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Även för hundarna!
Då svarade Jesus henne: ”Kvinna din tro är stor. Det ska ske för dig som du vill.” Och från den 
stunden var hennes dotter botad. Matt 15:28

Inledande betraktelse

När detta bidrag till årsberättelsen skrivs, så har 
jag nyligen lyssnat till en predikan hemma i 

Ekets missionshus över denna text om en kananeisk 
kvinnas tro. Predikan och berättelsen har dröjt kvar 
i mina tankar på ett särskilt sätt. Jag rekommen-
derar dig att läsa Matt 15:21–28 i anslutning till 
denna lilla betraktelse.

En stor förskräckelse och sorg för en förälder är 
när barnet inte har det bra på grund av sjukdom och 
lidande, fysiskt eller psykiskt. Man vill göra allt för 
att hjälpa, men ibland känns det otillräckligt och 
kanske hopplöst. För kvinnan i berättelsen är det 
så. Hennes dotter är besatt av en oren ande. (Mark 
7:25)

Hon vänder sig då till en som har mer att ge 
än någon annan. Hon känner till Jesus, bekän-
ner honom som sin Herre och benämner honom 
Davids Son. Hon ber honom om hjälp med en 
övertygande tro på att han verkligen kan och vill 
hjälpa. Hon får erfara att tron på Jesus bär, hennes 
dotter blir frisk.

Den kämpande tron
Tron på Gud är en kamp. Alla kristna får kämpa 
från och till, mer eller mindre. Du känner själv till 
din egen kamp. Jesus ger kvinnan ett häpnadsväck-
ande svar och jämför henne med hundarna, som var 
illa sedda och inte värda någon respekt. Bibelläsare 
i alla tider har förundrats över Jesu svar. Hur kan 
han säga så!? Tycker Jesus det är okej att behandla 
en medmänniska så respektlöst? Jag tror det är en 
djupare insikt Han vill ge oss. Kvinnan får verkligen 
sin gudstro prövad av Jesus själv. Men Gud prövar 
ingen över sin förmåga. Han känner oss alla, så även 
den kananeiska kvinnan. Genom konversationen 
han har så undervisar han om att hans nåd är lika 
viktig för alla människor och genom tron kan alla 
få del av Hans frälsning. Det beror inte på vår egen 
förmåga eller ställning. Är det nåd så är det nåd och 
nåd är till för syndare. Tron på denna frälsande nåd 
är väl värd sin kamp.

Att acceptera sin ställning
Vi ser också att kvinnan inte förebrår Jesus för att 
han kallar henne för hund. Nej, hon accepterar och 
ödmjukar sig inför Guds ordning. Men hon vet 
också att även hundarna får något att äta, om än det 
handlar om smulor. Hon är ingen jude, hon är hed-
ning. Jesus har gett direktiv till lärjungarna tidigare 
att inte gå till hedningarna utan till ”de förlorade 
fåren av Israels hus” (Matt 10:6). Även Paulus skriver 
i Romarbrevet att frälsningen tillhör alla som tror, 
men först juden, sedan greken. Detta sätter sig kvin-
nan inte upp mot. Istället böjer hon sig inför det 
och fortsätter be om hjälp. Hennes tro är inte grun-
dad i hennes egen ställning. Nej, hennes tro har ett 
annat fäste, nämligen hos Gud, given av honom.

Tron driver oss närmre Jesus
De flesta i vårt land är hedningar, det vill säga inte 
judar. Vi är som kvinnan, som hundarna. Hennes 
tro driver henne närmare Jesus, närmare än många 
av judarna kom. Så kan det också bli för dig. Gud 
är mäktig att hjälpa alla. Genom tron får vi alla del 
av förlåtelse, nåd och gemenskap med Jesus. Tron 
är en gåva från Gud. Han ger den till alla som har 
behov av hans hjälp och vill lyssna i ödmjukhet. Ge 
inte upp! Varje prövning han ger dig stärker banden 
och ditt beroende av honom. Hur illa det än kan ha 
gått i ditt liv, hur förkastad du än känner dig, hans 
nåd räcker till – även för hundarna.

”Vem som helst kan bli frälst, 
blott till Gud han vänder. 
Detta bud sänder Gud ut i alla länder.” LH 370:1

Mamma växte upp på en bondgård i Värmland 
tillsammans med mor, far och tre äldre sys-

kon. Hon tyckte om att gå i skolan och tog real-
examen med goda betyg. Därefter sökte hon sig till 
Stockholm för att utbilda sig till sjuksköterska. 

Efter att ha arbetat i Skåne under några år reste 
hon till Etiopien för att arbeta vid BVs missionssta-
tion i Asella. De 6 åren där kom att betyda mycket 
för henne, och hon berättade ofta om roliga och 
spännande händelser därifrån. Om barnen som 
hon sjöng med, om förlossningar i beckmörker och 
om jagande vildhundar. Språket amharinja talade 
hon sedan gärna under hela livet, så ofta hon fick 
tillfälle.

Väl tillbaka i Sverige hamnade hon i Norrbot-
ten, där hon träffade sin blivande make. De fick 
två döttrar och en son. Hon jobbade i Luleå som 
distriktssköterska fram till sin pension. 

För mamma var meningen med livet på jorden 
att arbeta. Man skulle använda sin tid på bästa möj-
liga sätt för att tjäna Gud och sina medmänniskor. 
I en tid då många av hennes jämnåriga var hemma-
fruar arbetade hon som distriktssköterska på hel-
tid, samtidigt som hon skötte familj och trädgård 
minutiöst. På semestern plockade hon bär. Bilen 
fylldes var och varannan dag med bär som vi barn 
fick rensa innan de såldes. Hon tyckte också om 
att odla i trädgården, och allt ätbart som växte togs 
omhand. Rotsaker, grönsaker, frukt och bär syl-

Minnesord

Edith Åström

Hemgångna missionärer

tades, saftades, frystes ner eller lades i jordkällare. 
Handarbete ägnade hon sig också flitigt åt. Hon 
stickade sockor och tröjor, knöt ryamattor, vävde 
trasmattor, virkade, broderade med garn eller med 
tenntråd, slöjdade med näver osv. Allt skulle prövas 
på. Men på söndagar vilade hon. Då lyssnade hon 
på radiogudstjänst och läste tidskrifter och böcker.

Efter pensionen flyttade hon med maken till 
Uppsala. Dock ville hon inte sluta att arbeta. Hon 
tog vikariat som sjuksköterska under perioder. Hon 
arbetade som frivillig för Röda Korset genom att 
följa med äldre till sjukhuset. Hon pendlade till 
Borlänge för att passa sina två barnbarn där under 
en period. När maken insjuknade i demens fick hon 
andra arbetsuppgifter. Hon vårdade honom i hem-
met under flera år, så länge det var möjligt, och fort-
satte sedan att besöka honom på vårdhemmet varje 
dag intill hans bortgång. Därefter fick hon glädjen 
att få ett tredje barnbarn på hemmaplan i Uppsala. 
Hon ställde gärna upp som barnvakt närhelst det 
behövdes. Vid flera tillfällen yttrade hon tacksam-
het över att hon fått ha meningsfullt arbete under 
hela sitt liv, även långt upp i åren.

De sista åren fann hon glädje i att promenera och 
fotografera vackra blommor, lyssna på ljudböcker 
och predikningar, lösa korsord och sudoku samt 
att hålla kontakt med vänner och bekanta genom 
Facebook. De sista månaderna tillbringade hon på 
äldreboende, där hon somnade in lugnt den 2 juli.
     

Ann-Sofie BülundHenrik Nilsson
ordf ELM-BV
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Den 11 maj 2017 dog min far Fride Månsson 90 
år gammal och mätt på livet. Jag skall nu skriva 

lite personligt om tre gåvor jag fått av min far. Det 
var gåvor han hade till låns och som nu behöver 
lämnas vidare till fler.

Gåvan att avstå bitterhet
Far kunde lätt blivit bitter. Han blev direkt hin-
drad att läsa vidare men valde bort bitterheten och 
tackade i stället Gud för de möjligheter han nu 
fått att bli lantbrukare/skogsbrukare. När far och 
mor hade gift sig ville de gärna ha många barn. 
Åren gick och åtskilliga barn dog i min mors mage 
innan jag till sist föddes och min bror kom till oss. 
Far valde bort bitterheten och tackade i stället Gud 
för mig och min bror. Han gjorde politisk kar-
riär och var verkligen väldigt nära att bli vald till 
riksdagsman. Det blev sorg över ännu en brusten 
förväntning, men han valde bort bitterheten och 
tackade i stället Gud för andra vägar han fick gå. 
1982 blev far änkeman och jag minns hans leende 
mellan tårarna när han sa: grisarna jag sköter 
tar inte illa vid sig av min gråt. Far valde bort 
bitterheten och tackade i stället Gud för de år de 
fått tillsammans. Kort härefter fick han (förnyad) 
predikantkallelse och en ny tid med mycket enga-
gemang för ELM blev verklighet. En tid i hans liv 
som gav läkedom, glädje över Guds rike och vän-
ner för livet. Far kunde hur lätt som helst blivit en 
bitter gammal gubbe som ingen ville prata med. 
Det blev precis tvärtom. Han var oftast glad och 
nöjd fast med mycket starka uppfattning om det 

Fride Månsson

mesta. Gåvan att lära sig avstå bitterhet räcks nu 
vidare. Tag emot och praktisera om du vill.

Gåvan att bli visad väg till Jesus Kristus
När far predikade fanns en folklig ton. Den evang-
eliska lutherska friheten och glädjen, det pietistiska 
personliga allvaret, den herrnhutiska djupa glädjen 
över Kristi renande blod gick hand i hand. Känslo-
stormande Jesuskärlek fick det förstås vara ibland, 
men det var knappast det som gav signal om en 
levande tro. Far förklarade; Gud raderar inte ut en 
kristens förstånd, han frälser, helgar och fostrar. I 
spåren av denna vardagskristendom följde en sak 
till. En människas värde sitter inte i prestationen 
utan i det skapelsegivna. Gåvan att bli visad väg till 
Jesus Kristus räcks nu vidare. Tag emot och prakti-
sera om du vill.

Humorns gåva
Livet på gården i Starby innebar hårt arbete, men 
också stor frihet och mycket humor och skratt i 
familjen. Massor av bordssamtal har jag varit med 
om när far härmade och gjorde karikatyrer på 
präster, predikanter, lärare och andra potentater. 
Humorn gav alltid mer närhet än distans. Några 
veckor innan han dog pratade vi ännu en gång om 
hans död och begravning och jag retade honom lite 
och sa; du skall väl ligga där i kistan i kostym som de 
gamla ledarna i sovjetunionen. Nä, det skulle han 
förstås inte utan vi kom överens om att han skulle 
ha vit svepning som en påminnelse om dopdräkten 
och den tillräknade rättfärdigheten. Med ett leende 

Hemgångna predikanter

MinnesordMinnesord

sa han, vita kläder passar rätt bra eftersom jag alltid 
varit rätt änglalik. Näe, du far, sa jag det har du verk-
ligen inte, det är bara Guds nåd som räddar både dig 
och mig. Han höll förstås med och vi log tillsam-
mans. Gåvan att få ha roligt, skratta och odla humor 
räcks nu vidare. Tag emot och praktisera om du vill.

 Anders Månsson
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Far föddes den 21 maj 1942 i ett lantbrukarhem i 
Utvälinge i nordvästra Skåne. I unga år kom han 

med i den ungdomsverksamhet som byns handlare, 
Gottfrid Andersson, drev i missionshuset i grann-
byn Tånga. Genom denna verksamhet, och genom 
hans mormor och morfar, Gerda och Herman Påls-
son, fick far lära känna Jesus och bli en lärjunge till 
Honom.

Efter folkskola och realskola fick han börja arbeta 
tillsammans med sin far i lantbruket. 1961 blev han 
inkallad till värnpliktsutbildning vid K1 i Stock-
holm. Under tiden i Stockholm sökte han sig till 
Roseniuskyrkan där han lärde känna mor. 1965 
gifte de sig och flyttade då in i huset som tidigare 
tillhört hans morfar. Med undantag för tiden i 
Stockholm och för en del kortare lantbruksrelate-
rade utbildningar arbetade far under denna tid som 
lantbrukare på gården i Utvälinge, en verksamhet 
han själv tog över ansvaret för 1970.

1969 fick far kallelse till predikant inom dåvarande 
Hässleholms Lutherska Missionsförening (HLM). 
Även om det många gånger innebar en kamp, med 
tanke på den tid som behövdes för en växande familj 
och ett krävande arbete som lantbrukare, var uppgif-
ten att predika något far kände glädje i, och när en 
längre predikantkurs arrangerades på Strandhem del-
tog far i den med stort intresse och engagemang. När 
han det sista året inte orkade predika längre tyckte 
han det kändes svårt, och det han då särskilt saknade 
var utmaningen till fördjupning i Ordet.

Under några år var far invald i dåvarande KUSs 
styrelse som ungdomsrepresentant. 1987 blev han 

ledamot i styrelsen för HLM, som längre fram bytte 
namn till ELM-SV och 2005 blev en del av ELM 
Syd. Från 2002 till 2005 var far vald till ordförande 
i ELM-SVs styrelse och fortsatte sedan som ledamot 
i ELM Syds styrelse fram till 2010.

Arbetet med lantbruket blev med tiden allt mer 
betungande och allt mindre lönsamt, men far hade 
svårt att se någon omedelbar utväg ur detta. Förfrå-
gan han då fick från styrelsen för missionsgården 
Strandhem om att börja arbeta som vaktmästare såg 
han därför som en kallelse och en gåva från Gud. 
Från april 1991 fram till sin pensionering 2007 
fick far tjäna Strandhem, och hans stora intresse för 
trädgårdsskötsel kom väl till pass i den parkmiljö 
som omger Strandhem.

Efter pensioneringen sålde far gården och han 
och mor flyttade till Jonstorp. Där blev de aktiva 
i Ingelsträde missions- och ungdomsförening och 
far fick där under sitt sista år också gå in i uppgiften 
som ordförande i föreningen. En av verksamhe-
terna i föreningen som låg far varmt om hjärtat var 
tältmötessatsningen med det så kallade Jesus-tältet, 
strategiskt placerat i folkvimlet vid Höganäs små-
båtshamn, under flera somrar.

De sista åren av fars liv var märkta av hans besvär 
med hjärtat och med en tilltagande fysisk svaghet. 
Under allt detta fortsatte han dock att kämpa som 
han alltid gjort och gladde sig över de små framsteg 
han emellanåt gjorde trots sin sjukdom. In i det sista 
drömde han om att få komma hem från sjukhuset 
och få komma i ordning tillsammans med mor i det 
nya mindre hus i Jonstorp man köpt några månader 

Bertil Henriksson

MinnesordMinnesord

innan han dog. Och trots sjukhusvistelse planerade 
och genomförde han sin 75-årsfest, med pannkaks-
buffé på ”Pannkaksladan” i Höganäs, bara en dryg 
månad innan han fick lämna jordelivet.

Nu är fars kamp över. Men han står inte som för-
lorare efter denna kamp utan som segrare. Dock 
inte för att han själv kämpat väl utan för att han fick 
ta del av den seger som En Annan vunnit åt honom. 
För precis som alla Sveriges 10 miljoner invånare 
kan säga ”Vi vann”, trots att det bara varit 11 perso-
ner på fotbollsplanen, så kan far nu säga ”Jag vann” 
eftersom han var medborgare i Segrarens rike. Och 
på grund av de löften Gud gett oss i sitt Ord kan vi 
säga att far nu bor på en adress som är så oerhört 
mycket härligare än Beckasinvägen i Jonstorp.

Vi tackar Gud för vad han gett oss genom far och 
lyser frid över hans minne.

Barnen
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Årsmötesprotokoll

Protokoll fört vid ELM-BVs 
etthundrasjätte årsmöte

Mötets öppnande

ELM-BV:s styrelseordförande Henrik Nilsson 
hälsade välkommen till årsmötet. Sång LH 

240:1–5 sjöngs unisont och därefter predikade 
Henrik Nilsson över Jes. 12:4 under ämnet ”Du var 
vred på mig – men du tröstar mig”. Efter predikan 
sjöngs LH 240:6–10 och Henrik Nilsson förklarade 
årsmötet öppnat.

Innan förhandlingarna vidtog erinrade Henrik 
Nilsson om de missionärer och predikanter som 
fått hembud sedan förra årsmötet – Henning Lind-
mark, Sture Bengtsson, Per-Olof Nilsson samt 
Fride Månsson – och en stund i tyst bön hölls till 
deras minne.

Å-1-17 Val av ordförande och vice 
ordförande för årsmötet
Från valberedningen nominerades:
ordförande: Christer Unosson, Eket
vice ordförande: Lars G Brandt, Vännäs

Årsmötet beslöt
att som ordförande för årsmötet välja Christer 

UnossonChrister Unosson
att som vice ordförande för årsmötet välja Lars G 

BrandtLars G Brandt

Å-2-17 Val av sekreterare och vice 
sekreterare för årsmötet
Från valberedningen nominerades:
sekreterare: Per Henriksson, Stockholm
vice sekreterare: Gustaf Lunnergård, Stockholm

Årsmötet beslöt
att som sekreterare för årsmötet välja Per Henriks-

son
att som vice sekreterare för årsmötet välja Gustaf 

Lunnergård

Å-1-17 Val av justerare samt rösträknare
Från valberedningen nominerades:
justerare: Ylva Nilsson, Hässleholm 
 och Bo-Göran Fjällström, Umeå
rösträknare: Olof Lunnergård, Snärshult 
 och Jan-Erik Hector, Eket

Årsmötet beslöt
att till justerare välja Ylva Nilsson och Bo-Göran 

Fjällström
att till rösträknare välja Olof Lunnergård och Jan-

Erik Hector

Organisation: Evangelisk Luthersk Mission – Bibeltrogna Vänner, org.nr. 802000-3276
Art: Protokoll fört vid årsmöte
Datum: 2017-06-03 
Plats:  Roseniuskyrkan, Smala Gränd 5, Stockholm
Paragrafer: Å-1-17 – Å-31-17
Närvarande: 103 föreningsombud
2 enskilda medlemmar (fr.o.m. Å-17-17: 3 enskilda medlemmar)

Årsmötesprotokoll

Å-2-17 Fastställande av röstlängd
Meddelades att 103103 föreningsombud och 22 
enskilda medlemmar anmält sig till röstlängden.

Årsmötet beslöt
att fastställa röstlängden.

Å-3-17 Godkännande av 
kallelse till årsmötet
Organisationssekreterare Sofia Nilsson redogjorde 
för kallelsen till årsmötet via utskick till föreningar 
och enskilda medlemmar samt annonsering i Till 
Liv.

Årsmötet beslöt
att godkänna kallelsen till årsmötet.

Å-4-17 Fastställande av 
föredragningslistan
Mötesordförande presenterade föredragningslistan 
och lämnade ordet fritt.
Mötesordförande anmälde två punkter under ”27. 
Övriga frågor”:
• Årsmöte 2018 för ELM-BV
• Avtackning

Han framhöll också möjligheten till yttranderätt för 
föreningsmedlemmar som inte är ombud, efter års-
mötets medgivande i varje enskilt ärende, i enlighet 
med § 16 i stadgarna för ELM-BV.

Årsmötet beslöt
att fastställa föreliggande föredragningslista med 

tillägg av punkterna ”Årsmöte 2018 för ELM-
BV” samt ”Avtackning” under ”27. Övriga frå-
gor”.

Å-5-17 Fastställande av arbetsordning
Mötesordföranden hänvisade till den föreslagna 
arbetsordningen på sidorna 7–8 i årsmöteshand-
lingarna och lyfte särskilt fram ordningen med dub-
bel talarlista samt ordning för reservation.

Årsmötet beslöt
att anse arbetsordningen föredragen, samt
att fastställa arbetsordningen.

Å-6-17 Presentation av 
verksamhetsberättelse och 
årsredovisning
a) Föredragning av styrelsens berättelse 
över 2016 års verksamhet
ELM-BV:s styrelseordförande Henrik Nilsson 
meddelade att styrelsen haft 6 sammanträden under 
året. Han framhöll att styrelsen har ett bra samtals-
klimat med goda diskussioner och såg det som ett 
privilegium att få vara med.

Henrik Nilsson hänvisade till styrelsens verksam-
hetsberättelse på sidan 19 och framåt i Årsberättelse 
för 2016 och till årsredovisningen på sidan 75 och 
framåt.

b) Diskussion med anledning 
av styrelsens berättelse
Mötesordföranden lämnade ordet fritt för frågor 
och synpunkter.

Emma Birgersson (Kristianstad) uttryckte tack-
samhet över en fin årsberättelse som det fanns 
anledning att vara stolt över. Hon underströk vidare 
en mening på sidan 22 och uppmanade årsmötes-
deltagarna att ta den med sig: ”Det finns människor 
i Sverige som blir kristna idag, och ännu fler som ännu 
inte blivit det.”

Gunnar Davidsson (Lund) påminde om att BV 
Förlag är ett så litet bolag att det inte behöver ha 
auktoriserad revisor men att ELM-BV:s styrelse 
har utsett granskare (vilkas rapport återfanns på 
sidan 95 i årsberättelsen). Han meddelade vidare 
att styrelsen för ELM-BV, som är majoritetsägare i 
förlaget, beslutat ge förlagets styrelse ansvarsfrihet 
vid bolagsstämman föregående dag.

Årsmötet ajournerade sig för kaffepaus och återupptog 
därefter förhandlingarna.

c) Föredragning av ekonomisk 
redovisning för 2016
Peter Henrysson presenterade den ekonomiska 
redovisningen för 2016. Han underströk inled-
ningsvis att arbetet är en trosmission i avsaknad av 
hängslen och livremmar. Han informerade också 
om att bokföringen är utlagd på JLEK AB och att 
han själv utsetts som kassör inom styrelsen, med 
särskilt ansvar för ekonomin.
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Peter presenterade därefter en sammanställning 
av gåvogivandet, framtagen av NUM. Ur denna 
kunde man se att;
• 33 % kommer in som kollekter medan 67 % 

kommer in som enskilda gåvor, inklusive nödin-
samlingen Nöd Etiopien. Om Nöd Etiopien exklu-
deras förändras förhållandet till 39 % kollekter 
mot 61 % gåvor.

• 78 % av gåvorna (exklusive Nöd Etiopien) är 
ospecificerade vilket får ses som ett gott betyg på 
förtroendet för ELM-BV:s styrelse.

• Gåvorna via autogiro visade en svag tillväxt under 
2016.

• De månadsvisa kollektbeloppen uppvisar stora 
variationer. Extra mycket kollekt inflöt under 
perioden oktober – december.

Peter hänvisade därefter till sidorna 75ff i årsbe-
rättelsen där det framgår att resultatet för 2016 är 
-99 008 kr och att eget kapital vid årets slut uppgick 
till 6 504 599 kr. Insamlade medel uppgick till ca 
2,6 Mkr mer än 2015 vilket till största delen beror 
på insamlingen Nöd Etiopien samt en ökning av tes-
tamentsmedel. Ett lönebidrag i not 5 har minskat 
pga. att en anställning upphört under året. Anslaget 
till utlandskyrkorna är också extraordinärt bero-
ende på insamlingen Nöd Etiopien.

d) Diskussion med anledning 
av ekonomisk redovisning
Mötesordföranden lämnade ordet fritt för frågor 
och synpunkter.

Lars Einarsson (ensk. medl.) undrade hur stor 
kostnaden är för volontärverksamheten.

Peter Henrysson svarade att denna verksamhet är 
självfinansierad förutom diverse mindre adminis-
trativa kostnader.

Elin Jönsson (Eket) undrade varför resultatet som 
presenterades på sidan 33 i årsmöteshandlingarna 
inte stämde överens med resultatet som presentera-
des i den ekonomiska redovisningen.

Erik J Andersson förklarade att det dels beror på 
att uttaget ur Parmenas redovisas olika samt att sam-
manställningen på sidan 33 är uppställd på ett annat 
och enklare sätt än årsredovisningens uppställning.

Sofia Ödman (Stockholm) frågade var uttaget 
från Parmenas redovisas.

Erik J Andersson förklarade att Parmenas inte är 
någon fond i juridisk bemärkelse utan är mer att se 
som ett av ”två olika fack i börsen” där uttaget ur det 
ena ”facket” (Parmenas) sker kontrollerat medan 
det andra får användas fritt.

Per Einarsson (Kristianstad) undrade vad insam-
lingen Nöd Etiopien resulterat i konkret.

Peter Henrysson meddelade att ännu har inte 
allt som insamlats skickats till Etiopien. Insamlade 
medel distribueras via EELC centralt.

Jonny Bjuremo tackade för gåvorna till insam-
lingen och berättade att EELC har i en första hjälp-
insats distribuerat 22 ton majsmjöl och 3 000 filtar 
till 14 000 personer. En fas 2 planeras i vilken 6 000 
personer registrerats för nödhjälp. Totalt får vi bidra 
med nödhjälp till ca 20 000 personer. Av Etiopiens 
100 miljoner invånare bedöms 20 miljoner vara i 
behov av nödhjälp och det är viktigt att vi tar det 
begränsade ansvar vi blivit tilldelade.

Per Henriksson (Stockholm) påpekade att aktuell 
ställning för och uttag från Parmenas redovisas i not 
13 till årsredovisningen.

Peter Henrysson berättade att styrelsen ibland 
frågar sig varför det inte kan komma in mer pengar 
och att man gärna skulle vilja skicka ut fler mis-
sionärer. För 2017 har gåvorna dock glädjande nog 
ökat.

Elin Jönsson (Eket) föreslog att de presenterade 
siffrorna till nästa år skulle förtydligas.

Sofia Ödman (Stockholm) påpekade att hon sak-
nade jämförelse med budget i redovisningen.

Mötesordföranden framhöll att årsmötet inte 
antar någon budget i egentlig mening utan en verk-
samhetsplan.

Gunnar Davidsson (Lund) förtydligade att skälet 
till att årsmötet inte antar någon budget utan en 
verksamhetsplan är svårigheten att anta en budget 
så långt i förväg. Den verkliga budgeten antas av 
styrelsen under sammanträde i november.

Samuel Bengtsson (Ingelsträde) menade att man 
kunde inkludera budgeten i årsredovisningen.

Mötesordföranden förordade att förslaget från 
Elin Jönsson skulle noteras till protokollet.

Överläggningarna förklarades avslutade.

e) Beslut
Årsmötet beslöt
att godkänna styrelsens redogörelse och ekonomisk 

redovisning för 2016, samt
att till protokollet notera behovet av att de upp-

märksammade otydligheterna för kommande år 
förklaras på ett mer begripligt sätt.

Å-7-17 Revisorernas berättelse 
över styrelsens förvaltning
Mötesordföranden hänvisade till sidorna 83–84 i 
årsberättelsen där revisorerna sammanfattningsvis 
tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

Auktoriserade revisorn Jörgen Nilsson under-
strök att revisionen handlar om siffrorna i årsberät-
telsen, inte i verksamhetsplanen. Han informerade 
också om att revisionsberättelsen är utökad jämfört 
med i fjol. Syftet är dock detsamma som tidigare: 
att förklara vad man granskat samt om man föreslår 
ansvarsfrihet eller inte. Revisionen behandlar två 
delar – dels räkenskaperna och dels förvaltningen, 
där förvaltningen handlar om hur man planerar och 
leder verksamheten och följer stadgar och andra 
lagregler. Han lyfte ur revisionsberättelsen särskilt 
fram revisorernas uttalanden på sidan 83 och 84 
i årsberättelsen, där man i det senare tillstyrker 
ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för år 2016.

Mötesordföranden undrade om orsaken till utök-
ningen av revisionsberättelsen.

Jörgen Nilsson meddelade att det ytterst beror på 
en harmoniering mot en EU-förordning.

Lars Einarsson (ensk. medl.) undrade hur reviso-
rerna följer styrelsens arbete under året.

Jörgen Nilsson svarade att man får styrelsens pro-
tokoll och även på andra sätt försöker följa verksam-
heten kontinuerligt.

Nils-Göran Nilsson (Nytt Hopp, Helsingborg) 
påpekade att det i revisionsberättelsen saknades ett 
k i ordet ”Luthersk” i organisationens namn och 
meddelade att man från valberedningens sida ville 
uttrycka tacksamhet till revisorerna.

Å-8-17 Fråga om ansvarsfrihet 
för styrelsen
Nils-Göran Nilsson (Nytt Hopp, Helsingborg) 
yrkade på ansvarsfrihet för styrelsen.

Årsmötet beslöt enhälligt
att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2016 års för-

valtning av Evangelisk Luthersk Mission – Bibel-
trogna Vänner.

Å-9-17 Fastställande av resultat- 
och balansräkning för 2016
Årsmötet beslöt
att fastställa resultat- och balansräkning för 2016.

Å-10-17 Fråga om ansvarsfrihet för 
styrelsen för Stiftelsen Bibeltrogna 
Vänners Fond för hjälpverksamhet
Erik J Andersson informerade om fonden och 
påpekade att denna (till skillnad från Parmenas) 
är en verklig fond och en egen juridisk person, vil-
ken en gång inrättats för att organisationen skulle 
kunna ta emot gåvor och testamentsmedel utan 
att behöva betala skatt för dessa. Han hänvisade 
till fondens årsredovisning på sidorna 85–87 samt 
till revisionsberättelsen på sidorna 88–89 i årsbe-
rättelsen.

Auktoriserade revisorn Jörgen Nilsson redogjorde 
för revisionsberättelsen och underströk att då fon-
den är en stiftelse har man också att ta hänsyn till 
stiftelselagen.

Frågan lyftes om det var nödvändigt, utifrån 
stiftelselagen, att årsmötet uttalade sig i frågan om 
ansvarsfrihet för fondens styrelse.

Erik J Andersson hänvisade till att fondens stad-
gar säger att ansvarsfrihet för stiftelsens ledamöter 
avgörs på sällskapets årsmöte.

Peter Henrysson menade att detta är överflödigt 
utifrån stiftelselagen men att det samtidigt inte 
finns något som hindrar att årsmötet behandlar 
frågan om ansvarsfrihet för fondens styrelse.

Årsmötet beslöt
att bevilja styrelsen för Stiftelsen Bibeltrogna Vän-

ners Fond för hjälpverksamhet ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2016.

Å-11-17 Information från 
valberedningen
Årsmötet beslöt godkänna att valberedningen pre-
senterade sitt förslag till styrelsevalet innan nästa 
ärende i dagordningen.

Årsmötesprotokoll Årsmötesprotokoll
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Valberedningens sammankallande, Lena Art-
man, uttryckte stor glädje över att kunna presentera 
förslag till alla valbara poster.

Förslag till nya ledamöter var Emma Birgersson, 
Åhus, som ordinarie i styrelsen, samt Markus Pre-
ston, Stockholm, som ersättare. I övrigt föreslog 
valberedningen omval av Mats Lundin, Knislinge 
och Henrik Nilsson, Eket, som ordinarie ledamö-
ter, samt Jens Lunnergård, Sollentuna och Staffan 
Unosson, Gagnef, som ersättare.

Å-12-17 Rapport från styrelsen
a) Föredragning
Erik J Andersson inledde med att understryka att 
denna punkt (och även efterföljande rapport från 
lärorådet) behandlar innevarande år 2017. Han 
lyfte därefter fram följande punkter som styrelsen 
arbetar med f.n.:
• Jubileumsår – Till Liv kommer att innehålla en 

artikel i varje nummer som särskilt berör refor-
mationsjubiléumet, BV Förlag har gett ut böcker 
i ämnet, boken Inte så bara (förf. Daniel Ring-
dahl) har delats ut till alla predikanter och en resa 
till Tyskland för sällskapets predikanter planeras.

• Ledning, administration och information – Sedan 
förra årsmötet har Sofia Nilsson anställts som 
organisationssekreterare. Erik J Andersson kom-
mer att vara tjänstledig för studier under okto-
ber – december och kommer då att arbeta mer 
koncentrerat med ett, tidigare fritidsbaserat, 
doktorandarbete om ELM-BV:s historia. Styrel-
sens ordförande, Henrik Nilsson, och vice ordfö-
rande, Eskil Engström, kommer tillfälligt att ta 
över Eriks viktigaste arbetsuppgifter under tiden. 
Del två av identitetsdokumentet (om Vision) är 
sänt på remiss till styrelserna för regionerna och 
missionsgårdarna. Detta dokument är mer riktat 
till ledarskapet i organisationerna. Styrelsen har 
också fört strategiska samtal om predikantutbild-
ning och missionärsrekrytering samt bjöd i april 
in till en missiologidag i Åsljunga.

• Utland – Regnsituationen i Peru har överraskat. 
En del resurser som tänkts användas för annat har 
behövts riktas om till akuta hjälpinsatser. Missio-
närsbehovet är fortsatt stort. Familjen Smetana 
har utsträckt sin period ytterligare något och pla-
nerar stanna kvar i Peru till och med våren 2018.

EELC vill genomföra ett byggprojekt i Addis 
Abeba för att samla in medel till kyrkan. ELM:s 
styrelse har uttryckt sin tveksamhet till projek-
tet. För att behålla de goda relationerna har sär-
skilda samtal förts mellan styrelsen och EELC:s 
ledning. Samtalen kommer att fortsätta efter 
årsmötet. Förkunnelsen av evangeliet är högt 
prioriterat av styrelsen. 

Amanda Mattsson kommer att besöka barn-
hemmen i Nakuru och i Asella under sommaren 
2017 för en genomlysning och utvärdering av 
verksamheten. Styrelsen söker efter ett nytt mis-
sionsfält utifrån visionsdokumentet från 2013, 
där det stod att inom tio år skulle ELM vara på 
plats för att jobba för ett onått folk. Flera alter-
nativ har utretts och två alternativ har studerats 
ytterligare. Eftersom båda dessa finns i mus-
limska länder har man med hänsyn till säkerhe-
ten behövt ligga lågt. Styrelsen planerar att på sitt 
sammanträde efter årsmötet ta ytterligare steg i 
detta arbete.

• Sverige – I Malmö har ELM, tillsammans med 
ELM Syd och lokala föreningar i Skåne, svarat på 
en kallelse man fått. Inga stora resultat syns ännu 
men ett litet verk har påbörjats vilket vi behöver 
fortsätta be för. ELM har anställt Markus Hec-
tor på en deltidstjänst och ELU har Anders Ek 
anställd för Malmö.

Om det fortfarande finns föreningar som fun-
derar på Amani-workshop så uppmanas dessa att 
snarast möjligt kontakta Per-Anders Einarsson 
eller Benedikte Nilsson eftersom det inte ska tas 
för givet att denna möjlighet kommer att finnas 
tillgänglig för alltid.

Fredrik Smetana kommer att vara föräldrale-
dig fr.o.m. augusti t.o.m. oktober. Under hans 
frånvaro hänvisas till övriga anställda eller till 
ordföranden i MIS, Per-Anders Einarsson.Pre-
dikantutbildningen har nyss avslutat del tre av 
genomgång av ”Fadern, Sonen och Anden”. 
Nästa år planeras fokus på apologetik och de 
som i de lokala föreningarna kallar predikanter 
uppmanas att se till att predikanterna får möjlig-
het att åka till någon av predikantsamlingarna på 
Strandhem eller på Fridhem.

b) Diskussion med anledning av rapporten från 
styrelsen
Benedikte Nilsson (Åstorp) undrade vad tanken var 
bakom den långa tidshorisonten på 20 år i visionen.

Erik J Andersson svarade att man vill våga tänka 
ganska stort och att det finns saker som inte är rea-
listiska på 10 års sikt. Om man t.ex. vill se en mis-
sionsgård i västra Sverige är det ganska många steg 
som ska tas.

Mötesordföranden framförde förhoppningen 
att beslut om nytt missionsfält skulle kunna tas på 
nästa årsmöte.

Överläggningarna förklarades avslutade.

Å-13-17 Rapport från Lärorådet
a) Föredragning
Erik J Andersson lämnade information från Läro-
rådets arbete. Lärorådet utgörs av Lars-Åke Nilsson 
och Thomas Nilsson, nominerade av predikan-
terna, samt av Samuel Bengtsson, Peter Henrysson 
och Erik J Andersson, vilka nominerats av styrel-
sen. Lärorådet är tänkt att betjäna hela rörelsen. De 
flesta ärenden har dock hittills kommit från ELM-
BV:s styrelse, men även frågor från föreningar, mis-
sionsgårdar och enskilda är välkomna. Några frågor 
man arbetar med f.n. är:
• Predikantrekrytering – samtal om kandidater
• Ekumenik – en fråga man lagt mycket kraft på 

men där man inte är framme än.
• Predikotexter – utifrån en motion som väcktes på 

ELM:s årsmöte för några år sedan. Man planerar 
att presentera ett resultat till första advent.

• Mötesledning – hur tänker vi i fråga om manligt 
och kvinnligt när mötesformer ändras till att bli 
mer gudstjänstlika?

b) Diskussion med anledning av rapport från 
lärorådet
Olle L. Nilsson (Örkelljunga) undrade om ledamö-
terna i lärorådet kan väljas om.

Erik J Andersson svarade att alla kan väljas om 
och att det inte heller finns någon begränsning i 
antal mandatperioder man kan omväljas.

Överläggningarna förklarades avslutade.

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

Å-14-17 Justering av röstlängden
Meddelades att ytterligare en enskild medlem 
anlänt till årsmötet och att röstlängden därför 
fr.o.m. denna punkt upptog 103 föreningsombud 
och 3 enskilda medlemmar.

Årsmötet beslöt
att fastställa den justerade röstlängden.

Å-15-17 Styrelsens förslag till 
verksamhetsplan för kalenderåret 2018
a) Bakgrund och översikt
Rakel Smetana berättade kort om hur verksam-
hetsplanen arbetas fram samt hänvisade till redo-
visningen av den på sidorna 11–33 i årsmöteshand-
lingarna.

b) Föredragning – Mission i utlandet
Rakel Smetana föredrog verksamhetsplanen för föl-
jande områden:
• Move; En viktig satsning för att fler ska få ett per-

sonligt och verkligt möte med missionen. Verk-
samheten är självfinansierad så inget belopp finns 
upptaget i verksamhetsplanen.

• Volontärer; Under 2018 önskar man skicka ut 
volontärer, i första hand till Peru.

• Peru; Kyrkan har vuxit ganska mycket numerärt 
de senaste åren. 2018 önskar man blir ett år då 
man växer även i stabilitet och ansvar och i själv-
förtroende och Guds-beroende. Man vill därför 
satsa på följande fem fokusområden: nysatsning 
i Chiclayo, befästa arbetet i Piura, utbildning och 
ledarträning, stärka familjerna samt missionärs-
rekrytering.

Jonny Bjuremo föredrog verksamhetsplanen rörande 
missionsverksamheten i Afrika och lyfte kort fram 
den aktuella situationen i länderna:
• Eritrea; Landet är på många sätt avskuret från 

omvärlden vilket bl.a. gör det svårt att förmedla 
pengar till kyrkan.

• Etiopien; Kyrkan kämpar med en svag ekonomi – 
flera medarbetare har på sista tiden lämnat EELC 
för tjänster i andra organisationer där man kun-
nat få flera gånger högre lön.

• Kenya; Kerstin Nilssons arbete inom freds- och 
försoningsarbetet fortsätter även om man på 
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senare tid fått osäkra signaler angående framtiden 
för detta arbete.

c) Diskussion – Mission i utlandet
Nils-Göran Nilsson (Nytt Hopp, Helsingborg) 
uttryckte glädje över informationen som getts, 
men även oro. Han ställde sig tveksam till att stötta 
upp lönebildningen i Etiopien från en organisation 
som är ideellt baserad. Han menade också att det 
bör vara enskilda, inte organisationen ELM, som 
ger stöd till det bygge som EELC planerar i Addis 
Abeba. ELM behöver gå vidare i arbetet.

Jonny Bjuremo såg det som missionssekreterare 
att kyrkan i Etiopien befinner sig i akut kris. Han 
menade att i nuläget handlar det inte om att speci-
ficera ett belopp men att vi behöver vara medvetna 
om att det finns ett flöde av medarbetare från kyr-
kan.

Peter Henrysson berättade att man diskuterat 
dessa frågor i NUM och i styrelsen och att han för 
sin del föreslagit att man ska lösa detta på ”teolo-
gisk väg”. Idag börjar ett intresse vakna för att se 
kopplingen mellan evangeliets förkunnelse och den 
ekonomiska utvecklingen i Europa, något vi som 
kristna är uppvuxna med och därför har svårt för att 
se, för att det är så självklart. Vad säger t.ex. skapel-
seberättelsen om produktivitet? Det vore märkligt 
om vi inte tror att evangeliets förkunnelse i Etiopien 
skulle kunna få samma resultat som i Europa. Peter 
instämde i att lösningen inte är att skicka pengar, 
även om det är ett akut läge, utan att vi behöver 
fundera över evangeliets roll i Etiopien.

Erik J Andersson påpekade att det i verksamhets-
planen för 2018 inte finns något förslag på utökat 
stöd till löner. Han menade att det däremot kan fin-
nas anledning att ta ett steg tillbaka med barnhems-
verksamheten och fundera på om det finns andra 
parter som kan ta över. Han underströk också att vi 
inte kan behandla alla projekt lika.

Lena Artman (Örkelljunga) tackade för infor-
mationen om Etiopien och påpekade att Etiopiska 
staten under kommunistregimen tvångsinlöste 
mark och att ingen idag får äga mark. Kyrkan äger 
därför inte sin egen mark och kan bli av med den 
om man inte bebygger den. Hon framhöll också 
att även om Etiopiens ekonomi växer märks detta 
inte lika mycket i t.ex. Asella där det fortfarande 

finns många som jagar dagsverke och helt saknar 
anställningstrygghet.

Lars Einarsson (ensk. medl.) undrade hur länge 
vi ska fortsätta med att ge ekonomiskt stöd till Etio-
pien och pekade på risken med pengar, både för oss 
i Sverige och för andra. Han såg också en stor risk 
med bygget som EELC planerar.

Inga Svensson (Kristianstad) gjorde en jämförelse 
mellan EELC:s bygge och flera ELM-föreningar i 
Sverige, t.ex. Stockholm och Lund, som också äger 
fastigheter.

Mötesordföranden menade att styrelsen och 
NUM kanske behövde klargöra sin inställning i 
frågan om bygget.

Erik J Andersson meddelade att styrelsen fattat 
ett beslut under gårdagens sammanträde vilket man 
tänkte förmedla till de etiopiska gästerna på mån-
dag. Han ställde sig därför tveksam till det riktiga i 
att ge mer information vid innevarande årsmöte och 
menade att frågan kanske istället borde tas upp vid 
frågan om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning 
vid nästkommande årsmöte. Han framhöll även 
att i verksamhetsplanen 2018 finns inget anslag till 
bygget upptaget. Efter en kort stunds betänketid 
gav ändå Erik följande information;

Ledningen för ELM har med anledning av frå-
gan tvingats in i en god och nyttig process där man 
tvingats arbeta med frågor om vad vi prioriterar i 
missionsarbetet, om affärsverksamhet i kyrka och 
i mission och om hur relationer hanteras när man 
från vänner får en fråga vilken man inte omedelbart 
jublar över. Här finns en kyrka som vill göra en stor 
investering för att förhoppningsvis tjäna mycket 
pengar. Hur ska vi hantera det? Vi ser i Etiopien 
idag en kyrka med flera 10 000-tals medlemmar, 
vilket är fantastiskt. Samtidigt ser vi också att vi har 
brustit i undervisningen om hur en kyrka ska bära 
sina kostnader. I Etiopien hoppas t.ex. de lokala 
församlingarna på att få mer medel tilldelade ju fler 
delegater man sänder till de centrala årsmötena – ett 
tänkande som inte finns i ELM. Ni som ombud 
kommer hit och vet att vi kommer att ta pengar 
ifrån er. Det har funnits en brådska i missionsarbe-
tet som gjort att vi brustit i denna undervisning. Nu 
behöver vi se hur vi kan hjälpa kyrkan att komma 
fram till ett annat synsätt, som inte bygger på stor 
inkomst centralt som strömmar ut lokalt. Sannolikt 

kommer detta att innebära en smärtsam minskning 
av kyrkan. Avslutningsvis framhöll Erik att han inte 
utesluter att denna process kommer att gå väl, men 
att det finns stora risker i den.

Mötesordföranden underströk vikten av att inte 
sprida denna information innan den förmedlats till 
EELC:s representanter.

Arthur Einarsson (Kristianstad) menade att det, 
efter vad Erik J Andersson presenterat, vore lämp-
ligt att öronmärka pengar för högre löner till per-
sonal i Etiopien och att vi kanske skulle stötta detta 
hellre än EELC:s bygge.

Per Henriksson (Stockholm) ville, med anled-
ning av att föreningen i Stockholm omnämnts som 
fastighetsägare, vittna om erfarenheten av att fast-
ighetsfrågor tar tid och kraft från missionsarbete.

Henrik Nilsson underströk att man fört omfat-
tande diskussioner om detta i styrelsen och att 
man fattat sitt beslut i omsorg om kyrkan i Etio-
pien. Styrelsens strategi är att man inte ska ge eko-
nomiskt stöd på lång sikt eftersom en självständig 
kyrka inte skapas så lätt om den får kontinuerligt 
stöd utifrån.

Rune Imberg (ensk. medl.) menade att Peter 
Henrysson var inne på något komplicerat och vik-
tigt i det han lyft fram och att vi behöver fundera 
över ”det kyrkliga läckaget”. Egentligen borde kyr-
korna växa och egentligen borde ELM växa, men vi 
lyckas inte behålla folk i vår organisation och läcker 
hela tiden folk. Varför är det så? Rune framhöll att 
det finns strukturella och teologiska problem i våra 
samarbetskyrkor såväl som i ELM som gör att den 
lutherska teologin har svårigheter med att fungera 
i praktiken.

Sonia Lunnergård (Stockholm) läste Nils Ferlins 
dikt ”Innan ditt rike blev kartlagt”:

Det var bara tokar och dårar
som lyssnade på dig först.
Det var slavar och skökor och ogärningsmän
men då var ditt rike som störst.

Det var bara enkla själar
och själar på undantag.
Sen byggdes det katedraler
och kyrkor av alla de slag.

Och påvar det kom och präster
som tvistade om vart ord
du fällt på din korta vandring
på denna bullrande jord.

Men tokar det var och dårar
som lyssnade på dig först.
Det var innan ditt rike blev kartlagt
och då var ditt rike störst.

Erik J Andersson svarade Arthur Einarsson att det 
finns lägen då vi gör specialsatsningar. Nöd Etiopien var 
ett sådant. Människor dog och vi var tvungna att göra 
något. Han uttryckte tveksamhet till Arthur Einars-
sons förslag och påpekade att den verksamhetsplan 
som föreligger bygger på insamling av 8,5 miljoner 
kronor och att det under 2016 kom in 4,5 miljoner. 
Erik menade att om det kommer in mer pengar än pla-
nerat skulle man kunna överväga en specialsatsning, 
men samtidigt var han inte säker på att mer av det som 
skapat problemet var det som skulle lösa problemet.

Jonny Bjuremo gjorde sig till tolk för kyrkan i Etio-
pien och menade att det inte handlade om att ELM 
skulle samla in alla pengar till det aktuella bygget 
men att om vi kunde ge ett bidrag på 2–3 miljoner 
kronor skulle det vara möjligt att sätta igång detta 
projekt. Han menade också att kyrkan fortfarande 
är besviken på en tidigare insamling som gjorts inom 
ELM och att vännerna i kyrkan har stora frågetecken 
inför det som skett.

Per Ringdahl (Ängelholm) påminde om apos-
teln Paulus som åkte runt och startade olika för-
samlingar som sen fick klara sig själva och undrade 
varför vi inte kan ha det likadant bland oss. Han 
uppmanade också att se att många små bidrag till-
sammans gör ett stort tillskott till ELM:s kassa.

Lars Einarsson (ensk. medl.) uttryckte sin respekt 
för Jonny Bjuremo som entreprenör men framhöll 
att han inte delade Jonnys uppfattning i den aktu-
ella frågan.

Henrik Nilsson underströk att enda anledningen 
till att styrelsen velat avstå från att lyfta denna fråga 
på årsmötet var att man velat ge informationen till 
kyrkans ledare först.

Jonny Bjuremo framhöll att han försökte undvika 
att ta ställning offentligt utan ville bara förmedla 
kyrkans syn på saken.
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d) Föredragning – Mission i Sverige
Fredrik Smetana presenterade förslag till verksam-
hetsplan 2018 för missionsverksamheten i Sverige. 
Han underströk att ELM:s verksamhet i Sverige 
inte enbart är till för att uppehålla utlandsverksam-
heten utan att även Sverige är ett missionsland, och 
att evangeliet har något att komma med inte bara i 
Afrika utan även i Sverige.

MIS är ett organ under styrelsen med särskilt 
ansvar för områden utanför ELM Syd och ELM 
Nord vilket är 70 % av Sveriges befolkning och 50 
% av arealen och det är dessa områden som nysats-
ningsmedel ska riktas mot. Han lyfte också fram 
att vi kanske behöver gå mer på sändningen än på 
kallelsen, att vi behöver lyssna till honom som säger 
”Gå”.

e) Diskussion – Mission i Sverige
Per Ringdahl (Ängelholm) informerade om att 
det finns en mobilapp, ”The Gideon app”, som 
kan vara till hjälp för den som vill ge ett Guds 
Ord till en invandrare men inte kan det aktuella 
språket.

Henrik Nilsson konstaterade att vi talar om 
kallelse till missionstjänst i utland och påminde 
om att även Sverige är ett missionsland. Trots 
att Sverige ligger närmre än andra länder kan 
det ändå kan upplevas som ett lika stort steg att 
flytta till t.ex. Skövde som till Peru. Henrik ställde 
också frågan hur det skulle vara om 10–12 % av 
ELM:arna flyttade till nya orter för att starta nya 
gemenskaper.

Benedikte Nilsson (Åstorp) menade att vi behö-
ver utmana vår bekvämlighet och upptäcka att det 
finns en välsignelse i att ge mycket. Hon vände sig 
också emot att man alltid landar i invandrarmis-
sion när man pratar om mission i Sverige och lyfte 
tanken att hälften kanske skulle stanna vid tanken 
på infödda svenskar och den andra hälften fortsätta 
till invandrare. Hon uppmuntrade också till samtal 
om dessa frågor, för att styrka varandra.

Sofia Ödman (Stockholm) meddelade att hon 
kommer att arbeta för ELM Syd med barnverksam-
het fr.o.m. augusti, samt ställde frågan om varför 
det inte fanns mer pengar anslaget till barnverksam-
het i verksamhetsplanen.

Erik J Andersson noterade att barnen är den enda 

grupp som får medel utifrån åldersstruktur. Han 
påpekade också att mycket av barnverksamheten 
drivs av de lokala föreningarna och regionerna. 
Inom MIS har man diskuterat någon slags samling 
för engagerade i barnverksamhet. Man har även 
avvaktat ELM Syd som varit i en rekryteringsfas. 
Erik avslutade med att lyfta fram Droppen – Nor-
dens bästa barntidning.

Elin Lindström (Örkelljunga) menade att det 
borde finnas möjlighet till 4-årsperioder i arbetet i 
Sverige liksom det finns i utlandsarbetet.

Per-Anders Einarsson (Kristianstad) framhöll 
tanken på tältmakarmission och menade att vi ofta 
är beredda att flytta för ett visst arbete och att om 
man är kristen är man det på den plats och i den 
uppgift man kallats till. Han underströk även vik-
ten av att inte köpa sig fri från missionärsuppdraget 
och att grunden måste vara en stolthet över att ha 
Jesus som sin frälsare.

Årsmötet ajournerade sig för kaffepaus och återupptog 
därefter förhandlingarna.

f) Föredragning – Tidningsmissionen
Stefan Nyholm (biträdande redaktör för Till Liv) 
presenterade verksamhetsplan för tidningsmissio-
nen, med hänvisning till sidorna 22–25 i årsmötes-
handlingarna. Förutom den ordinarie tidningsut-
givningen planerar redaktionen för Droppen att ge 
ut en andaktsbok för barn under 2018.

g) Diskussion – Tidningsmissionen
Per Henriksson (Stockholm) frågade om perso-
nalkostnaderna för hela Design för Livet ingår i de 
ekonomiska ramarna. Han konstaterade också att 
tidningsmissionen beräknas gå med ett underskott 
som motsvarar produktionskostnaderna vilket man 
skulle kunna tolka som att vi har råd att ta fram 
våra tidningar men att vi inte har råd att trycka och 
distribuera dem.

Erik J Andersson svarade att hela personalkostna-
den för Design för Livet finns inräknad i aktuell post.

Katarina Nilsson (Ängelholm) undrade om Till 
Liv finns att tillgå som e-tidning.

Stefan Nyholm svarade att det beror lite på vad 
man menar med e-tidning. Det finns möjlighet att 
prenumerera på Till Liv i PDF-format.

Emma Birgersson (Kristianstad) undrade hur 
man får tag på den inlästa versionen av Till Liv.

Stefan Nyholm hänvisade till prenumerationsan-
svarig för Till Liv.

Ingrid Einarsson (Kristianstad) meddelade att 
den inlästa versionen distribueras i MP3-format på 
en CD-skiva.

h) Ledning, administration och information
Erik J Andersson redogjorde kort för avsnittet i 
verksamhetsplanen och framhöll att administra-
tionens uppgift är att betjäna styrelsen och resten 
av organisationen.

i) Sammanställning kostnader och intäkter
Erik J Andersson presenterade sammanställningen 
av kostnader och intäkter på sidan 33 i årsmötes-
handlingarna. Han underströk att Herren är trofast 
och att han har försett med medel hittills och därför 
vågar styrelsen lägga fram denna kostnadssamman-
ställning.

j) Diskussion
Rune Imberg (ensk. medl.) invände mot skriv-
ningen på sidan 26 om administrationens uppgift 
och menade att administrationen inte enbart är till 
för att serva styrelse och nämnder utan för att serva 
hela organisationen.

Nils-Göran Nilsson (Nytt Hopp, Helsingborg) 
påminde om möjligheten att skriva testamente och 
hänvisade till förslaget till testamentsformulär på 
sidan 101 i årsberättelsen.

Elin Jönsson (Eket) noterade att det kommit in 
väldigt mycket pengar till insamlingen Nöd Etiopien 
och underströk att vi behöver bli mer konkreta i 
våra kollektannonseringar.

k) Beslut
Årsmötet beslöt
att fastställa styrelsens förslag till verksamhetsplan 

för 2018.

Å-16-17 Behandling av styrelsens 
förslag till årsmötet
Inga förslag från styrelsen förelåg.

Å-17-17 Bemyndigande att försälja lös 
och fast egendom som tillhör ELM-BV
Mötesordföranden föredrog styrelsens förslag till 
årsmötet att bemyndiga styrelsen att försälja lös och 
fast egendom som tillhör ELM-BV.

Årsmötet beslöt enhälligt
att bemyndiga styrelsen att försälja lös och fast 

egendom som tillhör ELM-BV.

Å-18-17 Behandling av i rätt tid 
inkomna motioner
Inga motioner var inkomna.

Å-19-17 Behandling av ärenden 
rörande samverkansorganisation
Inga ärenden fanns anmälda.

Å-3-17 Val av styrelseledamöter och 
ersättare
a) Nominering
Mötesordförande lämnade ordet fritt för nominering

Ingen yttrade sig.

Årsmötet beslöt
att avsluta nomineringen

b) Presentation av kandidater
Valberedningens sammankallande Lena Artman 
presenterade valberedningens förslag till styrelse-
valet: 
• Ordinarie ledamöter: omval av Mats Lundin och 

Henrik Nilsson samt nyval av Emma Birgersson. 
Samuel Bengtsson, Lund, har avböjt omval.

• Ersättare: omval av Jens Lunnergård och Staf-
fan Unosson samt nyval av Markus Preston. Elin 
Lindström, Örkelljunga, har avböjt omval.

c) Valprocedur
Mötesordförande föreslog att valet skulle genom-
föras med en samlad valsedel med val till både ordi-
narie och ersättare på samma valsedel, åtskiljda med 
en linje mitt på valsedeln.

Årsmötet beslöt
att genomföra valet i enlighet med mötesordföran-

dens förslag.
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d) Extra rösträknare
Årsmötet beslöt
att till extra rösträknare utse Olof Nilsson, Stidsvig 

och Lars Einarsson, Storvreta.

e) Valresultat
Valet genomfördes med sluten omröstning. Från 
föreningsombud avlämnades 98 röstsedlar, varav 2 
blanka, och från enskilda medlemmar avlämnades 
2 röstsedlar. Resultatet utföll enligt följande:

Val av ordinarie styrelseledamöter:
Henrik Nilsson 94 röster
Mats Lundin 89 röster
Emma Birgersson 85 röster

Val av styrelseersättare:
Jens Lunnergård 92 röster
Staffan Unosson 92 röster
Markus Preston 86 röster

Röstetalen är avrundande till hela röster för att inte 
röja valhemligheten för enskilda medlemmar.

Emma Birgersson, Mats Lundin och Henrik 
Nilsson förklarades valda som ordinarie ledamöter 
i styrelsen för en tid av tre år.

Jens Lunnergård, Markus Preston och Staffan 
Unosson förklarades valda som ersättare i styrelsen 
för en tid av ett år.

f) Styrelsens sammansättning
Evangelisk Luthersk Mission – Bibeltrogna Vän-
ners styrelse får därmed följande sammansättning:

Valda t.o.m. årsmötet 2018: 
Pernilla Arvidsson, Kristianstad, Gunnel Gustavs-
son, Vittsjö, Andreas Hector, Gullsjö.

Valda t.o.m. årsmötet 2019: 
Eskil Engström, Hässleholm, Peter Henrysson, 
Lund, Elisabeth Wallgren, Sollentuna.

Valda t.o.m. årsmötet 2020: 
Emma Birgersson, Åhus, Mats Lundin, Hjärsåslilla, 
Henrik Nilsson, Eket.

Ersättare t.o.m. årsmötet 2018: 
Jens Lunnergård, Sollentuna, Markus Preston, 
Nacka, Staffan Unosson, Gagnef.

Å-4-17 Val av revisorer och 
revisorsersättare
Lena Artman redogjorde för valberedningens 
förslag att till revisorer omvälja Jörgen Nilsson, 
Hässleholm, och Sven-Inge Svensson, Kristian-
stad, samt att till revisorsersättare omvälja Jesper 
Sturesson, Kristianstad, och Johan Svensson, Kris-
tianstad.

Årsmötet beslöt
att till ordinarie revisorer för innevarande verksam-

hetsår välja Jörgen Nilsson, Hässleholm, och 
Sven-Inge Svensson, Kristianstad, samt

att till revisorsersättare för innevarande verksam-
hetsår välja Jesper Sturesson, Kristianstad, och 
Johan Svensson, Kristianstad.

Å-20-17 Val av justerare
Noterades att vald justerare, Bo-Göran Fjällström, 
inte längre närvarade.

Årsmötet beslöt
att till justerare välja Per-Anders Einarsson att från 

och med denna paragraf ersätta Bo-Göran Fjäll-
ström.

Å-21-17 Val av valberedning
Valberedning har bestått av Lena Artman (s.k.), 
Samuel Estenlund, Hanna-Rita Hylander, Sonia 
Lunnergård, Nils-Göran Nilsson samt Harald 
Waldemarson. Lena Artman meddelade också att 
Hanna-Rita Hylander och Harald Waldemarson 
avböjt omval.

Per Henriksson föreslog omval av Lena Artman, 
Samuel Estenlund, Sonia Lunnergård och Nils-
Göran Nilsson.

Anders Månsson föreslog Elin Lindström och 
Samuel Bengtsson, vilka båda avböjde nominering.

Lars G Brandt föreslog Gunnar Åström, men 
drog tillbaka förslaget eftersom Gunnar Åström 
hade lämnat årsmötesförhandlingarna.

Ingrid Einarsson föreslog Carolina Henriksson, 
som avböjde nominering.

Gunnel Gustafsson föreslog Eva Brandt, som 
avböjde nominering.

Samuel Bengtsson meddelade att han ändrat sig 
och stod till förfogande.

Lars G Brandt föreslog Rakel Smetana.
Per-Anders Einarsson ansåg Rakel Smetana som 

olämplig eftersom hon är anställd i ELM-BV.
Ingrid Einarsson föreslog att ELM Nord skulle 

ges i uppdrag att hitta en ledamot från norra Sverige 
till valberedningen.

Nils-Göran Nilsson menade att Hanna-Rita 
Hylander inte entydigt avböjt omval och föreslog 
därför omval av henne samt att frågan överläm-
nas till ELM Nord om det visar sig att hon avböjt 
omval.

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

Artman, Samuel Bengtsson, Samuel Estenlund, 
Sonia Lunnergård, Nils-Göran Nilsson samt 
Hanna-Rita Hylander,

att överlämna till ELM Nord att utse ledamot om 
Hanna-Rita Hylander avböjer omval, samt

att till sammankallande utse Lena Artman.

Å-22-17 Fastställande av medlemsavgift 
för 2018
Organisationssekreterare Sofia Nilsson meddelade 
styrelsens förslag på oförändrad medlemsavgift, 
vilket innebär 300 kronor per påbörjat tiotal med-
lemmar för föreningar och 300 kronor för enskilda 
medlemmar.

Årsmötet beslöt
att fastställa medlemsavgiften för 2018 till 300 

kronor per påbörjat tiotal medlemmar för för-
eningar samt 300 kronor för enskild medlem.

Å-23-17 Hälsning till kungahus, 
regering och riksdag
Henrik Nilsson föredrog styrelsens förslag att års-
mötet skulle ge styrelsens ordförande i uppdrag att 
framföra en skriftlig hälsning.

Årsmötet beslöt
att ge styrelsens ordförande i uppdrag att framföra 

en skriftlig hälsning till kungahus, regering och 
riksdag.

Å-24-17 Hälsning till missionärerna
Henrik Nilsson föredrog styrelsens förslag att års-
mötet skulle ge styrelsens ordförande i uppdrag att 
framföra en skriftlig hälsning.

Årsmötet beslöt
att ge styrelsens ordförande i uppdrag att framföra 

en skriftlig hälsning till missionärerna.

Å-25-17 Övriga frågor
a) Nästa års årsmöte
Organisationssekreterare Sofia Nilsson meddelade 
att årsmötet 2018 kommer att hållas på Missions-
gården Strandhem i Örkelljunga den 1–3 juni.

b) Tack till avgående styrelseledamöter
Eskil Engström tackade avgående styrelseledamo-
ten Samuel Bengtsson och styrelseersättaren Elin 
Lindström och överräckte ett presentkort samt en 
hälsning med Rom 8:31–39.

Å-26-17 Avslutning
Mötesordförande tackade å presidiets vägnar års-
mötet för goda förhandlingar och för ett gott samtal 
med spänst och vitalitet.

Henrik Nilsson tackade årsmötesdeltagare och 
presidiet för ett gott arbete.

Mötesordförande förklarade årsmötet för avslutat 
och därefter sjöngs DNS 135 ”O Herre, Herre, led 
du varje steg”.
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Dag som ovan

Per Henriksson Gustaf Lunnergård
sekreterare vice sekreterare
Justeras:

   
Christer Unosson Lars G Brandt
ordförande vice ordförande

   
Ylva Nilsson Bo-Göran Fjällström
justerare justerare t.o.m. Å-24-17
 

Per-Anders Einarsson
justerare fr.o.m. Å-25-17

Från styrelsen
”Jag hade nämligen bestämt mig för att inte veta av något annat hos er än Jesus Kristus och 
honom som korsfäst.” 1 Kor. 2:2

Styrelsen har under året 2017 haft sex ordinarie 
sammanträden och två extra möten därutöver. 

Vid konstituerande sammanträde efter årsmötet 
2017 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 ekonomiad-
ministrationen har JLE-konsult HB, Örkelljunga 
anlitats även 2017. 

Adjungerade till styrelsens sammanträden har 
varit representanter för ELM Syd, ELM Nord, 
ELU samt missionsledaren och organisations-
sekreteraren. Arbetsutskottet har efter årsmötet 
2017 utgjorts av Henrik Nilsson, Eskil Engström, 
Peter Henrysson och Jens Lunnergård med Per-
nilla Arvidsson som ersättare och missionsledaren 
och organisationssekreteraren som adjungerade.

Den decentraliserade organisationen, med 
nämnder som leder verksamheten inom sina res-
pektive områden – Nämnden för utlandsmission 
(NUM), nämnden för mission i Sverige (MIS) 
och Tidningsnämnden (TN) – har behållits även 
under 2017. 

ELM är vidare huvudägare i BV Förlag AB, som 
bedriver förlagsverksamhet och bokhandel och 
utser styrelsen i Stiftelsen Bibeltrogna Vänners 
Fond för hjälpverksamhet. I årsberättelsen finns 
särskilda rapporter från dessa delar av verksam-
heten.

Missionsledare har Erik J Andersson varit och 
organisationssekreterare Sofia Nilsson. Informa-
tör har Stefan Nyholm varit. 

Predikanter och missionärer 
Två predikanter (Fride Månsson, Bertil Henriks-
son) och en tidigare missionär (Edit Åström) har 
avlidit under 2017. Minnesrunor återfinns på 
annan plats i årsberättelsen. Två nya predikanter 
har kallats under året, Anders Ek och Linus Måns-
son.

Lärorådet
Lärorådet har bestått av Thomas Nilsson, Lars-Åke 
Nilsson, Erik J Andersson, Samuel Bengtsson och 
Peter Henrysson till och med årsmötet 2017. Där-
efter har Henrik Nilsson ersatt Samuel Bengtsson. 
Lärorådet har arbetat bl.a. med frågor kring eku-
menik, predikotexter och präster i predikantkåren.

Årskonferens 2017
ELMs årskonferens hölls 2–5 juni 2017 i Stock-
holm på temat ”Det omformande Ordet”. Årsmö-
tet hölls lördagen 3 juni 2017 i Stockholm med del-
tagande av 103 föreningsombud och tre enskilda 
medlemmar. På söndagen hölls även ett frilufts-
möte. Reformationens 500-årsjubileum uppmärk-
sammades under årskonferensen. Måndagen 5 juni 
2017 hölls en temadag om Martin Luther och refor-
mationen genom medverkan av Magnus Persson, 
Rune Imberg, Erik J Andersson m fl. 

I augusti 2017 ordnades en resa i Luthers fotspår 
för ELMs predikanter med ett tjugotal deltagare 
och besök i tyska Wittenberg, Leipzig och Erfurt.

IVS-arbetet m. m.
Under året har ett visionsdokument – för att kom-
plettera identitetsdokumentet antaget 2013 – gått 
på remiss till de regionala organisationerna, ELU 
och missionsgårdarnas styrelser. Remissvar har 
inkommit. Bearbetning av dokumentet med hän-
syn till inkomna synpunkter kommer att ske. Sty-
relsen har fortsatt att regelbundet avsätta tid för 
strategidiskussioner. Samtal har förts utifrån fråge-
ställningar som ”vem vill bli missionär?”, hur sker 
samverkan och kommunikation mellan styrelsen, 
nämnder och andra organ inom ELM-sfären. 

Sångboksarbetet 
Sedan några år tillbaka pågår ett arbete med en ny 
sångbok där text och musik till sånger i Lova Herren 
ses över samtidigt som urvalet av sånger förnyas. 

Styrelsens berättelseÅrsmötesprotokoll
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Arbetet sker i en kommitté med Anders Andersson 
som sammankallande. 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 150 reviderade sångerna har 
bearbetats efter remiss och blivit färdiga för tryck så 
vitt gäller texterna. Ytterligare 50 sånger har därefter 
gått på remiss under året. Vidare har ett förslag på 
ett sjuttiotal tänkbara nyare sånger tagits fram. 

BV-förlag
Under året 2017 har flera nya böcker givits ut, bl. 
a. två böcker av Daniel Ringdahl, Inte så bara – om 
reformationen och att vara en evangelisk-luthersk 
kristen, och Inte rädda – men beredda Bibelstudier 
över första Petrusbrevet, samt Martin Luther, Ord 
för dagen – 365 kortandakter.

Ekonomi 
Den ekonomiska redovisningen 2017 visar på ett 
stort underskott om 2,1 Mkr. Omslutningen över-
stiger 7 Mkr. Gåvor inklusive kollekter uppgick till 
ca 3,7 Mkr, vilket är en minskning i förhållande till 
4,5 Mkr för föregående år. (Om man bortser från 
intäkter från extrainsamlingen nödhjälp Etiopien 
blir beloppen mera jämförbara; 3,5 Mkr för 2017 
respektive 3,1 Mkr för 2016.) Intäkter i form av 
testamentsmedel uppgick till 1,4 Mkr.

De medel som influtit är en stor gåva från Gud – 
att förvalta väl. De har använts i Guds rikes tjänst 
i det uppdrag som världens Frälsare, Jesus Kristus, 
själv gett till sina lärjungar. Det är en stor glädje alla 
dagar att stå med i det arbetet, i vår älskade Herres 
egen mission.

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

Missionsledarens berättelse

Paulus ord om drivkraften läser jag både som 
ett faktum och som en bön. Det är verkligen 

Kristus och hans kärlek som gör vår och all mis-
sionsverksamhet möjlig. Utan hans kärlek vore vi 
ingenting, åstadkom vi ingenting och tjänade våra 
ansträngningar ingenting till. Men med Kristi kär-
lek så gäller det att ingenting blir omöjligt. Därför 
är det också min bön att det verkligen ska få vara så 
i vårt arbete och i vår förkunnelse. Må Kristi kärlek 
driva oss! 

När jag tänker tillbaka på år 2017 är det tre min-
nesbilder som framträder. De är alla från somma-
ren.

Den första minnesbilden skulle kunna beskrivas 
som att det handlar om gudstjänstglädje på ståplats-
läktaren. Under pingsthelgen höll ELM årskonfe-
rens i Stockholm. Förr var årsmötet alltid förlagt 
till Stockholm, men sedan drygt tio år flyttar det 
mellan olika platser i landet. Men nu var vi tillbaka i 
Stockholm och de flesta samlingar hölls i Rosenius-
kyrkan. Vid pingstdagens gudstjänst fylldes kyrkan 
till sista plats och en gammal medlem i Rosenius-
föreningen konstaterade att han aldrig sett kyrkan 
så full. Under största delen av gudstjänsten stod jag 
långt uppe på läktaren. 

Det var en välsignad stund. Att få sjunga till Guds 
ära, att få höra hans Ord och vända sig till Honom 
i bön, samtidigt som jag kunde se ut över så många 
människor som var där i samma ärende. Att se de 
många unga vuxna som i Roseniuskyrkan funnit 
ett andligt hem i Stockholm, att se missionsvänner 
tillresta från norr och söder, att se gamla kämpar 
falla på knä vid nattvardsbordet. Det var en stund 
med Gud och hans vänskap, hans Ande och Ord, 
samt syskons gemenskap och nådens bord. Det gav 
tröst inför framtiden.

Min andra minnesbild från den regniga somma-
ren 2017 är från ELM Syds sommarmöte i Lund. 
Detta år var ELMs informationspass om utlands-
missionen förlagd till söndageftermiddag. Vi var 
några som skulle medverka som samlades bakom 

Missionsledarens berättelse
Kristi kärlek driver oss, för vi är övertygade om att en har dött för alla … (2 Kor. 5:14)

talarstolen några minuter innan vi gick upp. Äntli-
gen skulle vi få berätta om nya missionärer – famil-
jen Unosson med utresa planerad under år 2018 – 
och om två onådda folkgrupper som vi ville utreda 
ytterligare för att utröna vart Herren kallar oss. Mis-
sionsuppdraget gäller ännu och betydelsen av att 
många är med och bär i bön kan inte överskattas.

Den tredje minnesbilden härrör från slutet av 
sommaren när ELM tillsammans med Exodus 
Resor arrangerade en fortbildningsresa i Martin 
Luthers fotspår för våra predikanter. Tidpunkten 
hade förstås att göra med att år 2017 hade det gått 
ett halvt millenium sedan startpunkten för reforma-
tionen. Vi var knappt tjugo deltagare i resan och det 
blev fin gemenskap med många goda samtal längs 
vägarna och upplevelser på historiska platser. Ett 
minne som fastnat i mitt minne var dock när jag 
ensam letade efter något ställe där jag kunde köpa 
kaffe och glass i Luthers födelsestad Eisleben. Jag 
gick förbi ett par caféer, men så såg jag ett ställe som 
såg väldigt trevligt ut. Jag gick in och beställde ”Eine 
Tasse Kaffe” och försökte förklara att jag också ville 
ha glass. Men min klena skoltyska, och min brist 
på kroppsspråk och fantasi, gjorde att jag slog till 
reträtt och nöjde mig utan glass. 

Efteråt grämde det mig. Hur svårt kan det vara 
att beställa glass just i Eisleben, ett ortsnamn som 
skulle kunna översättas ”glass-liv”? På torget utan-
för caféet står Martin Luther staty med en bibel i sin 
famn. Kanske var det Luthers största bedrift att han 
så ihärdigt verkade för att Guds ord skulle ut till folk 
på deras modersmål. Jag behöver inte lära mig något 
främmande språk för att höra eller läsa Guds ord. 
Tack Luther! Och jag fylls också av tacksamhet över 
att jag inte heller behöver tvivla på att Gud förstår 
mina böner. Hur fumligt formulerade de än är, så 
hör och förstår han. 

År 2017 var för ELM förstås så mycket mer än en 
sommar. Redan i januari ordnades en missionsfest 
i Åstorps lutherska missionshus då Rebecka och 
Henrik Andersson välsignades inför ett arbetsår i 
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Erik J Andersson
missionsledare

Örkelljunga

Chiclayo, Peru. Två gånger har vi haft gäster från 
Etiopiens evangelisk-lutherska kyrka och Mis-
sionssekreterarna med flera har också gjort besök i 
Kenya, Etiopien och Peru. På personalsidan har vi 
haft samma bemanning som under föregående år, 
men med tre månaders föräldraledighet för Fredrik 
Smetana, sverigemissionssekreterare, och en lika 
lång studieperiod för undertecknad. 

Verksamhet i Sverige

Nämnden för Mission i Sverige (MIS)
”Skriften säger: Ingen som tror på honom ska stå där med skam Här är ingen skillnad mellan jude 
och grek. Alla har samme Herre, och han ger av sin rikedom till alla som åkallar honom. 
Var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. 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! Men alla 
ville inte rätta sig efter evangeliet. Jesaja säger: Herre, vem trodde vår predikan? Alltså kommer 
tron av predikan och predikan genom Kristi ord.” – Rom 10

Om människor ska kunna komma till en levande 
tro på Kristus krävs det att de nås av det goda 

budskapet. För det krävs missionärer, predikanter 
och kristna människor som på olika sätt delar med 
sig av sin tro.

Martin Luther understryker detta i sin kommen-
tar till Romarbrevet:

I uttrycket ”de som förkunnar det goda budskapet” 
uttrycker Anden något mer än det vi har indikerat 
i orden och det är det faktum att ”frid” och ”gott 
budskap” inte hör till de saker som är synliga enligt 
världens sätt att se, för de är så ”gömda” att det inte 
[kan] proklameras utom genom Ordet och mottags 
inte, utom genom tron […] ”fötter” kan tas i en bok-
stavlig mening nämligen så, att predikanter med det 
goda budskapet kommer är något efterlängtat för 
de som torteras av synd och dåligt samvete…” (LW 
25:416f )

Om vi ska kunna nå ut med budskapet om Jesus till 
människor runt oss krävs det att Ordet får fötter, 
också i vårt land – missionslandet Sverige. Det är 
nu vi har möjlighet att vittna på olika sätt – vittna 
om det som inte annars är uppenbart för människor 
i dagens Sverige: frälsningen, friden och hoppet 
genom Jesus Kristus och hans verk för oss.

MIS Verksamhetsområden
Nämnden för Mission i Sverige (MIS) ansvarar för 
ELMs verksamhet i Sverige.

MIS har en rad olika verksamhets- och ansvars-
områden som anges av såväl nämndens arbetsord-
ning som aktuella frågeställningar. 

ELM har haft följande anställda för arbetet i Sverige 
under året:
• Missionssekreterare för Sverige, Fredrik Smetana 

(50%) (tjänstledig aug–okt)
• Missionsledare Erik J Andersson (tjänstledig 

okt–dec)
• Markus Hector, ELM Malmö (20%)

Arbetet med befintliga föreningar utförs i stor grad 
av regionala organisationer och MIS önskar både att 
bidra till att utveckla och stärka existerande verk-
samhet, 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.

MIS har under året svarat på missionsutma-
ningen genom att utrusta rörelsens predikanter och 
kalla nya predikanter samt haft ytterligare fokus på 
nyplantering av gemenskaper, satsat medel för ung-
domsverksamhet i Norrland samt mycket annat.

Det är med ödmjukhet och tacksamhet som MIS 
ser tillbaka på allt det goda som Herren lät oss göra 
föregående år och på alla de människor som på olika 
sätt brinner för Jesus och mission och som låter sitt 
engagemang ”brinna” i ELM. Alla insatser kan inte 
rymmas i en årsberättelse, men det arbete som gav 
frukt var det som Herren gav oss nåd att utföra. 
Därför är det främst till Honom vi ser med tack-
samhet för nåden att verka i missionslandet Sverige.

Under 2017 har nämnden bestått av Per Anders 
Einarsson, Per Henriksson, Sofia Sundberg, Nils 
Larsson, Erik J Andersson, Elisabeth Wallgren, 
Miriam Göransson, Jeremia Hector, Lars Göran 
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Brandt, Bo-Göran Fjällström, Christina Nilsson 
och Fredrik Smetana (adj.sekr).

Nämnden sammanträdde vid tre tillfällen, varav 
ett över telefon.

Predikanter/predikantutbildning
MIS har, tillsammans med lärorådet, ansvar för 
utbildning av ELMs predikanter och att kalla och 
rusta predikanter är en avgörande viktig del av vår 
rörelses verksamhet. Guds Ord och undervisning 
behöver ”fötter” också i vår tid. Utan Guds Ords 
predikan dör kristenlivet och engagemanget för 
mission och utan Guds Ords predikan kan männ-
iskor aldrig lära känna Jesus som sin räddare och 
Herre.

Kommittén för predikantutbildning planerar 
och arrangerar predikantdagar. Kommittén bestod 
under 2017 av Fredrik Smetana, Anders Månsson 
samt Samuel Bengtsson. Under 2017 ordnades pre-
dikantdagar på Fridhem i januari och Strandhem i 
mars med teman från den tredje trosartikeln. Gun-
nar Johnstad från Bergen, Norge undervisade och 
på Strandhem undervisade även Fredrik Brosché, 
Göteborg, över ämnet ”Pallar predikanten” och 
missionsledare Erik J Andersson hade ett profilfö-
redrag: ”predikant nu och framöver”.

Predikanterna Fride Månsson och Bertil Hen-
riksson har fått hembud under året samt Arnold 
Berglund som på senare år åter deltagit i prediko-
verksamheten i Piteå.

Skol- och ungdomspastor, ELM-Nord
Som ungdomspastor i region Nord, då mest i 
Umeå- och Vännäs-området, har jag framförallt 
ansvar för ungdomsgruppen i Vännäs och hjälper 
till med andra frågor som rör ungdomsarbete i 
regionen; lärjungaskola i Umeå, Alphakurser, läger, 
förkunnelse och liknande. 
Som skolpastor är min uppgift att vara tillgänglig 
på gymnasiet Liljaskolan i Vännäs och samtala med 
dem jag möter. Jag önskar att bli en allt mer tydlig 
del av den vardag som präglar både elever och per-
sonal på skolan. Kombinationen mellan dessa tjäns-
ter ger en spännande och givande kombination av 
arbetsfält där jag har förmånen att träffa ungdomar 
på fler arenor än innanför kyrkans väggar.

Liljaskolan har omkring 600 elever och erbjuder 

nu åtta gymnasieprogram och har dessutom fem 
introduktionsprogram, utökat lärlingsprogram, 
idrottsutbildningar mm. Under en skoldag är både 
svetsen, traktorn, snowboarden och datorn igång 
och det är spännande och fascinerande att möta 
människor i olika faser, åldrar och situationer i 
livet. Liljaskolan är en smältdegel av personligheter, 
intressen och kulturer, men en öppet kristen person 
och därtill pastor är dock en ovanlig syn på en gym-
nasieskola. Just därför är det så fantastiskt att jag 
kan tillbringa tid tillsammans med ungdomar och 
personal på ett helt vanligt gymnasium och dela var-
dagen med alla dess utmaningar och glädjeämnen. 

Ungdomar kan ofta ha en ganska dyster syn på 
framtiden och känna stor hopplöshet.

Detta kännetecknar inte minst och förstärks hos 
de ungdomar som flytt från krig, familj och kon-
flikter.

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. Jesus 
är den som kan ge verklig framtid och hopp in i de 
ungdomars liv som jag möter, både i och utanför 
kyrkan.

Nya gemenskaper
Gemenskapsplantering i Sverige
Utbildningssatsningen ”På nya platser, färdiga, 
Gå!” har bidragit till att sätta ytterligare fokus på 
missionsutmaningarna i vårt land inom vår rörelse 
och insikten om att Sverige är ett missionsland. 
Med glädje ser vi att Sverige som missionsland blir 
viktigare för ELMare i stort. Det är inte ett självän-
damål att ELM växer i Sverige, men för ELM är det 
viktigt att finnas där människor befinner sig för att 
möta dem med budskapet om Jesus – att vara Guds 
Ords fötter innan det är för sent. 

I dagens Sverige befinner sig majoriteten av 

befolkningen i städer, som blir ett naturligt sats-
ningsområde.

Under hösten arrangerades därför missionsmö-
ten med förkunnelse och missionsinformation 
i Göteborg och under senhösten arrangerades en 
uppskattad temadag om gemenskapsplantering i 
Malmö med besök av Claus Grønbæk från Køben-
havnerkirken, Köpenhamn.

Fredrik Smetana

Betlehemskyrkan i Malmö
2017 var året då Betlehemskyrkan skulle börja stå 
på egna ben efter nystarten i januari året innan. 

Vi medlemmar har fördelat ansvaret mellan oss 
och hjälpts åt med planering och genomförande av 
gudstjänster och verksamhet. Undertecknad och 
Anders Ek har varit anställda på tjugo procent var-
dera och Evans Amoah har haft tjänst som vaktmäs-
tare på femton procent. Under våren har vi också 
haft förmånen att få ha fyra ungdomsledare place-

rade i Malmö. De har arbetat både inåt i föreningen 
och utåt mot människor i vår stad genom att bland 
annat nätverka, bjuda på kaffe och prata med folk 
på stan, gå ut på fredagskvällarna tillsammans med 
Street church samt genom att vara kamratstödjare 
på en skola och att prata svenska med SFI-elever vid 
Hyllie Parks folkhögskola. 

Under året har vi, förutom gudstjänster, haft 
gemenskapskvällar och utfärder, bjudit in till 
öppna föreläsningar om reformatorisk teologi och 
om gudstjänsten och dess moment, samt haft en 
mycket trevlig föreningshelg på Breanäs missions-
gård. Under senhösten började Anders Ek även 
bjuda in till torsdagssamlingar för unga vuxna 
med bibelstudium, lovsång och umgänge på stan. 
I november var vi arrangerande förening när ELM 
bjöd in till den högintressanta temadagen: ”Här 
och nu! Nyplantering i Sverige.”

Det råder inte full enighet i ELM Malmö om 
när och hur gudstjänsterna på söndagarna ska firas 
och under 2017 framkom det tydligt att enskilda 

Fredrik Smetana vid temadag i Malmö Claus Grønbæk föreläser vid temadag i Malmö
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ELMs tidningsnämnd ger ut tidningarna Till Liv, 
Begrunda och Droppen. Den har också ansvar 

för verksamheten i den grafiska designbyrån Design 
för livet ägd av BV-förlag och ELM-BV. Under 
2017 har nämnden bestått av Mattias Sjödahl 
(ordf. första halvåret), Carl-Johan Stenlund (första 
halvåret), Mats Lundin, Bengt Göransson, Maria 
Nilsson, Gunnel Gustavsson (ordförande andra 
halvåret). Emelie Svensson kom ny andra halvåret. 
En vakant plats finns för andra halvåret. Ett varmt 
tack till Mattias och Carl-Johan för deras insatser i 
nämnden. 

Till Liv
Under året har Markus Hector arbetat som redak-
tör för Till Liv och Stefan Nyholm som biträdande 
redaktör. Redaktionsrådet har bestått av Erik J 
Andersson och Daniel Hermansson. Därutöver 
ingick även Caroline Petersson fram till slutet av 
sommaren och Malin Henningsson från december 
månads ingång.

Erik J Andersson har varit ansvarig utgivare för 
Till Liv och Begrunda och Isak Engström, Design 
för livet, har ansvarat för den grafiska formgiv-
ningen. Till Liv har haft två redaktionsmöten, ett 
på Missionsgården Strandhem i januari och ett på 
Hjelmserydsstiftelsen i augusti. Redaktionsrådet 
har dessutom telefonmöte inför varje nummers 
utgivning. Tidningen har utkommit med 12 num-
mer under 2017, varav ett dubbelnummer och 
ett tunnare och 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 redak-
tionen och nämnden som delade ut tidningar under 
Bok- och biblioteksmässan i Göteborg i september.

Den övergripande målsättningen för redaktio-
nens arbete 2017 har varit att i undervisningsar-
tiklar och reportage/intervjuer lyfta fram evangeliet 
om Jesus Kristus och kallelsen att följa honom. Att 
det var 500 år sedan reformationen inleddes upp-
märksammades genom en artikelserie i elva delar 
om olika aspekter av reformationen och tips på 
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läsning om den protestantiska tron. I själavårds-
artiklar har flera konkreta frågeställningar berörts. 
Redaktionen har fått signaler om att många haft 
glädje av att läsa dem. Bland annat har vi publice-
rat artiklar om kommunikation och om att hantera 
motgångar och sjukdom. Bland intervjuerna kan 
nämnas ett samtal med två präster om lidandet och 
döden, ett samtal med Magnus Hagström och Tim 
Heule om karismatik samt en intervju med prästen 
Lars-Åke Nilsson inför hans pensionering. Utöver 
detta har Till Liv publicerat artiklar som behandlat 
allt ifrån demokrati och kyrkovalet till att undervisa 
om änglar, nattvarden och evangelisation. ELMs 
informatör Stefan Nyholm har ansvarat för att olika 
skribenter inkommit med allsidig information från 
missionsfälten.

2017 var i övrigt året då Till Liv fyllde 20 år som 
tidning. Det uppmärksammades med en artikel 
i januarinumret. Under 2017 fick vi också, efter 
ett stort arbete av såväl Isak Engström som Stefan 

Verksamhet i Sverige

medlemmar drabbas av de förändringar som gjorts. 
Detta är naturligtvis att beklaga men ändå beslöt 
föreningen vid årsmötet 2017 med stor majoritet 
att fortsätta nystarten som dittills. Vi är tacksamma 
att Betlehemskyrkan lyckats undvika nedläggning 
och vill fortsätta att be och arbeta på att vår förening 
ska få växa och blomstra på nytt. Det har varit en 
glädje för oss som varit engagerade under 2017 att 
få dela den goda gemenskapen och få byggas upp 
av Guds ord. 

Markus Hector

Amani
Amani började 2013, då freds- och försonings-
konceptet översattes och anpassades till svensk 
kontext. Det har genomförts 10 workshops i olika 
ELM-föreningar samt en temahelg för ELMs pre-
dikanter och ytterligare en workshop i SLEF-regi 
i Vasa. Arbetet har från första början inneburit 
att teamet fått ta steg under bön och lita på Guds 
suveräna tajming. Under 2017 har arbetet legat 
mer eller mindre stilla. Några trevande försök 
att återuppta kontakt med några föreningar som 
tidigare visat intresse för en workshop har inte lett 
vidare. Vi litar på Guds ledning även i detta. Han 
ser en större bild än vi. Han är större. 

Därför har Amani-teamet i samråd med MIS 
beslutat att avsluta arbetet med Amani i dess nuva-
rande form. Sista led i arbetet blir att få materialet 
återöversatt och tillgängligt, detta arbete återstår 
fortfarande. 

Under perioder då vi har genomfört workshops 
med en viss frekvens märkte vi att ”vi är i det” på ett 
annat sätt än på senaste tiden och det känns som ett 
klokt beslut att lägga konceptet på hyllan. När detta 
är sagt, så vet de flesta kanske hur det är att hitta en 
låda på en hylla i garderoben, ta fram den, damma 
av den och minnas eller till och med plocka fram 
sakerna igen. Det kan också hända med Amani. 

Vilka är våra erfarenheter efter fyra år med 
Amani? Vi minns framför allt Guds agerande i varje 
särskild förening och sammanhang samt mötet 
mellan Jesus som smärtbärare och syndabärare och 
den enskilde individen. Vi minns de konstellationer 
av människor som inför en helg har kunnat ge 
anledning till oro, men ändå har fallit ut så väl. I 
teamet bär vi med oss de många vittnesbörd vi har 
hört efter helgerna. Man blir ödmjuk och tacksam 
– och helt övertygad om att verket är Guds. För vi 
hade aldrig kunnat arrangera, planera eller påverka 
de upptäckter som har gjorts, de stärkta syskonband 
som växt fram eller de inre helanden som har skett 
i individer och föreningar. 

Har vi önskat att vi nått ut till ännu fler i ELM? 
Ja. Har vi önskat att vi nått utanför ELM? Kanske. 

Är vi besvikna över hur arbetet med Amani blev? 
Nej, på inget sätt. Det har varit krävande men oer-
hört givande att få stå med i Amani-arbetet genom 
åren. Den välsignelse som vi fått se och ta del av i 
egna och andras liv genom detta arbete är svår att 
sätta ord på, men det kanske kan beskrivas med en 
av nyckelverserna i Amani-konceptet, där Jesus 
säger: Jag har kommit för att de ska ha liv, och liv 
i överflöd. Guds överflödande nåd har fått skapa 
nytt liv i gamla sanningar, nytt liv i relationer, nytt 
liv i människors inre. Amani är swahili och bety-
der fred eller frid och med den känslan avslutar vi 
Amani-arbetet med utgången av 2017. Tills nästa 
gång behovet uppstår. Vi tackar för all förbön och 
för förtroendet som visats oss. 

Amani-teamet: Pernilla Arvidsson, Nisse Larsson, Per 
Anders Einarsson och Benedikte Nilsson. 
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Nyholm, äntligen lanserat en ny hemsida. Man 
kan nu enkelt hitta tidigare publicerade artiklar 
på www.tillliv.se och vi försöker via sociala medier 
länka till en del av det vi fortlöpande publicerar.

Eva Henriksson har fortsatt med en värdefull 
korrekturläsning. Rebecka Carlsson är prenumera-
tionsansvarig för såväl Till Liv som Begrunda. Ing-
rid och Arthur Einarsson har också under 2017 läst 
in samtliga nummer på CD med mp3-filer. Antalet 
CD-prenumeranter har varierat. Under året var det 
som mest uppe i 9 ex. 

Det totala antalet exemplar av Till Liv som gick 
ut i december var 1234, antalet prenumeranter var 
1156. Antalet prenumeranter av Begrunda var 298 
i slutet av året. 16 personer prenumererar på PDF-
tidningen. 

Markus Hector 
redaktör Till Liv

Begrunda
Begrunda är Till Livs fördjupningsbilaga och har 
även 2017 kommit ut med två nr. Peter Henrys-
son har, liksom tidigare, varit redaktör och i redak-
tionsrådet har även ingått Anders Månsson, Ängel-
holm och Daniel Ringdahl, Stockholm. Anders Ek, 
Malmö har varit redaktionsassistent. 

Under reformationsjubileumsåret 2017 har 
Begrunda publicerat flera artiklar som aktualiserar 
arvet från Luther. Vi har ställt frågan vad som skil-
jer en luthersk och reformatorisk syn på skrift och 
kanon ifrån en romersk-katolsk. Vi har påmint om 
den lutherska kallelseläran och försökt illustrera vil-
ken genomgripande och civilisatorisk kraft Bibelns 
ord i vanliga människors händer har utgjort under 
särskilt de senaste femhundra åren i Väst. Även det 
nära förhållandet i luthersk teologi mellan Anden 
och Ordet har behandlats.

För ett missionssällskap i den protestantiska tra-
ditionen pockar frågan om Luthers syn på mission 
på uppmärksamhet med hänsyn till att luthersk 
mission egentligen inleds först vid 1700-talets bör-
jan. En artikel av missionsledaren Erik J Andersson, 
avhandlar den centrala frågan. Flera andra artiklar 
har publicerats på missionstemat – om var vi fin-
ner det temat i Gamla testamentet liksom om den 
ekonomiska sidan av mission. 

Uppgiften har varit och är att i vår känslofixerade 
och subjektiviserade tid bevara ett andligt och intel-
lektuellt arv med både objektiva sanningsanspråk 
och historisk förankring. Men det är också viktigt 
att påminna om betydelsen av vårt personliga ställ-
ningstagande och mottagande av de Guds gåvor 
som erbjuds hela världen – för att de ska bli till 
bestående glädje för oss. 

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 männis-
kans höghet och värdighet som hennes ondska och 
fördärv. 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 – 
om än med större fördröjning än önskvärt. På Till 
Livs hemsida finns ett omfattande arkiv med äldre 
artiklar ur Begrunda.

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 berät-
telser, reportage, andakter och klurigheter vill tid-
ningen visa på en Frälsare som är lika levande nu 
som för 2000 år sedan. Förutom de fasta inslagen 
ges plats för olika teman som spännande nya föl-
jetonger, undervisningsmaterialen Fader vår och 
Trosbekännelsen, tävlingar, miniintervjuer, m.m. 
Under 2017 har 18 nummer av Droppen utkom-
mit varav julnumret är mer omfattande. Vi gläds 
över att Droppens julnummer Julens gåva för tredje 
året i rad är utsåld och får bred spridning i olika 
kristna sammanhang. 

Många ideella krafter har bidragit med nyskrivna 
texter, färgglada illustrationer, foton, pyssel, repor-
tage m.m. Tack vare detta blir tidningen varierad 
och kreativ. Under året har Inese P. Johansson 
varit redaktör och grafisk formgivare, med Henny 
Johansson som redaktionsassistent. Redaktions-
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rådet har bestått av Regina Svensson, Rose-
Marie Westmark och Carolina Henriksson. Regina 
Svensson har varit ansvarig utgivare och Ingrid 
Einarsson har ansvarat för prenumerationsärenden. 

Våren 2017 fick Droppen en ny hemsida. Nu när 
Droppens namn har fått bredare publicitet känns det 
viktigare än någonsin att fortsätta sprida informa-
tion 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 påbörjat arbetet med en ny andakts-
bok för barn. Vi ska samla in, välja ur befintliga 
andakter i Droppen eller beställa av skribenter till 
366 andakter som följer kyrkoåret. 

Droppen har varit representerad på bok-mässan 
i Göteborg, sommarmöten, Oas-mötet och andra 
mötesplatser.  

Inese P Johansson 
redaktör Droppen

Design för Livet
Design för Livet är en designbyrå med kvalitet som 
finns under takåsarna i centrala Lund. Produktio-
nen består av formgivning av böcker, foldrar, visit-
kort, affischer, cd-konvolut, webbsidor med mera. 
Vi satsar på det personliga mötet med kunden och 
arbetar energiskt på att få bästa resultatet på slutpro-
dukten. 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. Isak arbetar med Till Liv, Begrunda, 

Breanäs Missionsgård med flera. Därutöver har vi 
som uppdragsgivare bland annat interna uppdrags-
givare som BV-Förlag, ELM (t. ex.denna årsberät-
telsebok), ELU, missionsgårdarna och missionsför-
eningar, samt externa uppdragsgivare som Studie-
förbundet Bilda, Församlingsfakulteten, Sliqhaq, 
KRIS och diverse församlingar över landet. Besök 
gärna Design för Livets hemsida på www.designfor-
livet.se. Det går även bra att följa Design för livet 
på Facebook. 

Isak Engström formgivare Design för livet

Tidningsnämnden
Tidningsnämnden har haft 5 protokollförda sam-
manträden under året. Personalansvar, ekonomi, 
ledning av verksamheten på Design för livet, och 
PR är liksom tidigare viktiga uppgifter för nämn-
den. Tidningsnämnden har även under 2017 haft 
en prova på prenumeration på Till Liv. Tidnings-
nämnden hoppas och ber att det ska bli ännu fler 
tidningsläsare som läser våra värdefulla tidningar i 
pappersform eller digitalt.

Sammanställt av Gunnel Gustavsson
ordförande i tidningsnämnden

Verksamhet i Sverige
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Ännu ett år har vi lagt bakom oss. För bokför-
laget det 102:a. Ett år som firats som refor-

mationsåret 500 år efter det Martin Luther spikade 
upp teserna i Wittenberg 1517. En hel del böcker 
har sålts med anknytning till jubileumsfirandet, och 
med Luther som central lärofader. Daniel Ringdahl 
skrev en mycket omtyckt och intressant samman-
ställning av händelserna kring reformationen. ”Inte 
så bara” tryckte vi i 1000 ex. och har sålt huvudde-
len av upplagen under året. 

”Ord för dagen” med kortandakter av M. Luther 
gav vi också ut i ny reviderad upplaga. Den tryck-
tes i 800 ex. och nästan halva upplagan är såld. 
Daniel Ringdahl har också skrivit” Inte rädda men 
beredda”. En bibelstudiebok över 1:a Petri brev 
kom ut under hösten.

Roseniusåret (2016) var ett uppsving för all vår 
produktion av C.O. Rosenius och försäljningen 
av dessa böcker har varit god även 2017. Husan-
daktsboken tog slut och ny upplaga har tryckts med 
lite korrigeringar. Även andaktsboken Ledljus har 
tryckts om i 600 ex. Den köps fortfarande av gan-
ska många församlingar till konfirmander. Till Livs 
almanacka ”Herren har tänkt på dig” har förlaget 
tryckt och sålt under hösten.

1 september var vi som vanligt på bokmässan i 
Göteborg och knöt en del nya och gamla kontak-
ter. En tradition som kan ha betydelse för hela vår 
rörelse.

Försäljningen har varit ganska god och många 
har lagt många timmar på att sprida våra och andra 

BV-Förlag
kristna förlags böcker. Glädjande är att vi säljer en 
hel del biblar.

Birgit Andertun på Fridhem, Ing-Britt Sjö-
dahl och Bente Unosson på Strandhem, Ingegerd 
Johansson och Jens Lunnergård i Stockholm har 
arbetat som volontärer liksom många olika perso-
ner som hjälpt undertecknad i Helsingborg. Ansva-
riga för boklådorna på olika platser ute i landet har 
i stor utsträckning lyft upp försäljningen. Vi har 
också haft försäljning vid påskläger på Kornhill i 
Halmstad och ELM Syds sommarmöte i Lund och 
några tältmöten. Bolagsstämman var i Stockholm i 
början av juni i samband med ELMs årsmöte.

Styrelsen har bestått av ledamöterna Erik J 
Andersson ordf, Jens Lunnergård sekr, Johanna 
Nyholm Skoglund v.VD, Ingegerd Johansson och 
Gunnar Davidsson och ersättarna Adam Davidsson 
och Daniel Karlsson.

Styrelsen har haft 5 sammanträden under året.
Johan Svensson (JLE konsult) har haft hand om 

ekonomin. Resultaträkningen visar ett litet plus för 
2017.

Tack alla ni missionsvänner för ert stöd och för 
förbön! Gud välsigne er!

Verksamhet i Sverige Verksamhet i Sverige

Er broder i Herren 
Nils-Göran Nilsson VD 

I oktober år 1517 tog en augustinermunk verksam 
som lärare vid ett nystartat universitet i den tyska 

staden Wittenberg mod till sig och offentliggjorde 
95 diskussionspunkter som berörde en rad missför-
hållanden i den katolska kyrkan. Traditionen säger 
att munken, vid namn Martin Luther, spikade upp 
dokumentet med de 95 teserna på en av portarna till 
slotts- och universitetskyrkan i Wittenberg den 31 
oktober 1517. Detta ses som starten på det omväl-
vande händelseförlopp som kallas reformationen. Det 
förändrade inte bara den kristna kyrkan, utan också 
hela Europa på ett sätt som fortfarande tydligt kan 
iakttas på en rad områden, som politik, geografi, kul-
tur och, förstås, religion.

Mycket av det som åstadkoms under reformatio-
nen är värt att minnas och att firas, men kanske vik-
tigast av allt är hur Bibelns budskap om människans 
frälsning och om den rättfärdighet Gud erbjuder 
genom Jesus Kristus, på nytt tydligt kom att predikas 
över stora delar av världen. 

Under jubileumsåret 2017 uppmärksammades 
reformationen och dess följder i ELMs publikatio-
ner. I Till Liv fanns det reformationsartiklar i årets 
alla nummer och Begrunda erbjöd fördjupning. 
På BV-Förlag utkom den språkligt uppdaterade 
andaktsboken Ord för dagen samt Daniel Ringdahls 
debutbok Inte så bara – om reformationen och att vara 
evangelisk-luthersk kristen, vilken fick ett gott motta-
gande och presenterades bl.a. på Bok- & Biblioteks-
mässan i Göteborg.

ELMs årskonferens i början av juni hölls i Stock-
holm under temat Det omformande Ordet. Reforma-
tionsjubileet präglade programmet och stod särskilt i 
centrum under konferensens sista dag. Olika sidor av 
reformationen och dess efterverkningar lyftes fram i 
föredrag av pastor Magnus Persson, teologie doktor 
Rune Imberg, missionssekreterare Fredrik Smetana, 
predikanterna Daniel Ringdahl och Peter Henrysson 
samt undertecknad. 500-årsjubileet uppmärksam-
mades också på missionsgårdarna och i lokala fören-
ingar med föredrag och temadagar.

I augusti inbjöds ELMs predikanter att delta i en 
fortbildningsresa i Luthers fotspår. Resan genomför-
des i samarbete med Exodus Resor och med prosten 

Anders Reinholdsson som kunnig guide och kaplan. 
Vi fick besöka Martin Luthers födelsehus och dop-
kyrka i Eisleben, staden Erfurt där han studerade och 
gick i kloster, slottet Wartburg där Luther gömde sig 
och översatte stora delar av Bibeln samt Wittenberg 
där reformationen startade och där familjen Luther 
växte och verkade. Resan gav goda tillfällen för 
samtal och uppbyggelse. Peter Henrysson, Gunnar 
Davidsson och undertecknad bidrog med föredrag 
kopplade till reformationen.

Flera av aktiviteterna under jubileumsåret initiera-
des och planerades av en arbetsgrupp, bestående av 
Gunnar Davidsson, Lars G. Brandt, Peter Henrys-
son och Jens Lunnergård, som styrelsen tillsatt under 
2016.

Reformationen – ja, må den leva

Erik J Andersson
missionsledare

Örkelljunga

500
1517–2017

REFORMATIONEN
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Året på bibelskolan har inneburit två stora klas-
ser, mer än det vi är vana vid. Under våren hade 

vi 25 deltagare och på hösten började 28 deltagare 
på kursen. Vi är tacksamma för det förtroende dessa 
unga människor ger skolan och den stora välsignelse 
Gud visar oss. 

För att möta ansökningstrycket har vi fått söka 
samarbete med ytterligare en folkhögskola och 
har nu våra elever registrerade på Glimåkra folk-
högskola och Sundsgårdens folkhögskola. Båda 
dessa skolor har en evangelisk-luthersk grund i sina 
stadgar och uppskattar att det finns en bibellinje i 
anslutning till deras verksamhet. Vad gäller rekry-
tering, kursupplägg och den dominerande delen 
av ekonomin är vi dock självständiga. Beträffande 
ekonomi är vi istället beroende av våra trogna gåvo-
givare som är både privatpersoner och huvudorga-
nisationerna inom ELM-sfären. 

Genom kurser med så många deltagare har vår 
lilla missionsorganisation fått ett väldigt stort pund 
att förvalta. Istället för att gräva ner det har vi valt att 
omsätta det genom att vara tydliga med den bibel-
tillit som finns i ELM. Vi upplever en hunger bland 
våra deltagare efter att få en gedigen bibelkunskap 
eftersom den är så svag i mycket av dagens kristen-
het. Vi tror att Bibeln måste studeras i ett socialt 
sammanhang där livets alla delar finns med och till-
sammans med lärarna som har en daglig närvaro. 
Detta innebär kostnader men är en god investering. 
Internatet, de gemensamma måltiderna och dagens 
andakter är ovärderliga tillgångar. Med själavårds-

Strandhems bibel- och 
lärjungaskola (BoL)

samtal, missionsresa och seniorakademier prövas 
trons innehåll mot den egna självuppfattningen. 
Bibelordet kallar deltagarna både till omvändelse 
och nya goda vanor och referenser. Vi önskar att 
många av dem ska rustas med en evangelisk frihet 
och betjäna svensk kristenhet långt utanför våra 
egna led. Vi är glada när vi får se många tidigare 
deltagare som gör just detta. Vi ber och arbetar för-
beredande för en väckelse i Sverige. 

Sommaren 2017 gick Lars-Åke Nilsson i pen-
sion. Han har varit en uppskattad och trogen lärare 
i 40 år. Lärarlaget består nu av Daniel Engelbrekt 
(kursföreståndare), Magnus Hagström och Birgitte 
Olsen. Ett välkommet tillskott från och med hösten 
2017 är Daniel Lyckander. Owe Johansson har följt 
med på missionsresan till Israel under hösten och 
har vid många tillfällen ingått i lärarlaget även på 
hemmaplan för att täcka upp vid hög belastning, 
lärares sjukdom och föräldraledighet. John Brene-
man håller troget ut med undervisning i själavårds-
ämnet utan att vilja ta hänsyn till pensionsålder. Vi 
är väldigt glada för ett motiverat lärarlag och den 
uppbackning som finns i rörelsen runt bibelskolan. 

Daniel Engelbrekt 
kursföreståndare
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Härliga bibelskolelever i skånskt vinterväder och i samtal och gemenskap. Fotografer: Edvin Nilsson och Mattias Larsson

”Här får jag lära känna Jesus, mig själv, nya vänner och min Bibel på en helt ny nivå. Jag är så 
tacksam för allt som bibelskolan på Strandhem har att erbjuda” 

/ Johannes Elfblad, elev 2017–2018

”Strandhem är en plats där Gud är en naturlig del av vardagen och där jag får lära känna både 
Jesus och mig själv bättre tillsammans med ett gäng som snarare blivit en familj än en klass.”

/Gabriella Petersson, elev 2017–2018
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ELM Nord

Lycksele

Örnsköldsvik

Vännäs

Docksta/Dynäs

Piteå

Skellefteå

UMEÅ

Bara något år efter vårt missionssällskaps till-
komst år 1911 skickades predikanter till norra 

Sverige. Frågan kan ställas med vilka ögon led-
ningen i Stockholm vid den tiden såg på Norrland. 
Något mitt emellan ett missionsfält och en del av 
det egna verksamhetsområdet? Carl Olof Rosenius 
– som avlidit knappt 50 år tidigare – var ju trots allt 
norrlänning. Men så fanns samerna där som nog i 
flera avseenden uppfattades som någonting annor-
lunda. Tidigt dyker också posten ”lappmission” upp 
i redovisningarna. Det företogs också rekognose-
ringsresor i fjällområdet och under några år levde 
tanken på en skola i Tärna för samiska barn.

Basen i BVs norrlandsverksamhet kom dock att 
bli kringresande predikanter i kust- och inlands-
områdena i landskapen Ångermanland och Väs-
terbotten. Flertalet predikanter kom söder ifrån, 
men några var själva norrlänningar. Ganska snart 

Lars Göran Brandt
Ordförande ELM Nord

insåg emellertid ledningen i Stockholm att det 
kostade mycket både i tid och pengar med enbart 
resande förkunnare. Runt år 1920 omstationeras 
därför Sven Erlandsson från sjömans- och soldat-
mission i Karlskrona till Vännäs i Västerbotten. 
Hans verksamhet under tolv år kom att bli direkt 
banbrytande. Andra avgörande insatser gjordes av 
Josef Svensson, både i Norr- och Västerbotten, och 
av Arvid Nore inom Ångermanland.

Idag omkring 100 år senare är bilden starkt för-
ändrad, och ändå inte. Fortfarande ser vi spåren av 
det idoga arbete som – bland flera – pionjärerna 
Sven Erlandsson och Josef Svensson utförde. I 
Vännäs finns missionsgården Fridhem och Vännäs 
evangeliskt lutherska församling. I Umeå – som 
med tiden i hög grad kom att bli Josef Svenssons 
arbetsfält – verkar Umeås evangeliskt lutherska 
församling med Sackeuskyrkan som huvudlokal. 

Ångermanland tillhör de landskap i vårt land som 
under 1900-talet fått vidkännas de kraftigaste 
utflyttningarna med åtföljande befolkningsminsk-
ning och med följd att missionen nästan bokstavligt 
talat dött ut. 

Sällskapets verksamhet var ursprungligen en del 
av Svenska kyrkan. Men de stora avstånden ställde 
särskilda villkor. De s.k. kyrkstäderna i anslutning 
till äldre sockenkyrkor är ett exempel på det. Man 
behövde någonstans att bo under större kyrkhelger 
och uppförde, ofta familjevis, mindre stugor kring 
kyrkan för övernattning. Några kyrkstäder finns 
bevarade, till exempel den vackra Lövångers kyrk-
stad med 117 byggnader. En annan följd av de stora 
avstånden var byabönerna, en enkel gudstjänst ledd 
av en lekman. Det kompletterades senare i många 
byar med särskilda bönhus, inte minst i Västerbot-
ten. Här hade BV en naturlig ingång i gudstjänst-
livet, liksom EFS. Till en del kan det å andra sidan 
ha medverkat till att banden till kyrkan under lång 
tid inte har varit lika starka i norr som på andra håll 
i vårt land.

Idag har verksamheten inom ELM Nord sina 
tydligaste stödjepunkter i församlingarna i Umeå 
och Vännäs, och på missionsgården Fridhem. Från 
Umeå/Vännäs betjänas vängruppen i Skellefteå 
och föreningen i Piteå, liksom en liten gemenskap 

i Lycksele och en gudstjänstfirande grupp i Örn-
sköldsvik. Församlingarna har tillsammans med 
ELM Nord fyra, främst deltidsanställda, präster 
som upprätthåller merparten av verksamheten i 
Ordets tjänst, som förkunnare, sakramentsförval-
tare och själasörjare. Samtliga tjänstgörande präs-
ter är vigda inom Missionsprovinsen. Samtidigt är 
lekmannaverksamheten med predikanter och en 
ungdomsledare fortsatt mycket viktig.

Den bekännelsetrogna evangeliskt lutherska kris-
tenheten i vårt land är trängd, mycket till följd av 
det snabba avfallet inom Svenska kyrkan. Kontak-
ten med andra bekännelsetrogna kretsar utanför 
våra egna sammanhang, på Västkusten, i Norge, 
Finland och Danmark, och i någon liten mån inom 
den laestadianska väckelsen har vuxit i betydelse 
och blivit ytterst värdefull och berikande. 

En fortsatt stor utmaning är att upprätthålla 
ELM Nords geografiska utbredning, inte minst i 
Skellefteå- och Piteåområdet. Det vore långt ifrån 
tillfredsställande om gudstjänstverksamhet upphör 
också i våra större kommuncentra, även om vi kan 
glädjas åt att det sammantagna antalet gudstjänst-
besökare inte minskar, utan snarare ökar.

”Dig vare pris för livets Ord, 
för dopets bad och nådens bord.”

Pastor Gunnar T Andersson döper Noah på missionsgården 
Fridhem
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ELM Syd

ELM Syd är paraplyorganisationen för ELMs för-
eningar i södra Sverige. ELM Syd kan sägas bestå 

av sina medlemsföreningar, men vi vill samtidigt 
vara större än summan av de enskilda föreningarna. 

Visionen för 2025 är:
ELM Syd är ett inspirerande nätverk som tillsam-
mans med våra medlemsföreningar arbetar för att alla 
människor inom vårt verksamhetsområde ska nås av 
budskapet om Jesus Kristus. Våra medlemmar möter 
människor där de är, i kärlek och med Jesus som förebild. 
ELM Syd utgör en tydlig del av Sveriges växande kris-
tenhet, och stödjer nyplantering av kristna gemenskaper.

Sedan visionen antogs har ELM Syd målmedvetet 
arbetat för att länka samman och stödja arbetet i de 
lokala ELM-föreningarna och genom verksamhet 
i egen regi.

Stödet till barnverksamhet är en av ELM Syds 
viktigaste uppgifter. De senaste åren har Kristina 
Runeson arbetat som barnverksamhetsinspiratör 
med bl.a. samordning av barnläger, handledning 

av sommaranställda barnledare och material för 
barnsamlingar. Efter sommaren 2017 avtackades 
hon och efterträddes delvis av Sofia Ödman, som 
arbetar vidare med material för barnverksamhet. 
Trots en vilja till nysatsning från ELM Syd har vi 
inte under 2017 lyckats rekrytera någon ny inspira-
tör för barnverksamheten. Barnverksamheten inom 
ELM Syd bärs av ideella krafter, men för att det ska 
fungera behövs ytterligare stöd och samordning. 
Rekryteringen fortsätter under 2018.

Grunden i all kristen verksamhet är att predika 
evangeliet och sprida det vidare. Lokalföreningar-
nas gudstjänster är kärnan i verksamheten. I mån 
av behov och resurser vill ELM Syd ge inspiration 
och stöd genom t.ex. temadagar och satsningar 
för nyplantering. ELM Syd arbetar sedan några år 
på att etablera stabila gemenskaper i de större stä-
derna. I ELM-föreningen i Malmö leds verksam-
heten numera av en ung gemenskap. ELM Syd har 
under 2017 fortsatt att ge visst ekonomiskt stöd. I 
Helsingborg samverkar ELM Syd med föreningen 
’Nytt Hopp för alla’ med målet att få en gudstjänst-

firande gemenskap etablerad, dit även nysvenska 
gäster i språkcaféet kan hänvisas.

Jonny Bjuremo är sedan 2016 anställd som för-
eningsinspiratör på 50 %. Under 2017 har Jonny 
haft fokus på satsningen i Helsingborg, liksom på 
att stödja och länka samman befintlig verksamhet 
i Blekinge. Kaplan Lars-Åke Nilsson har under 
många år varit en resurs för föreningsverksamheten 
genom bibelundervisning och stöd för nattvardsfi-
rande, och fortsätter nu delvis sitt engagemang på 
ideell basis efter sin pensionering. ELM Syd arrang-
erar också egna predikotillfällen genom tältverk-
samheten, stugmöten och möten på mindre orter.

För att få inspiration i den kristna vardagen är det 
värdefullt att ibland genom stormöten få en extra 
dos av både undervisning och gemenskap. ELM 
Syd arrangerar årligen tre stormöten. Januarimötet 
2017 var traditionsenligt i Hjärsåslilla medan års-
möteshelgen i maj arrangerades i Örkelljunga. Årets 
höjdpunkt var Sommarmötet i Lund på temat ”Det 
är på riktigt”, ett tema som lever kvar i verksamhe-
ten det kommande året.

I många av ELM Syds föreningar bedrivs diako-
nal verksamhet, exempelvis språkcaféer och besöks-
verksamhet. ELM Syd har som mål att uppmuntra 

föreningarna i detta, exempelvis genom möjlighe-
ter till erfarenhetsutbyte. Under 2017 har styrelsen 
tyvärr saknat resurser för detta, men arbetet på Nytt 
Hopp i Helsingborg har fortsatt fått ett omfattande 
ekonomiskt stöd.

Sång och musik är en viktig del av kristen verk-
samhet och ELM Syd. Utskottet ELMus arbete är 
omfattande och beskrivs separat i årsberättelsen.

Genom ELM Syds informationskanaler – hem-
sida, facebook, tidningar och affischering – vill vi 
sprida information om evenemang och löpande 
verksamhet. Vi vill också att hemsidan ska vara en 
plats för inspiration och fördjupning, liksom en 
apologetisk resurs. Under 2017 har bl.a. vår infor-
matör Stefan Nyholm arbetat med uppbyggnad av 
en ny hemsida.

Viktigt för ELM Syd framåt är att verkligen lyssna 
in vad som är viktigast för att visionen ska nås. Vi är 
tacksamma för fortsatt förbön!

   

ELM Syds sommarmöte i Lund. Det stora tältet används också flitigt för sommarens tältverksamhet.
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När styrelsen summerar 2017 gör vi det med 
förhoppningen om att vårt och anställdas 

arbete ska ha fått bära frukt som inneburit att fler 
unga människor fått möta Jesus och fördjupas 
i sin kristna tro. Under det gångna året har ELU 
genomgått flera förändringar på personalfronten. 
Malin Johanneryd avslutade sin tjänst hos ELU 
sommaren 2017 för att påbörja sina studier. Även 
Martin Andersson valde att avsluta sin tjänst vid 
årsskiftet 2017/2018 efter lång och trogen tjänst 
inom ELU. Glädjande var att Oskar Wikdahl 
och Benedicte Artman anslöt till personalgrup-
pen under hösten 2017. Utöver dessa har Jakob 
Andersson och Anders Ek fortsatt arbeta för ELU. 
När vi nu är i början av 2018, står styrelsen inför 
nya spännande utmaningar. Benedicte går under 
våren på föräldraledighet och styrelsen arbetar med 
att tillsätta en vikarie för henne. Ett stort arbete 
pågår med tillsättning av en Verksamhetsledare för 
ELU. Något som styrelsen drömt om att få göra 

Evangelisk Luthersk Mission – Ungdom ELU

Reflektioner årsskiftet 2017–2018

och samtalat om i många år. Styrelsen tror och 
hoppas på att en Verksamhetsledare ska kunna 
driva organisationen ytterligare framåt samt bli 
den naturliga länken mellan styrelse och arbetslag. 
När en organisation som ELU genomgår många 
stora förändringar inom kort tid är det inte utan en 
viss oro men också med en stor förhoppning om att 
Gud får verka i enlighet med sin plan.

ELU har sedan lång tid tillbaka en ledarutbild-
ning knuten till Glimåkra folkhögskola, en ledarut-
bildning som många unga fått glädje av, även ung-
domar från andra organisationer. Under den senaste 
tiden har Martin Andersson varit kursansvarig för 
utbildningen och drivit den tillsammans med de 
andra kollegorna. Till hösten 2018 kommer sty-
relsen att pausa ELUs engagemang och kursansvar 
för utbildningen relaterat till nuvarande personal-
situation. ELU kommer under läsåret 2018/2019 
att utvärdera utbildningen med en förhoppning om 
att utveckla den inför läsåret 2019/2020. 

Under 2017 har liksom tidigare arrangerats läger 
med rekordmånga ungdomar samlade. Detta gläder 
sig styrelse och anställda över! Dock ser vi att svå-
righeterna idag inte handlar om att samla unga till 
lägerveckor utan att möta ungdomarna i vardagen. 

Frida Palm
sekreterare ELU

Solängskolan, Nyårsläger 2017–18.

Det är idag färre ungdomar i ELUs ungdomsgrup-
per än tidigare år. ELU vill vara nära ungdomarna 
mitt i vardagen och det tror styrelse och anställda 
är utmaningen idag. Som ett led i att forma och 
stärka unga kristna ledare har ELU även läsåret 
2017/2018 en grupp ungdomar som går Asken 
utbildningen. Liksom mycket av ELUs verksam-
het så drivs Asken helt av ideella krafter. Styrelse 
och anställda är otroligt tacksamma för allt arbete 
och all tid som läggs ner för att ELU fortsatt ska 
kunna upprätthålla och utveckla den verksamhet 
som finns och inte minst för alla gåvor som kom-
mer in. Styrelsen samtalar kontinuerligt om hur vi 
kan bygga broar till nya platser och nya samarbeten 
samt drömmer om att ELUs fält ska sträcka sig ännu 
längre än vad det gör idag. 
     
   

Skidläger i Tänndalen sportlovet 2018.

Glad gemenskap vid Pulsläger på Strandhem augusti 2017.
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ELMus
ELMus är en del av ELM Syds verksamhet. 
Arbetet leds av en separat kommitté.

I ELMus arbetar vi med att stödja, inspirera och 
uppmuntra till kristen sång och musik inom ELM 

Syd och dess föreningar. För detta finns högstadie-
kören Tripla, barnkörerna Prim Väst och Prim Öst 
samt ungdomskören Canticum. ELMus ordnar 
också sång och musik till ELM Syds sommarmöte 
och övriga möten. ELMus kommitté har träffats 
vid fem tillfällen under året och däremellan har 
planering skett via mail- och telefonkontakter. 
Möten i kommittén har präglats av bön, diskussion 
och planering av det som gruppen har ansett vara 
användbart i Guds rike genom ELM Syds musik-
verksamhet. 

För att inspirera, ordnades i september en dag 
i Hässleholms missionshus. Inbjudna till att leda 
dagen var två musikpedagoger från Helsingborg. 
Dagen riktades till dem som är intresserade av sång 
med barn. Tyvärr blev deltagarantalet för lågt så 
dagen fick ställas in, men vi hoppas kunna åter-
komma.

För att uppmuntra gjordes reklam till att delta 
i körhelgen med Anders Andersson på Vikbolan-
det. Vi bjöd också in samtliga körledare till en träff, 
där de kunde ventilera synpunkter och önskemål 
med körerna. Detta blev också ett tillfälle, för oss 
i ELMus, att tacka för allt det arbete som ledarna 
lägger ner.

Vid sommarmötet i Lund ordnades ”Sång och 
musik i domkyrkan” på lördagskvällen. Andreas 
Giselsson sjöng med Anders Andersson vid pia-
not. Johan Lind ledde den gemensamma sången 
tillsammans med sångare och musiker från Örkel-
ljunga. Komminister Dan Sarkar från Broby 
talade.

Årets julkonsert var i Röke kyrka med mottot 
”Julglädje på riktigt”. Jakob Schastén var mötesle-
dare. Vi fick höra sång av Prim Väst, Prim Öst och 
Tripla. Simon Priebe och Maria Johansson bidrog 
med duettsång. Magnus Hagström från Strand-
hems bibelskola höll en julbetraktelse. 
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Under året har Sofia Olsson slutat som en av 
ledarna för Prim Väst. Hon avtackades vid en fri-
luftsgudstjänst i Mörkhult, där kören medverkade. 
Johanna Yngvesson har börjat som ny ledare och 
Sofia Nilsson och Marta Fjällström är kvar. Ledare 
för Prim Öst är Nilla Borg och Jeanette Johansson, 
med Joakim Borg som pianist. Tripla leds av Corne-
lia Wikdahl samt Emma och Filip Preston.

Mikael Sturesson var ledare för Canticum fram 
till sommaren. Tyvärr lämnade han för andra åta-
ganden. Kören sjöng sista gången i Ekets missions-
hus den 20 juli. Trots annonser och kontakter har 
ingen ny ledare hittats och därför har kören beslutat 
göra ett uppehåll. 

ELMus har under året arbetat fram en policy för 
utlåning av ELMus instrument och ljudanlägg-
ning. Anders Nilsson i Sjunkamossa ansvarar för 
utlåningen. Gamla instrument som förvarats på 
Strandhem har sålts.

Under året har Cornelia Wikdahl och Bodil 
Månsson lämnat kommittén för ELMus. Vid årets 
slut består den av: Anton Alfredsson, Maria Axels-
son, Markus Hansson, Lovisa Johansson, Helena 
Larsson, Filip Preston och Margit Persson.

Vi önskar att ELMus arbete får fortsätta att vara 
ett redskap för att sprida Guds Ord, samla männ-
iskor genom sång och musik och vara till glädje och 
uppmuntran!

Margit Persson, Örkelljunga 
Maria Axelsson, Lund

Verksamhet i Sverige

Triplakören vid ELM Syds sommarmöte i Lund.
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Kristna Föreningen Filippi i Lund

Kristna Föreningen Filippi i Lund har numera 
funnits i över 100 år. Under 2017 firade vi just 

detta jubileum, och det är med spänd förväntan vi nu 
går in i föreningens andra århundrade. Mycket har 
hänt under de 100 åren, och inte minst de senaste 
åren har KFF fått genomgå mycket. Frågan om natt-
vardsfirande i föreningens regi har varit en aktiv fråga 
i föreningen under många år, inte minst de senaste 
tre, och den har fått definiera mycket av föreningsli-
vet under den tiden. De sår och konflikter som upp-
stått under den processen är något vi som förening 
kommer att få arbeta med under lång tid, även om vi 
nu lägger själva frågan bakom oss. 

När vi nu börjar på ett nytt sekel i KFFs historia 
vill vi dock se framåt, på de möjligheter som vi ser i 
vår stad. 

KFF har under några år drivit ett språkcafé, Språk 
& Gemenskap, och på senare år också ett integra-
tionsprojekt för ensamkommande, Mosaik. Båda 
dessa projekt ger föreningen en möjlighet att möta 
människor i en helt annan livssituation än den som 
vi är vana vid, och utmanar oss att bli mer brinnande 
i vår kärlek till andra människor. De innebär också 

ett missionsfält där vi kan få sprida Guds rike både 
till besökare och volontärer som inte känner Jesus. 

Likaså har föreningen en ständigt växande barn-
verksamhet. Stora söndagsskolgrupper och fler och 
fler besökare på Juniorerna innebär utmaningar 
och välsignelser, var för sig. Det är inte alltid lätt 
att fylla alla de uppgifter som efterfrågas och fören-
ingen förmår inte heller alltid leva upp till de behov 
som finns. Ändå ser vi med glädje att fler och fler, 
även sådana som i övrigt inte har koppling till ELM, 
kommer både till gudstjänst och till Juniorerna. 
Här finns en viktig uppgift i att förmedla evang-
eliet både till barnen och deras föräldrar. Skörden i 
vårt samhälle är i sanning stor, och att KFF genom 
Guds nåd får hjälpa till med både sådd och skörd är 
vi oerhört glada och tacksamma för. 

Utöver dessa specifika områden finns det mycket 
att säga och vara tacksam för gällande ungdoms-
grupp, seniorgrupp, kvällsbibelskola, ungdomscafé, 
20–30-samlingar, gemenskapshelger, föräldragrup-
per, hemgrupper, kommittéarbete, vårt hus och 
mycket mer. Men grunden för allt detta finner vi 
ändå i söndagens gudstjänst. I KFF står ordets pre-
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dikan i centrum för vår gudstjänst, och vi får varje 
söndag utmanas och uppmuntras genom evangeli-
ets kraft. Den fyllda salen på söndagen, både under 
gudstjänstgemenskapen och när gemenskapen fort-

sätter vid fikat, är det som i grunden bär all annan 
verksamhet. Där får vi mötas tillsammans inför 
Honom som är livet självt. 

Samtidigt står KFF också inför utmaningar som 
blivit synliga under de senaste åren. Även om det 
ideella engagemanget fortsatt är stort är det ofta 
svårt att fylla platser som lämnas efter många år av 
tjänande. Kanske är det inte bara något som KFF 
upplever, utan något som syns även på andra håll i 
vår rörelse. Att då fundera kring hur man som för-
ening ska gå vidare är spännande, men också utma-
nande. I nuläget har föreningen flera anställda för 
olika uppgifter, men uppdelat på mindre tjänster. 
Frågan om anställningar kontra ideellt engagemang 
aktualiseras allt mer, och konsekvenserna av de sam-
talen kommer vi att få se i framtiden. 

Men i glädjeämnen och utmaningar är alltjämt 
vår bön att KFF ska få vara ett redskap i Guds hand, 
så att Hans vilja får ske genom det bräckliga lerkärl 
som är vår förening. 

Verksamhet i Sverige

Oskar Wikdahl 
ordförande

FöreningsutfärdEn öppen dörr till gemenskap

Entré till Filippi Sandgatan 14
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2017 – året då Vittsjö missionshus förnyades!

Att få planera tillsammans, att få arbeta och sedan 
få glädjas över resultatet är fantastiskt gemen-

skapsstärkande och roligt. Vi i Vittsjö ELM-förening 
har under 2017 fått uppleva detta. De nästan 30 med-
lemmarna har fått sätta sin prägel på huset och det 
känns som ”vårt” missionshus. Vi är mycket stolta, 
tacksamma och glada över resultatet!

Under många år har de i föreningen som har huskän-
nedom sett behovet av att byta tak på missionshuset. 
Då vi inte var så många medlemmar kändes detta som 
en omöjlighet. Under de senaste åren har några famil-
jer flyttat till byn och medlemsantalet har ökat. Detta 
gjorde det möjligt och inspirerade oss till att åtgärda 
taket men även till att göra en större renovering.

Fönster byttes ut, entré och ramp byggdes, huset iso-
lerades, fasaden tvättades, målning gjordes, podiet flyt-
tades och bänkar målades och kläddes om med mera.

Linds Bygg har ansvarat för bygget och entreprenö-
rer som rörmokare, målare och elektriker har hyrts in. 

Många av föreningsmedlemmarna har lagt ner 
mycket tid och resurser på renoveringen. Det ordnades 
arbetslördagar och det var stor aktivitet under dessa. 
Alla hjälptes åt och allt från barn till 90-åringar glad-
des åt att få hjälpa till! Detta har gjort att kostnaderna 

kunnat hållas nere till ca en miljon kronor, varav den 
största delen är gåvor och räntefria lån. Det återstår för 
oss att ytterligare samla in drygt 200 000 kr innan vi är 
i hamn ekonomiskt. 

Den tredje advent 2017 var det så dags för återin-
vigning av missionshuset och det blev en härlig dag! 
Nyfallen snö och några minusgrader gjorde att den nya 
entrén såg mycket välkomnande ut för de nästan 100 
besökarna som kom för att fira och glädjas. Det bör-
jade med mingel i det nya kapprummet och från den 
nya ljudanläggningen strömmade julmusik. Mötet 
inleddes med att Göran Lind med stor glädje hälsade 
välkommen och lovsången och musiken fyllde åter 
det gamla missionshuset till Guds ära. På den gamla 
skorstensmuren kunde alla läsa versen från Kol. 3 ”Låt 
Kristi ord rikligt bo hos er”

Framme på fondväggen hänger ett kors som blev 
fokus för Görans inledning. Han tackade inrednings-
kommittén som bett honom att tillverka ett kors och 
inte två stentavlor. Korset är gjort av två gamla bjäl-
kar. På korsarmarna finns två ”hak” (fack) uthuggna. 
I dessa ”hak” får vi lämna ifrån oss all vår synd. Korset 
är vår räddning!

Så blev det invigningstal av föreningens ordförande 

Vittsjö missionshus

Ingemar Westmark och bandklippning av barnen 
under trumvirvels ljud.

Ingemar tackade alla som på olika sätt bidragit till 
projektet och bad om Guds välsignelse över alla och 
över det nya missionshuset. 

Efter en julandakt av Daniel Borg blev alla bjudna 
på tårta och kaffe. Under samkvämet var det några som 
lämnade blommor, presenter, minnesord och fram-
förde lyckönskningar.

Vi känner stor tacksamhet till Gud för att han på 
olika sätt har hjälpt oss genom detta projekt och gläder 
oss över många härliga Jesus-möten i missionshuset 
framöver.

Vittsjö ELM-förening har nära samarbete med 
ELM-föreningarna i Snärshult och Bjärnum. Vi har 
gemensamt program och har samlingar någonstans 
varje helg. Vi har gemensam utfärd på våren och ELM 
Syds tältvecka anordnar vi tillsammans. 

De programpunkter vi har i Vittsjö missionshus är 
söndagssamlingar, bibelstudier, upptakt på hösten och 
på våren, auktion och två större möten. 

Efter ombyggnaden funderar vi mycket på vad Gud 
vill att vi ska använda vårt fina missionshus till. Gud 
är där och hans ord är levande i föreningen. Men när 
ska vi vara där och vilka mer ska komma dit och i vilka 
former ska vi träffas? Det är viktiga frågor som vi ber 
om Guds ledning i. 

ELM-föreningen är med i Kristna Samrådsgruppen 
i Vittsjö där ekumenisk verksamhet bedrivs på många 
olika sätt i byn.

Vi har bl.a. en Tonårsgrupp med 15–20 ungdomar 
som träffas i församlingshemmet varje fredag. Vi har 
bönesamlingar en gång i månaden, Lördagsfika varje 
lördag i församlingshemmet dit nyinflyttade Vittsjö-
bor får komma och fika, träffa svenskar och lära sig 
språket, Vi anordnar sångkvällar vid byns populära 
våffelkaffe Sjöstugan och är ute med pannkakskyrkan 
på Vittsjödagen. Vid en av Vittsjö damlags allsvenska 
fotbollsmatcher är missionsföreningen sponsor och vi 
får möjlighet att även där göra Jesus känd i byn.

Att som en mindre ELM-förening få samlas och 
känna att vi är många det är härligt! När vi går samman 
med andra ELM-föreningar och med andra kristna 
kyrkor och möts runt Jesus Kristus så får vi vara ett 
tecken på Guds kärlek för alla människor. 

Vi avslutar med en vers som vår tidigare ordförande, 
predikanten och läraren Gunnar Gustavsson ofta cite-
rade från Klagov. 3. ”Men Herrens nåd tar inte slut, hans 
barmhärtighet upphör aldrig. Varje morgon är den ny – 
stor är din trofasthet.”

Rosa och Ingemar Westmark

Med gemensamma krafterIngemar Westmark invigningstalar Förnyat missionshus för alla åldrar återinvigs
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Personal i Sverige

På hemmafronten har Erik J Andersson, Jonny 
Bjuremo och Rakel Smetana arbetat med 

utlandsmission på olika sätt. Erik har haft arbetsle-
daransvar för missionssekreterarna och har arbetat 
med NUM under perioden juni–september och då 
bland annat suttit med i utredningen av ett nytt 
missionsfält. Jonny har arbetat med kyrkorna i 
Eritrea, Etiopien, och Kenya och ansvarat för kon-
takterna med missionär Kerstin Nilsson. Han har i 
likhet med Rakel gjort en del informationsarbete. 
Rakel har ansvarat för Move, Kind, missionärsre-
krytering, missionärer och korttidsmissionärer i 
Peru, samt för kontakten med kyrkan där. Hon har 
också deltagit i NÅ-gruppens rekognosceringsar-
bete för ett nytt arbetsfält.

Missionärer och volontärer
I januari reste Henrik och Rebecca Andersson 
ut till Peru tillsammans med barnen Mathea 
och Clara. De studerade språk i Arequipa under 
en månad och tjänade sedan i Chiclayo fram till 
december. Henrik var ansvarig för svenska skolan i 

Nämnden för utlandsmission (NUM)

Chiclayo och Rebecca tog hand om familjen, men 
både Henrik och Rebecca fick göra mycket annat. 
Henrik predikade och deltog i utvecklingen av 
teologisk utbildning av pastorer och predikanter 
(CFC), Rebecca hade pianoundervisning, infor-
mell lärljungaträning tillsammans med Henrik, 
ekonomi med mera. 

I februari kom Ester Birgersson och Julia Nilsson 
tillbaka från Kenya, där de arbetat som volontärer 
på Bethesda Children Ministry i Nakuru. 

Kerstin Nilsson avslutade sin missionärsperiod 
2017 och kommer under 2018 att påbörja en ny 
fyraårsperiod. Hon har sysslat med freds- och för-
soningsarbete i ELCK under en turbulent tid i kyr-
kans historia, och till den uppgiften har hon haft 
ett team av medarbetare – Lutheran Healing Spring 
Ministry. 

Resor
Under februari reste Stefan Ekström, Eskil Eng-
ström och Fredrik Smetana till Mali för att arbeta 
vidare med planering av framtida utsändningar. En 
resa gjordes också i mars till Främre Asien i samma 
ärende, där Stefan Ekström, Eskil Engström och 
Elisabeth Wallgren deltog.

Under påskveckan besökte Mattias Lindström 
Perufältet för undervisning och samtal med kyrkan 
och missionärerna där. Till överläggningarna med 
den lutherska kyrkan (IELCh) i november reste 
Håkan Ekström och Rakel Smetana. 

Under året har David Appell gjort en korttidsin-
sats i Etiopien och Amanda Mattsson har gjort en 
i Kenya. David deltog bland annat i pastorskonfe-
rensen i Harrar och undervisade på bibelskolan i 
Damot Bossa. Amanda stod för utbildning av per-
sonalen på Bethesda. 

Årets Move-resa gick till Peru, med Kim Ytter-
stedt som ledare. Besöket uppskattades mycket av 
missionärer och peruaner i Chiclayo och Piura. 

Den evangelisk-lutherska kyrkans i Etiopien 
(EELC) kyrkohistoria är ännu inte nerskriven, 
men i oktober reste Bengt Hjorth till Etiopien för 
att påbörja ett projekt som ska råda bot på den 
saken. 

Sammanträden
NUM har träffats, överlagt och fattat beslut under 
fem tillfällen: i januari, maj och augusti hölls sam-
manträdena på Strandhem, och i mars och oktober 
hölls de på Åhus missionsgård. 

Gunnel Gustavsson, Kerstin Johansson, Carlåke 
Söderlind valdes in som ledamöter. Henrik Birgers-
son, Erik Arvidsson och Lennart Olofsson valdes in 
som ersättare. 

Mission i retur 
Vid årskonferensen i Stockholm deltog qes Mussie 
Alazar och qes Dawit Tufa från Etiopien. De besökte 
även såväl södra som norra delen av Sverige, under-
visade och träffade missionsvänner. 

Familjen Smetana exkl Adam som är i SverigeFamiljen Andersson lämnar Peru och familjen Unosson kommer Steffen, ensam missionär i Piura med familj, Kate och Lea

Move-volontärerna Julia och Ester
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Information
En arbetsgrupp har börjat arbeta med nytt under-
visningsmaterial, som ska hjälpa barnledare att 
väcka intresset för utlandsmission. 

Under december gjordes en insamlingskampanj 
för att ge fattiga familjer i Peru matkorg som jul-
klapp. Satsningen föll väl ut. 

De stadigvarande informationskanalerna har 
varit:
− Bloggar
− Rapport från NUM-sammmanträden via hemsi-

dan
− Inlägg på ELMs Facebook-sida
− Kompassen, månatligt nyhetsbrev via e-post
− Muntlig information från NUM-ledamöter, 

anställda och missionärer 

Missionsnerv 
Tillkomme ditt rike! 
När Guds Ord blir trott, när människor upptäcker 
evangeliet och får ett nytt liv, när en syndare blir 
döpt, då går Guds rike framåt! NUM har den stora 
och roliga uppgiften att få arbeta med och förvalta 
ett missionsarbete i fyra (snart fem?) olika länder. 
Det är stimulerande och ibland frustrerande, men 
alltid oerhört meningsfullt! Tänk, att vi får hjälpa 
till att låta Guds rike växa fram i andra länder! Tänk 
att Guds ära kan spridas vidare på jorden! Tänk att 
Gud har gett oss uppdraget att ge budskapet om 
syndernas förlåtelse vidare! Vilken nåd och glädje 
är det inte att stå med i detta uppdrag. Vi önskar 
att fler får upptäcka spänningen och nerven i detta 
arbete under 2018.

Stefan Ekström, 
Ordförande i NUM 
Mattias Lindström, 

Vice ordförande 
i NUM

 

 

För några år sedan kom en liten pojke och knack-
ade på grinden på Bethesda Children Ministry 

(BCM) i Nakuru och bad om hjälp. Personalen frå-
gade var pojken bodde och när han sa att det gick att 
promenera dit så slog de följe med pojken till hans 
hem. Chocken var stor när de en stund senare mötte 
den påtagliga misären i det närliggande slumområ-
det Sobea. Personalens möte med misären i Sobea 
gjorde att de påbörjade ett arbete för att hjälpa bar-
nen där. Numera är det många av Sobeas barn som 
går i Bethesdas skola och många i Sobea känner till 
Bethesda och personalen där. 

Två killar som går tredje klass i Bethesdas skola 
är Emanuel och John. När de började i skolan på 
Bethesda bodde de hos sin mor som är ensamstå-
ende och försörjer sig på mycket destruktiva sätt. 
Ibland kunde hon lämna pojkarna hemma att ta 
hand om sig själva. En dag försvann hon helt och 
hållet och pojkarna visste inte vart de skulle ta 

Fadderprogrammet Kids In NeeD 

vägen. Bethesda tog då emot dem och de bered-
des plats att få bo där. Personalen har sedan lyckats 
komma i kontakt med mamman och hon har vid 
ett tillfälle kommit och hälsat på sina pojkar, vilket 
gjorde dem glada. Nu försöker man arbeta för att 
hjälpa mamman att ta itu med sitt liv och även på 
sikt kunna ta hand om sina barn.

Det är alltid så gripande att läsa de årliga rap-
porterna från Bethesda Children Ministry och 
Asella Children and Youth Ministry (ACYM) och 
förbereda rapporterna till KINDs projektfaddrar 
och personliga faddrar. Varje år får barnen som har 
personliga faddrar själva skriva vad som varit bäst 
under året. För lilla Emanuel var det bästa som hänt 
att få flytta in på Bethesda. 

Fadderprojektet KIND konkretiserar missionsar-
betet och skapar engagemang hos barn och vuxna 
både inom och utom ELM-sfären. Pengarna går in 
i det anslag som sedan utbetalas till barnprojekten. 

”Det bästa som hänt i år var när Bethesdafamiljen kom och hämtade mig och min lillebror i Sobea, 
när mamma lämnat oss! Personalen tog med oss till Bethesda. Jag är glad över att få bo här.”
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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 Kenya och Etiopien, och deras 
anhöriga. 

Vid 2017 års utgång fanns det drygt 80 per-
sonliga faddrar och projektfaddrar som löpande 
understödjer ELMs missionsarbete via KIND. Det 
finns en god spridning bland faddrarna både ålders-
mässigt och geografiskt. En del är trogna ELMare 
och några känner inte till ELM utan har via någon 
arbetskompis eller vän fått information om fadder-
programmet och på så sätt blivit fadder.

MOVE – ungdomsmission
Ett personligt möte med missionen

Att plantera tanken på mission redan i unga år 
är viktigt. Missions- och ungdomskonceptet 

Move, som vi utarbetat i samarbete med Evangelisk 
Luthersk Ungdom (ELU), är ett viktigt redskap för 
att möjliggöra för unga människor att få ett person-
ligt möte med missionen, antingen genom att resa 
ut som volontär i 3–9 månader eller att följa med på 
en missionsresa i 3–4 veckor tillsammans med andra 
ungdomar. Move har nu funnits i över fem år och 
bidragit till att många ungdomar kan tala mer per-
sonligt om ELMs missionsarbete. En del av de som 
reser iväg som volontärer har efteråt gått in i ideella 
uppgifter här hemma, som är relaterade till mission/
evangelisation. Det är vår bön att några av de ung-
domar som fått möta missionen via Move också i 
framtiden kan tänka sig att resa ut som missionärer 
till något av våra missionsfält. 

Volontärer under 2017
I början av 2017 hade vi två volontärer i Kenya, Julia 
Nilsson och Ester Birgersson som hade tillbringat 
hösten på Bethesda Children Ministry i Nakuru. 

De reste hem till Sverige i slutet av februari efter 
närmare sex månader i Kenya. Under våren fick vi 
in några ansökningar för volontärtjänst i olika län-
der under hösten 2017 men på grund av avhopp 
och vår regel att ha två volontärer på samma ställe 
lyckades vi inte sända ut någon för volontärtjänst  
hösten 2017. 

Missionsresa till Peru
Den årliga Move-resan gick till Peru i slutet av juni. 
Åtta ungdomar tillbringade fyra veckor i Peru till-
sammans med reseledaren Kim Ytterstedt. Kim 
gjorde ett gott jobb och missionärerna på plats lade 
ner mycket tid för att ta hand om dem på bästa sätt. 
Resan blev mycket lyckad och deltagarna var väldigt 
nöjda. Gruppen engagerade sig i missionsarbetet 
både i Chiclayo och Piura. I Chiclayo fick de, för-
utom att vara engagerade i församlingarnas guds-
tjänster, hjälpa till att planera för fotbollsevangelisa-
tion, barndagar, filmevent och en musikkonsert. I 
Piura fick de delta aktivt i kyrkans aktiviteter, med 
gudstjänst, café och engelskkurs samt hjälpa kyrkan 

Fadderprogrammets arbete drivs av en grupp 
frivilliga under ledning av missionssekreterare 
Rakel Smetana. Gruppen består i dagsläget av Eva 
Heikki (Stockholm) Emma Person (Lund), Miriam 
Göransson (Örkelljunga) Julia Nilsson (Kristian-
stad) och Edvin Gunnarsson (Vikbolandet). Vi 
riktar ett stort tack till dem för deras engagemang.

Rakel Smetana
missionssekreterare

 

Move-resan deltar i ungdomsläger i Chiclayo
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att skapa nya kontakter genom gatuevangelisation 
och fotbollsevangelisation. 

En av deltagarna, Vilma Bergström, skriver på 
ELM-bloggen: ”Idag har varit en dag med mycket 
utåtriktat arbete, men även av vila. Dagen började 
och slutade med att vi stod utanför ett universitet och 
ett köpcentrum för att dela ut flyers och bjuda in till 
kyrkan. Vi försökte fånga så många som möjligt av de 
förbipasserande och samtidigt som vi spelade en del 
musik och sjöng sånger delade vi ut över 1200 flyers. 
Detta resulterade även i flera samtal. Nu hoppas vi på 
att nyfikenheten ska vara så stor att de inte kan låta bli 
att komma på kyrkans olika satsningar, vilka är engel-
skundervisning, café och en hantverksgrupp. Det var 
sånt här arbete som vi kom hit för att göra, för att hjälpa 
kyrkorna att locka folk och förhoppningsvis få göra skill-
nad. Fortsättning följer, imorgon är det dags för engelsk-
gruppen för studenter. Och om våra uppfattningar om 
dagens satsningar stämmer kanske det droppar in ett 
gäng studenter.”

En annan deltagare, Benjamin Birgersson, skriver: 
”Planen i kväll var att ha en fotbollsturnering där vi efter 
att turneringen avslutats skulle ha en kvällsandakt i kyr-
kan med möjlighet till go gemenskap, brädspel och fika. 
Fotbollsturneringen blev väldigt lyckad och fem stycken 
sexmannalag deltog. Svenskarna bildade ett lag och det 
va så gött att se hur Filippa och Vilma bröt normen och 
visade att tjejer också kan spela fotboll. Vi svenskar vann 
vår första match mot kyrkans lag och sedan vann vi vår 
andra också och det såg bra ut inför finalen. Det började 
bli sent på kvällen när det väl blev dags för final och vi 
såg 6 stycken riktigt duktiga peruaner på andra sidan. 
Det blev en tuff start då peruanerna tog ledningen med 
2–0, precis efter halvtid så reducerar vi till 2–2 och det 

ser bra ut. När det är 5 minuter kvar av matchen lyckas 
dom trycka in två bollar och matchen slutar 4–2 till 
peruanerna! Det drog sedan igång inne i kyrkan och vi 
skulle få va med om en välfylld kyrka i Piura! Det va 
härligt att se och jag fick många goa samtal med dom 
fotbollskillarna som stanna kvar i kyrkan! Det va här-
ligt! Jag och dom andra blev väldigt nöjda med dagen.” 

Move-gruppen hade också möjlighet att turista 
något genom att se bergskedjan Anderna och besöka 
Inca-staden i Chachapoyas samt koppla av något i 
badparadiset Mancura. De fyra veckorna avslutades 
med ett mycket uppskattat gemensamt ungdomslä-
ger på en lägergård vid Stilla havets kust i Chiclayo.

Resan fick också betyda mycket för våra missionä-
rer och vänner i kyrkan i Chiclayo och Piura. Isabell 
Gomez skriver: ”Det var väldigt fint att få dem på 
besök, speciellt var det en stor uppmuntran för oss att 
ungdomarna frimodigt använde sina gåvor som musik 
och lek med barn, det var uppmuntrande för oss i kyr-
kan här att se. Nästa gång önskar vi att gruppen kan 
komma lite senare eller stanna längre så att de också är 
här i slutet av juli då våra ungdomar har ledigt och man 
kan hjälpas åt mer tillsammans. Fint att ungdomarna 
också kunde hjälpa till med praktiska saker, som mål-
ning i San Antonio. Stort tack och hälsa alla och tacka.”

Rakel Smetana 
missionssekreterare

Move-resenärer i Peru Julia undervisar på Bethesda, Kenya

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

Eritrea

Det har varit mycket svårt för ELM att kommunicera med ELCE 
under året. ELM har även haft svårigheter att betala ut bidraget 

till kyrkan, vilket lyckades först i december. I slutet av året blev det 
lättare att hålla kontakt med ELCE via e-post och Skype. ELM har 
även fått rapporter från kyrkan vilka talar om att arbetet löper vidare. 
ELM önskar att besöka landet och kyrkan för att på plats ta del av 
verksamheten. 

I april besökte ELCEs ordförande qeshi Simon Gebrekristos Sve-
rige. Undertecknad fick ett samtal med honom i Stockholm. Han 
underströk tydligt att ELCE ser ELM som en viktig samarbetspartner. 
Simon lovade att göra allt han kunde för att öppna upp för ett smidi-
gare och tydligare samarbete mellan ELCE och ELM.

ELM har dragit ner på bidraget till den teologiska utbildningen i 
Beleza. Detta har skett eftersom ELM fått signaler om att verksamhe-
ten inte fungerar tillfredsställande. Skolan har svårigheter att rekrytera 
kompetenta lärare men samtidigt finns en stark längtan efter att höja 
statusen på skolan. 

Musikskolan i Asmara har utvecklats på ett mycket tillfredsställande 
sätt och alla rapporter talar om att skolan fyller ett viktigt behov i lan-
det. ELM ser med glädje att detta projekt har etablerats. Många elever 
går vidare till högre utbildning och deltar i kyrkans gudstjänster med 
sång och musik.

Den Evangelisk-lutherska 
kyrkan i Eritrea (ELCE)

Asmara
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Kvällsgudstjänst Edaga Hamos

gamla och slitna och i stort behov av upprustning. 
ELM ser positivt på att musikskolan vill satsa för att 
fortsätta sin verksamhet i framtiden.

ELCE har i nuläget uppskattningsvis 20 000 
medlemmar fördelade på 72 församlingar som 
betjänas av ett 40-tal präster och ett stort antal 
evangelister. Landet består av 45% muslimer och 
50% ortodoxa kristna. Resterande tillhör den 
romersk-katolska kyrkan eller den evangelisk-luth-
erska kyrkan. 

Jonny Bjuremo 
missionssekreterare

Kyrkan Geza Kenisha

Kyrkan Edaga Hamos

Musikskolan vädjar ständigt om fler funktio-
nella instrument till skolan. Problemet i nuläget 
är att ELM inte ser någon möjlighet att bistå med 
det eftersom dessa instrument inte kan inhandlas i 

landet. Det förslag som ligger är att instrumenten 
importeras från Dubai.

ELM har i två år beviljat ett generöst bidrag till 
renovering av musikskolans lokaler. Byggnaderna är 
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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 911 549 765 

Generalsekretare
Qes Dawit Tufa 
dawittufaki@gmail.com 
Telefon 00251 111 550 304
Mobil 00251 911 087 114 

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

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

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

I november 2017 hade jag förmånen att besöka 
EELC. Med följande redovisning av besöket vill 

jag presentera hur situationen är där. 
EELC, visar upp en tudelad bild av verksamhe-

ten. I huvudstaden Addis Abeba har kyrkan sitt 
säte med huvudkontor och dess personal. Ledarna 
får ofta lösa olika typer av bekymmer som drabbar 

Etiopiens Evangelisk Lutherska Kyrka (EELC)

Asella Children and Youth 
Ministries (ACYM)
PO Box 181, Asella, Ethiopia
Mobil 00251 924  936 180
Läs mer på: http://fadder.elmbv.se

kyrkans medlemmar ute i synoderna. Samtidigt 
visar synoderna i de södra delarna av landet upp 
ett starkt, självständigt och växande arbete. Det är 
just detta framgångsrika arbete i syd som kyrkans 
president och kyrkans generalsekreterare lyfter fram 
när jag träffar dem på deras kontor.

Kamba, är den synod som är belägen allra längst 

Missionär Evans och storslaget landskap i södra Etiopien

Musikskolan i Asmara
Bland de mål som var uppsatta för 2017 uppfylldes 
att man utbildade studenter i teoretisk och praktisk 
musik samt att man höll sommarkurser för bras-
sorkester i Keren.

Mål som endast delvis eller inte alls kunde upp-
fyllas var att reparera inventarier, att renovera bygg-
naderna, att ersätta gamla musikinstrument samt 
att köpa en motorcykel till skolan.

Skolans huvudmål är att träna unga studenter 
så att de ska kunna leda musiken i kyrkans guds-
tjänster. För att uppnå detta mål erbjuder skolan 
följande kursplaner:

a. Långa utbildningar
Kurser ges till elever i åldrarna 12–14 år som går 
i årskurs 7–9. De i årskurs 7 och 8 studerar i fem 
respektive fyra år och tar en diplomexamen. Stu-
denterna från årskurs 9 läser i tre år och får ett cer-
tifikat.

Just nu finns 58 studenter, varav 48 i piano och 
10 i gitarr.

b. Korta utbildningar
I den korta kursplanen är de flesta studenterna mel-
lan 20 och 40 år. Kurserna varar 1,5 år och avslutas 
med certifikat. Under 2017 fanns här 95 studenter.

c. Mycket korta utbildningar
Denna plan innehåller sommarkurser som är till 
för alla som vill visa sina kunskaper. 103 studenter 
2017.

d. Utbildning för studenter från församlingar 
utanför Asmara

Den här typen av kortkurser gavs för första gången 
i år. Avsikten var att utbilda studenter som annars 
inte har tillgång till instrument och lärare. I fram-

tiden kan dessa unga människor leda körgrupper 
och spela piano/gitarr i sina församlingar. Det var 
13 deltagare under sex veckor. Lektionerna inne-
höll teori, sång och praktiska övningar på piano och 
gitarr. Dessutom övade de sig i att leda fyrstämmig 
kör samt att ackompanjera sång med piano och 
gitarr. Nämnas kan att dessa kurser gavs utanför 
musikskolan i Beleza.

I personalen finns tre fast anställda på musiksko-
lan, rektor, sekreterare och lokalvårdare samt fem 
deltidsanställda lärare.

Svårigheter
De instrument och den utrustning som skolan har 
använt i 20 år börjar bli gamla och fungerar inte 
som de ska, varför vi önskar ersätta dem med hjälp 
av de pengar som ELM lovade 2016. Instrumen-
ten är ännu inte anskaffade därför att de inte finns 
tillgängliga på den lokala marknaden. Att få instru-
ment från Dubai eller andra platser utanför Eritrea 
kan vara en möjlighet.

Vi behöver också en stadig tillgång till moderna 
musikböcker för piano, gitarr, bas, flöjt, teoriböcker 
och strängar med mera.

Tack vare bidrag från ELM kan den länge öns-
kade renoveringen av skolbyggnaderna snart 
komma igång.

Vi behöver allt stöd vi kan få för vår skola som har 
förändrat livet för så många, så att vi kan fortsätta 
att undervisa studenter som har potential att föra 
något gott in i denna värld och framför allt att tjäna 
Kristi kyrka. Det är vår tro att ni kan vara en del av 
denna underbara möjlighet.

Er tillgivne
Yonatan Semere

Rektor för ELCEs musikskola
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söderut av kyrkans numera sju synoder. Kamba blev 
antagen som självständig synod i kyrkan år 2016. 
Folket i synoden har tidigare tillhört en annan kyrka 
men har mer och mer närmat sig EELC eftersom de 
har upptäckt att de har mycket gemensamt. Med-
lemsantalet är uppskattat till 2700 personer. 

Konso, som ligger söder om staden Arba Minch 
har liksom Kamba tidigare tillhört en annan 
kyrka. År 2007 bildade de Akale Yesus-kyrkan, 
AYC, som betyder ”Jesu kropp”. Det cirkulerar 
olika förklaringar till varför AYC bildades men 
själv menar kyrkan att det var ohållbart att till-
höra en stor kyrkogemenskap men ändå känna sig 
som främlingar. I kontakt med EELC upplever de 
en helhet som de tidigare saknat. AYC och EELC 
har inte några planer på att gå samman utan ser 
på varandra som samarbetspartners. AYC skickar 
studenter till LTS och lärare från LTS besöker AYC 
flera gånger per år.

AYC har ett uppskattat medlemsantal på drygt 
60 000 personer.

EELCs ledare i Addis Abeba tackade för den 
nödhjälp som ELM skickat och som verkställts av 
kyrkan. Uppskattningsvis 20 000 personer har fått 
extra matportioner. I nuläget ser det betydligt bättre 
ut för folket i låglandet. 

Både generalsekreteraren qes Dawit Tufa och 
presidenten qes Mussie Alazar verkar uppgivna och 
uttröttade. Orsaken till detta kan vara att höghu-
set som planeras att byggas i Addis Abeba på kyr-
kans tomt inte kommit igång. Nu inväntar EELC 
ett besked från ELM eftersom de fått löfte om att 
ELMs styrelse kommer att utse en extern grupp som 
ska arbeta med byggprojektet. 

EELC meddelade att en bank nyligen varit på 
besök och sagt att utlovade lån fortfarande finns 
men att kyrkan först måste bygga en grund och 
några våningar. Banken har även uppmuntrat kyr-
kan att komma igång så snart som möjligt efter-

som inflationen i landet är hög och priserna stiger 
snabbt. EELC samlar in medel till bygget löpande 
och har uppskattningsvis en miljon etiopiska birr 
som motsvarar 300 000 SEK. Kyrkan beräknas 
behöva 2-3 miljoner SEK för att starta upp projek-
tet. I nuläget verkar det vara hopplöst att överhu-
vudtaget fortsätta med planeringen för bygget. Men 
trots detta hoppas EELC väldigt mycket på denna 
framtida investering.

Resa till Konso, Kamba, Wollaita
Konso
Vi som reste söderut var: qes Mekonnen, rektor vid 
LTS, missionär Evans Orori som bor i Asella och 
arbetar vid LTS, David Appell som ELM sänt ut 
för att undervisa i EELC och undertecknad. Målet 
för resan var att besöka Konso, Kamba och Soddo, 
som är huvudort i Wollaita-synoden. I Konso, som 
ligger drygt 600 km söder om Addis Abeba, hade 
vännerna planerat en stor konferens i två dagar. Det 
samlades omkring 7000 personer som kom för att 
lyssna till Guds ord. Vi blev imponerade av det tyd-
liga intresset för att ta emot evangeliet. I två helda-
gar satt folket och lyssnade uppmärksamt, bad och 
sjöng lovsånger. Båda dagarna förvånades vi över 
hur konferensen genomfördes. Vid stora möten i 

Etiopien händer det ofta att folket hamnar i någon 
form av extas. Detta hände aldrig vid konferensen i 
Konso. Här var det Guds ord som var i centrum och 
folket var ivriga att lyssna. Jag frågade ledaren för 
AYC om de har någon kontakt med någon utländsk 
missionsorganisation varvid han svarade att det ofta 
är bättre att bygga lokalt än att förlita sig på externa 
resurser. 

Det AYC önskar i nuläget är att få hjälp med 
undervisning och utbildning. I skrivande stund 
har de en förberedande kurs för evangelister som 
sedan kommer att sändas till LTS i Asella för högre 
utbildning. Vi fick lyssna till gripande vittnesbörd 
från några äldre män som varit med från allra första 
början. Området präglades då av hedendom och 
människorna höll på med djävulsdyrkan. Detta 
pågick för 60 år sedan och numera är i stort sett 
hela området befriat och folket bekänner sig till den 
kristna tron. Nu längtar AYC att gå vidare för att nå 
till de onådda områdena i omgivningen.

Kamba
Efter besöket i Konso reste vi västerut mot Kamba 
som är den yngsta av synoderna inom EELC. 2016 
blev Kamba upptagen som synod i EELC vid kyr-
kans årsmöte i Asella. Kamba har totalt sju försam-

Församlingen i Kamba7000 samlade till konferens i Konso

Hunger efter Guds ord i Konso
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lingar och bara en (1) pastor men planerar att viga 
fler präster inom det närmaste. Synoden har 2700 
registrerade medlemmar. Orsaken till att Kamba 
lämnade en annan kyrka uppges vara en spänning 
mellan fattiga och rika. De som ansåg sig ha en 
högre ställning i samhället tolererade inte dem med 
lägre status. Folket i Kamba började fira gudstjänst i 
ett tält men har nu en i stort sett färdigbyggd kyrka. 
Som en symbolisk handling inbjöds medlemmar 
till att tvätta varandras fötter och detta blev start-
skottet för en ny synod. 

När vi besökte Kamba hade några medlemmar 
vandrat 60 kilometer till fots för att träffa oss. Varje 
söndag är kyrkan i Kamba fullsatt. Det finns ett 
enormt behov av undervisning och ledningen har 
beslutat att satsa på utbildning av evangelister som 
prioritet nummer ett. Byggandet av kyrkor får 
komma som nummer två. 

Kamba-församlingen uttryckte stor glädje och 
tacksamhet över att vi kom på besök och välkom-
nade oss till sina konferenser i framtiden. I nuläget 
har den lutherska kyrkan i området framgång och 
tillväxten är stark. Man uppskattar en tillväxt på 
tio personer i veckan. Arbetet utvecklas hela tiden 
och nu vill några familjer från Kamba, som flyttat 
till staden Arba Minch cirka 100 kilometer bort, 

öppna en församling i staden. I denna stad önskar 
synoden också att en mer permanent utbildning 
växer fram. Även i detta område florerar falsk lära 
som bör bemötas med biblisk undervisning. Vi blev 
imponerade av den iver som driver folket i Kamba. 
Här bör ELM via EELC satsa på undervisning och 
regelbundna besök. Det frågas inte efter stora och 
kostsamma projekt utan behovet som beskrivs är 
undervisning och predikan. Pastor Dawit från 
Kamba studerar vid LTS i Asella och han är den 
enda prästen i området.

Wollaita, Soddo, Damot Bossa
Huvudorten i Wollaita-synoden är staden Soddo 
som ligger drygt 300 km söder om Addis Abeba. 
Här finns bibelskolan Damot Bossa strax utanför 
staden. Wollaita-synoden är den största synoden i 
EELC och den visar prov på gott ledarskap och god 
organisationsförmåga. Vi överraskades av att se två 
helt nya kyrkobyggnader växa upp. Det innebär att 
EELC numera har hela tre kyrkor i staden Soddo 
som ständigt växer befolkningsmässigt. Synoden 
har byggt dessa kyrkor på eget initiativ och med en 
mindre summa pengar från EELC. David Appell, 
som skulle stanna kvar i staden i två veckor, blev 
väl mottagen och välkomnad. Före besöket visste 

vi inte hur väl förberedd synoden var på Davids 
ankomst. Wollaita-synoden har under flera år fram-
fört en önskan om att få missionärer till området. Vi 
visste heller inte så mycket om bibelskolan i Damot 
Bossa. En delegation från synoden kom till hotellet 
och det visade sig att allt var mycket välplanerat. 
Vi kunde lämna David och känna oss trygga med 
hans tillvaro. 

Asella: LTS och ACYM
LTS
EELCs teologiska utbildning i Asella, Lutheran 
Theological Seminary (LTS), har i nuläget tio stu-
denter som kommit halvvägs i sin utbildning. Fem 
kommer från Arsi-synoden, tre från Konso och två 
från Kamba. I ett samtal med studenterna fram-
kom att de trivs bra och är i stort sett nöjda med 
tillvaron. De önskar få mer litteratur och fler lärare 
från andra länder som undervisar. Studenterna hop-
pas att de får delta vid den årliga pastorskonferen-
sen som EELC anordnar. Vidare önskar de att få 
bidrag till resor för att besöka olika områden inom 
EELC. LTS har kontakt med Scriptura vad gäller 
fler böcker till undervisningen. 

Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland 
sänder en lärare varje år för att undervisa samtidigt 
som de även har placerat en missionär vid LTS, 
Evans Orori. Evans utgör ett utmärkt stöd till rektor 
Mekonnen och läraren Fiqru Gelato. Två tidigare 
studenter från LTS har nu fått ekonomiskt stöd 
från Finland och Danmark för att studera vidare. 
Dessa två har även knutits till LTS och kommer 
att, efter avslutade studier, gå in i LTS ledarskap. 
Denna åtgärd är akut eftersom nuvarande rektor 
kommer att gå i pension inom några år. ELM har 
gett ett omfattande stöd till LTS under många år. 
Nu finns även SLEF med i detta arbete och vi kan 
dela på arbetet. 

LTS och EELCs församling i Asella har drabbats 
av den osunda karismatik som dragit in över landet. 
Personer uppträder och hävdar att de har starkare 
uppenbarelse och tydligare smörjelse än Bibelns 
apostlar och profeter. Denna rörelse har påverkat 
både församlingslivet och undervisningen i Asella. 
LTS tar nu krafttag för att bemöta denna falska 
lära. Bland annat har lärarna vid LTS startat alter-
nativa gudstjänster i det kapell som finns på skolans 

område. Där firar man nu gudstjänst två lördagar i 
månaden varav en med nattvard. Dessa gudstjänster 
sker på engelska och har visat sig uppskattade. Den 
gudstjänst som firas i församlingens stora kyrka, 
under hög ljudvolym och med inbjudna gästpre-
dikanter, uppfattas mer som en cirkus än som en 
gudstjänst.

Församlingen i Asella har ett svagt ledarskap och 
läget är mycket bekymmersamt. 

Asella Children and Youth Ministry 
(ACYM)
Barnhemmet i Asella, ACYM, kämpar vidare trots 
många och stora svårigheter. Vid mitt besök hade 
EELC ordnat ett möte där den kommitté som leder 
arbetet fanns med liksom representanter för försam-
lingen i Asella samt EELCs generalsekreterare och 
ordförande.

ACYM har anställt en ny föreståndare, Rahel 
Asafa, som tidigare varit kassör. Jag framförde frå-
gan om ACYM var ett projekt som de närvarande 
och ansvariga ansåg skulle leva vidare eller suc-
cesivt läggas ner. Alla svarade samstämmigt att, 
trots motgångar, var de beredda att satsa vidare 
med arbetet vid ACYM. Ordföranden i ACYM, 
Mekonnen Geremew, hälsade välkommen med 
bibelcitat från Galaterbrevet 4:4-5. Han tog lik-
nelsen av en lantbrukare som sår säd och hoppas 
på god skörd. ACYM vill fostra barn till ett bättre 
liv och det är inte lätt att på förhand veta vad resul-
tatet blir. I detta arbete med barn krävs mod och 
uthållighet. 

Kyrkans ordförande Mussie Alazar lyfte fram 
de svårigheter som ACYM kämpat med genom 
åren. De etiopiska myndigheterna har ställt höga 
krav på driften av barnhemmet. Det var först när 
de nationella kontoren i huvudstaden kontaktades 
som de lokala myndigheterna gav ACYM tillstånd 
att fortsätta. Mussie gav uttryck för en stor tack-
samhet över att Amanda Mattsson besökte Asella 
sommaren 2017. Nu hoppas kyrkan på att ELM 
höjer det ekonomiska stödet och även att ett nytt 
avtal för kommande år undertecknas. Qes Awoke 
Asafa, församlingsledaren i Asella, påpekade att 
arbetet med föräldralösa barn i Asella resulterat 
i ett bättre liv för många, däribland finns flera av 
EELCs ledare. Asella-församlingen, som är lokalt 

Evans Orori, David Appell och Mekonnen Geremew i Konso
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ansvarig för ACYM, önskar att projektet får en fort-
sättning. ACYMs föreståndare Rahel Asafa tillade 
att myndigheterna ständigt framför kritik mot de 
byggnader som hyser pojkarna. De husen är byggda 
på 1950-talet och är i behov av omfattande repa-
rationer. Den ekonomiska situation som råder vid 
ACYM innebär att de inte kan servera näringsrik 
kost till barnen. Vidare har ACYM inte möjlighet 
att köpa så mycket kläder till barnen som myndig-
heterna kräver. 

Det är även bekymmer vad gäller disciplinen vid 
ACYM. Barnen vägrar utföra vissa sysslor och per-
sonalen har inte utbildning för att bemöta detta. 
Den kvinna som är anställd hos flickorna kämpar 
dagligen med utmaningen att hålla god disciplin. 
Hos pojkarna har det under en längre tid saknats 
en resurs för att se till ordningen efter skoltid. Nu 
har kommittén anställt en person som finns hos 
pojkarna morgon och kväll. Det finns ett starkt 
önskemål att utöka denna tjänst för att få ordning 
på pojkarna. 

Orsaken till personalbristen vid ACYM ansågs 
vara brist på resurser. En lösning som framhölls är 
att ett utökat stöd från ELM kunde användas just 
till att förbättra uppfostran av barnen. 

De butiker som påbörjats för flera år sedan håller 
nu på att färdigställas. Dessa butiker var tänkta att 
ge ACYM extra inkomst till driften av verksamhe-
ten. Men eftersom priserna på varor rusat i höjden 
på grund av en inflation på 14% i landet har ACYM 
inte lyckats slutföra byggandet. Enligt uppgifter 
kommer ACYM inom det närmaste att skriva kon-
trakt med fem personer som önskar öppna någon 
typ av affärsverksamhet i dessa butiker. Detta kom-
mer att ge ACYM en extra inkomst på ungefär 2100 
SEK per månad.

Rent organisatoriskt lyder ACYM direkt under 
styrelsen för utvecklingsarbete i EELC. Högst 
ansvarig för denna verksamhet är Eyob Bekele. 
Alla tillstånd och kontakter med myndigheterna 
sköts av Eyob Bekele som även kommer att vara 
kontaktperson gentemot ELM i frågor som berör 
ACYM. Ordförande i styrelsen för utvecklings-
arbetet är EELCs ordförande Mussie Alazar. Den 
grupp som leder arbetet vid ACYM lokalt kallas för 
kommitté och de lyder även under församlingens 
styrelse i Asella. Staten har gett tydliga direktiv att 

kyrkan måste skilja på församlingsarbete och sociala 
projekt. 

Heidi Orori, gift med Evans Orori, fanns med 
på mötet i Asella. Hon kommer att lägga två dagar 
i veckan på arbete vid ACYM. Hon valdes även in 
i ACYMs kommitté vilket församlingen i Asella 
måste bekräfta.  

Slutligen framförde kommittén för ACYM ett 
önskemål om att ELM bör se över sina rutiner när 
det gäller vilka ungdomar som kommer till Asella 
från Sverige. Detta gäller både deltagare i sports-
camp och de volontärer som stannar en längre tid. 
De ungdomar som landar i Asella under en kortare 
eller längre tid måste tydligt få veta att de kommer 
till en annan kultur. De förväntas respektera de reg-
ler som de lokala ledarna satt upp för tiden i Asella. 
I ett nu aktuellt fall med svåra konflikter i försam-
lingen i Asella har ungdomar från Sverige ställt sig 
på fel sida enligt kommittén. Detta har inneburit 
stora svårigheter för de lokala ledarna. De svenska 
ungdomarna som kommit till Asella på uppdrag 
från ELM har medverkat till att konflikten förvär-
rats. 

Sammanfattning av besöket i Etiopien
Besöket i Etiopien var mycket intensivt och krä-
vande. Den osunda karismatiken är ett stort 
bekymmer för EELC. Landet Etiopien står inför 
stora utmaningar även politiskt. Den skyhöga 
inflationen resulterar i att oppositionen kräver 
regeringens avgång. De grupper som står utanför 
makten börjar mer och mer protestera och anordna 
demonstrationer. 

Till det positiva hör arbetet i de södra synoderna. 
Här finns det verkligen ett hopp om att EELC kom-
mer att överleva och växa sig stark. Förhoppnings-
vis kan kyrkan centralt lära sig av framgången i syd 
och öppna upp för nya ledare från dessa områden.

Jonny Bjuremo 
missionssekreterare ELM

Nåd och frid från Gud, vår Fader och Herren 
Jesus Kristus, vare med er.

Introduktion
Etiopiens evangelisk-lutherska kyrka, EELC, är 
organiserad i sju synoder och under dessa synoder 
finns det många församlingar. Kyrkan är engagerad 
i att sprida evangeliet och även i socialt arbete som 
verkar tillsammans för att forma lärjungar. 

EELC som är en nationell luthersk kyrka strävar 
efter att bemyndiga sina tjänare och personal att 
nå så många som möjligt med de goda nyheterna 
om kärlek och förlåtelse i Jesus Kristus. Kyrkan är 
också aktiv i utvecklingssektorn som handlar om 
utbildnings-, hälso- och barnfrågor. Här följer en 
kort sammanfattning av EELCs arbete 2017.

Relationer
Vi är tacksamma för våra missionsvänner som 
är medarbetare med oss i bön, gemenskap och 

ekonomi. Vi är privilegierade att få arbeta med 
ELM-BV i den här delen av Guds rike. Vår rela-
tion med ELM-BV har fortsatt genom brev, tele-
fon och e-post. I oktober gladdes vi över att väl-
komna David Appell och qes Jonny Bjuremo, när 
de besökte de sydliga synoderna under ett hektiskt 
schema. Davids undervisning på Bossa-seminariet i 
Wolaita-synoden, det första i sitt slag, uppskattades 
mycket. Volontärer och gäster styrker vår relation, 
ökar förståelsen och bekräftar arbetets utmaningar 
samt öppnar dörrar för tjänst. Vi välkomnar våra 
vänner att besöka Etiopien och EELC för att träffa 
folket, församlingarna och arbetet. Framför allt är 
vi väldigt tacksamma för Bengt Hjort, som arbetar 
med en historiebok om EELC.

Vi har också ett mycket bra förhållande till den 
Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland 
(SLEF). Deras utsända Evans och Heidi Orori med 
sina två barn bor i Asella och arbetar som missionä-
rer. Evans är lärare vid Lutherska teologiska utbild-

Rapport från EELC 
”Se, jag kommer snart, och jag har min lön med mig för att ge åt var och en efter hans gärningar.” 
Upp. 22:12

Familjen Orori i Asella Ny kyrka och församling i staden Soddo
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ningen, LTS, medan Heidi hjälper till på praktiskt 
sätt. Vi har även korttidsbesökare från SLEF.

Besök ute i landet 
EELCs huvudkontor har goda relationer med 
synoderna och vi som ledare gör frekventa besök 
vid synodkontoren. Vi uppmuntrar ledarskapet i 
församlingarna till att inspirera sina arbetare, dis-
kutera planer och strategier, maximera ansvar och 
utveckla smidiga rutiner för olika uppgifter. Kyr-
kans interna revisorer som valts av generalförsam-
lingen har också gjort frekventa besök på de olika 
stationerna för att bedöma de finansiella aktivite-
terna och säkerställa en god ansvarsfördelning. 

Pastorskonferens
2017 års pastorskurs ägde rum i Soddo, Wollaita, 
med 44 deltagare som under tre dagar hade fokus på 
kristet ledarskap och undervisning om den helige 
Ande. Det dagar fyllda med undervisning, bön och 
engagemang för framtiden.

Avdelningen för evangelisation: EELC har inrät-
tat en avdelning som arbetar för att plantera nya 
församlingar och stärka de befintliga församlingarna 
med kort- och långsiktiga planer samt lägga upp 
strategier och tidslinjer. 

Kyrkobyggnader
Färdigställandet av den nya kyrkan i Sululta fortsät-
ter med bidrag från församlingsmedlemmar. Kyr-
kan i Meki saknar färdigt golv och målningen är 
ännu inte komplett. I Wollaita Soddo, Dire-Dawa 
Sabiyan och Haramaya-Adele är nya kyrkobyggna-
der under uppbyggnad. Det finns enkla kyrkobygg-
nader i Kamba, Dawuro och Wollaita synoderna.

Verksamhetslicenser
Licensen för EELC kommer att upphöra i slutet 
av februari 2018. Som vanligt kommer licensen 
att förnyas för de kommande fem åren. Licensen 
för utvecklingsavdelningen förnyas också för de 
närmaste tre åren. Vi fortsätter att lämna årliga 
verksamhets- och finansrapporter från generalför-
samlingen till respektive statligt kontor.

Finansiellt stöd
ELM-BV har fortsatt att bevilja 500 000 ETB (Birr) 
per år och för år 2017 har vi fått 551 768,79 ETB. 
EELC står inför en finansiell kris och lider av den 
höga inflationen i vårt land. Kyrkan har haft stora 
finansiella problem eftersom vissa synoder, försam-
lingar och stationer misslyckades med att generera 
tillräcklig inkomst av interna och externa orsaker.

Huvudkontoret har tagit bördan genom att möta 
de kriser som synoderna, församlingarna och sta-
tionerna har upplevt. Gåvorna till utbildning och 
enkla kyrkobyggnader är mycket uppskattade. 
De särskilda bidragen för driften av LTS, ACYM, 
Sports Camp och kyrkobyggnader har fortsatt att 
komma.

Utbildning
Den lutherska teologiska utbildningen, LTS i 
Asella, har fortsatt att utbilda tio studenter som 
rekryterats från Asella, Konso, Kamba och Arsi 
Negele. 

Wollaita- Damot Bossa bibelskola har tre lärare 
och en deltidslärare vars transportkostnader bekos-
tas av skolan. Antalet studenter är tio diplom- och 
åtta certifikatstuderande. Wollaita-synoden har 
utsett en ny rektor, Alemayehu Kacha. Eftersom 
bibelskolan är ny och saknar resurser behöver den 
ekonomiskt och annat slags stöd så att den kan växa 
på god grund. Be för personalen och studenterna.

Tre pastorer utexaminerades i ledarskap och två 
i teologi och en pastor studerar och kommer att ta 
examen i år. Vi är så tacksamma för allt stöd. Det 
finns fler som väntar på sin tur att studera.

Sociala verksamheter
För närvarande har vi tio utvecklingsprojekt för 
barn under ledning av församlingar samordnade 
av kyrkans utvecklingsavdelning i samarbete med 
Compassion International Ethiopia. De fattigaste 
barnen är de direkta mottagarna i dessa projekt 
med tillhandahållande av pedagogiskt material, 
medicinska kontroller, hygienmaterial och andlig 
undervisning. Deras familjer och syskon är också 
indirekta mottagare av det stöd de får. Utvecklings-
kontoret har arbetat fram ett utkast till ekonomisk 
handbok.

Skolor
EELC driver två skolor, i Addis Abeba från klass 
1–10 och i Asella från Kinder Garten till klass 8. 

Acym-projektet i Asella
I mitten av 2017 fanns det 15 pojkar och 8 flickor, 
totalt 23 barn vid skolinternatet i Asella. Alla är 
föräldralösa och fattiga. Om de ekonomiska pro-

blemen löser sig har Asella Children and Youth 
Ministry (ACYM) planer på att öka antalet barn. 
Personalen kämpar också för att generera inkomster 
och från januari 2018 hyrs fem butiker ut.

Den nya byggnaden
EELCs verkställande kommitté har diskuterat 
behovet av en hållbar finansiell stabilitet för kyrkan 
och planerar att bygga ett höghus på kyrkans mark 
i huvudstaden Addis Abeba. Den nya byggkommit-
tén består av erfarna och välutbildade byggnadskon-
struktörer. ELM-BV har lovat att ”en projektkom-
mitté kommer att skapas i Sverige, utanför ELM, 
med uppgift att söka sponsorer och investerare som 
vill stödja EELCs byggprojekt i Addis Abeba.” 

Vi är väldigt tacksamma för det. EELC har beslu-
tat att alla avlönade arbetare i kyrkan ska bidra med 
en månadslön till projektet.

EELCs historieskrivning 
Kommitténs ledamöter är Rev. Mekonnen Gere-
mew, Dr Bengt Hjort, Rev. Mussie Alazar och Rev. 
Dawit Tufa.

Nödhjälpen
Vi önskar Guds välsignelser över ELM och de som 
hjälpte svältande personer i låglandet. Det var verk-
ligen positivt att nå människor med problem och 
det är oförglömligt. Detta öppnade också porten 
för att kommunicera evangeliet i dessa områden.

Framtidsplaner 
Det finns planer som kommer att förverkligas åren 
2018–2021 med Guds hjälp och nåd. EELCs sty-
relse kommer att genomföra planerade aktiviteter 
under det kommande året såsom kyrkans årsmöte 
och pastorskonferensen i maj 2018.

Oavslutade projekt
Kyrkobyggnader i Sululta, Meki, Dire-Dawa Sabi-
yan, Wollaita Sodo och Haramaya-Adele. I Laqi, 
som är känt för sitt tidigare arbete inom vård och 
skola, stängdes skolan för att stationen ska omvand-
las till att bli vårdcentral. Det finns stor efterfrågan 
på sjukvård i området och människor i området har 
tagit initiativ till arbetet. Så vi behöver utbildad 
personal, utrustning och apotek. Fortsätt att be för 

Bibelskolan i Damot Bossa. Lärare och studenter
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Laqi. Utmaningen vi fortfarande står inför är främst 
ekonomin.

Utmaningar 
Skolorna i Dire Dawa, Sabiyan, Haramaya, Har-
rar, Kersa, Laqi, Kofale, Damot Bossa och Wollaita 
Sodo stängdes av ekonomiska och administrativa 
orsaker.

Tacksamhet och uppskattning
Vi skulle vilja ta tillfället i akt att tacka ELM-BVs 
styrelse och alla missionsvänner som stöder EELCs 
arbete med böner och ekonomisk hjälp.

Mussie Alazar
ordförande EELC

Dawit Tufa
generalsekreterare 

EELC

Kära vänner!
Vi hoppas att det nya året för er har börjat med 

välsignelse, hopp och god hälsa. I en föränderlig 
värld läser vi i Bibeln om vår Frälsares oföränderlig-
het: ”Jesus Kristus är densamme i går och i dag och 
i evighet.” (Heb. 13:8) Det är vår bön att Herren 
som inte påverkas av förändringar ska få fortsätta 
att välsigna er så att ni kan bära frukt i allt ni gör och 
tjäna Hans vilja också detta år.

Här på Lutheran Theological Seminary ser vi 
på oss själva som efterföljare till den modell som 
beskrivs i 2 Timoteusbrevet 2:2: ”Det du har hört av 
mig inför många vittnen ska du anförtro åt pålitliga 
personer som i sin tur ska kunna undervisa andra.” 
Det är vår övertygelse att innan vi överlåter evang-
eliets hemligheter åt följande generationer, ska 
vi utrusta dem genom att ge nödvändig träning, 
verktyg, skicklighet och litteratur. Dessutom skall 
vi pröva dem för att se om de är förberedda att tro-
get tjäna genom att föra evangeliet vidare till andra 
som är lämpade att undervisa. För att uppnå detta 
undervisar vi, låter dem praktisera vad de har lärt 
sig, utvärderar dem, ger konstruktiva kommentarer 
och låter dem ta examina.

I vår långa teologutbildning är vi nu i mitten av 
det andra året. Som vi rapporterade förra året har 
vi tio studenter som har rekryterats från Konso, 
Kamba och Arsi. Vid sidan av sina studier är stu-

Lutherska Teologiska Seminariet (LTS) i Asella

denterna under studieuppehållen aktivt engagerade 
i söndagsskola, söndagsgudstjänster och annat som 
till exempel bönegrupper och körer i den lutherska 
församlingen i Asella.

Utöver vårt vanliga arbete här i Asella sträcker vi 
oss vidare till olika platser som Kamba och Konso 
för att stärka Guds verk. I mitten av november 
reste vi till Kamba och Konso och predikade för 
stora skaror. På denna missionsresa deltog Jonny 

Bjuremo, David Appell och Evans Orori som alla 
predikade evangeliet.

I Arsi arbetar vi med att hjälpa till med försam-
lingsverksamhet i Qersa. Härefter ska vi försöka att 
stärka Herrens verk i de östra delarna av Etiopien.

Vi arbetar också med att förbereda unga gene-
rationer som kan komma att fortsätta vårt arbete 
på LTS i framtiden. Just nu finns två studenter 
som läser för att ta kandidatexamen på Lead Star 
Theological College, Desta Mekonnen och Tamiru 
Wondimu. Vi har undersökt och konstaterat att 
denna skola har en sund luthersk undervisning. 
Dessa studenter är understödda av SLEF och Hen-

Mekonnen visar stolt upp sin bok om Skapelse och evolution

För närvarande bor det 15 pojkar och 8 flickor, 
totalt 23 barn vid ACYM i Asella.

ACYM har anställda som består av en förestån-
dare, en kassör, två dagledare, tre kockar, två vakter 
och en boskapsuppfödare

Viktiga rutiner för barnen är att få näringsrik 
kost, kläder både för dagen och natten, sjukvård, 
hygienutrustning speciellt för flickorna, skolmate-
rial, andlig undervisning.

ACYM kan uppvisa stora framsteg genom att alla 
barn gått vidare till nästa klass, de flesta av dem med 
goda betyg. Alla har fått nya sängar, lakan, madras-
ser och kuddar.

ACYM har mottagit bidrag från besökare som 
hjälpt till att höja statusen vid barnhemmet.

ACYM hyr sedan början av året ut fem affärslo-
kaler för vardera 1500 ETB per månad (totalt cirka 
2100 SEK i månaden)

Flickorna har börjat med grönsaksodling vid 
ACYM. Detta tar tid och kräver planering men är 
samtidigt en del av uppfostran.

ACYM kämpar med ökade krav från barnen vid 
barnhemmet. De blir mer och mer krävande i sitt 
uppträdande. Personalen har svårigheter att få till 
en god disciplin.

De kor som ägs av ACYM har drabbats av en 
sjukdom vilket tyvärr resulterade i att en kalv dog. 

rik Höjlunds församling i Danmark. Vi hoppas att 
de slutför sina studier inom två och ett halvt år och 
ansluter sig till LTS som lärare i framtiden.

Slutligen vill jag uttrycka min tacksamhet till er 
alla som ber för oss och stöder oss så att vi kan upp-
fylla vår kallelse som lärare.

qes Mekonnen Geremew
rektor

Asella Children and Youth Ministry (ACYM)

ACYM tvingades även till stora utlägg för behand-
ling av korna.

I framtiden önskar ACYM att ELM visar större 
förståelse för den situation som ACYM befinner sig 
i. ACYM vill på allt sätt utveckla barnhemmet till 
en fungerande institution. 

Presentation av några barn vid ACYM:
Kabo Tuna är en svårt handikappad man med 
båda benen amputerade och hans mentala hälsa är 
begränsad. Innan han kom till ACYM för åtta år 
sedan var han en mycket desperat liten pojke som 
tillbringade hela dagen utan någon aktivitet. På 
grund av det var han ensam och ledsen, särskilt för 
att han inte kunde gå i skolan som hans kompisar. 
Dessutom har byn där han bodde ingen el och han 
hade inte ens en egen säng. Alla dessa omständig-
heter gjorde Kabo väldigt olycklig så han längtade 
alltid efter ett bättre liv. Tack vare hjälp från EELC 
förändrades hans liv. Nu är han så glad för att han 
lyckats studera. Han har ett eget rum, nya kläder 
och skor och vänner. Han är så tacksam för de 
människor som hjälper honom och tacksamheten 
är stor. Men på grund av sin fysiska och mentala 
begränsning finns det inte så stora utsikter för en 
akademisk karriär för Kabo i framtiden. Därför 
behöver han fortsättningsvis mycket stöd och hjälp. 
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Rehima Linjiso, 15 år. Efter att hon förlorat 
sin far i en sjukdom och hennes mamma dog i en 
olycka var livet så svårt för den här unga tjejen, som 
föddes i den avlägsna byn Herera Medoyo, cirka 50 
km från Asella. Livet var utmanande eftersom hon 
plötsligt fick ansvara för sina sju syskon. Rehima 
bodde på en plats där det inte fanns någon el och 
kranvatten och hon var tvungen att dela en säng 
med sin syster. Men hennes äldre bror försökte att 
göra sitt bästa för skydda och leda hela familjen.

När Rehima skulle börja klass tre, blev hon anta-
gen till ACYM. I början var det svårt att anpassa sig 
till det nya livet. Men allt eftersom tiden gick blev 
hon mer och mer bekant med de andra flickorna vid 
ACYM. Nu går hon i klass åtta och i juni tar hon 
den nationella examen. När hon ser tillbaka på sitt 
liv vill den här unga vackra tjejen tacka Gud och 
alla dem som bidragit till hennes livsförbättringar. 
Hon önskar mer skönhetsprodukter, som hårbal-
sam, schampo och kroppskrämer, vilket är normalt 
för tjejer i hennes ålder. Hon gillar att spela fotboll 
och lyssna på gospelsånger.

Senayit Amanule är 15 år och vill studera till 
läkare. Hon är den yngsta dottern i sin familj. Hon 
hade inte gått i skola innan hon kom till ACYM år 
2014. Hon bodde hos sin moster omkring 450 km 

från Asella på en plats som heter Halalo-Kindo, i 
Wollaita. Livet var så svårt för den här tjejen efter-
som hon förlorade båda sina föräldrar och tvingades 
leva med sin moster. Senayit var olycklig eftersom 
hennes moster misshandlade henne. Men sedan 
hon kom till ACYM och började i skolan har hon 
utvecklats på ett mycket positivt sätt. Eftersom 
hon vill studera till läkare vill hon ha fler böcker till 
ACYM. Senayit älskar att sjunga och spela fotboll

Eyob Bekele 
projektledare EELC

Ledningsgruppen ACYM

Tjejer i städtagen på ACYM

Kenya
Samarbetskyrka:
Evangelical Lutheran Church in Kenya (ELCK)
P.O. Box 44685, 00 100 Nairobi, Kenya
www.elckenya.com

Ärkebiskop t. f.
Joseph Ochola
elckldbishopomolo@gmail.com

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

Bethesda Children Ministry
P.O. Box 2006, Nakuru 20 100, Kenya
Direktor
Danvas Nyakundi
nyakundidan71@gmail.com
+254722802179

Läs mer på: http://fadder.elmbv.se
 https://www.facebook.com/Kids-In-NeeD-269280303142587/?fref=ts

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

Evangelisk-lutherska kyrkan i Kenya (ELCK)

I november 2017 hade jag förmånen att besöka 
ELCK. Här följer en redovisning av detta besök 

som vill presentera hur situationen är just nu. 

ELCKs huvudkontor i Nairobi
Det var välsignat att inleda besöket i Afrika med 
ett bibelstudium av ärkebiskop Joseph Ochola vid 
ELCKs huvudkontor i Nairobi. Han påminde om 
några saker i Matteusevangeliets femte kapitel. Han 
anknöt till 500-årsjubileet av reformationen och 
konstaterade att vi kristna är produkter av under-
visningen i Matteus 5 och reformationen. Han 
påpekade att vi bör vara beredda på att gå in i den 
eviga härligheten. Under tiden som vi väntar får den 
helige Ande hjälpa oss att vara trogna tjänare.

Joseph Ochola underströk hur glad han är över 
samarbetet med ELM. ELCK är inte komplett om 
man plockar bort ELM. Han omnämnde flera av 

ELMs missionärer och hoppades att det goda sam-
arbetet ska fortsätta även i framtiden.

Han kom även in på det arbete som Kerstin Nils-
son ansvarar för och menade att hon är varmt väl-
kommen att fortsätta under kommande år. ELCKs 
generalsekreterare Benjamin Lemosi kommente-
rade Kerstins arbete med att kyrkan vill på allt sätt 
visa sitt stöd. Samtidigt är det viktigt att freds- och 
försoningsarbetet är en del av ELCKs arbete och 
inte ett fristående projekt. Kyrkans kassör Philip 
Ptiso, som även han fanns med vid mötet, poängte-
rade att alla projekt måste gå via kyrkans huvudkon-
tor. De organisationer som arbetar under ELCK 
kan inte driva ett separat arbete utan huvudkonto-
rets kännedom. 

Kassören meddelade att han i nuläget arbetar 
med kyrkans revison som inte utförts på fyra år. 
Joseph Ochola förklarade att mycket av de problem 
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som uppstått i kyrkan under de senaste åren beror 
på att man förlorat kontrollen över alla projekt. Nu 
har ELCK upprättat en särskild avdelning för pro-
jekten, National Development board, som ansvarar 
för kontrollen av kyrkans projekt. Alla tre ledare 
som deltog i samtalet bedyrade att ELCK nu skulle 
få ett fungerande system som innebär att de organi-
sationer som ger stöd till olika projekt omedelbart 
kommer att få ett kvitto från respektive bank efter 
att kyrkan mottagit pengar.

Kyrkan sliter fortfarande med en hel del dom-
stolsprocesser. Det kräver stora resurser och för-
brukar även ledarnas tid. Kassören meddelade att 
kyrkan upptäckt att flera fastigheter som tidigare 
ägts av ELCK numera övergått i privat ägo.

Bethesda Children Ministry i Nakuru 
(BCM)
Huvudkontoret markerade tydligt att BCM ver-
kar under ELCKs paraply. De visade samtidigt 
stor tacksamhet över att BCM och ELM fungerat 
utmärkt i sitt samarbete. BCM är något av en före-
bild för ELCK. Men personalstyrkan måste mins-
kas eftersom det tar för stora resurser med många 
anställda. Lucy Kurui är ordförande på BCM och 
en nyckelperson eftersom hon även sitter med i 

National Development board. John Kissinger är 
inte längre kontaktperson i frågor som rör BCM. 
Danvas Nyakundi, som är ny föreståndare, måste få 
tillfälle att växa in i ledarrollen. Vidare underströk 
kyrkans ledare att även stiftsledningen i det Cen-
trala stiftet måste bli involverade i BCM. I nuläget 
är detta inte möjligt eftersom stiftet saknar lämplig 
resurs.

Kerstin Nilsson
Kerstin har under 2017 lyckats få arbetstillstånd för 
två år och det är mycket tillfredställande. I samtal 
med ELCK framkom att de gärna ser att Kerstin 
fortsätter med freds- och försoningsarbetet de kom-
mande fyra åren. Huvudkontoret markerade att det 
som nu gäller är att planera noga och i tydligt sam-
arbete. Kyrkans projektavdelning som har en egen 
styrelse kommer att arbeta nära Kerstin. National 
Development board har valt ny ordförande, profes-
sor Edward Kochung från Kisumu. Han undervi-
sar i pedagogik vid universitetet och har studerat i 
Finland. 

I samband med detta redogjorde ledarna för 
ELCK att de nyligen inbjudit till en pastorskonfe-
rens på Matongo för att inleda försoningsprocessen 
i kyrkan. Konferensen blev lyckad och där valdes en 

kommitté med sex deltagare, tre från vardera sidan 
i konflikten, som skall utforma en plan för förso-
ningsarbetet i kyrkan. I framtiden kommer även 
Kerstin att vara med i denna grupp. Kyrkan bjuder 
också in ordföranden i Kyrkornas världsråd (WCC) 
Agnes Aboum. Hon bor och arbetar i Nairobi och 
har vid flera tillfällen gett stöd och råd till ELCK. 

Workshop med BCM
I tre dagar delade jag gemenskap med personalen 
vid BCM som hade samlats till en workshop vid 
Abbey hotell i Nakuru. BCM hade sökt och fått 
beviljat ekonomiskt stöd från ELM till vidareut-
bildning. Dagarna var professionellt upplagda med 
en gästföreläsare per dag och med undervisning från 
personal vid BCM. BCM hade i god tid skickat 
schema för dagarna och strukturen var impone-
rande. Alla hade sina olika ansvarsområden. Det var 
beundransvärt att alla var samlade en kvart innan 
utsatt tid för att verkligen ta vara på tiden. Varje 
dag inleddes med en repetition av gårdagens föreläs-
ningar. Varje dag avslutades med sammanfattning 
och kommentarer av de lärdomar som framkom-
mit. Det fanns utrymme för mycket humor och 
skratt. BCM-folket har en välsignad relation till 
varandra. Exempel på ämnen under kursen: hur 

man bygger ett arbetslag, barnuppfostran, äkten-
skapet, ELCKs struktur, själavård. 

Samtal med BCM
Jag fick även förmånen att samtala med ledarna för 
BCM. Samwel Langat, som är kaplan vid BCM, 
hälsade välkommen med bön och BCMs ordfö-
rande Lucy Kurui hälsade även hon välkommen. 
Elizabeth Gwako och Danvas Nyakundi, som delar 
på uppdraget som föreståndare, var också närva-
rande. Alla fyra hälsade till ELM och tackade för 
det löpande stöd som kommer från ELM. Ledarna 
för BCM visade stor tacksamhet över att ELM 
sänt Amanda Mattsson till BCM sommaren 2017. 
Hennes besök uppskattades av både personalen och 
barnen vid BCM. Gruppen riktade framför allt ett 
stort tack till Gud som ständigt svarar på bön och 
hjälper BCM att visa barnen vägen till evigt liv. 

BCM har följande inkomstkällor: bidraget från 
ELM, mat från grannar, Safaricom, gästhuset, grön-
saksodlingen och hemslöjd. BCM meddelade att en 
av deras kor dött när den hamnade i en brunn utan-
för området. Därför tvingas de i nuläget att köpa 
mjölk istället för att som tidigare sälja till grannar. 
BCM har planer på att bygga en kvarn för att få 
inkomster. 

Välkommen Joseph Ochola! Nytt ledarskap i ELCK. Sittande Joseph Ochola t f ärkebiskop, 
bakom honom Benjamin Lemosi, generalsekreterare.

Vidareutbildning av Personal på Bethesda
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BCM planerar att driva en fullt utbyggd grund-
skola. De motiverar det hela med att det är lättare 
att rekrytera behövande barn tidigt, redan från 
låg ålder, för att sedan förhindra att dessa ham-
nar på gatan. Fullt utbyggd grundskola kommer, 
enligt BCM, att ge inkomster genom att det även 
rekryteras barn från byarna i omgivningen. Här ser 
BCM en framtida inkomstkälla. BCM vill inte på 
något sätt överge arbetat med pojkar från staden 
Nakuru utan mer att det blir en parallell verksam-
het. Den budget som BCM sätter upp för det före-
byggande projektet, i form av skolverksamhet, har 
en låg omkostnad. BCM har lämnat in en ansökan 
om ekonomiskt stöd till en av de stora bankerna i 
Nakuru. BCM motiverade även skolverksamheten 
med att det då finns barn på BCM hela dagen. 
Detta är bra för de volontärer som ELM sänder 
till BCM. Totalt hjälper BCM mer än 100 barn. I 
nuläget bor det 22 pojkar på BCM. Ytterligare16 
pojkar finns på andra skolor och får även de eko-
nomiskt stöd via fadderprojektet KIND. 

BCM anser att de måste bli bättre på att följa 
upp de pojkar som faller tillbaka i missbruk av 
droger. Orsaken till detta är många. Dessa killar 
hotar personalen vid BCM eftersom de misstän-
ker att ELM fortsätter att skicka pengar till deras 
uppehälle. 

Sammanfattning av besöket i Kenya
Det var mycket glädjande att besöka huvudkon-
toret och uppleva den förändring som kommit 
till stånd genom att kyrkan har en ny ärkebiskop. 
Joseph Ochola visar goda ledaregenskaper. ELCK 
har en lång väg att vandra för att uppnå full försoning 
mellan olika grupper i kyrkan. Men med den goda 
vilja som nu råder finns det goda förutsättningar att 
lyckas. 

Barnhemmet Bethesdas ledning uppvisar även 
den en god organisationsförmåga. Personalen har 
god kommunikation med varandra och vill på allt 
sätt arbeta närmare ELM. De problem som tidigare 
förekommit har de tagit tag i och lyckats reda ut. 
BCM kämpar med en svag ekonomi och längtar efter 
att steg för steg öka inkomsterna. ELM bör utarbeta 
en plan för att utöka stödet till BCM på ett lämpligt 
sätt. Här gäller inte enbart att ge större ekonomiskt 
bidrag utan även att ge BCM ett 
självförtroende till att bygga upp en 
för framtiden hållbar utveckling.

Jonny Bjuremo

Evangelister som nya undervisare
Under en längre tid har vi tänkt och önskat att 
arrangera en undervisarträning för de evangelister 
som gått på Atemo Bible College (ABC) och där 
fått vara med om en HWEC (Healing Wounds of 
Ethnic Conflict) workshop. 2017 blev det äntligen 
en verklighet och jag tror att det var bland det bästa 
som vi gjorde det här året. 

I samarbete med rektorn Benson Otieno och sty-
relseordförande för ABC James Aera och med eko-
nomiskt bidrag från SLEF hölls träningen, Train-
ing of Facilitators (ToF), på Atemo i slutet av maj. 
22 evangelister, rektorn och ordföranden har nu 
genomgått den träningen. Det finns tecken på att 

Freds- och försoningsarbete som fastnat … eller ligger i en 
Annans plan?

dessa evangelister aktivt använder undervisningen 
de fått och det är mycket glädjande. Jag hoppas att 
vi under 2018 får se mer av detta. Då ska också 
ytterligare några evangelister som den veckan var 
med om sin första workshop få ta del av ToF. 

Arbetet i Nyamira stift
När vi började arbetet med helandeundervisningen, 
HWEC, i Nyamira stift i mitten av 2016 var tan-
ken att vi skulle hålla på ett halvår eller lite drygt 
det. Tanken var att kristna från båda sidor i den 
kyrkopolitiska konflikten skulle få ta del av under-
visningen. I slutet av 2016 hade det blivit klart att 

jag inte var välkommen med undervisningen i de 
delar av stiftet som var på oppositionens sida men vi 
fortsatte arrangera workshops där vi var välkomna. 
Vid början av 2017 hade vi ett par workshops kvar, 
bland annat i gränsområden mellan kisii- och kip-
sigisfolken. 

Vi har haft två workshops och dessutom upp-
följningsmöten på de platser vi haft workshops. 
Glädjande är att en församling i stiftet som varit 
splittrad och haft en grupp som hållit gudstjänst 
utanför kyrkan och en annan grupp inne i kyrkan 
nu firar gemensam gudstjänst. Olika personer har 
aktivt verkat för detta första steg mot försoning och 
jag tror att också den undervisning om försoning 
några mötts av har fått bidra till detta. 

Kontakt med Nordvästra stiftet
En första kontakt med ledningen i Nordvästra 
stiftet togs i början av året. Vi planerade också för 
en workshop i ett område där folken turkana och 
pokot gränsar till varandra och konflikter förekom-
mer. Dessvärre utbröt nya våldsamheter just när vi 
skulle fara dit för en första workshop. Senare har 
det också varit svårt eftersom kampanjtiden innan 

Församlingen i Chesinende där Kerstin bor

Det är gruppen evangelister och ledare som deltog i en Training of Facilitators på Atemo i slutet av maj. Evangelister som gått 
på Atemo Bible college och deras rektor Benson Otieno (längst upp till höger i vit skjorta). Ordförande i styrelsen James Aera 
var också med, båda är präster. Försoningsteamets koordinator Samuel Odhiambo längst fram i rutig skjorta. Lärarna Joyce 
Sheri i randig klänning och Hosea Muchiri i vit t-shirt framme till vänster.

de politiska valen medför viss osäkerhet och där det 
redan finns konflikter blir det ännu mera spänt.

Allmänna/politiska val i Kenya, 
med komplikationer
De politiska valen var planerade till den 8 augusti. 
I Kenya bör man vara försiktig med att resa under 
kampanjtiden och man ska vara beredd på att det 
är stora folksamlingar och att det kan förekomma 
våldsamheter i samband med valmöten. Även om det 
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under en tid fanns viss osäkerhet om valen skulle bli 
av så hölls de som planerat. Eftersom valresultatet 
ifrågasattes och Högsta Domstolen förklarade valet 
ogiltigt fick presidentvalet göras om. Oppositionen 
drog sig ur detta omval, demonstrationer som följ-
des av våldsamma sammandrabbningar med poli-
sen förekom under tiden fram till omvalet den 26 
oktober. Ytterligare en gång fick Högsta domstolen 
avgöra valets giltighet men det godkändes nu och 
Uhuru Kenyatta installerades i slutet av november 
som president för en ny femårsperiod. Fortfarande 
vid årets slut erkänner inte oppositionen Kenyatta 
som president utan planerar att installera sin ledare 
Raila Odinga som president, ”Folkets president”. 

Under hela denna tid var vi försiktiga med att 
planera för nya workshops.

Motstånd
Ett försoningsarbete möter motstånd av olika slag, 
så också vårt. Att arbetet ett tag stoppades av kyr-
kans ledning eftersom den ifrågasatte min lojalitet 
var tungt. Likaså att uppleva att dem jag arbetar när-
mast med i försoningsteamet inte riktigt ser vikten 
av en god hantering av de ekonomiska resurserna. 

Glädjande förändringar
I juli blev det ärkebiskopsbyte i ELCK. Walter 
Obare avgick av hälsoskäl och Joseph Ochola, 
biskop i Lake diocese, sjöstiftet, blev tillsatt som 
tillförordnad ärkebiskop.

I oktober samlade han alla präster till en pastors-
konferens som fick mycket positiva omdömen och 
en grupp tillsattes som skall utreda konfliktorsa-
kerna och rapportera till en andra pastorskonferens.

Också i vårt team tyckte jag mig märka en för-
bättring under hösten och det var därför med en 
mera positiv känsla jag lämnade Kenya i början 
av december för en tre månaders hemmavistelse. 
På hemvägen deltog jag i en Debriefing retreat 
i LeRucher, Frankrike, arrangerad av Mercy 
Ministries, den organisation som också varit med 
och tagit fram HWEC-konceptet. Det var mycket 
positivt att under fem dagar få gå igenom det som 
varit och samtala med själavårdare som också själva 
har erfarenhet av arbete i och med människor från 
andra kulturer. 

Jag har emellanåt frågat mig om jag ska fortsätta 
med försoningsarbetet, särskilt i rollen som ELCKs 
fredskoordinator men för närvarande räknar jag 
med att fortsätta och går i mars in i en ny fyraårspå-
eriod som ELMs missionär i Kenya.

Vi kämpar inte mot kött och blod, utan mot furstarna, 
mot makterna, mot världshärskarna här i mörkret och 
mot ondskans andemakter i himlarymderna. Ef. 6:12

… och arbeta alltid hängivet för Herren. Ni vet ju att 
er möda i Herren inte är förgäves. 1 Kor. 15:58

Kerstin Nilsson

Jag hälsar alla bröder och systrar i ELM-BV i den 
heliga Treenigheten. Jag tar detta tillfälle i akt att 

tacka er alla för det finansiella och andliga stöd ni 
har gett till Bethesda under 2017.

Gud har visat oss sin nåd och gjort allt arbete 
möjligt. Han har också bevarat Bethesda-familjen 
från svårigheter i form av svåra sjukdomar.

Året började bra med att alla pojkar och alla elever 
i det förberedande programmet kom tillbaka. På 
grund av långa avstånd har antalet barn i rehabilite-
ringsprogrammet under året sjunkit till 65. Framför 
allt är det de yngre barnen som har minskat i antal.

Det förebyggande programmet har nått upp till 
tredje klass vilket lett till att vi har anställt en ny 
lärare. Vi har nu totalt fem lärare.

Amanda Mattsson var hos oss under en månad 
och hon besökte då tidigare Bethesda-pojkar för att 
se hur de har det efter att ha lämnat Bethesda. En av 
dem hon träffade är nu gift och har ett barn.

Amanda deltog också i ett endagsseminarium för 
BCMs personal. Vi tackar ELM för ekonomiskt 
stöd för detta. Vi gjorde också analyser av vår verk-
samhet och lärde oss mycket.

Från Rakel Smetana fick vi genom Amanda ta 

Bethesda Children Ministry (BCM), Nakuru

emot två bärbara datorer. Med dessa kan vi förbättra 
vår kommunikation vilket har varit en utmaning 
för oss. Våra pojkar ska också få lära sig att använda 
datorer, vilket är en rekommendation från utbild-
ningsministeriet.

I november fick personalen möjlighet att ha ett 
seminarium om kompetensutveckling som bekos-
tades av ELM. Detta hölls på Abbey hotell under tre 
dagar. Vi gladdes åt att ha Jonny Bjuremo med oss. 

Personalen på Bethesda

Kings table i slutet av en workshopKerstin undervisar

Danvas Nyakundi, föreståndare Bethesda
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Dagarna gav också möjlighet till att en representant 
från ELCKs huvudkontor kunde träffa de anställda.

Anställningsintervjuer genomfördes för anställ-
ning av två lärare under 2018 till det förebyggande 
programmet.

Vi planerar att rädda några pojkar från gatan för 
att ersätta dem som har lämnat BCM efter åttonde 
klass. För närvarande har vi 18 pojkar och alla är på 
plats. Vi planerar att ha lika många i rehabiliterings-
programmet under 2018.

Våra utgifter har stigit på grund av ökat antal 
barn, inflation och torka, vilket har ökat kostna-
derna.

Vi ser fram emot ett förnyat avtal mellan BCM 
och ELM för fortsatt samarbete i verksamheten.

Våra framgångar har blivit möjliga genom under-
stöd och böner från våra donatorer och vänner som 
har gjort uppoffringar för dessa mindre framgångs-
rika medlemmar i samhället. Vi vill uppriktigt tacka 
för allt stöd och må den allsmäktige Guden välsigna 
er i överflödande mått.

Lucy Chepkoech Kirui    
ordförande BCM

Peru
Samarbetskyrka:
Iglesia Evangélica Luterana de Chiclayo (IELCH)

President 
Julia Isabel Uriarte Martínez, 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
Hjalmar Unosson, hjalmar.unosson@elmbv.se
Lisa Unosson, lisa.unosson@elmbv.se

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

Samarbetande organisationer i Peru:
Evangelisk Luthersk Mission (ELM-DK) Tværstræde 6, DK-3700 Rønne, Danmark
E-post: elm@elm.dk Hemsida: www.elm.dk
Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) Sinsenveien 25, NO-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
Iglesia Evangélica Luterana – Perú (IEL-P) Apartado 686, Arequipa, Peru
E-post: ielpcon@ec-red.com
Luthersk Mission (LM) Industivænget 40, DK-3400 Hillerød, Danmark
E-post: dlm@dlm.dk Hemsida: www.dlm.dk 

Regnkatastrof

2017 blev ett svårt år för det peruanska folket 
med tanke på den regnkatastrof som drabbade 

landet under årets första månader. Det kraftiga 
regnet och stormen orsakade översvämningar och 
jordskred. Peruanska experter menar att det var 
ett lokalt El Niño-fenomen som värmt upp havet 
och lett till skyfall. Detta brukar följas av det glo-
bala väderfenomenet El Niño, som kan ge kraftiga 
oväder i flera länder. Närmare 100 000 människor 
tvingades lämna sina hem och ett 100-tal fick sätta 
livet till. Skolor och butiker stängdes och vägar 
stängdes av vilket försvårade för leveranser av mat 
och andra förnödenheter. Det blev svårt att få tag 
på dricksvatten och matpriserna steg.

En av de mest drabbade städerna var Piura där 
den stora floden som går genom staden flödade över 
alla bräddar. Det fanns stadsdelar som tidvis låg helt 
under vatten. Vår missionär Steffen Baagø Madsen 
och församlingen i Piura öppnade kyrkans lokaler 
för några nödställda familjer. Dessa familjer hade i 
princip förlorat allt och kom bara med små påsar 

med personliga tillhörigheter när de flyttade in i 
kyrkan. Kyrkan ligger i ett område som drabbades 
av regnet men inte av översvämningarna från floden 
vilket gjorde att det var förhållandevis tryggt att bo 
där. 

Nöden från regnkatastrofen väckte engagemang 
hos missionsvänner i Sverige och Danmark och till-
sammans samlade vi in 100 000 SEK  som sändes ut 
som en extra insats för att hjälpa de nödställda. Det 
mesta användes för att hjälpa de svårast drabbade i 
Piura. Jan Ulrik Smetana, Steffen Baagø Madsen 
och kyrkans pastorer från Chiclayo åkte ut i byarna 
för att förse dem med mat och takplåtar och andra 
förnödenheter. Jan Ulrik skriver på bloggen: ”Idag 
besökte vi en by som heter Pedregal Chico där över-
svämningen slagit sönder många hem fullständigt. Det 
var svårt att se sorgen i de ögon vi mötte och människor 
som gärna ville berätta och visa det som var kvar av 
deras hus. En äldre kvinna står framför det som varit 
hennes hem i hela hennes liv. En man med sin son 
framför sitt hem som förvandlats till skrot och vat-
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tenpöl. Andra hade fått sitt hem fyllt av en till två 
meter lera. En man som hette Santiago vill visa oss 
sitt hem. Han berättade ett han hade ett fint hus med 
trädgård där barnen brukade hålla till och leka. En 
gård med rosor och två hektar mark med risodling. 
Allt detta hade närmast försvunnit. Han pekar mot 
ett par betongrester det enda som visar att det varit 
ett hus. Åkern och trädgården är fullständigt bortspo-
lade. Det är svårt att förstå hur snabbt saker kan tas 
ifrån en. Pastor Jose Luís Cordova (Pepe) talade och 
påminde att detta kan lära oss att inte sätta vårt hopp 
till saker utan det enda nödvändiga är att vi sätter 
vårt hopp till Gud/Jesus. Mannen instämde och sade 
att han tackar Gud mitt i allt. ”Vi tar gärna tid att 
läsa en tidning men knappt att läsa den heliga Bibeln”. 
Santiagos berättelse gav starkt intryck på mig. Det var 
en fin stund vi hade där i sanden och bråten. Gud är 
med dem i detta.”

Missionärer, volontärer 
och övriga besök
Under 2017 hade ELM fler svenskar och danskar 
i norra Peru än på länge. Året började med att vi 
fick sända ut Henrik och Rebecca Andersson med 
barnen Mathea och Clara som korttidsmissionä-
rer i Chiclayo. Huvudsyftet var att Henrik skulle 

undervisa och handleda missionärsbarnen i skolan, 
men även att de skulle hjälpa till i kyrkan. De fick 
under året vara till stor glädje och välsignelse både 
för missionärerna och för kyrkan. De gjorde en vik-
tig insats i församlingen i Las Lomas och Henrik 
hjälpte även till med den teologiska kursen för pas-
torer och predikanter. 

Innan Anderssons kom fanns tre missionärer på 
plats: Jan Ulrik och Ann-Charlotte med barnen 
Adam, Cornelia, Filip och Ella befann sig i Chiclayo 
och Steffen Baagø Madsen med familj i Piura. Den 
danske volontären Daniel Birkemose var i Piura 
under våren 2017 och avslutade sedan sitt uppdrag. 
Kort därefter anlände en ny volontär, Mathias Falck 
Poulsen, som under läsåret 17/18 bor och arbetar 
i Piura. 

Under året gjordes fyra officiella besök från ELM. 
I februari besökte ELM Danmarks missionssekre-
terare Helene Koefoed-Jespersen både Chiclayo 
och Piura primärt för att samtala med missionä-
rerna och kyrkan. Under påsken hade vi förmånen 
att sända ut den tidigare perumissionären Mattias 
Lindström till Chiclayo och Piura för att besöka 
missionärerna, undervisa och samtala med kyrkan. 
I juli reste ett gäng svenska ungdomar till norra 
Peru på en månads Move-resa (se mer information 

under Move). I november reste missionssekreterare 
Rakel Smetana och före detta perumissionär Håkan 
Ekström till Chiclayo och Piura för att närvara vid 
de årliga överläggningarna, delta vid en reforma-
tionshögtid samt träffa missionärerna. Håkan fick 
också möjlighet att undervisa i samband med besö-
ket. 

Den evangelisk-lutherska kyrkan 
i Chiclayo
Under 2017 leddes kyrkan av Hans Verkerk García 
som kyrkans ordförande. Hans är klok och stabil 
och har axlat sin roll som kyrkans ledare väl. Han 
har god relation med alla församlingar och med 
missionärerna samt binder ihop kyrkan på ett före-
dömligt sätt. Under året arbetade kyrkan med stora 
och viktiga frågor gällande teologi, ledarskap, ägar-
skap och ekonomi. 

En av de stora frågor kyrkan jobbade med var 
ökat ekonomiskt ansvar. Tidigare har det varit så 
att ELM har stöttat kyrkan ekonomiskt utifrån 
deras enskilda förfrågningar. Nu relaterar vi till dem 
som en självständig kyrka, vilket innebär att de får 
fundera på vad de vill, göra sina egna prioriteringar 
och sedan komma med en årlig ansökan till oss. 
Detta ökar kraven på ekonomisk hantering, bud-
get, bokföring och redovisning. Kyrkan är inte van 
att hantera stora pengar så det är viktigt att den får 
jobba med att hitta goda rutiner för detta. Paral-
lellt med detta sker ett löpande samtal om lokalt 
givande, tionde, hur kyrkan kan få in egna inkom-
ster samt hur samarbetet kring ekonomin ska se ut 
i framtiden. 

Kyrkan har också insett behovet av, och önskar, 
att avlöna sina pastorer. Pastorerna jobbar redan 
mycket, men utan någon ersättning och ofta med 
ett sekulärt jobb vid sidan av. En lön skulle göra 
att de kunde ägna mer tid åt sin församling. Kyr-
kan klarar inte av att själv avlöna sina pastorer utan 
behöver vår hjälp som en ”språngbräda” som de 
uttryckte det själva. Tanken är att kyrkan centralt, 
varje enskild församling och ELM tillsammans gör 
upp en plan och tar gemensamt ansvar för den eko-
nomiska biten i det initiala skedet. Detta samtal 
initierades under 2017 och pågår fortfarande. Det 
är viktigt att det får ta tid att processa detta så att en 
god modell får mogna fram.

Arbetet i församlingarna i Chiclayo
Under året återvände José Luís Cordova, en av kyr-
kans pastorer, till Chiclayo efter några års studier på 
det lutherska seminariet Setela, i Arequipa i södra 
Peru. Han tjänar nu i sin gamla församling i Las 
Brisas. I mars flyttade en annan av kyrkans pasto-
rer, Harold Llontop Sandoval, ner till Arequipa för 
att studera på samma seminarium i två år. Harold 
tjänade i församlingen i Las Lomas vilket gjorde att 
denna församling lämnades utan pastor. Glädjande 
nog tog pastorsrådet ansvar för att församlingen fick 
regelbundna besök av pastor och predikant. Dess-
utom fick familjen Andersson hjälpa till i försam-
lingsarbetet i Las Lomas, vilket var mycket uppskat-
tat. 

Arbetet i byn Luya dalade lite under året eftersom 
den mest aktiva familjen, i vars hus det mesta av 
sammankomsterna hölls, valde att lämna kyrkan. 
Efter detta har det varit endast två–tre män som 
samlas för bibelstudium varje vecka. Varje sön-
dag firas gudstjänst med ca 5–10 personer. Som 
en nysatsning startade Ann-Charlotte och Isabell 
Gomez en bakkurs med kvinnorna vilken varit upp-
skattad och ganska välbesökt. Cirka 10–15 kvinnor 
kommer varje vecka till ett av hemmen för att baka 
och lyssna till en andakt. Tyvärr präglas byn av en 
mängd inbördes konflikter vilket förstås påverkar 
arbetet negativt.

I oktober 2017 firades 500 årsjubileum av refor-
mationen och detta märktes väl i Chiclayo. Under 
hela månaden var det olika evenemang med under-
visning, gemenskap och aktiviteter av olika slag. 
Jan-Ulrik skriver på bloggen: Under oktober månad 
hade kyrkorna i Chiclayo ett väl digert program för att 
fira att fira 500-års jubileet av reformationen. Måna-

Regnkatastrof – familjer som bor i kyrkan i Piura

Evangeliserande barnläger Chiclayo
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den avslutades med att vi svenska missionärer ordnade 
och inbjöd till en riktig reformationsfest den 25 okto-
ber, med god undervisning och musiker från alla kyr-
korna i Chiclayo samt med allt övrigt som behövs för 
att det skall bli en fest här i Peru. Det kom över 100 
personer. Riktigt roligt att få ge detta till våra bröder 
och systrar i kyrkorna! Reformationen har verkligen 
firats här i Chiclayo.”

Studentarbete i Chiclayo
Under 2016 startade en av kyrkans unga predikan-
ter om är lärare i engelska på universitetet, Timoteo 
Gomez, en studentgrupp. När Timoteo i början av 
2017 åkte ner till Arequipa för att studera teologi 
gick Ann-Charlotte in för att ansvara för student-
gruppen. Hon skriver: ”Det här året har jag gått in 
i ett studentarbete. Varannan onsdag och varannan 
lördag har en grupp samlats till engelskundervisning 
och bibelstudier. Från början var det Timoteos önskan 
att jag tog över hans grupp av elever som han under-
visat i engelska på universitetet. Gruppen har sedan 
utvecklats lite och kommit att utgöras av en blandning 
av ungdomar från de olika kyrkorna och deras kurs-
kompisar, samt några av Timoteos gamla studenter. 
Vi är mellan 5 och 12 varje gång. Det känns roligt 
att se ungdomarna från olika församlingar träffas och 

lära känna varandra under lite andra omständighe-
ter. Förhoppningsvis kan detta bidra till att lägga en 
grund för goda relationer mellan dem som blir nästa 
generations ledare i kyrkan. Jag och några i gruppen 
planerade också ett ungdomsläger i slutet av juli i sam-
band med att ungdomarna från moveresan var i Peru. 
Lägret blev mycket välsignat!”

Församlingsplantering i Piura 
Allt sedan starten av nyplanteringsarbetet i Piura 
har det funnits en vision att starta ett kafé i kyrkans 
lokaler, en mötesplats för studenter där goda rela-
tioner kan skapas och där evangeliet kan få förmed-
las. Under 2017 blev detta äntligen en realitet då 
”Student coffeehouse” öppnade. Steffens fru Kate, 
som är arkitekt, såg till att kaféet fick en smakfull 
och gemytlig inredning. Under hösten 2017 var 
caféet öppet fem kvällar i veckan och allt ifrån 5–25 
ungdomar brukar komma varje kväll. En kväll i 
veckan är det spelkväll med bordsspel och gemen-
skap. En kväll i veckan anordnas engelskkurs och 
mellan 10 och 20 personer brukar delta. Några av 
ungdomarna från caféet har visat intresse för att lära 
känna Jesus och Steffen har studerat Bibeln med 
några av dem. Flera av dem har börjat komma till 
församlingens gudstjänster och Steffen försöker ge 

dem olika uppgifter så att de får känna delaktighet 
i församlingsgemenskapen. 

Det är uppmuntrande att det finns en kärna som 
varit trogen församlingen allt sedan starten för 
drygt fyra år sedan. Församlingen har inte vuxit 
nämnvärt men det finns ett stort engagemang i den 
trogna kärnan. Två kvinnor i församlingen driver 
den kreativa kvinnogruppen och de hjälper också 
till i söndagsskolan och ibland även i studentka-
féet. Den 26 november 2017 var en stor dag i Piura 
då församlingen, rent officiellt, fick sina fem för-
sta medlemmar. Martha Sosa Escobar kom med i 
gemenskapen via kyrkans kreativa kvinnogrupp för 
några år sedan och familjen har varit en trogen del 
av gemenskapen sedan dess. Denna söndag upptogs 
Martha och hennes man Edgardo Romero León 
officiellt i församlingen och deras tre barn Lucía, 
Aseneth och Rhai blev döpta. Det var en mäktig 
dag då det var stort jubel både i himmelen och på 
jorden. I församlingarna i Chiclayo är det få hela 
familjer som är aktiva i kyrkan, så det är extra gläd-
jande att en hel familj finns med som en stomme i 
församlingen i Piura. 

Det finns stora behov i Piura och en längtan 
efter att utveckla arbetet vidare. Man skulle behöva 
komma igång med någon barnverksamhet igen 

och även starta en ungdomsgrupp. Församlingen 
behöver fler musiker som kan leda lovsången vid 
gudstjänsterna. Steffen sliter hårt i Piura som ensam 
missionär. Volontären Mathias är en god hjälp och 
Steffens fru Kate hjälper till mycket ideellt – men 
det är orimligt att tänka att ett nyplanteringsarbete 
ska vila på en ensam missionär. Det är frustrerande 
att se möjligheterna och samtidigt känna begräns-
ningarna på grund av för få missionärer. Vad händer 
med arbetet i Piura om vi inte får fler missionärer? 
Kommer vi att behöva lägga ner missionsarbetet där? 

Utbildning och ledarträning
Utbildning och ledarträning ligger högt på ELMs 
agenda i alla våra missionsländer, så även i Peru. 
Under 2017 har vi därför valt att fokusera lite mer 
på detta. Vi tror att detta behövs för att stärka ledar-
skapet och vi har sett att ledarträning också binder 
samman kyrkans olika församlingar och är med 
och skapar en ökad enhet i kyrkan. Vi är glada över 
att våra missionärer under året fått ägna mer tid 
åt detta. Familjen Smetana fick chansen att hyra 
bottenvåningen i huset de bor i och dessa lokaler 
har använts flitigt för undervisning och för träffar 
med olika grupper, till exempel studentgruppen 
och pastorsrådet. 

Aseneth döps i Piura Församlingen i Piura Annis undervisar barn- och ungdomsledare
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Jan Ulrik skriver: ”Det allra mest glädjande ur 
arbetssynpunkt under det gånga året tror jag har varit 
att vi kommit igång med de teologiska kurserna. Varje 
onsdag har vi samlats (pastorerna, predikanterna och 
vi missionärer), i vårt hus med god uppslutning. Vi 
har arbetat med förkunnelse, tex att predika lag och 
evangelium, man och kvinna i tjänst för Guds rike, de 
andliga gåvorna. Dessa kurser har tre fokus: Förkun-
nelse, lära och tjänst. Varje enskild kurs har innehållit 
undervisning, mat och gemenskap och i slutet av varje 
kurs har deltagarna fått ett diplom. Alla församlingar 
i Chiclayo har lämnat rum i sina veckoscheman för 
dessa kurser och prioriterat dessa.”

Den positiva respons som de teologiska kurserna 
medfört har pekat på ett stort behov av, och intresse 
för, utbildning och ledarträning. Detta gjorde att 
missionärerna och kyrkan planerade för att bredda 
detta till andra ledare inom kyrkan. Ann-Charlotte 
skriver: ”Vi har nu satt igång ledarutbildning även 
för barn- och ungdomsledarna i kyrkan så att också 
de ska få kontinuerlig ledarträning. I slutet av 2017 
hade vi välbesökta och uppskattade samlingar vid två 
tillfällen. Vi har tillsatt en planeringsgrupp som träffas 
för att planera de kommande samlingarna. Syftet är 
att utbilda och stärka dessa ledare, samt ge möjlighet 
att träffas och dela erfarenheter med varandra mellan 

kyrkorna. Jag tror att det generellt är viktigt att skapa 
mötesplatser för att stärka enheten mellan de olika för-
samlingarna.” 

Under kommande år hoppas vi att, tillsammans 
med kyrkan, kunna ta ett gemensamt grepp för pla-
nering av olika kurser för ledare. Kyrkan tecknade 
under året ett avtal med Setela, det teologiska semi-
nariet i Arequipa i södra Peru som drivs av Norsk 
Luthersk Missionssamband där flera av kyrkans 
pastorer har läst teologi. Detta nära samarbete öpp-
nar också möjligheter att stärka kyrkan ytterligare 
när det gäller utbildning och ledarträning. 

Nya missionärer och nya satsningar
I Peru är familjen och släkten viktiga för individen. 
Man slås av de starka familjeband som finns. Samti-
digt noterar man att det också finns många brustna 
familjer, både inom och utom kyrkan. Det finns 
historiska och kulturella fenomen som har negativ 
inverkan på familjestrukturerna. Många av ELMs 
tidigare missionärer har engagerat sig för familj och 
äktenskap vid sidan av sina övriga arbetsuppgifter. 
Kyrkan känner utmaningarna med brustna famil-
jer och ser hur detta påverkar kyrkan och missions-
arbetet negativt. Församlingarna består av många 
ensamma kvinnor vars män inte är intresserade att 

komma till kyrkan. Många kvinnor har det väl-
digt svårt. Några enskilda insatser har gjorts för 
att stärka äktenskapen under det senaste året av en 
av kyrkans pastorer, José Luís Cordova (som kall-
las Pepe). Målsättningen är att stabila familjer kan 
bygga upp en stabil kyrka. Parallellt med detta har 
tanken väckts till liv hos våra missionärer och ELM 
att sätta detta högre upp på vår agenda över vad vi 
skulle kunna stödja kyrkan med.

Som ett bönesvar fick vi under våren 2017 kontakt 
med ett par som ställde sig villiga att resa som mis-
sionärer till Peru för att arbeta med familjerna. Lisa 
Unosson är psykolog och Hjalmar Unosson socio-
nom och familjeterapeut. De har en son som heter 
Erik och är tre år. Vi gläds åt att Unossons är beredda 
att resa och vi tackar Herren som lagt allt tillrätta. 
Rekryteringsprocessen pågick under våren 2017 
och vid ELM Syds sommarmöte i Lund kunde vi 
glädjande presentera våra nya missionärer. Unossons 
reser till Peru efter påsk 2018 och kommer först att 
studera språk i Arequipa i södra Peru och sedan flytta 
till norra Peru där de kommer att arbeta i fyra år. 

Julkampanj 
I december kunde man som julgåva skänka en 
Canasta, det vill säga en julkorg med mat och jul-

godis och en Bibel, till nödställda familjer i kyr-
kans närhet. Våra missionsvänner gav långt mer än 
vi räknat med och slutsumman uppgick till 59 000 
kr. Kyrkan lade ner ett stort arbete på att planera 
och genomföra denna satsning och alla försam-
lingar fick ett antal korgar att dela ut. Man valde 
lite olika strategier för utdelandet av korgarna i de 
respektive församlingarna. Ann-Charlotte skriver: 
”I San Antonio besökte man de utvalda familjerna 
för att personligen dela ut julkorgarna. De fick läsa 

Pastor Pepe undervisar på en äktenskapskurs Inköp

förberedelse
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något från Bibeln, be tillsammans och överräcka den 
välfyllda korgen, som en gåva från Gud. Flera av dem 
som deltog i utdelandet har uttryckt hur tagna de blev 
vid flera av dessa möten. Trots att de bott i San Anto-
nio hela sina liv och passerat dessa hus många gånger, 
blev de överraskade av den nöd som mötte dem när de 
klev innanför dörren. På utsidan kan vi visa upp en 
fasad, våra kläder kan vara hela och rena, men i en 
människas hem får vi en glimt av hur det egentligen 
är. Detta i sin tur har fött en nöd i församlingen att 
be för dessa hem! Att Biblarna, som låg i korgarna, 
kan få fortsätta bli till välsignelse. Flera kvinnor blev 
helt överväldigade och brast i gråt bara för att någon 
tänkt på dem.”

ELM vill mer
Under 2017 har ett intensivt rekryteringsarbete 
pågått i Sverige. ELM har som mål att ha minst två 
missionärsenheter i Chiclayo och i Piura. Vi fortsät-
ter att be och arbeta för detta mål. Stå med oss i bön 
och fråga Herren om du är en av dem som han vill 
ska göra en missionsinsats i Peru. 

Rakel Smetana

Ekonomiska redovisningar
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Förvaltningsberättelse

 Allmänt om verksamheten - organisatoriskt och ekonomiskt

 Styrelsen för Evangelisk Luthersk Mission - Bibeltrogna Vänner, 802000-3276 får härmed avge
 årsbokslut för 2017.

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

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

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

Eget kapital och dess disposition
 Belopp i kr

Vid 2017 års ingång uppgick det egna kapitalet till 6 504 599
Resultatet 2017 blev -2 130 554
Vid 2017 års utgång uppgick det egna kapitalet till 4 374 045

 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 2017-12-31 fanns det 2 712 464 kr avsatt.

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

utdelning av Canastas
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Resultaträkning
Belopp i kr Not 2017-01-01- 2016-01-01-

2017-12-31 2016-12-31

Verksamhetens intäkter
Insamlade medel 1 5 141 333 7 830 802
Anslag från samverkande oganisationer 2 375 000 225 000
Erhållna statliga verksamhetsbidrag 3 0 19 500
Intäkter från tidningsverksamheten 4 1 237 023 1 295 270
Övriga intäkter 5 856 049 757 823

7 609 405 10 128 395

Verksamhetens kostnader
Mission i utlandet
Anslag till kyrkor och egna utlandsverksamheten 6 -2 065 657 -3 264 787
Personalkostnader utland 7 -945 113 -605 424
Personalkostnader Sverige 7 -809 972 -778 047
Övriga externa kostnader -608 639 -545 070

-4 429 381 -5 193 328

Mission i Sverige
Anslag till föreningar och organisationer 8 -775 140 -580 233
Personalkostnader 7 -849 472 -900 122
Övriga externa kostnader -100 907 -79 605

-1 725 519 -1 559 960

Tidningsverksamheten
Personalkostnader 7 -1 300 757 -1 307 882
Övriga externa kostnader -538 710 -513 266

-1 839 467 -1 821 148

Ledning och administration
Personalkostnader 7 -983 196 -1 100 780
Övriga externa kostnader -779 184 -568 070

-1 762 380 -1 668 850

Verksamhetsresultat -2 147 342 -114 891

Finansiella intäkter och kostnader
Resultat från aktier och andelar som är anläggningstillgångar -65 187 -15 329
Ränteintäkter och resultat från värdepapper 81 975 31 212

16 788 15 883

Årets resultat -2 130 554 -99 008
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2017-12-31 2016-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Fastigheter 9 5 000 5 000

5 000 5 000

Finansiella anläggningstillgångar
Aktier och andelar 10 76 542 141 729
Förvaltade medel 11 1 450 000 1 450 000

1 526 542 1 591 729

Summa anläggningstillgångar 1 531 542 1 596 729

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 263 047 376 106
Övriga fordringar 458 497 360 327
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 55 274 24 682

776 818 761 115

Värdepapper 12 2 853 304 3 567 283
Kassa och bank 2 265 507 4 263 449

Summa omsättningstillgångar 5 895 629 8 591 847

SUMMA TILLGÅNGAR 7 427 171 10 188 576
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2017-12-31 2016-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 13

Fritt eget kapital
Eget kapital vid årets början 6 504 599 6 603 607
Årets resultat -2 130 554 -99 008

4 374 045 6 504 599

Summa eget kapital 4 374 045 6 504 599

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

1 450 000 1 450 000

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 202 934 246 977
Övriga skulder 14 265 613 852 580
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 134 579 1 134 420

1 603 126 2 233 977

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 7 427 171 10 188 576

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Ställda säkerheter
 2017-12-31 2016-12-31
Ställda panter och säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser
 
Ansvarsförbindelser
Delägare i Design För Livet HB 15 057 24 413

Ekonomiska redovisningarEvangelisk Luthersk Mission - Bibeltrogna Vänner  5(8)
802000-3276

Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

 Belopp i kr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper
 Årsbokslutet har upprättats i enlighet med bokföringslagen och Bokföringsnämndens normgivning.

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

Noter

Not 1  Insamlade medel
 2017 2016
Gåvor till mission i utlandet* 1 183 155 1 992 962
Gåvor till mission i Sverige 14 423 43 380
Gåvor till tidningsverksamheten 112 856 117 895
Gåvor utan specificerat ändamål 2 387 517 2 305 751
Summa 3 697 951 4 459 988
Testamentsmedel 1 443 382 3 370 814
Summa insamlade medel 5 141 333 7 830 802

 *varav extrainsamling "Nödhjälp Etiopien" 171 tkr (föregående år 1 367 tkr).

Not 2  Anslag från samverkande organisationer
 2017 2016
Från Stiftelsen BV:s Fond för hjälpverksamhet 375 000 225 000
Summa 375 000 225 000

Not 3  Erhållna statliga verksamhetsbidrag
2017 2016

Förmedlade bidrag till understödjande föreningar 0 19 500
0 19 500

Not 4  Intäkter från tidningsverksamheten
 2017 2016
Prenumerationsintäkter tidningen Droppen 248 224 224 792
Prenumerationsintäkter tidningen Till Liv 550 144 602 829
Sålda tjänster 438 655 467 649
Summa 1 237 023 1 295 270
Inkomna gåvor enligt not 1. 112 856 117 895

1 349 879 1 413 165
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Not 5  Övriga intäkter
2017 2016

Move, volontärer, resor mm 192 936 213 817
Medlemsavgifter 51 200 57 300
Lönebidrag 0 11 321
Fakturerade löneersättningar 611 913 475 385

856 049 757 823

Not 6  Mission i utlandet
 Anslag till de lokala ELM-BVs egna Summa
 kyrkorna omkostnader kostnader
Eritrea 170 570 0 170 570
Etiopien 801 214 0 801 214
Kenya 223 196 90 000 313 196
Peru 559 000 221 677 780 677
Summa 1 753 980 311 677 2 065 657

Not 7   Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda
 2017 2016
Antal årsarbetskrafter yttre missionen 5 3
Antal årsarbetskrafter Sverige 8 8
Totalt 13 11
Varav kvinnor (5,0) (3,74)
Totalt antal avlönade personer 24 20

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
 2017 2016
Lönesumma* 3 544 560 3 325 853
Sociala avgifter 945 735 956 295
Pensions- och försäkringskostnader 382 653 397 636
Övriga personalomkostnader 15 562 12 471
Summa 4 888 510 4 692 255

 Arvode till styrelse och revisorer har ej utgått. 
 *Vidarefakturerad lönekostnad till samverkande organisationer uppgick år 2017 till 611 913 kr (475 385
 kr). Intäkterna avseende denna post återfinns under övriga intäkter.

Not 8  Anslag till föreningar och organisationer
 2017 2016
Missionsgården Strandhem 375 000 200 000
ELM-Nord 166 842 194 950
Stockholm (löneersättning mm) 58 000 64 950
Förmedlat verksamhetsbidrag 0 19 500
Invandrarmission Nytt Hopp 90 000 90 000
Anslag från ELMs musikfond (Sverige) 16 000 8 625
ELM Syd (Nybygge Helsingborg) 50 000 0
Övrigt 19 298 2 208
Summa 775 140 580 233
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Not 9  Fastigheter
 2017-12-31 2016-12-31
Piteå Orren 7, kapell 5 000 5 000
Redovisat värde vid årets slut 5 000 5 000

Not 10  Aktier och andelar
 2017-12-31 2016-12-31
BV-Förlag Bibeltrogna Vänner AB, 556013-0584 * 74 650 74 650
Design för Livet Handelsbolag, 969643-2922 1 892 67 079
Redovisat värde vid årets slut 76 542 141 729

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

Not 11  Förvaltade medel
 2017-12-31 2016-12-31
Sång och musikfond placerat i räntebärande värdepapper 1 450 000 1 450 000
Redovisat värde vid årets slut 1 450 000 1 450 000

Not 12  Värdepapper
 2017-12-31 2016-12-31
Bokfört värde 2 853 304 3 567 283
Marknadsvärde vid årets utgång 3 269 198 3 947 204

Not 13  Eget kapital
 Parmenas fond Disponibelt Totalt
Vid årets början 3 390 464 3 114 135 6 504 599
Enligt beslut av årsmötet -678 000 678 000
Årets resultat -2 130 554 -2 130 554
Vid årets slut 2 712 464 1 661 581 4 374 045

Not 14  Sång och musikfonden
 2017-12-31 2016-12-31
Avsättning Sång och musikfond 1 450 000 1 450 000

1 450 000 1 450 000

Händelser under året
Ej utbetalda anslag vid årets början 73 705 14 180
Avkastning under året 68 150 68 150
Utbetalda anslag under året -56 000 -8 625
Kvar att dela ut (redovisas som kortfr. skuld) 85 855 73 705
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Underskrifter

 Stockholm 2018-04-07

  

Henrik Nilsson Eskil Engström Elisabeth Wallgren
Styrelseordförande

Pernilla Arvidsson Gunnel Gustavsson Andreas Hector

Mats Lundin Peter Henrysson Emma Birgersson

Vår revisionsberättelse har lämnats den 14 april 2018

Sven-Inge Svensson Jörgen Nilsson
Auktoriserad revisor

Rapport om årsbokslutet
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsbokslutet för Evangelisk 
Luthersk Mission – Bibeltrogna Vänner för år 2017.

Enligt vår uppfattning har årsbokslutet i allt väsentligt 
upprättats i enlighet med bokföringslagen.

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 till-
räckliga och ändamålsenliga som grund för våra utta-
landen.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsbokslutet 
upprättas och för att bokföringslagen tillämpas vid upp-
rättandet av årsbokslutet. Styrelsen ansvarar även för den 
interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att 
upprätta ett årsbokslut som inte innehåller några väsent-
liga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter 
eller på fel.

Vid upprättandet av årsbokslutet 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 styrelsen avser att likvidera föreningen, upphöra med 
verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till 
att göra något av detta.

Den auktoriserade revisorns ansvar
Jag har att utföra revisionen enligt International Stan-
dards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. 
Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om 

Revisionsberättelse till ordinarie årsmöte i

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

huruvida årsbokslutet som helhet inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentlig-
heter eller på fel. Rimlig säkerhet är en hög grad av säker-
het, 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 tillsam-
mans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska 
beslut som användare fattar med grund i årsbokslutet.

Som del av en revision enligt ISA använder jag pro-
fessionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Dessutom:
• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga fel-

aktigheter i årsbokslutet, vare sig dessa beror på oegent-
ligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåt-
gärder 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 uteläm-
nanden, felaktig information eller åsidosättande av 
intern kontroll.

• 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 interna kontrollen.

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper 
som används och rimligheten i styrelsens uppskatt-
ningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen 
använder antagandet om fortsatt drift vid upprät-
tandet av årsbokslutet. 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 

Ekonomiska redovisningar
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betydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta 
verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en 
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberät-
telsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i 
årsbokslutet om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, 
om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera 
uttalandet om årsbokslutet. 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 
fortsätta verksamheten.

• utvärderar jag den övergripande presentationen, struk-
turen och innehållet i årsbokslutet, däribland upplys-
ningarna, och om årsbokslutet återger de underlig-
gande transaktionerna och händelserna i enlighet med 
bokföringslagen.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisio-
nens planerade omfattning och inriktning samt tid-
punkten för den. Jag måste också informera om bety-
delsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de 
eventuella betydande brister i den interna kontrollen 
som jag identifierat.

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 års-
bokslutet har upprättats i enlighet med bokföringslagen.

Rapport om andra krav enligt lagar och 
andra författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsbokslutet har vi även utfört en 
revision av styrelsens förvaltning för Evangelisk Luthersk 
Mission – Bibeltrogna Vänner för år 2017.

Vi tillstyrker att ordinarie årsmöte beviljar styrelsens 
ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sve-
rige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnit-
tet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till 
föreningen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auk-
toriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska 
ansvar enligt dessa krav.

Ekonomiska redovisningar

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är till-
räckliga och ändamålsenliga som grund för våra utta-
landen.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och 
därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta 
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säker-
het kunna bedöma om någon styrelseledamot i något 
väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig 
skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersätt-
ningsskyldighet mot föreningen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen 
garanti för att en revision som utförs enligt god revisions-
sed 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 Sve-
rige 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.

Stockholm den 14 april 2018

Jörgen Nilsson Sven-Inge Svensson
Auktoriserad revisor
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Styrelsen för Stiftelsen Bibeltrogna Vänners Fond för hjälpverksamhet får härmed avge årsredovisning 
för räkenskapsåret 2017.
 
 
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.
 
 
Förvaltningsberättelse
 
 
Verksamheten
 
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.
 
Stiftelsen har sitt säte i Stockholm.
 
Främjande av ändamålet
Stiftelsen har under året utgett anslag med 535 000 kronor till barn- och ungdomsverksamhet:
 
Sverige 341 251
Eritrea 31 088
Etiopien 4 441
Kenya 17 765
Peru 140 455
 
 
Flerårsöversikt (Tkr) 2017 2016 2015 2014  
Stiftelsens intäkter 16 17 478 819  
Årets resultat 251 16 477 817  
Fritt eget kapital 590 874 1 191 1 404  
Beviljade anslag 535 333 690 404  

Stiftelsens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.
 



98 99

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

2 (6)

Resultaträkning Not
1

2017-01-01
-2017-12-31

2016-01-01
-2016-12-31

Stiftelsens intäkter
Utdelningar 9 054 8 677
Ränteintäkter 7 305 8 800
Summa stiftelsens intäkter 16 359 17 477

Stiftelsens kostnader
Övriga externa kostnader -3 423 -1 578
Summa stiftelsens kostnader -3 423 -1 578
Förvaltningsresultat 12 936 15 899

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 2 238 222 0
Summa finansiella poster 238 222 0
Resultat efter finansiella poster 251 158 15 899

Resultat före skatt 251 158 15 899

Årets resultat 251 158 15 899

Stiftelsen Bibeltrogna Vänners Fond för 
hjälpverksamhet
Org.nr 802007-7676
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Balansräkning Not
1

2017-12-31 2016-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 5
Bundet eget kapital
Bundet eget kapital vid räkenskapsårets början 139 900 139 900
Bundet eget kapital vid räkenskapsårets slut 139 900 139 900

Fritt eget kapital
Fritt eget kapital vid räkenskapsårets början 873 886 1 190 987
Beviljade anslag -535 000 -333 000
Årets resultat 251 158 15 899
Fritt eget kapital vid räkenskapsårets slut 590 044 873 886
Summa eget kapital 729 944 1 013 786

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 158 119
Övriga skulder 290 000 0
Summa kortfristiga skulder 290 158 119

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 020 102 1 013 905
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Noter
 
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
 
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna 
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag. 
 
Årsredovisningen upprättas för första gången i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 
2016:10) om årsredovisning i mindre företag,  vilket kan innebära en bristande jämförbarhet mellan 
räkenskapsåret och det närmast föregående räkenskapsåret.
 

 
Not 2 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

2017 2016

Vinst avyttrade värdepapper 238 222 0
238 222 0

 
Not 3 Andra långfristiga fordringar
Reversfordringar beviljade främst samverkande föreningar i samband med bygginvesteringar.
 

2017-12-31 2016-12-31

Ingående anskaffningsvärden 547 000 579 000
Tillkommande fordringar 0 50 000
Avgående fordringar -66 000 -82 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 481 000 547 000

Utgående redovisat värde 481 000 547 000

 
Not 4 Övriga kortfristiga placeringar

Namn
Bokfört
värde

Marknads-
värde

Swedbank aktiedepå 121 054 479 182
121 054 479 182

Samtliga värdepapper har erhållits genom testamente.
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Balansräkning Not
1

2017-12-31 2016-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga fordringar 3 481 000 547 000
Summa finansiella anläggningstillgångar 481 000 547 000
Summa anläggningstillgångar 481 000 547 000

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 5 562 5 515
Summa kortfristiga fordringar 5 562 5 515

Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar 4 121 054 283 729
Summa kortfristiga placeringar 121 054 283 729

Kassa och bank
Kassa och bank 412 486 177 661
Summa kassa och bank 412 486 177 661
Summa omsättningstillgångar 539 102 466 905

SUMMA TILLGÅNGAR 1 020 102 1 013 905
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Not 5 Eget kapital

Bundet eget Fritt eget Totalt
kapital kapital  

Belopp vid 
räkenskapsårets början 139 900 873 886 1 013 786
Beviljade anslag  -535 000 -535 000
Årets resultat  251 158 251 158
Belopp vid 
räkenskapsårets slut 139 900 590 044 729 944

 
 
Stockholm den 7 april 2018
 
 
 
 
Harald Waldemarsson Staffan Unosson

Pernilla Arvidsson
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Jörgen Nilsson Sven-Inge Svensson
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 2017.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprät-
tats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finan-
siella ställning per den 31 december 2017 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 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 tillräck-
liga 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 årsre-
dovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna 
kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en 
årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felak-
tigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrel-
sen för bedömningen av stiftelsens 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. Mitt mål 
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är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida års-
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 pro-
fessionellt 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 ris-
ker 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, för-
falskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig informa-
tion eller åsidosättande av intern kontroll.

• 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 interna kontrollen.

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper 
som används och rimligheten i styrelsens uppskatt-
ningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen 
använder antagandet om fortsatt drift vid upprättan-
det av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med 
grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida 
det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser 
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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 revisionsberät-
telsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i 
årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn 
eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modi-
fiera 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 fortsätta verksamheten.

• utvärderar jag den övergripande presentationen, struk-
turen och innehållet i årsredovisningen, däribland 
upplysningarna, och om årsredovisningen återger de 
underliggande transaktionerna och händelserna på ett 
sätt som ger en rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisio-
nens planerade omfattning och inriktning samt tid-
punkten för den. Jag måste också informera om bety-
delsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de 
eventuella betydande brister i den interna kontrollen 
som jag identifierat.

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 års-
redovisningen har upprättats i enlighet med årsredovis-
ningslagen och om årsredovisningen ger en rättvisande 
bild av stiftelsens resultat och ställning.

Rapport om andra krav enligt lagar och 
andra författningar
Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även 
utfört en revision av styrelsens förvaltning för Stiftelsen 
Bibeltrogna Vänners Fond för hjälpverksamhet för år 
2017.

Enligt vår uppfattning har styrelseledamöterna inte 
handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet 
eller årsredovisningslagen.

Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sve-
rige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnit-
tet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till 

stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auk-
toriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska 
ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är till-
räckliga och ändamålsenliga som grund för vårt utta-
lande.

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.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen 
garanti för att en revision som utförs enligt god revisions-
sed 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 Sve-
rige 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 för-
hållanden som är relevanta för vårt uttalande.

Stockholm den 14 april 2018

Jörgen Nilsson Sven-Inge Svensson
Auktoriserad revisor
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Förvaltningsberättelse

 Styrelsen för BV-Förlag Bibeltrogna Vänner AB, 556013-0584, med säte i Stockholm får härmed avge
 årsredovisning för räkenskapsåret 2017.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

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

Flerårsöversikt Belopp i kr
 2017 2016 2015 2014
Nettoomsättning 966 822 921 877 957 990 933 849
Resultat efter finansiella poster 10 490 -37 931 -13 693 -164 110
Soliditet, % 73 74 70 80

Eget kapital
 Aktie- Reserv- Fritt eget
 kapital fond kapital
Vid årets början 225 000 51 000 586 092
Disposition enl årsstämmobeslut
Årets resultat 10 490
Vid årets slut 225 000 51 000 596 582

Resultatdisposition
 Belopp i kr
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, 596 582 kronor disponeras enligt följande:

balanserat resultat 586 092
årets resultat 10 490
Totalt 596 582

disponeras för
balanseras i ny räkning 596 582
Summa 596 582

 Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med noter.
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Resultaträkning
Belopp i kr Not 2017-01-01- 2016-01-01-

2017-12-31 2016-12-31

Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.
Nettoomsättning 966 822 921 877
Övriga rörelseintäkter 78 142 103 240
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m. 1 044 964 1 025 117

Rörelsekostnader 2
Handelsvaror -712 067 -667 583
Övriga externa kostnader -319 546 -390 676
Summa rörelsekostnader -1 031 613 -1 058 259

Rörelseresultat 13 351 -33 142

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 1 9
Räntekostnader och liknande resultatposter -2 862 -1 200
Summa finansiella poster -2 861 -1 191

Resultat efter finansiella poster 10 490 -34 333

Bokslutsdispositioner
Resultat före skatt 10 490 -34 333

Skatter

Årets resultat 10 490 -34 333
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2017-12-31 2016-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier 3 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0

Finansiella anläggningstillgångar
Fordringar hos intresseföretag 4 2 873 2 873
Summa finansiella anläggningstillgångar 2 873 2 873

Summa anläggningstillgångar 2 873 2 873

Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Handelsvaror 994 104 1 005 345
Summa varulager 994 104 1 005 345

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 90 309 83 464
Övriga fordringar 7 260 5 623
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 4 480 0
Summa kortfristiga fordringar 102 049 89 087

Kassa och bank
Kassa och bank 98 439 70 587
Summa kassa och bank 98 439 70 587

Summa omsättningstillgångar 1 194 592 1 165 019

SUMMA TILLGÅNGAR 1 197 465 1 167 892
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2017-12-31 2016-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Bundet eget kapital
Aktiekapital 225 000 225 000
Reservfond 51 000 51 000
Summa bundet eget kapital 276 000 276 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 586 092 620 424
Årets resultat 10 490 -34 333
Summa fritt eget kapital 596 582 586 091

Summa eget kapital 872 582 862 091

Långfristiga skulder
Skulder till koncernföretag 50 000 0
Summa långfristiga skulder 50 000 0

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 123 899 89 831
Skulder till koncernföretag 97 862 95 000
Övriga skulder 23 122 90 970
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 30 000 30 000
Summa kortfristiga skulder 274 883 305 801

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 197 465 1 167 892

BV-Förlag Bibeltrogna Vänner AB  3(6)
556013-0584

Balansräkning
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2017-12-31 2016-12-31
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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 År
Materiella anläggningstillgångar:
-Inventarier, verktyg och installationer 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.

Not 2   Anställda och personalkostnader
 Bolaget har ej haft några anställda under verksamhetsåret. Ersättningar till styrelsen har ej utgått.

Not 3  Inventarier
 2017-12-31 2016-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 3 500 10 400
-Avyttringar och utrangeringar 0 -6 900
Vid årets slut 3 500 3 500

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början -3 500 -10 400
-Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar 0 6 900
Vid årets slut -3 500 -3 500
Redovisat värde vid årets slut 0 0

Not 4  Fordringar hos intresseföretag
 2017-12-31 2016-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 2 873 2 873
Redovisat värde vid årets slut 2 873 2 873
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Underskrifter

 Stockholm 2018-06-01

  

Erik Andersson Nils-Göran Nilsson Gunnar Davidsson
Styrelseordförande Verkställande direktör

Johanna Nyholm Skoglund Jens Lunnergård Ingegärd Johansson

Helsingborg 13 mars 2018

Ingvar Ekström Henrik Nilsson

På uppdrag av styrelsen har vi granskat räkenskaperna 
samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning 
av bolaget för år 2017. Det är styrelsen och verkställande 
direktören som har ansvaret för räkenskapshandling-
arna 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 pla-
nerat och genomfört revisionen för att med hög men inte 
absolut säkerhet försäkra oss om att Årsredovisningen och 
räkenskaperna inte innehåller väsentliga fel. En gransk-
ning innefattar att granska ett urval av underlagen för 
belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. 
Vidare ingår att pröva redovisningsprinciperna och sty-

Granskningsrapport till styrelsen och Bolagsstämman för

BV-Förlag Bibeltrogna Vänner Aktiebolag
org. nr 556013-0584

relsens och verkställande direktörens tillämpning av dem 
samt att bedöma den samlade informationen i balansräk-
ningen 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 rim-
lig grund för våra uttalanden nedan.

Vi vitsordar att Årsredovisningen överensstämmer 
med räkenskaperna. Styrelsen och verkställande direk-
tören har, enligt vår bedömning, inte handlat i strid 
med bolagsordningen, Årsredovisningslagen eller bok-
föringslagen. Vi tillstyrker att styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för räken-
skapsåret.
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Stadgar

Stadgar ELM-BV

Allmänna bestämmelser
1 § Ändamål och syfte
Detta missionssällskap, som betraktar den 11 juni 
1909 som sin grundläggningsdag, vill, förblivande 
vid den av Kristi kyrka tiderna igenom orubbligt 
fasthållna sanningen, att hela Bibeln är alltigenom 
Guds ofelbara ord med oinskränkt auktoritet, och 
under full anslutning till den evangelisk-lutherska 
bekännelsen, verka för Kristi rikes tillväxt och 
bekämpande av allt slags otro och förnekelse.

2 § Uppfyllande av ändamål och syfte
Evangelisk Luthersk Mission - Bibeltrogna Vän-
ner, 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, sär-
skilt Luthers och C.O. Rosenius’ undervisning. 
På denna grund vill Sällskapet bedriva mission i 
Sverige och andra länder, kalla, utbilda och sända 
predikanter och missionärer, stödja bibel- och 
bekännelsetrogen verksamhet samt aktivt arbeta 
mot bibelkritik.

3 § Uppbyggnad
Sällskapets verksamhet i Sverige byggs upp genom 
arbetet i anslutna Föreningar och samordnas i Regi-
onala Samverkansorganisationer. I områden där 
Regional Samverkansorganisation inte finns ligger 
samordningsansvaret på Sällskapet.

4 § Beslutande organ
Sällskapets beslutande organ är årsmötet, extra års-
möte och styrelsen.

antagna av årsmötet 2005-06-18 
tillägg av årsmötet 2010-06-19 (komplettering §§ 26 och 27, ny § 30a) 
ändring enl årsmötesbeslut 2011-06-03 (§ 20 och 26 )
tillägg av årsmötet 2011-06-03 (§ 30a)
ändring enl årsmötesbeslut 2013-06-01 (§ 16)

5 § Verksamhetsår
Sällskapets verksamhetsår sammanfaller med kalen-
derår.

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

Föreningensmedlemmar
7 § Medlemskap
Medlemskap beviljas av styrelsen efter skriftlig 
ansökan. Till medlem kan upptas:

Förening som samtycker till 1 och 2 §§ i dessa 
stadgar. Begreppet Förening innefattar även för-
samling.

Enskild person som inte är medlem i någon 
ansluten Förening och som samtycker till 1 och 
2 §§ i dessa stadgar.

Sammanslutning utan föreningsstatus, vidare 
benämnd Sammanslutning, som samtycker till 1 
och 2 §§ i dessa stadgar.

8 § Utträde
Medlem som vill utträda ur Sällskapet skall skrift-
ligen anmäla detta till styrelsen. Medlem som inte 
har betalat den av årsmötet fastställda medlemsav-
giften för två på varandra följande verksamhetsår 
anses, efter att ha blivit kontaktad av styrelsen, ha 
begärt sitt utträde.

9 § Uteslutning
Om det är uppenbart att medlem ej längre sam-
tycker till 1 och 2 §§ i dessa stadgar kan årsmötet, 
sedan styrelsen fört samtal med medlemmen i fråga, 
utesluta medlemmen.

Stadgar

Regional Samverkansorganisation
10 § Anslutning
Regional organisation som samtycker till 1 och 2 §§ 
i dessa stadgar kan upptas till regional Samverkans-
organisation.

Anslutning beviljas av årsmötet efter skriftlig 
ansökan ställd till Sällskapets styrelse.

11 § Utträde
Regional Samverkansorganisation som vill utträda 
ur Sällskapet skall skriftligen anmäla detta till sty-
relsen.

12 § Uteslutning
Om det är uppenbart att en regional Samverkansor-
ganisation inte längre samtycker till 1 och 2 §§ i dessa 
stadgar kan årsmötet, sedan styrelsen fört samtal med 
Samverkansorganisationen, utesluta densamma.

13 § Adjungerad ledamot
Ansluten Samverkansorganisation äger rätt att ha 
en egen styrelseledamot adjungerad i Sällskapets 
styrelse.

Årsmöte
14 § Tidpunkt och kallelse
Årsmötet, som är Sällskapets högsta beslutande 
organ, hålls före utgången av juni månad på tid och 
plats som styrelsen beslutar senast den 31 december 
året före.

Styrelsen skall kalla till årsmöte senast en månad i 
förväg. Kallelse skall tillställas samtliga medlemmar 
samt kungöras på annat lämpligt sätt.

Till kallelsen skall bifogas:
• Förslag till dagordning
• Verksamhetsberättelse
• Revisionsberättelse
• Förslag till budgetramar
• Inlämnade motioner
• Styrelsens förslag
• Valberedningens förslag

15 § Förslag till ärenden att behandlas av 
årsmötet
Enskild medlem, ansluten Förening och medlem i 
ansluten Förening får väcka motion till årsmötet. 

Styrelsen kan lägga förslag att behandlas av årsmö-
tet.

Motion skall vara styrelsen tillhanda senast två 
månader före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet 
avge skriftligt yttrande över inlämnade motioner.

16 § Rösträtt samt yttranderätt vid årsmötet
För varje påbörjat tiotal medlemmar som fyllt 15 år 
har ansluten Förening rätt att delta med ett ombud. 
Föreningarna bör tillse att det föreligger kontinuitet 
i valet av ombud. Föreningsombud ska vara försett 
med fullmakt och har vardera en röst.

Närvarande enskild medlem som fyllt 15 år har 
en tiondels röst. Ansluten Sammanslutning äger 
inte rösträtt. Ansluten Samverkansorganisation 
äger inte rösträtt. Medlem i ansluten Förening som 
ej är ombud har, efter årsmötets medgivande i varje 
enskilt ärende, yttranderätt på årsmötet.

17 § Beslutsmässighet
Årsmötet är beslutsmässigt med det antal röstberät-
tigade som är närvarande vid årsmötet.

18 § Beslut och omröstning
Beslut fattas genom acklamation eller, om så begärs, 
genom votering. Vid votering avgörs alla frågor 
genom enkel majoritet, med undantag för vad som 
bestäms i 32 och 33 §§. Enkel majoritet kan vara 
antingen relativ eller absolut.

Val avgörs genom relativ majoritet, innebärande 
att den (de) som erhållit högst antal röster är vald 
(valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig 
till antalet avgivna röster. För beslut i andra frågor 
än val krävs absolut majoritet, innebärande att mer 
än hälften av antalet avgivna röster skall stödja 
förslaget. Votering sker öppet. Val till styrelsen 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 röstberätti-
gad avgörs frågan genom lottning. Vid val skall, 
i händelse av lika röstetal, frågan alltid avgöras 
genom lottning. Beslut bekräftas med klubbslag.

19 § Valbarhet
Valbar till styrelsen är person som samtycker till 1 
och 2 §§ i dessa stadgar. För valbarhet krävs dess-
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utom medlemskap i Sällskapet eller i en till Sällska-
pet 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 revi-
sorsersättare i Sällskapet.

20 § Ärenden vid årsmöte
Följande ärenden skall upptas på dagordningen 
samt protokollföras:
1. Mötets öppnande.
2. Val av ordförande, vice ordförande, sekreterare 

och vice sekreterare för mötet.
3. Val av två personer att jämte ordföranden 

justera mötets protokoll.
4. Fastställande av röstlängd för mötet.
5. Godkännande av kallelse till mötet.
6. Fastställande av dagordning för mötet.
7. Föredragande av styrelsens 

verksamhetsberättelse för det senaste 
verksamhetsåret.

8. Revisorernas berättelse över styrelsens 
förvaltning under det senaste verksamhetsåret.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid 
revisionen avser.

10. Styrelsens förslag till budgetramar för det 
kommande verksamhetsåret.

11. Behandling av styrelsens förslag till mötet.
12. Behandling av i rätt tid inkomna motioner.
13. Behandling av ärenden rörande 

Samverkansorganisation.
14. Val av 

1. tre styrelseledamöter för en tid av tre år.
2. tre styrelseersättare för en tid av ett år.
3. två revisorer och två revisorsersättare för inne-

varande verksamhetsår. I detta val får styrel-
sens ledamöter inte delta.

15. Val av valberedning och ordförande i 
valberedningen för en tid av ett år.

16. Fastställande av medlemsavgift.
17. Mötets avslutande.

21 § Extra årsmöte
Styrelsen kan kalla till extra årsmöte. Styrelsen är 
skyldig att kalla till extra årsmöte, när revisor eller 
minst en femtedel av de till Sällskapet anslutna För-
eningarna begär det. Sådan framställning skall ske 

skriftligen och innehålla skälen för begäran. Vid 
extra årsmöte får endast frågor som föranlett mötet 
upptas till behandling.

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

Valberedningen
23 § Sammansättning, åligganden
Valberedningen skall bestå av sex personer, väl 
spridda över verksamhetsområdet. Valbar till valbe-
redningen är person som samtycker till 1 och 2 §§ 
i dessa stadgar. För valbarhet krävs dessutom med-
lemskap i Sällskapet eller i en till Sällskapet ansluten 
Förening under minst tre år. Styrelseledamot jämte 
ersättare är inte valbar till valberedningen. Valbe-
redningen skall till nästkommande årsmöte föreslå:
• Årsmötesfunktionärer
• Styrelseledamöter
• Styrelseersättare
• Revisorer
• Revisorsersättare

Valberedningen skall sträva efter att nominera fler 
namn än antalet poster och delge styrelsen förslagen 
senast sex veckor före årsmötet. Enskild medlem 
samt medlem i en till Sällskapet ansluten Förening 
äger rätt att till valberedningen inlämna förslag på 
kandidater till de olika posterna. Dessa kandida-
ter skall ha gett sitt medgivande. Förslagen skall ha 
inkommit till valberedningen senast tre månader 
före årsmötet.

Revisorer
24 § Revision
Revisor har rätt att när som helst ta del av Sällska-
pets räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll 
samt övriga handlingar. Sällskapets bokslut och för-
valtningsberättelse skall vara revisorerna tillhanda 
senast tre månader före årsmötet.

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning 
och räkenskaper för det senaste verksamhetsåret 
samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse 
senast sex veckor före årsmötet.

Stadgar Stadgar

Styrelsen
25 § Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

26 § Sammansättning
Styrelsen skall bestå av:
• Nio ledamöter, valda för en tid av tre år med 

val av en tredjedel varje år.
• Tre ersättare, valda för en tid av ett år.
Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordfö-
rande samt inom eller utom sig kassör, sekreterare 
och vice sekreterare. Styrelsens ordförande och vice 
ordförande skall vara män. Styrelsen får utse person 
som adjungerad ledamot. Adjungerad ledamot har 
inte rösträtt men kan efter styrelsens beslut ges ytt-
rande- och förslagsrätt.

27 § Styrelsens åligganden
När årsmötet inte är samlat är styrelsen Sällskapets 
beslutande organ och har ansvar för Sällskapets 
angelägenheter. Det åligger styrelsen att:
• planera, leda och fördela arbetet inom 

Sällskapet.
• kalla missionärer och predikanter samt, om 

detta blir nödvändigt, entlediga dessa.
• utse ett läroråd enligt § 30a.
• anställa och ansvara för personal.
• vidta nödvändiga åtgärder för att hålla 

årsmöte.
• upprätta verksamhetsberättelse.
• tillse att för Sällskapet bindande lagar och 

regler efterföljs.
• verkställa av årsmötet fattade beslut.
• förvalta Sällskapets tillgångar.
• tillställa revisorerna handlingar enligt 24 §.
• bevilja medlemskap enligt 7 §.
• behandla ärenden rörande 

Samverkansorganisation.

28 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, 
eller då minst halva antalet ledamöter begärt det.

Styrelsen är beslutsmässig, när samtliga ledamö-
ter kallats och då minst halva antalet ledamöter eller 
ersättare för dessa är närvarande. För beslut krävs 
att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter 
eller ersättare för dessa är eniga om beslutet. Vid 

sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall 
justeras av mötesordföranden och av en för sam-
manträdet utsedd justerare. Reservationer skall 
antecknas till protokollet.

29 § Överlåtande av beslutanderätt
Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda 
ärenden eller i utpekade grupper av ärenden till en 
eller flera ledamöter, utskott, kommitté eller annat 
organ eller till anställd. Den som fattat beslut med 
stöd av bemyndigande enligt föregående stycke 
skall fortlöpande underrätta styrelsen beslutet och 
dess innehåll.

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

30a § Läroråd
Styrelsen skall utse ett läroråd med fem manliga 
ledamöter.Valbar till lärorådet är person som sam-
tycker till 1 och 2 §§ i dessa stadgar. Till styrelsen 
adjungerad representant från Ansluten Samver-
kansorganisation skall ha rösträtt vid val av ledamot 
till lärorådet.

Två ledamöter skall vara styrelseledamöter. Två 
ledamöter skall vara predikanter och nomineras av 
predikantkåren. Mandattiden för ledamot i lärorå-
det skall vara högst tre år. Styrelsen utser ordförande 
i lärorådet.

Lärorådet skall ha ett särskilt ansvar för läran och 
förkunnelsen och behandla frågor som rör andligt 
ledarskap och lärofrågor.

Rådet skall ansvara för vägledning, utbildning 
och fortbildning av predikanter samt för vägledning 
i frågor som rör samarbete med andra samfund och 
missionsorganisationer.

Rådet skall pröva persons lämplighet som av 
styrelsen föreslagits till att kallas till predikant 
eller missionär. Lärorådet har rätt att väcka frågor 
av läromässig karaktär för styrelsen att handlägga. 
Rådet har rätt att låta årsmötet pröva beslut som fat-
tas av styrelsen som lärorådet finner oförenligt med 
Bibeln och den evangelisk-lutherska bekännelsen.
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Stadgar

Stadgar
31 § Stadgetolkning
Uppstår tvekan om tolkning av dessa stadgar, eller 
om frågor uppkommer som inte omfattas av stad-
garna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte 
eller avgörs i trängande fall av styrelsen och anmäls 
vid nästkommande årsmöte.

32 § Stadgeändring
Förslag till ändring av dessa stadgar skall för att 
kunna upptas till prövning vid årsmötet skriftli-
gen vara inlämnat till styrelsen före mars månads 
utgång. Styrelsen är sedan skyldig att jämte eget 
utlåtande framlägga förslaget för årsmötet, där frå-
gan avgörs med enkel majoritet. Dock får sådant 
förslag avseende ändring av eller tillägg till 1, 32 och 
33 §§ varken föreläggas årsmötet eller behandlas 
inom styrelsen.

Övrigt
33 § Egendom
Sällskapet får inte skänka bort eller försälja fast 
egendom med mindre än att tre fjärdedelar av de 
vid årsmötet närvarande är eniga om det, och sedan 
minst två tredjedelar ordinarie styrelseledamöter 
tillstyrkt förslaget.

34 § Upplösning av sällskapet
För upplösning av Sällskapet krävs beslut av två, på 
varandra följande, ordinarie årsmöten med minst 
två tredjedelar av avgivna röster. Eventuella till-
gångar skall tillfalla organisation/-er som samtycker 
till 1 och 2 §§ i dessa stadgar.

Testamentsformulär

Testamente

Undertecknad, N N, förklarar härmed min yttersta vilja och testamente vara att, efter min död, min 
efterlämnade egendom, såväl lös som fast skall tillfalla Evangelisk Luthersk Mission – Bibeltrogna 
Vänner (802000-3276), Stockholm.

X-by den………/…….. 20……

(namnteckning)
(namnförtydligande)

Att N N vid sunt och fullt förstånd, egenhändigt och av fri vilja undertecknat detta testamente intygas 
härmed av oss samtidigt närvarande testamentsvittnen.

X-by den………/…….. 20…… X-by den………/…….. 20……  

(namnteckning) (namnteckning)
(namnförtydligande) namnförtydligande)

 

Evangelisk Luthersk Mission – Bibeltrogna Vänners expedition anvisar gärna person som kan stå till tjänst med råd och hjälp vid 
upprättande av testamenten eller s k inbördes testamenten. 
Det är viktigt att alla slag av testamenten är tydligt och juridiskt riktigt utformade.
 
Originaltestamenten kan på säkert sätt förvaras hos ELM-BV för de som så önskar.

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