördes och presenterades under våren 2016 i form
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av en rapport. Styrelsen mottog den och fann skäl
till viss självkritik: Samhörigheten inom rörelsen
har på tio år inte uppenbart stärkts i förhållande
till hur det var före omorganisationen 2005. Inte
heller har ELM-BVs styrelse fått – eller tagit – det
ledaransvar som ansvarsfördelningen anger. Det är
styrelsens kallelse och ambition att med Guds hjälp
göra det.

lutherska missionsorganisationer i Norden (Nordiska Inremissionsrådet, NIR)
Styrelsen har utsett en person att representera
ELM som adjungerad i styrelsen för Nätverket för
Sexualitet och Samlevnad (NfS).
Styrelsen har under året träffat ELUs styrelse för
samtal.

BV-förlag

Den ekonomiska redovisningen 2016 visar på ett
mindre underskott tack vare ett större testamente.
Omslutningen överstiger för året 10 miljoner kronor. Gåvor från enskilda uppgick till ca 2,7 miljoner
kronor. Det är en påtaglig ökning, vilken ungefärligen motsvaras av de medel som inkommit genom
nödhjälpsinsamlingen till Etiopien.
De medel som influtit under året är en gåva
från Gud. De har använts i Guds rikes tjänst i det
uppdrag som Frälsaren, Jesus Kristus, själv gett till
sina lärjungar. Det är en stor glädje alla dager att
stå med i det arbetet, i vår älskade Herres egen
mission.

Under året har flera nya böcker givits ut, bl.a.
nyplanteringsboken VÅR – initiativ i missionslandet Sverige, en reviderad Husandakt av Carl Olof
Rosenius och bibelstudieboken Tron sprider sig.

Externa kontakter
Samtal mellan ELMs ledning och företrädare för
Missionsprovinsen och Evangeliska Fosterlandsstiftelsen har ägt rum under året.
Samarbetet med Dansk Bibelinstitut (DBI) fortsätter. Flera styrelseledamöter deltog i en konferens
i augusti anordnad av ett nätverk av evangelisk-

Ekonomi

Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar!
Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt som jag befallt er.
Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut.
Matt. 28:18–20

Peter Henrysson
Kassör i ELM-BV
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Guds ord är levande och verksamt.[…] När vi nu har en stor överstepräst som har stigit upp genom
himlarna, Jesus, Guds Son, låt oss då hålla fast vid vår bekännelse (ur Hebr. 4:12–14).

D

u möter den levande Guden i Guds ord som
är levande och verksamt. Där ger han sig till
känna. Nog kan han också anas på andra ställen – i
skapelsens skönhet eller i samvetets röst. Men vem
vill sätta sin tillit, sina förhoppningar, till någon
som bara går att ana? Det räcker inte. Men det går
att lära känna Gud. Han har valt att avslöja sig, att
uppenbara sig, i sitt ord, i Bibeln.
Men att känna till Gud, eller känna Gud, det vore
inte heller nog, det vore inte till någon nytta för dig
och mig om han inte också valt att uppenbara sig
i Jesus Kristus. I Bibeln lär vi känna Gud i Kristus
Jesus. När vi nu har en stor överstepräst som har stigit
upp genom himlarna, Jesus, Guds Son, låt oss då hålla
fast vid vår bekännelse.
Reformatorn Martin Luther menade att Jesus är
det absolut viktigaste i Bibeln, att Jesus är Skriftens
centrum och höjdpunkt. Ja, för Luther så låg hela
Bibelns auktoritet i det att den vittnar om Jesus.
Varför är det så viktigt? Jo, för att kunskap om
Gud och Guds existens inte hjälper någon människa. Men vi har en överstepräst Jesus, Guds Son,
och det ger oss anledning att hålla fast vid och aldrig
släppa Bibeln och Bibelns budskap, vår bekännelse.
Jesus öppnar den stängda vägen. I honom finns
räddningen. I Jesus Kristus, blir du förlåten, helad,
upprättad och iordningsställd för ett liv i tjänst och
en evighet med Herren.
Därför fortsätter ELM verka för att människor
kommer till en personlig och levande tro på Jesus Kristus och därför fortsätter vi att slå vakt om och visa på
Bibelns auktoritet och ständiga aktualitet (ur Stadgar
för ELM-BV 2§).
Året 2016 var ett år av tillbakablickar. Från
Fridhem i norr till Kristianstad i söder ordnades
temadagar med anledning av 200-årsjubileet av
Carl Olof Rosenius födelse. Våra tidningar uppmärksammade Rosenius, BV-Förlag kunde ge ut
en ny, språkligt bearbetad, upplaga av Rosenius
Husandakt (tidigare Betraktelser för var dag i året)
och på Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg fanns

Roseniuschoklad i förlagets monter. Som person är
Rosenius värd att studera och av hans arbete för
Guds rike kan vi lära oss mycket. Men framförallt
är det Rosenius budskap som är värt att lyssna till.
Några sångverser får exemplifiera:
Våga dig Dristelig Tro, att Jesus gjort allt för dig! Så
var evige Faderns råd; Mänskan frälstes av idel nåd,
Enfödde Sonen det gjort. (LH 357:1)
Hur rik jag är, Fast fattig jag vandrar på jorden!
Hur hög jag är! Hur härlig för Gud jag är vorden, Sen
Sonen gått ringa på jorden! Guds barn jag är! Hur hög
och hur rik jag är vorden! (LH 429:4)
För hedningarnas skara, o Gud, vi bedja dig: Ditt
evangelium åt dem förunna! Låt budbärarnas fötter
på deras mörka stig, Ock för dem frid och salighet förkunna! Välsigna våra bröder, som nu ibland dem gå,
Och låt en väldig skara, som ingen räkna må, En gång
hos dig, o Jesu, saligt mötas! (LH 129:5)
Den sista av sångverserna visar på hur Rosenius
också blickade ut över världen. Väckelsen i Sverige
väckte missionsivern. Det leder oss fram till det
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andra jubileet som ELM uppmärksammade under
2016. I mars 1866 landsteg de första svenska missionärerna från Evangeliska Fosterlands Stiftelsen i
nuvarande Eritrea och inledde det missionsarbete
som fortsatt under 150 år – i EFS och i ELMs arbete
i Eritrea och Etiopien. Om de första pionjärerna
skrev undertecknad i Till Livs marsnummer och
missionssekreterare Jonny Bjuremo berättade om
dem vid årskonferensen i Ängelholm.
Men 2016 var också ett år av framåtblickande. På
utlandssidan arbetade en arbetsgrupp vidare med
undersökningar för att finna ett nytt missionsfält –
en onådd folkgrupp – dit Herren kallar oss. Och allt
tydligare blir det att Sverige är ett missionsland där
vår kallelse – och kanske också arbetsformer – mer
och mer liknar vad vi har i utlandet. En stor undersökning av svensk frikyrklighet, som inkluderar
också ELM, presenterades i juni och visar att sedan
år 2000 har antalet medlemmar minskat, liksom
antal församlingar och föreningar. Samtidigt har
utvecklingen de sista fem åren vänt i storstadsregionerna – där finns idag fler medlemmar och försam-

Verksamhet i Sverige

lingar än 2010. Den vändningen gäller inte ELM,
men kan inspirera oss till missionsarbete i vårt land.
Det finns människor i Sverige som blir kristna idag,
och ännu fler som ännu inte blivit det!
I samband med årskonferensen gav ELM (på BVFörlag) också ut inspirationsboken Vår – initiativ
i missionslandet Sverige. Den innehåller artiklar om
nyplantering och berättelser om nysatsningar runt
om i ELM. En sådan nysatsning som påbörjades
under 2016 (och då inte finns med i Vår-boken)
finns i Malmö där ELM, ELM Syd och ELU tillsammans med lokala krafter gör en ansträngning
för att vända en negativ trend och nå ut med evangeliet i Sveriges tredje största stad.
Bland ELMs anställda tillkom under 2016 två
medarbetare (med initialerna S. N.). I början av
året tillträdde Stefan Nyholm som informatör och i
slutet av året efterträdde Sofia Nilsson den tidigare
organisationssekreteraren Andreas Johansson.
Under 2016 fick vi arbeta med Gud och hans vänskap. Låt det vara vår bön också inför kommande
dagar.

Erik J Andersson
missionsledare
Örkelljunga
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ELMs nya hemsida

E

LM har funnits på internet med en hemsida
under adressen www.elmbv.se i nästan 10 år.
Hemsidan har gjort stor nytta för att ge information
om vad ELM är, gör och tycker till både medlemmar och andra intresserade.
Men tiden går fort i IT-världen och den gamla hemsidan var föråldrad både designmässigt och tekniskt.
För några år sedan tillsattes en grupp med uppdrag att
titta på förutsättningarna för att ”bygga nytt”.
När undertecknad tillträdde som informatör för
ELM i januari 2016 blev ett av mina första uppdrag
att arbeta vidare med projektet. Efter en del sonderingar föll valet på att låta MildMedia i Göteborg
göra den nya designen på en plattform som heter
WordPress. Idag är det en mycket vanlig lösning att
man bygger sitt eget utseende med denna teknik som
grund. Det gör hemsidan lätt att fylla med material,
modifiera och inte minst uppdatera för att undvika
säkerhetsrisker till exempel i form av intrång.
Den 1 augusti lanserades så den nya sidan på den
gamla adressen, www.elmbv.se. Utseendet skiljer sig
avsevärt från den gamla webbplatsen. En del kan
tycka att det har blivit svårare att hitta det man söker
och i viss mån kan det stämma. En familj som bygger
sig ett nytt hus tar säkert med sig mycket av det gamla

från den gamla bostaden, men samtidigt passar man
på att skaffa en del nya möbler och rensa ut gammalt
skräp som blivit liggande. Så är det även med vår nya
hemsida. Mycket av det gamla finns kvar, fast i nya
”rum” som man hittar i en annan ”del av huset”.
Ett annat krav på det nya systemet var att det skulle
vara enkelt – och gratis – för våra anslutna föreningar
att få en hemsida eller att förnya sin gamla med ett
grundutseende som liknar ELM-BVs. Utifrån det
kan man sedan modifiera enligt lokala önskemål.
Barntidningen Droppen var först ut efter ELM-BV
med sin nya hemsida. I skrivande stund har arbete
påbörjats med bland andra Kristna Föreningen
Filippi i Lund, Breanäs Missionsgård, ELF i Kristianstad och Örkelljunga missionsförening.
Alla föreningar är välkomna att kontakta mig för
att komma igång med att utveckla en ny hemsida!

Stefan Nyholm
informatör
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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)

E

n av de äldste frågade mig: ”Dessa som är
klädda i vita kläder, vilka är de och varifrån
kommer de?” Jag svarade: ”Min herre, du vet det.”
Då sade han till mig: ”Det är de som kommer ur
den stora nöden. De har tvättat sina kläder och
gjort dem vita i Lammets blod. Därför står de inför
Guds tron och tjänar honom dag och natt i hans
tempel, och han som sitter på tronen ska breda ut
sin boning över dem. De ska aldrig mer hungra
och aldrig mer törsta, och varken solen eller någon
annan hetta ska drabba dem, för Lammet mitt på
tronen ska vara deras herde. Han ska leda dem till
livets vattenkällor, och Gud ska torka alla tårar
från deras ögon.” (Upp 7:13–17)
Avsnittet i Bibelns sista bok beskriver målet
för allt missionsarbete och ger perspektiv. Om
evighetsperspektivets nödvändighet skriver Axel
B Svensson i Bibeltrogna Vänners historia 1911–
1961:
Och just evighetsperspektivet måste få vara i
blickpunkten, då man ska redogöra för ett andligt
arbete, en mänsklig aktivitet, i det rike som Kristus
upprättade här på jorden. Ty får redogörelsen ej
prägel av sagda perspektiv, så blir den säkerligen
blott människors tal om människors verk och därmed av mycket ringa andlig betydelse.
Nu, snart 60 år senare, är detta perspektiv minst
lika viktigt. Att ha just evighetsperspektivet klart
för ögonen i missionsarbete är helt centralt.
Som rörelse har vi i ELM möjlighet att nå ut med
evangeliet om räddningen genom Jesus i dagens
Sverige, med alla de utmaningar som det ställer
oss inför. Missionsarbete handlar om frågan var
människor ska tillbringa sin evighet. Nöden som
denna insikt föder borde prägla allt vårt arbete.
Det finns plats för ELM i Guds rike, även i Sverige.
Fler människor måste nås med budskapet om Jesus
och bli räddade för evigheten. Vi måste gå vidare
som missionsrörelse i missionslandet Sverige.
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MIS verksamhetsområden
Nämnden för mission i Sverige (MIS) är ett organ
under styrelsen för ELM med uppgift att arbeta
med frågor om mission i Sverige. Arbetet med och i
befintliga föreningar utförs i stor grad av regionala
organisationer och vi 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.
Vi har under året arbetat bland annat med att
kalla och utbilda predikanter, arbetat för nyplantering av kristna gemenskaper i Sverige, drivit Amaniarbetet och olika satsningar i norr (ungdomspastor,
skolpastor) samt mycket annat.
ELM är en rörelse av människor som älskar Jesus
och mission. Alla de insatser som görs under ett
år kan inte rymmas i en årsberättelse, men det är
med stor ödmjukhet och tacksamhet som man ser
tillbaka på föregående år och allt arbete som utfördes av olika människor på olika platser i vårt land.
Arbetet som bar frukt gav Herren oss nåd att utföra.
Därför är det främst till honom som vi bör rikta vår
lovprisning och vårt tack för att han gav oss nåden
att få verka på den delen av hans stora åker som
heter Sverige.
Under 2016 har nämnden bestått av Harald
Waldemarson (ordförande första halvåret), Per
Anders Einarsson (ordförande andra halvåret), Per
Henriksson, Sofia Sundberg, Nils Larsson, Erik J
Andersson, Elisabeth Wallgren, Lars Göran Brandt,
Bo-Göran Fjällström, Christina Nilsson och Fredrik Smetana (adjungerad sekreterare). Nämnden
sammanträdde vid 5 tillfällen, varav 3 på telefon.

Predikanter/predikantutbildning
Förkunnelse av Guds Ord är grundläggande för
ELM och MIS ansvarar, tillsammans med lärorådet, för utbildning av ELMs predikanter. Under

2016 ordnades utbildningsdagar för predikanter
på Strandhem. Föreläsningarna innehöll teman
från den andra trosartikeln med tanke på predikanten och predikouppdraget. Anders Andersson
föreläste om musikens plats i den kristna gemenskapen och gav smakprov från arbetet med den nya
sångboksrevideringen. Daniel Johansson (lärare på
Församlingsfakulteten i Göteborg) och Børge Haar
Andersen (rektor på Dansk Bibel-Institut, Köpenhamn) hjälpte predikanter i syd att fundera kring
hur det evigt giltiga budskapet kan förkunnas in i
vår samtid.
Följande predikanter har under året fått hembud:
Lars Hansson, Sture Bengtsson och Per-Olof Nilsson liksom sällskapets tidigare ordförande Henning
Lindmark.

Amani
Sedan starten för
Amani 2013 har
det genomförts tio workshopar. Det är med stor
tacksamhet till Gud som arbetet kunnat fortsätta
under de senaste åren med växlande intensitet.
2016 har varit ett år med både vila och workshopar
för teamet. Under våren träffades vi vid några tillfällen och diskuterade arbetet, vägen framåt samt
förberedde oss inför hösten.
I oktober var det dags för en workshop som har
varit planerad i nästan 1½ år. Det blev en fin helg
på Strandhem tillsammans med ELF Hässleholm
där vi än en gång fick uppleva hur Gud känner till
varje grupps och varje individs behov och ger rikligt av sitt goda. Goda vittnesbörd delades av det
fyrtiotal personer i blandade åldrar som var med
under helgen.
I november fick vi möjlighet att testa ett koncept vi erbjudit tidigare, men som inte blivit av.
En helg då flera mindre föreningar kunde gå ihop
och planera för en workshop. ELM Åstorp bjöd in
föreningarna i Helsingborg (Nytt Hopp) och Ingelsträde. Huvudparten av de cirka 25 deltagarna
var från Åstorp och Amani kunde genomföras med
deltagarna som en samlad grupp. Det blev en helg
där rekvisita successivt spreds ut på podiet under
helgen, något som fick påminna om det som Gud
vill låta växa fram i våra liv om vi bara vågar släppa
in honom i vårt innersta. Det är fint att kunna

genomföra en workshop på ett välfungerande sätt
i ett traditionellt missionshus utifrån de praktiska
förutsättningar som finns där.
Amani-teamet har som föregående år bestått
av Nils Larsson, Pernilla Arvidsson, Per-Anders
Einarsson och Benedikte Nilsson. Vi fascineras
över Guds sätt att möta människor genom Amani
och hur han låter oväntade syskonband uppstå mellan föreningsmedlemmar som känt varandra länge.
Guds är verket, honom tillhör äran.
Benedikte Nilsson

Skol- och ungdomspastor, ELM-Nord
Som ungdomspastor i region Nord, mest i Umeåoch Vännäsområdet, har jag framförallt ansvar för
ungdomsgruppen i Vännäs och hjälper till med
andra frågor som rör ungdomsarbete i regionen
såsom lärjungaskola i Umeå, läger, konfirmation
och liknande. Som skolpastor är min uppgift att
vara tillgänglig på gymnasiet Liljaskolan i Vännäs
och samtala med de jag möter. Jag önskar att bli en
allt mer tydlig del av den vardag som präglar både
elever och personal på skolan. Kombinationen
mellan dessa tjänster ger en spännande och givande
kombination av arbetsfält där jag har förmånen att
träffa ungdomar på fler arenor än inför kyrkans väggar.
Liljaskolan erbjuder nio gymnasieprogram och
har dessutom ett stort introduktionsprogram. Skolan har omkring 800 elever och det är spännande
och fascinerande att möta människor i olika faser
och situationer i livet. Liljaskolan i Vännäs är en
smältdegel av personligheter, intressen och kulturer.
En öppet kristen person och en pastor är dock en
ovanlig syn på en gymnasieskola. 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.
Det är min önskan och bön att jag, genom alla
kontakter och samtal, kan få vara med och peka på
Honom som är vägen, sanningen och livet. Han är
den som kan ge verklig framtid och hopp i livet för
de ungdomar som jag möter på skolan och som så
ofta ser väldigt hopplöst på livet.
Fredrik Smetana
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”På nya platser”
En missionsrörelse kan inte bli stillastående. ”På
nya platser, färdiga, gå!” har bidragit till att sätta
ytterligare fokus på missionsutmaningarna i vårt
land inom vår rörelse och ökat insikten om att
Sverige är ett missionsland. I juni 2016 släpptes en
översikt över frikyrkorörelser i dagens Sverige –Frikyrkokartan ritas om – som tydligt visar hur frikyrkans medlemsminskning nästan upphört på grund
av gemenskapsplantering på många ställen runt om
i vårt land. Samtidigt kvarstår missionsutmaningen
genom att mindre församlingar och gemenskaper
ofta läggs ner, att Sveriges befolkning ökar samt att
frikyrkan i stor grad flyttar till städerna.
Vi måste nå vidare med budskapet om Jesus, även
i vårt eget land. ELM måste vara där människor
befinner sig för att nå dem med det glada budskapet
om Jesus. Det innebär att vi förutom att styrka det
lokala arbetet, också måste våga satsa på verksamhet
och plantera gemenskaper på nya platser i vårt land.
Årsmötet i Kristianstad 2014 gav på bakgrund av
detta en tydligare riktning för ELMs arbete i Sverige
framöver. Det är vår önskan och bön att det som
tidigare har kännetecknat rörelsen ELM, nationellt
och internationellt, nyplanterade gemenskaper, åter
ska få bli vårt signum, också i arbetetet i Sverige.
Under 2016 har vi sett att dessa frågor är högre upp
på agendan och att olika initiativ tas, framför allt
inom ELM Syds verksamhetsområde. Såväl omstarten i Malmö som olika initiativ i Blekinge och
Helsingborg och boken ”Vår” är konkreta resultat
under 2016.

”Vår”, en inspirationsbok
En del av arbetet med nyplantering inom ELM är
boken VÅR – initiativ i missionslandet Sverige. Det
är en bok om nyplantering och mission. En bok
med berättelser till inspiration när det gäller missionsarbete, berättelser som bidrar till insikten att
Gud, även idag, handlar genom ELM, men även en
del artiklar som motiverar till nyplantering och ger
konkret vägledning.
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LMs tidningsnämnd ger ut tidningarna Till
Liv, Begrunda och Droppen samt har ansvar för
verksamheten i den grafiska designbyrån Design för
livet ägd av BV-förlag och ELM-BV. Under 2016
har nämnden bestått av Ebbe Ragnarsson (ordf.
första halvåret), Mattias Sjödahl (v. ordf. första
halvåret, därefter ordf.), Mats Lundin, Carl-Johan
Stenlund, Maria Nilsson, Gunnel Gustavsson och
Bengt Göransson (de två sistnämnda andra halvåret). Ett varmt tack riktas till Ebbe för hans insatser
i nämnden.

Till Liv

Det är en bok som skrevs med en önskan om att
det åter kan få ”spira” på allt fler platser i missionslandet Sverige:
Hur vägen vidare, rent konkret ser ut, vet vi inte
ännu, men vi vet att det är nu vi har möjligheten att
verka i vårt Sverige, det är nu vi kan gå vidare med
det glada budskapet om Jesus seger över döden och hans
räddning. Vår önskan och bön är att ledorden missionsiver och nyplantering skulle få känneteckna ELM
i tiden som kommer och att vår missionsrörelse kan nå
ytterligare människor med evangeliet i vårt land. (Ur
bokens avslutning.)
Om du inte redan läst den, så kan boken kan
beställas genom BV-Förlag.

Under året har Markus Hector arbetat som redaktör
för Till Liv och Stefan Nyholm har tjänstgjort sitt
första år som biträdande redaktör. 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 Lund i januari och ett i Vimmerby i augusti. Redaktionsrådet
har dessutom telefonmöte inför varje nummers
utgivning. Tidningen har utkommit med 12 nummer under 2016, varav ett dubbelnummer och ett
tunnare mer utåtriktat. Av det tunnare, 16-sidiga
juninumret, trycktes extra exemplar utan att månad
och nummer angavs på framsidan. Dessa användes
för spridning under resten av året, både av föreningar, enskilda prenumeranter och av redaktionen
och nämnden som delade ut tidningar under Bokoch biblioteksmässan i Göteborg i september.
Den övergripande målsättningen för redaktionens arbete 2016 har varit att i undervisningsartiklar och reportage/intervjuer lyfta fram evangeliet
om Jesus Kristus och kallelsen att följa honom. Att
det är 200 år sedan Carl-Olof Rosenius föddes uppmärksammades genom såväl en artikel av kyrkohistorikern Rune Imberg som en intervju med pastorn
Magnus Persson. Genom serien: ”Hur svarar man
en vän” och några ytterligare artiklar har redskap
getts för det evangeliserande uppdraget. Också i
själavårdsartiklar har flera konkreta frågeställningar

berörts. Redaktionen har fått signaler om att många
haft glädje av att få läsa om dessa. Bland intervjuerna kan nämnas samtal med predikanterna Sture
Bengtsson och Thomas Nilsson samt med familjen
Heule i Ystad. ELMs informatör Stefan Nyholm
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. Arbetet
med en ny hemsida fortsatte under året och steg
togs i riktning mot lansering. Eva Henriksson har
fortsatt med en värdefull korrekturläsning. Rebecka
Carlsson är prenumerationsansvarig för såväl Till
Liv som Begrunda. Ingrid och Arthur Einarsson
har också under 2016 läst in samtliga nummer på
CD med mp3-filer. Antalet CD-prenumeranter

27

Verksamhet i Sverige

Verksamhet i Sverige

har varierat. Under året har det som mest varit 12.
Ibland kommer det uppmuntrande hälsningar från
lyssnarna. Flera uppskattar att höra någon röst läsa
texterna och några har uttryckt att det är positivt
med två olika röster som varvas efter innehållet.
Någon har också uttryckt tacksamhet över att Ingrid och Arthur försöker 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 1 234, antalet
prenumeranter var 1 156. Antalet prenumeranter
av Begrunda var 290 i slutet av året. 15 personer
prenumererade på PDF-tidningen. (Genom Markus Hector, redaktör för Till Liv)

Begrunda
Begrunda är Till Livs fördjupningsbilaga och har
även 2016 kommit ut med två nr. Peter Henrysson
har liksom tidigare varit redaktör och i redaktionsrådet har även ingått Anders Månsson, Ängelholm,
och Daniel Ringdahl, Stockholm. Redaktionsassistent har varit Anders Ek, Malmö. Under 2016
har Begrunda publicerat ytterligare ett par bidrag
från ELMs förkunnardagar 2015 på temat ELM
och identitet, tre kyrkohistoriska artiklar – en om
den nicenska trosbekännelsens tillkomst och ett par
med anledning av Rosenius födelse för 200 år sedan
– en artikel om Kristi återkomst och en om islam
och terrorism.
Uppgiften har varit och är att i vår helsubjektivistiska tid hålla två bollar i luften, dels det objektiva Guds verk som är grunden för all kristen tro,
dels nödvändigheten av en personlig tillägnelse av
vad Gud har talat och gjort för alla människor. Det
finns goda och tillräckliga skäl för den kristna tron,
men den kräver vårt gensvar och omvändelse för
att vara till verklig hjälp. Det är Bibelns ocensurerade undervisning som ska ges plats, vägleda och
finna tillämpning på livets alla områden, i studier
och uppfostran, i familjeliv och yrkesliv, natur och
kultur, gudstro och politik – även i denna sena tid.
Den bejakar såväl människans höghet och värdighet som hennes nedrighet och ondska. Den berättar den sällsamma historien om Guds frälsning till
evigt liv för var och en genom tron på Jesus, Guds
Messias och världens Frälsare och Herre.
Det tryckta ordet tillhandahålls även digitalt –
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om än med större fördröjning än önskvärt. På Till
Livs hemsida finns ett omfattande arkiv med äldre
artiklar ur Begrunda. (Genom Peter Henrysson,
Lund, redaktör för 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 pyssel 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. Varje termin väljer vi ett fördjupningsspår
som Barn i Bibeln, Bibeldetektiv och under hösten
2016 – materialet om Herrens bön. Vår förhoppning är att barnledare kommer att använda materialet i undervisningen och därför samlar vi berättelserna och pyssel i en tematidning och gör den
tillgänglig på vår hemsida. Vid sidan av berättelser
för olika åldrar har vi publicerat spännande nya följetonger, tävlingar, mini-intervjuer, sånger m.m.
Under 2016 har 19 nummer av Droppen utkommit varav ett extra reklamnummer och Julens Gåva
som är mer omfattande och trycktes i upplaga på
3 500 ex.

Många ideella krafter har bidragit med nyskrivna
texter, färgglada illustrationer, foton, pyssel, reportage m.m. Tack vare detta blir tidningen varierad
och kreativ. Under året har Inese P. Johansson
varit redaktör och grafisk formgivare och Henny
Johansson redaktionsassistent. Redaktionsrådet
har bestått av Regina Svensson, Rose-Marie Westmark och Carolina Henriksson. Regina Svensson
har varit ansvarig utgivare och Ingrid Einarsson har
ansvarat för prenumerationsärenden.
Under året 2016 har Droppen avslutat Bibelmaraton. Vi har med hjälp av BV-förlag tagit emot
beställningar och sålt ut hela upplagan på 5 000
bibelmaratonaffischer. Vi har samlat in anmälningarna och skickat ut priserna till dem som kommit i
mål. Nu när Droppens namn har fått bredare publicitet känns det viktigare än någonsin att fortsätta
sprida information om tidningen 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
bokmässan i Göteborg, ELM Syds sommarmöte,
Oasmötet och andra mötesplatser. (Genom Inese
P. Johansson, redaktör för Droppen)

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, m.m. Man satsar
på det personliga mötet med kunden och arbetar
energiskt på att få bästa resultatet 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 Församlingsfakulteten i Göteborg, medan Isak arbetar med
Till Liv, Begrunda, Svenska Kyrkan i Lerberget m.m.
Därutöver har de som uppdragsgivare bland annat
interna uppdragsgivare som BV-Förlag, ELM, missionsgårdarna och missionsföreningar, samt externa
uppdragsgivare som Studieförbundet Bilda, Brafab,
Sliqhaq, KRIS, Folkes Bygg och diverse församlingar
över landet. Besök gärna Design för Livets hemsida
på www.designforlivet.se. (Genom Isak Engström,
formgivare, Design för livet)

Tidningsnämnden
Tidningsnämnden har haft 5 protokollförda sammanträden under året. Personalansvar, ekonomi,
ledning av verksamheten på Design för livet, 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.
sammanställt av Mattias Sjödahl,
ordförande i tidningsnämnden
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Nya volontärer i Strandhems bokhandel, Ing-Britt Sjödahl och Bente Unosson

BV-Förlag

F

örlagets 101a verksamhetsår har passerats. Ett
år med Carl Olof Rosenius i centrum. 200 års
minnet av C.O. Rosenius födelse har uppmärksammats i olika sammanhang. Förlaget fick en
donation på 10.000 Euro från en person i Finland
för att trycka om Husandakten. Jens Lunnergård,
Sam-Arne Nilsson, Börje Karlsson och Gustav Lunnergård lade ner många timmar på att få fram en
ny reviderad Husandakt. Resultatet blev riktigt bra.
Husandakten kom ut i maj och har under året sålts
i nära 800 ex. Många har uttryckt stor tacksamhet
och glädje för det arbetet. Inför Roseniusjubileet
har vi också tryckt om ” Kristus vårt liv” kortandaktsboken som varit slutsåld. Tillsammans med
de sju böckerna, som Ivan Hellström en gång sammanställde och som vi gett ut i ny språkdräkt och
”Vägledning till frid” (som trycktes på 80-talet i
flera tusen ex.) har året verkligen varit ett gott Rosenius-år. Även biografin av Christer Andersson (Vid
Guds Hjärta) har sålts bra.
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En missions-inspirationsbok ”VÅR” gavs ut i samband med ELM-BVs årsmöte med bidrag från olika
författare och redigerad av Erik J Andersson och
Fredrik Smetana.
Under hösten utkom ”30 dagar med Romarbrevet” av Ingemar Rådberg och ”Tron på bortaplan”
(Bibelstudier ur Daniels bok)av Erik J Andersson.
100 års minnet av vårt förlag uppmärksammades
genom att olika författare bidrog till en bok som
kom före jul ”I Ordets tjänst”.
Förlaget har också låtit trycka Till Livs almanacka
”Herren går med dig”. Många uppskattar den och
de flesta har sålts. ( C:a 500 ex.)
Under hösten var förlaget med på bokmässan i
Göteborg och många fina kontakter knöts.
Margareta Gustavsson och Ingrid Bengtsson slutade efter tioåriga volontärstjänster på Strandhem
i samband med sommarmötet där. Ing-Britt Sjödahl och Bente Unosson är våra nya medarbetare i
Strandhems bokhandel.

Försäljningen på ELM Syds sommarmöte uppgick för första gången till mer än 100.000 kr.
I Helsingborg hade vi stängt två månader och
öppnade i slutet av augusti på Bruksgatan 27 efter
flytt till lokaler under EFS-kyrkan. Vi gläds över
att kunna möta människor där i handikappvänlig
miljö och lite fler väggar att ha hyllor på. Lokalen
ligger vid gågata mitt i centrum.
På Fridhem har Birgit Andertun fortsatt försäljningen med gott resultat och i Stockholm är Ingegerd Johansson ansvarig. Boklådorna med Gunhild
i Lund, Ingrid i Kristianstad, Inger i Blekinge, Kerstin i Bjärnum, Sven-Arne i Ängelholm, Markus
i Hjärsåslilla, Hjördis i Markaryd m.fl. bidrar på
olika sätt till att sprida våra böcker ut till läsare.
Bolagsstämman var i Ängelholm i början av juni.
Henrik Birgersson lämnade styrelsen och Gunnar
Davidsson gick in som ny ledamot. Övriga i styrelsen är: Erik J Andersson ordf, Jens Lunnergård
sekr, Johanna Nyholm-Skoglund v.VD, Ingegerd

Johansson och ersättare Gert Lindell och Daniel
Karlsson.
Styrelsen har haft 5 sammanträden under året.
Johan Svensson (JLE konsult) har haft hand om
ekonomin. Resultatet för 2016 pekar på ett litet
minus och vi behöver öka omsättningen för att
driva företaget vidare. Ganska stor nedskrivning
av lager gör att resultatet försämras. Därför bör vi
avyttra mer av gammalt lager.
Tack alla ni missionsvänner för stöd och förbön.
Gud välsigne er alla!
Herren är god och rättfärdig, därför undervisar han
syndare om vägen. Ps 25:8
Er broder i Herren
Nils-Göran Nilsson VD.
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Strandhems bibel- och
lärjungaskola (BoL)

D

et pedagogiska upplägget på BoL, med de
tema
veckor som under hösten behandlar
mestadels mer teoretiska ämnen (t.ex. bibeltolkning, GT och NT, människosyn och mission)
och under våren mer praktiska (t.ex. leva annorlunda, gåvoupptäckande och en 4-dagars retreat)
samt själavården som löper under hela året med
lektioner och samtal är fortsatt mycket uppskattat och fungerande. Några höjdpunkter var (som
vanligt) relationsveckorna i slutet av hösten med
bl.a. kvinnodag/mansdag. Elever gav bl.a. uttryck
för att ”denna undervisning skulle jag vilja ha hört
tidigare” och att ”mycket, nästan allt, var nytt men
jag har tagit till mig nästan allt”. Det är inte alltid
friktionsfritt när Bibelns budskap får utmana våra
olika värderingar av vår tid, men närhelst någon får
syn på ankaret i nådens hamn, på korset, på Jesus,
är det värt varje möda. ”Seniorakademin”, där eleverna under en vecka per termin får frotteras med
mer seniora elever, har varit fortsatt mycket lyckat;
i princip har veckorna varit fullsatta.
Vi har även bjudit in allmänt till BoL när det
kommit gästföreläsare, t.ex. var dagen under hösten
när Lars Mörling talade om Islam välbesökt.
Missionsresan har varit en annan höjdpunkt för
de allra flesta och gick till Kenya. Eleverna hade
förberett bl.a. predikningar, drama, dans, sång
och personliga vittnesbörd som de delade både i
gatumission och i kyrkor. Mottagandet i Kenya var
mycket, jag kanske även vågar säga djupt, positivt.
Eleverna fick både göra en ordentlig punktinsats av
mission och praktiskt arbete, se det pågående långsiktiga missionsarbetet samt möta ett (för många)
nytt land och en ny kultur. En del zebror, giraffer,
elefanter och lejon skådades också bland andra djur.
Vårens missionsresa (”Sverigemissionsresan” på
ca 1 vecka) gjordes i samarbete med ELM, OM och
UMU och innebar att många elever på olika sätt
fick dela sin tro på olika orter i Sverige och även
arbeta en del socialt/diakonalt. Resan gav inspiration till många att fortsätta att tänka mission. Ungefär halva klassen gick efter avslutad kurs vidare till
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olika ungdomsledartjänster, bl.a. fyra elever som
gick vidare till en nysatsning på mission i Malmö.
Höstens nya klass var med sina 26 elever något
större än vårens. Campuslägenheterna har varit
fyllda till sista rum och vi har fått inreda ”vardagsrum” till elevboende. Det har även varit för lite yta
för umgängesplats. Det kan tyckas märkligt på en
gård som just har byggt nya lokaler, likväl har det
varit ett problem, men ett positivt sådant. Året har
för lärarna tvärtom inneburit en del tillfällig decimering, vi har i detta haft stor hjälp av Owe Johansson som har gått in som timlärare och ”reseproffs”.
Vi är så glada att ta emot allt stöd som strömmar
in i form av gåvor, förböner och uppmuntrande ord
och att få vara del av alla som lägger ned tid, kraft
och engagemang för att allt detta ska bli möjligt.
Med djup tacksamhet till Jesus kan vi se tillbaka
på ett år där många elever vittnat om växt i tro och
personlig mognad, konkreta bönesvar, en större
förståelse för Bibeln, en ökad längtan efter mission.
Vår önskan och bön är att Strandhems Bibel- och
lärjungaskola ska få fortsätta vara en plats för lärjungaträning och efterföljelse som gör skillnad, för
eleverna, för ELM, för Sverige och globalt; inte bara
under året och några år framåt, utan för hela livet
och för evigheten.
Avslutningsvis några ord om skolan från elever.
”Jag har fått en glädje i att läsa och förstå Bibeln”
Miriam
”Jag har funnit en vila i Gud” Olivia
”Bibelskolan har gett mycket som jag tror kommer
att hålla livet igenom” Samuel

Magnus Hagström
tillförordnad kursföreståndare

Bilder från missionsresan i Kenya
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Roseniusjubileet 2016

Arvet från Rosenius

Jubileumsfirandet – några nedslag

016 var det 200 år sedan Carl Olof Rosenius
år 1816 föddes i Nysätra i Västerbotten. Han
fick på ett särskilt sätt vara med och påverka och
bidra till den väckelse som bröt fram i 1800-talets
Sverige. Georg Scott – en engelsk metodistpastor
– bedrev stadsmission i Stockholm fram till 1842
då han hastigt tvingades lämna landet p.g.a. personlig förföljelse. Rosenius, som då var bara 26 år
gammal, fick ta över ett omfattande arbete och fick
anställning via ett amerikanskt missionssällskap
som stadsmissionär. Han övertog också två tidningar som Scott hade startat, Pietisten och Missionstidningen, som fick stor spridning, speciellt
Pietisten med en upplaga större än Aftonbladets.
Rosenius var en övertygad lutheran och predikade
synd och nåd och rättfärdiggörelse genom tro. Han
kunde som få måla Kristus som Frälsaren på korset,
han som dog i mitt ställe. Den befriande nåden attraherade människor i alla samhällsklasser. Trots att
Rosenius varken var präst eller utbildad teolog, fick
han både det enkla folkets och delar av kungahusets
öron. Folk stod i kö för att få prata med honom och
han samlade mycket folk under sina predikoresor.
Som själavårdare hade han en omfattande korrespondens.

– Roseniussymposium på Johannelund
Johannelunds teologiska högskola i Uppsala arrangerade ett välbesökt symposium i samband med
Rosenius 200 årsdag den 3 februari. Kvalificerade
Roseniuskännare från hela Norden och USA föreläste under 2 dagar. Alla föredrag finns utgivna i
bokform sammanställda av Lars-Olov Eriksson
och Torbjörn Larspers: Carl Olof Rosenius, teolog,
författare, själavårdare, Artos 2017. Tomas Nygren
talade om varför Rosenius ännu idag på 2000-talet
berör människor. Flera av föredragen kan ses på
YouTube och rekommenderas varmt.

2
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– Roseniusdagar på Missionsgården Fridhem i
Vännäs 6–7 februari. Grunden till lycka och frid.
ELM Nord ordnade en bussutflykt med besök på
Roseniusgården i Nysätra, som ägs av EFS Västerbotten. Bengt Lunnergård från Luthersk Litteraturmission hade ämnet Den internationelle Rosenius
och visade upp Rosenius skrifter på ett stort antal
utländska språk.

– Roseniusdag i Lutherska kapellet i Kristianstad
i september
Fleming Kofoed Svendsen, dansk Roseniusforskare,
föreläste och hävdade att ”om man läser Rosenius
får man Luther på köpet”. Staffan Ljungman, kyrkoherde em, läste upp ett brev från Bo Giertz där
han uppmanade Gunnar Rosendal att läsa Rosenius
dagbetraktelser, vilket blev till stor välsignelse för
honom och ledde så småningom till en doktorsavhandling om Rosenius.
– BV Förlag storsatsade i september med en egen
Rosenius-monter på Bokmässan i Göteborg. Den
nya reviderade upplagan av Rosenius Husandakt
lanserades och sålde bra. Det bjöds på Rosenius
choklad och ett Rosenius-quiz med fina bokpriser. De flesta av Rosenius böcker på svenska är ju
utgivna på BV förlag (pappers- ljud- och e-böcker).
Läs mer i webshoppen www.bvforlag.se!
– I Roseniuskyrkan i Stockholm firade man
Rosenius i oktober. Rosenius-dramat från ELMs
100-årsjubileum återuppfördes. Den bekymrade
mannen (Gustaf Lunnergård) kom till Rosenius för
att kritisera men blev både förkrossad och upprättad
av Rosenius (Swen Bergling) varsamma själavård.

Rosenius – förkunnaren som rörde vid folkets
hjärtan
Vad bär vi då med oss efter att ha firat ett Roseniusjubileum? Vad utmärker Rosenius förkunnelse som
fick sådant genomslag? Jo, synden beskrivs på ett
sätt som går på djupet. Den som vill bli rättfärdig
måste först bli en syndare. Då skapas en längtan
efter den befriande ”nåden i Guds hjärta”! Kristi
verk på korset är enda räddningen! Under livet får vi
vandra med ”Gud den underlige” som sänder prövningar men ändå bär oss genom livets svårigheter
till det himmelska hemmet. Låt oss i tacksamhet
vårda det rika arvet efter Rosenius gärning och hans
själavårdande undervisning!
Med Gud och hans vänskap, hans Ande och Ord
Och bröders gemenskap och nådenes bord
De osedda dagar vi möta med tröst
Oss följer ju Herden – Vi känna hans röst!

Jens Lunnergård, Sollentuna
ELM-BVs styrelse
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Fortbildning av predikanter

E

LMs identitet bestäms historiskt av tiden och
sammanhanget för dess bildande. Stadgarna
har en födelsedag och dess innehåll bestämmer vad
ELM-BV är och dess mission och struktur. En portalparagraf finns som inte får ändras och ger identiteten fasta konturer. Men det ELM som möter
”på marken” är i första hand medlemsföreningars
gemenskap och predikan. Den starkaste identitetsmarkören för ELM är och förblir just förkunnelsen, eftersom förkunnelsen av den korsfäste Kristus
också är gemenskapens grund.
I ELMs predikantmatrikel återfinns ett drygt
hundratal personer som av Herren kallats att förkunna Guds ord. En del är mycket aktiva och andra
mindre. Det stora flertalet är lekmannapredikanter,
d.v.s. de har ett civilt yrke och försörjer sig inte på
förkunnaruppgiften. I en tid när arbetslivet ställer stora krav på prestation och tjänstetid och båda
makar förväntas förvärvsarbeta – helst heltid – finner fler predikanter mindre tid och ork att förkunna.
Kanske är det oundvikligt att koncentrationen på
Guds ords predikan minskar i en sådan situation.
Äldre tiders större möten med flera predikanters
medverkan förekommer mera sällan numera och de
tillfällen till nödvändig förkovran och fördjupning
som förkunnaren fick till skänks när han lyssnade
till en predikande broder är få. Det finns därför ett
påtagligt behov av kompletterande fortbildningsinsatser.
Det omgivande samhället är inte längre som vid
ELM-BVs bildande präglat av en evangelisk-luthersk tro och kyrka. Katekesen används inte i undervisning i hem, skola eller konfirmandundervisning.
Den ende som enligt lag har att vara av evangeliskluthersk tro är kungen, som numera huvudsakligen
har att utföra ceremoniella uppgifter. Utvecklingen

mot en sekulariserad och materialistiskt sinnad
omvärld har gått fort i både samhälle och kyrka.
Det ställer kristna människor inför nya och stora
utmaningar. För att kunna stå fast i en sådan tid,
krävs att förkunnelsen svarar upp mot nya tankar
och behandlar aktuella hinder för tron. Även för
den sakens skull behövs en ökad satsning på fortbildning för ELMs förkunnare. Det har styrelsen
konstaterat i stor enighet.
För att förmå hela orkestern av predikanter att
spela i samma tonart och helst i takt krävs en samordnande kraft. (Man skulle vara frestad att säga dirigerande kraft.) Styrelsen för ELM-BV har ett ansvar för
det generella ledarskapet i rörelsen och inte minst för
förkunnelsen. Det kan delegeras men det är inte möjligt för styrelsen att avstå från att ta det ansvaret och
ledarskapet. Axlas inte det ledarskap som styrelsen är
anförtrodd, skapas osäkerhet och arbetet riskerar att
tappa i fart och målinriktning.
Därför kommer styrelsen att ta olika nya initiativ
för att rusta förkunnare för uppdraget att predika
det oföränderliga evangeliet i en förändrad tid.
Målet blir att stärka, bevara och fördjupa ELMs
identitet och kallelse, men framför allt att väcka och
bevara tron på vår och hela världens ende Frälsare
och Herre, Jesus Kristus.
”Men hur ska de kunna åkalla den som de inte har
kommit till tro på? Och hur ska de kunna tro på
den som de inte har hört? Och hur ska de kunna
höra om ingen predikar?  Och hur ska några kunna
predika om de inte blir utsända? Som det står skrivet: ’Hur ljuvliga är inte stegen av dem som förkunnar det goda budskapet!’ … Alltså kommer tron
av predikan och predikan genom Kristi ord” Rom.
10:14–15, 17.
Peter Henrysson
Ledamot i ELMs styrelse
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Anders Ek i predikstolen.

Malmö – omstart i Betlehemskyrkan

U

nder flera år har Betlehemskyrkan i Malmö
kämpat med nedåtgående medlemstal. Hösten 2015 hamnade man i skarpt läge – lägga ner
eller starta om? Några av de kvarvarande medlemmarna vägrade se föreningen dö och med stöd från
ELM och ELM Syd kunde de börja planera för en
omstart. Gudstjänsttiden flyttades till söndagsförmiddagen, undertecknad och Anders Ek anställdes på tjugo procent vardera och Evans Amoah
som vaktmästare på femton procent. Föreningen
startade också upp ett språkkafé och några av medlemmarna målade och gjorde ett par av rummen
på nedre plan fina. Under våren 2016 firades gudstjänst varannan söndag. Från ELF i Kristianstad
visades stort engagemang och medlemmar därifrån
kom en gång i månaden ner till Malmö för att hålla
i såväl gudstjänst som fika.
Under hösten fick Betlehemskyrkan glädjen att
välkomna fyra ungdomsledare som arbetade både
inåt i föreningen och utåt mot människor i vår stad.
De blev till stor hjälp när föreningen började fira
gudstjänst varje söndagsförmiddag och dessutom,
sånär som för musiken, tog över hela ansvaret för
gudstjänsterna. Utöver det stod på programmet

under hösten även en gemenskapskväll, föreningsdag, och fyra öppna föreläsningar i apologetiska
ämnen.
Nystarten av Betlehemskyrkan har varit en glädje.
Det är god stämning och fin gemenskap i föreningen. Samtidigt finns oro över om vi ska orka hos
en del av oss. Vi är förhållandevis få och flera av
oss har stort engagemang även i andra föreningar
och verksamheter. Men vi överlämnar allt i Guds
händer – verket är hans. Vi är tacksamma för de
resurser han gett oss. Till dessa hör inte minst Guds
Ord, att vi får borra i det, upptäcka nytt och på
nytt, låta det befria oss och forma våra liv. Till de
stora tillgångarna hör också våra något slitna, men
annars fina lokaler centralt i Malmö samt många
missionsvänner runt om i landet som ber för oss
och uppmuntrar oss.

Markus Hector
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Falketorp är vackert på våren …
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... Men också när det är vinter.

Körläger

Falketorp missionsgård
”HERRENS nåd är det att det inte är ute med oss, ty det är inte slut med hans barmhärtighet.
Den är var morgon ny, ja, stor är din trofasthet.” (Klag 3:22–23)

Ä

nnu ett verksamhetsår har passerat för missionsföreningen i Falketorp på Vikbolandet.
Vi har sett hur Herren har mött oss med sin nåd
och förlåtelse alla dagar från livets början och tills
nu. Då kan vi frimodigt se framåt!
Under 2016 har vi liksom tidigare år haft möten
med olika teman på lördagskvällar, ibland också med
särskilda samlingar för barnen samtidigt. Vi har fått
besök av många olika talare från norr till söder. Tre
auktioner har vi också haft; vårauktion, höstauktion
och julauktion, för att samla in medel till missionsverksamheten lokalt. I mars hade vi en uppskattad
föreningsdag. Vi har också firat Valborgsmässoafton
och Nyårsafton på missionsgården. På fredagskvällar,
5–6 gånger per termin, har vi haft hobby för barn
med bibelundervisning, pyssel, snickeri och matlagning. Det har också anordnats frukostträff en gång
per termin för mammor som har barn i hobbyverksamheten. En söndagseftermiddag eller kväll i månaden har vi haft bibeltimme då vi läst och samtalat om
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den kommande söndagens texter och avslutat med
gemensam bön. En måndagseftermiddag i månaden
har det varit symöten, oftast hemma hos någon av
deltagarna. En grupp ur föreningen har två gånger i
månaden besökt Skenäs, en öppen kriminalvårdsanstalt på Vikbolandet.
Ett nytt inslag i vår verksamhet var att vi vid två
tillfällen bjöd in asylsökande från olika boenden i
och omkring Norrköping till vår missionsgård. Vid
det ena tillfället, en fin sommardag, bjöd vi på en
heldag med presentation av gården, lunch, utomhusaktiviteter, andakt och ett bondgårdsbesök. Vid
det andra tillfället, en fredagskväll i december, hade
vi julfest med risgrynsgröt, lekar, sång och julspel.
Det kom 20–25 besökare vid varje tillfälle och
båda träffarna var mycket uppskattade. Några av
besökarna har kommit till våra samlingar även vid
senare tillfällen.
Vi har haft läger vid tre olika tillfällen; ett sommarläger första helgen i juli, ett barnläger i septem-

Vattenballongkastning på barnlägret

ber och ett ungdomsläger vid allhelgonahelgen. Det
är alltid glädjande för oss i Falketorp när vi får besök
av tillresande missionsvänner från andra orter!
Gården har varit uthyrd till enskilda och olika
sällskap vid tillfällen då vi själva inte behövt den.
Under sommaren har sovrum hyrts av familjer
eller enskilda som hittat till oss, bl a genom annon-

sering i guiden ”Kristna gårdar och hotell” och
några andra tidningar. Vi hade också några övernattningar av personer från ett företag som utförde
grävningsarbeten i samband med fiberdragning i
trakten.
Det mesta av underhållsarbeten, skötsel och
städning på missionsgården görs av föreningens
medlemmar. Under 2016 har inga större reparationer genomförts. Den gamla diskmaskinen slutade
under året att fungera, men Gud hade sett till att
det just då bara några mil bort fanns en nästan ny
diskmaskin till salu som vi kunde installera i missionsgårdens kök. Vi har också bytt ut alla ljuskällor
i samlingssal och serveringslokal till LED-ljuslampor som både ger mer ljus och drar betydligt mindre
energi.
Vi tackar Herren för hans stora godhet och nåd
mot oss och ber om hans fortsatta välsignelse över
verksamheten och alla som bor i vår bygd eller besöker oss på vår missionsgård. ”Halleluja! Tacka Herren, ty han är god, ty hans nåd varar i evighet.” Ps
106:1
Marie och Åke Johansson
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Konfirmation i Skepparslövs kyrka
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Dragkamp på kristen semestervecka

Åhus Missionsgård 2016
”Dessa ord som jag idag befaller dig ska du lägga på hjärtat. Du ska inskärpa dem hos dina barn
och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du går på vägen, när du lägger dig och när du stiger
upp.” 5 Mos.6:6–7

Å

hus Missionsgårds uppgift är att på Bibelns
och den evangelisk-lutherska bekännelsens
grund bedriva missionsverksamhet för alla åldrar,
men främst bland barn och ungdomar. Syftet är
att människor skall lära känna Jesus Kristus och ta
emot honom i en sann och levande tro.
Åhus Missionsgård är belägen 3 km söder om
Åhus centrum i lugn och vacker tallskog några
hundra meter från havet – lättåtkomlig för både
bil- och bussresenärer. Här kan du boka boende,
camping, konferenser eller festarrangemang, eller
komma och vara med på något av gårdens alla egna
arrangemang – konfirmandläger, kristen lägerskola,
ungdoms- och familjeläger, bibeldagar mm. Gården har ca 60 sängplatser med vandrarhemskök,
samt en mindre camping med ett par småstugor
och plats för husvagnar och tält.
Vi har nu förmånen att summera ytterligare ett år
då vi försökt samla barn och vuxna till fördjupning
i Guds ord, gemenskap och rekreation.
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Året började traditionsenligt med ELMs möte
i januari. En temalördag i februari samlade ca 45
intresserade åhörare omkring en verklighetstrogen,
pedagogisk och uppdaterad framställning om det
aktuella flyktingläget i världen. På sportlovet var
det dags för tonåringar och deras ledare att inta
gården. De hade bibelundervisning varvat med
olika sportaktiviteter. I mars var det auktion, som
inbringade över 95000 kronor, nästan rekord. Påsken var gården överfylld med ungdomar som fick
undervisning och gemenskap på ELUs läger.
I maj var en mindre skara ungdomar samlade till
äventyrsläger. Skaran var liten men de som var med
hade väldigt roligt och rekommenderar sina vänner
att hänga på till nästa år. I samband med den årliga
konstutställningen i maj, som sträcker sig över två
veckor, hölls en temadag över ämnet ”Gud möter
oss i konsten”. Bibelstudium och personliga vittnesbörd, från de som använder sina gåvor för att forma
keramik och musik, stod på programmet. Därtill

fick vi möjlighet att njuta av utställningen och köpa
något med oss hem. Morsdagsfirandet i slutet av
maj var traditionsenligt.
Missionsgårdens dag i juni samlade även detta år
många missionsgårdsvänner. Samma eftermiddag
startade årets konfirmandläger – mycket glädjande
då man året innan tvingats ställa in p.g.a. för få
anmälningar. Ett härligt ledarteam, med Jens Gunnarsson som lägerchef och Magnus Skredsvik som
präst, tog väl hand om en blandad grupp på 10 konfirmander under fyra veckor. Deras konfirmation i
Skepparslövs kyrka var verkligen minnesvärd.
Nytt för året var att vi fyra söndagskvällar i juli
inbjöd till sommargudstjänst med möjlighet att
först fixa sin kvällsmat vid grillen. Antalet besökare
varierade, liksom badvädret, men konceptet föll väl
ut och kommer att fortsätta.
Den årliga ”Kristen semestervecka” fyllde gården
med såväl nya ansikten som välkända besökare.
Bibelstudieledare i år var Daniel Wihlborg som
förnyade vår syn på några av Gamla testamentets
troshjältar. Sommaren innehöll även barnläger och
Plus-läger (för åk 6–7). Det är ofta svårt att hitta villiga och duktiga ledare för barnläger men vår kommitté lyckades även i år.
Bibel- och gästdagar i augusti (som det hetat
tidigare) formulerades om till ”Åhusdagarna – med
Bibeln i centrum” och placerades samma vecka som
PULS på Strandhem. Syftet med förnyelsen var att
försöka nå även den medelålders generationen. Det
är en åldersgrupp som i det moderna konsumtionssamhället har sina speciella frestelser och behöver
stanna upp för fördjupning i Guds ord. Dagarna
fylldes av bibelundervisning och gemenskap. Gården var full. Vissa var med hela tiden medan andra
kom och gick.
Hösten inleddes med Handarbetsdagarna, som
var välbesökta och inspirerande som vanligt. Under
året har vi dessutom haft två lägerdagar för barn,
Bibeldagar vid fyra tillfällen, Månadspredikan vid
sju tillfällen, samt flera Konfirmandträffar. Årets två
arbetsdagar, då frivilliga inbjuds att hjälpa till att
göra iordning på gården, samlade en mindre skara
trogna arbetare. Året avslutades med Adventsfest,
två Julbord och krubbvisning för förskolebarn.
Gården har också använts till flera föreningshelger, utbildning av personal inom ELM-familjen och

Barnlägerdag

styrelsesammanträden. Därtill har vi haft externa
gäster vid ett flertal tillfällen, mest kyrko-, konfirmand- och idrottsgrupper, där både grupper och
enskilda varit mycket nöjda. Även campingen har
varit uppskattad, och särskilt under Åhus Beachhandboll är det proppfullt i alla rum och många
som bor i husvagn eller tält.
Missionsgårdens styrelse har en ambition att
utöka såväl den egna evangeliserande och sociala
verksamheten som handelsbolagets inkomstbringande verksamhet. Därför gjordes under vintern seriösa försök att upplåta delar av gården för asylboende
utan att det kunde genomföras.
Tidigt på året kunde köksrenoveringen färdigställas till personalens stora tillfredsställelse. På
personalsidan har det hänt några saker. Henrik
Birgersson gjorde sitt andra år som föreståndare.
Vår husmor sedan 16 år, Sofie Lindkvist, drabbades tyvärr av sorg då hennes nyfödde pojke Simon
dog i slutet av juni, och hälsa och krafter har inte
riktigt återkommit. Helen Holmer har gått in som
husmor och Frances Truedsson har varit anställd
som köksbiträde under Sofies sjukskrivning. Anton
Alfredsson har varit timanställd för att sköta den
ekonomiska redovisningen. Christian Jönsson har
efter flera års engagemang avslutat sin timanställning som ungdomsansvarig. Hans arbete läggs tills
vidare ut på ungdomsledare och frivilligarbetare.
Inga Svensson och Henrik Birgersson
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Breanäs Missionsgård

Breanäs missionsgård
Breanäs missionsgård har som målsättning att vara en plats där människor, främst barn och unga,
kan få komma till tro på Jesus, växa i sin tro och samtidigt få uppleva god gemenskap. Allt i en
underbar miljö med sjön Immeln ett stenkast från gården.

F

okus i vår verksamhet är sommarens konfirmationsläger och bibelcampingveckan. 2016 konfirmerades 29 ungdomar i mitten av juli. Varje konfirmandkull följs sedan upp med fyra återträffar.
Bibelcampingen samlade ca 400 personer varav ca
200 barn som hade sina egna samlingar. Huvudtalare var Fredrik Smetana. Det finns ett stort intresse
för bibelcampingen från personer i alla åldrar. På
gården har också anordnats bl.a. barnläger, Plusläger, retreater, temadagar och vårbrasa. Mellan dessa
evenemang hyrs gården ut både internt och externt.
Det har varit ett händelserikt år på Breanäs missionsgård, inte minst på personalsidan. I början av
året startade rekryteringen av ny husmor och vaktmästare och efter några intervjuer stod det klart att
Judith och Patrik Gunnarsson från Västerås skulle
erbjudas tjänsterna. De hade sett en annons i tidningen Dagen och upplevde båda att detta kunde
vara en uppgift för dem. Till vår glädje tackade de
ja, flyttade till Breanäs och kunde tillträda under
våren/försommaren 2016. De har kommit väl in i
arbetsuppgifterna och vi är mycket tacksamma för
deras insatser.
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Bibelcamping 2016

Judith och Patrik Gunnarsson, Husmor och vaktmästare

Kerstin och Asko Peltoniemi, avgående husmor
och vaktmästare, avtackades för lång och trogen
tjänst på gården. I ett antal år har de skött om Breanäs missionsgård på ett exemplariskt sätt. Avtackningen ägde rum i samband med årsmötet i mars
2016.
Det läggs ner mycket frivilligt arbete på gården
både vid arbetsdagar och enskildas insatser. Under
de arbetsdagar som anordnas, hjälps vi åt att göra

sådant som inte hinns med i vanliga fall. I köket
hjälper ett antal frivilliga till när det finns behov av
förstärkning. Föreningen Breanäs missionsgård har
ca 500 medlemmar.
För ett par år sedan utfördes en större renovering
av gårdens kök och diskrum, vilket har blivit ett lyft
för gården och vi är väldigt glada över detta. Under
2016 har vi gjort vissa investeringar för att upprätthålla gårdens skick. Det är ofta svåra prioriteringar
då vi i styrelsen ser fler områden som skulle behöva
investeras i för att förbättra saker.
I skrivande stund är vi mitt uppe i att byta ut
alla våra stolar i samlingssalen. De gamla har varit
med under många år och nu är gränsen nådd när vi
inte längre kan laga dem. Därför har nya beställts

och inom snar framtid är de på plats på gården. För
att finansiera denna investering, erbjuds medlemmar och andra som vill bidra att ”köpa” en stol.
För 1000 kr är man med och bidrar med vad en
stol kostar. Kanske du också vill stötta Breanäs missionsgård i denna investering? Märk betalningen
”Köp din stol”, bg.nr 536-7693 eller swisha på nr
1236537922.
Det är med stor tacksamhet till Gud, vi ser både
bakåt och framåt i tiden. Gud välsignar på många
olika sätt. Det är stort att få se människor komma
närmare Jesus. Därför fortsätter vi frimodigt framåt!
Styrelsen
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Henrik och Rebecca Andersson presenterar sig för
missionsvännerna i Åstorp

Nämnden för utlandsmission (NUM)
Personal

D

et är en stor glädje att sitta i en nämnd och få
möjlighet att arbeta med så kompetenta tjänstemän som våra missionssekreterare är. Rakel Smetana är anställd på 100% och Jonny Bjuremo på
50% för ELM. De har kvar sina respektive arbetsområden sedan tidigare. Rakel har bland annat
ansvar för kontakten med missionärer och kyrkan
i Peru, fadderbarnsprojektet Kind, Move-resor och
-volontärer, informationstillfällen under året, förberedelse av sammanträden samt rekrytering och
introduktion av nya missionärer. Jonny har fortsatt
ansvar för kontakt med kyrkorna i Eritrea, Etiopien, Kenya, kontakt med missionärer och volontärer i dessa länder samt en del informationsarbete.
Erik J Andersson var under första halvan av året
involverad som tidigare i NUM. På grund av föräldraledighet har han under sista halvåret inte varit
operativ i utlandsarbetet, men behållit arbetsledaransvaret för missionssekreterarna.

Resor
Sommarens Move-resa gick till Etiopien, där
Amanda Mattsson och Andreas Giselsson var ledare
och tog väl hand om gruppen som deltog på Sports
Camp i Asella.
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Jonny Bjuremo besökte Etiopien i juni för samtal med kyrkan och deltog i examensceremoni på
LTS i Asella. David Appell var med på resan. Scriptura stod för hans kostnader. Under ett par veckor i
november–december besökte Jonny Kenya, där han
fick möjlighet att samtala med ledarna för Evangelisk-lutherska kyrkan i Kenya (ELCK) samt Kerstin
Nilsson och volontärerna. Denna resa gjordes tillsammans med ELMs informatör Stefan Nyholm.
Rakel Smetana och Erik J Andersson besökte i
november Peru, där överläggningarna med kyrkan
var huvudsyftet med resan. Erik och Rakel fick
också möjlighet att samtala med våra utsända missionärer och medlemmar i kyrkan samt vara med
vid invigningen av en ny kyrkolokal i Chiclayo.

Missionärer i tjänst
Kerstin Nilsson har varit i tjänst för ELM och
ELCK under 2016, där hon har fått en ny roll som
fredskoordinator i kyrkan. Kerstin har jobbat koncentrerat i olika utvalda delar av ELCK med fredsoch försoningsarbete.
I Chiclayo, Peru, har Jan-Ulrik och Ann-Charlotte Smetana, med barnen Adam, Cornelia, Filip
och Ella, bott och arbetat under hela 2016 med
undantag för en hemmavistelse över sommaren. De

Familjen Smetana firar jul i Peru

har deltagit i kyrkans arbete främst med församlingsarbete på olika sätt samt ledarträning.
Steffen Baagø Madsen har fortsatt som missionär delvis i Chiclayo och delvis i Piura, dit han och
familjen flyttade i slutet på året efter att familjen
Ambrosen i juni avslutade sin tjänst och flyttade till
Danmark. NUM fick möjlighet att träffa familjen
Ambrosen under septembersammanträdet.
Rekryteringsarbetet inom ELM går tidvis mycket
trögt och tar mycket kraft för missionssekreterarna.
Under 2016 har många timmar använts i bön till
Herren om att leda oss i NUM till att se de människor i vilka han har lagt en särskild kallelse till
mission utomlands. I slutet på året visade sig en
öppning och Rakel Smetana kunde med hjälp av
NUMs ordförande och ELMs ordförande förbereda och arrangera för Rebecca och Henrik Andersson med döttrarna Mathea och Clara att resa till
Peru som korttidsmissionärer från januari 2017.
Deras främsta uppgift är att Henrik ska undervisa
Smetanas barn.

Volontärer
Under 2016 har ELM haft möjlighet att sända ut
volontärer för att fungera som extraresurser för missionärerna och samarbetskyrkorna.
• Miriam Göransson och Susanne Johansson
avslutade sin insats i Asella, Etiopien, i februari,
där de främst arbetat på ACYM.
• Ida Gustavsson var sedan oktober 2015 lärare för
Smetanas barn och har även varit en god resurs
i kyrkans ungdomsarbete. Idas volontärtjänst
avslutades i juni 2016.
• Från september 2016 var Julia Nilsson och
Ester Birgersson bosatta på Bethesda Children´s
Ministry, Nakuru, Kenya, där de har varit en del
av arbetet tillsammans med personalen och hjälpt
till med barnen som vistas där. Deras volontärtjänst sträckte sig till februari 2017.

Information
NUMs informationsarbete har återigen fått ett lyft
genom att informatörstjänsten tillsatts i ELM med
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Stefan Nyholm. Det är en god hjälp för oss i NUM
att nå ut till ELM-arna och andra intresserade.
Informationskanalerna har främst varit:
• Rapport från NUM-sammanträden via hemsidan
• Bloggar av våra anställda på hemsidan
• Resebloggen för olika resor
• Inlägg på ELMs Facebook-sida
• Tidningen Till Liv
• Kompassen, månatligt nyhetsbrev via epost
• Information förmedlat av NUM-ledamöter,
anställda och missionärer
I juli medverkade NUM och Smetanas vid seminarier och paneldiskussioner som ELM anordnade
på fredagskvällen i samband med ELM Syds sommarmöte på Strandhem.
Ett nytt samarbete mellan NUM och MIS har
vuxit fram där fokus ligger på gemensamma årliga
insamlingsmål och -kampanjer. Det upplevs som
en styrka att kunna stå sida vid sida i det viktiga
uppdraget att informera om behoven och försöka
nå ut till givarna med relevant och intressant information.

Ny strategiperiod väntar
Vid NUMs marssammanträde presenterades de
olika arbetsgruppernas förslag till strategi 2017–
19. NUM diskuterade dessa tillsammans och
efter gemensam justering av dokumenten klubbades strategin. Det ger en god riktning för NUMs
arbete och beslutsfattande att ha strategidokument
att följa. Strategin är utarbetad i linje med visionen
”Nå med glädje” som sträcker sig till 2023.
Samtidigt som nya strategidokument utvecklas
arbetas det efter de som redan föreligger för innevarande år. Särskilt Nå-gruppens arbete har tagit
fart och konkretiserats under 2016 genom gedigna
undersökningar och planering för rekognoseringsresor till nya platser under 2017.

Sammanträden
NUM har samlats till fem protokollförda sammanträden under 2016. I januari, mars och oktober på
Missionsgården Strandhem, på Åhus Missionsgård
i maj samt på Breanäs Missionsgård i september.
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Söndagsskolan i Filippi i Lund ger varje månad pengar för att John och de andra barnen på BCM ska få hjälp och stöd.

Steffen, Kate och Lea

ELMs styrelse var inbjuden till septembersammanträdet för att vara med och diskutera utvalda punkter, där det ansågs att en större gemensam förståelse
skulle vara en vinst för arbetet. Det är av stort värde
att styrelse och NUM träffas; kunskap och förståelse ökas och relationer utvecklas.
Mattias Lindström har sedan september 2016
gått in som ny ledamot i NUM. Torbjörn Swartling
lämnade nämnden efter fullgjord period i samband
med majsammanträdet.

Komplexitet och trygghet
Under NUMs sammanträden förs öppna, och
ibland livliga, diskussioner i god ton om de saker
som berör utlandsmissionen i Sverige, i våra samarbetskyrkor och mot nya fält. Det är ibland komplexa saker vi försöker begripa oss på och det är
med ödmjukhet vi står med i detta arbete. Det är
tryggt att veta att vi tjänar en Herre som har all makt
och att missionen är hans ansvar. ”Se, Gud är min
frälsning, jag är trygg och inte rädd, för HERREN,
HERREN är min styrka och min lovsång. Han har
blivit min frälsning” (Jes 12:2). Gud erbjuder frälsningen till alla människor och i arbetet med att nå
ut till alla dem som ännu inte hört evangeliet om
frälsningen får vi troget arbeta tillsammans och gå
i hans kraft.
NUMs ordförande och vice ordförande
Stefan Ekström och Benedikte Nilsson.

Fadderprogrammet Kids In NeeD

I

ett slumkvarter en bit utanför Nakuru i Kenya bor
det en kille som heter John. För några år sedan fick
han träffa personal från Bethesda Children Ministry
(BCM) när de var på besök i slummen. Personalen
såg att John behövde hjälp så kort därefter fick han
börja studera på den skola som BCM driver. Idag
går i han andra klass. John är en del i BCMs förebyggande arbete och även i fadderprogrammet Kids
In NeeD (KIND). Inför det årliga julutskicket till
faddrarna skriver John: ”Det bästa som hänt under
året är att Bethesda gav mig mat när jag kom hungrig
till skolan.”
Söndagsskolan i Kristna Föreningen Filippi i Lund
ger varje månad pengar för att John och de andra barnen på BCM ska få hjälp och stöd. Helene Weberup,
en av söndagsskollärarna på Filippi skriver: ”Vi i
söndagsskolan i Filippi har nu i 3 års tid stöttat och
bett för vårt fadderbarn John i Kenya. Söndagsskolan
är indelad i tre grupper, lilla, mellan och stora och
alla hjälps åt att samla in pengar. Något av de yngre
barnen brukar stå med insamlingsburken när barnen
kommer till söndagsskolan. Vi har tagit på oss ett
ansvar för vårt fadderbarn och betalar in pengar via
autogiro varje månad. Meningen är att de insamlade
pengarna ska räcka och det gör de oftast, men ibland
händer det att vi får göra en extra insamling bland de
vuxna. I december brukar vi skicka en hälsning till
John och ett foto på barnen i söndagsskolan. Varje
jul får vi också en hälsning från John via KIND. Det
blir väldigt konkret för barnen vad pengarna går till.

Det känns också viktigt att barnen i söndagsskolan
kan få vara med och stötta och dela med oss av det
vi har. Vi brukar också be för John och hans familj.”
ELMs fadderprojektet KIND konkretiserar missionsarbetet och skapar engagemang hos barn och
vuxna både inom och utom ELM-sfären. Fadderpengarna går in i det anslag som sedan utbetalas
till Bethesda Children Ministry (BCM) i Kenya
och Asella Children and Youth Ministry (ACYM)
i Etiopien. BCM och ACYM är tydliga med målet
för vad de gör: De vill möta barnens sociala behov
men främst vill de att barnen ska få lära känna den
som bäst kan möta dem i alla deras behov, både de
yttre och inre, nämligen Jesus. ELM möjliggör att
BCM och ACYM kan få vara Guds utsträckta hand
till de lidande barnen i Etiopien och Kenya, och deras
anhöriga. Vid 2016 års utgång fanns det 85 personliga faddrar och projektfaddrar som löpande understödjer ELMs missionsarbete via KIND. Det finns
god spridning bland faddrarna både åldersmässigt
och geografiskt. En del är trogna ELM-are och några
känner inte till ELM utan har via någon arbetskompis eller vän fått information om fadderprogrammet
och på så sätt blivit fadder.
Fadderprogrammets arbete drivs av en grupp frivilliga under ledning av missionssekreterare Rakel
Smetana. Gruppen består i dagsläget av Eva Heikki
(Stockholm), Emma Person (Lund) och Miriam
Göransson (Örkelljunga). Vi riktar ett stort tack till
dem för deras engagemang.
Rakel Smetana
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För att ge en bild av Jesu kärlek tvättar ledarna barnens smutsiga fötter

Samarbetsövning på Asella Sportscamp

MOVE – ungdomsmission

utflykt till Debre Zeit och den andra helgen stannade man kvar i Asella för att umgås med ungdomarna där och delta i gudstjänsten i Asella kyrka.
Move-resorna är självfinansierade men ibland får vi
stipendium för att finansiera reseledarnas omkostnader. Även detta år fick vi ett bidrag från Lunds
missionssällskap vilket vi är tacksamma för. Vi
tackar också Andreas och Amanda för goda insatser
som reseledare.

Missionsresa till Etiopien

V

arje år arrangerar ELM en Move-resa till något
av våra missionsländer. Sommaren 2016 gick
denna resa, än en gång, till Etiopien för att delta på
det evangeliserande sportlägret som Asella Children
and Youth Ministry (ACYM) arrangerar varje år.
Den 2–24 juli 2016 reste 7 ungdomar tillsammans
med två ledare, Amanda Mattsson och Andreas
Giselsson, till Etiopien för att delta i tre olika veckolånga sportläger i Asella. På dessa läger används
sport och lek som en plattform för att berätta om
Jesus. De svenska ungdomarna ingår i ledarteamet
och fungerar som coacher för barnen. Varje dag
har ett eget tema som tillit, ärlighet, enhet och att
tjäna andra. Dagarna fylls med olika tävlingar och
aktiviteter utifrån dagens tema och på kvällarna
är det bibelundervisning, drama, sång och bön på
samma tema. Den sista kvällen får barnen se och
uppleva berättelsen om den förlorade sonen genom

48

ett drama. Som en konkret bild av Jesu kärlek och
tjänande avslutas denna kväll med att ledarna tvättar barnens smutsiga fötter. En av resedeltagarna
skriver: ”Denna resa har fått betyda oerhört mycket
för mig. Att få omfamna en tjej efter att hon gjort
ett mål på fotbollsplanen, att få hoppa, dansa och
glädjas tillsammans efter att laget kom först över
mållinjen på stafetten eller att få tvätta fötterna på
en berörd kille och efter det få be för honom, det är
stunder som fick betyda mycket för mig. Stunder då
varken språk- eller kulturhinder hade någon betydelse. Stunder då min kärlek för mina systrar och
bröder i Afrika växte. Stunder då jag insåg på riktigt
att, trots att våra liv är så olika, så är vi kristna ett i
Kristus, och den kristna familjen är stor!”
Sportlägren pågick under veckorna och helgerna
ägnades åt vila och rekreation samt att få se andra
delar av Etiopien. Den första helgen gjordes en

Volontärer
När 2016 inträdde hade vi tre volontärer ute i världen. Miriam Göransson och Susanne Johansson
i Etiopien och Ida Gustafsson i Peru. Miriam och
Susanne var på ett fem månaders uppdrag i Asella där
de hjälpte till på barnhemmet Asella Children and
Youth Ministry (ACYM) samt på den förskola och
grundskola som kyrkan driver i Asella. De hade även
lite andra arbetsuppgifter som kyrkan bett dem om
att utföra. Miriam och Susanne gjorde ett gott arbete
och var uppskattade i Asella. De återvände till Sverige
i slutet av februari. Vid hemkomsten informerade de
om sina upplevelser på några olika platser. Vi upp-

muntrar alltid hemkomna volontärer att informera i
föreningar och ungdomsgrupper för att deras intresse
för missionen ska spridas vidare på hemmaplan.
Ida Gustafsson arbetade på missionärsbarnens
skola i Chiclayo och hjälpte till i kyrkans ungdomsarbete. Hon var kvar i Peru ända fram till i juni då
hon avslutade sitt nio månader långa uppdrag och
återvände till Sverige. Jan Ulrik, Ann-Charlotte och
barnen var väldigt nöjda med Idas insatser i skolan.
Det var lyxigt att ha en utbildad lärare på ett volontäruppdrag. Ida fick även betyda mycket för ungdomarna i Las Brisas och i San Antonio eftersom hon
också engagerade sig i ungdomsverksamheten. Vi
tackar Ida för hennes insatser i Peru.
Den 5 september, efter en veckas introduktionskurs på Strandhem, satte sig två unga tjejer på
flyget mot Kenya, Ester Birgersson från Gagnef
och Julia Nilsson från Hässleholm. Ester och Julia
hade då avslutat ett år på Strandhems Bibelskola
och bestämde sig för att resa ut som volontärer till
Kenya för en tidsperiod på fem månader fram till
februari 2017. Ester och Julia arbetade under året
på Bethesda Children Ministry i Nakuru (BCM)
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Eritrea
Rapport från
Evangelisk-Lutherska
kyrkan i Eritrea (ELCE)

I

Ester och Julia på Immanuel Children´s home, Matongo,
under jullovet

Säcklöpning i Asella

med konkreta arbetsuppgifter på Bethesdas skola
och bland barnen som bor på barnhemmet. I slutet
av december, när Bethesda hade jullov och barnen
åkte hem till sin familj/släkt hjälpte de till på Emanuel Children Home på Matongo i Kisii.
Ester och Julia har trivts bra på Bethesda och har
fått betyda mycket för både barnen och personalen
där. Eftersom personalen ofta har ganska mycket
att göra är det värdefullt att ha extra resurser som
kan hjälpa till i arbetet med barnen och även ta sig
tid för att leka och umgås med dem på rasterna och
på kvällarna. Ester och Julia har varit positiva och
kloka i att hantera volontärslivets glädjeämnen och
utmaningar och har gjort ett fint och värdefullt
arbete på Bethesda.
Julia bloggar: ”Varje morgon samlas alla barnen
med personal för att sjunga och be tillsammans
innan dagens lektioner börjar. Måndag och fredag
skiljer sig lite, då sjunger de nationalsången och
hade de haft en flaggstång skulle även flaggan hissats. På fredagar är det ytterligare en sak på schemat innan lektionerna börjar, PPI, vilket är att alla
elever samlas i ett klassrum efter nationalsången och
där berättar en i personalen en bibelberättelse och
så sjungs det i massor. En mysig stund, alla samlade som sitter och lyssnar. Det är olika lärare som
berättar varje vecka och förra veckan, då var det min
tur… Ehmm ja, helt plötsligt hade jag sagt ”ja absolut, jag kan hålla i PPI”. Ja, jo, jag var lite nervös
men tyckte samtidigt att det skulle bli spännande
när jag satt ner och letade upp vilken berättelse jag
skulle välja att berätta. Bibelberättelsen jag valde var
när Jesus mättar femtusen med fem bröd och två

fiskar, ett av Jesus under. Jag skrev ner berättelsen i
korta drag på engelska och så ritade jag och klippte
ut fem stora bröd och två fiskar. Tänkte det kunde
vara kul för dem att titta på och att det kunde bli
lite mer konkret för dem hur lite mat det faktiskt
var. Alice en av lärarna översatte till kiswahili åt mig,
då alla barn inte kan så bra engelska, och vid min
sida hade jag även Ester. Hon var med och visade
bilder och fanns där, vilket jag tyckte var skönt. För
er kanske det inte låter som något svårt att berätta
en berättelse för barn, men för mig var det något
jag ville göra bra och jag ville att barnen skulle förstå och att det inte bara skulle bli en berättelse om
något med fiskar och några gubbar som åt. Barnen såg spända ut och lyssnade på mig hela tiden.
Lärarna sa även efteråt att de tyckte att det gått bra
för mig och att jag gärna får göra det igen… och
kanske på kiswahili i januari eller februari. Vi får väl
se vilket språk det blir på.”
Det är glädjande att se att våra unga genom ungdoms- och missionskonceptet Move får ett levande
möte med missionsarbetet ute i världen och att de
får göra en konkret insats på missionsfältet. Det är
också fint när volontärtiden får vara med och bidra
till att få växa som människa och kristen och att
våra samarbetsorganisationer ger dem förtroende
att få prova på olika uppgifter och på så sätt få
utveckla sina gåvor. Vi hoppas och ber att Move
även i fortsättningen ska få vara till välsignelse, för
den enskilda individen, för våra samarbetskyrkor,
för missionsarbetet och även för ELM i stort.
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Rakel Smetana

Samarbetskyrka: Evangelisk
Lutherska kyrkan i Eritrea (ELCE)
Adress: P.O.Box 905. Asmara, Eritrea
Telefon: 00291 11 20 711

ELCEs ledning

President
Simon Gebrekristos
cselce@ersol.com.er
Telefon: 00291 11 20 711
Generalsekreterare
Temesgen Berhane
temzec11@gmail.com
Telefon: 00291 71 81 644

Musikskolan

Ledare
Jonatan Semere
elcmusic@tse.com.er

maj 2016 besökte generalsekreteraren Temesgen
Berhane och vice ordföranden i kyrkans styrelse
Habtom Tewolde Sverige. De berättade följande
om kyrkans arbete.
ELCE känner tacksamhet över att kyrkans årsmöte i april gick bra. Den största frågan var vem
som skulle bli ny president (ordförande) och till de
kommande tre åren sände Gud Simon Gebrekristos.
1866 började arbetet med att sprida evangeliet
i Eritrea, och detta fortsätter ELCE med genom
olika verksamheter. Missionsarbetet drivs främst av
pastorer, och den största utmaningen är att få nya
predikanter och pastorer. Många pastorer är gamla
och det finns ett stort behov av att fylla tomma platser med yngre. I början av 2016 examinerades sex
studenter från Beleza teologiska seminarium och
har nu sänts ut till församlingar där de arbetar som
pastorer.
Nya kyrkor har byggts på tre platser, ett arbete
som kyrkans medlemmar engagerats i. Det innebär
dock stora kostnader för kyrkan.
Vissa församlingar växer markant, särskilt i närheten av landets skolor då studenter deltar i kyrkornas verksamhet, vilket är uppmuntrande. Många
unga kommer till bönesamlingar och bibelstudier.
Även söndagsskolan växer och många ungdomar
och kvinnor är engagerade ledare i detta.
Kyrkan har omkring 20 000 medlemmar. ELCE
driver 11 olika projekt, varav de flesta finansieras
av EFS och några av ELM. Det viktigaste är Beleza
Pastors Training där pastorer utbildas. Det största
problemet med utbildningen är att det bara finns
två lärare, varav en närmar sig 70 år. En möjlig
lösning är att få lärare från utlandet och önskvärt
är att få lärare från Sverige. Det är problematiskt
att få visum men man önskar en lösning på detta.
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Stefan Ekström (ordf NUM) samtalar på Strandhem med Temesgen Berhane och Habtom Tewolde från ELCE i Eritrea.

Det finns även behov av ny litteratur då de senast
inköpta böckerna nu är tio år gamla. Det finns
inga datorer på utbildningen och man skulle vilja
erbjuda tillgång till internet för eleverna. Möjligheter för ELM att bidra till utbildningen finns således
genom teologer, datorer och teologisk litteratur.
ELCE driver även en dövskola med hjälp från
partners i Sverige, Norge, Tyskland och Schweiz.
500 barn står i kö för att komma in på skolan.
Radiomission är en annan viktig verksamhet då
det inte är fritt att sprida evangeliet på vilka sätt som
helst. Med radio går det att nå människor överallt.
Många muslimer i låglandet har inte tillgång till tv
och internet men de har radio.
ELCE firade missionen 150 år i oktober då man
hade flera aktiviteter kring detta. En förhoppning
är att få tillbaka Mkulu missionsstation, platsen där
missionärerna var först, från regeringen och återuppföra byggnader som blivit förstörda.
Det är inte endast kyrkans historia, det är en
gemensam historia med de svenska vännerna. ELM
bjöds in till firandet men tyvärr fick inga utländska
gäster inresevisum.
ELCE har behov av fler teologiska lärare och pastorer, vilket innebär att det är svårt att driva verksamheterna. Samtal har förts med EFS om möjligheter att senare i år sända unga pastorer från exem-
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pelvis Kenya eller Tanzania. Om ELM kan bidra till
detta skulle det vara till stor hjälp för ELCE. Planen
är att rekrytera nya elever till Beleza där det finns
plats för upp till 20 elever.

Musikskolan i Asmara
Denna utbildning fungerar mycket bra och är en av
de två musikskolor som finns i Eritrea, den andra
tillhör regeringen. Den mest populära kursen är
sommarkursen som är en månad lång. Den finns
för att ge musikintresserade ungdomar chansen att
få musikundervisning. Det finns även ett program
på tre månader och ett på fem år. Skolan har många
duktiga lärare och ledare och arbetet bär god frukt.
En utmaning är kostnader för instrument. De
instrument som finns är 25 år gamla och för nybörjare. Många är utslitna och det finns ett stort behov
av att ersätta dessa. Instrument går inte att få tag
på i Eritrea. Även byggnaderna behöver underhåll
då de börjar bli gamla och nerslitna. Ett bidrag har
tagits emot från ELM på 4670 USD men det är inte
tillräckligt. Det finns planer på att be regeringen om
lov för att resa till Dubai för att köpa instrument
samt datorer till Beleza.
Litteratur om den lutherska läran blir viktigare
och viktigare på grund av påverkan från andra teologiska riktningar.

I oktober 2016 besökte kyrkans nuvarande ordförande qeshi Simon Gebrekristos Sverige. Simon
är president för ELCE sedan mars 2016 och har
tidigare varit ledare för den lutherska kyrkan. Han
bjöds in till Sverige av Lutherska Världsförbundet
för att vara med på reformationsfirandet i Lund.
Qeshi Simon uttryckte att det var ett stort privilegium att vara i Sverige och framförde hälsningar
från ELCE tillsammans med generalsekreteraren
Temesghen Berhane och vice ordföranden qeshi
Habtom Tewolde. Han menade att ELCE har haft
en bra kommunikation med ELM, ända från 1912
till nu, och det är en relation som förhoppningsvis
kommer att fortsätta.
Qeshi Simon presenterade sig och sin familj, och
berättade därefter om ELCE och dess verksamhet. Han berättade att han varit pastor i 33 år, och
detta är första gången han har ett arbete på kontor. Tidigare fanns både den Lutherska kyrkan (i
samarbete med ELM) och den Evangeliska kyrkan
(i samarbete med EFS och Svenska Kyrkan). 2006
slogs de samman till Evangelical Lutheran Church
in Eritrea (ELCE). De båda kyrkorna har haft en
gemensam luthersk lära och man utbildade pastorer
och lärare tillsammans. Skillnaderna fanns endast i
administrationen. Qeshi Simon kommer från den
Lutherska kyrkan och uppskattade tillfället att här
möta och samtala med ELM.
I Eritrea finns fyra registrerade religiösa grupper: muslimer, ortodoxa, katoliker och evangeliska
kristna. Dessa olika grupper respekterar varandra.
Vid stora högtider inbjuds även de andra samfunden/religionerna och vid ELCEs 150-årsjubileum
var ledare från alla huvudkontor inbjudna. Följande
berättades om verksamheten i ELCE:
Musikskolan i Asmara startades med några få
elever av Barnabas Mebratu. Han hade bott i Finland och kommit tillbaka till Eritrea och börjat studera musik efter självständigheten. Nu syns resultatet av musikskolans arbete. Lärarna som undervisar
idag är en produkt av Barnabas undervisning. Han

är inte längre aktiv i kyrkan men skolan som han
startade är fortfarande aktiv och bär frukt. Musikskolan har daglig aktivitet med runt 45 elever.
Några av dem kommer från ELCE, medan andra
är ortodoxa eller muslimer. Qeshi Simon undervisar
i bibelkunskap och eleverna är villiga att lära sig.
Kyrkan i Asmara är alltid fullsatt på söndagens
gudstjänster. Det är främst den unga generationen
som leder gudstjänsterna. Pastorer bjuds in för att
predika och dela ut nattvarden. Även på andra platser finns mycket verksamhet i kyrkorna. De församlingar som inte äger egna lokaler hyr hus att samlas
i. Man har både söndagsgudstjänster och annan
verksamhet som besöks av både egna medlemmar
och andra kristna. En del byggnader är för små så
att människor får stå utanför under samlingarna.
Förra året byggde ELCE fyra nya kyrkor på olika
platser. Nu planerar de att bygga en ny kyrka som
de fått bidrag till av en samarbetskyrka i Schweiz.
Det teologiska seminariet (Training center of
theology) i Beleza har utmaningar i att hitta nya
lärare. På musikskolan är det flera tidigare elever som
blir lärare, men hittills har man inte haft samma erfarenheter på seminariet. En möjlighet som man tittar
på är en teologisk utbildning i Tanzania som EFS har
lovat att bekosta. Problemet är att regeringen inte
tillåter att man flyttar utomlands för att utbilda sig.
Om det inte blir möjligt med denna utbildning kan
det finnas möjlighet att genomgå utbildningen via
korrespondens. Troligtvis är det inte möjligt att ta in
lärare från andra afrikanska länder.
Det var mycket glädjande att höra att det finns
framtidsplaner för kyrkan och verksamheten.
ELCE och ELM har en gemensam plan och är ett
i Kristus. Vi behöver varandra och därför kommer
relationen att fortsätta. Just nu är det svårt att kalla
missionärer från Sverige till ELCE.
Inom ELM är vi tacksamma för besök från Eritrea
till Sverige. Vi ber och hoppas att även representanter från ELM inom det närmaste får möjlighet att
besöka Eritrea.
Jonny Bjuremo
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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
Ordförande/President
Qes Mussie Alazar
henockmussie@gmail.com
00251 911549 765
Generalsekretare
Qes Dawit Tufa
dawittufaki@gmail.com
Telefon 00251 111 550304
Mobil 00251 911 087 114
Kassör: Meaza Semereab
meazysemere@gmail.com
Telefon 00251 111557 996
Mobil 00251 911 850 618

Lutherska teologiska Seminariet (LTS)
P.O.Box 181, Asella, Ethiopia
Rektor
Qes Mekonnen Geremew
meklooms@gmail.com
Telefon 00251 223 311066
Mobil 00251 911 728312

Asella Children and Youth
Ministry (ACYM)

PO Box 181, Asella, Ethiopia
Mobil 00251 924 936180
Läs mer på: http://fadder.elmbv.se

Rapport från
Etiopiens evangelisk-lutherska kyrka (EELC)

I

juni 2016 hade jag möjlighet att besöka Etiopien.
Denna resa var på uppdrag av NUM och innehöll
följande aktiviteter: samtal med kyrkans styrelse,
pastorskonferens, årsmöte och examen vid seminariet i Asella. Vi besökte även området Zwai-Dogda i
låglandet som fått nödhjälp genom projektet ”Nöd
Etiopien”.
Jag reste tillsammans med David Appell, pastor i
Sackeuskyrkan, Umeå. Han var med på uppdrag av
Scriptura som gav ekonomiskt stöd till konferensen
i Asella. David har fått en förfrågan från NUM om
att göra korttidsinsatser i EELC. Detta första besök
för honom var lite av att prova på och smaka på
landet, kyrkan och kulturen. David fastnade direkt
och han gjorde ett utmärkt arbete både socialt och
pedagogiskt. Han kommer förhoppningsvis att resa
ut igen under 2017. Vi ber för den saken.
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teringen av fler barn som stoppats av lokala myndigheter. Det avtal som kyrkan måste inneha för
att bedriva verksamheten kunde inte undertecknas
på grund av trycket från de lokala myndigheterna
i Asella. Nu har kyrkans styrelse kontaktat olika
kontor i huvudstaden Addis Abeba som utformat
skrivelser till myndigheterna i Asella till förmån för
ACYM. Nu kommer det inom kort att undertecknas ett avtal mellan ACYM och Asella stad. Vi gläds
även åt denna framgång.

Samtal med styrelsen

Pastorskonferensen

I Addis Abeba samtalade vi med kyrkans styrelse
redan första dagen. De uttryckte som alltid att vi var
välkomna och att de uppskattar besök från ELM.
Styrelsen meddelade att de bekymmer som tidigare
rapporterats från den Östra synoden nu i princip
var lösta. Myndigheterna hade räknat fel och krävt
närmare en miljon etiopiska birr för obetalda skatter och pensioner. Den summan är nu nere i ungefär
50 000 birr. (1 birr/ETB=40 öre).
Vi tackar kyrkan och qes Daniel i Harrar för ett
utmärkt arbete.

Kyrkan kallade deltagare från alla sex synoderna till
undervisning i två dagar. Drygt 40 deltagare kom
och lyssnade till David Appell och dr Galata från
Mekane Yesus-kyrkan. David undervisade utifrån
Efesierbrevet och dr Galata från första Timoteusbrevet. Vi var flera som medverkade med andakter
och hälsningar. David noterade något som alltid är
naturligt i kyrkan, bönen. Vi bad mycket och länge
under pastorskonferensen. Varje år funderar jag på
om vi borde hitta ett annat koncept. Men så här
efteråt måste jag konstatera att den årliga pastorskonferensen ändå är till oerhört stor välsignelse.

Asella Children and Youth Ministry
(ACYM)
Tidigare har jag förmedlat en oro gällande barnhemmet ACYM i Asella. Det handlar om rekry-

Årsmötet
Fredag och lördag var det dags för kyrkans årsmöte.
Jag blir lika imponerad varje gång jag besöker kyr-

kans årsmöten. Ordning och reda med tydliga rapporter från alla synoder, seminarier och projekt.
Den ekonomiska revisionen är gedigen och består
av både intern och extern revisionsrapport. Kyrkan gjorde ett minusresultat för 2015 på ungefär
100 000 SEK. Samtidigt noterar jag att EELC har
ganska många olika inkomstkällor som med god
administration säkert kan ge kyrkan en stabil framtid. Nu har både styrelsen och årsmötet beslutat att
hyra ut eller sälja de skolor som går med förlust.
Detta innebär ett betydligt bättre ekonomiskt läge.
Skolorna har under en längre tid konsumerat den
eventuella vinst som EELC annars skulle ha haft.
Från den så kallade evangelisationsavdelningen
kom det glädjande rapporter om nya synoder och nya
områden som efterfrågar medlemskap i kyrkan. En
ny synod blev välkomnad, Kindo, i södra Etiopien.
Ännu en annan synod ansökte om medlemskap,
Kamba, även den i södra Etiopien. Ett tredje område
som omnämndes är Gambella i västra Etiopien mot
gränsen till Sudan. Vidare har kyrkan ordnat med
lokal i den stora staden Nazareth eller Adama som
den numera heter. Kyrkan har som mål att etablera
sig i en stad i varje region i hela landet. Ledaren för
evangelisationsarbetet qes Befekadu Borena efterfrågade ekonomiskt stöd från kyrkans synoder. Han
underströk flera gånger att detta arbete tillhör EELC
som inte bör förvänta sig stora summor från Sverige
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utan menade att nu är det dags att kyrkan tar på sig
hela ansvaret. Det lades ett förslag om att alla synoder bör skänka 5% av sin inkomst till detta arbete.
Detta blev även årsmötets beslut. Det gjordes även en
spontan insamling under årsmötet vilket resulterade
i drygt 3 000 ETB.
Jag fick svara på frågor om det ”Dubbla bygget”
och även ge en bakgrund till insamlingen ”Nöd Etiopien”. Kritiken från EELC kvarstår vad gäller det
Dubbla bygget. Jag svarade att det för tillfället pågår
en utredning i Sverige. Jag deltog även i samtalet om
AOC där kyrkan kontinuerligt söker en väg till försoning. Jag förmedlade även en hälsning från ELMs
styrelse att kyrkan bör undervisa om givande utifrån
ett bibliskt perspektiv. Vidare föreslog jag att kyrkan
bör besluta att alla synoder betalar in 5% av sina
inkomster till huvudkontoret. Det är smärtsamt
att gång på gång uppleva hur kyrkans huvudkontor
arbetar med knapphändiga resurser.
Höjdpunkterna vid årsmötet var valet av ny president och anställningen av en ny generalsekreterare.
Konstitutionen bjuder att kyrkans styrelse föreslår/
väljer president och generalsekreterare och årsmötet godkänner eller bekräftar detta. Enhälligt valdes
qes Mussie Alazar till president och qes Dawit Tuffa
anställdes som generalsekreterare. Qes Mussie är 48
år och för närvarande församlingspräst och ordförande i församlingen i Addis Abeba. Han bor på
kyrkans område i Addis Abeba med sin fru och två
barn. Qes Dawit Tuffa har tidigare varit kyrkans
president. Även han bor med sin familj, fru och fyra
barn, på kyrkans område i Addis Abeba. Vi välkomnar Mussie och Dawit.

Examen vid Lutherska Teologiska
Seminariet Asella (LTS).
På söndagen var det så dags för examen vid LTS.
Åtta studenter har kämpat i tre år och alla blev godkända för diploma-examen i teologi. En av studenterna är tänkt att gå vidare till högre studier. Kyrkan
i Asella var i det närmaste fullsatt och glädjen var
påtaglig. David predikade utifrån Hebreerbrevet 10
och påminde om det eviga offret, Jesus Kristus, som
ger oss möjlighet att komma in det allra heligaste i
kraft av Jesus blod. Jag framförde hälsningar från
ELM/NUM och även personliga hälsningar från
Henrik och Margrethe Højlund från Danmark. Nu
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En sädleverans som gjorts möjlig med hjälp av pengar
insamlade till kampanjen NÖD Etiopien

kommer dessa åtta studenter att gå ut i tjänst i sina
respektive församlingar. Hösten 2016 började tio
nya studenter vid LTS.

Nöd Etiopien
Före vår utresa meddelade kyrkan att de ordnat med
transport av nödhjälp till området Zwai-Dogda
måndagen den 20 juni. Just denna dag planerade
vi att besöka området och då skulle även representanter för regionen och massmedia vara på plats.
Dagarna innan fick kyrkan sitt efterlängtade tillstånd från myndigheterna i Asella om att de har
laglig rätt att distribuera nödhjälp till Zwai-Dogda.
Tyvärr kunde inte leveransen fullföljas på grund av
stopp i produktionen i Addis Abeba. Kyrkan hade
bokat tolv lastbilar som stod redo att transportera
sängkläder och majs från huvudstaden. Nu tvingades kyrkan ställa in denna nödsändning, men de
planerade att inom det närmaste återuppta transporten så snart som alla varor finns färdiga. Vi
besökte området trots utebliven nödhjälp. Det var
viktigt att vi kom dit en andra gång och visade att
vi inte glömt bort folket. Det som hade hänt sedan
april var att de hade sått majs som nu stack upp ur
jorden i form av små svaga plantor som lätt böjer sig
i solskenet. Tyvärr blev även denna skörd mindre än
vanligt och förråden förblev tomma. Senare under
sommaren lyckades kyrkan leverera nödhjälp till
det drabbade området. Detta var en första insats
och under 2017 väntar nästa insats.
Jonny Bjuremo

Dragkamp vid Sportscamp i Asella

Asella Children and Youth Ministry (ACYM)

U

nder år 2016 har ACYM haft 26 barn
inskrivna, 17 pojkar och 9 flickor. Tre gånger
om dagen serveras det mat. Barnen får tvål en gång
per månad och tvättmedel två gånger per månad.
Flickorna får en extra tillsyn vad gäller hygien.
ACYM ansvarar även för att barnen får kläder
och material till skolarbetet. Vi har stor nytta och
glädje av de volontärer från Sverige som kommer
hit. De hjälper barnen med skoluppgifter. Barnen
vid ACYM går regelbundet till kyrkan varje söndag
där de även finns med i söndagsskolan. Vi undervisar dem i den kristna tron under veckan. De deltar
även i olika aktiviteter som anordnas av de lokala
myndigheterna i Asella som friluftsdagar och sportturneringar. Totalt är det i nuläget nio anställda vid
ACYM. En föreståndare, en kassör, två vakter, en
husmor, tre kokerskor och en vakt till djuren.
ACYM har svag ekonomi. Vi kämpar med relationen till Asella stad. Vi upplever även att ELM har
svårt att förstå vår situation. Trots många svårigheter har vi möjlighet att gå vidare med ACYM. Vi vill

Balansboll vid Sportscamp i Asella

rikta ett stort tack till ELM för allt stöd. ACYM är
oerhört tacksam över de volontärer som kommer
till Asella från Sverige.
Eyob Dinqu, föreståndare ACYM
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Kenya

Lutherska Teologiska Seminariet (LTS) i Asella

K

ära vänner.
Vi hälsar er i vår Herres och Frälsares namn,
Jesus Kristus.
Varje år vill vi redovisa våra aktiviteter så att ni
kan lära känna vår situation och be för oss som
medarbetare i evangeliet om vår Herre.

1. Rekrytering av studenter och lärare
Oktober 2016 startade vi med tio nya studenter för
tre års teologiska studier. Fördröjningen i början av
höstterminen orsakades av våldsamma demonstrationer i Etiopien vilket gjorde resor omöjliga.
Fem studenter har rekryterats från Konso och
Kamba, långt sydväst i Etiopien. Arbetet i dessa två
områden är mycket blomstrande. Vi möter ett stort
antal människor som har brinnande hjärtan för
evangeliet i dessa områden. Deras engagemang och
behov övertygade oss att ägna mer uppmärksamhet
åt dem och svara på deras behov. Vi har också ägnat
oss åt att besöka dem med jämna mellanrum för att
stärka arbetet bland dessa människor.
Fyra studenter rekryterades från Asella. Det är
vår förhoppning att en del av Asella-studenterna
kommer att tjäna andra församlingar efter examen.
Till de goda nyheterna hör att Svenska Lutherska
Evangeliföreningen i Finland (SLEF) stationerat en
teolog för att undervisa vid vårt seminarium. Detta
har inneburit uppmuntran för vår kyrka och särskilt
för seminariet. SLEF stöder även seminariet i finansieringen av en mindre byggnad, renoveringar och
bättre lön för personalen.

2. En stor utmaning
När vi studerar kyrkohistoria läser vi om olika rörelser som uppkommit genom tiderna. En del har försvunnit helt och hållet medan andra dyker upp i en
lite annan skepnad. Flera av dessa företeelser hävdar
med emfas att de har fått en särskild kallelse från
Gud. Vid närmare betraktande visar det sig att delar
av undervisningen inte stämmer med Guds ord.
De karismatiska rörelserna visar prov på ständigt
återkommande nya varianter av undervisning och
bildande av kyrkor. Just nu pågår en rörelse som
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kallar sig ”den tredje vågen” i Etiopien. Vissa delar
av deras undervisning stämmer inte överens med
Bibeln. Denna relativt nya förkunnelse är chockerande för kristenheten i vårt land. Predikanter
och ledare kallar sig själva för Guds profeter och
apostlar. De drar till sig stora skaror på sina möten
och menar sig ha extra ordinära gåvor vad gäller
helande och profetior. De manar på åhörarna att
det nu är tid att sända missionärer till västvärlden.
Vidare predikar de även om att ta över företag och
statliga institutioner.
Företrädarna för denna rörelse verkar vara enormt
rika och de omger sig med beväpnade vakter. De har
egna TV-kanaler och menar att himlen har öppnat
sig som aldrig tidigare. Det kan till och med gå så
långt att de menar sig stå över både profeterna och
apostlarna i Bibeln. Den helige Ande har en central
plats i deras undervisning och de hävdar att Anden
från Gud ger dem nya uppenbarelser hela tiden.
På så sätt blir deras ord mer avgörande än själva
bibelordet. Åhörarna erbjuds att köpa heligt vatten,
helig olja och så kallade bönedukar. Genom TV får
de ingång i hemmen och många pastorer faller för
frestelsen att ansluta sig. Den gemensamma organisationen för alla evangeliska kyrkor i Etiopien ser
dessa rörelser som obibliska och att de bör bekämpas. Det talas om detta i 2 Timoteusbrevets tredje
kapitel. Där står det att ”de skall ha ett sken av gudsfruktan men förneka dess kraft”. Avsnittet handlar
om människorna i de sista dagarna.  
Det lutherska teologiska seminariet i Asella, LTS,
vill därför satsa ännu mer på utbildning enligt Guds
ord och den evangelisk-lutherska bekännelsen. Vi
vill översätta fler böcker till våra olika språk så att
våra studenter kan bli ordentligt utrustade. Vi vädjar till er att framförallt be för oss i denna situation
så att vi får vara verktyg i denna kamp. Vi vill på allt
sätt föra ut budskapet om Jesus Kristus och vad Han
gjorde för oss när Han led, dog och uppstod för att
ge oss frälsningen.
Tack för ert stöd i form av böner och gåvor.
Qes Mekonnen Geremew
Rektor LTS Asella

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: 00254720478141

Bethesda Children Ministries

P.O. Box 2006, Nakuru 20100, 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 20217, Kenya
E-post:kerstin.nilsson@elmbv.se
Mobil: 00254 722 582 558

Hälsning från
Evangelisk-lutherska kyrkan i Kenya (ELCK)

U

nder drygt två veckor i slutet av 2016 hade vi,
informatör Stefan Nyholm och undertecknad, förmånen att besöka Kenya och ELCK. Det
är numera rutin att vi, som officiella besökare till
kyrkan, alltid inleder besöket med att hälsa på hos
kyrkans ledare i Nairobi.

Huvudkontoret i Nairobi
På ELCKs huvudkontor välkomnades vi av ärkebiskop Walter Obare och generalsekreterare Benjamin Lemosi. Obare hälsade till ELM med Psalm
43 och vi framförde hälsningen från NUM med
Fil 4:4–7. Samtalet fördes i god anda och Obare
berättade vad som hänt i kyrkan under hans ledarskap. ELCK har expanderat och beräknas numera
ha 140 000 medlemmar fördelade på 6 stift och 720
församlingar. Kyrkan har i nuläget 300 evangelister

och 170 präster. Obare beklagade att han tvingats
avskeda tre biskopar och tre präster eftersom de inte
följt kyrkans konstitution. Detta har inneburit att
ELCK drabbats av domstolsärenden som kostat
stora summor. Dessa ärenden har även medfört
negativa konsekvenser på arbetet i stort. Ärkebiskopen menar att det finns starka krafter från andra
länder som ligger bakom mycket av oron i kyrkan.
Nu har ELCK aviserat att det kommer att hållas ett
efterlängtat val av ny ärkebiskop nästa år.
På frågan om det går att ena ELCK i framtiden
svarade Obare att ELCK står enad som en enda
kyrka just nu. Den så kallade oppositionen har
ingen möjlighet att äga mark och byggnader. Även
om de nu bygger en stor ny kyrka i Itierio tillhör
den ELCK.
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Turkana

Kerstin Nilsson

Tidigare har ELCK frågat ELM om det finns möjligheter att hjälpa kyrkan med en insats i nordvästra delarna av landet. Det handlade om området Turkana. Nu meddelade Obare och Lemosi
att Lutheran Church Missouri Synod (LCMS)
beslutat sig för att satsa på just detta område. En
tomt har införskaffats och medel har börjat samlas in i USA. Kyrkans ledare konstaterade att det
inte är lämpligt att två missionsorganisationer
finns i samma område. Det kunde enligt dem leda
till konflikter. Ärkebiskopen meddelade att det
finns många onådda folkslag i Kenya. Han kommer inom kort att ha möte med kyrkans övriga
biskopar och samtala om vilket område som skulle
kunna vara lämpligt för ELM. Obare underströk
att ELM är välkomna och att kyrkan verkligen
uppskattar att ELM vill sända nya missionärer till
Kenya.

Kerstin Nilsson är i stort nöjd med sin tillvaro som
ELMs missionär i Kenya. Det fungerar bättre att
kombinera Chesinende och Ogango än som tidigare Chesinende och Atemo. Hon är i princip ute
två dagar i veckan och undervisar. Då har hon möjlighet att sova över på Ogango.
Kerstin trivs betydligt bättre nu jämfört med
tidigare år som präglades av osäkerhet och många
besök från Sverige. I nuvarande roll upplever hon
att hon gör nytta och kan förmedla det som hon
är utsänd att göra. Ekonomin i Lutheran Healing
Spring Ministries (LHSM), fungerar bättre efter att
gruppen fått tydligare arbetsrutiner. De lokala församlingarna står för mat och bidrar med en mindre
summa till arbetet. LHSM ställer upp med undervisare och den kostnaden tas från bidraget från
ELM. Kerstin har noterat att många människor har
lämnat ELCK. De stora skaror som tidigare fanns i
olika församlingar har tydligt minskat. Kerstin drog
slutsatsen att detta beror på striderna i kyrkan.
Kerstin har stöd av Rut Åbacka, missionär i Kenya
utsänd av Svenska Lutherska Evangeliföreningen i
Finland (SLEF). Vidare har hon god kontakt med
en kenyansk familj som räknar henne som dotter i
familjen.

Avslag på inbjudan av gäster från Kenya
till Sverige
Jag hade önskat att samtala om varför det blev tyst
från kyrkan gällande de gäster som ELM bjöd in i
mitten av 2016. Obare höll en lång monolog om
hur viktigt det är att han som kyrkans ledare känner till vilka som åker till andra länder. Han gav
flera exempel på präster som rest utomlands utan
att meddela huvudkontoret. Efter ett tag medgav
Obare och Lemosi att orsaken till att de tre gästerna nekades resa till Sverige i maj 2016 var att
John Kissinger är anställd av LCMS. Han har inte
den friheten att resa när som helst. Därför valde
kyrkan att ställa in resan till Sverige för alla tre.
Tyvärr.
Slutsatsen blev alltså att orsaken till att gästerna
inte kom till Sverige var att en av dem är anställd
av LCMS.

Kyrkans ekonomi
På frågan varför ELM aldrig får några ekonomiska
rapporter från ELCK svarade Obare självsäkert att
det inte finns några problem gällande kyrkans ekonomi. Revisionen är genomförd under alla år som
han suttit vid makten. ELM kan när som helst få
revisionsrapporter för alla år fram till 2015.
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Julia Nilsson och Ester Birgersson
Jag hade även individuella samtal med våra volontärer. De trivdes bra och utförde ett imponerande
arbete.

Möte med Bethesda Children Ministries
(BCM) i Nakuru.
Det är alltid glädjande att besöka BCM. Även
denna gång noterade jag nya byggnader som växer
upp på tomten. BCM vill rekrytera små barn från
slummen innan de hamnar på gatan. Därför satsar
BCM på att etablera en grundskola. Man planerar
för en fullt utbyggd grundskola från förskola till årskurs 8. I nuläget bedriver BCM skola från förskola
till årskurs 2 men redan i år öppnar de för årskurs 3
och 2018 för årskurs 4.
I BCMs program finns det 30 pojkar som bor
på barnhemmet. I den dagliga verksamheten med
skolundervisning kommer det ytterligare 80 barn,
sammanlagt 110 barn. 2017 har BCM som mål att

I skolan på BCM

välkomna sammanlagt 150 barn. BCM har tolv
anställda med full lön och fyra av dessa är lärare.
Vi samtalade en hel del om den neddragning som
ELM har aviserat. BCM har vädjat till kyrkan som
svarat att BCM tillhör ELM. Nu väntar de på att en
ny ärkebiskop skall väljas vilken förhoppningsvis
ser till BCMs bästa.
Samwel Langat, som tjänstgör som pastor vid
BCM, utför ett utomordentligt välsignat arbete
vilket bekräftades av många.
BCM vill expandera och de planerar att köpa till
ett närliggande landområde. Där kommer det att
byggas ett kapell. BCM får inkomster genom att
sälja mjölk och ta emot gåvor från privatpersoner
och sponsorer. I framtiden ser BCM stora möjligheter att få in skolavgifter från barn som kommer från
ordnade förhållanden. Tidigare var grannarna negativt inställda till BCM men nu ser de goda resultat
och kommer då att vara villiga att skicka sina barn
till BCMs skola.
BCM vill helst inte bjuda in andra missionsor-

ganisationer till att arbeta med barnhemmet då det
kan leda till konflikt med ELM. BCM vill allra helst
ha endast ELM som samarbetspartner men upplever en stor oro inför framtiden.
En dag under vårt besök hade vi förmånen att
träffa hela personalgruppen. Där framkom önskemål om att svenskar borde köpa souvenirer från
BCM. Vidare meddelades att projektet ”HopePangani”, som hjälpte utsatta kvinnor, lagt ner sin
verksamhet i brist på pengar. Personalen tackade för
besöket från Strandhems bibelskola och uttryckte
en tacksamhet över den positiva inställning som
finns hos svenska ungdomar. Flera i personalen
hälsade till ELM och framförde sitt hjärtliga tack
för stöd och uppmuntran.

Fredsarbetet och möte med Lutheran
Healing Spring Ministries (LHSM)
Samwel Langat inledde sammanträdet med att läsa
från Matt 5:9: ”Saliga är de som skapar frid, de skall
kallas Guds barn.” Fred och frid behövs verkligen
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till ELM med bibelordet Sakarja 8:20–23. Vännerna på Itierio vill bygga ett hus över Anna-Britta
Albertssons grav som en minnesplats. De frågade
om det var ett bra förslag och undrade om ELM
kunde bidra ekonomiskt.
Vi hann även med ett kort besök på Ogango där
jag hade förmånen att hälsa på biskop Aranda och
hans sekreterare. Kerstin bor tidvis på Ogango i ett
hus med mycket låg standard, som hon trots allt är
nöjd med.

Gudstjänster
Första söndagen i advent firade vi gudstjänst på
Pangani i Nakuru. Det var en dyster tillställning
eftersom det några veckor tidigare varit sammandrabbningar inne i kyrkan under pågående gudstjänst. En person hade blivit skadad och flera hade

gripits av polis. Nu väntar en långdragen rättegång
som kostar pengar. Kollekten som samlades in
skulle gå till en av advokaterna.
Andra söndagen körde vi till Saino som ligger
en dryg timmes bilfärd från Chesinende. Kerstin
undervisade ett pass innan gudstjänsten. Här var
det fullsatt och församlingen var i god kondition.

Sammanfattning
Konflikten inom ELCK trappas upp för varje år och
vi får be till Herren att inga fler personer kommer
till skada. LCMS har flyttat fram sina positioner i
ELCK. Det var glädjande att se hur väl arbetet på
BCM fungerar. Fredsarbetet står inför stora utmaningar samtidigt som de utför ett viktigt arbete. ELM
har en tydlig kallelse att fortsätta sitt stöd till ELCK.
Tack för förbön och uppmuntran i tjänsten!
Jonny Bjuremo

Kerstin Nilsson undervisar om fred och försoning

i Kenya. Gruppen konstaterade att de vill göra allt
till Guds ära och visa på hans kärlek. Gruppens
ordförande pastor Jeremia Nyangau framförde ett
hjärtligt tack till ELM. Gruppen hade sammanställt
ett kompendium som skulle ligga till grund för vårt
samtal. Budskapet var tydligt: LHSM är redo att
registrera sig som en självständig förening. Huvudargumentet var att de på så sätt har möjlighet att
nå alla grupper inom kyrkan och även få möjlighet
att söka ekonomiskt stöd. Det finns en stor misstro
mot huvudkontoret i ELCK inom LHSM. Mitt
svar blev att detta absolut inte är möjligt i nuläget
eftersom huvudkontoret har riktat just denna typ
av kritik mot LHSM. Skulle LHSM bilda ”eget”
är min bedömning att ELCKs ledning omedelbart
skulle dra in Kerstins arbetstillstånd och därmed
faller troligen även LHSM. Efter en del diskussion
accepterade LHSM att bidraget från ELM ska gå
via kyrkans huvudkontor, detta efter att jag redogjort för hur väl det i nuläget fungerar med BCM.
Vi bestämde att göra ett försök och samtidigt följa
utvecklingen noga. Jag tackade för deras enormt
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Bethesda Children Ministry (BCM), Nakuru
viktiga insats och uppmanade dem till att söka
enhet istället för att dra sig undan och bilda eget.
Sedan följde en lång redovisning av det arbete som
LHSM utfört och kommer att utföra. Jag fick en
stark känsla av att de lägger ned hela sin själ och sitt
hjärta i fredsarbetet och att Kerstin har det utomordentliga stöd av gruppen som hon så väl behöver.

Besök på Matongo, Ogango och Itierio
På Matongo blev vi inbjudna att fira en fullständig högmässa klockan tolv på en onsdag. Även om
besöket var kort tidsmässigt fick jag en känsla av
att LCMS (Missouri Synoden) har kopplat greppet
om Matongo. LCMS har satsat stora summor på
att bygga ett stort bibliotek och har även flera lärare
på plats.
På Itierio bygger församlingen en ny kyrka som är
minst dubbelt så stor som den gamla. Vi hälsade på
hos biskop Thomas Asiago som anses vara ledaren
för oppositionen. Han berättade om alla svårigheter
han upplever i den nuvarande konflikten, han har
bland annat fått ta emot dödshot. Asiago hälsade

Å

ret 2016 inleddes på ett välsignat sätt med
de 27 pojkar som bor på BCM. Pojkarna är
inskrivna i BCMs rehabiliteringsprogram. Vidare
hade vi vid årets början 70 yngre barn som kommer
på dagtid och deltar i det förberedande programmet. Barnen som bor på BCM lämnar området på
morgonen för att ta sig till sina respektive skolor.
Tidigt på morgonen kommer den andra gruppen
och stannar fram till eftermiddagen. På så sätt är det
aktiviteter under hela dagen på BCM. Utvecklingen
vid BCM har inneburit att antalet medarbetare har
ökat till tolv heltidsanställda varav fyra är lärare för
de barn som kommer dagtid.
För det tredje har BCM 20 pojkar i det så kallade
uppföljningsprogrammet. BCM har försökt att öka
på gåvogivandet för att täcka kostnaderna för mat
till barnen. Vi har även lyckats uppföra tre temporära byggnader på tomten för skolverksamheten. I
slutet av 2016 har tre av våra pojkar avslutat årskurs
åtta och går nu vidare till gymnasieutbildningar. De
andra pojkarna har gjort framsteg i sina respektive
årskurser.

Glad pojke på BCM
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Några av killarna på BCM gör skoluppgifter

Nyamira stift bildas

Freds- och försoningsarbete i Kenya (LHSM)

U

Volontärerna Ester Birgersson och Julia Nilsson med några av
killarna på BCM

Fyra killar på BCM

Vi vill framföra ett hjärtligt tack till våra understödjare: ELM, Örkelljunga pastorat, Safaricom
och den lokala kommunen. Ni har gjort det möjligt för oss att uppnå våra mål. Vi tillönskar er all
välsignelse från Gud.

Sverige: Ester Birgersson och Julia Nilsson. Vi är
glada och tacksamma över besöket av Jonny Bjuremo, Stefan Nyholm och Strandhems Bibel- och
lärjungaskola. Vi ber och hoppas att Ni fortsättningsvis kommer att stödja BCM. BCM har en
stor uppgift i det kenyanska samhället nämligen att
upprätta och återförena vilsna och trasiga barn med
sina respektive familjer. Detta blir möjligt genom
era gåvor och stöd.

Från årets bokslut har vi följande att
rapportera.
Inkomster: 3 402 897 KES och utgifter: 3 242 963
KES.
BCM har välsignats med två volontärer från

64

Lucy Chepkoech Kirui, ordförande BCM.

nder slutet av år 2015 och början av 2016 fortsatte dialogen om utformning av ett uppdrag
som Peace Coordinator inom ELCK. För min del
var det viktigt att arbetet baserades på HWEC-konceptet (Healing Wounds of Ethnic Conflict). Det
finns personer som studerat fred- och konfliktlösning. En sådan mer akademisk erfarenhet saknar
jag. Jag har däremot stor tilltro till den bibelbaserade undervisningen i HWEC och att Herren kan
använda den för att hjälpa människor att helas från
inre sår och sedan försonas med varandra.
Den 22 mars skrev jag på en överenskommelse
med ELCK om att gå in i ett uppdrag som Fredskoordinator, eller egentligen fredsarbetskoordinator. Det tog sedan ytterligare en och en halv månad
innan jag blev officiellt introducerad i det nybildade
Nyamira stift.
Det var inte självklart hur och med vem jag skulle
planera och resonera men den grupp vi har, Lutheran Healing Spring Ministries, LHSM, var för mig
en naturlig samarbetspartner. Det har sedan också
blivit kontakt med biskop och stiftssekreterare,

mest på den sida som är lojal med huvudledningen,
där jag blev introducerad. Jag har också sökt kontakt med stiftsledningen på den andra sidan och fått
ett, till en början, positivt mottagande.
Min tanke var från början att ordna workshops
så att alla församlingar hade haft åtminstone några
medlemmar som deltagit i en workshop. Vid årets
slut hade vi hållit sådana workshops i fyra av de sex
regionerna på den ena sidan. Undervisningen har
tagits emot positivt, enskilda deltagare har vittnat
om hur de blivit hjälpta. Däremot kan vi inte visa
på några framgångar i arbetet med att försona de
två sidorna i stiftet. Dessvärre har vi inte lyckats få
lov att hålla några workshops i de pastorat som inte
ingår i regionerna.
Vid dessa tillfällen har regionerna/pastoraten
själva stått för lunch. LHSM har ansvarat för undervisarnas resor och arvode.
Vi planerade för en workshop för alla stiftets präster men såg oss i sista stund tvungna att skjuta upp
det. Sedan har det varit med i vår planering flera
gånger men inte blivit av.
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Peru
Samarbetskyrka:

Iglesia Evangélica Luterana de Chiclayo (IELCH)
President
Hans Verkerk Garcia
Kontakt via MLS
Missionärer
Steffen Baagø Madsen, steffenbmadsen@gmail.com
Jan Ulrik Smetana, janne.smetana@elmbv.se
Ann-Charlotte Selander Smetana, ann-charlotte.smetana@elmbv.se
Henrik Andersson, henrik.andersson@elmbv.se
Rebecca Andersson, rebecca.andersson@elmbv.se

Missionärernas organisation i Peru:
Misión Luterana Sueca (MLS)
Apartado 4,Chiclayo, Peru
E-post: peru@elmbv.se

Samarbetande organisationer:

Evangelisk Luthersk Mission (ELM-DK) Tværstræde 6, 3700 Rønne, Danmark
E-post: elm@elm.dk Hemsida: www.elm.dk
Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) Sinsenveien 25, 0572 Oslo, Norge
E-post: hovedkontoret@nlm.no Hemsida: www.nlm.no
Adress i Peru: Misión Luterana de Noruega, Apartado 1387, Arequipa, Peru
World Mission Prayer League (WMPL) 232 Clifton Avenue, Minneapolis, NM
55403, USA E-post: wmpl@wmpl.org Hemsida: www.wmpl.org
Luthersk Mission (LM) Industrivænget 40, 3400 Hillerød, Danmark
E-post: dlm@dlm.dk Hemsida: www.dlm.dk
Iglesia Evangélica Luterana – Perú (IEL-P) Apartado 686, Arequipa, Peru
E-post: ielpcon@ec-red.com

På ett konkret sätt försöker Kerstin Nilsson visa vad försoning innebär

Tillsammans med rektor och styrelseordförande
på Atemo Bible College har vi också planerat en
kurs för de två senaste evangelistklasserna på Atemo.
Tanken är att de ska kallas till en ”refresher”-kurs
för att få en snabbrepetition av HWEC och sedan
också tränas som undervisare i en så kallad Training
of Facilitators-kurs.
Vi blev inbjudna att hålla en workshop i Turkwell för ett antal pastorer och evangelister i området. Det handlar om personer från turkana- och
pokotfolken som under en längre tid varit i våldsamma konflikter med varandra. I slutet av juli var
vi två undervisare från LHSM och två från Way of
Peace, vår systerorganisation, som höll en workshop i Turkwell.
Under november månad hade jag delansvar i att
ta emot Strandhems Bibel- och Lärjungaskola. Det

gjorde att mycket lite hände i försoningsarbetet.
Vi tackar Gud för att det gick bra under alla resor
och aktiviteter med denna stora grupp på cirka 30
personer.
Missionssekreterare Jonny Bjuremo och informationssekreterare Stefan Nyholm var på besök under
tiden 22 nov–6 dec då jag var med dem den mesta
tiden.
Under december var jag inbjuden att undervisa
om Peace and Reconciliation (fred och försoning)
vid några synoder i Nyamira stift. Det var positivt
att få sådana möjligheter och samtidigt en utmaning att försöka göra något av en timme eller två när
en hel workshop behöver tre dagar.
Julen firades med svenska volontärer, finlandssvensk missionärskollega och kenyanska familjemedlemmar.
Kerstin Nilsson
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Nya former för samarbete

E

LM har nu bedrivit missionsarbete i norra Peru
i drygt 20 år. Resultatet är en liten evangeliskluthersk kyrka i Chiclayo och ett nyplanteringsarbete i staden Piura som ligger cirka tre timmar norr
om Chiclayo. Under åren har ELM samarbetat med
missionsorganisationen World Mission Prayer League (WMPL) som för drygt 20 år sedan inbjöd oss
att hjälpa till i arbetet i Chiclayo. Under våren 2016
beslutade ELMs styrelse att avsluta detta samarbete
och istället teckna eget avtal med kyrkan och fortsätta arbeta sida vid sida med WMPL. I november
2016, i samband med årets överläggningar då missionsledare Erik J Andersson och missionssekreterare Rakel Smetana var i Chiclayo, signerade Erik på
ELMs uppdrag det första samarbetsavtalet med kyrkan. Även WMPL tecknade vid samma tillfälle ett
avtal med kyrkan. Det var en historisk begivenhet
och en milstolpe i vår gemensamma missionshisto-

ria. Avtalet ger kyrkan större ansvar för missionsarbetet, en process som inte är helt lätt men som
inte är desto mindre viktig. I NUMs strategi för
utlandsmissionen står att vi önskar stärka våra samarbetskyrkors självförtroende och gudsberoende
och det är mitt i denna process vi står när det gäller
vår samarbetskyrka i Peru. Det är nu 10 år sedan
kyrkan konstituerade sig och behöver uppmuntras
att ta ökat ansvar för sin kyrka, för missionsarbetet
och även för missionärerna.

Våra missionärer och volontärer
Den evangelisk-lutherska kyrkan i Chiclayo är fortfarande ganska liten och är i stort behov av missionärsinsatser för att både stärka kyrkan inåt och
hjälpa kyrkan att nå vidare. Vid årets start hade vi
fem skandinaviska missionärer och tre volontärer på
plats, under sommaren var det helt tomt på utsända
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under ett par månader och vid årets slut hade vi tre
missionärer och en volontär i norra Peru.
Under första halvåret 2016 befann sig familjen
Ambrosen i Piura för att driva nyplanteringsarbetet
där. Planen var att de skulle stanna till november
men av olika anledningar valde de att korta ner sin
period några månader och åkte hem redan i juni.
Ambrosens insatser i Piura var väldigt värdefulla
och de fick lägga en god grund för arbetet där. Vi är
tacksamma för det arbete Herren fick utföra genom
dem i Piura och ser välsignelsen av detta leva kvar.
Under vårterminen fanns också de danska volontärerna Milka Koefoed-Jespersen och Lærka Thams
Nord Hansen i Piura för att arbeta med de danska
missionärsbarnens skolgång samt att hjälpa till i församlingsarbetet där. Ida Gustafsson fanns på plats
i Chiclayo för att arbeta med de svenska missionärsbarnens skolgång samt för att hjälpa till i kyrkans ungdomsarbete i Las Brisas och San Antonio.
Under våren arrangerade volontärerna en gemensam skolresa för de skandinaviska barnen, vilket
uppskattades. Hösten 2016 anlände en ny dansk
volontär till Piura, han heter Daniel Birkmose och
arbetar i församlingsarbetet i Piura med musikundervisning och studentgrupp.
Vår missionär Steffen Baagø Madsen bodde och
arbetade i Chiclayo under våren 2016. Under sommaren åkte Steffen och hans fru Kate och dotter
Lea till Danmark på mittperiodsvistelse. De närvarade också vid ELMs årskonferens i Ängelholm
i juni. När familjen reste tillbaka till Peru i slutet
av sommaren flyttade de till Piura för att hjälpa till
i nyplanteringsarbetet där eftersom Piura då stod
utan missionärsinsatser.
Jan Ulrik och Ann-Charlotte Smetana fortsatte
under året sina arbetsuppgifter i Chiclayo, främst
i nyplanteringsarbetet i Luya men de hade även
andra arbetsuppgifter inom kyrkan. Familjen Smetana åkte också hem på mittperiodsvistelse under
sommaren 2016. De fick en god sommar hemma
och informerade om missionsarbetet i Peru på olika
platser i vårt land. Under hösten fick Ann-Charlotte
lämna några av sina arbetsuppgifter för att arbeta
med barnens skola eftersom det inte fanns någon
volontär eller lärare på plats. Kort efter familjens
återkomst till Chiclayo insjuknade Jan Ulriks mor
och fick sedan flytta hem till Jesus den 6 oktober.

68

Verksamheten i utlandet

Detta gjorde att familjen återvände till Sverige för
att närvara vid begravning och för att få vara tillsammans med familjen i några veckor. Familjen Smetana återvände till Chiclayo i början av november.

Kyrkans verksamhet i Chiclayo
Den evangelisk-lutherska kyrkan i Chiclayo har
under året fortsatt sitt arbete i de tre församlingarna Las Brisas, Las Lomas och San Antonio. Det
tidigare arbetet i stadsdelen Cerropón har legat nere
på grund av att arbetet inte utvecklat sig på det sätt
som kyrkan önskat. Under året var församlingen i
Las Brisas utan egen pastor men de höll ändå regelbundna gudstjänster, ibland med hjälp av andra
pastorer och predikanter i kyrkan och ibland med
hjälp av predikan på video. I samband med de årliga
överläggningarna i november invigdes en stor och
fin kyrka i Las Brisas. Kyrkan är ritad av Steffens fru
Kate Idrogo Vásquez som är arkitekt, och bygget
har finansierats av medel främst från Danmark men
också från Sverige. Byggnaden innehåller också
andra lokaler, bland annat en lägenhet och även
lokaler med möjligheter att starta café i framtiden.
Kyrkan i Las Brisas fungerar numera också som hela
kyrkans huvudkontor.
Församlingen i San Antonio är den äldsta och
mest stabila församlingen. Familjen Smetana räknar
denna församling som hemförsamling så de hjälper också till med lite olika arbetsuppgifter här. Jan
Ulrik predikar ibland och Ann-Charlotte hjälper
bland annat till i barnarbetet. Hon skriver: ”Under
året har jag åkt till San Antonio på lördagarna för att
hjälpa till i de barngrupper som samlas då, ibland
som lärare och ibland bara som medhjälpare. Ofta
är det upp till 30–40 barn i yngre gruppen och runt
15 i den äldre. Fantastiskt roligt, men också en
pedagogisk utmaning. Jag har också hjälpt till att
anpassa ett material som heter ’Det stora äventyret’
för att passa de mindre barnen. En NLM missionär
i södra Peru har också tagit fram ett annat material med flanellografstöd. Detta har hon vidarebefordrat till mig och vi använder det i San Antonio.
Under året som kommer hoppas jag att vi kan satsa
mer på fortbildning av barn och ungdomsledare.”
Ann-Charlotte hjälper också till i kyrkans kvinnogrupper. Hon skriver: ”Det är fantastiskt roligt att
få delta i arbetet med kvinnorna, i Luya, Las Brisas

Ann-Charlotte och kvinnogruppen i Las Brisas

och i San Antonio. I våras åkte jag varannan fredag
till kvinnogruppen i Las Brisas och varannan till San
Antonio, eftersom Isabel gärna ville ha hjälp även där.
Det var fina grupper, men jag kände mig lite splittrad
och saknade kontinuiteten. Därför har jag valt att
satsa på Las Brisas, som är den grupp som finns med
i min arbetsbeskrivning. Det är fint att få träffa kvinnorna där också regelbundet och stötta ledarna där.
Jag hjälper också till i kvinnogruppen i Luya.”

Nyplantering i Luya
Smetanas främsta arbetsuppgifter är att stödja
kyrkans församlingsplantering i byn Luya som
ligger några mil utanför Chiclayo. Under 2016
hade Jan Ulrik möjlighet att ha medlemskurser
och den nystartade församlingen har nu några
egna medlemmar. Jan Ulrik och Ann-Charlotte
hjälper också till med bibelstudier och barn- och
kvinnoarbete. Varje söndag firas gudstjänst med
ca 10–15 personer. Jan Ulrik skriver: ”Arbetet i
Luya förändrades under året från det att vi tidigare
använde vår tid till att besöka ett antal familjer

för att dela Guds ord till att vi fick en fast plats
hemma hos en man som heter Anselmo, där vi
håller bibelstudium och gudstjänst. Tidigare hade
jag som uppgift att hålla en andakt i hemmen på
torsdagarna, numera leder jag bibelstudier i Anselmos hus samma dag. Där har vi bland annat gått
igenom första Johannes brev och Galaterbrevet. I
slutet av året har jag undervisat om förlåtelse från
Gud och till vår nästa. Vi samlas nu i två olika
grupper i Luya. Annis är med i gruppen som består
av damer och jag är med i den grupp som består av
kyrkans medlemmar och några övriga som kommer. Vi har också samlats till gudstjänst i Anselmos hus på söndagsförmiddagarna, där jag predikat någon gång. Efter gudstjänsten har jag deltagit
i det andliga samtalet. Arbetet i Luya har gett mig
själv mycket, att få fördjupa mig i Guds ord med
min spanska Bibel och att få möta människor på
ett nära sätt med Guds ord.”
Ann-Charlotte skriver: ”Innan sommaren åkte
jag till Luya på torsdagarna för att delta i kvinnogruppen och vissa söndagar hade jag söndagsskola.
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Bibelstudium med kvinnogruppen i Luya

Varje torsdag samlades vi utanför huset som tillhör
en kvinna som heter Doris, till ett enkelt bibelstudium och ibland bakade vi något eller delade på
en melon. Det är en grupp på sex kvinnor, några
mindre barn som leker runt omkring och så Julia,
Isabel från församlingen i San Antonio och jag. Det
är en fin grupp, men allt eftersom tiden går visar
sig också utmaningarna med att arbeta i en liten by
som Luya. Isabel är fantastisk i att hjälpa dem i de
konflikter som uppstår, och som rör någon i gruppen, och samtidigt lära dem mer om det kristna
livet och Kristi kärlek. Trofastheten och kärleken
som Julia och Isabel visar för arbetet i Luya har gjort
stort intryck på mig. Vi började året med söndagsskola varje söndag, men i slutet av maj kom det bara
en eller två som vi ändå träffade på torsdagarna, så vi
beslutade oss för att ta en paus med den.”

Pastorsrådet tar form
Under 2016 fortsatte det nystartade pastorsrådet
att arbeta på att hitta sina former och ansvarsområ-
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Andakt med den kreativa kvinnogruppen

den. I pastorsrådet ingår kyrkans pastorer och predikanter och de träffas regelbundet för att undervisa
och uppmuntra varandra samt för att planera och
fördela arbetet med förkunnelse och sakramentsförvaltning utifrån de behov som finns i de olika
församlingarna. Rent historiskt har församlingarna
planerat det mesta själva men med hjälp av detta
pastorsråd kan man nu ta ett mer gemensamt andligt ansvar för kyrkan och dess församlingar. Vår
missionär Jan Ulrik gör ett viktigt arbete i att stödja
och uppmuntra kyrkans pastorer och predikanter.
Han skriver: ”Jag känner mycket för de pastorer och
predikanter som tjänar inom den evangelisk-lutherska kyrkan här i norra Peru. Gud har kallat några till
att tala Guds ord och några att också förvalta sakramenten, det är ett utomordentligt viktigt arbete! Jag
är tacksam för att få vara en del av pastorsrådet. Vi
har samlats en gång per månad till uppbyggelse och
predikantplanering. Därtill har vi även haft en predikanthelg, där vi tillsammans åkte en bit bort för
att uppbyggas och dela gemenskapen med varan-

dra. Jag har undervisat i pastorsrådet några gånger.
Jag arbetar nära en av kyrkans pastorer, Àngel Merci
Gomez, och vi har vandrat sida vid sida under året.
Det har gett mig mycket och jag har också kunnat
uppmuntra och stödja honom i det arbete han gör
både i Luya, San Antonio och som pastor inom kyrkan. Jag har också försökt att stötta kyrkans andra
pastor Harold Llontop Sandoval genom att besöka
honom och uppmuntra honom.”

studenter i Peru möter motstånd på universiteten
och behöver stärkas i att försvara sin tro. Extra glädjande är att ett par ungdomar har blivit kristna via
denna studentgrupp och Timoteo arbetar nu med
att länka dessa ungdomar till någon av kyrkans församlingar. Det är spännande att se hur detta studentarbete i Chiclayo utvecklar sig och så får vi se
om vi som mission också kan gå in och stödja i detta
arbete på något sätt.

Studentarbete i Chiclayo

Nyplantering i Piura

Under 2016 växte ett spännande studentarbete
fram i Chiclayo. Det är en av kyrkans unga predikanter Timoteo Gomez Uriarte, som själv är lärare
på universitet, som satt igång gruppen. Jan Ulrik
och Ann-Charlotte har stöttat och uppmuntrat
Timoteo i detta och några av studentgruppens
träffar har skett i Smetanas hem. Studentgruppen samlas varje lördag eftermiddag, numera i den
nya kyrkan i Las Brisas. Timoteo har fokuserat på
att undervisa i apologetik eftersom många kristna

Nyplanteringsarbetet i Piura har utvecklats under
de senaste åren, trots motgångar och missionärer
som av olika anledningar avslutat sina uppdrag i
förtid. Vi är tacksamma till Herren för detta. Arbetet drivs fortfarande mycket via missionärsinsatser
vilket är ganska naturligt i ett nyplanteringsarbete.
Men det är fint att se att det nu finns en stabil och
aktiv grupp människor som vill driva arbetet vidare
och vi ser också att kyrkan i Chiclayo kliver in och
tar större ansvar för arbetet. När Ambrosens och
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Henrik, Rebecca, Mathea och Clara Andersson

En av studentgruppens medlemmar.

volontärerna åkte hem i juni lämnades Piura utan
några utsända i några månader. Kyrkan i Chiclayo
skickade predikanter och pastorer till Piura för att
leda gudstjänster och församlingen på plats gjorde
sitt för att arbetet skulle fortsätta. Under hösten
flyttade Steffen och hans familj till Piura och Steffen
leder nu församlingsplanteringen där. Den danske
volontären Daniel Birkmose gör ett fint och viktigt
arbete i studentgruppen och musikundervisningen
samt leder sången och musiken på gudstjänsterna
med hjälp av dem som han undervisar.
Sedan hösten 2016 har verksamheten i stort sett
ut på följande sätt: Varje tisdagskväll är det bibelstudium och sedan engelsk konversationskurs för
studenter. Några unga studenter har genom denna
kurs kommit med i kyrkans andra aktiviteter. Onsdagskvällar är det både musikundervisning och kyrkans kreativa kvinnogrupp som leds av några kvinnor i församlingen tillsammans med Steffens fru
Kate. De träffas för att tillverka något tillsammans
och sedan fikar man och läser en andakt från HansErik Nissens bok ”Ett är nödvändigt” och samtalar
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och ber tillsammans. Ett par kvinnor har via denna
kreativa kvinnogrupp fått möta Jesus. Varje söndag
är det gudstjänst och det är oftast Steffen som predikar och ibland någon predikant från Chiclayo.
Steffen skriver: ”Allt sedan vi kom tillbaka till Peru
efter sommaren i Danmark så har Piura varit vårt
hem, och vi är mycket glada för detta. Arbetet har
i stort sett bestått av att upprätthålla det som fanns
innan vi kom, dvs gudstjänster, bibelstudium, engelskakurs och den kreativa kvinnogruppen. Vi har
med glädje sett att fler studenter kommer på vår
engelskakurs så vi planerar att starta ett enkelt café
för studerande några dagar i veckan och även starta
en ungdomsgrupp framöver. Det finns önskemål
från flera i kyrkan att också komma igång med den
barnverksamhet som nu legat nere ett tag på grund
av bristande resurser.”
Det är spännande med arbetet i Piura – men vi
är begränsade eftersom vi bara har en missionär på
plats. Vi ber och hoppas på att sända nya skandinaviska missionärer och volontärer dit så snart som
möjligt och vi arbetar med detta. Dessutom behö-

ver vi fundera på framtiden. Att hyra lokaler är dyrt
och vill vi att arbetet i Piura ska etableras kommer
vi att behöva investera i egna lokaler.

Nya kortidsutsända till Peru
Under året sökte vi intensivt efter volontär eller
lärare för de svenska missionärsbarnen i Chiclayo. I
slutet av oktober öppnades en dörr för oss när vi fick
kontakt med en ung familj i Mölndal: Henrik och
Rebecca Andersson med barnen Matea och Klara.
Rekryteringen gick snabbt och Herren bekräftade
på många tydliga sätt, både för Anderssons och för
ELM, att det var Han som öppnat denna dörr. En
enhällig styrelse beslutade vid sitt sammanträde i
slutet av november att anställa Henrik och Rebecca
Andersson för ett korttidsuppdrag i Chiclayo, i
huvudsak för att arbeta med svenska skolan men
också för att hjälpa till i missionsarbetet. Det är
stort att få sända ut en ung familj på missionsfältet,
en ung familj vars längtan är att bli använd av Herren, även om det är på andra sidan jordklotet, en
familj som är beredd att lämna hemmet, vänner,

familj, arbete, och den svenska tryggheten eftersom
något annat faktiskt är viktigare – att människor
behöver få höra om Jesus. Det är uppmuntrande att
människor än i dag är beredda att ”lämna sina nät”
för att följa Jesus. Tänk om fler kunde göra som de!

Rapport från kyrkan
Kyrkans president Hans Verkerk García sammanfattar året på följande sätt: ”År 2016 blev ett år med
förändringar. Det innehöll både välsignelser från
Gud och utmaningar. Några mål som vi satt upp
lyckades vi uppnå. Det var det andra året då Kate
Idrogo Vásquez fungerade som ordförande. Liksom
hennes första år var verksamheten och styrelsemötena både välorganiserade och välplanerade. Jag var
vice ordförande och assisterade henne.”
I januari genomfördes CLET. Det är ett läger
först och främst för ungdomar som samlades till
biblisk uppbyggelse, teologi och gemenskap. I
februari genomförde våra kyrkor en sommarbibelskola för barn, kallad EDBV. Det ger oss möjlighet
att samla pojkar och flickor fem dagar i följd och
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Rakel Smetana och Erik J Andersson vid invigningen av kyrkan
i Las Brisas

Ekonomiska redovisningar

den svenska missionen eftersom kyrkan inte kunde
täcka alla kostnader. I början av november, samma
tid som vi brukar fira reformationsdagen, invigdes
den nya kyrkolokalen i Las Brisas. Denna lokal
kunde byggas bl.a. tack vare en stor donation från
Danmark samt bidrag från Sverige. Här samlas man
för att fira gudstjänst, bön och annan verksamhet.
Veckan efteråt genomfördes de årliga överläggningarna mellan kyrkan och missionsorganisationerna.
Vi samlades till bibliskt och teologiskt studium
efter varje sammanträde. Kyrkan har som uppgift
att följa upp och ta hand om familjen Smetana som
arbetar med församlingsplantering i Luya, utanför
Chiclayo. Detta missionsarbete görs av församlingen i San Antonio. Kyrkan har nyligen bejakat
ankomsten av familjen Andersson från Sverige som
ska hjälpa familjen Smetana. De är redan nu i Arequipa för att förbereda sig genom att läsa spanska.
Vi tackar Gud för hans trofasthet och välsignelser
under det år som gått, även för det som vi inte ser
för vi vet att Herren arbetar fritt och på ett annat
sätt än vi alltid förstår. Vi kommer att fortsätta att
tjäna i tro och hopp och göra det Jesus bjuder oss att
utföra. Simon svarade: ”Mästare vi har arbetat hela
natten utan någon fångst, men på din befallning ska
jag kasta ut näten”. (Luk 5:5)

Årsredovisning för

Evangelisk Luthersk Mission - Bibeltrogna Vänner
802000-3276
Räkenskapsåret
2016-01-01 - 2016-12-31
Evangelisk Luthersk Mission - Bibeltrogna Vänner
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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 2016.
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.

Missionen är Guds sak

Den nya kyrkan i Las Brisas

EDBV ger oss tillfälle att inbjuda nya deltagare. I
mitten av året åkte missionärsfamiljen Ambrosen
hem till Danmark innan deras period var slut. Det
innebar att familjen Madsen måste ersätta dem i
arbetet i Piura. Steffen med familj åkte på hemmavistelse till Danmark i några veckor, men denna
utmaning löste kyrkan genom att sända två av våra
pastorer för att arbeta i Piura. Först reste Pastor
Merci Gómez och sedan Pastor Harold Llontop.
Detta kunde vi göra genom ekonomisk hjälp från
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Vi lägger ännu ett år bakom oss med tacksamhet till
Herren. Vi har sett Herren välsigna vårt missionsarbete i Peru – men vi ber om och hoppas på att få se
ännu mer tillväxt. Vi önskar att fler ELMare skulle
vara redo att resa ut för missionstjänst i Peru, vi skulle
så gärna vilja hjälpa kyrkan att växa, att fler människor skulle upptäcka Jesus och att de som kommit
till tro skulle få växa in i en ännu djupare relation till
honom. Ibland känns det som att vi kastar ut näten
utan att vi får fångst, men vi vill göra det ändå, gång
på gång, för Herren har befallt oss att göra det. Han
tar ansvar för växten och han arbetar i oss och genom
oss, oavsett om vi ser resultat eller inte. Missionen är
Guds sak – och inte vår! Därför har vi all anledning
att tacka och prisa Herren för vad han uträttat under
2016 i Peru och med förhoppning och förväntan
kasta ut nätet på nytt inför 2017.

Eget kapital och dess disposition
Vid 2016 års ingång uppgick det egna kapitalet till
Resultatet 2016 blev
Vid 2016 års utgång uppgick det egna kapitalet till

Belopp i kr
6 603 607
-99 008
6 504 599

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 2016-12-31 fanns det 3 390 464 kr avsatt.
Vad beträffar föreningens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och
balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.

Rakel Smetana
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Verksamhetens intäkter
Insamlade medel
Anslag från samverkande oganisationer
Erhållna statliga verksamhetsbidrag
Intäkter från tidningsverksamheten
Övriga intäkter
Verksamhetens kostnader
Mission i utlandet
Anslag till kyrkor och egna utlandsverksamheten
Personalkostnader utland
Personalkostnader Sverige
Övriga externa kostnader

Not

1
2
3
4
5

6
7
7

2015-01-012015-12-31

7 830 802
225 000
19 500
1 295 270
757 823
10 128 395

5 138 140
364 500
39 000
1 366 047
746 275
7 653 962

-3 264 787
-605 424
-778 047
-545 070
-5 193 328

-2 085 279
-776 199
-725 016
-675 432
-4 261 926

8
7

-580 233
-900 122
-79 605
-1 559 960

-618 800
-871 075
-65 324
-1 555 199

Tidningsverksamheten
Personalkostnader
Övriga externa kostnader

7

-1 307 882
-513 266
-1 821 148

-1 372 554
-579 551
-1 952 105

Ledning och administration
Personalkostnader
Övriga externa kostnader

7

-1 100 780
-568 070
-1 668 850

-959 588
-421 184
-1 380 772

-114 891

-1 496 040

-15 329
31 212
15 883

-28 886
484 184
455 298

-99 008

-1 040 742

Verksamhetsresultat
Finansiella intäkter och kostnader
Resultat från aktier och andelar som är anläggningstillgångar
Ränteintäkter och resultat från värdepapper
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Mission i Sverige
Anslag till föreningar och organisationer
Personalkostnader
Övriga externa kostnader

Årets resultat
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Resultaträkning
Belopp i kr

Evangelisk Luthersk Mission - Bibeltrogna Vänner

Balansräkning
Belopp i kr

Not

2016-12-31

2015-12-31

9

5 000
5 000

5 000
5 000

10
11

141 729
1 450 000
1 591 729

157 058
1 450 000
1 607 058

1 596 729

1 612 058

376 106
360 327
24 682
761 115

214 888
357 181
10 806
582 875

3 567 283
4 263 449

3 944 882
3 401 252

8 591 847

7 929 009

10 188 576

9 541 067

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Fastigheter
Finansiella anläggningstillgångar
Aktier och andelar
Förvaltade medel

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Värdepapper
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

12
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Not

2016-12-31

2015-12-31

13

Summa eget kapital

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

14

14

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

6 603 607
-99 008
6 504 599

7 644 349
-1 040 742
6 603 607

6 504 599

6 603 607

1 450 000
1 450 000

1 450 000
1 450 000

246 977
852 580
1 134 420
2 233 977

328 172
58 873
1 100 415
1 487 460

10 188 576

9 541 067

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
Ställda säkerheter
Ställda panter och säkerheter

2016-12-31
Inga

2015-12-31
Inga

Ansvarsförbindelser
Ansvarsförbindelser
Delägare i Design För Livet HB

Belopp i kr om inget annat anges

24 413

46 361

Allmänna
redovisningsprinciper
Årsredovisningen
har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna
råd.
Årsredovisningen
har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
Allmänna redovisningsprinciper
allmänna råd.
Redovisningsprinciper
bokslutskommentarer
Årsredovisningen har upprättats och
i enlighet
med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd.
Värderingsprinciper
m
Belopp i kr om inget annat m
anges
Värderingsprinciper
mskulder
m
Tillgångar, avsättningar och
har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.
Tillgångar,
avsättningar och
har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.
Värderingsprinciper
mskulder
m
Tillgångar,
och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.
Allmännaavsättningar
redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
Noter
allmänna råd.

Noter
Noter
Not 1 Insamlade medel

Not 1 Insamlade medel
2016
2015
Värderingsprinciper
mm
2016
2015
Gåvor
till
yttre
missionen*
1
992
962
1
270
039
Tillgångar,
avsättningar
och
skulder
har
värderats
till
anskaffningsvärden
om
inget
annat
anges
nedan.
Not 1 Insamlade medel

yttremissionen
missionen*
1 992
962
Gåvor till inre
432016
380
Gåvor
43 380
tidningsverksamheten
117
895
Gåvor till
till inre
yttremissionen
missionen*
1 992
962
Gåvor
tidningsverksamheten
117
895
utan
specificerat
2 305
751
Gåvor till
till
inre
missionenändamål
43 380
Gåvor
utan
specificerat ändamål
2
Noter
Summa
4 305
459
988
Gåvor
till
tidningsverksamheten
117 751
895
Summa
4
459
988
Testamentsmedel
3
Gåvor utan specificerat ändamål
2 370
305 814
751
Testamentsmedel
3
370
Summa
insamlade medel
7
802
4 830
459 814
988
Not 1 Insamlade
medel
Summa
insamlade medel
7
802
Testamentsmedel
3 830
3702016
814
*varav
extrainsamling
"Nödhjälp Etiopien" 1 366 552 kr (föregående år 0 kr).
Summa
insamlade
medel
7
Gåvor till
yttre missionen*
1 830
992 802
962
*varav till
extrainsamling
"Nödhjälp Etiopien" 1 366 552 kr (föregående år 0 kr). 43 380
Gåvor
inre missionen

Gåvoredovisning
2012
*varav
extrainsamling
Etiopien"
1 366 552
kr -2016
(föregående år 0 kr).117 895
Gåvor
tidningsverksamheten
Not
2till
Anslag
från"Nödhjälp
samverkande
organisationer
5
000
000
Gåvor
utan
specificerat
ändamål
2 3052016
751
Not 2 Anslag från samverkande organisationer
4 000 000
Summa
4
459
988
2016
Från
Stiftelsen
BV:s
Fond
för
hjälpverksamhet
225
000
4 459 988
Not 2 3Anslag
från samverkande
organisationer
3 809 276
3 644 823
000 000
3 394 944
Testamentsmedel
3 225
3702016
814
Från
Stiftelsen
BV:s Fond
000
3 391 för
856 hjälpverksamhet
Summa
225
000
2 000 000

Summa
insamlade
7 225
830 000
802
Från Stiftelsen
BV:s medel
Fond för hjälpverksamhet
1 000 000
Summa
225 000
0
Not
3 extrainsamling
Erhållna
statliga
verksamhetsbidrag
*varav
"Nödhjälp
Etiopien"
1 366 552 kr2014
(föregående år
0 kr).
2012 verksamhetsbidrag
2013
2015
Not 3 Erhållna statliga
2016 2016
2016
Förmedlade
bidrag
till
understödjande
föreningar
19
500
Not 3 Erhållna statliga verksamhetsbidrag
Not 2 Anslag
samverkande
organisationer
Förmedlade
bidragfrån
till understödjande
föreningar
192016
500
19
500
2016
Förmedlade bidrag till understödjande föreningar
19 500
Från Stiftelsen BV:s Fond för hjälpverksamhet
225 000
19 500
Not
4 Intäkter från tidningsverksamheten
Summa
225 000
Not 4 Intäkter från tidningsverksamheten
2016
Prenumerationsintäkter
Droppen
2242016
792
Not
4 Intäkter fråntidningen
tidningsverksamheten
Not
3 Erhållna statliga
verksamhetsbidrag
Prenumerationsintäkter
tidningen
Droppen
2242016
792
Till Liv
602
829
Prenumerationsintäkter
tidningen Droppen
Till Liv
602
829
Sålda
tjänster
4672016
649
Prenumerationsintäkter
tidningen
224
792
Förmedlade
bidrag till understödjande föreningar
19 500
Sålda
tjänster
467
649
Summa
1
295
270
Prenumerationsintäkter tidningen Till Liv
602 829
19 500
Summa
1 467
295
270
Inkomna
gåvor enligt not 1.
117
895
Sålda tjänster
649
Inkomna
117 165
895
1 413
Summa gåvor enligt not 1.
295
270
Inkomna
gåvor enligt
nottidningsverksamheten
1.
Not
4 Intäkter
från

Prenumerationsintäkter tidningen Droppen
Prenumerationsintäkter tidningen Till Liv
Sålda tjänster
Summa
Inkomna gåvor enligt not 1.
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802000-3276

Fritt eget kapital
Eget kapital vid årets början
Årets resultat

Avsättningar
Musikfonden (nominellt 1 450 000 kr)

5(8)
Ekonomiska redovisningar

Belopp i kr om inget annat anges
Evangelisk
Luthersk
Mission - Bibeltrogna Vänner
Allmänna
redovisningsprinciper

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer
Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer
Redovisningsprinciper
Belopp
i kr om inget annat angesoch bokslutskommentarer

802000-3276

Balansräkning
Belopp i kr

802000-3276

Evangelisk Luthersk Mission - Bibeltrogna Vänner

5(8)
5(8)

1 413
117 165
895

1 270
039
72015
000
7 000
82
060
1 270
039
82
2 035
845
7 060
000
2
845
3 035
394
944
82 060
3
394
944
1
743
196
2 035 845
1
743
5 138
140
3
394 196
944
5
140
1 138
7432015
196
5
1 138
270 140
039
7 000
82 060
2 0352015
845
3 364
3942015
944
500
1 364
7432015
196
500
364
500
5 364
138 500
140
364 500

2015
392015
000
392015
000
39
000
2015
39 000
364 500
39 000
364 500
2015
2282015
587
228
587
6262015
920
626
920
5102015
540
228
587
39 000
510
540
1 626
366
047
920
39
1 510
366
047
82 000
060
540
82 060
1 448
107
366
047
1 448
107
82 060

1 4132016
165
224 792
602 829
467 649
1 295 270
117 895

1 4482015
107
228 587
626 920
510 540
1 366 047
82 060

1 413 165

1 448 107
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Evangelisk Luthersk Mission - Bibeltrogna Vänner

6(8)

802000-3276

Not 5 Övriga intäkter

Not 6 Yttre missionen
Eritrea
Etiopien
Kenya
Peru
Summa

802000-3276

2016
213 817
57 300
11 321
475 385
757 823

Hyresintäkter, Move, volontärer, resor mm
Medlemsavgifter
Lönebidrag
Fakturerade löneersättningar

Anslag till de lokala ELM-BVs egna
kyrkorna
omkostnader
179 237
0
1 917 502
0
240 000
80 000
372 944
475 104
2 709 683
555 104

2015
265 588
31 850
125 711
323 126
746 275

Summa
kostnader
179 237
1 917 502
320 000
848 048
3 264 787

Not 7 Anställda och personalkostnader
Medelantalet anställda
Antal årsarbetskrafter yttre missionen
Antal årsarbetskrafter Sverige
Totalt
Varav kvinnor
Totalt antal avlönade personer

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
Lönesumma*
Sociala avgifter
Pensions- och försäkringskostnader
Övriga personalomkostnader
Summa

2016
3
8
11
(3,74)
20

2016
3 325 853
956 295
397 636
12 471
4 692 255

2015
3
8
11
(3,55)
17

2015
3 331 781
854 298
504 236
14 117
4 704 432

Arvode till styrelse och revisorer har ej utgått.
*Vidarefakturerad lönekostnad till samverkande organisationer uppgick år 2016 till 475 385 kr (323 126
kr). Intäkterna avseende denna post återfinns under övriga intäkter.

Not 8 Anslag till föreningar och organisationer
Missionsgården Strandhem
ELM-Nord
Stockholm (löneersättning mm)
Förmedlat verksamhetsbidrag
Invandrarmission Nytt Hopp
Anslag från ELMs musikfond (Sverige)
Övrigt
Summa
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Evangelisk Luthersk Mission - Bibeltrogna Vänner

2016
200 000
194 950
64 950
19 500
90 000
8 625
2 208
580 233

2015
200 000
197 800
72 000
39 000
90 000
20 000
0
618 800

Not 9 Fastigheter
Piteå Orren 7, kapell
Redovisat värde vid årets slut

Not 10 Aktier och andelar
BV-Förlag Bibeltrogna Vänner AB, 556013-0584 *
Design för Livet Handelsbolag, 969643-2922
Redovisat värde vid årets slut

2016-12-31
5 000
5 000

2015-12-31
5 000
5 000

2016-12-31
74 650
67 079
141 729

2015-12-31
74 650
82 408
157 058

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

Not 11 Förvaltade medel

2016-12-31
1 450 000
1 450 000

2015-12-31
1 450 000
1 450 000

2016-12-31
3 567 283
3 947 204

2015-12-31
3 944 882
4 203 555

Disponibelt
2 365 143
848 000
-99 008
3 114 135

Totalt
6 603 607

2016-12-31
1 450 000
1 450 000

2015-12-31
1 450 000
1 450 000

Händelser under året
Ej utbetalda anslag vid årets början
Avkastning under året
Utbetalda anslag under året

14 180
68 150
-8 625

-22 074
77 805
-41 550

Kvar att dela ut (redovisas som kortfr. skuld)

73 705

14 181

Sång och musikfond placerat i räntebärande värdepapper
Redovisat värde vid årets slut

Not 12 Värdepapper
Bokfört värde
Marknadsvärde vid årets utgång

Not 13 Eget kapital
Vid årets början
Enligt beslut av årsmötet
Årets resultat
Vid årets slut

Not 14 Sång och musikfonden
Avsättning Sång och musikfond

Parmenas fond
4 238 464
-848 000
3 390 464

-99 008
6 504 599
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Revisionsberättelse till ordinarie årsmöte i

Evangelisk Luthersk Mission – Bibeltrogna Vänner
Evangelisk Luthersk Mission - Bibeltrogna Vänner
802000-3276

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden

Underskrifter
Stockholm 2017-04-08

Henrik Nilsson
Styrelseordförande

Eskil Engström

Samuel Bengtsson

Elisabeth Wallgren

Gunnel Gustavsson

Andreas Hector

Mats Lundin

Peter Henrysson

Vår revisionsberättelse har lämnats den 18 april 2017

Sven-Inge Svensson

Org. nr 802000-3276

8(8)

Jörgen Nilsson
Auktoriserad revisor

Pernilla Arvidsson

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Evangelisk Luthers Mission – Bibeltrogna Vänner för år 2016.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella
ställning per den 31 december 2016 och av dess finansiella
resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i
avsnitten Den auktoriserade revisorns ansvar samt Den
förtroendevalda revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige. Jag
som auktoriserad revisor har fullgjort mitt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen
upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna
kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta
en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt,
om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta
verksamheten och att använda antagandet om fortsatt
drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte
om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.
Den auktoriserade revisorns ansvar

Jag har att utföra revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige.
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Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs
enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer
att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns.
Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller
tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:
• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden.
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till
följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan
innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga
utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande
av internkontroll.
• skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens
interna kontroll som har betydelse för min revision för
att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med
hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala
mig om effektiviteten i den internakontrollen.
• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper
som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörandeupplysningar.
• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen
använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med
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Styrelsen för
Ekonomiska redovisningar

grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida
det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser
sådana händelser eller förhållanden som kan leda till
betydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta
verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i
årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn
eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser
baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida
händelser eller förhållanden göra att en förening inte
längre kan fortsättaverksamheten.
• utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland
upplysningarna, och om årsredovisningen återger de
underliggande transaktionerna och händelserna på ett
sätt som ger en rättvisandebild.

toriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla
iakttagelser under revisionen, däribland de betydande
brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen
garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller
försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet
mot föreningen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder den auktoriserade revisorn professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning
under hela revisionen.
Granskningen av förvaltningen grundar sig främst
på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande
granskningsåtgärder som utförs baseras på den auktoriserade revisorns professionella bedömning och övriga
valda revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och
väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen
på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är
väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är
relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.

Den förtroendevalda revisorns ansvar

Jag har att utföra en revision enligt revisionslagen och
därmed enligt god revisionssed i Sverige. Mitt mål är
att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en rättvisande
bild av föreningens resultat och ställning.

Rapport om andra krav enligt lagar och
andra författningar
Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även
utfört en revision av styrelsens förvaltning för Evangelisk Luthers Mission – Bibeltrogna Vänner för år 2016.
Vi tillstyrker att ordinarie årsmöte beviljar styrelsens
ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och
därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något
väsentligt avseende:
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet
mot föreningen,eller
• på något annat sätt handlat i strid med årsredovisningslagen ellerstadgarna.

Grund för uttalanden
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Jörgen Nilsson
Auktoriserad revisor

Org.nr 802007-7676
Styrelsen för

får härmed avge
Stiftelsen Bibeltrogna
Vänners
FondÅrsredovisning
för hjälpverksamhet
Org.nr 802007-7676

Revisorns ansvar

Stockholm den 18 april 2017
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till
föreningen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auk-

Ekonomiska redovisningar
Stiftelsen Bibeltrogna Vänners
Fond för hjälpverksamhet

Sven-Inge Svensson

för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2016
får härmed avge

Årsredovisning
för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2016

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.

Förvaltningsberättelse

Under året har anslag utgetts enligt nedan:
Anslag
till om
ungdomsverksamhet
203 000
Allmänt
verksamheten i Sverige
Anslag
till
ungdomsverksamhet
i
Eritrea
20 000
Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att såväl i Sverige som utlandet
Anslag
till ungdomsverksamhet
Etiopien
40 000
främja barns
eller ungdoms vårdi och
fostran eller utbildning samt främja
Anslag
till
ungdomsverksamhet
i
Kenya
10 000
vård av ålderstigna, sjuka eller lytta.
Anslag till ungdomsverksamhet i Peru
60 000
333
000
Under året har anslag utgetts enligt nedan:
Anslag till ungdomsverksamhet i Sverige
Anslag till ungdomsverksamhet i Eritrea
Anslag till ungdomsverksamhet i Etiopien
Anslag till ungdomsverksamhet i Kenya
Anslag till ungdomsverksamhet i Peru

203 000
20 000
40 000
10 000
60 000
333 000
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Noter och tilläggsupplysningar

Resultaträkning
Belopp i kr

Not

Stiftelsens intäkter

Erhållna testamentsmedel
Ränteintäkter och annan avkastning

2016

2015

0
17 477
17 477

460 411
17 723
478 134

Omkostnader

-1 578

-1 435

Årets resultat

15 899

476 699

2016-12-31

2015-12-31

547 000

579 000

Stiftelsens kostnader

Balansräkning
Belopp i kr

Not

Tillgångar
Finansiella anläggningstillgångar

Reversfordringar

1

Omsättningstillgångar

Upplupna räntor
Värdepapper
Bank

2

Summa tillgångar

5 515
283 729
177 661
466 905

8 700
283 729
459 458
751 887

1 013 905

1 330 887

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

Summa skulder och eget kapital
Ställda panter
Ansvarsförbindelser
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Reversfordringar

Reversfordringar vid årets ingång
Amorterat under året
Nya beviljade lån
Reversfordringar vid årets utgång

2016-12-31
579 000
-82 000
50 000
547 000

2015-12-31
421 000
-142 000
300 000
579 000

Not 2

Värdepapper

2016-12-31
283 729
759 197

2015-12-31
283 729
718 696

Not 3

Disponibelt eget kapital

2016-12-31
1 190 987
15 899
-333 000
873 886

2015-12-31
1 403 788
476 699
-689 500
1 190 987

Bokfört värde
Marknadsvärde
Samtliga värdepapper har erhållits genom testamente.

Disponibelt kapital vid årets ingång
Årets resultat
Utdelade anslag (se förvaltningsberättelsen)
Disponibelt kapital vid årets utgång

Underskrifter

………………………
Harald Waldemarson

Eget kapital

Summa eget kapital

Not 1

Utlånade medel har främst beviljats samverkande föreningar i samband med bygginvesteringar

Stockholm 2017-04-08

Eget kapital och skulder
Bundet eget kapital
Grundplåt
Fonderad avkastning
Fritt eget kapital
Disponibelt kapital

Redovisningsprinciper

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

3

5 000
134 900

5 000
134 900

873 886
1 013 786

1 190 987
1 330 887

119

0

1 013 905

1 330 887

Inga
Inga

Inga
Inga

………………………
Staffan Unosson

………………………
Pernilla Arvidsson

Vår revisionsberättelse har lämnats den 18 april 2017

………………………
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
Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen Bibeltrogna Vänners Fond för hjälpverksamhet
för år 2016.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31 december 2016 och av dess
finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.
Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i
avsnitten Den auktoriserade revisorns ansvar samt Den
förtroendevalda revisorns ansvar.
Vi är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god
revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har
fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen
upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna
kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en
årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av stiftelsens förmåga att fortsätta
verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om
förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta
verksamheten och att använda antagandet om fortsatt
drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte
om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.
Den auktoriserade revisorns ansvar

Jag har att utföra revisionen enligt International Standards
on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt mål
är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida års-
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redovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
på fel. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är
ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och
god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en
väsentlig felaktighet om en sådan finns.
Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller
tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:
• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror
på oegentligheter eller på fel, utformar och utför
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga
och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina
uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig
felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för
en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av internkontroll.
• skaffar jag mig en förståelse av den del av stiftelsens
interna kontroll som har betydelse för min revision för
att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med
hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala
mig om effektiviteten i den internakontrollen.
• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper
som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörandeupplysningar.
• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen
använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med
grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida

det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser
sådana händelser eller förhållanden som kan leda till
betydande tvivel om stiftelsens förmåga att fortsätta
verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i
årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn
eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser
baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida
händelser eller förhållanden göra att en stiftelse inte
längre kan fortsättaverksamheten.
• utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland
upplysningarna, och om årsredovisningen återger de
underliggande transaktionerna och händelserna på ett
sätt som ger en rättvisandebild.
Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla
iakttagelser under revisionen, däribland de betydande
brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

toriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.
Styrelsens ansvar

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

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och
därmed vårt uttalande, är att inhämta revisionsbevis för
att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om
någon styrelseledamot i något väsentligt avseende:
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till
någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen eller om det finns skäl för
entledigande,eller
• på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen,
stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört
en revision av styrelsens förvaltning för Stiftelsen Bibeltrogna Vänners Fond för hjälpverksamhet för år 2016.
Enligt vår uppfattning har styrelseledamöterna inte
handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet
eller årsredovisningslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen
garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller
försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet
mot stiftelsen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder den auktoriserade revisorn professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning
under hela revisionen.
Granskningen av förvaltningen grundar sig främst
på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande
granskningsåtgärder som utförs baseras på den auktoriserade revisorns professionella bedömning och övriga
valda revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och
väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen
på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är
väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för stiftelsens situation.
Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är
relevanta för vårt uttalande.

Grund för uttalande

Stockholm den 18 april 2017

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till
stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auk-

Jörgen Nilsson
Auktoriserad revisor

Den förtroendevalda revisorns ansvar

Jag har att utföra en revision enligt revisionslagen och
därmed enligt god revisionssed i Sverige. Mitt mål är
att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en rättvisande
bild av stiftelsens resultat och ställning.

Rapport om andra krav enligt lagar och
andra författningar
Uttalande

Sven-Inge Svensson
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Räkenskapsåret
2016-01-01 - 2016-12-31
BV-Förlag Bibeltrogna Vänner AB

1(6)

556013-0584

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse
Verksamheten

1
Resultaträkning
2
Allmänt om verksamheten
Balansräkning
3-4
Noter
5
Bolaget driver egen
förlagsverksamhet.
Utgivningen och försäljningen av böcker har under
året fortgått
Noter
till resultaträkning
5
i oförändrad omfattning.
Noter till balansräkning
5-6
Underskrifter
6

Eget kapital
Vid årets början

Disposition enl årsstämmobeslut

2016
921 877
-37 931
74

2015
957 990
-13 693
70

2014
933 849
-164 110
80

Belopp i kr
2013
840 295
-70 057
80

Resultat efter finansiella poster
Erhållna gåvor
Bokslutsdispositioner
Resultat före skatt

2016-01-012016-12-31

2015-01-012015-12-31

921 877
99 642
1 021 519

957 990
39 700
997 690

-667 583
-390 676
-1 058 259

-713 572
-295 710
-1 009 282

-36 740

-11 592

9
-1 200
-1 191

149
-2 250
-2 101

-37 931

-13 693

3 598

8 244

-34 333

-5 449

-34 333

-5 449

Skatter
Årets resultat
BV-Förlag Bibeltrogna Vänner AB

3(6)

556013-0584

Balansräkning
Not

2016-12-31

2015-12-31

Aktiekapital
225 000

Reservfond
51 000

Fritt eget
kapital
620 424

225 000

51 000

586 091

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier
Summa materiella anläggningstillgångar

3

0
0

0
0

Belopp i kr

Finansiella anläggningstillgångar
Fordringar hos intresseföretag
Summa finansiella anläggningstillgångar

4

2 873
2 873

2 873
2 873

2 873

2 873

1 005 345
1 005 345

1 021 966
1 021 966

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

83 464
5 623
0
89 087

99 011
11 595
24 600
135 206

Kassa och bank
Kassa och bank

70 587

127 482

-34 333

Resultatdisposition
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, 586 092 kronor disponeras enligt följande:
balanserat resultat
årets resultat
Totalt

620 424
-34 333
586 091

disponeras för
balanseras i ny räkning
Summa

586 091
586 091

Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med noter.
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2

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster

Belopp i kr

Årets resultat

Vid årets slut

Rörelsekostnader
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Summa rörelsekostnader
Rörelseresultat

Styrelsen för BV-Förlag Bibeltrogna Vänner AB, 556013-0584, med säte i Stockholm får härmed avge
Innehållsförteckning:
Sida
årsredovisning för
räkenskapsåret 2016.

Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Soliditet, %

Not

Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.

556013-0584

Flerårsöversikt

2(6)
Ekonomiska redovisningar

556013-0584

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Boklager
Summa varulager
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2 873

Summa anläggningstillgångar
BV-Förlag Bibeltrogna Vänner AB

Ekonomiska
556013-0584 redovisningar
Omsättningstillgångar
Varulager
m.m.
Balansräkning
Boklager
Belopp i kr
Summa varulager

TILLGÅNGAR
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Anläggningstillgångar
Övriga fordringar
Förutbetalda
kostnader och upplupna intäkter
Materiella
anläggningstillgångar
Inventarier
Summa
kortfristiga fordringar
Summa materiella anläggningstillgångar
Kassa och bank
Kassa och bank
Finansiella
anläggningstillgångar
Fordringar
hos och
intresseföretag
Summa
kassa
bank
BV-Förlag
Bibeltrogna
Vänner AB
556013-0584
Summa finansiella anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
EGET KAPITAL
Varulager
m.m. OCH SKULDER
Boklager
Eget kapital
Summa varulager
Bundet eget kapital
Kortfristiga
Aktiekapital fordringar
Kundfordringar
Reservfond
Övriga
Summafordringar
bundet eget kapital
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Fritt egetkortfristiga
kapital fordringar
Summa
Balanserat resultat
Kassa
och bank
Årets resultat
Kassa
Summaoch
frittbank
eget kapital
Summa kassa och bank
Summa eget kapital
Summa omsättningstillgångar
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
SUMMA TILLGÅNGAR
Skulder till koncernföretag
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

3(6)

BV-Förlag Bibeltrogna Vänner AB
556013-0584

Not

3

4

Summa omsättningstillgångar
Summa
anläggningstillgångar
Balansräkning
Belopp i kr
SUMMA
TILLGÅNGAR

2 873

Not

1 005 345
2016-12-31
1 005 345

1 021 966
2015-12-31
1 021 966

83 464
5 623
0
0
89 087
0

99 011
11 595
24 600
0
135 206
0

70 587
2 873
70
587
2 873

127 482
2 873
4(6)
127
482
2 873

1 165 019
2 873

1 284 654
2 873

1 167 892
2016-12-31

1 287 527
2015-12-31

1 005 345
1 005 345

1 021 966
1 021 966

225 000
83
51 464
000
5 623
276
000
0
89 087
620 424
-34 333
70 587
586
091
70 587

225 000
99 000
011
51
11 000
595
276
24 600
135 206
625 874
-5 449
127
620 482
425
127 482

862 091
1 165 019

896 425
1 284 654

89 831
1 167 892
95 000
90 970
30 000
305 801

185 323
1 287 527
60 000
79 729
66 050
391 102

1 167 892

1 287 527

Noter
Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod.
Följande avskrivningstider tillämpas:
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar:
-Inventarier, verktyg och installationer

År
5

Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som
ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.

Definition av nyckeltal

Soliditet
Eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt (22 %) i förhållande till
balansomslutningen.

Noter till resultaträkning
Not 2 Anställda och personalkostnader

Bolaget har ej haft några anställda under verksamhetsåret. Ersättningar till styrelsen har ej utgått.

Noter till balansräkning
Not 3 Inventarier
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början
-Avyttringar och utrangeringar
Vid årets slut
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början
-Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar
Vid årets slut
Redovisat värde vid årets slut
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2016-12-31

2015-12-31

10 400
-6 900
3 500

43 568
-33 168
10 400

-10 400
6 900
-3 500

-43 568
33 168
-10 400

0

0
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Not 4 Fordringar hos intresseföretag
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början
Redovisat värde vid årets slut

2016-12-31

2015-12-31

2 873
2 873

2 873
2 873

Underskrifter
Stockholm 2017-03-08

Erik Andersson
Styrelseordförande

Nils-Göran Nilsson
Verkställande direktör

Gunnar Davidsson

Johanna Nyholm Skoglund

Jens Lunnergård

Ingegärd Johansson

Granskningsrapport till styrelsen och Bolagsstämman för

BV-Förlag Bibeltrogna Vänner Aktiebolag
org. nr 556013-0584
På uppdrag av styrelsen har vi granskat räkenskaperna
samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning
av bolaget för år 2016. Det är styrelsen och verkställande
direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om
Årsredovisningen, räkenskaperna och förvaltningen på
grundval av vår granskning.
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 innehåller väsentliga fel. En granskning innefattar att granska ett urval av underlagen för
belopp och annan information i räkenskapshandlingarna.
Vidare ingår att pröva redovisningsprinciperna och sty-

relsens och verkställande direktörens tillämpning av dem
samt att bedöma den samlade informationen i balansräkningen och resultaträkningen. Vi har granskat väsentliga
beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna
bedöma om styrelsen och verkställande direktören följt
bolagsordningen. Vi anser att vår granskning ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.
Vi vitsordar att Årsredovisningen överensstämmer
med räkenskaperna. Styrelsen och verkställande direktören har, enligt vår bedömning, inte handlat i strid
med bolagsordningen, Årsredovisningslagen eller bokföringslagen. Vi tillstyrker att styrelsens ledamöter och
verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Helsingborg 8 mars 2017

Ingvar Ekström
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Henrik Nilsson
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Stadgar

Stadgar

Stadgar ELM-BV

sedan styrelsen fört samtal med medlemmen i fråga,
utesluta medlemmen.

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)

Regional Samverkansorganisation

Allmänna bestämmelser

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.

5 § Verksamhetsår

11 § Utträde

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.

Sällskapets verksamhetsår sammanfaller med kalenderår.

Regional Samverkansorganisation som vill utträda
ur Sällskapet skall skriftligen anmäla detta till styrelsen.

2 § Uppfyllande av ändamål och syfte

7 § Medlemskap

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.

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.

6 § Firmateckning

Sällskapets firma tecknas av styrelsen. Styrelsen äger
rätt att för den fortlöpande förvaltningen delegera
befogenheten att teckna Sällskapets firma.

Föreningensmedlemmar

8 § Utträde

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.

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.

4 § Beslutande organ

9 § Uteslutning

Sällskapets beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

Om det är uppenbart att medlem ej längre samtycker till 1 och 2 §§ i dessa stadgar kan årsmötet,
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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

1 § Ändamål och syfte

3 § Uppbyggnad

15 § Förslag till ärenden att behandlas av
årsmötet

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.

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.

13 § Adjungerad ledamot

Ansluten Samverkansorganisation äger rätt att ha
en egen styrelseledamot adjungerad i Sällskapets
styrelse.

17 § Beslutsmässighet

Årsmöte

18 § Beslut och omröstning

14 § Tidpunkt och kallelse

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 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.

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

Årsmötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade som är närvarande vid årsmötet.
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19 § Valbarhet

21 § Extra årsmöte

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.

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 Föreningarna begär det. Sådan framställning skall ske
skriftligen och innehålla skälen för begäran. Vid
extra årsmöte får endast frågor som föranlett mötet
upptas till behandling.

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 innevarande verksamhetsår. I detta val får styrelsens ledamöter inte delta.
15. Val av valberedning och ordförande i
valberedningen för en tid av ett år.
16. Fastställande av medlemsavgift.
17. Mötets avslutande.
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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

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 sammanträdet utsedd justerare. Reservationer skall
antecknas till protokollet.

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.
29 § Överlåtande av beslutanderätt

22 § Hinder för årsmöte

26 § Sammansättning

Om force majeure hindrar att årsmötet hålls på
angiven tid, skall den sittande styrelsen fortsätta
arbeta till dess årsmöte kan hållas.

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 ordförande 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 yttrande- och förslagsrätt.

Valberedningen
23 § Sammansättning, åligganden

Valberedningen skall bestå av sex personer, väl
spridda över verksamhetsområdet. Valbar till valberedningen 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. Styrelseledamot jämte
ersättare är inte valbar till valberedningen. Valberedningen 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
kandidater till de olika posterna. Dessa kandidater skall ha gett sitt medgivande. Förslagen skall ha
inkommit till valberedningen senast tre månader
före årsmötet.

Revisorer

30 § Ansvar

Styrelsen är inför årsmöte ansvarig för verksamhet
och förvaltning. Enskild styrelseledamot kan ej ställas till ansvar för beslut som fattats i hans frånvaro
eller som han till protokollet reserverat sig mot.

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 Samverkansorganisation.

24 § Revision

Revisor har rätt att när som helst ta del av Sällskapets räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll
samt övriga handlingar. Sällskapets bokslut och förvaltningsberättelse skall vara revisorerna tillhanda
senast tre månader före årsmötet.

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.

28 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden,
eller då minst halva antalet ledamöter begärt det.
Styrelsen är beslutsmässig, när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter eller

30a § Läroråd

Styrelsen skall utse ett läroråd med fem manliga
ledamöter. Valbar till lärorådet är person som samtycker till 1 och 2 §§ i dessa stadgar. Till styrelsen
adjungerad representant från Ansluten Samverkansorganisation skall ha rösträtt vid val av ledamot
till lärorådet.
Två ledamöter skall vara styrelseledamöter. Två
ledamöter skall vara predikanter och nomineras av
predikantkåren. Mandattiden för ledamot i lärorådet 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-
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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 stadgarna, 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 skriftligen vara inlämnat till styrelsen före mars månads
utgång. Styrelsen är sedan skyldig att jämte eget
utlåtande framlägga förslaget för årsmötet, där frågan 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.

Testamentsformulär

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.

Testamentsformulär
När någon vill testamentera sin efterlämnade egendom till Evangelisk Luthersk Mission
– Bibeltrogna Vänners mission kan testamente utformas enligt följande förslag:

Testamente

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 tillgångar skall tillfalla organisation/-er som samtycker
till 1 och 2 §§ i dessa stadgar.

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)
(namnförtydligande)

(namnteckning)
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.
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