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Inledande betraktelse

Slav eller fri?
Vi är odugliga tjänare. Vi har bara gjort vår plikt. Luk 17:10

V

arför välja denna bibelvers som underlag för
betraktelsen i ELMs årsberättelse för 2018?
Vore det inte bättre med något mer uppmuntrande
ord från Herren att inleda denna bok? Frågan är inte
oväntad, tvärtom. Vi människor söker bekräftelse,
tack och uppmuntran hellre än läsning av dessa
skarpa ord.
Men den eviga sanningen att hela Skriften är
Guds ofelbara Ord ger mig frimodighet att betrakta
denna vers, i vilken Guds Ande ger oss kunskap om
att både lag och evangelium står att finna.

Lag
Vårt bibelord föregås av en liknelse berättad av
Jesus själv för sina apostlar, liknelsen om herren och
tjänaren. Den visar oss ett förhållande i samhället
som vi inte är bekanta med, utan möjligen har en
föreställning om rent teoretiskt, nämligen tjänarens
ställning gentemot sin herre, sin ägare. Tjänaren,
som vi också kan benämna slaven, hade inga rättigheter utan endast skyldigheter. Det förväntades att
denne i allt var lydig sin herre och utförde de uppgifter han blev beordrad att göra. Det var slavens
plikt. För detta utgick inget tack, lön eller annan
uppmuntran. Uteblivet straff och en bit mat på
kvällen var det han kunde hoppas på. Att vara slav
står i motsats till att vara fri.
Annat var det för barnet i huset. Som barn har
man rättigheter. Till skillnad från slaven som i sitt
anletes svett slet hela dagen och inte fick något tack
för det, så har barnet ofantliga möjligheter och rättigheter. Oavsett hur barnet lyckas eller inte så står
dock barnarätten kvar. Inget kan ändra det faktum
att vara född och erkänd som barn i huset. Jag kan
inte berömma mig av att jag är född av mina föräldrar och jag kan heller inte ändra det förhållandet
med hur jag lever mitt liv. Det är som det är och det
har blivit så helt utan min medverkan.
Gud skapade dig och mig till sin avbild, sitt barn
och sin arvinge. Detta är inget som kan ändras.
Däremot kan barnet gå sin egen väg bort från
fadershuset och därigenom förkasta barnarätten.
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Så har skett med oss med början på syndafallets
dag och med fortsättning i vår bortvändhet och
olydnad för Guds vilja. Detta sätter oss i slavens
situation och vi gör bara vår plikt. Och hur vi än
arbetar så kan vi aldrig gottgöra våra synder inför
Gud och betala tillbaka hela skulden. Vi är och förblir slavar.

Evangelium
”Med min svett och möda jag aldrig fyller upp din lag.
Om mitt nit blev aldrig matt, om jag grät båd dag och
natt, Står dock syndens fläckar kvar. Blott i dig jag
frälsning har!” (LH 580)
Sångförfattaren ser sig själv som en oduglig tjänare
i att uppfylla lagen, men han ser även en osannolik
möjlighet att räddas från sin situation och åter få
bli barn i huset. En räddning som har sin grund
utanför människan, i Jesus Kristus.
Evangelium lyser nu med sin underbara kraft och
ger fantastiska framtidsutsikter för slaven! När det
allra viktigaste hände, att Jesus dog för våra synder,
att han blev begravd, att han uppstod (1 Kor 15:3–4)
– då öppnades samtidigt en väg för alla som kämpar
som slavar under synden att bli återförda som barn
i huset. Här finns inga hinder från Guds sida, allt
är färdigt och du är välkommen tillbaka, du som är
skapad till Hans avbild, barn och arvinge och återlöst
i Kristi dyra blod.
Som barn är du också, till skillnad från slaven,
arvtagare av allt han är och har. Arvet finns där
från början och väntar på att tas emot i tro. Ingen
kan undanhålla dig det, om inte du själv i otro
avstår.
Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Far! I sin
stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande
hopp, till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller
vissna och som förvaras åt er i himlen. Med Guds makt
bevaras ni genom tron fram till den frälsning som är
redo att uppenbaras i den sista tiden. 1 Petr 1:3–5
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Nåd och tjänst
Som Guds barn får du lägga av syndabördan hos
honom och tacka ja till kallelsen in i Hans eviga
glädje. Det är huvudmålet Han har för dig, att du
ska slippa gå förlorad och istället räddas till evigt
liv, att slaven ska bli fri! Därför får du trots din
synd tjäna honom på grund av nåden i Kristus. Det
finns av honom förberedda gärningar att gå in i.
Då blir det nyttiga gärningar, när de sker i Hans
kraft och av tacksamhet för frälsningens gåva. Min
bön är att det som redovisas i denna bok, är utförda

arbetsuppgifter som har sin grund i Hans nådefulla
kallelse av människor som villigt går som förlåtna
syndare i Hans kraft. Med de förutsättningarna kan
verkligen stora saker hända.
Av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva.
Guds gåva är det, inte på grund av gärningar för att
ingen ska berömma sig. Hans verk är vi, skapade i
Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett
för att vi ska vandra i dem. Ef 2:8–10

Henrik Nilsson
ordf ELM-BV
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Minnesord

Hemgångna missionärer

Gunnel Waldemarson

M

amma föddes i Ängelholm den 18 december 1943 och växte upp på gården i Mattarp
utanför Örkelljunga tillsammans med sin mor, far
och fyra äldre syskon. Redan som 18-åring flyttade
mamma till Malmö för att studera till tandsköterska. Efter utbildningen flyttade hon till Kristianstad där hon fick sin första tjänst. Sommaren 1965
blev en särskild vändpunkt i mammas liv. Då träffade hon pappa på ett sommarläger i Falketorp.
De såg varandra som en Guds gåva och vigdes i
Örkelljunga kyrka sommaren 1968. Som nygifta
bosatte de sig i Norrköping, där de tre sönerna
Andreas, Marcus och Jacob föddes. Mamma och
pappa gick väldigt ofta hand i hand och det blev
för många ett fint tecken på deras kärlek till varandra.
Kallelsen att åka som missionärer till Kenya
var till en början inte lätt för mamma att hantera.
Mamma våndades, men fick trots allt frid över
beslutet att gå in i den tjänsten. Hon litade på att
Gud skulle vara med dem och det fick hon också
många gånger konkret uppleva. I Kenya utökades
barnaskaran med en dotter, Carolina. Utöver att ta
hand om familjen arbetade mamma som husmor
på Ogango utbildningscenter. Det blev sammanlagt sju års missionärstjänst, från 1979 och framåt.
Mamma såg tillbaka på den tiden med stor tacksamhet och glädje.
Väl tillbaka hemma i Sverige arbetade mamma i
många år som dagbarnvårdare i hemmet. Många av
bygdens barn fick en trygg och omsorgsfull vardag
tillsammans med henne.
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Mamma hade ett brinnande intresse för trädgården som hon vårdade med omsorg. Köksbordet
förgylldes ofta med plockade blommor, både från
trädgården och från det vilda. Hon njöt av att få gå
i skogen och gladde sig stort åt det skogen kunde
erbjuda av både bär och svamp. Intresset för antika
saker gav många tillfällen till besök på loppisar och
auktioner.
På senare år följde mamma gärna med pappa när
han skulle i väg för att predika. Hon blev förstås ett
särskilt stöd för honom vid de långa bilfärderna,
men hon fick också möjlighet att träffa många missionsvänner som betydde mycket för henne.
Mamma lärde känna Jesus som barn och han fick
vara en trogen följeslagare genom hela livet. Redan
som barn var hon glad i att sjunga och spela. Många
gånger fick hon följa med sin far, predikanten Ture
Persson, för att bidra med sång och musik. Denna
gåva använde hon under hela sitt liv. Att få sjunga
om och lyssna till sånger om Jesus låg mamma
varmt om hjärtat. Hennes önskan och bön var att
vi barn och barnbarn skulle lära känna Jesus som
världens frälsare och budskapet om honom har fått
klinga in i våra hjärtan genom många sånger. Hon
var också mån om att vi skulle lära oss Psaltarpsalmer utantill och det är vi oerhört tacksamma för.
Under våren 2018 började orken och aptiten tryta
och det svåra sjukdomsförloppet gick inte att hindra.
Mamma fick den 14 augusti 2018 flytta hem till Jesus
efter en kort sjukdomstid. Sångerna som följt henne
genom livet fick på ett särskilt sätt bära henne även
under denna tid. De gav henne lugn och befriade
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från oro, trots sjukdomens allt tydligare inverkan på
henne. Sorgen och saknaden efter mamma är stor
men vi minns henne med tacksamhet och glädje.
Hon har fått komma till ett hem som är långt bättre
än vad vi kan ana eller drömma om.
En av mammas många favoritsånger:

”Min framtidsdag är ljus och lång: den räcker
bortom tidens tvång, Där Gud och Lammet säll jag
ser Och ingen nöd skall vara mer.
Så har jag frid uti min själ Och sjunger lycklig: allt
är väl! Jag vandrar trygg vid Faderns hand, Han leder
mig till livets land.” (LH 687)
Barnen
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Minnesord

Helge Lundh

D

et började komma en ung, reslig lärarkandidat
till mitt föräldrahem i Höganäs vid mitten av
1950-talet. Han satte sig gärna vid pianot och utan
noter spelade och sjöng han den ena sången efter
den andra. Gitarren hanterade han med samma
lätthet. Tycke hade uppstått mellan min syster Paula
och Helge Lundh. Båda studerade vid seminariet
i Kristianstad och utbildade sig till folkskollärare.
Båda kände också kallelse och vilja att resa ut som
missionärer till Etiopien.
Bröllopet stod 1956 på missionsstationen i Asella.
Vigselpräst var missionärskollegan Sigurd Stark.
Missionsstationen i Harrar blev sedan deras
gemensamma arbetsplats i ungefär 12 år. Helge
kastades, utan språkkurs, brutalt in i den etiopiska
skolvärlden. Paula, som kommit två år tidigare, och
dessutom fått gå en kort kurs i amharinja, fick bli
hans lärare.
På missionsstationen i Harrar fanns både kyrka
och skola. Helge blev rektor för skolan, som omfattade årskurserna ett till och med åtta och hade
omkring 450 elever. Även skolan i Dire Dawa, med
minst lika många elever, och den lite mindre skolan
i Alem Maia hörde till hans ansvarsområde. Paula
undervisade i skolan men ansvarade också för internatet. Där bodde ett tiotal föräldralösa flickor men
också elever som gick i årskurs 7 och 8 och hade
sänts dit från andra missionsstationer. I denna miljö,
skolan, kyrkan men också staden Harrar skapades
många kontakter med etiopier som varade livet ut.
De tre sista åren av deras missionärstid bodde de
i Addis Abeba. Helge hade tillfrågats om att arbeta
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med kyrkans sångbok. Den behövde få en språklig
revidering och kompletteras på olika sätt. Helge,
som hade god språkkänsla, behärskade amharinja
och var därtill musikalisk och en god sångare.
Han arbetade tillsammans med en etiopier med
denna uppgift. Den nya sångboken trycktes och är
fortfarande kyrkans sångbok.
1971 återvände de till Sverige för att bosätta sig
här. Helge började studera vid teologiska fakulteten i Lund. Med stort intresse fördjupade han sig
i bibelns båda grundspråk, hebreiska och grekiska.
På kyndelsmässodagen 1978 prästvigdes han i Växjö
domkyrka av biskop Sven Lindegård. Den första
prästtjänsten var som kyrkoadjunkt i Nybro. Senare
blev han kyrkoherde i Markaryd.
Helges och Paulas hem var alltid ett öppet hem.
Jag besökte dem i Addis Abeba och frapperades av
hur ungdomar kom och gick för en liten pratstund
och ett skratt. Dit kom också en ortodox munk
nästan varje dag. De samtalen kunde bli mycket
långa. Till prästgården i Markaryd sökte sig flera
av dem som bodde på flyktingförläggningen, både
ensamkommande och familjer. Senare, efter den
stora flyktingströmmen 2015, kom Helge också att
betyda mycket för de ensamkommande i Broby församling. Helge hade ett särskilt öga för främlingen,
den ensamme, den som inte hade en självskriven
tillhörighet.
Under alla åren i Sverige hölls kontakten med
gamla elever och etiopiska vänner vid liv. Särskilt
vid jultid kom telefonsamtal från Addis Abeba,
Harrar, Kalifornien, Kanada och Stockholm. Hela
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tiden var det amharinja som talades. Helge besökte
etiopier i Aten och kallades som talare vid etiopiernas konferens i Toronto.
Som pensionärer bosatte sig Paula och Helge i
Hässleholm. Där fick Helge tid att fördjupa sig i
bibelböckerna och analysera ord och texter utifrån
grundspråken. Det blev hans passion. Han blev en
uppskattad predikant och bibellärare ute i missionsföreningarna och av äldre och yngre som samlades
på missionsgårdarna.

Nu har båda fått lämna detta livet och flytta hem
till Jesus Kristus. Bibelversen ”För mig är livet Kristus och döden en vinning” beskriver så väl deras tro
och hopp.
Paula gick bort den 15 augusti 2011 och Helge den
12 januari 2019.
Saknaden är stor men jag minns dem med glädje
och stor tacksamhet.
Elsie Håkansson
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Minnesord

Thomas Nilsson

D

en 26 maj 2018 dog vår pappa Thomas Nilsson 55 år gammal. Utöver att pappas bortgång
utgör en stor och smärtsam förlust i våra liv, har
även Guds rike och ELM blivit en arbetare fattigare.
Att kalla pappa för “lekmannapredikant” är på ett
sätt att uttrycka sig försiktigt. Visserligen var han
inte predikant till sin profession, men han hade
studerat teologi och var i högsta grad professionell i
sin predikotjänst. Det var honom givet att predika
evangelium klart och tydligt. Utifrån hans gåvor,
teologiutbildning och erfarenhet ansåg han att det
var hans plikt att dra ett tungt lass som predikant i
våra sammanhang. Pappa predikade ofta och gärna
och beskrev för oss sin predikotjänst som ett av det
finaste uppdrag han fått.
När han åkte iväg och predikade frågade han
nästan alltid oss barn om någon ville följa med.
Det var tillfällen där man fick ha pappa för sig
själv på vägen till och från något missionshus, så
han behövde sällan åka ensam. Inte alltför sällan hade han förberett teckningar föreställande
brittiska jaktflygplan som vi fick färglägga under
gudstjänsten. Tecknandet var en av pappas gåvor
och han använde den gåvan genom att exempelvis
illustrera texter i tidningen Droppen. På barnläger
och i familjegudstjänster hände det också att han
tecknade i undervisningen, för att de minsta skulle
förstå vad han pratade om.
I sina predikningar hade han stor hjälp av att vara
lärare i svenska och religion och han var van vid
att tala inför folk. Kärleken till språket tog sig ofta
uttryck i hans undervisning då han hade för vana att
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gå in på de grekiska eller hebreiska ordens betydelser. Genom ordstudierna lyste evangeliet om Jesus
Kristus fram.
Förutom att predika så undervisade pappa på
konfirmationsläger och andra ungdomsläger. Han
satt även med i ELMs läroråd där hans teologiska
kunskap kom väl till pass.
1999 blev han föreståndare på Åhus Missionsgård,
och vi flyttade från Stockholm till Skåne. En del i
det beslutet var att han och mamma ville att vi barn
skulle få ta del av den barn- och ungdomsverksamhet som bedrevs på lägergårdarna. Vi är tacksamma
över det beslutet.
Många av oss har hört pappa tala till bibelns och
den kristna trons försvar. När pappa ställdes för nya
svåra frågor tog han dem på allvar. Genom apologetisk litteratur fick han svar på sina frågor och var
tydlig i förhållande till oss barn att vi inte behövde
skämmas för vår kristna tro. Att tro på Gud innebär
inte att man lider av intellektuell vekhet. Pappa såg
det som ett särskilt kall att tala om dessa frågor i
ELM, vilket han gjorde både i sina predikningar och
under flera undervisningspass på ungdomsläger.
Det vi främst saknar är dock vår pappas humor,
vänskap, glädje och kärlek. För oss var han nämligen inte bara predikant utan främst vår pappa. Han
var vår förebild och en väldigt närvarande pappa.
Han intresserade sig för oss, tog oss på allvar och var
mån om att vi skulle följa Jesus. Vi är tacksamma i
vår sorg.
Barnen

Årsmötesprotokoll

Protokoll fört vid ELM-BVs
etthundrasjunde årsmöte
Organisation: Evangelisk Luthersk Mission – Bibeltrogna Vänner, org.nr. 802000-3276
Art:
Protokoll fört vid årsmöte
Datum:
2018-06-02
Plats:
Solängsskolan, Örkelljunga
Paragrafer: Å-1-18 – Å-32-18
Närvarande: 128 föreningsombud
1 enskild medlemmar

Å-1-18 Mötets öppnande
ELM:s styrelseordförande Henrik Nilsson hälsade
välkommen till årsmötet och förklarade årsmötet
för öppnat.
Innan förhandlingarna vidtog erinrade Henrik
Nilsson om de missionärer och predikanter som
fått hembud sedan förra årsmötet; Bertil Henriksson den 27 juni 2017, Edit Åström den 2 juli 2017
samt Thomas Nilsson den 26 maj 2018. En stund i
tyst bön och tacksamhet hölls och avslutades med
att Henrik läste LH 722:1 ”Tiden så hastigt försvinner…”.

Å-2-18 Val av ordförande och vice
ordförande för årsmötet

Å-3-18 Val av sekreterare och vice
sekreterare för årsmötet
Från valberedningen nominerades:
sekreterare:
Per Henriksson, Stockholm
vice sekreterare:
Jan Henriksson, Falketorp
Årsmötet beslöt
att som sekreterare för årsmötet välja Per Henriksson, samt
att som vice sekreterare för årsmötet välja Jan Henriksson.

Å-4-18 Val av justerare och rösträknare

Från valberedningen nominerades:
ordförande:
Christer Unosson, Eket
vice ordförande:
Nils-Göran Nilsson, Åstorp

Från valberedningen nominerades:
justerare:
Per-Anders Einarsson, Kristianstad och Benedikte Nilsson, Stidsvig
rösträknare:
Henrik Nilsson, Hässleholm
och Regina Henriksson, Vittsjö.

Årsmötet beslöt
att som ordförande för årsmötet välja Christer
Unosson, samt
att som vice ordförande för årsmötet välja NilsGöran Nilsson.

Årsmötet beslöt
att till justerare välja Per-Anders Einarsson och
Benedikte Nilsson, samt
att till rösträknare välja Henrik Nilsson och Regina
Henriksson.
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Å-5-18 Fastställande av röstlängd för
årsmötet
Meddelades att 128 föreningsombud och 1 enskild
medlem anmält sig till röstlängden. Antal föreningar som var representerade var 28.
Årsmötet beslöt
att fastställa röstlängden.

Å-6-18 Godkännande av kallelse till
årsmötet
Organisationssekreterare Sofia Nilsson redogjorde
för kallelsen till årsmötet via utskick till föreningar
och enskilda medlemmar samt annonsering i majnumret av Till Liv.

Å-8-18 Fastställande av arbetsordning
Mötesordföranden hänvisade till den föreslagna arbetsordningen på sidorna 9–10 i års
möteshandlingarna samt föreslog att ordet ”styrelseledamöter” i andra stycket ersätts med ”styrelseledamöter och tjänstemän” för att förtydliga att även
styrelsens tjänstemän har yttranderätt då man för
styrelsens talan i viss fråga.
Årsmötet beslöt
att anse arbetsordningen föredragen, samt
att fastställa arbetsordningen med tillägg enligt
mötesordförandens förslag.

Å-9-18 Presentation av styrelsens
ledamöter

Årsmötet beslöt
att godkänna kallelsen till årsmötet.

De vid årsmötet närvarande av styrelsens ledamöter
presenterade sig kort.

Å-7-18 Fastställande av
föredragningslistan

Å-10-18 Presentation av
verksamhetsberättelse och
årsredovisning

Mötesordförande Christer Unosson presenterade föredragningslistan på sidan 8 i årsmö
teshandlingarna. Han påminde också om korrigeringen av verksamhetsplanen som delats ut i samband med anmälan till röstlängden.
Följande förslag till justeringar av föredragningslistan anmäldes:
1) Tillägg av ”Presentation av styrelsen”, att behandlas före punkt ”9. Presentation av verksamhetsberättelse och årsredovisning”,
2) Punkt ”15. Rapport från styrelsen” behandlas före
punkt ”14. De onådda – styrelsens förslag till nytt
arbetsfält”,
3) Tillägg av ”Nominering inför styrelsevalet”, att
behandlas strax före lunchuppehållet,
4) Tillägg av ”Avtackning”, att behandlas strax före
lunchuppehållet.
Till punkt ”27. Övriga frågor” anmäldes följande
frågor:
1) Information om årsmötet 2019
2) Avtackning.
Årsmötet beslöt
att fastställa föreslagen föredragningslista med ovan
nämnda justeringar.
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a) Föredragning av styrelsens berättelse över
2017 års verksamhet

Styrelsens vice ordförande, Eskil Engström, presenterade något av vad styrelsen arbetat med under
2017; i april har man arrangerat en teologisk konferens med fokus på hur ELM ska få fler missionärer. Under året har man haft glädjen att få kalla
och sända Lisa och Hjalmar Unosson i missionstjänst. Vid två tillfällen har man haft särskilda
strategisamtal under rubrikerna ”Vem vill bli missionär?” respektive ”Samverkan och kommunikation mellan styrelsen och nämnder samt samver
kansorganisationer”. Ett visionsdokument är framtaget som skickats ut på remiss till styrelserna för
samverkansorganisationerna och missionsgårdarna.
Under året har också två nya predikanter kallats;
Anders Ek och Linus Månsson.
Gunnel Gustavsson informerade om missionsarbetet i Sverige genom bl.a. pre
di
kant
utbildningsdagar och ungdomsarbete i norra Sverige av Fredrik Smetana. Man har också, genom en
serie missionsmöten, arbetat för att etablera ELM i
Göteborg samt stöttat arbetet i Malmö.
Gunnel presenterade även tidningsarbetet och
arbetet med Design för Livet och nämnde särskilt
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att Till Liv fått en ny hemsida under året och att
tidningen haft 1156 prenumeranter. Begrunda, med
Peter Henrysson som redaktör, har kommit ut med
två nummer. Även Droppen har fått en ny hemsida
under året och förutom arbetet med tidningen håller redaktionen på att sammanställa en andaktsbok
för barn.
Peter Henrysson underströk att man i den muntliga presentationen endast lyfte fram några enstaka
punkter och att mer finns i årsberättelsen för 2017.
Han påminde också om att det 2017 var 500 år
sedan reformationen inleddes vilket uppmärksammades bl.a. i samband med årsmötet 2017 med
temat Det omformande Ordet och med en extra
temadag i anslutning till årsmötet. ELM:s predikanter erbjöds under året en resa till orter centrala
i reformationshistorien och jubileet har även uppmärksammats genom artiklar i Till Liv och böcker
utgivna av BV-Förlag.
Peter fortsatte med att presentera det ekonomiska
resultatet med hänvisning till sidorna 87 ff. i årsberättelsen. Resultat för 2017 är -2,1 miljoner kronor
och det egna kapitalet har minskat med samma
belopp. Peter konstaterade att orsaken till den stora
förlusten inte är kostnaderna, som för 2017 är ca
500 000 kr lägre än 2016. Vidare är gåvorna till
utlandsmissionen något högre 2017 än 2016, om
man räknar bort beloppen från extrainsamlingen
Nödhjälp Etiopien. Skillnaden ligger i minskningen av testamentsmedel, vilken är i samma
storleksordning som förlusten. Peter meddelade att
styrelsen med anledning av detta börjat samtala om
ett annat sätt att hantera testamenten och bad att få
återkomma till det under punkt 15 i dagordningen.
b) Diskussion med anledning av styrelsens
berättelse

Mötesordföranden lämnade ordet fritt för frågor
och synpunkter.
Per Ringdahl (Ängelholm) undrade om det inte
för några år sedan inrättades en fond för att hantera
testamentsmedel.
Peter Henrysson svarade att det mycket riktigt
finns en fond, Parmenas, men att avsättning till
denna fond inte sker utan beslut i varje enskilt fall.
Styrelsen har diskuterat att göra avsättning till en
regel.

Daniel Karlsson (Stockholm) frågade om styrelsen arbetar med att öka gåvogivandet och hur i så
fall.
Peter Henrysson svarade att man arbetar med
frågan bl.a. genom värvning av månadsgåvogivare
och genom att underlätta insamlandet av medel på
olika sätt.
Daniel Ringdahl (Stockholm) framhöll att ELM
gör mycket som är bra och att vi har stor verksamhet, men att det största problemet är att vi inte blir
fler. Han uppmuntrade också styrelsen och ELM till
att tala ännu mer om mission i Sverige och menade
att det är gott att tala om utlandsmissionen men
om vi inte växer här hemma har vi inga att sända i
utlandsmissionen.
Gunvor Vennberg (Vännäs) menade, utifrån
erfarenhet från andra sammanhang, att i arbetet i
Guds rike är minustecken ofta något att säga halleluja till eftersom det indikerar att man vill och gör
mycket och att hon också varit med i sammanhang
där man haft problem med att göra av med alla sina
pengar.
Markus Hector (Malmö) kommenterade Daniel
Ringdahls tidigare inlägg och framhöll att utmaningen är att få de som är nya i föreningarna att
också identifiera sig som ELM:are som även understödjer ekonomiskt.
Per Henriksson (Stockholm) tipsade om att
bekosta ett års prenumeration av Till Liv till nya
medlemmar, något man gör i Roseniusföreningen
i Stockholm.
Katarina Nilsson (Ängelholm) undrade om styrelsen funderat på att starta Second-handverksamhet för att få intäkter.
Missionsföreståndare Erik J Andersson svarade
att styrelsen funderat, och funderar, på olika sätt
att generera intäkter, men just Second-handverksamhet är inte något man funderat över på central
nivå. Han menade också att sådan verksamhet kräver en stor insats och något som handlar om både
inkomstgenerering och om diakonal och social
verksamhet.
Henrik Birgersson (Kristianstad) påpekade att
ELM går back 400 000 kr varje månad men att
2000 medlemmar kan lösa det genom löfte om
ökat månadsgåvogivande med 200 kr/månad. Han
menade också att föreningarna bör ta sitt ansvar i
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detta genom att arbeta för att varje medlem i snitt
ökar sitt givande med 200 kr/månad.
Angelica Sandström (Vännäs) berättade att
man i NLM gjort en satsning där man ringt runt
till månadsgåvogivare och på det sättet lyckats öka
gåvogivandet med 3% årligen.
Rakel Smetana (Umeå) ville slå ett slag för att få
med fler unga och unga vuxna i arbetet och menade
att tätare koppling mellan ELM och ELU behövs.
Diskussionen förklarades avslutad.
c) Beslut

Årsmötet beslöt
att godkänna styrelsens redogörelse och ekonomisk
redovisning för 2017.

Å-11-18 Revisorernas berättelse över
styrelsens förvaltning
Revisorn Jörgen Nilsson hänvisade till sidorna
95–96 i årsberättelsen och meddelade att revisorerna som underlag för sina bedömningar under
året har tagit del av protokoll och ekonomiska
redovisningar. Han lyfte också fram att revisorerna
har i uppgift att granska dels räkenskaperna och
dels förvaltningen i övrigt. Utifrån detta har reviso
rerna gjort två uttalanden: det första under rubriken
Rapport om årsbokslutet, där man säger ”Enligt vår
uppfattning har årsbokslutet i allt väsentligt upprättats i enlighet med bokföringslagen”, och det andra
under rubriken Rapport om andra krav enligt lagar
och andra författningar, där man säger ”Vi tillstyrker att ordinarie årsmöte beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret”.

Å-12-18 Fråga om ansvarsfrihet för
styrelsen
Mötesordföranden pekade på att revisorerna yrkade
på ansvarsfrihet för styrelsen.
Assar Björkvald (Hästveda) framförde kritik på
tre punkter: 1) att styrelsen inte agerat mot ordningen i flera föreningar med kvinnliga mötesledare, vilket han ansåg strider mot bl.a. 1 Kor 14, 2)
att styrelsen inte tillräckligt förvaltar det rosenianska arvet genom att läran om den allmänna rättfärdiggörelsen tonats ner i undervisning och pre
dikningar, samt 3) att styrelsen inte agerat mot den
ökande ekumeniken. Med detta som bakgrund
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yrkade han avslag på ansvarsfrihet för styrelsen.
Gunvor Vennberg (Vännäs) tackade Assar för
hans inlägg, berättade att bland medlemmar i Vännäs finns en stark oro för utvecklingen i syd samt
uppmanade till rannsakan.
Sven Hammarberg (Kristianstad) konstaterade
att det finns en tydlig diskrepans i hur vi ser på
kvinnliga mötesledare och att han för sin del inte
kan se att uppgiften att hälsa välkommen och att
läsa ett bibelord skulle vara förbehållen män, något
som det även finns stöd för i ett uttalande från teologikommittén från 2004. Han menade också att
om halva ELM ställs åt sidan i detta ställer vi oss
emot Guds nåd. Han hälsade även ledamöter från
norr välkomna att ta del av verksamheten i syd för
att själva bilda sig en uppfattning.
Henrik Åström (Vännäs) poängterade att han för
sin del inte ställer upp på de kritiska synpunkter
som framförts av Gunvor Vennberg.
Daniel Karlsson (Stockholm) framförde ett tack
till styrelsen och yrkade på att bevilja styrelsen
ansvarsfrihet.
Inga Svensson (Kristianstad) uppmanade till
rannsakan i alla delar av rörelsen.
Assar Björkvald (Hästveda) replikerade till Sven
Hammarberg att det handlar om mer än att hälsa välkommen, att det handlar även om att leda liturgin,
vilket inte kan stämma med vad vi läser i Skriften.
Sven Hammarberg (Kristianstad) vidhöll som
sin mening att avlösning i en form som kräver vigd
ämbetsbärare inte förekommer i mötesformer med
kvinnliga mötesledare.
Anders Månsson (Ängelholm) biföll Daniel
Karlssons yrkande om ansvarsfrihet och ansåg att
den oro för förkunnelsen i syd som framförts inte är
välgrundad utan att man är noga med både kallande
och utbildning av predikanter.
Diskussionen förklarades avslutad.
Årsmötet beslöt
att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2017 års förvaltning av Evangelisk Luthersk Mission –
Bibeltrogna Vänner.
Assar Björkvald anmälde reservation mot beslutet i
enlighet med bilaga 1.
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Å-13-18 Fastställande av resultat- och
balansräkning för 2017
Årsmötet beslöt
att fastställa resultat- och balansräkning för 2017,
samt
att balansera 2017 års resultat i ny räkning.

Å-14-18 Fråga om ansvarsfrihet för
styrelsen för Stiftelsen Bibeltrogna
Vänners Fond för hjälpverksamhet
Revisorn Jörgen Nilsson meddelade att det egentligen inte finns legala krav på att årsmötet behandlar denna fråga men att man gör det ändå eftersom
stiftelsens stadgar säger att årsmötet fattar beslut om
ansvarsfrihet för stiftelsens styrelse. Han påpekade
också en felaktighet i årsberättelsen på sidan 101 i
namnen på de som undertecknat bokslutet: Harald
Waldemarson ska ersättas med Eskil Engström.
Under året har 535 000 kr utdelats och det finns
medel kvar i fonden för samma utdelning i ytterligare två år.
Jörgen föredrog uttalandena i revisionsberättelsen
på sidorna 102 och 103 i årsberättelsen.
Ingegerd Johansson, kassör för fonden, meddelade
att inga testamentsmedel influtit till fonden sedan
2015 utan att alla intäkter under året härrör från
aktieutdelningar.
Erik J Andersson informerade om att fonden tillskapades en gång för länge sedan av skattetekniska
skäl och att styrelsen inte ser som något självändamål att hålla igång denna fond på längre sikt.
Årsmötet beslöt
att bevilja styrelsen för Stiftelsen Bibeltrogna Vänners Fond för hjälpverksamhet ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2017.

Å-15-18 Information från
valberedningen
Lena Artman, sammankallande i valberedningen,
meddelade att man inför valet av ordinarie styrelseledamöter endast lyckats få fram två kandidater;
Gunnel Gustavsson, Vittsjö, och Rebecka Göransson, Kristianstad, vilket innebär att en plats är
vakant. Till valet av ersättare i styrelsen finns tre
kandidater; Jens Lunnergård, Stockholm, Staffan
Unosson, Gagnef, och Markus Preston, Stock-

holm. Lena Artman uppmanade till samtal inom
respektive förening under lunchpausen för att få
fram ytterligare förslag till eftermiddagens nominering.
Per Henriksson (Stockholm) konstaterade att
i och med att Andreas Hector, Gullsjö, avsagt sig
omval som styrelseledamot riskerar styrelsen att helt
stå utan ledamot från norra Sverige. Han vädjade
till ombuden från norra Sverige att försöka hitta en
kandidat från det området.
Lena Artman instämde i Per Henrikssons vädjan.
Gunvor Vennberg (Vännäs) menade att orsaken
till svårigheten att få ledamöter från norra Sverige
kanske kan vara att man inte är beredd att ta ansvar
för allt i verksamheten.
Rakel Smetana (Umeå) invände att hon inte
kände igen sig i Gunvor Vennbergs ståndpunkt
och att det nämnda skälet åtminstone inte gällde
för föreningen i Umeå.

Å-16-18 Avtackning
Med anledning av att Sven-Inge Svensson var
tvungen att avvika från årsmötet efter lunch avtackade styrelsens ordförande Henrik Nilsson honom
med en blomma för hans insats under 25 år som
revisor.

Å-17-18 Rapport från styrelsen
a) Hantering av testamentsmedel

Peter Henrysson meddelade att man inom styrelsen arbetar med frågan om hur man skall hantera
testamentsmedel som kommer in och att man f.n.
diskuterar ett förslag att medel inte får användas till
mer än 20% under det år de kommer in. Han bad
om årsmötets synpunkter på förslaget.
Linus Sjödahl (Eket) menade att tanken var
positiv och att liknande försök gjorts tidigare. Han
framhöll också svårigheten med att låsa användandet av intäkter på det sätt som föreslås; om året
slutar med underskott kommer detta innebära att
det egna kapitalet minskar och finns det då inte
tillräckligt med kapital utanför en eventuell fondering kommer kapital tas från det som fonderats.
Linus menade vidare att nivån på det egna kapitalet är för lågt för att nu införa denna modell.
Risken är uppenbar att modellen spricker redan
första året.
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Per Henriksson (Stockholm) citerade ur reglerna
för Parmenas och undrade om inte det skisserade
förslaget redan ingick i Parmenas.
Peter Henrysson svarade att skillnaden är att reglerna för Parmenas säger att beslut krävs för avsättning till Parmenas och att inga avsättningar till
Parmenas gjorts sedan 2009. Styrelsen vill understryka för årsmötet att det finns anledning till oro
när verksamheten går med 2 miljoner i underskott.
I styrelsens kommande behandling av frågan kommer man att beakta de synpunkter som framkommit på årsmötet.
Årsmötet ajournerade sig för lunch och återupptog därefter förhandlingarna.
Sven Hammarberg (Kristianstad) bad styrelsen att
förtydliga skillnaden mellan det förslag som diskuteras och hur Parmenas fungerar idag. Han undrade
också om beslut om fondering ska fattas i styrelsen
eller på årsmötet. Vidare framhöll han att han ser
förslaget som ett pedagogiskt sätt att hålla gåvogivandet uppe även om det kom in stora testamenten och att alla sådana sätt är bra men att man till
syvende och sist ändå bara har de pengar man har.
Linus Sjödahl (Eket) ansåg att om man på något
sätt ska fondera pengar krävs ett årsmötesbeslut.
Han menade också att förslaget är en pedagogisk
modell mer än en redovisningsteknisk och underströk att styrelsen sköter sin del av organisationens
ekonomiska hantering väl men att det är årsmötet
som inte sköter sin del genom att man år efter år
fattar beslut som man sen inte uppfyller.
Sven-Inge Svensson (Kristianstad) påpekade att
vi legat på ungefär samma gåvointäktsnivå i många
år samtidigt som kostnaderna ökat och andra intäkter minskat och att gåvorna därför på sikt behöver
öka med 40–50%.
Peter Henrysson tackade för synpunkterna som
framförts och meddelade att styrelsen kommer att
fortsätta diskussionen utifrån det som framförts
från årsmötet.
b) Övrig information från styrelsen

Peter Henrysson framhöll att styrelsen ser det som
viktigt att hålla ihop norr och syd i rörelsen och
att man därför förlagt ett styrelsemöte i februari till
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Fridhem. Vid det mötet fick man också möjlighet
att träffa företrädare för de lokala föreningarna för
samtal om verksamheten. Under våren 2017 har
man motvilligt mottagit en uppsägning från nuvarande missionsledare och arbetar för närvarande
med rekrytering av ersättare. Man har också fått
avskilja Lisa och Hjalmar Unosson för tjänst i Peru
och ber om fler medarbetare.

Å-18-18 Justering av röstlängden
Meddelades att ett föreningsombud lämnat förhandlingarna så att röstlängden därmed bara
omfattade 127 ombud.

Å-19-18 De onådda – styrelsens förslag
till nytt arbetsfält
a) Föredragning

Mötesordföranden hänvisade till styrelsens förslag
på sidan 18 i årsmöteshandlingarna. Missionsledaren Erik J Andersson presenterade därefter en kort
videofilm följt av att styrelsens ordförande Henrik
Nilsson lyfte fram fyra punkter:
1) Vägen hit. Föreliggande förslag grundar sig i
visionen för utlandsmissionen och den verksamhetsplan som antogs 2012. En bred utredning har
gjorts under ett antal år där huvudtanken varit att
nå ett onått folk och att ELM inte ska gå ensamt.
Under 2017 utkristalliserades två alternativ varav
ett nu återstår. Förslaget är alltså ett resultat av ett
konkret årsmötesbeslut samt många års bön och
arbete. Behovet är stort och det finns en dörr som
Gud öppnat.
2) Ett onått folk. 80 miljoner människor talar
t............, 20 miljoner av dem finns utanför T..........
Det finns en stark identifikation mellan nationalitet och islam även om det i landet finns några
krympande kristna minoriteter. Antalet personer
som firar gudstjänst på t............ är under 10 000,
dvs ca en 10-dels promille. En person man varit i
kontakt med hade sagt: ”Statistiken är kallelse nog
för mig”.
3) Möjligheter. Det är tillåtet som kristen att vistas i
landet och det råder religionsfrihet, åtminstone ”på
pappret”. I landet finns två lokala kristna struktu
rer: en kyrklig (I.....) och ett undervisningscentrum
(E..........). Öppen evangelisation är i stort sett
omöjlig och för ELM:s del är möjligheten större att
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verka inom befintliga strukturer med undervisning,
administration och församlingsarbete.
4) Annorlunda. Vi kan i detta arbete inte öppet
använda de begrepp vi normalt använder i vårt
arbete eftersom dessa är så starkt förknippade med
tidigare misslyckade arbeten i denna del av världen. Vi kommer t.ex. också att behöva tala om
Främre Asien istället för T.......... Detta kommer att
kräva mycket fantasi av oss. Även om det är legalt
att fira gudstjänst är det farligt för en person att
lämna islam. Samtidigt är det ett område som ligger
betydligt närmare Sverige än våra andra arbeten,
både geografiskt och ekonomiskt. Ett arbete kommer också att kräva stor långsiktighet eftersom man
räknar med att behöva ungefär två års studier för att
behärska landets språk.
Styrelsens förslag är att årsmötet beslutar om upptagande av arbete bland t........ i T..........
b) Diskussion

Innan diskussion i plenum fördes fem minuters diskussion i smågrupper.
Erik J Andersson berättade att han fått frågan:
”Varför just detta folk?” Han instämde i att det
finns behov i många andra folk, både i Sverige och
utanför våra gränser och berättade att man börjat
utredningsarbetet ganska brett och har också ställt
frågan till ELM:s samarbetskyrkor i Afrika. I ett stadium fanns 7 folkslag i diskussionen. Begränsning
måste dock göras men ska inte ses som ett uttryck
för exklusivitet. Alla behöver Jesus lika mycket.
Man har försökt hitta ett folk där man tror ELM
har en särskild kallelse.
Anders Månsson (Ängelholm) uttryckte sin
glädje för förslaget och menade att det är något man
bör arbeta vidare med. Han föreslog också att detta
projekt skulle på ett särskilt sätt kopplas till Strandhems Bibel- och lärjungaskola och få bli ett flöde ur
det som sker där.
Karin Johansson (Örkelljunga) uttryckte viss
tveksamhet men framhöll samtidigt att om det
är Gud som kallar ska vi inte stoppa detta. Hon
kände för egen del stor nöd för Peru och familjen
Unossons arbete där och menade att med tanke på
ELM:s ekonomi är det där vi ska satsa.
Henrik Birgersson (Kristianstad) menade att det

är lätt att säga att vi ska nå muslimer i Sverige men
om vi vill få in i vår ”själ” att vi är en missionsrörelse
behöver vi gå ut. Han avvisade också starkt tanken
att vi inte har pengar till denna satsning.
Anders Ek (Malmö) undrade vad kyrkan på plats
har uttryckt behov av samt hur relationen ser ut
mellan de lutherska kristna och den traditionella
ortodoxa kyrkan.
Gunvor Vennberg (Vännäs) undrade om det
skulle kunna fungera med att skicka en grupp personer som har ett civilt arbete i landet och som är
med i en gudstjänstfirande församling och genom
sitt arbete kan knyta kontakter.
Erik J Andersson meddelade att det i I............
finns de två tidigare nämnda strukturerna på plats.
I..... har ca 200 medlemmar fördelade på fyra församlingar, varav två i Bulgarien. Arbetet har sin
bakgrund i utsända från en finsk organisation på
1960-talet vilka samlade till små husförsamlingar.
Detta arbete föll tyvärr samman då de utsända
lämnade landet och man beslöt därför för 10–15 år
sedan att försöka en annan strategi – att bilda en
mer kyrkolik struktur. Fördelen med detta var att
det blev lättare att låna lokaler för gudstjänster –
historiska gudstjänstlokaler är tillåtna att använda
för avsett bruk. Ledarskapet i I....., som till stor
del fortfarande är finskt, har uttryckt att man
har ”skalet” på plats men att man skulle behöva
hjälp med evangelisation. Vad gäller relationen till
de historiska kyrkorna har detta inte utretts djupare men de räknas inte riktigt som en del av den
t............ nationen och det finns inte heller bland
dessa någon större ambition att nå onådda. Relationen är dock inte problematisk och I..... får till en
ringa kostnad hyra den kyrkolokal man använder
då ägarorganisationen endast använder den ca en
gång per år. Angående tanken på ”tältmakarmission” finns den nämnd i utredningen men man tror
dock inte att det är huvudlinjen, även om det kan
vara en möjlighet. Det kräver dock att man kan
språket och att man har något att tillföra landet för
att få en ingång.
Rakel Smetana uttalade sig som tjänsteman och
medlem i utredningsgruppen och ville bemöta synpunkten från Karin Johansson om risken för resursmässig konflikt med existerande arbete i t.ex. Peru.
Hon framhöll att synpunkten är relevant men att
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hon i sin tjänst mött få personer som varit öppna
för tjänst varhelst ELM velat sända. Hon menade
också att olika missionärskandidater har olika gåvor
och var hoppfull om att ifall vi går in i detta arbete
kan vi få möjlighet att ta tillvara även de som har
gåvor och kallelser att arbeta specifikt med mission
bland muslimer.
Lasse Johansson (Örkelljunga) undrade om man
under sina besök hos I..... fått del av berättelser om
hur människor nåtts av evangeliet.
Gunnar Åström (Vännäs) tyckte att det hela låter
spännande och framhöll vikten av konsultationer
med organisationer som t.ex. Open Doors och
Norea. Han undrade också om kristna t........ i Sverige kunde vara en möjlig ingång.
Matteus Sandell menade att det var för mycket prat
om vad som ska göras långt borta och undrade vem
som ska tala till sina grannar. Han önskade mer
offensiv mission här hemma; vi kan inte vänta på
att någon familj ska utbildas och åka till ett annat
land när vi har 100 000-tals människor i vårt eget
land som behöver nås.
Stefan Ekström (Kristianstad) kommenterade
Gunnar Åströms inlägg med att de tidigare nämnda
20 miljoner t............ utanför T......... också finns.
Mattias Lindström (Örkelljunga) underströk
missionsbefallningens ord om ”folk” och påpekade
att ELM idag inte har arbete i något onått folk. Han
poängterade också att man inte bromsar, utan gasar,
sig ur uppförsbackar.
Erik J Andersson berättade att man under sina
besök träffat några kristna bröder och systrar som
vittnat om att vägen till tro gått genom många
små kontakter, något Erik för egen del som missionär upplevt som uppmuntrande eftersom man
ofta har många små kontakter som man inte tycker
leder någonstans. Vår uppgift är att så och ibland
få skörda. Troheten ligger inte i skördandet utan i
såendet. En person man mött hade sagt: ”Jag bor i
ett område med 10 000 invånare och det är bara jag
som inte är på väg mot fördömelsen. Har ni möjlighet att hjälpa oss så gör det.” Någon annan hade sagt
”Ni är skyldiga oss detta – tänk på varifrån ni fick
evangeliet.” På Gunnar Åströms fråga svarade han att
man i utredningen haft kontakt med ganska många
organisationer och genom detta också fått bekräftelse
på vilken sorts organisation ELM är och sett att vi är
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en klassisk missionsorganisation som tror på uthålligt och enträget evangelisationsarbete och kan bidra
med det. I arbetet som vi föreslås gå in i finns även
danska, finska och amerikanska organisationer med.
Mötesordföranden konstaterade att så här långt
hade bifall till styrelsens förslag yrkats av Anders
Månsson och Henrik Birgersson.
Sofia Ödman (Stockholm) tyckte att förslaget är
modigt, att det innehåller risker och kräver pengar
men att det ändå är nödvändigt och kan leda till
ökat engagemang på hemmaplan och yrkade därför
bifall till förslaget.
Per Ringdahl (Ängelholm) menade att förslaget
ligger helt i linje med missionsbefallningen men
att vi samtidigt har ett kolossalt stort missionsfält
i Sverige. Han frågade sig också om alla våra föreningsmedlemmar kan tänka sig att ställa sig bakom
detta förslag.
Christina Nilsson (Lund) ställde sig tveksam till
förslaget att koppla arbetet till Strandhems Bibeloch lärjungaskola och menade att ett arbete i ett så
tufft land kräver att man är mer än 22–23 år gammal. Hon förmodade också att finnarna har mer
erfarenhet av kontakter med den ortodoxa kristenheten utifrån att denna även finns i Finland.
Styrelsens ordförande Henrik Nilsson tackade
för alla inlägg och synpunkter. Han underströk att
nöden för människor i vår närhet borde höra till vår
identitet som kristna. Det handlar mer om ett levnadssätt än avlönat arbete och kräver inte på samma
sätt en organisation. Det behöver därför inte stå i
motsatsförhållande till arbete utanför Sverige.
Anders Månsson (Ängelholm) underströk att han
inte hade något formellt yrkande om kopplingen
till Strandhem men ville lyfta tanken utifrån att
ungdomar på Bibel- och lärjungaskolan många
gånger har starkare koppling dit än till ELM.
Lasse Johansson (Örkelljunga) undrade om
t............ kristna kan besöka den lutherska kyrkan
och bjuda in andra t........ utan problem.
Lena Artman (Örkelljunga) yrkade bifall till styrelsens förslag och såg även Anders Månssons tankar om koppling till Strandhem som intressanta.
Stefan Ekström (Kristianstad) meddelade att våra
finska vänner har stor erfarenhet av missionsresor.
Elin Lindström (ej ombud) beviljades yttranderätt av årsmötet och föreslog att man, utifrån att det
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redan finns många t........ i Sverige, skulle börja med
att skapa relationer till dessa.
Daniel Ringdahl (Stockholm) ställde sig positiv
till förslaget vilket han tyckte visade på framåtanda
och att vi vill något, men instämde även i synpunkten att arbete även behövs på hemmaplan. Han
reflekterade även över likheten i förslaget med vår
egen historia; vi är en rörelse som spårar oss tillbaka
till Rosenius och på hans tid var enskilda kristna
samlingar förbjudna enligt det s.k. konventikelpla
katet. Då skickades en missionär från England till
Sverige vilken fick stor betydelse för Rosenius och i
förlängningen för oss alla.
Erik J Andersson påminde om att Lina Sandell
skrivit en sång om mission i B.............. På frågan
från Lasse Johansson svarade han att man kan bjuda
in, att man kan sätta upp anslag utanför lokalen
med information om samlingar och att man även
kan bjuda in t.ex. arbetskollegor. Man kan dock
aldrig veta om det finns någon i lokalen som rapporterar vidare vilka som deltar. Om vi vill vända
oss till t........ i Sverige behöver vi också här tänka
på att vi inte vet vilka som rapporterar vidare vilka
som deltar. Erik menade också att det förmodligen
inte finns några kristna t........ i Sverige just eftersom
det är ett onått folk.
Rakel Smetana instämde i Anders Månssons tankar och uppmanade de unga vuxna till större deltagande i diskussionen.
Sven Hammarberg (Kristianstad) yrkade ett
starkt och glatt bifall, även om det var förknippat
med viss bävan med tanke på de risker som finns
och framhöll vikten av att ha en färdig plan för
eventuella krissituationer.
Linus Månsson (Lund) underströk vikten av
att knyta an till verksamheter där unga finns och
menade att många i den yngre generationen har sitt
huvudsakliga engagemang i den lokala föreningen
och i missionsgårdarna och för att koppla ihop dem
med ELM centralt behöver man gå via dessa.
Peter Henrysson uppmanade till att ta tillfället i
akt att framföra synpunkter och invändningar nu.
Han uttryckte förståelse för att många kan känna
tveksamhet och menade att det är bra och behövs
vid viktiga beslut. Styrelsen står helhjärtat bakom
förslaget och har också större inblick i utredningsarbetet än de flesta andra på årsmötet. Samtidigt

finns det dynamiska faktorer som kan förändras –
det är viktigt att det står klart att det är Gud som står
bakom beslutet och att det finns en vilja att stödja
beslutet ekonomiskt.
Karin Andersson (Broby) undrade om det ekonomiska anslaget som är upptaget i verksamhetsplanen är knutet till en person som sänds från ELM
eller om det kan användas även till att understödja
person som sänds från annan organisation.
Erik J Andersson underströk att förslaget är att
uppta arbete bland t........ och att det visserligen
finns pengasummor upptagna i verksamhetsplanen
men att det är sekundärt. Det primära är att sända
personer, inte att sända pengar, och ett ja till styrelsens förslag innebär att vi börjar arbeta för att hitta
personer att sända.
Elsie Bengtsson (Ingelsträde) menade att hennes
inställning till förslaget påverkades av att det samtidigt finns förslag i verksamhetsplanen om neddragning av det ekonomiska stödet till EELC.
Mötesordförande påpekade att frågan om anslag
till EELC behandlas under annan punkt på dagordningen.
Elsie Bengtsson (Ingelsträde) meddelade på
direkt förfrågan att hon yrkade bifall till styrelsens
förslag.
Styrelsens ordförande Henrik Nilsson poängterade att dessa båda förslag, om att uppta arbete i
Främre Asien och om neddragning av ekonomiskt
anslag till EELC, inte har med varandra att göra,
även om det kan se ut så, och att förslaget om ned
dragning av anslag till EELC inte främst är lagt av
ekonomiska skäl.
Sara Ekström (Lund) uttryckte oro för den ekonomiska situationen och konstaterade att ett antagande av förslaget innebär krav på ökade gåvointäkter med 4 miljoner kronor, men framhöll att hon
ändå inte yrkade avslag på förslaget.
Henrik Birgersson (Kristianstad) menade att den
tveksamhet som finns kanske ytterst skulle kunna
vara en tveksamhet till att gå ner på knä i bön.
Gunvor Vennberg (Vännäs) undrade när i tiden
de planerade kostnaderna börjar uppstå.
Erik J Andersson svarade att man kan börja samla
in till dessa kostnader redan nu men att det är svårt
att veta exakt tidplan även om det kan vara dags för
någon utresa redan nästa år.
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Per Henriksson (Stockholm) föreslog att årsmötet avskiljer en stund i bön innan man går till beslut.
Årsmötet avsatte en stund i bön i smågrupper
inför beslut i frågan.

Årsmötet beslöt
att lägga rapporten till handlingarna.

Å-21-18 Styrelsens förslag till
verksamhetsplan för kalenderåret 2019

c) Beslut

a) Bakgrund och översikt

Mötesordföranden konstaterade att bifallsyrkande
förelåg från Anders Månsson, Henrik Birgersson,
Sofia Ödman, Per Ringdahl, Lena Artman, Daniel
Ringdahl, Sven Hammarberg samt Elsie Bengtsson
och att inget yrkande om avslag förelåg.

Erik J Andersson bad om ursäkt för ett räknefel
på sidan 35 i årsmöteshandlingarna i siffrorna för
Peru, vilket dessvärre blivit fel även i den på årsmötet utdelade korrektionen. Rätt siffra för ”Summa
Peru” skall vara 2 485 tkr.

Årsmötet beslöt
att uppta arbete bland t........ i T..........

b) Föredragning – Mission i utlandet

Årsmötet fortsatte förhandlingarna samtidigt som
ledamöterna hämtade fika baktill i lokalen.

Å-20-18 Rapport från Lärorådet
a) Föredragning

Erik J Andersson lämnade rapport från lärorådets
arbete; lärorådet utgörs av Lars-Åke Nilsson och
Thomas Nilsson, nominerade av predikanterna,
samt av Samuel Bengtsson, Peter Henrysson och
Erik J Andersson, vilka nominerats av styrelsen.
Man har under perioden september 2017 till april
2018 haft fem sammanträden via telefon. Thomas Nilsson har pga. ohälsa inte deltagit i arbetet under året och har nu lämnat oss i sorg och
saknad.
Lärorådet har under året bl.a. träffat Lisa och
Hjalmar Unosson inför deras missionärskallelse,
behandlat kallelser av tre nya predikanter och arbetat med frågor om samarbete med andra organisationer i arbetet med att nå folk i Främre Asien. Man
har också haft träffar med gruppen som arbetar med
predikantutbildning.
Arbete pågår med frågor om predikotexter,
kvinnlig mötesledning, olika versioner av Herrens
bön samt om god ekumenik. En ny fråga man fått
på sitt bord handlar om förkunnelse med evigheten
för ögonen.
b) Diskussion med anledning av rapport från
lärorådet

Ordet lämnades fritt. Ingen begärde ordet.
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Erik J Andersson började med att lyfta fram den
nya modell för hur vi ska se på strukturen för
vårt utlandsarbete vilken presenterades på sidan
24 i årsmöteshandlingarna. Arbetet delas in i tre
huvudgrupper; 1) Östafrika – de gamla fälten, 2)
Peru – det unga fältet, samt 3) Främre Asien – de
onådda.
Stefan Ekström, ordförande i nämnden för
utlandsmission (NUM), inledde med att tacka styrelsen för förtroendet att få sitta i NUM samt kollegorna i NUM och ELM:s duktiga tjänstemän för
gott samarbete. Han uttryckte även tack till Herren
för nåden att få stå i Hans arbete.
Stefan meddelade att för Östafrikas del vill man
fortsätta att stödja musikskolan i Asmara, barnarbetet i Asella (ACYM) och i Nakuru (BCM),
freds- och försoningsarbetet i Kenya samt teologisk utbildning i Eritrea och i Etiopien. Av mis
sionsstrategiska skäl föreslår man en kraftig minskning av bidraget till EELC:s huvudkontor. Man
är medvetna om att detta kan innebära att EELC
minskar i antal medlemmar och medarbetare men
att man tror och hoppas att kyrkan kommer ur
detta frimodigare och starkare.
För Peru söker man ytterligare en missionärsenhet vardera till Chiclayo och Piura och man önskar
även stärka ledarskapet i IELCH genom stöd så att
peruanska medarbetare får möjlighet till teologiska
studier på heltid. Man önskar även fortsätta arbetet
med att stärka familjerna.
I arbetet mot Främre Asien ingår förberedelse, planering och rekrytering av medarbetare men också att
förankra detta arbete inom ELM. I inledningsfasen
kan också fler besök till fältet än vanligt behövas.
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Erik J Andersson redogjorde för planerna för
arbetet inom området ”Icke fältspecificerat”. Det
handlar om besök från samarbetskyrkorna i de
olika länderna, arbete med Move samt NUM:s och
missionssekreterarnas uppgifter. Angående arbetet
mot de onådda underströk han också vikten av att
i information och i sociala medier inte kombinera
”m-ordet” med namnet på landet vi talar om utan
istället tala om arbetet i Främre Asien, samt att aldrig namnge personer och organisationer.
c) Föredragning – Mission i Sverige

Per-Anders Einarsson, ordförande i nämnden för
mission i Sverige (MIS), inledde med att betona
att mission i Sverige faktiskt finns, inte för att vi
organiserar oss på ett visst sätt utan för att vi har vår
identitet i Kristus. Vi behöver samtidigt ställa oss
frågan var vi är om 20 år. Har vi varit bärare av allt
detta goda och fått med oss fler på resan?
Per-Anders hänvisade till sidorna 36–39 i årsmöteshandlingarna och nämnde kort stöd till arbetet
i Malmö tillsammans med ELU och ELM Syd,
arbetet med att plantera nya gemenskaper samt
barnverksamheten. Han uppmanade till förbön
för arbetet och påminde om att frågan om var vi
befinner oss om 20 år inte hänger på MIS utan på
oss alla enskilda.
d) Föredragning – Tidningsmissionen

Gunnel Gustavsson, ordförande i tidningsnämnden, redogjorde kort för innehållet i årsmöteshandlingarna på sidorna 40–44. Hon uppmanade även
till att prenumerera på och sprida Till Liv samt meddelade att arbetet med rekrytering av ny redaktör till
tidningen påbörjats.
e) Föredragning – Ledning, administration och
information

Organisationssekreterare Sofia Nilsson informerade, med hänvisning till sidorna 45–46 i årsmöteshandlingarna, kort om arbetet, fördelat på tre
tjänster: organisationssekreterare, missionsledare
samt informatör.
f) Diskussion

Mötesordförande lämnade ordet fritt.
Arthur Einarsson (Kristianstad) konstaterade att

vi får läsa om att kyrkan i Etiopien växer och att det
då är förvånansvärt att det finns ett förslag om att
drastiskt dra ner på anslaget till kyrkan. Han yrkade
på att neddragningen av anslaget till EELC skjuts
upp och görs i mindre etapper i samråd med EELC
så att man har tid att förbereda sig.
Bengt Hjort (Halmstad) uttryckte sig förvånad
och bekymrad över skrivningen i andra stycket
nedifrån på sidan 26 i årsmöteshandlingarna där
det talas om att ELM drastiskt ska dra ner sitt stöd
till EELC. Han höll med om att det av missions
strategiska skäl är rätt att göra en sådan nedskärning men ifrågasatte att det skulle ske snabbt.
Bengt framhöll att EELC är en liten kyrka med
stora utmaningar där en av dessa är att bibehålla
sin evangelisk-lutherska identitet och det är därför
positivt att vi stöder detta genom stöd till teologisk utbildning. En annan utmaning är att förbli
en sammanhållen kyrka då EELC är en geografiskt
spridd kyrka, vilket ställer stora krav på kyrkans
centrala administration. Han uttryckte farhågor
för att neddragningen av anslaget till huvudkontoret går ut över den sammanhållande funktionen,
vilket kan ställa till svårigheter för vår förmåga att
bedriva projekt.
Mattias Lindström höll, som ledamot av NUM,
med om att kyrkan växer i vissa områden men påpekade att de pengar vi skickar ut till den centrala
administrationen inte kommer de växande delarna
till godo och att NUM är oroligt för att bidrag till de
centrala delarna förhindrar lokalt ansvarstagande.
Erik J Andersson förtydligade att förslaget innebär en neddragning av stödet till kyrkans centrala
administration från 200 000 kr/år till 100 000 kr/
år. Han framhöll att ELM samtalat med EELC om
detta under lång tid och att samtalen intensifierats
de sista åren. Vid besök från EELC i fjol redogjorde
man för dessa principer och budskapet förmedlades
även under Jonny Bjuremos och Henrik Nilssons
besök i Etiopien senast. På det principiella planet
är man överens med EELC om att det normala är
att en församling bär sin egen pastor ekonomiskt
och att man även skickar lite vidare till den centrala
administrationen. Kyrkans respons har varit en bön
om respit på fem år. Inom missionsledningen är
man dock osäker på om detta bidrag utifrån bidrar
till att stärka positionen för kyrkans ledning. Det
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finns grundläggande svagheter i dagens modell, i
vilken ELM och EELC har ett delat ansvar. NUM
och styrelsen har lagt mycket tid på att diskutera
frågan och man är väl medvetna om risken för att
folk kommer att förlora anställning och inkomst
och att kyrkan kommer att tappa medlemmar. Man
tror dock att alternativet är värre och att vi behöver
ta steg i ord såväl som i handling och har därför lagt
fram detta förslag som man vet är smärtsamt men
tror är rätt.
Bengt Hjort (Halmstad) tackade för upplysningen och konstaterade att drastiskt innebär en
nedskärning på 50%. Han undrade också om vilken
tidshorisont ”inom några år” innebar.
Erik J Andersson svarade att inga beslut finns fattade men att det skulle kunna handla om 3–7 år.
Han underströk även att dessa förslag funnits under
en längre tid men att förutsättningarna är lite andra
idag, bl.a. genom att man fått ytterligare en samarbetspartner i SLEF och att EELC tvingats släppa
flera kostsamma institutioner man haft tidigare.
Elin Lindström föreslog att minskningen görs
etappvis med ca 20–30% i taget.
Elsie Bengtsson (Ingelsträde) menade att det inte
är barmhärtigt att skära ner så drastiskt då kostnadsnivåerna i Etiopien ökat och uttryckte en farhåga
att SLEF kommer att tvingas ta ett större ekonomiskt ansvar till följd av detta. Hon yrkade bifall till
Arthur Einarssons yrkande.
Bengt Hjort (Halmstad) konstaterade att förslaget
är smärtsamt men kanske också nödvändigt. Han
yrkade dock på en respit på ett år och att nedskärningen därefter görs med 20% om året och att det
näst sista stycket på sidan 26 i årsmöteshandlingarna
skulle formuleras ”Från och med år 2020 minskar
ELM sitt stöd till EELC:s huvudkontor gradvis
med 20% under fem år med målet att efter denna
tid endast stödja välavgränsade projekt i Etiopien”.
Arthur Einarsson (Kristianstad) meddelade att
han drog tillbaka sitt yrkande till förmån för Bengt
Hjorts yrkande.
Elsie Bengtsson (Ingelsträde) anslöt sig till Bengt
Hjorts yrkande.
Christina Johansson vädjade om en lägre neddragningstakt och menade att om prästerna inte
får ut sin lön riskerar de att söka sig till andra sammanhang.
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Nils-Göran Nilsson (ej ombud) beviljades yttranderätt och påminde om att denna diskussion
förts med kyrkan i Etiopien sedan 1990-talet utan
framgång och att vi behöver inse att EELC aldrig
frivilligt kommer att gå med på neddragningar.
Erik J Andersson underströk att om han trott
att en stegvis nedtrappning skulle innebära en
lättare omställning hade han stöttat det yrkandet.
Han menade också att de som eventuellt förlorar
arbetet kommer att göra det oavsett och att ganska
lite av det diskuterade anslaget går till prästers och
evangelisters löner. Vi behöver rannsaka oss i detta
och inse att om vi betalar en prästs lön innebär det
samtidigt att vi tar den uppgiften och det ansvaret
ifrån prästens församling. Han menade att Skriften
är ganska tydlig om vem som ska försörja och att
om vi försörjer en medarbetare gör vi denne till vår
medarbetare. Beslutet är smärtsamt men vi måste
våga göra rätt.
Sven Hammarberg (Kristianstad) menade att
årsmötet diskuterade minst två frågor samtidigt; 1)
missionsstrategi gentemot våra gamla missionsländer, och där var han klar över att det ekonomiska
stödet måste minska, samt 2) en ekonomisk fråga
där man behöver vara medveten om att om man
till budgeten behöver föra ökade kostnader måste
det kompenseras med ökade intäkter. Det går inte
att ge allt till alla. Ur en position som ansvarig för
budgeten och ur ett förtroende för tjänstemännens
och styrelsen bedömning yrkade han bifall till styrelsens förslag.
Daniel Ringdahl (Stockholm) upplevde Erik J
Anderssons argumentation som god och litade på
att NUM och styrelsen gjort de övervägande som
behövs. Han yrkade bifall till styrelsens förslag.
Daniel Karlsson (Stockholm) framlade som til�läggsyrkande att styrelsen inför varje budgetår informerar lokalföreningarna hur stor, i förhållande till
antalet medlemmar, deras andel av ELM:s utgifter är.
Årsmötet ajournerade sig för en kort bensträckare
och återupptog därefter förhandlingarna.
Lasse Johansson (Örkelljunga) anmälde en ordningsfråga och föreslog att verk
samhetsplanen
skulle antas med varje punkt för sig.
Erik J Andersson invände att styrelsen lagt ett
sammanhållet förslag och att årsmötet behöver våga
fatta beslut om helheten.
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Årsmötet beslöt
att avslå Lasse Johanssons förslag i ordningsfrågan.
Lasse Johansson (Örkelljunga) konstaterade att
eftersom årsmötet antagit förslaget om arbete i
Främre Asien krävs en ökning av inkomstbudgeten
med ca 1,5 miljoner kronor och att han inte tror att
detta är möjligt. Angående Peru undrade han om
tanken är att vi ska ha fem missionärer fr.o.m. 2019.
Han föreslog också en neddragning för Främre
Asien från 1,2 miljoner kr till 700 000 kr.
Henrik Birgersson (Kristianstad) hade tänkt att
inkomstbudgeten var alltför optimistisk, tills han
satte sig att räkna på tiondegivande. Han menade
att om vi inte kan bejaka tiondegivande kan vi inte
heller be en person att gå i missionstjänst och att
om vi säger ja till detta förslag säger vi också ja till
ökat givande.
Lena Artman (Örkelljunga) lyfte frågan om hur
årsmötets tema ”Min identitet i Kristus” kan bli
mer än bara vackra ord och ville till föreningarna
skicka med frågan om hur de kan få bli växtplatser
för Kristusbrev. Hon påminde även om orden i Joh.
17:26 om att den kärlek som Fadern älskat Sonen
med ska vara i oss och att om vi blir fyllda av denna
kärlek blir vi befriade från oss själva och våra pengar
och kan se att vi fått allt av Herren för att få förmånen att ge tillbaka till honom.
Rakel Smetana svarade Lasse Johansson att strategin säger 2+2 enheter där en enhet kan vara en eller
två personer.
Lasse Johansson (Örkelljunga) yrkade på att kostnaderna för Peru-missionen minskas från 2 485 000
kr till 2 000 000 kr samt att kostnaderna för arbetet i Främre Asien minskas från 1 250 000 kr till
850 000 kr.
Diskussionen förklarades avslutad.
g) Beslut

Inför beslut i ärendet noterade mötesordförande
följande yrkande med förslag till propositionsordning:
1. Yrkande av Bengt Hjort, med bifall av Arthur
Einarsson och Elsie Bengtsson, angående takten på
minskningen av anslaget till EELC:s huvudkontor. Detta yrkande ställs mot styrelsens förslag till
verksamhetsplan för arbetet i Östafrika.

2. Yrkande av Lasse Johansson angående minskning
av kostnaderna för arbetet i Peru. Detta yrkande
ställs mot styrelsens förslag till verksamhetsplan för
arbetet i Peru.
3. Yrkande av Lasse Johansson angående minskning
av kostnaderna för arbetet i Främre Asien. Detta
yrkande ställs mot styrelsens förslag till verksamhetsplan för arbetet i Främre Asien.
4. Styrelsens förslag till verksamhetsplan i övriga
delar.
5. Tilläggsyrkande av Daniel Karlsson angående
information till lokalföreningarna om deras andel
i ELM:s utgifter.
Årsmötet beslöt
att anta styrelsens förslag till verksamhetsplan för
arbetet i Östafrika, och därmed avslå Bengt
Hjorts yrkande,
att anta styrelsens förslag till styrelsens verksamhetsplan för arbetet i Peru, och därmed avslå
Lasse Johanssons yrkande,
att anta styrelsens förslag till verksamhetsplan för
arbetet i arbetet i Främre Asien, och därmed
avslå Lasse Johanssons yrkande,
att anta styrelsens förslag till verksamhetsplan i
övrigt, samt
att anta Daniel Karlssons tilläggsyrkande.

Å-22-18 Bemyndigande att försälja lös
och fast egendom som tillhör ELM
Organisationssekreterare Sofia Nilsson föredrog,
med hänvisning till § 33 i organisationens stadgar,
styrelsens förslag till årsmötet att bemyndiga styrelsen att försälja lös och fast egendom som tillhör
ELM.
Årsmötet beslöt enhälligt
att bemyndiga styrelsen att försälja lös och fast
egendom som tillhör ELM.

Å-23-18 Behandling av i rätt tid
inkomna motioner
a) ”Förenkla” Sällskapets namn

Erik J Andersson föredrog styrelsens uttalande i vilket man yrkar avslag på motionen samt föreslår årsmötet att man konsekvent använder förkortningen
ELM.
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Ordet lämnades till Per-Anders Einarsson som
tydliggjorde bakgrunden till sin motion samt
yrkade bifall till den.
Mattias Lindström (Örkelljunga) menade att det
är praktiskt att namnen innehåller gemensamt led
men ändå skiljs åt.
Assar Björkvald (Hästveda) lyfte fram den historiska bakgrunden till namnet Bibeltrogna Vänner
och yrkade bifall till styrelsens förslag.
Gunnar Åström (Vännäs) höll till viss del med
om den problematik motionen lyfter fram samt
yrkade bifall till styrelsens förslag.
Stefan Nyholm gav sakupplysningen att internetdomännamnet elm.se ägs av en familj som heter
Elm i efternamn och att man vid tidigare kontakt
inte varit villig att släppa detta domännamn till
ELM.
Per Henriksson (Stockholm) menade att eftersom
det sedan 2005 finns ett styrelsebeslut på att både
ELM-BV och ELM kan användas som förkortningar är styrelsens tilläggsyrkande onödigt. Han
yrkade bifall till styrelsens avslagsyrkande av motionen men dessutom avslag på styrelsens tilläggsförslag
om att konsekvent använda förkortningen ELM.
Årsmötet beslöt
att avslå motionen,
att bifalla styrelsens tilläggsförslag om att man konsekvent använder förkortningen ELM, samt,
att avslå Per Henrikssons yrkande.
b) Gör det redan gjorda arbetet – att spela in Till
Liv på ljudfil – tillgängligt för fler via nätet

Å-25-18 Val av styrelseledamöter och
ersättare
a) Nominering

Lena Artman meddelade att årsmötet under dagen,
utöver de tidigare nominerade Gunnel Gustavsson och Rebecka Göransson, nominerat Jan-Ulrik
Smetana som ordinarie ledamot i styrelsen samt att
valberedningen behandlat detta namn. Avgående
ledamöterna Pernilla Arvidsson och Andreas Hector har avböjt omval.
Till valet av ersättare är Jens Lunnergård, Markus
Preston och Staffan Unosson nominerade.
Mötesordförande lämnade ordet fritt för nominering.
Emma Birgersson (Kristianstad) frågade om JanUlrik Smetana som anställd kan sitta i styrelsen.
Erik J Andersson svarade att det inte finns några
stadgemässiga hinder för detta.
Gunvor Vennberg (Vännäs) framförde en ursäkt
för sina uttalanden tidigare under dagen angående
oron för utvecklingen i syd och angående detta
som motiv för tveksamhet att sitta i styrelsen.
Hon underströk att den oro hon redogjort för är
till personantalet begränsad inom ELM Nord, att
hon redogjort för detta utifrån en diak onal position
där hon varit angelägen om att alla ska känna sig
hemma i organisationen och att det är en oro hon
själv inte delar utan istället har goda erfarenheter av
årsmötesdagarna.
Årsmötet beslöt
att avsluta nomineringen.

Erik J föredrog styrelsens uttalande i vilket man
föreslår årsmötet att uppdra åt styrelsen att utreda
frågan vidare och därmed anse motionen besvarad.
Henrik Birgersson kommenterade kort hans och
Arvid Birgerssons motion.

b) Valprocedur

Årsmötet beslöt
att uppdra åt styrelsen att utreda frågan vidare,
samt
att därmed anse motionen besvarad.

Årsmötet beslöt
att genomföra valet i enlighet med mötesordförandens förslag.

Å-24-18 Behandling av ärenden
rörande samverkansorganisation
Inga ärenden fanns anmälda.
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Mötesordförande föreslog att valet skulle genomföras med en samlad valsedel med val till både ordinarie och ersättare på samma valsedel, åtskilda med
en linje mitt på valsedeln.

c) Valresultat

Valet genomfördes med sluten omröstning. Från
föreningsombud avlämnades 116 röstsedlar och
från enskilda medlemmar avlämnades 0 röstsedlar.
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Resultatet utföll enligt följande:
Val av ordinarie styrelseledamöter:
Gunnel Gustavsson
114 röster
Rebecka Göransson
111 röster
Jan-Ulrik Smetana
115 röster
Val av styrelseersättare:
Jens Lunnergård
115 röster
Markus Preston
114 röster
Staffan Unosson
112 röster
Gunnel Gustavsson, Rebecka Göransson och JanUlrik Smetana 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.
d) Styrelsens sammansättning

Evangelisk Luthersk Mission – Bibeltrogna Vänners styrelse får därmed följande sammansättning:
Valda t.o.m. årsmötet 2019:
Eskil Engström, Hässleholm,
Peter Henrysson, Lund,
Elisabeth Wallgren, Sollentuna.

leholm, och nyvälja Ingvar Ekström, Örkelljunga,
samt att till revisorsersättare omvälja Jesper Sturesson, Hjärsås, och Johan Svensson, Kristianstad.
Avgående revisorn Sven-Inge Svensson har avböjt
omval.
Årsmötet beslöt
att till ordinarie revisorer för verksamhetsår 2018
välja Jörgen Nilsson, Hässleholm, och Ingvar
Ekström, Örkelljunga, samt
att till revisorsersättare för verksamhetsår 2018 välja
Jesper Sturesson, Hjärsås, och Johan Svensson,
Kristianstad.

Å-27-18 Val av valberedning
Valberedningen har bestått av Lena Artman (s.k.),
Samuel Bengtsson, Samuel Estenlund, Ida Gustavsson, Sonia Lunnergård samt Nils-Göran Nilsson.
Lena Artman meddelade att Sonia Lunnergård
avböjt omval.
Nils-Göran Nilsson uppmanade de lokala föreningarna att ta ett större ansvar för nomineringen.
Per Henriksson (Stockholm) föreslog omval av de
som är beredda fortsätta.
Sofia Ödman (Stockholm) föreslog nyval av
Daniel Karlsson.

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

Årsmötet beslöt
att till valberedning för årsmötet 2019 utse Lena
Artman, Samuel Bengtsson, Samuel Estenlund, Ida Gustafsson, Daniel Karlsson och NilsGöran Nilsson, samt,
att till sammankallande utse Lena Artman.

Valda t.o.m. årsmötet 2021:
Gunnel Gustavsson, Vittsjö,
Rebecka Göransson, Kristianstad,
Jan-Ulrik Smetana, Vännäs.

Å-28-18 Fastställande av medlemsavgift
för 2019

Ersättare t.o.m. årsmötet 2019:
Jens Lunnergård, Sollentuna,
Markus Preston, Nacka,
Staffan Unosson, Gagnef.

Å-26-18 Val av revisorer och
revisorsersättare
Lena Artman redogjorde för valberedningens förslag att till revisorer omvälja Jörgen Nilsson, Häss-

Organisationssekreterare Sofia Nilsson meddelade
styrelsens förslag på oförändrad medlemsavgift,
vilket innebär 300 kronor per påbörjat tiotal medlemmar för föreningar och 300 kronor för enskilda
medlemmar.
Årsmötet beslöt
att fastställa medlemsavgiften för 2019 till 300 kronor per påbörjat tiotal medlemmar för föreningar samt 300 kronor för enskild medlem.
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Å-29-18 Hälsning till kungahus,
regering och riksdag
Årsmötet beslöt
att ge styrelsens ordförande, Henrik Nilsson, i uppdrag att ombesörja framtagandet av en skriftlig
hälsning till kungahus, regering och riksdag.

Å-30-18 Hälsning till missionärerna
Styrelsens ordförande, Henrik Nilsson, uppmanade
årsmötesdeltagarna att skriva på de hälsningar till
missionärerna som kommer att tas fram.
Årsmötet beslöt
att uppdra åt styrelsen att förmedla dessa hälsningar till missionärerna.

Å-31-18 Övriga frågor

b) Tack

Nils-Göran Nilsson framförde ett tack till mötesordföranden Christer Unosson och till ELM:s
tjänstemän.
c) Tack till avgående styrelseledamöter

Henrik Nilsson tackade avgående styrelseledamöterna Pernilla Arvidsson och Andreas Hector och
överlämnade en gåva till Pernilla som var närvarande. Gåva till Andreas kommer att överlämnas
vid tillfälle.

Å-32-18 Avslutning
Mötesordförande tackade för engagerat deltagande
och för god insats från övrigt presidium samt förklarade årsmötet avslutat.

a) Nästa års årsmöte

Eskil Engström inbjöd, i egenskap av ordförande
i ELF Hässleholm, till årskonferens i Hässleholm
den 31 maj till 2 juni 2019.

Dag som ovan

Per Henriksson
sekreterare

Jan Henriksson
vice sekreterare

Justeras:

Christer Unosson
ordförande

Nils-Göran Nilsson
vice ordförande

Per-Anders Einarsson
justerare

Benedikte Nilsson
justerare
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Bilaga 1
Reservation mot ansvarsfrihet för ELM BVs styrelse
för 2017 års förvaltning.
1. Kvinnliga mötesledare förekommer ofta i ELMBV
föreningar. Att kvinnor leder församlingens bön,
läser syndabekännelsen, avlösning och trosbekännelsen måste strida mot vad Paulus skriver i 1 Kor
14:34–37. Kvinnorna ska vara tysta vid gudstjänsten,
det är Herrens bud betonar Paulus och den som inte
erkänner det blir själv inte erkänd (av Gud, se not i
SFB). Styrelsen har inte påtalat detta.
2. Det rosenianska arvet har tonats ned. Huvudpunkten i Rosenius förkunnelse var vad Jesus gjort för världen – den allmänna rättfärdiggörelsen i Kristus.
Axel B Svensson skrev om det i BV Missionstidning 1944: Det är denna klara förkunnelse av innebörden i Kristi verk för oss, som är det märkligaste
och för Rosenius mest utmärkande. Ingen har som
han med väldig kraft och utan reservationer framhållit Skriftens lära om en hela världens rättfärdiggörelse i Jesu Kristi person. Väl lärde Luther pre-

cis detsamma … … men ingen har som Rosenius
beständigt återkommit till denna sak och haft den
som centrum för hela sin förkunnelse… Denna rättfärdiggörelse är den solida grunden och nödvändiga
förutsättningen för rättfärdiggörelsen genom tron.
Den punkten var en del av BV:s identitet redan
från bildandet1 och framhölls i uttalande av de fyra
samverkande föreningarnas styrelser vid sammanträde på Strandhem 1978. (Se BV Missionstidning
1978 sid 124). Nu har denna läropunkt tonats ned
eller försvunnit ur förkunnelsen. Det undervisas
inte om den på predikantmöten varför den torde
vara okänd av de flesta yngre predikanter.
3. Ökande ekumenik förekommer i vissa föreningar
med organisationer, som inte har den bibelsyn som
är i enlighet med § 1 i ELMBV stadgar, utan att
styrelsen påtalar detta.
Assar Björkvald
1. Se Missionssällskapet Bibeltrogna vänners historia 1911–1961,
sid 51.
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Från styrelsen
”Hos ingen annan finns frälsningen, och under himlen finns inget annat
namn som människor fått genom vilket vi blir frälsta.” Apg. 4:12

S

tyrelsen har under året 2018 haft sex ordinarie
sammanträden och ett extra möte därutöver.
Vid konstituerande sammanträde efter årsmötet
2018 valdes Henrik Nilsson till ordförande, Eskil
Engström till vice ordförande, Markus Preston till
sekreterare, Jens Lunnergård till vice sekreterare och
Peter Henrysson till kassör. För ekonomiadministrationen har JLE-konsult HB, Örkelljunga anlitats
även 2018.
Adjungerade till styrelsens sammanträden har
varit representanter för ELM Syd, ELM Nord, ELU
samt missionsledaren och organisationssekreteraren. Arbetsutskottet har efter årsmötet 2018 utgjorts
av Henrik Nilsson, Eskil Engström, Peter Henrysson och Elisabeth Wallgren med Jens Lunnergård
som ersättare och missionsledaren och organisationssekreteraren som adjungerade.
Den decentraliserade organisationen, med
nämnder som leder verksamheten inom sina respektive områden – Nämnden för utlandsmission
(NUM), nämnden för mission i Sverige (MIS) och
Tidningsnämnden (TN) – har behållits även under
2018. Samverkan mellan nämnder och styrelse sker
med regelbundenhet. Vissa svårigheter kvarstår
med att besätta samtliga platser i nämnderna.
ELM är vidare huvudägare i BV Förlag AB, som
bedriver förlagsverksamhet och bokhandel och
ELM utser styrelsen i Stiftelsen Bibeltrogna Vänners Fond för hjälpverksamhet. I årsberättelsen
finns särskilda rapporter från dessa delar av verksamheten.
Erik J Andersson har varit missionsledare året ut.
Han har efterträtts av Daniel Ringdahl, Stockholm.
Sofia Nilsson har varit organisationssekreterare och
Stefan Nyholm informatör.

Strategisamtal m. m.
Styrelsen har fortsatt att vid sammanträden regelbundet avsätta tid för strategidiskussioner. Samtal
har förts utifrån frågeställningar som ”behöver

26

Del av styrelsen har haft samtal med NUM.

ELM reformeras?” och ”manligt och kvinnligt”.
ELM har genom beslut under året anslutit sig till
Svenska Evangeliska Alliansen som nätverkspartner

Predikanter och missionärer
En predikant, Thomas Nilsson, och en tidigare
missionär, Gunnel Waldemarson, har avlidit under
2018. Minnesord återfinns på annan plats i årsberättelsen.
Tre nya predikanter har kallats under året.
Natanael Asplund (tid. Larsson), Rickard Johnston
(tid. Petersson) och Nils-Bertil Bertilsson har svarat
ja till kallelsen. Beslut har fattats att som sällskapets
missionärer sända Håkan och Sinnika Ekström till
Peru från januari 2019 till maj 2020.

Lärorådet
Lärorådet har bestått av Thomas Nilsson, Lars-Åke
Nilsson, Erik J Andersson, Henrik Nilsson och
Peter Henrysson till och med årsmötet 2018. Därefter har Daniel Ringdahl och Jan Ulrik Smetana
ersatt Erik J Andersson och Thomas Nilsson. Lärorådet har arbetat bl.a. med frågor kring Herrens
bön, präster i predikantkåren, samverkan på nytt
fält, mötesledning och predikantutbildning.

Från styrelsen

Årskonferens 2018
ELMs årskonferens hölls 31 maj–3 juni 2018 på
Strandhem, Örkelljunga på temat ”Min identitet i Kristus”. Årsmötet hölls lördagen 2 juni 2018
på Solängsskolan, Örkelljunga med deltagande
av 128 föreningsombud och en enskild medlem.
Årsmötet beslutade att uppta arbete bland turkar
i Turkiet. ELM Eket var värdförening för årskonferensen.

har bearbetats efter remiss. Dessa färdigreviderade
texter har skrivits ut med noter och ackord för såväl
sångbok som notbok och är klara för korrekturläsning. Ytterligare 50 sånger har därefter gått på
remiss under året. Revideringsarbetet är upplagt
så att sångerna som återstår att revidera kräver allt
mindre bearbetning. Vidare har ett förslag på ett
sjuttiotal tänkbara nyare sånger tagits fram. Dessa
var ute på remiss till 1/11 2018.
Kommittén har gjort ett preliminärt urval ur Den
Nya Sången samt från de nya sångerna.

BV-förlag
Under året 2018 har flera nya böcker givits ut, bl a en
diktsamling av Christina Bruun, en andaktsbok av
Emelie Fjertorp, en barnandaktsbok, en bibelstudiebok över Esters bok, Christian Braws essaysamling Den största resan och två böcker om bibeln – av
Peter Olsen respektive Tomas Bokedal.

Ekonomi
Notskrivning pågår.

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.
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
helt nya sånger. De första 200 reviderade sångerna

Den ekonomiska redovisningen 2018 visar på ett
mindre överskott om 200 tkr. Omslutningen uppgår för året till 10 Mkr. Gåvor inklusive kollekter
uppgick till ca 4,2 Mkr, vilket är en ökning i förhållande till 3,7 Mkr för föregående år. Intäkter i form
av testamentsmedel för året uppgick till 4 Mkr.
De medel som influtit under året är en stor nådegåva från Gud, som vi har haft 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 vår stora glädje att få stå med i det
arbetet, i vår älskade Herres egen mission.

Och han sade till dem: ”Gå ut i hela världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen. Den
som tror och blir döpt ska bli frälst, men den som inte tror ska bli fördömd.
Mark. 16:15–16

Peter Henrysson
Kassör i ELM
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Missionsledarens berättelse
Året har i hög grad präglats av ledarbytet i ELM. Erik J Andersson meddelade sin avgång under
vintern och under sommaren blev det klart att Daniel Ringdahl skall efterträda honom. Det är
ofrånkomligt att arbetet förlorar fart i en situation som denna, men tack vare goda medarbetare
har det dagliga arbetet förlöpt väl och relativt ostört. Med anledning av ledarbytet blir
missionsledarens berättelse för år 2018 inte en utan två personers berättelse.

E

rik J Andersson börjar.
Vem vet, kanske är det just för en tid som denna du
har uppnått kunglig värdighet? (Ester 4:14b)
Under 2018 arbetade jag mycket med den lilla
bibelbok som bär drottning Esters namn. Det finns
en central fråga i boken som handlar om Esters kallelse och uppgift. Hennes adoptivfar frågar henne:
Vem vet, kanske är det just för en tid som denna du
har uppnått kunglig värdighet? (Ester 4:14b) Kan det
vara så att Gud har lett hela historien så att Ester
blivit drottning av Persien just för en enda uppgift –
den att rädda det judiska folket? Så var det. En Gud
som verkar i historien.
När jag ser tillbaka på år 2018 kommer jag att
se ELM i ljuset av samma fråga som Ester fick. I
ELM lyfter vi gärna fram det som brukar kallas det
allmänna prästadömet, att alla kristna är kallade
till tjänst i och för Guds rike. Centralt för oss är
aposteln Petrus ord om att vi kristna är ett konungsligt prästerskap … för att förkunna hans härliga gärningar (1 Petr. 2:9). Vi är kungar – för att förkunna
Hans gärningar.
Inte utan vånda tog ELM under 2018 beslut om
att påbörja arbete i Främre Asien. Är uppgiften
övermäktig? Är det möjligt att lilla ELM kan gå in
i en sådan uppgift? Jag fick förmånen att besöka
Främre Asien tre gånger under 2018 – och jag gick
på gatorna i storstäder där jag mötte enstaka kristna

syskon och såg tusentals och åter tusentals människor som inte känner Jesus. Hela tiden gick jag
med frågan: ”Herre, kallar du oss hit?”
Nu är jag övertygad om att svaret är ”ja” och jag
ställer frågan till ELM, till oss alla: Vem vet, kanske
är det just för en tid som denna du har uppnått
kunglig värdighet? När Ester fick frågan svarade
hon inte med ord – utan med bön, fasta och vilja att
gå på Herrens kallelse utan att beräkna kostnaden.
Låt oss följa hennes exempel!
Främre Asien är det första jag tänker på när jag ser
tillbaka på år 2018. Det andra, som också berör mig
personligen, var att det blev mitt sista år som missionsledare. I stor tacksamhet över allt jag fått möta
av gästfrihet, förbön, motstånd och kärlek från
ELM-are i Sverige och syskon ute i världen under
12 år i ELM:s tjänst (varav åtta som missionsledare)
insåg jag under våren att mina krafter inte skulle
räcka mycket längre. Därför har jag återgått till att
vara ideellt engagerad i ELM och gläds över det.

D

dera över hur jag själv vill sätta min prägel på arbetet,
som jag inser hur många trådar det finns att dra i. Det
kommer att ta sin tid innan jag kan överblicka organisationen och peka ut riktningen för arbetet. Men
även om det finns många trådar att dra i, som knyter
an till en mängd olika verksamheter, måste jag säga
att de alla är förankrade i en stor vision; missionen.

aniel Ringdahl fortsätter.
Jag tillträdde på deltid den 1 oktober och på
heltid den 1 november men ännu i skrivande stund
(slutet av februari) är det mycket som är väldigt nytt.
Jag tycker att jag har följt med i ELMs arbete rätt
så väl genom åren men det är först när jag börjar se
verksamheten från insidan, och när jag börjar fun-
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Erik J Andersson
f.d. missionsledare
Örkelljunga

Missionsledarens berättelse

Detta finns i ELMs DNA. Människor måste få
höra om Jesus, deras och hela världens Herre och
Frälsare. På grund av Sveriges kristna historia har
missionsarbetet varit fokuserat på utlandet, men
den senaste tiden har det blivit allt tydligare för
allt fler att också vårt hemland är ett missionsland.
Det är bra. ELM behöver arbeta på båda fronterna
samtidigt, men kanske behöver vi på ett särskilt sätt
ägna tid och bön åt att fundera över hur vi ska arbeta
i Sverige för att nå nya människor. Men oavsett om
det gäller utlandet eller hemlandet är visionen densamma; att människor ska få lära känna Jesus och
jag märker så tydligt hur denna iver genomsyrar
ELMs verksamhet.
Men det är klart att man kan fundera över om
visionen genomsyrar varje ELM-are? Och är det
varje ELM-ares tro och övertygelse att ELM är rätt
organisation att bära och förverkliga visionen? Det
är jag inte lika säker på. Man kan nog se värdet i
den lokala gemenskapen, men riksorganisationen
och de regionala organisationerna? Skälen till denna
tveksamhet, om jag nu har rätt, kan vara flera, men
jag ser det som en högst angelägen uppgift för de
kommande åren att förklara och konkretisera vad
som gör ELM unikt och varför just vårt bidrag
behövs i Sverige och i världen. För jag är övertygad
om att vår lågkyrkliga, bekännelsetrogna, jesuscentrerade kristendom kan vara en lika stark kraft för
framtiden som den har varit i historien.
Hösten innebar många spännande saker men
allra starkast bär jag med mig resan i november till
vårt nya fält i Främre Asien. Jag är stolt och glad
över att få leda en rörelse som vågar fatta ett sådant
beslut och jag ser med spänning fram mot att få
verkställa det. Resan gav många intryck och jag blev
genast förtjust i såväl landet som människorna jag
mötte.
Samtidigt är det ett arbete med många utmaningar. På grund av den politiska och religiösa
situationen i landet kommer vi att behöva sköta
all vår kommunikation med er medlemmar på ett
annat sätt än tidigare och kan inte, som förut, vara
alldeles öppna med vem, vad, hur och var vi utför
vårt arbete. Ni kommer givetvis att få information
men får vara beredda på att det inte kommer att
se ut ”som vanligt”. Dessutom är språket avsevärt
mycket svårare att lära sig än i Östafrika eller Peru

och även om det inte råder förföljelse av kristna på
samma sätt som i radikala islamistiska länder är det
inte ofarligt för en människa att ta emot Jesus som
sin Herre. Det är ett stort ansvar att rekrytera människor till tjänst under de här omständigheterna,
även om vi inte har några direkta skäl för att frukta
för vår säkerhet. Det ansvaret känner jag tydligt.
Å andra sidan, det var inte ofarligt för gamla testamentets profeter, eller för Paulus eller för Stefanus
att förkunna Guds Ord. Och det var inte ofarligt
för EFS första missionärer när man sände dem till
Afrika under stridsropet: ”Till Galla eller dö.” Inte
heller var det ofarligt för Ansgar m.fl. när de begav
sig till Norden för att omvända hedningarna. Men
de gjorde det eftersom de visste att det finns något
som är ännu viktigare än livet och hälsan; det eviga
livet, som har uppenbarats i Herren Jesus Kristus.
Och ännu mer; det var inte ofarligt för Gud att bli
människa och försona mänskligheten med sig, men
han gjorde det eftersom hans kärlek var större än
något motstånd. Det är på grund av den kärleken
som ELM vill stå med i Guds missionsuppdrag.
År 1911, året då Bibeltrogna Vänner blev ett självständigt missionssällskap, skrev dess förgrundsgestalt Axel B Svensson en sång. Jag tänker mig att det
inte kan ha varit alldeles enkla och rofyllda dagar,
men sången handlar inte om ångest och strid utan
om tryggheten i att få ha Gud till sin himmelske Far.
Den passar än idag, mitt i vår egen oro.
Hur tryggt det är att lämna i Guds händer
allt, allt som ängslar och vill trycka ned …
Lova Herren 785

Daniel Ringdahl
missionsledare
Stockholm
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Nämnden för Mission i Sverige (MIS)
”Då sade herren till sin tjänare: Gå ut på vägar och stigar och se till att
människor kommer in, så att mitt hus blir fullt.” – Luk 14:23

E

LM är ett missionssällskap som ända från början
har haft mission på sitt hjärta.
Runt om i vår värld finns det vägar och stigar
– också i vårt eget land. Det kan vara stigar och
vägar som är väl upptrampade, men också mer
snåriga och ojämna skogsstigar. Väntande bakom
dessa vägar och stigar är evighetsvarelser, skapade
till Guds avbild, till en gemenskap med Honom.
De allra flesta av dessa känner dock inte vägen till
gemenskap med Gud genom Jesus Kristus.
Det är en kallelse till oss alla, att nå ut med budskapet om Jesus, om räddningen och friden genom
Honom, även i Sverige, innan det är för sent.
Detta ligger tydligast på Guds hjärta – han som
vill att alla ska bli räddade – och det är Han som
kallar oss, sina tjänare, att på olika sätt nå ut med
budskapet så att Guds hus, hans kyrka på jorden
och de eviga husen med de många rummen, ska
bli fulla.

MIS
Nämnden för Mission i Sverige (MIS) ansvarar för
ELMs verksamhet i Sverige och arbetar vidare med
att möta missionsutmaningen i Sverige på olika sätt.
MIS har en rad olika verksamhets- och ansvarsområden som anges av såväl nämndens arbetsordning
som aktuella frågeställningar. Arbetet med befintliga föreningar utförs i stor grad av regionala organisationer och MIS önskar både att bidra till att
utveckla och stärka existerande verksamhet, men
samtidigt också att tänka nytt och stödja arbetet på
nya platser i vårt land och ta ett särskilt ansvar för de
områden där det inte finns en regional organisation.
MIS har under året svarat på missionsutmaningen genom att utrusta rörelsens predikanter och
kalla nya predikanter samt haft ytterligare fokus på
nyplantering av gemenskaper. MIS har även satsat
medel för ungdomsverksamhet i Norrland.
Det är med ödmjukhet och tacksamhet som MIS
ser tillbaka på allt det goda som Herren lät oss göra
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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 arbetet som gav
frukt var det Herren som gav oss nåd att utföra.
Därför är det främst till Honom vi ser med tacksamhet för nåden att verka i missionslandet Sverige.
Under 2018 har nämnden bestått av Per Henriksson, Per Anders Einarsson, Nils Larsson, Erik
J Andersson, Daniel Ringdahl, Elisabeth Wallgren,
Louise Alpner, Staffan Unosson, Miriam Göransson, Jeremia Hector, Lars Göran Brandt, Bo-Göran
Fjällström, och Fredrik Smetana (adj.sekr).
Nämnden sammanträdde vid fyra tillfällen, varav
två över telefon.

Gemenskapsplantering i Sverige
Ända sedan ELMs årsmöte 2014 beslutade att satsa
på att nå människor i Sverige med budskapet om
Jesus genom plantering av nya gemenskaper runt
om i vårt land, har MIS arbetat på olika sätt för att
följa upp detta. Detta arbete har varit i fokus och
kommer att vara ytterligare i fokus de kommande
åren.
Utbildningssatsningen ”På nya platser, färdiga,
Gå!” har bidragit till att sätta ytterligare fokus på
missionsutmaningarna i vårt land inom vår rörelse.
Insikten om att Sverige är ett missionsland ser vi nu
att allt fler ELMare delar. Det är inte ett självändamål 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 innan det är för
sent. Det handlar om att prova och att våga gå på
nya vägar och stigar med budskapet om Jesus, också
i vårt eget land.

Predikanter/Predikantutbildning
MIS har, tillsammans med ELMs läroråd, ansvar
för att kalla predikanter i de områden av Sverige
som inte omfattas av någon regional organisation.
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Kallandet, utrustandet och uppföljningen av predikanter är en avgörande viktig del av vår rörelses
verksamhet. Guds Ord och undervisning behöver
”röster” också i vår tid och vi behöver ”fötter” som
kan gå på de olika vägarna och stigarna runt om i
vårt land. Utan Guds Ords predikan dör kristenlivet och engagemanget för mission och utan Guds
Ords predikan kan människor aldrig lära känna
Jesus som sin räddare och Herre.
Kommittén för predikantutbildning planerar
och arrangerar predikantdagar. Kommittén bestod
under 2018 av Fredrik Smetana, Anders Månsson
och Samuel Bengtsson. Under 2018 ordnades predikantdagar på Fridhem i januari och på Strandhem i mars. Det överordnade temat var Apologetik.
Martin Helgesson undervisade på Fridhem. Stefan
Gustavsson, Mattias Engström och Erik J Andersson undervisade på Strandhem.
Följande predikanter har fått hembud under året:
Thomas Nilsson, Åhus

Skolpastor, ELM Nord
MIS gav under 2018 ett anslag till ELM Nord för
skol- och ungdomspastortjänst lokalt och regionalt.
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 finnas på gymnasiet Liljaskolan i Vännäs
och samtala med de jag möter. Dessa tjänster ger en
spännande och givande kombination av arbetsfält
där jag har förmånen att träffa ungdomar på fler
arenor än innanför kyrkans väggar.
Liljaskolan är en smältdegel av kulturer, människor och aktiviteter och det är spännande att ha
en mer organiserad roll som pastor på en sådan
institution. Som skolpastor får man följa upp elever,
bistå med allt ifrån hjälp till ekonomiskt bistånd till
assistans med matte- och svenskaläxor.
Mötet med människor i en sårbar fas i livet –
genom glädjedagar och sorger – är berikande och
samtidigt ödmjukande. Det är så fantastiskt att jag
kan tillbringa tid tillsammans med ungdomar och
personal på ett helt vanligt gymnasium och dela vardagen med alla dess utmaningar och glädjeämnen.

Det är min önskan och bön att jag, genom alla kontakter och samtal – i glädje och i sorg – 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.

Nybrottsarbete
Under 2018 har arbetet med gemenskapsplantering
bland annat lett till möjligheter för MIS att, tillsammans med ELU, satsa på en predikanttjänst i Betlehemskyrkan i Malmö. Att en ELM-gemenskap
formas i Sveriges tredje största stad är en viktig och
glädjande utveckling.
Dessutom pågår ett samarbete med ELM Syd
när det gäller missionsarbete i Helsingborg och
Blekinge där ett större ansvar ligger på regional
aktör. MIS ser med glädje att ELM Syds arbete med
nysatsningar fortgår och utökas.

Anställd personal
ELM har haft följande anställda för arbetet i Sverige
under året:
• Missionssekreterare för
Sverige, Fredrik Smetana
(50%)
• Missionsledare Erik J
Andersson (100% tjänstledig okt.–dec.), Daniel
Ringdal (okt.–dec.)
• Markus Hector, ELM
Malmö (20%, t.o.m.
juni), Anders Ek (50%
fr.o.m. sept.)
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Magnus Hagström predikar under en gudstjänst i Betlehemskyrkan i Malmö.

Betlehemskyrkan i Malmö
I Betlehemskyrkan i Malmö pågår ett förnyelsearbete efter en nystart av föreningen. Ett antal av
föreningens medlemmar har sedan nystarten flyttat från Malmö men lyckligtvis har det tillkommit
nya medlemmar, framförallt i studentåldern. Sedan
nystarten har en medveten målsättning med föreningen varit att försöka sätta en församlingskaraktär
på gemenskapen med bland annat nattvardsfirande
i gudstjänsten, ett andligt ledarskap och en mer
omfattande liturgi. Dessa beståndsdelar, tillsammans med den goda gemenskapen, är också vad

32

som uppskattas med föreningen, inte minst bland
de nya medlemmarna.
Under 2018 har det vid sidan av söndagens
gudstjänster anordnats bibelstudier över Johannesevangeliet en gång i månaden samt samlingar
för unga vuxna med undervisning över Psaltaren
varannan vecka.
Framöver är målsättningen att fortsätta stärka
föreningen och att söka finna vägar att nå ut med
evangeliet i Malmö.
Anders Ek, predikant, Malmö
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ELMs Tidningsnämnd

E

LMs tidningsnämnd ger ut tidningarna Till Liv,
Begrunda och Droppen. Den har också ansvar
för verksamheten i den grafiska designbyrån Design
för livet. Design för livet ägs av BV-förlag och ELM.
Under 2018 har nämnden bestått av Gunnel Gustavsson (ordf ) Mats Lundin, Bengt Göransson,
Maria Nilsson, Emelie Svensson, Det har under
året funnits en vakant plats.

E V A N G E L I S K- L U T H E R S K M I S S I O N S T I D N I N G

Till Liv
Under första halvåret arbetade Markus Hector som
redaktör för månadstidningen Till Liv och Stefan
Nyholm som biträdande redaktör. Sedan Markus
i början av året hade aviserat att han tänkte sluta,
flyttade han under sommaren med sin familj till
Bornholm och avslutade därmed redaktörskapet.
Under resten av året har Stefan Nyholm arbetat som
tillförordnad redaktör.
Redaktionsrådet har bestått av Erik J Andersson,
Daniel Hermansson, Malin Henningsson (första
halvåret) och Ann-Charlott Smetana (andra halvåret).
Erik J Andersson har varit ansvarig utgivare för
Till Liv och Begrunda.
Isak Engström, Design för Livet, har ansvarat för
den grafiska formgivningen. Till Liv har haft två
redaktionsmöten på missionsgården Strandhem, i
januari och september. Redaktionsrådet har dessutom haft telefonmöte inför varje nummers utgivning. Tidningen har utkommit med 12 nummer
under 2018, 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 redaktionen
och nämnden. Den övergripande målsättningen
för redaktionens arbete 2018 har varit att i undervisningsartiklar och reportage/intervjuer lyfta fram
evangeliet om Jesus Kristus och kallelsen att följa
honom. I själavårdsartiklar har flera konkreta frågeställningar berörts. Det har under året funnits
artiklar och information om ELMs missionsarbete
i Östafrika och Peru.

Förundran osachmhet
tack
Eva Henriksson har fortsatt med värdefull korrekturläsning. Rebecka Carlsson är prenumerationsansvarig för både Till Liv och Begrunda. Ingrid
och Arthur Einarsson har också detta året läst in
samtliga nummer på CD med mp3-filer.
Antalet CD-prenumeranter har varierat och var
under året som mest 9. Det totala antalet Till Liv
som gick ut december var 1155, antalet prenumeranter var 1085.
Stefan Nyholm
tf redaktör Till Liv

Begrunda
Begrunda är Till Livs fördjupningsbilaga och har
även 2018 kommit ut med två nr. Liksom tidigare
har Peter Henrysson varit redaktör och i redaktionsrådet har även ingått Anders Månsson, Ängelholm,
och Daniel Ringdahl, Stockholm. Anders Ek,
Malmö, har varit redaktionsassistent.
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Under 2018 har Begrunda publicerat flera längre
artiklar. Vi har försökt illustrera vilken genomgripande och civilisatorisk kraft Bibelns ord har
utgjort i vanliga människors liv efter reformationen.
Även den postkoloniala kritiken av västerlandet i
teologisk tappning har granskats, bemötts och tillbakavisats utifrån nytestamentliga och kyrkohistoriska utgångspunkter. Evangeliet har visats besitta
en revolutionärt omdanande kraft som inte i första
hand är politisk.
I en känslofixerad och antiintellektuell tid är
det en utmaning att bevara det litterära arv som
en sångskatt utgör. Ett litet missionssällskap som
ELM utgör inte något undantag. Vi har givit våra
läsare en inblick i arbetet med att revidera den
evangelisk-lutherska sångskatten i Lova Herren. Vi
har haft möjlighet att i svensk språkdräkt publicera
en norsk genomgång och analys av den av Lina Sandell besjungna Guds omsorg och försyn. ELMs nya
arbetsfält har presenterats och #MeToo-fenomenet
har belysts utifrån bibliska synpunkter på manligt
och kvinnligt liksom postmodernismen styrkor och
svagheter.
Frågor om hur rättvisans och förlåtelsens linjer,
som möts i Jesu kors, kan komma till uttryck i rättsväsende och kyrka har aktualiserats liksom behovet
av renässans i fråga om luthersk troslära och apologetik.
Uppgiften har varit och är att hålla fast vid Kristus
som Frälsaren och tillvarons centrum och mål, vid
Bibeln som till alla delar relevant och all sannings
källa och vid missionen som vår kallelse alla dagar
intill tidens slut. Det är också viktigt att påminna
om betydelsen av vårt eget personliga ställningstagande och tillägnande av de Guds gåvor som
erbjuds hela världen – för att de ska bli till bestående
glädje för oss alla.
Det tryckta ordet tillhandahålls även digitalt.
På Begrundas/Till Livs hemsida finns ett omfattande arkiv med äldre artiklar ur Begrunda (www.
begrunda.nu).
Antalet prenumeranter av Begrunda var 281 och
PDF-tidningen hade 14 prenumeranter.
Peter Henrysson, Lund
redaktör för Begrunda

34

Droppen

NAM

drSppen

N:

Alla som jobbar med
Droppen har den roliga
och utmanande uppgiften att göra en relevant
tidning om Jesus för
barn. Läsarna har stor
spridning såväl när det
gäller ålder som kun- Musikhelg i Åhus Tråden uppifrån
skap. Genom berättelser,
11
Skolstart!
reportage, andakter och
klurigheter vill tidningen
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 följetonger,
undervisning i BibelkunKämpa!
skap, tävlingar, sånger, Tävling
miniintervjuer,
m.m. Lugn på riktigt
4
Under 2018 har 18 nummer av Droppen utkommit varav julnumret är mer omfattande.
Många ideella krafter har bidragit med
nyskrivna texter, färgglada illustrationer, foton,
pyssel, reportage m.m. Tack vare er alla blir tidningen varierad och kreativ. Under året har Inese
P. Johansson och Henny Johansson jobbat med
tidningen. Redaktionsrådet har bestått av Regina
Svensson, Rose-Marie Westmark och Carolina
Henriksson. Regina Svensson har varit ansvarig
utgivare och Ingrid Einarsson har ansvarat för
prenumerationsärenden.
Droppen har medverkat i skapandet av ett nytt
missionsmaterial för barn. Under läsåret 2018/2019
handlar materialet om missionen i Peru. Arbetsgruppen fortsätter att utveckla materialet och fördjupning i nästa missionsland står på tur.
Hela 366 andakter har samlats i Droppens nya
andaktsbok Glädjehopp som utkom i november.
Droppen vill rikta ett varmt tack till alla som hjälpt
till med boken och hjälpt oss att synliggöra ett stort
och rikt arv.
Droppen har varit representerad på bokmässan
i Göteborg, sommarmöten, Oas-mötet och andra
mötesplatser.
2 & 9 september 2018 • EVANGELISK LUTHERSK BARNTIDNING • droppen.elmbv.se

NAM

drSppen

25 februari & 4 mars 2018 • EVANGELISK LUTHERSK BARNTIDNING • droppen.elmbv.se

N:
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Januari 2018 var antalet prenumeranter 1086 och
december 1206. Ökningen berodde på ett reklamutskick till alla församlingar i hela Sverige. Oftast blir
det en termins eller en helårs prenumeration. Av
dessa prenumerationer är 320 entidningsprenumerationer, sen är det mellan 2–50 ex. Ett tiotal grupper har mellan 25 och 50.
Inese P Johansson
Ingrid Einarsson

Ky rkbre vet
FRÅN ÄLMH ULTS
FÖRS AMLIN G
• NR 1, 2019

TEMA :

Mässans ABC

Design för Livet
Design för Livet är en designbyrå som finns under
takåsarna i centrala Lund. Produktionen består av
formgivning av böcker, foldrar, tidningar, affischer,
cd-konvolut, webbsidor med mera. Vi satsar på det
personliga mötet med kunden och arbetar för att
få fram det bästa resultatet på slutprodukten. Hans
Bergström och Isak Engström har under 2018 varit
anställda som grafiska formgivare och arbetat 60
respektive 80 procent. Hans avslutade på egen begäran sin tjänst vid årsskiftet.
Hans fasta jobb har bland annat bestått av arbete
med Insidan, Norea Sverige och Församlingsfakulteten i Göteborg, medan Isak har arbetat med Till
Liv, Begrunda, KRIS med flera. Därutöver har de
bland annat haft ”interna” uppdragsgivare som BVFörlag, ELM, missionsgårdarna och missionsföreningar, samt ”externa” uppdragsgivare som Soulful
Music, Sliqhaq, själavårdaren Gunilla Ludvigsson,
Laurentiistiftelsen, Svenska Kyrkan i Älmhult samt
diverse församlingar runt om i landet.
Besök gärna Design för Livets hemsida på www.
designforlivet.se eller följ dem på Facebook.

Några av de jobb Design för Livet gjort under 2018.

Tidningsnämnden
Tidningsnämnden har haft både fysiska protokollförda sammanträden och protokollförda telefonmöten. Under rekryteringsarbetet av redaktör har
det varit behov av att ha tätare kontakt än under ett
vanligt år. Tack till alla anställda och ideellt arbetande som jobbat mer och upprätthållit ställningarna under rekryteringstiden.
Tack till alla som arbetat med marknadsföring av
våra tidningar genom att stå på utställningar och
konferenser. Det har under året funnits möjlighet
att prova-på-Till Liv med ett förmånligt erbjudande.
Sammanställt av
Gunnel Gustavsson
ordförande i tidningsnämnden

Isak Engström
grafisk formgivare, Design för Livet
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Stefan Gustavsson håller föredrag i BV-Förlags monter under Bokmässan i Göteborg.

BV-Förlag – Bokens folk behöver böcker!

Y

tterligare en missionsbokhandel – Din bok i
Örebro – fick stänga ner 2018. Det beror inte
bara på den ökade internethandeln. Även kristna
bokhandlare har ju sina hemsidor där man kan
handla. Men ökad sekularisering och minskande
församlingar är förstås en viktig orsak. Men det riktigt oroande är att de kristna frågar allt mindre efter
kristen litteratur, jämfört med tidigare generationer.
Vi har alla ett stort ansvar att stötta våra missionsbokhandlare om de ska överleva i framtiden (ur ledare i
KoF 7-19). Ge bort goda kristna böcker vid födelsedagar och andra tillfällen, till barn och barnbarn!
Trots minskande intresse satsade BV-förlag mer
än någonsin på en bred utgivning under 2018. Inte
mindre än 9 titlar lämnade trycket under 2018:
• Den största resan – essäer och berättelser av Christian Braw
• Inte rädda – men beredda – bibelstudier över första
Petribrevet – hemgruppsbok av Daniel Ringdahl
(e-bok)
• Bibelns syn på sig själv – om Bibelns trovärdighet
av Peter Olsen (e-bok)
• Bibeln i funktion – om kanon, kyrka och tradition
av Tomas Bokedal
• Stjärna på bortaplan – bibelstudier över Esters bok –
hemgruppsbok av Erik J Andersson (e-bok)
• Bevis och stjärneglans – dikter av Christina Bruun
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• Hus i Guds tjänst – missionshusens historia – Arthur
Einarsson, Sven Sjunnesson m fl
• Glädjehopp – ny barnandaktsbok – Henny Johansson, Inese P Johansson (e-bok planeras)
• Det enda som bär dig – en tröstebok av Emelie
Fjertorp (e-bok planeras)
Som framgår ovan är flera av titlarna också
utgivna som e-böcker. De kan laddas ner hos internethandel eller lånas på bibliotek. Förlaget erbjuder
i dagsläget 33 e-böcker och 7 ljudböcker.

Daniel Ringdahl och Erik J Andersson i samspråk under
bokmässan.

Årets höjdpunkt var bokmässan i Göteborg där
BV-förlag hade en egen monter med Bibeln som
tema. Intresset var extra stort p g a flera intressanta
monterföredrag av Daniel Ringdahl, Erik J Andersson och Stefan Gustafsson. Många värdefulla kontakter kunde knytas.
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Några av de böcker som gavs ut på BV-Förlag under 2018.

Hela verksamheten, förutom ekonomiredovisningen, sköts ideellt. Förlagets VD, Nils-Göran
Nilsson, gör en heroisk insats för att allt ska fungera
och böckerna levereras i tid. Styrelsen tillsammans
med skriftgranskare bedömer att manus är i överensstämmelse med Bibeln och evangelisk-luthersk
tro. Design för Livet är en god hjälp med tryckning,
omslag och offerter. Stiftelsen Pro Fide bidrar ekonomiskt till utvalda utgåvor.
Under året skedde byte på ordförandeposten,
Erik J Andersson, som gjort en stor insats för förlaget, särskilt under senaste året, avlöstes av Daniel
Ringdahl vid bolagsstämman på Strandhem i juni.
Övriga ledamöter i förlagsstyrelsen är Gunnar
Davidsson, Ingegerd Johansson, Johanna Nyholm-

Skoglund och Jens Lunnergård med Daniel Karlsson, och Magnus Nilsson som ersättare.
Se bara till att ni lever på ett sätt som är värdigt Kristi
evangelium, vare sig jag kommer och besöker er eller
inte. Låt mig få höra om er att ni står fasta i samma
ande och samma sinne och kämpar för tron på evangeliet. (Fil 1:27)

Jens Lunnergård
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Eleverna på bibel- & lärjungaskolan under sin resa i Israel.

Strandhems bibelskola och kursverksamhet
På Strandhem har vi under 2018 genomfört fyra typer av
kurser. Kurserna riktar sig till vuxna i olika ålderskategorier.

Strandhems Bibel- och lärjungaskola
Bibelskolan hade under vårterminen 27 deltagare.
En i klassen uttryckte sig så här om året ”Här får
jag lära känna Jesus, mig själv, nya vänner och min
Bibel på en helt ny nivå. Jag är så tacksam för året på
Strandhem.” Deltagarna fick under våren på olika
sätt en möjlighet att ge vidare av det som de tagit
emot. En större satsning var Sverigemissionsresan.
Klassen delades upp i tre grupper som tillsammans
med lärare åkte till någon av platserna Borås, Vittsjö
eller Markaryd. Tillsammans med de lokala församlingarna genomfördes olika utåtriktade satsningar
under 5–6 dagar i slutet av maj. Det är viktigt att få
olika möjligheter att prova på och tränas i mission
och efterföljelse under året på bibelskolan.
När höstterminen började fick vi en ny klass
med 25 deltagare. ”Bibelskolan ger mig möjlighet
att utforska och pröva min tro och att tänka i nya
banor”, uttrycktes av en elev. Själavård med lektioner och samtal, bibelundervisning och andaktsliv –
såväl eget som gemensamt – formar deltagarna. En
höjdpunkt för många var missionsresan som gick
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till Israel. Den inleddes med evangelisationsträning
i Tel Aviv, med många möjligheter att prova på att
vittna om Jesus Messias för både judar och turister
längs strandpromenaden och vid ett torg i gamla
stan i Joppe. Den starten gav ett bra missionsfokus
till resten av den tre veckor långa resan runt om i det
Heliga landet. Resan innehöll fortsatta samtalsmöjligheter, praktiskt tjänande och bibelundervisning
kopplad till de bibliska platserna.
Under hösten bestod lärarlaget av Daniel Engelbrekt (kursföreståndare), Magnus Hagström, Birgitte Olsen och Daniel Lyckander. Regelbundna
lärarinsatser berikar kursen genom John Breneman, Owe Johansson och Stefan Johansson. Flera
gästföreläsare har också gästat Strandhem och
bidragit med undervisning. Själavården har fått
betyda mycket för våra elever. John Breneman har
lett själavårdslektioner och Henrik Brink (vt 18),
Hanna Hagström (ht 18), Erik Hector, Birgitte
Olsen, Gunilla Ludvigsson, Daniel Engelbrekt,
Magnus Hagström och Daniel Lyckander har haft
samtal med eleverna en gång varannan vecka.
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Fullt i Stora salen under en bibeldag.

Strandhems bibeldagar
För de daglediga har det ordnats bibeldagar vid sju
tillfällen under året. Programmet har varit variationsrikt och uppbyggligt med bibelföredrag, sångsamling och mässa. Nysatsningen som har gjorts de
sista åren kring bibeldagarna har fallit väl ut genom
stort deltagarantal. I genomsnitt samlas ungefär 80
personer vid varje tillfälle. Från och med hösten
2018 har vi tagit bort ”nya” ur namnet och kursen
heter nu ”Strandhems bibeldagar”.

Kvällsbibelskola
Kvällsbibelskolan samlade ungefär 25 deltagare
under våren och hösten. Det var 5 tisdagskvällar per
termin. Under vårterminen var kursen en genomgång av Matteusevangeliet och under hösten handlade kursen om olika aspekter på Kyrkan. Kursen
har också genomförts på Filippi i Lund.

Gruppdiskussioner med bibelskolelever och seniorer under
Seniorakademin.

temat ”Att leva i Guds vilja.” Såväl seniorer som
Bibel- och lärjungaskolans deltagare upplevde
generationsmötet och undervisningen som mycket
givande.

Strandhems Seniorakademi
Seniorakademin är en kursvecka per termin då
seniorer går en vecka på Bibel- och lärjungaskolan
tillsammans med ordinarie deltagare. Under vårterminen var temat utifrån Apostlagärningarna om
Guds gärningar och våra. Under höstterminen var

Daniel Lyckander
lärare på Strandhems
Bibel- & lärjungaskola
Örkelljunga
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Nytt Hopp för alla i Helsingborg

P

å söndagarna firas det gudstjänst med olika
karaktär och målgrupp på Bollbrogatan i Helsingborg. Varannan vecka har samlingarna mer
karaktären av bibelstudium med efterföljande
reflektion, frågestund och bön vid fikat eller soppan. Denna samling vänder sig till människor med
olika bakgrund, sammanhang, nationalitet och
kyrkvana. Ibland kan det komma in människor
som passerat anslaget utanför och frågar vad som
pågår. Samlingarna är Jesuscentrerade och utgår
från samma texter som i Svenska kyrkan.. För det
mesta kommer cirka 15 personer från ELM-sammanhang och dessa är flitiga förebedjare och något
av en kärntrupp. Dessa så kallade cafégudstjänster
leds av den nyanställde stadsmissionären Matteus
Sandell som ofta tar fram gitarren och spelar och
sjunger. Vid enstaka tillfällen firas nattvard och det
har även förrättats dop av en person från Iran.
Matteus medverkar också vid gudstjänsterna på
Nytt Hopp där han predikar, är mötesledare, spelar
gitarr och leder den unisona sången. Därefter blir
det kyrkkaffe med samtal och bön.
Ute på stan delar Matteus ut biblar på olika språk
– svenska, engelska, arabiska, farsi med flera. För
det mesta blir det ungefär 20 biblar varje gång han
är på stan, men det kan också bli 30 stycken.
Inför framtiden finns önskemål om att tillgodose
nykristnas behov av tillhörighet och ett team på 5–8
personer som turas om att vara med på stan. Ett
bibelcafé planeras och är tänkt att inledas med en
enkel måltid och därefter bibelundervisning med
språkcaféets koncept som grund.
Utdrag ur artikeln ”Nya tider på Nytt Hopp”
från Till Liv nummer 3/2019.
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Stadsmissionär Matteus Sandell.
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Missionsgården Fridhem
Villigt kommer ditt folk när du samlar din här. I helig skrud kommer din
ungdom till dig, som dagg ur morgonrodnadens sköte. Ps 110:3

D

etta är en underbar bild av hur det är i Guds
rike. Guds folk kommer villigt till honom,
klädda i helig skrud. De är iklädda Jesu fullkomliga rättfärdighet och helighet som de fick i dopet.
Jesus ser och gläder sig över den heliga skaran som
är smyckad med frälsning (Ps 149:4), medan vi ännu
bara kan se det med trons ögon, även om vi många
gånger kan få en föraning av denna verklighet.
Vi kan tänka på fredagskvällar under terminerna
när Fridhem fylls av en stor skara barn och ungdomar, för undervisning, aktivitet och gemenskap.
Eller på läger då människor i alla åldrar samlas kring
Guds ord. För att inte glömma de söndagliga gudstjänsterna året om. Ett särskilt minnesrikt tillfälle
är från sommarens konfirmation då 16 ungdomar
tågade in i Johanneskyrkan efter fyra veckors läger.
De bekände tron inför församlingen och lovade att
de vill leva med Jesus och följa honom.

Det är en stor gåva och förmån att få följa barn
och ungdomar en bit på vägen och hjälpa dem se
den stora skatt de äger i Jesus. Vi vet ju också hur
avgörande det kan vara att ha kristna vänner så att
de kan uppmuntra och vara till stöd för varandra.
Samtidigt vet vi vet att vi har en fiende som har ett
enda mål; att locka och förleda människor bort från
Frälsaren. Behovet av förbön är stort.
Bönevägen ligger öppen genom Jesus och hans
renande blod. Låt oss använda den flitigt! Vi har
också underbara och hoppingivande löften om att
Herren är med alla dagar och att han välsignar och
leder arbetet när man vill hålla fast vid hans ord och
inte förneka hans namn.
Verksamheten på Fridhem har i mångt och
mycket fortsatt och varit sig likt under det gångna
året. Barn- och ungdomsverksamheten har genomförts av engagerade föräldrar tillsammans med
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barnledarna Katrine Åström, Gunilla Appell och
ungdomsledaren Fredrik Smetana.
Något som skiljer verksamheten på Fridhem
från andra missionsgårdar är att den lokala församlingen, Evangelisk luthersk församling i Vännäs,
har huvuddelen av sin verksamhet, inte minst söndagliga gudstjänster, på Fridhem. Det gör att Fridhem är en plats dit man söker sig på söndagarna.
Andra våningen i logementet, Vilan, har sedan
december 2015 varit uthyrt till kommunen som
boende för ensamkommande ungdomar. Kontraktet sträcker sig fram t.o.m. 2019. Nedervåningen
används för boende vid läger och som vandrarhem.
Stora byggnader kräver som bekant mycket underhåll och skötsel. Där har en växande grupp som samlas varje tisdag förmiddag fått en allt större betydelse,
tillsammans med deltidsanställd vaktmästare Jacob
Waldemarson-Brandt. Varje tisdag kl 9 inbjuds till
fika, samtal om behov på gården och andakt. Därefter utför flinka händer många olika uppgifter.
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Under året genomfördes förändring av föreståndartjänsten när Jan-Ulrik Smetana kom tillbaka
från missionstjänst i Peru. Under många år har
Missionsgårdspastorn varit både föreståndare för
Missionsgården och pastor för församlingen. Under
hösten tillträdde Jan-Ulrik en tjänst som missionsgårdsförståndare på 100% och Gunnar Andersson
fortsatte som pastor på 60%, främst för tjänst i Vännäs, men också med uppdrag i övriga regionen.

Jan Ulrik Smetana
Gunnar Andersson

Verksamhet i Sverige

Falketorps Missionsgård

P

å Vikbolandet, den vackra östgötska halvön
mellan Bråviken och Slätbaken, ligger Falketorp
Missionsgård. Gården ägs och drivs ideellt av oss
medlemmar i ELM Falketorp. Föreningsmedlemmarna bildar många olika grupper med särskilda
ansvarsområden. Vi kan glädjas åt en välskött och
fin mötesplats med Jesus i centrum.
Med tacksamhet ser vi tillbaka på år 2018. Våra
olika verksamhetsområden gör att vi når människor i
vår bygd med budskapet om frälsningen. Naturligtvis önskar vi att fler skulle komma till våra samlingar.
Vi fick uppleva en stor förlust under 2018. Gunnel
Waldemarson gick bort en kort tid efter att hon fått
en cancerdiagnos. Det blev stor saknad och sorg för
hennes familj och för oss i föreningen. Men det är
tryggt att veta att Gunnel är hemma hos Herren.
I februari hade vi en härlig föreningshelg på
Strandhem och kunde stärkta till kropp och själ
möta det nya året.
Under 2018 startade två hemgrupper. Båda har
haft boken ”Inte rädda men beredda” som utgångspunkt för samtal och bön. Symöten och bibelsam-

tal, som finns sedan tidigare, har också varit goda
tillfällen för gemenskap och bön.
Våra möten på lördagskvällar är stommen i
verksamheten och under vårterminen samlades vi
runt temat ”Livets vatten”. Under höstterminen
var temat ”Hoppas på Herren”. Vi fick lyssna till
talare från olika delar av vårt land och deras ämnen
anknöt till våra terminsteman. En månad i taget
ansvarade våra fem olika värdgrupper för lördagsmötena och den allmänna skötseln av gården. Vi
hade också särskilda arbetsdagar för större arbeten
på huset och på tomten.
Traditionsenligt ordnade vi sommarläger för alla
åldrar, och efter skolstart barnlägret för barn 6 - 12
år. Barnlägret och hobbyn samlar många barn och
vuxna som vanligtvis inte deltar i våra andra verksamheter.
”Hobbyn”, som inte bytt namn trots sin ålder på
minst 40 år, är ett inarbetat koncept och många av
de föräldrar som nu kommer har själva varit med
som barn. Många uttalar sin uppskattning över
Falketorp och det är naturligtvis mycket uppmunt-

43

Verksamhet i Sverige

En välsignad hållplats.

Korsets tecken.

rande. Under de sista åren har många föräldrar
stannat kvar under hela kvällen och också hjälpt till
mycket. Vi var ofta runt 40 personer vid det avslutande fikat. Hobbyn fortsätter och vi är tacksamma
för ett värdefullt tillfälle att nå ut med det kristna
budskapet och ett tillfälle till god gemenskap. En
utmaning och ett böneämne är att hitta lämplig
nivå på undervisning och aktiviteter.
En annan långlivad verksamhet är besöken vid
kriminalvårdsanstalten Skenäs. Varannan tisdagskväll under 30 år har den trogna besöksgruppen åkt
till Skenäs som ligger ca 1,5 mil från missionsgården.
Så även under 2018. Tillsammans med de intagna
spelar ”Falketorparna” volleyboll, fikar och samtalar
om kristen tro. Detta är ett särskilt tillfälle att möta
människor från sammanhang som ofta är mycket
olika våra och även människor från andra kulturer
och religioner.
I augusti ansvarade ELM Falketorp för ett friluftsmöte i Arkösund och för en gudstjänst vid Capella
Ecumenica, ett ekumeniskt kapell byggt på en liten
ö i S:t Anna skärgård. Inte minst trumpetmusiken
som tonade ut över skärgården bar vittnesbörd om
Guds storhet.
För andra året i rad anordnades ett jaktläger. Det
känns viktigt att fånga upp olika intressen hos våra

egna medlemmar och att kunna erbjuda tillresande
ett alternativ till mer traditionella läger. Jaktläger
ställer nya och annorlunda krav t.ex. avseende
säkerhet men också behov av positiva markägare.
Lägret har varit ett nytt och uppskattat inslag i
kalendern och förväntas återkomma. Den som inte
jagar är lika välkommen att delta och kan gå drev,
grilla hamburgare i skogen, njuta av naturen eller
bara vara med på samlingarna på missionsgården.
Vi har också haft möjlighet att hyra ut gården och
de som hyr hos oss uppskattar att det är självhushåll.
Läget nära Kolmårdens djurpark är också en fördel.
Flera grupper tackar dock nej till att hyra just för att
vi bara har självhushåll.
Nu ser vi fram emot 2019. Vi får lita på att Gud
tar hand om ELM Falketorp. Vi ber att han ger oss
klokskap, glädje och energi att fortsätta arbetet i
hans rike.
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Höj jubel till Herren alla länder!
Tjäna Herren med glädje! Ps.100

Carin Andersson
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Missionsgården Strandhem

V

erksamheten på Strandhem har under de
senaste åren vuxit inom ett flertal områden.
Kärnverksamheten, att människor skall komma till
en levande relation med Jesus Kristus, är alltid det
centrala, det som vi vill skall kännas i atmosfären.
Efter vår stora satsning på nya och fräscha lokaler,
har intresset för gården ökat från olika intressegrupper i vårt samhälle.

Barn- och ungdomsverksamheten
Under året har ett antal läger för barn i åldern 6–13
år ordnats vid olika tillfällen. Barnlägerdagar
arrangeras en lördag på våren och en på hösten.
Deltagarantalet vid de tillfällena brukar vara 50–70
barn. Sportlovsläger i vecka 8 brukar också vara
välbesökt. Sportlovets vinteraktiviteter har oftast
fått ett mer vårlikt innehåll på grund av avsaknad
av snö och kyla. Sommarlägren har en lång tradition bakom sig och även de ger tillfällen att knyta
kontakt med den yngre generationen. Under två
veckor kommer två grupper med ca 40–80 barn för
att leka, bada, träffa nya kompisar, sjunga och få
undervisning.

PLUS-läger, läger för barn/ungdomar i 6 till 8
klass, var vi tyvärr tvingade att ställa in under sommaren 2018. Problemet var inte att det saknades barn
som ville komma, problemet var avsaknad av ledare.
Konfirmationsläger under sommaren är en av
årets höjdpunkter. Under fyra veckor får vi glädjas och på nära håll se hur ungdomar växer både
fysiskt, psykiskt och andligt. Med ledare i olika åldrar, som faddrar, fritidsledare, musikledare, lärare,
präst o huvudledare får konfirmander god biblisk
undervisning. Under de senaste åren har dessa konfirmandläger varit fullbelagda.
Föregående års konfirmander bjuds in för återträffar och innehåller också en inbjudan till ungdomslägret PULS på eftersommaren. Då samlas ca 200–
250 ungdomar till läger där mötet med andra kristna
ungdomar och mötet med ordet står i centrum. För
att alla skall få rum att sova, äta och lyssna till undervisning behöver vi hyra in oss på Solängsskolan som
vi har ett mångårigt samarbete med.
Under nyårshelgen har vi under några år öppnat
upp våra lokaler för ELUs och Credos stora Nyårsläger. Ett härligt läger med över 300 deltagare och
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många av lägerdeltagarna kommer till Strandhem
för första gången.

Gästverksamheten
Ett antal församlingar skickar med glädje sina
konfirmandgrupper tillsammans med deras ledare
till Strandhem för helgläger under vår- och höstterminerna. Ofta är det samma församlingar som
kommer år efter år, man förälskar sig i platsen och
miljön och ser det som den ultimata platsen för
konfirmandläger.
Några ELM-föreningar i södra Sverige har gärna
uppstarts- och föreningshelger på vår eller höst på
Strandhem. Ofta innehåller de undervisning. Man
blir serverad god mat och den rogivande miljön skapar förutsättningar för goda samtal.
Inför julen har det blivit tradition att vi serverar
julbord på gården. Det bestå av julmatens traditionella läckerheter och några Strandhemsspecialiteter och brukar vara välbesökta aktiviteter. Vid fyra
tillfällen bjuds allmänheten möjlighet att anmäla
sig och ca 80–100 personer per tillfälle brukar hörsamma inbjudan. Många andra organisationer och
företag förlägger gärna sina julavslutningar och julbord till oss på Strandhem. Under 2018 hade vi ca
850 julbordsätande gäster här.
Vid den årliga loppmarknaden, som alltid hålls
första lördagen i maj, samlas ett stort antal hugade
spekulanter på Strandhem. Många loppisfynd finns
att köpa och mängden varor för återanvändning
verkar aldrig ta slut.
Våra nybyggda lokaler för konferenser och
boende har också gjort det möjligt för oss att med
glädje kunna ta emot gäster både från det lokala
näringslivet och offentlig verksamhet. Vår egen
kommun gästar oss gärna, men även kommuner i
vår närhet har lagt dagkonferenser på gården.
Vår cateringverksamhet har under de senaste
åren också ökat i omfattning. Vid födelsedagsfester,
minnesstunder, avtackningar och andra tillfällen vill
man ofta äta en bit mat. Då får vi möjlighet att servera god mat tillagad av vår duktiga personal i köket.
Vårt läge vid Hjälmsjön, som den idealiska roddoch kanotsjö det är, har också gett oss möjlighet att
få träningsflitiga idrottsmän till Strandhem. Deras
träningsläger förläggs ofta här och köket får dubbla
portionsstorlekarna.
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Skötsel och drift av anläggningen
För att driva en så stor anläggning som Strandhem behövs kompetens inom många områden. Vi
försöker att hålla vår gård i gott skick, ofta får vi
också bekräftelse från våra gäster att gården håller
en god standard. För att vi ska klara av att hålla den
önskade standarden behövs en god planering. Och
självklart behövs medarbetare, både anställda och
inte minst volontärer, som vi haft glädjen av att ha
under det gångna året.

Framtid
Hur ser då framtiden ut för en gård som Strandhem?
Vi som finns på gården, styrelsen och alla besökare
av olika karaktär tror att Strandhem behövs. Vi tror
att det behövs en kristen gård där vi får fortsätta att
vara ett öppet hem att komma till, en mötesplats
och en växtplats.

Tomas Nilsson
gårdsföreståndare

Verksamhet i Sverige

Åhus Missionsgård

M

issionsgårdens huvuduppgift är att vara en
missionsstation och visa på Jesus som vår
Herre och Frälsare. Detta vill vi fortsatt ha som vårt
mål och drivkraft och gärna söka vägar att nå fram
till nya människor med budskapet. Hög prioritet
läggs på att ordna läger för barn, ungdomar och
familjer samt att vara en regional samlingsplats för
bibeldagar och god kristen gemenskap.
Övrig tid i almanackan strävar vi efter inkomstbringande verksamheter i form av uthyrning och
försäljning som vi kallar extern verksamhet och
redovisas av Åhus Missionsgård Handelsbolag.

Summering av egna
programverksamheten under året
I januari ordnades en temadag med rubriken ”Gud
valde Israel” med Andreas Johansson. Ett femtiotal
åhörare kom till gården denna vinterdag. I februari
arrangerades sportlovsläger för 7-8-9-klassare med
arton deltagare. De hade bibelundervisning varvat
med sportaktiviteter. Det var svårt att finna ledare
men efter diverse upprop fylldes ledarstaben av frivilliga från när och fjärran. I mars hölls den årliga
auktionen på gården och många trogna understöd-

jare kom och bidrog till ett gott resultat. Det blev
nytt försäljningsrekord om 106 tkr. Varje månad
under terminerna ordnas en bibeldag som samlat
30 till 50 deltagare. Under årets sju bibeldagar har
följande ämnen behandlats; mission, i korsets skugga,
förlåten-rättfärdiggjord-upprättad, pingsten, försoningen, Guds ledning i GT och Guds hus.
I april annonserades musikalen Petrus under ledning av Eva Unosson och Gunilla Johnsson. Drygt
fyrtio barn tränade in musikalen under ett intensivt
dygn för att sedan framföra den i ELF-kapellet i
Kristianstad på söndagen. Detta visade sig bli ett
mycket uppskattat och professionellt inslag.
I maj lanserades en ny programpunkt kallad Utehelg med bibelföredrag kombinerat med uteaktiviteter. Missionsgårdens dag blev som så ofta en solig
försommardag då vi samlades både inne och ute till
predikan, sång, gemenskap och information om
vad som händer på gården.
Konfirmationslägret är en av höjdpunkterna
under året. Efter fyra veckors läger konfirmerades
femton ungdomar den 12 juni. Nils-Ola Svensson
var konfirmandpräst och Malin Henningsson och
Maria Rubensson lägerchefer och därutöver ingick
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I december samlades vi till adventsfest och två
julbord med vardera ett femtiotal deltagare. Ett närliggande dagis kom på besök med krubbvisning och
fick lyssna på berättelsen om att julen är en kristen
högtid med Jesusbarnet i centrum.

Den externa verksamheten

Dop i Östersjön inför konfirmationen.

ytterligare sju ungdomar i ledarteamet. En fin högtidsstund fick vi bevittna när en av pojkarna döptes i havet veckan innan konfirmationen. Vi hade
glädjen att få välkomna en mycket fin konfirmandgrupp. Förutsättningarna var att nästan ingen av
ungdomarna i förväg varken kände till gården eller
kände någon annan i gruppen. Till vår stora glädje
skapades ett gott kamratskap och intresse. Till efterföljande återträff kom samtliga och till ELUs nyårsläger anmälde sig flertalet av dessa ungdomarna
som deltagare.
En annan höjdpunkt är kristen semestervecka
i slutet av juli. Närmare hundra deltagare främst
småbarnsfamiljer samlades till bibelstudium och
kvällssamlingar. Många familjer återkommer år
efter år men drar också med sig sina vänner som
förnyar deltagarlistorna.
Under sommaren ordnades fyra sommargudstjänster. Den första av dessa leddes av konfirmandgruppen som visade stor frimodighet och innerlighet.
Ännu en höjdpunkt är det årliga barnlägret i början av augusti som samlade drygt femtio deltagare
inklusive ledare. De äldre barnen var samlade fyra
dagar medan de yngsta fick nöja sig med två dagar.
Hösten inleddes med hantverksdagarna med trettiofem deltagare. Stort tack till den trogna kommittén som ordnat ett trevligt program med både
bibelföredrag och hantverksinspiration.
ELU hade sitt höstläger i slutet av oktober med
sextiofem deltagare. Utöver detta har gården haft
återträffar för konfirmander, styrelsemöten inom
ELM-organisationerna, föreningsdagar och en
ungdomsledarutbildning samt ett antal mindre
aktiviteter.
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Gården kan numera erbjuda 72 bäddar varav 12 i
villan och 60 i de fyra vandrarhemsstugorna. Uthyrning sker under terminerna till olika grupper oftast
kyrkliga konfirmandgrupper och idrottsgrupper.
Under sommaren öppnas campingen inklusive
campingstugorna där vi ser en stor efterfrågan med
närheten till Äspets fina strand och bad som i vissa
tidskrifter rankats som ett av Sveriges tio bästa.
Åhus Missionsgårds Handelsbolag omsätter för
närvarande 700 tkr men målet är att på sikt öka med
40–50% så att gården skall bli mer självförsörjande.
Den externa verksamheten har två syften, inkomstbringande och informerande för att få människor
att upptäcka gården och bli medvetna om att där
samlas människor för att lyssna till Guds ord och
lovsjunga Jesus.

Missionsgårdens personal och ledning
Under 2018 har det skett omfattande förändringar
vad gäller personal och ledning. Henrik Birgersson
lämnade efter tre år som föreståndare och flyttade
under hösten med sin familj från personalvillan.
Under året avtackades även Margaretha Jämstorp
som assisterat i köket. Magnus Pettersson (ordf ),
Inga Svensson (sekr), Johan Svensson och Carl Nilsson lämnade styrelsen. Helen Holmer är sedan 2017
husmor, numera med biträde av Katarina Ekman
(ny). Nytt är också att Sven-Inge Svensson är gårdsansvarig och Karl-Gustaf Johnsson är vaktmästare
och fastighetsskötare. Mycket av verksamheten
är koncentrerad till sommarmånaderna och detta
kräver stor flexibilitet av personalen. Ambitionen
har varit att bättre anpassa resurserna till detta faktum. Åhus Missionsgård invigdes 1988 och har därmed firat trettioårsjubileum. Åren sätter sina spår
och därför har en allmän upprustning påbörjats
av byggnader och övriga anläggningar. Detta har
under senare år orsakat ekonomiska minusresultat
och kommer sannolikt göra så ännu något år fram
över. I grunden är dock ekonomin fortsatt god. Vi
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arbetar för att skapa fler externa inkomster för att
klara den pågående upprustningen på ett ekonomiskt bra sätt men behöver också gåvor för att fortsatt kunna subventionera vår egen lägerverksamhet.
Ny ordförande är Ola Priebe och sekreterare är
Johan Nilsson (ny). Lene Alfredsson fortsätter som
trogen kassör. Övriga i styrelsen är Bo Svensson,
Margareta Jämstorp (ny), Per Appelfeldt, David
Andersson (ny) och Johanna Carlsson (ny).

”I trygghet du förs över djupet. Han bär dig till himmelens
strand. När döden med brottsjö dig möter, drar Jesus din
farkost i land.” Ur en dikt/sång av Trygve Bjerkrheim.

Sven-Inge Svensson
gårdsansvarig
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Mycket sång på bibelcampingen 2018.

Breanäs Missionsgård

B

reanäs Missionsgård har som målsättning att
vara en plats där människor, främst barn och
unga, kan få komma till tro på Jesus, växa i sin tro
och samtidigt få uppleva god gemenskap. Allt i en
underbar miljö med sjön Immeln ett stenkast från
gården.
Verksamheten på gården är utspridd över året
men ett stort fokus är under sommarmånaderna.
Då anordnas årligen barnläger, konfirmationsläger
och bibelcamping. Dessa programpunkter är uppskattade och då utnyttjas gården som bäst!
När gården inte används för vår egen verksamhet hyrs den periodvis ut. Ofta är det till återkommande konfirmandgrupper från olika pastorat i
södra Sverige. Vi är glada att Breanäs Missionsgård
får vara ett verktyg i Guds tjänst på detta sätt.
Det läggs ner mycket frivilligt arbete på gården
både vid arbetsdagar och vid enskilda insatser.
Under de arbetsdagar som anordnas, hjälps vi åt
att göra sådant som inte hinns med i det dagliga
arbetet. I köket hjälper ett antal frivilliga till när det
finns behov av förstärkning. Under 2018 utfördes
och färdigställdes en större renovering av källaren
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i gården. I detta var flera företagare och enskilda
personer väldigt hjälpsamma.
På gården arbetar sedan 3 år tillbaka Judith och
Patrik Gunnarsson. De sköter föredömligt arbetet
både inom- och utomhus. Vi är glada och tacksamma för deras arbete och engagemang.
I styrelsen är vår målsättning att gården även i
framtiden ska få vara en mötesplats för människor
i alla åldrar som söker Jesus. Detta kräver ständigt
arbete på många plan så som skötsel av fastigheter,
personalhantering, lägerplanering osv. Att prioritera rätt är inte alltid lätt och därför önskar vi er
förbön över allt som sker på gården.
Det är med stor tacksamhet till Gud, vi ser både
bakåt och framåt i tiden. Gud välsignar på många
olika sätt. Det är stort att få se människor komma
närmare Jesus. Därför fortsätter vi frimodigt framåt!

Styrelsen för Breanäs Missionsgård
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Söndagsgudstjänst ...

... för alla åldrar.

ELM Gagnef

D

et är söndag eftermiddag. Vi är på väg till gudstjänst i församlingsgården. Daniel Ringdahl
från Stockholm är vår gästpredikant idag. Det är
högtid när vi får samlas, även om vi inte är så många.
Vi blir välkomnade av de två som är ansvariga för
gudstjänsten. Kaffebordet är dukat. Det ser inbjudande ut.
Några extra åhörare, som inte brukar vara med,
gläder oss. Budskapet om frälsning och nåd genom
Jesus räcks till oss var och en. Sång och musik och
barnsamling för de yngsta är viktiga delar av gudstjänsten.
Vi som hör till de äldsta är så tacksamma över att
de yngre fortfarande orkar ordna terminsprogram
för ELM Gagnef. Att vi får fortsätta med bibelstudier. Att vi får samlas till gudstjänst minst en gång i
månaden, ibland oftare. Att vi en eller ett par gånger
per termin får ha en bibelhelg med undervisning
både lördag och söndag. Att det finns goda talare
som vill besöka oss.
Vi är särskilt tacksamma över att Roseniusföreningens predikanter i Stockholm regelbundet kommer med tåg på söndagseftermiddagen efter att ha

haft förmiddagsgudstjänst i Roseniuskyrkan. Tänk
att ”offra” hela söndagen för att vi ska få fira gudstjänst här i Djurås i Dalarna! Jag hoppas och tror att
de känner Guds välsignelse, när de sitter på det sena
kvällståget på väg hem.
Jag tänker ibland på min far, Henry Andersson, som på söndagarna ofta var på olika platser i
Dalarna för att predika. Arvslindan, Fredriksberg,
Bjursås, Gopa, Tjärna i Borlänge och Dala-Floda
är platser som jag minns att far besökte. I vårt hem
i Björbo hade vi ofta predikan av tillresta predikanter. Numera är ELMs verksamhet till stor del här i
Djurås och delvis i Björbo. Jag känner stor glädje
och tacksamhet över att vi fortfarande får lyssna till
den förkunnelse som var så viktig för tidigare generationer. Att vi i ELM-föreningen kan föra arvet
vidare.
I Gagnefsbygden har de senaste åren flera missionshus stängts. Kyrkobesökarnas antal har också
sjunkit drastiskt. Vi hoppas och ber att ELMs verksamhet ska få vara till välsignelse för oss själva i föreningen men också för andra i vår omgivning. Ett
litet ljus i en mörk tid.
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Lars-Åke Nilsson på uppskattat besök.

Det är värdefullt med vänner! Vi har trevliga
utflykter tillsammans i föreningen och roliga terminsavslutningar hos olika familjer. En av höjdpunkterna på året är missionsauktionen i början av
december. De senaste åren har vi varit hemma hos
Nilssons i Björbo. Det känns bra att ha auktionen
lite mer privat. Då vågar alla komma med bidrag,
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från den yngste till den äldste, från det enklaste till
det riktigt dyrbara. Och vilken köpglädje! De yngsta
bjuder glatt över varandra och föräldrarna bara ler
och nickar när lillebror ropar in storebrors egenhändigt ritade julkort för 250 kr! Det brukar bli en stor
summa att skicka till ELMs mission. Trots relativt
liten ”publik” blir slutsumman imponerande.
”Ett brutet strå ska Han inte krossa, en rykande veke
ska Han inte släcka...” står det i Matt.12:20. Det är
en stor tröst i de orden. I varje kristen verksamhet
är vi helt beroende av Guds välsignelse. När vi samlas i Jesu namn så har han lovat att vara med, både
när vi är många och när vi bara är några få. Vilket
underbart löfte!

Inga-Lisa Persson
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ELM Åstorp
Trofast är han som kallar er, han ska också utföra sitt verk. (1 Tess 5:24)

G

uds trofasthet har ännu ett år präglat vår verksamhet i ELM Åstorp. Han utför sitt verk både
på sätt vi ser eller upplever och också i det vi inte ser.
Det är gott att vandra i hans närhet.
2018 kunde vi i ELM Åstorp fira missionshusets
40-årsjubileum. Enligt boken ”Hus i Guds tjänst”
(BV-Förlag) är Åstorp det nyaste missionshuset
inom ELM. Första söndagen i advent 1978 invigdes huset och andra söndagen i advent 2018 kunde
vi fira detta med predikan, musik och glimtar från
verksamheten i alla år. Det är otroligt många barn
och ungdomar som genom åren har varit med i
söndagsskolan eller hobbyn. Vi ber och hoppas att
frön ska ha såtts i dem. Vi fick ta del av ett vittnesbörd från ett tidigare hobbybarn, som fick sin första
kontakt med kristen tro genom ELM Åstorp. Hon
berättade att i hennes omvändelsehistoria nämner
hon ofta ”de snälla tanterna” i ett missionshus i en
mindre by i Skåne, Åstorp. Guds är verket, men att
vi ställer oss till hans förfogande ska inte underskattas. Även många vuxna har fått ta del av den goda
förkunnelsen söndag efter söndag.

Kören sjunger under 40-årsjubiléet.

Föreningens medlemsantal har under en del år
legat någorlunda stabilt, runt 30 medlemmar. Vi
upplever också att det är en del ”fasta gäster” som
deltar i gudstjänsterna och även personer som inte
har någon direkt anknytning i förväg dyker upp
bland oss och får del av ordet och förkunnelsen. Det
är uppmuntrande att vår förening och vårt missionshus upplevs som ett ställe där man vågar komma in
och hälsa på. Vi är glada för varenda besökare.
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En av fördelarna med att vara en mindre förening är
att man kommer nära varandra. Man har koll på varandra, men inte på ett jobbigt sätt. Gemenskapen är
hjärtlig och gemytlig och det finns en genuin längtan
efter att leva nära Jesus. Gemenskapskvällar och utfärder är trevliga tillställningar som såklart är anpassade
efter att en del av medlemmarna börjar bli till åren
komna. Medelåldern har dock sjunkit lite de senaste
åren och det är avgörande för föreningens fortsatta
verksamhet. Det finns plats för fler i vår gemenskap!
Efter några års uppehåll har vi återupptagit söndagsskolverksamheten. Det är glädjande att behovet
åter finns i föreningen. Och även om vi har lagt ner
hobbyverksamheten kommer det många skolbarn
på ”Fikapaus” som är ett par timmar på torsdags
eftermiddagen för daglediga, där de kan komma
och fika, samtala och sjunga lite tillsammans. Det
är en utmaning att hantera 30–40 fikasugna tonåringar, men med hjälp av ELUs ungdomsledare
fortsätter missionshuset att vara en öppen plats för
barn och ungdomar i Åstorp. Vi ber att Gud ska ge
oss kraft till att hantera de människor han skickar i
föreningens väg.
Vi har gudstjänst varje söndag året om, med
ytterst få undantag. Vi menar det är viktigt att det
finns en regelbundenhet för oss själva, men också
för att folk som bara kommer ibland eller får för
sig att titta in inte ska mötas av en stängd dörr. Till-
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gänglighet är viktigt om vi vill välkomna nya människor i vår förening och vara med till att sprida
evangeliet bland dem som inte ännu har lärt känna
Jesus. Förutom söndagsgudstjänsterna har vi nattvardsgudstjänster två-tre gånger per termin, bibelstudier och månadsturspredikningar.
Trots att många i föreningen har varit med sedan
nybygget för 40 år sedan är föreningen på inget sätt
bakåtsträvande i tänkesätt eller traditioner. Det
finns stor frihet att förändra saker och alla har rätt
att höras. Det är fint att det kan vara så, och samtidigt naturligt att gudstjänster och aktiviteter präglas
av dem som finns i föreningen. Vi fortsätter be för
att nya yngre medlemmar ska komma till vår förening. Det behövs så väl i Åstorp, som inte har mycket
annan kyrklig aktivitet.
Gud har varit trofast i långt mer än 40 år och
kommer fortsätta vara det, enligt hans eget löfte.
Därför vågar vi med frimodighet fortsätta tjäna
honom och varandra med vår verksamhet i ELM
Åstorp.

Benedikte Nilsson

Verksamheten i utlandet

NUM efter ett sammanträde på Strandhem.

Nämnden för utlandsmission (NUM)

A

tt vara ledamot i NUM är en spännande uppgift som är förknippad med både ansvar och
utmaningar. Man får möjlighet att möta många som
på olika sätt är engagerade i att sprida evangeliet om
Jesus Kristus som världens frälsare ut över vår värld.
På delegation verkställer vi ELMs styrelses och
årsmötes beslut. Till vår hjälp har vi diverse styrdokument som
• Vision 2013–2023
• Strategi 2016–2018
• Verksamhetsplan 2018

Rakel Smetana har jobbat heltid bland annat med
vårt uppdrag i Peru och kontakten med missionärer, volontärer och kyrka. Dessutom administrerar
hon våra Move-resor i samarbete med ELU. Även
rekrytering av nya missionärer och volontärer faller
på hennes lott med mera. Erik J Andersson har även
i år lett arbetet i ELM. De sista två månaderna mest
som rådgivare till Daniel Ringdahl, vår nye missionsledare som tillträdde sin tjänst den 1 november.
Tack till Erik, för din insats för ELM och Guds rike
och välkommen Daniel!

Utöver det finns missionärshandboken och diverse
PM som hjälper oss och tjänstemännen att fatta
beslut. Tack vare modern teknik minskas behovet
av resor för långväga ledamöter och gäster. NUM
har under fem tillfällen träffats till ordinarie sammanträden antingen på Strandhem eller på Åhus
Missionsgård.

Missionärer och volontärer

Personal i Sverige
Jonny Bjuremo har på halvtid fortsatt med ansvaret
för och kontakten med våra tre missionsfält i Afrika.

Här följer en förteckning över vilka som varit i
tjänst i olika roller. För utförligare beskrivning hänvisas till respektive lands rapport
• I Kenya har Kerstin påbörjat ännu en fyraårsperiod och fortsatt med försoningsarbetet i ELCK.
• Peru
Jan Ulrik och Ann Charlotte med barnen Cornelia, 14 år, Filip, 12 år, och Ella, 7 år var engagerade
i församlingsarbete och som fältrepresentant i
Chiclayo. Deras son Adam, 16 år, bodde i Sverige,
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Simon Gebrekristos

Vännäs, och studerade på gymnasiet. Familjen
återvände till Sverige i juni
Steffen med sin fru Kate och dotter Lea, 4 år, var
engagerade i församlingsarbete och studentcafé
med evangelisation i Piura.
Hjalmar och Lisa med Erik, 2 år. Han fick en lillasyster, Anneli, i juli. De reste ut i april och har
under resten av året bott i Arequipa där de studerat spanska.
Sofia Grahn, 20-årig volontär från Borås, reste
ut i augusti, tillsammans med två danska volontärer. Efter en månads språkstudier har de gjort
en viktig insats i Piura i församlingsarbete och
caféverksamhet.

Resor
Här följer en förteckning över de resor som gjorts
för NUMs räkning och med lite olika syften:
• Januari: Erik J Andersson, Henrik Nilsson och
Stefan Ekström besökte Främre Asiens största
stad på rekognoseringsresa och nätverksbyggande.
• Februari: Jonny Bjuremo besökte för första
gången Eritrea. Oerhört viktig resa för att få
inblick i arbetet och hur det går för närvarande.
• Mars: Jonny Bjuremo och Henrik Nilsson
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Temesghen Berhane

•
•
•
•

•

•

besökte Kenya och Etiopien. Det var Henriks
första besök som ordförande. Det är viktigt att
se arbetet på plats i verkliga livet och möta våra
samarbetspartners.
April: Erik J Andersson, Rakel Smetana och Mattias Lindström besökte Främre Asien för nätverksträff med ELRIM och ILK
Juli/augusti: Move-resa till Kenya.
September: Erik J Andersson, som ELM-representant, var med vid ELRIMs årsmöte i Finland.
November: Erik J Andersson, Daniel Ringdahl
och Rakel Smetana besökte Främre Asien för att
tillsammans lägga upp planer och se möjligheter
på vårt nya fält. Även denna gång för samtal med
nationella och internationella krafter.
November: Mattias Lindström reste på undervisningsuppdrag till Peru tillsammans med Helene
Kofoed Jespersen, missionssekreterare för ELM
Danmark, för att samtala med vår samarbetskyrka och våra utsända.
November/december: David Appell besökte
Etiopien på undervisningsuppdrag

Besök från samarbetskyrkor
Årskonferensen förärades besök av flera internationella besökare.

Verksamheten i utlandet

Jospeh Ochola och Danvas Nyakundi

• Från Kenya: Kyrkans tf. ärkebiskop Joseph
Ochola och ledaren för barnhemmet Bethesda
Children Ministry, Danvas Nyakundi.
• Från Eritrea: Kyrkans ordförande Simon Gebrekristos och generalsekreteraren Temesghen Berhane
De gav mötet en färgstark prägel och medverkade
vid flera olika tillfällen. Dessutom fick de möjlighet
att samtala med varandra om eventuella framtida
samarbetsmöjligheter och utbyten.

Beslut om nytt arbete i Främre Asien
På årskonferensen i juni på Solängskolan i Örkelljunga fattades det historiska beslutet att påbörja
arbete i Främre Asien. Beslutet föregicks av en lång
diskussion i både plenum och grupper. Efter en
bönestund fattade så årskonferensen i Jesu namn
beslutet som ytterligare understryker att ELM i
fortsättningen även vill vara en organisation med
målet att nå onådda med Nåd.

Information och givande
Under sommaren lanserades det nya informationsmaterialet, hemsidan komochse.se, som ska
hjälpa barnledare och väcka intresse för utlandsmission.

En stor utmaning är hur vi kan och bör informera
om vårt nya fält i Främre Asien. Detta är en process
i att tänka om och vi behöver lära oss av dem som
har mer erfarenhet.
Våra missionsvänner och understödjare har
överraskat oss med stort gensvar på de särskilda
insamlingskampanjer vi haft under året. Det är vi
verkligen glada och tacksamma för. Vår bön och
vår ambition som vi hoppas vi delar med er alla är
att kunna öka vårt givande med fasta månadsgåvor,
enskilda gåvor, kollektiva anslag och kollekter och
så vidare – allt för att möta den ökande budgeten
som ett nytt uppdrag innebär.
Utöver de vanliga informationskanalerna som
bloggar, rapport från NUM-sammanträden via
hemsidan, inlägg på ELMs Facebook-sida och
Instagram-konto, Till Liv, Kompassen (månatligt
nyhetsbrev via e-post), muntlig information från
NUM-ledamöter, anställda och missionärer jobbar vi nu också med att på sikt ha en Power Pointpresentation som NUM-ledamöter, tjänstemän och
andra ska kunna använda för att enkelt, pedagogiskt
och aktuellt kunna informera och peppa för mission
ute i olika föreningar och sammanhang.

Tar det aldrig slut?
Jo, när ”detta evangelium om riket har förkunnats i
hela världen till ett vittnesbörd för alla folk” (Matt.
24:14). Till dess vill Han att vi uthålligt och troget
NÅR UT MED GLÄDJE! Det är den vision Herren lagt ner i våra hjärtan. Känn glädje över att just
du får vara Guds barn och att Jesus Kristus kom för
att göra det möjligt just för dig! Gläd dig över att
du fått nåden att höra och ta emot detta glädjens
budskap och leva i denna verklighet och att vi fortfarande får hantera budskapet fritt i vårt land! Det
är ingen självklarhet i världen idag. Ta vara på möjligheten att lyssna, ta emot, sprida och förkunna,
sända detta ut till andra. Låt oss inte se det som
en börda utan en underbar möjlighet som han av
nåd ger oss. Hans hjärta klappar för
världen. Lyssna in Hans hjärtslag:
För dig, för dem, till alla folk!
Stefan Ekström
ordförande i NUM
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Några av de barn som är föremål för fadderprogrammt Kids In NeeD.

Fadderprogrammet Kids In NeeD

”V

et du var Bethesda ligger?” Killen på motorcykeltaxin nickar och jag sätter mig
bakpå motorcykeln. Det är en torsdag i början på
december – men det är full sommar i Kenya. Vi
hinner inte långt på den dammiga grusvägen förrän jag ser en 12-årig kille vandra på vägen. Det är
Melvis som också ska till Bethesda på årets Boys
camp, pojkläger. Även han ryms på motorcykeln
och så rullar vi vidare tillsammans alla tre. Bethesda
Children Ministry är ett barnhem för barn som levt
på gatan. När vi närmar oss barnhemmet möts vi av
glada ansikten. Pojkarna kramas och skrattar, några
har setts för bara ett par veckor sedan, andra har
inte setts på 7–8 år. Den yngste heter John och är
6 år, ett antal killar är i 10–15-årsåldern. De äldsta
börjar närma sig 30 år och bodde en gång i tiden på
Bethesda. Kalvin arbetar nu som kock, Jack har en
butik i Nakuru och Josiah läser teologi och ska snart
gifta sig. Efter en god måltid samlas vi till aftonbön.
En av de gamla killarna berättar om sitt liv, hur han
hamnade på gatan, hur Gud räddade honom från
gatans liv och hur han hamnade på Bethesda där
han fick lära känna Jesus. De yngre killarna lyssnar
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med ögon stora som klot. Så öppnar han sin bibel
och läser några verser om Guds trofasthet och
omsorg. Idag arbetar han som pastor.
Så tar en i personalen till orda, hälsar alla pojkar
välkomna till lägret och frågar: ”Vad har ni för
förväntningar på detta läger?” Tioårige Maigwa
sträcker ivrigt upp handen: ”Jag vill bli döpt!”
Maigwa bor just nu på Bethesda och han och de
andra killarna har fått undervisning av pastor Samwel om dopet och att man i dopet blir Guds barn
och får ta emot förlåtelse och evigt liv. Genast är det
fler som sträcker upp händerna och säger: ”Jag vill
också bli döpt!”
Lägret varade i fyra dagar med undervisning, god
mat, sång och lek. De fyrtio barnen sov lite huller
om buller i de två sovsalarna. På lördagen var det
dags för julfest. Godis, kex och saft får man inte
ofta så det blir genast feststämning när godsakerna
åker fram. Barnen sjunger så de nästan skriker: Guds
kärlek är så förunderlig! Han drog mig upp ur gropen
och har hjälpt mig tills nu och han kommer att hjälpa
mig från och med nu och för alltid. Guds kärlek är så
förunderlig! Medan barnen sjunger får en efter en
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Dop på Bethesda i samband med Boys Camp.

komma fram och ta emot julgåvan: En gul T-shirt
där det står Bethesda Boys Camp 2018. Det går inte
att ta miste på glädjen som glittrar i pojkarnas ögon,
både glädjen över Jesus och över den nya fina gula
T-shirten. När alla fått sin julgåva och godiset är slut
kommer pastor Samwel med ännu en överraskning:
”Imorgon blir det dop!” Barnen jublar återigen av
glädje.
Söndagen kommer. Tolv pojkar i olika åldrar
ställer sig i en halvcirkel vid altaret. Först berättar pastor Samwel om vad dopet är och läser några
bibelverser. Sen får Melvis, Maigwa, John och deras
kompisar komma fram, en efter en, till altaret och
böja huvudet över vattenskålen: ”Jag döper dig i
Faderns och Sonens och den Helige Andes namn.”
Killarna har levt ett hårt liv på gatan och Jesus har
längtat efter dem länge. Tänk dig vilken glädje för
Jesus att de nu vill tillhöra honom. De var ”gatans
barn” – nu är de Guds barn! Så stort att du och jag
får vara med i detta.
Det är verkligen mäktigt att Gud använt ELM
till att starta upp två barnhem, Bethesda Children
Ministry (BCM) i Kenya och Asella Children and

Youth Ministry (ACYM) i Etiopien och att vi får
fortsätta stödja dessa verksamheter. Arbetet drivs av
nationella krafter men ELM bistår med ett ekonomiskt bidrag samt besöker projektet minst en gång
om året. En del av det understöd ELM ger bärs av
fadderprogrammet Kids In NeeD (KIND). KIND
erbjuder både personligt fadderskap och projektfadderskap. Faddrarna betalar 250 kr varje månad och
får en årlig uppdatering om barnet eller projektet.
Vanligtvis brukar den årliga rapporteringen med
bild och information om barnet eller om projektet
skickas ut i december i samband med en julhälsning.
Detta år var det inte möjligt på grund av försenade
rapporter från barnhemmen. Därför skickades
endast en julhälsning ut och övrig information
kommer att skickas ut under våren 2019.
Fadderprojektet KIND konkretiserar missionsarbetet och skapar engagemang hos barn och vuxna
både inom och utom ELM-sfären. Pengarna går in
i det anslag som sedan utbetalas till barnprojekten.
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
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Boys Camp och julfest på Bethesda i Nakuru.

Några barn från Bethesdas egen skola.

kan möta dem i alla deras behov, både de yttre och
inre, nämligen Jesus. ELM möjliggör att BCM
och ACYM kan få vara Guds utsträckta hand till
de lidande barnen i Etiopien och Kenya, och deras
anhöriga.
Vid 2018 års utgång fanns det drygt 80 personliga
faddrar och projektfaddrar som löpande understödjer ELMs missionsarbete via KIND. Det finns en
god spridning bland faddrarna både åldersmässigt
och geografiskt. En del är trogna ELMare och några
känner inte till ELM utan har via någon arbetskompis eller vän fått information om fadderprogrammet
och på så sätt blivit fadder. Det finns också några
söndagsskolor som är registrerade som faddrar.
Fadderprogrammets arbete drivs av en grupp fri-

villiga under ledning av missionssekreterare Rakel
Smetana. Gruppen består i dagsläget av Eva Heikki
(Stockholm) Emma Persson (Lund), Julia Nilsson
(Kristianstad) och Edvin Gunnarsson (Vikbolandet). Under våren var även Miriam Göransson
(Örkelljunga) med i gruppen. Vi riktar ett stort tack
till dem för deras engagemang.
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Moveresenärer och Bethesdakillar vid sommarens moveresa till Kenya.

MOVE – ungdomsmission
Ungdomarna är ELMs framtid

D

et är glädjande att se trenden att unga människor i ELM-sfären får ett ökat intresse för
ELMs mission. Det är ju de unga som ska bära vårt
missionsarbete i framtiden. Vi driver Missions- och
ungdomskonceptet Move, i samarbete med Evangelisk Luthersk Mission – Ungdom (ELU). Det är ett
viktigt redskap för att möjliggöra att unga människor
kan få ett personligt möte med missionen och därmed få ett engagemang för missionsarbetet. Move
ger unga människor möjligheten att resa ut som
volontär i 3–9 månader till något av våra missionsfält eller att följa med på en missionsresa i 3–4 veckor
tillsammans med andra ungdomar. Det är numera
ett stort antal ungdomar som rest med Move och vi
tror att detta har bidragit till att många ungdomar
nu kan tala mer personligt om ELMs missionsarbete.
En del av de som reser iväg som volontärer har gått
in i ideella uppgifter som är relaterade till mission/
evangelisation här hemma efteråt. Det är vår bön att
några av de ungdomar som fått möta missionsarbetet
via Move också i framtiden kan tänka sig att resa ut
som missionärer till något av våra missionsfält.

Reseledare Emma Persson tillsammans med två av killarna på
Bethesda.

Move-resa 2018
Årets Move-resa gick till Kenya. Den 19 juli reste
en grupp på sju deltagare på missionsresa till Kenya
tillsammans med reseledarna Miriam Svensson
och Emma Persson för att under ungefär tre veckor
få uppleva Kenya och missionsarbetet där. Movegruppen vistades till största delen på Bethesda
Children Ministry (BCM) i Nakuru där de fick
hjälpa till på olika sätt. Gruppen bloggade flitigt på
ELMs hemsida.
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En av resenärerna, Emilie Åberg, bloggar: Idag
var det första hela dagen på Bethesda! De flesta av
pojkarna som bor här gick till skolan tidigt i morse. Vi
fick sovmorgon för att sedan träffa alla som jobbar här.
Några av pojkarna som bor här har även skolgång här,
därtill kommer det en massa barn från närområdet för
att gå i skolan. Det finns sex olika klasser, 2 förskoleklasser och årskurs 1–4. Vid 11-tiden serverades te till
alla och sen hälsade vi på barnen. De är så hängivna
och vill hälsa, kramas, hålla handen och leka. Efter
lunchen idag, majs och bönor, fick vi lite paus för att
sedan ha lektimme innan barnen slutade skolan. Det
är så härligt att vara här! Alla är glada och trevliga.
Alla är lugna, fria från stress, i alla fall tillsynes trots
att alla elever har examinationer de kommande tre
dagarna! När skolan slutat hade vi egen tid och tid för
Gud. Jag känner mig så välsignad genom att jag får
lov att vara här. Att se detta som ett jobb känns helt
fel, det var längesedan jag var så avslappnad. Är till
viss del trött, men det är så givande att få vara här! Jag
hoppas och ber att jag ska få bära med mig detta hela
livet och att pojkarna också ska få ut något av mitt och
vårt besök här. Tack för alla böner, vi är alla friska och
krya. Jag hoppas att ni som är hemma fortsätter att be
för oss, personalen och pojkarna här! Det är ofattbart
vilken skatt Bethesda är. Jag är så glad att jag fått förmånen att komma hit.
En annan resenär, Elin Göransson, bloggar:
Dagen på Bethesda började ganska tidigt med frukost
och sedan uppdelning av sysslor som matlagning och
att vara med under proven som barnen skrev. Efter
en del om och men kring tider (kulturkrock) så blev
dagen, som alltid, glädjefylld med en massa skratt och
mys med barnen. Framåt eftermiddagen tog några av
oss en promenad i området med pastorn, något jag inte
ångrar. De senaste dagarna har varit intensiva med
mycket intryck och glädje. Jag är fascinerad över hur
öppna och givmilda killarna har varit under en sådan
kort tid. Det berör hur tacksamma de är, hur de ser
värdet i det allra minsta – något vi allt för sällan gör
hemma i Sverige. Vetskapen om att behöva lämna dem
gör ont men ändå är jag så glad för att ha träffat dem,
de har redan nu lämnat ett spår efter sig i mitt liv. Jag
är också tacksam för gruppen, oavsett olikheter fungerar vi mycket bra ihop. Kvällarna består av aftonbön
som får oss alla att tänka tillbaka på dagen och det vi
har att vara tacksamma för men också möjligheten att
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ta upp något som tynger oss. Sedan fortsätter kvällen
med en massa skratt och gemenskap.
Gruppen fick också besöka en luthersk församling i Nakuru och ha barnaktiviteter där. Sista helgen åkte de ut till den kenyanska landsbygden till
byn Sigowet för att träffa församlingen där, göra lite
hembesök samt evangelisera på marknaden. De fick
även övernatta hemma hos församlingsmedlemmar.
Pastor Samwel Langat tog hand om gruppen. Resenärerna var mycket nöjda efter resan och vi tackar
Gud för en lyckad missionsresa. Stort tack till reseledarna Emma Persson och Miriam Svensson som
gjorde ett väldigt gott arbete. Vi ber att resan även
på längre sikt kan få vara till välsignelse för de ungdomar som var med på resan.

Movevolontär Sofia Grahn och den danska volontären
Mathias Lanting jobbar på studentcaféet i Piura.

Volontärer under 2018
Den 24 augusti satte sig tre nya skandinaviska
volontärer på flyget från Köpenhamn till Lima:
Sofia Grahn från Borås samt Mathias Lanting och
Marlene Møller Holm från Danmark. Sofia sändes
ut av ELM och de danska volontärerna av ELM
Danmark. Alla tre gick en gemensam volontärkurs
på Strandhem före utresa. Volontärerna åkte direkt
till Arequipa i södra Peru för att studera språk och
kultur i fyra veckor. Därefter flyttade de upp till
Piura i slutet av september för att arbeta där fram
till juni 2019. I Piura bedrivs församlingsplantering
och studentmission och det drivs ett studentcafé i
kyrkans lokaler. Sofia, Mathias och Marlene arbetar
i studentcaféet och med att skapa kontakter med
studenter och unga människor. De hjälper även till
med engelskundervisningen och att spela och leda
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Movevolontären Sofia Grahn leder lovsången i församlingen
i Piura tillsammans med volontären Mathias Lanting från
Danmark och José Peña Bancayan från Chiclayo.

Några av gästerna på studentcaféet i Piura.

lovsången vid församlingens gudstjänster och de
gör ett fantastiskt arbete. Under hösten startades
en ungdomsgrupp i församlingen i Piura, i huvudsak med ungdomar från caféet. Det är stort att se de
konkreta frukterna av cafémissionen.
Sofia bloggar: När vintern närmar sig drastiskt
i Sverige blir det bara varmare och varmare här på
andra sidan jorden. Sommaren kommer med stormsteg och joggingrundan på morgonen blir allt tuffare
med en temperatur som stiger. Idag är det en vanlig
tisdag, vi bakar kakor efter lunch och har caféet öppet
mellan 18.30 och 23. Efter en utflyktshelg med kyrkan
och ungdomsgruppen till Mancora (strandstad längre
norrut) är det trötta men glada och förväntansfulla
volontärer som går tillbaka till caféet. Den onde vill
gärna få oss att uppleva arbetet som ’’bara baka kakor
och sälja dem’’ för att skapa frustration och slopa
motivation, men mer och mer visar Gud skillnaden
arbetet gör. Förra lördagen startade vi det första ungdomsmötet i kyrkan. Någonting som inte hade varit
möjligt utan de kontakter vi knyter i caféet. Tillsammans med 15 stycken ungdomar satt vi i Kate och
Steffens vardagsrum och delade tankar om framtid
och livet med Gud. Mitt hjärta hoppar av glädje!!
Jesus har tänt en längtan inom dem. Tacksam att jag
får se och vara med om detta även om det hela tar
lång tid. Tacksägelse, bön och tålamod. Tacksägelse,
bön och tålamod. På repeat! Innan vi stängde caféet
förra torsdagen höll jag min första andakt (på spanska!!). Vi samlade besökarna som var kvar och frågade
om de ville lyssna på några tankar kring tro. Jag var
så otroligt nervös innan, men fortfarande lugn och

tacksam att det inte handlar om mig eller vad jag
gör. Gud får använda mig att utföra sitt arbete. Bara
hans Ande kan förändra hårda hjärtan, inte jag eller
min halvstapplande spanska andakt. Delade en del
av min historia och utgick från bibelversen 1 Johannesbrevet 3:1 ”Vilken kärlek har inte Fadern skänkt
oss när vi får heta Guds barn. Det är vi”. Vi behöver
inte prestera, inte ha de bästa betygen och inte heller
baka de bästa kakorna – vår kallelse och identitet
ligger i att vara Guds barn. Jag ser fram emot fler
ungdomsmöten, få dela fler erfarenheter i tro och få se
ungdomarna runt omkring mig ta steg närmare Gud.
Tacksägelse, bön och tålamod! Be gärna för att vi ska
få skapa en god och kärleksfull atmosfär där Jesus får
vara i centrum i allt vi gör. Både under möten, idrott
och andra aktiviteter.
Fortsätt att följa volontärerna i bön och be om fler
volontärer till Piura. I slutet av oktober antogs en
ny volontär till Piura för läsåret 19–20: Anna Nord.
Anna kommer att arbeta i huvudsak med missionärsbarnet Thea Ekströms skolgång, men i mån
av tid också med studentarbetet och med sång och
musik i församlingen. Vår bön är att vi ska kunna
sända fler volontärer till Piura läsåret 19–20.

Rakel Smetana
missionssekreterare
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Eritrea

Jonny Bjuremo framför Edaga Hamos, Asmara, tidigare Lutherska kyrkan.

Den Evangelisk-lutherska
kyrkan i Eritrea (ELCE)
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
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Besök hos Evangelisk-lutherska kyrkan i Eritrea, februari 2018

D

et var fantastiskt glädjande när Evangelisk-lutherska kyrkan i
Eritrea (ELCE) meddelade att vi, Erik Johansson från EFS och
undertecknad, var välkomna att besöka Eritrea.
Det har nu gått 20 år sedan familjen Bjuremo förberedde sig för att
bo och arbeta i landet. Vi har väntat på detta tillfälle och nästan gett
upp hoppet att få se det ”förlovade landet”.
Därför var det extra ”laddat” att komma till kyrkans årsmöte i
Beleza, en by strax utanför huvudstaden Asmara. ELCE hade bjudit
in oss att närvara vid deras årsmöte 23–25 februari 2018.
Där fanns delegater från kyrkans fyra distrikt: Mahkel, Gesh Barka,
Mendefera och Ansebam. I två dagar samtalade kyrkan om den årsberättelse som producerats av huvudkontoret. Årsmötet behandlade
frågor som vi känner igen från årsmöten i Sverige. En präst kunde inte
acceptera den placering som kyrkan bestämt. Ett långt samtal handlade om sångboken. Var det dags att revidera den för att ge utrymme
åt de sånger som ungdomarna sjunger? Generalsekreteraren bad om
ursäkt för att denna fråga fortfarande inte fått sin lösning. Ekonomin
behandlades på sedvanligt sätt. Den teologiska utbildningen ligger
på minus eftersom bidraget från utlandet dragits ner. Byggnation av
kyrkor ligger nere eftersom det i nuläget är svårt att få tag på material.
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Förbön för Sverige vid gudstjänst i ELCE.

ELCEs årsmöte 2108.

Till sist förrättades val av nya ledamöter för kyrkans styrelse. Vid denna tidpunkt hade vi svenskar
lämnat årsmötet eftersom timmen var sen.
På söndagen väntade först en nattvardsgudstjänst
klockan sju. ELCE firar nattvard på fastande mage
och därför bjuder man deltagarna på frukost efter
gudstjänsten. Efter frukosten började nästa gudstjänst. Framåt tolvtiden var det dags för gemensam
lunch.
I gudstjänsterna var det rörande att se hur alla
föll på knä vid syndabekännelsen. Församlingen
föll även på knä när vi svenskar fick ta emot förbön
för Sverige. Du som läser detta får nu veta att våra
vänner i Eritrea ber för vårt land. Vi fick tillfälle att
hälsa från Sverige och berätta en del om situationen
i ett av världens mest sekulariserade länder. ELCE
tog till sig denna information och bad konkret om
en ny väckelse över det svenska folket. Tänk vilken
välsignelse att få förmedla detta till er.
Söndagen avslutades med ett besök vid den teologiska utbildningen vid just Beleza. Förutom kyrka
och konferenshall finns här en bibelskola. ELCE
utbildar sina präster och evangelister under en 3-årskurs som resulterar i en examen. Kyrkan längtar
efter att sända dem med högsta betyg till Tanzania
för högre utbildning. Kyrkan hoppas även att få
tillstånd att bjuda in lärare från andra länder. ELM
vill på allt sätt ge stöd till denna utbildning som är
avgörande för kyrkans framtid.
På måndagen fick vi en rundtur i den vackra staden Asmara med dess ståtliga byggnader med varierande och i många fall italiensk arkitektur. ELCE

har fyra kyrkor i huvudstaden: Edaga Hamos (tidigare LCEr), Geza Kenisha (tidigare ECE), Addis
Alem (eg anglikanska kyrkan), Beradisho. Vi började med ett besök på Edaga Hamos, torsdagstorget. Detta område var tidigare huvudkontor för
den lutherska kyrkan som samarbetade med ELM.
Många missionärer från ELM har genom åren bott
och arbetat här. Nu har kyrkan sedan år 2006 slagits
ihop med den evangeliska kyrkan, som EFS samarbetade med, till att bli ELCE.
Här på kyrkans tomt i Edaga Hamos finns det en
vacker och funktionell kyrka, förskola, musikskola
och bostäder. Den största byggnaden, som tidigare
rymt grundskola och musikskola, hyrs nu ut helt
och hållet till den internationella skolan i Asmara.
ELCE har en stor byggnad centralt i Asmara som
bland annat rymmer kyrkans huvudkontor. Den
ligger precis granne med en annan stor och ståtlig
kyrka som går under namnet Geza Kenisha, tidigare känd som den evangeliska kyrkans huvudkatedral. Numera kan den kallas ELCEs domkyrka. På
huvudkontoret satt vi ner några minuter på generalsekreteraren Temesghen Berhanes kontor och fick
ta del av hans vardag.
På måndagen besökte vi även den dövskola i
Asmara som får stöd från EFS. Sent på måndagens
kväll kom beskedet av vi kunde besöka Massawa
nästa dag. Tidigt på tisdagen begav vi oss iväg på
den två timmar långa och slingrande färden från
Asmara, beläget på 2300 meter över havet, ner till
Massawa vid Röda havets kust. En majestätisk resa
på 120 kilometer.
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Elever på musikskolan i Asmara.

Simon Gebrekristos och Temesghen Berhane, ELCE, Jonny
Bjuremo, ELM, och Erik Johansson EFS.

Strax innan staden Massawa ligger ruinerna och
gravarna efter de svenska missionärer som etablerade den första svenska missionsstationen Imkullo
år 1875. Det var med stor vördnad och respekt som
vi konstaterade att just här är början på svenskt missions- och biståndsarbete i Östafrika.
Detta pionjärarbete har verkligen burit frukt
i många afrikanska länder som numera har självständiga kyrkor. Beviset på detta fick vi rent konkret
när vi på kvällen samma dag deltog i en gudstjänst
på Edaga Hamos. Kyrkan var fullsatt och i brist på
sittplats stod stora grupper i dörröppningen och
utmed väggarna. Församlingen bestod främst av
unga människor. Körsången ljöd underbart vackert
när vi steg in i kyrkan. Här blev vi inbjudna att ge
en hälsning från Sverige. Just där och då upplevde
jag så konkret att jag kommit hem. Denna plats var
min kallelse för exakt 20 år sedan och nu fick jag
möta alla kära vänner.
Både Erik Johansson och jag bär på samma bön.
Vi längtar att så snart som möjligt få återvända till
landet i våra hjärtan, Eritrea. Tack till er alla som
bett och fortsätter att be för ELCE. Kom ihåg att
ELCE ber för Sverige. Detta är en stor välsignelse!

Musikskolan, som ELM gett stöd till under
många år, är i stort behov av en renovering både
av byggnaden och av verksamheten. Jag träffade
Barnabas Mebrathu, tidigare ELMs missionär i
Asmara. Han meddelade att musikskolan omgående bör se över sin verksamhet för att förbättra
den. Han ställde sig till förfogande för att hjälpa till.
Detta efter en fråga från undertecknad. Generalsekreteraren Temesghen fanns med vid samtalet och
tog emot erbjudandet från Barnabas med glädje.
I nuläget har skolan ca 50 elever som kommer en
stund på morgonen och/eller en stund på kvällen
för att öva och ta del av de två teorilektioner i veckan
som skolan erbjuder.
Vi vet inte om detta besök är en öppning så att det
kommer att vara lättare att besöka landet. Kyrkan
längtar efter att välkomna lärare till den teologiska
utbildningen i Beleza.
Staten förstår att ELCE måste stärka sin evangelisk-lutherska identitet. Detta eftersom många
människor från de totalförbjudna frikyrkorna söker
sig till ELCE. Märkligt men en öppning för ELM
att sända lärare.

Sammanfattning av besöket i Eritrea.

I maj 2018 kallade ELCE till gemensamma överläggningar för alla svenska samarbetspartners i
Uppsala. Där fanns företrädare för Svenska kyrkan,
EFS och ELM. Stefan Ekström, ordförande i NUM
och missionssekreterare Jonny Bjuremo representerade ELM. Varje organisation erbjöds möjlighet att
presentera mål och vision för missionsarbetet. EFS

ELCE har ca 20 000 medlemmar, 60 församlingar,
4 distrikt (Mahkel, Gesh Barka, Mendefera, Ansebam) och 42 präster.
ELCE har planer på att införa biskopsämbetet i
kyrkan. Kyrkan önskar samtala om detta med sina
samarbetsorganisationer.

66

Överläggningar i Uppsala
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Gen.sekr Temesghen Berhane ordf Simon Gebrekristos.

Första svenska missionsstationen Imkullo strax utanför Massawa.

och ELM har en gemensam strävan att göra Jesus
Kristus känd trodd och älskad. ELCE presenterade
sin vision och det var glädjande att kyrkan så tydligt
håller fast vid Guds ord och den evangelisk-lutherska bekännelsen. De tre svenska organisationerna
som fanns med har ingen gemensam agenda i arbetet för ELCE. ELM och EFS har dock en gemensam längtan efter att ge mer stöd till den teologiska
utbildningen.

den västerländska liberala bibeltolkningen. ELCE
behöver mycket stöd och uppmuntran. Vid årskonferensen fanns även gäster från den evangelisk
lutherska kyrkan i Kenya, ELCK. Tillförordnad
ärkebiskop Josepth Ochola och föreståndare Danvas Nyakundi. Gästerna från Kenya och Eritrea
samtalade vid flera tillfällen om framtiden och om
att göra något tillsammans. ELCK och ELCE står
på stabil teologisk grund och har all anledning att
fördjupa relationen.

Besök från ELCE till ELM
ELMs årskonferensen i Örkelljunga 2018 hade förmånen att välkomna ELCEs ordförande Simon
Gebrekristos och generalsekreterare Temesghen
Berhane. Det blev ett kärt återseende för många
av deltagarna i årskonferensen. ELCE har vid flera
tillfällen markerat att de ser ELM som en viktig
samarbetspartner. Detta gäller främst på det teologiska planet där ELCE är satt under hård press både
vad gäller ämbetet och äktenskapsfrågor. ELCE har
tydligt deklarerat att de inte tänker vika ner sig för

Fred mellan Eritrea och Etiopien
Det största och mest ofattbara som hände under
2018 var att Eritrea och Etiopien slöt fred med varandra. Detta är ett bönesvar som verkat hopplöst
att se någon lösning på. Freden mellan länderna
innebär att ELCE kan sända studenter till Etiopien
för utbildning. Vidare kan etiopiska lärare komma
till Eritrea för att undervisa. ELM arbetar intensivt
med att stärka relationerna mellan den lutherska
kyrkan i Etiopien och ELCE.

Jonny Bjuremo
missionssekreterare
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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

Etiopiens Evangelisk Lutherska Kyrka (EELC)
Missionssekreterarens reserapport mars 2018

Addis Abeba
I Addis Abeba blev vi, ELMs ordförande Henrik
Nilsson och Jonny Bjuremo, väl mottagna av EELCs
ordförande qes Mussie Alazar och generalsekreterare
qes Dawit Tuffa. De meddelade att planerna för överläggningarna hade lyckats väl och vi var välkomna
tillsammans med SLEF. Ledarna informerade oss
även om att de nästa dag hade planerat ett besök i
Asella. De önskade att ELMs ordförande skulle få se
något av kyrkans arbete utanför huvudstaden. Det
innebar att kommande dag blev fullbokad.

Asella
Vi reste tidigt mot Asella och såg det mesta av det
arbete som pågår vid kyrkans station. EELCs teologiska utbildning, Lutheran Theological Seminary
(LTS), välkomnade oss och vi hade förmånen att
möta både studenter och lärare. LTS är en välfung-
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erande utbildningsinstitution i EELC. Här får blivande präster och evangelister en god grund i den
evangelisk-lutherska bekännelsen. Det har visat sig
att LTS just i dagens Etiopien har en alldeles särskild betydelse. Det florerar massor av olika så kal�lade kristna läror i landet. EELC har tryck från olika
populära predikanter att förkunna en annan lära än
den traditionella bibliska undervisningen. LTS förbereder ett generationsskifte av ledare eftersom nuvarande rektor qes Mekonnen går i pension inom några
år. Två studenter som tidigare studerat vid LTS, Desta
från Hadiya och Tameru från Dire Dawa, genomgår just nu en högre teologisk utbildning bekostad
av vänner i Finland och Danmark. Dessa två har
kontrakterats för att efter avslutad utbildning ta över
ledarskapet vid LTS. LTS önskar att ELM avsätter
ekonomiska medel för att steg för steg ge Desta och
Tameru möjlighet att komma in i sina uppgifter.
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Henrik Nilsson och Mussie Alazar med ledare och barn på ACYM.

ACYM
Vi besökte även barnhemmet Asella Children
and Youth Ministry (ACYM) som är det andra
projektet i Asella som ELM ger ekonomiskt stöd
till. Här har vi under flera år varit bekymrade och
oroliga utifrån en lång rad olika aspekter. Nu har
ACYM tecknat avtal med Asella stad och verksamheten drivs helt enligt landets lagar och förordningar. Detta är ett måste för en verksamhet
som ACYM. ACYM lyder inte längre under EELC
utan står under EELCs projektorganisation, Lutheran Church in Ethiopia Social and Development
Association (LCE–SDA).
Dess ledare Eyob Bekele har visat stor kompetens
och vilja att samarbeta med ELM.
Både i Kenya och i Etiopien har myndigheterna
infört en ny organisationsform för projekt. Kyrkorna får endast administrera församlingsarbete
medan en separat organisation måste registreras
för projektarbete. Myndigheterna gör detta för att
få bättre kontroll över de pengar som flödar in i
landet. ACYM har nu öppnat fem butiker ut mot
den väg som passerar nedanför området. Här får

ACYM ett gott tillskott i kassan, cirka 2500 SEK
i månaden. Vidare har ACYM anlagt en imponerande stor grönsaksodling med nät som väggar och
tak. Det hindrar apor från att komma in och äta
upp skörden. Detta har varit ett önskemål i flera år.
Det som fortfarande är ett problem är den uteblivna
rekryteringen av fler barn. I nuläget bor det endast
23 barn på ACYM men det finns plats till betydligt
fler. ACYM hävdar att deras ekonomi inte tillåter
fler barn. Sammanfattningsvis har ACYM gjort
stora framsteg under det senaste året men har inte
lycktas rekrytera nya barn.

Överläggningarna i Addis Abeba
Vårt huvudändamål med besöket i Etiopien var att
representera ELM vid de överläggningar som EELC
kallat till. SLEF, ELM och EELC satt ner i två dagar
för att samtala om vår gemensamma historia, nutiden och hur vi hoppas att framtiden kommer att
utformas.
Qes Mekonnen Geremew, rektor vid LTS inledde
med att predika över Psalm 133. Henrik Nilsson hälsade från ELM och läste delar av Matteusevangeliet
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Överläggningar med EELC i Addis Abeba mars 2018.

28. Henrik meddelade omgående att ELM planerar
att skära ner det ekonomiska bidraget till driften av
EELC. Han underströk att ELM gör detta för att
låta EELC bli helt och hållet självständig, samtidigt
som ELM vill fortsätta ge stöd till LTS och ACYM.
Henrik tryckte även på att ELM verkligen önskar
att behålla en god relation till EELC. Henrik meddelade också att styrelsen arbetar med att hitta en
grupp som kan bistå kyrkan i det planerade byggprojektet i Addis Abeba.
EELC underströk att landet ligger vidöppet för
missionsarbete. I dagsläget behövs det många missionärer som går ut med evangeliet. Vidare finns det
ett stort behov av lärare till LTS. I den karismatiska
våg som sköljer över landet med självutnämnda
profeter och apostlar behövs det en sund evangeliskluthersk undervisning. Landet utsätts även för stark
påverkan från islam som mer och mer visar att de
vill ta över landet.
I nuläget är det möjligt för missionärer och volontärer att få visum. Det behövs arbetsvisum för alla
som kommer till Etiopien för att arbeta. Detta gäller även för kortare tid.
EELCs generalsekreterare Dawit Tuffa redogjorde för kyrkans verksamhet. Under 2017 har
kyrkan haft en pastorskonferens. Kyrkan har gett
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stöd till nya församlingar. EELC har ansökt och fått
licens av myndigheterna att arbeta i ytterligare fem
år. EELC driver två teologiska utbildningar, LTS
i Asella och bibelskolan i Damot Bossa. Alla allmänna skolor, förutom i Addis Abeba och Asella,
är överlämnade till andra huvudmän eller stängda.
Kyrkan klarade inte av att driva skolorna.
EELC ligger lågt med byggprojektet i Addis
Abeba i väntan på att ELM presenterar den utlovade projektgruppen. Församlingar lämnar EELC
eftersom det inte finns ekonomiska medel till löner
för de anställda. EELC befinner sig i en komplicerad situation.
Mekonnen framförde ett tack till SLEF och ELM
för allt stöd under de år som har gått. Tack till SLEF
som sänt ut familjen Orori. Mekonnen redogjorde
kort för det arbete som pågår med att skriva en bok
om EELCs historia.
Sedan följde ett intressant samtal om EELCs
ekonomiska situation. Ledarna i EELC menade
att andra kyrkor samlar in betydligt större summor, genom tiondegivande och kollekter, än vad
EELC gör. På frågan vad detta beror på svarade de
att andra kyrkor har ett sedan länge utarbetat system för givande vilket saknas i EELC. Det framkom
även att missionärer uppenbarligen sagt att allt eko-
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nomiskt stöd ska komma från Sverige. EELC har
historiskt sett alltid litat på att ELM ger stöd till det
som EELC behöver.
I nuläget får huvudkontoret i EELC låna från
den rika församlingen i Addis Abeba. Mekonnen
föreslog att EELC bör bjuda in ledare från andra
kyrkor för att få veta hur de har fått igång givandet. Samtidigt bör EELC lära av de framgångsrika
synoderna i syd.
Ledarna i EELC konstaterade att om ELM gör
allvar av sina planer på att dra ner bidraget till
huvudkontoret kommer EELC att läggas ner. Detta
innebär att om huvudkontoret och kyrkan upphör
att existera kommer även projekten att upphöra. En
tillfällig lösning kan vara att huvudkontoret drar av
en högre andel från alla projekten än i nuläget.
LCE–SDA presenterade de olika projekt som
just nu pågår ute i landet. Ledare för denna verksamhet är Eyob Bekele. LCE-SDA har 42 personer
anställda i de tio projekt som bedrivs inom ramen
för det så kallade Compassion. Hela 2156 barn nås
direkt av hjälp och med deras anhöriga inräknade
når projektet 12 562 personer. Under en tidsperiod
av tio år har 1250 personer döpts och 667 övergått
till EELC varav flertalet tidigare varit muslimer.
LCE-SDA ser människor växa på olika sätt. Målet
är att leda människor till Jesus. Även barnhemmet
ACYM i Asella och kliniken i Qersa lyder numera
under LCE-SDA.
Göran Stenlund, missionsledare i SLEF, tog upp
ämnet kommunikation. Han menade att EELC
borde arbeta aktivt med att förbättra sin kommunikation med utlandet. EELC svarade att de saknar den tekniska utrustning som behövs. I nuläget
saknar de internetuppkoppling vid huvudkontoret
och tvingas därför att sitta på så kallade internet-

caféer. LCE-SDA lovade att bistå ledarna i EELC
med uppkoppling och även med direkt kommunikation. Vidare underströk Stenlund vikten av att
EELC aktivt ser till att efterträdare till Mekonnen
som rektor vid LTS utses. LTS är en viktig motor
i arbetet i EELC. ELM är välkommen att sända
korttidsmissionärer. EELC utreder just nu var dessa
insatser ska sättas in.

ELMs årsmöte 2018
ELMs årsmöte 2018 beslutade att genomföra dramatiska neddragningar av det ekonomiska bidraget från ELM till EELCs huvudkontor. Under
flera år har summan varit omkring 200 000 SEK
men 2019 blir det endast 100 000 SEK. EELC har
meddelat att detta kan innebära att kyrkan tvingas
stänga sitt huvudkontor i Addis Abeba. I sämsta fall
kommer även kyrkan att förlora sin licens att driva
verksamhet. ELM genomför denna neddragning,
inte i första hand på grund av brist på ekonomiska
medel, utan för att göra EELC självständig och ekonomiskt självbärande. ELM vill förmedla kunskap
om förvaltarskap. ELM anser att rätt och bibliskt
förvaltarskap kommer att hjälpa kyrkan vidare in i
framtiden. ELM kommer att göra noggranna och
regelbundna utvärderingar av detta nya steg i samarbetet med EELC.
ELM planerar att stärka stödet till den teologiska
utbildningen LTS och barnhemmet ACYM.

Jonny Bjuremo
missionssekreterare
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Asella Children and Youth Ministry (ACYM)
”Nåd och frid till er från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus.” (Gal. 1:3)

B

arnhemmet Asella Children and Youth Ministry
(ACYM) har i nuläget 18 barn inskrivna, tio
pojkar och åtta flickor. ACYM har elva personer
anställda som utför följande uppgifter: en föreståndare, en kassör, två husmödrar, tre kockar, två vakter, en boskapsskötare, en trädgårdsmästare.
De inskrivna barn som bor på ACYM får mat
tre gånger om dagen. ACYM står för skolmaterial,
sjukvård, särskild omvårdnad för flickor samt erbjuder kristen undervisning.
Alla inskrivna barn har klarat av steget upp till
högre klasser. De flesta har uppvisat hög nivå i studierna.
ACYM strävar efter att hitta inkomstbringande projekt. De butiker som byggts i anslutning
till intilliggande gata hyrs nu ut till affärsidkare.
Djur och trädgård ger välbehövliga inkomster till
ACYM. Barnhemmet lyder nu helt under Lutheran
Church in Ethiopia Social and Development Association (LCE-SDA) och har på så sätt förbättrat sin
organisation.
ACYM har mottagit betydande donationer från
Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland
(SLEF) via missionärerna Evans och Heidi Orori.
Fem flickor och tre pojkar sjunger i församlingens
barnkör. Vidare har nio barn blivit inskrivna i konfirmationsklasser.
Julfirandet 2018 blev en stor glädjefest på grund
av ett extra bidrag från ELM på 10 000 SEK. För
dessa pengar inköptes nya kläder och skor. Vidare
fick barnen extra god julmat. ACYM tackar så hjärtligt för denna gåva. Må Gud välsigna ELM.

Utmaningar och tacksamhet
Myndigheterna ställer högre och högre krav på
verksamhetens kvalité. ACYM har fått kritik
för att barnen inte får ett mellanmål varje dag.
De anställda har betydligt lägre lön än liknande
anställda i andra verksamheter. Det är därför lätt
att deras motivation minskar. ACYM önskar
erbjuda sin personal utbildning och kompetenshöjande aktiviteter.
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Kassör och föreståndare på ACYM.

ACYM vill rikta ett stort tack till ELM och SLEF
för det stöd som årligen kommer till barnhemmet. Tack kära bröder och systrar. SLEF sponsrade
ACYM med möbler till kontoret och även en spis
till vår biogasanläggning.
ACYM har anställt en kassör för att sköta det
ekonomiska på lokalplanet. Huvudansvaret ligger
fortfarande hos LCE-SDA. ACYM levererar regelbundet kvartalsrapporter till LCE-SDA-kontoret i
Addis Abeba. Barnens närvaro och inskrivning vid
barnhemmet kontrolleras av det lokala ledarskapet.
Vidare är det viktigt att barnens hälsa regelbundet
kontrolleras. Stadens läkare konsulteras för att se
till barnen. ACYM använder även kuratorer för att
samtala med barnen. Dessa insatser har förbättrat
barnens trivsel.
ACYM har uppnått goda resultat genom god
organisation och givande samarbete med EELCs
personal.
ACYM riktar ett stort tack till ELM som ständigt
ger stöd och uppmuntran.

Eyob Bekele
Ledare för LCE-SDA
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Henrik Nilsson med ledare och studenter vid LTS.

Lutheran Theological Seminary i Asella (LTS)

L

utheran Theological Seminary (LTS) är nu inne
på det sista året av tre för nuvarande studentgrupp som består av nio personer.
LTS bedriver tre års teologisk utbildning för
potentiella pastorer och evangelister för tjänst i
Guds rike genom att träna och utbilda unga män
från Konso Akaleyesus Church (fristående luthersk
kyrka i södra delen av Etiopien), Kamba- och Arsisynoderna i EELC.
Under treårsperioden har LTS haft både permanenta lärare och korttidslärare som undervisat.
Pastor Jan-Erik Sandström från Finland är en av de
lärare som rest hit tre gånger för att undervisa på
LTS under de senaste tre åren. Hans fru Marianne
följde med vid två tillfällen för att bidra i undervisningen. Vi är tacksamma för deras insats. Pastor
David Appell fanns också med oss för första gången
under hösten 2018. Han kommer tillbaka i juni
2019 för att erbjuda en kortkurs och delta i examen
som kommer att äga rum den 22 juni 2019. Vi hoppas att han även kommer att fortsätta att hjälpa oss
i framtiden. Vi är tacksamma för vad han har betytt
för framgången i vårt arbete.
Pastor Evans Orori och hans fru Heidi, från
Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland
(SLEF) är missionärer och personal som har arbetat
med oss de senaste tre åren. Förutom undervisning
vid LTS var Evans villig att erbjuda utbildning i

den lutherska läran och engelska språket till ungdomarna i vår församling. Heidi har huvudsakligen
arbetat med att renovera vårt kapell och ansvara för
planeringen av nattvardsgudstjänsterna vid LTS,
lära oss hur man spelar musikinstrument, organiserat en barnkör och införskaffat läkemedel till
EELCs klinik i Qersa.
Härmed uttrycker jag min höga uppskattning
och tacksamhet för Heidis och Evans välsignade
insats i församlingen och vid LTS.
För att genomföra kursen vid LTS beviljades ekonomiskt stöd från ELM och SLEF.
Vi uppskattar verkligen stödet från de båda
missionsorganisationerna och uttrycker vårt hjärtliga tack.
Våra nuvarande studenter kommer att slutföra
sina studier i juni 2019 och återvända till sina respektive platser och församlingar. I septemberoktober 2019 kommer vi att rekrytera en ny grupp
studenter för tre års teologiska studier. Vi ber därför
om förbön och stöd även i framtiden så att vi kan
fortsätta träna nästa generation för
tjänst i Guds rike.

Mekonnen Geremew
rektor LTS, EELC
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Kenya
Samarbetskyrka:

Evangelisk-lutherska kyrkan i Kenya
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
E-post: blemosi@yahoo.com
Telefon: 00254 720 478 141

Bethesda Children Ministry

P.O. Box 2006, Nakuru 20 100, Kenya
Direktor
Danvas Nyakundi
E-post: nyakundidan71@gmail.com
Telefon: 00254 722 802 179
Läs mer på: http://fadder.elmbv.se
https://www.facebook.com/Kids-In-NeeD-269280303142587
Missionär
Kerstin Nilsson
P.O. Box 23, Chesinende 20 217, via Kericho
Kenya
E-post: kerstin.nilsson@elmbv.se
Telefon: 00254 722 582 558

Evangelisk-lutherska kyrkan i Kenya (ELCK)
Missionssekreterarens reserapport mars 2018.

D

et var en stor förmån att resa till Afrika tillsammans med ELMs ordförande Henrik Nilsson.
Vi inledde vårt besök med att tillbringa fyra dagar
på Rondo retreatcenter tillsammans med missionärer och missionsledning från Svenska Lutherska
Evangeliföreningen i Finland (SLEF). Henrik och
jag medverkade med bibelstudier och vid gudstjänst. Rondo erbjöd en välbehaglig vila och andlig
påfyllning. Det var en perfekt start för vår missionär
Kerstin Nilsson som påbörjat en ny fyraårsperiod.

Rundtur
Följande måndag och tisdag fylldes med långa
resor och besök i Kisumu, Matongo, Chesinende,
Nakuru och tillbaka till Kisumu. Det var värdefullt
för Henrik att se Neema Lutheran College (NLC)
som utbildningsinstitutionen på Matongo numera
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heter. Både rektor Tom Omolo och studierektor
Timothy Hamilton tog emot oss med stor generositet. NLC verkar fungera på ett utmärkt sätt och
den kenyanska ledningen innehar en stor och tydlig kompetens. NLC har studenter från Uganda,
Sudan, Syd-Sudan, Etiopien, med flera afrikanska
länder. NLC erbjuder både en diplom- och teologiekandidat examen. NLC driver även en utbildning för kvinnor som studerar till diakoner och här
erbjuds två steg för att öka deras kompetens.
Vi reste vidare och kom till Kerstins bostad på
Chesinende där vi övernattade. Kerstin har inte haft
rinnande vatten på ett drygt år i sitt hus som hon
hyr av stationen.
I övrigt verkar Kerstin må bra och hon ser fram
emot en ny period som freds- och försoningskoordinator inom ELCK. Det nuvarande läget med ny
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Missionärsreatret Rondo. Jonny Bjuremo ELM, Henrik Nilsson ELM, Ingrid Mutai SLEF, Brita Jern SLEF, Kerstin Nilsson ELM/SLEF,
Mona och Alf Wallin SLEF, Rut Åbacka SLEF, Göran Stenlund SLEF

tf. ärkebiskop och öppna fredssamtal mellan kyrkans olika grupper innebär ett helt annat utgångsläge för Kerstin. Kerstin har fått inbjudan att delta i
det konkreta arbetet för försoning i ELCK. Kyrkan
har valt sex personer, tre från oppositionen och tre
från den grupp som ansetts lojala med huvudkontoret, till att konkret arbeta fram en plan för en full
återförening. Det var glädjande att lyssna till flera
vittnesbörd om att ELCK nu tydligt och konkret
arbetar för att samlas till en enhet.

BCM
Efter en natt på Chesinende reste vi vidare mot
Nakuru. Målet med denna resa var att besöka barnhemmet Bethesda Children Ministry (BCM). Vi
blev varmt mottagna av Danvas Nyakundi, Lucy
Kirui, Elisabeth Gwako och alla andra anställda.
Det var extra givande att komma till BCM mitt i
deras vardag och ta del av deras aktiviteter. De pojkar som bor permanent på BCM var i sina respektive skolor men området var trots det fullt av liv
och rörelse. BCM har i dagarna rekryterat fyra nya
pojkar från Nakuru. De uppträdde lite avvaktande
och tiggde pengar och mat. Dessa fyra satt i ett eget
klassrum för att förberedas inför kommande skolgång. I övrigt fanns det omkring 70 andra barn på

BCM. Dessa kommer från ett närliggande slumområde och de kommer till BCM varje dag för att
gå i skola. BCM driver numera fyra klasser och har
som mål att inom en snar framtid erbjuda en fullt
utbyggd grundskola med klass 1–8. Nya lärare har
anställts för att klara av det tryck som finns med
ständigt nya elever. BCM ser här en framtida
inkomstkälla genom att ta in barn från familjer som
har råd att betala. I nuläget har BCM en mycket
ansträngd ekonomi eftersom de är i en fas av investering och framtidsplanering. Det är ett under av
stora mått om BCM klarar av denna nysatsning
samtidigt som de driver gatubarnsprojektet. ELM
har genom BCM fått ansvar för många barn och
detta bör ständigt lyftas fram i missionsinformationen. Här har ELM ett konkret uppdrag där diakoni och undervisning i kristen tro går hand i hand.
Henrik och jag fick möjlighet att hälsa offentligt på
alla barnen och de anställda. Sedan hastade vi vidare
mot Kisumu.

Tf. ärkebiskop Joseph Ochola
I Kisumu hade vi avtalat träff med ELCKs tf. ärkebiskop Joseph Ochola. Han tog emot på sitt stiftskontor i Sjöstiftet i Kisumu. Han är fortfarande
biskop i detta stift men räknar med att någon annan
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Besök hos Joseph Ochola i Kisumu.

Högmässa vid ELMs årskonferens på Solängskolan. Joseph
Ochola, Kenya, Simon Gebrekristos, Eritrea och Mats Giselsson

kommer att ta över efter att han har installerats som
ärkebiskop i ELCK. Det val som egentligen skulle
hållas omgående drar ut på tiden eftersom det fortfarande är en del anmälningar till domstol som lägger hinder i vägen. Under vår tid i Kenya fick vi
veta att en av de hårdaste motståndarna till ELCK
nu svängt och tagit tillbaka sina anklagelser. Vidare
hade denna person bett om förlåtelse och önskar
nu uppriktigt komma tillbaka till ELCK. Flera personer ansåg att detta var ett enda stort Guds under.
Det var glädjande att höra hur Ochola talade
positivt om sin vän Thomas Asiago, som räknas
som ledare för oppositionen. Enligt Ochola har
de aldrig haft någon konflikt och nu planeras en
träff med Thomas Asiago. Det är alltid välsignat att
samtala med Ochola eftersom han ständigt kommer tillbaka till Guds nåd och hjälp som den enda
möjligheten för oss människor att uppnå fred.

dare Danvas Nyakundi med som gäster. Det är en
stor välsignelse att ha gäster på plats när många av
ELMs medlemmar samlas. ELCKs företrädare hade
givande samtal med gästerna från Eritrea. Här längtar ELM efter en fördjupad relation som inom kort
kommer att resultera i konkreta projekt. Ärkebiskop Ochola underströk vid flera tillfällen att han
var oerhört glad över att besöka Sverige. Hans förståelse för den kyrkliga strukturen och den svenska
situationen klarnade. ELM står i stor tacksamhet
till ELCK som nu fullständigt öppnat arbetsmöjligheterna för missionär Kerstin Nilsson.

ELCK-besök i Sverige
Vid ELMs årskonferens på Strandhem/Solängskolan i juni fanns Joseph Ochola och BCMs förestån-
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Jonny Bjuremo
missionssekreterare
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Besök hos barn på BCM i Nakuru.

Bethesda Children Ministry (BCM), Nakuru

Å

ret började i positiv anda och alla ansvariga tog
sitt ansvar för barnen i de två huvudgrenarna
vid BCM, rehabilitering och förebyggande program.
Det förebyggande programmet har 13 anställda.
BCM har sex lärare som undervisar i årskurserna
1–4 med totalt 80 barn. Dessa barn kommer från
Sobea som är ett slumområde där det finns många
barn som behöver vård och skydd. På internatet
bor det 28 pojkar. Två pojkar som ingår i BCMs
program studerar på annan ort. BCM tog hand om
totalt 138 barn under 2018.
Enligt den finansiella rapporten var vårt totala
bidrag 2018 från ELM 147 000 SEK. Bidrag från
andra utländska gåvogivare var 68 000 SEK, bland
annat från Örkelljunga pastorat.
Andra inkomstkällor var privata donationer till
det förebyggande programmet 9400 SEK, försäljning av hantverk 500 SEK, odlade produkter 5600
SEK och hyra från gästhuset 4700 SEK.
Kostnaderna för år 2018 var 248 000 SEK varav
lönerna för anställda är högre än föregående år eftersom BCM anställde flera lärare. Kostnaderna för
varor och tjänster har tredubblats på grund av ökad

inflation i landet. Lägg därtill att antalet barn hela
tiden blir fler.
BCM har försökt att introducera ett donationsprogram till stöd för lunch och te till barnen från
vänner i landet.
ELM är vår främsta partner och har tagit en
ledande roll när det gäller att ge ekonomiskt stöd
och stå med i förbön för att uppnå våra mål. BCM
uppskattar det ekonomiska bidraget som skickats
via huvudkontoret för den evangelisk-lutherska
kyrkan i Kenya (ELCK).
Huvudkontoret för ELCK drar av 10% i administrationskostnad och ELM har minskat bidraget
med 15% 2018. (2019 ökar bidraget från ELM.)
Detta har påverkat vår löpande budget under det
här budgetåret. Det har gjort att vi har tvingats
minska utgifterna genom att avstå från några aktiviteter tillfälligt, till exempel uppföljning av verksamheten och personalutbildning.
BCM har trots detta sett stor framgång och har
lyckats fortsätta, allt genom Guds nåd och böner.
Lokala givare gav matvaror, kläder och pengar för
att hjälpa barnen. BCM välkomnade tio volontärer
från Sverige under sommaren 2018 och det var en
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stor välsignelse för oss. Vi kunde också ha ett framgångsrikt och inspirerande pojkläger där 42 pojkar
deltog tillsammans med alla medarbetare, pastorer
från ELCK samt chef och biträdande chef från det
politiska lokala ledarskapet. Rakel Smetana, en av
BCMs grundare, fanns med vid detta tillfälle till
allas stora glädje. Vi tackar ELM för det ekonomiska
stödet och för att lägret blev så framgångsrikt. Vårt
uppriktiga tack går också till Örkelljunga pastorat
för den donation som de ger till BCM varje år. Gud
välsigne alla våra givare både lokalt och utomlands.

Utmaningar
BCM står inför ett växande arbete för stöd åt samhällets utsatta och svaga. Det är inte en vinstgivande
verksamhet utan en verksamhet som ständigt är
beroende av bidrag.
Vi vädjar ödmjukt om mer stöd för att kunna
utöka och hjälpa fler utsatta barn som vill förverkliga sina drömmar. Kraven ökar från den kenyanska
regeringen att ett barn borde stödjas tills det är över

18 år. I nuläget kan BCM bara stödja barnen till
klass 8 och det strider mot barns rättigheter. Det är
vår önskan att skapa ett program som kan ta hand
om dem som vill slutföra sin grundutbildning så
att de kan gå vidare till gymnasieutbildning och
yrkesutbildning. Risken är annars överhängande
att de vänder tillbaka till sitt tidigare destruktiva
liv på gatan. Under 2019 kommer fem pojkar att
gå i gymnasieskolan medan fyra andra pojkar inte
har någon som kan betala skolavgifter eftersom de
kommer från mycket fattig bakgrund. De tillhör vår
familj och vi ber och hoppas att vi kan hitta resurser
för att stödja dessa pojkar.

Lucy Kirui
Ordförande för BCM

Rapport från Kerstin Nilsson

I

början av mars 2018 påbörjade jag en ny arbetsperiod i Kenya efter tre månaders uppehåll med en
bra retreat med debriefing i Frankrike och en god
tid hemma i Sverige.
Det tar ofta lite tid att landa på nytt när man varit
borta, men när första tiden är över så undrar man
om man alls varit härifrån. Lite mjukstart blev det
eftersom vi hade vår missionärsretreat redan två
dagar efter ankomsten till Kenya.
Freds- och försoningsarbetet genom Lutheran
Healing Spring Ministries (LHSM) fortsätter, vissa
perioder mera intensivt, andra lugnare. I april hade
vi en samling med undervisarträning för några
evangelister som inte var med på motsvarande kurs
2017. Några av dem är aktiva och många säger att de
använder materialet i sin undervisning i församlingarna. Vi har försökt att också använda dessa undervisare i workshopar som vi planerat från LHSM. De
tillfällena har dock varit ganska få. Vi fick däremot
många förfrågningar om att undervisa om fred och
försoning vid olika synoder (andliga stormöten) i
november och december. Jag har räknat ihop att
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vi har haft undervisning på mer än femton olika
platser. På en del platser har vi fått två till tre timmar men oftast har det handlat om entimmes pass.
Arbetet i vårt team har stärkts genom att Way of
Peace i oktober inbjöd till en veckas vidareutbildning för några av våra undervisare. De har nu fått
en grundkurs för att kunna hålla undervisarträning.
Vi har också under året planerat för en kort kurs om
strategisk planering. Tanken är att vi ska lära om
och samtidigt göra en plan för vårt arbete. Tyvärr
lyckades inte det 2018 men vi hoppas fortfarande
att det ska komma till stånd.
I september blev jag inbjuden till Nordvästra stiftets årsmöte. Det blev ett bra tillfälle för mig som
fredskoordinator i Evangelisk-lutherska kyrkan i
Kenya (ELCK) att komma i kontakt med personer från platser där fredsarbete efterfrågas. Vi har
nu lyckats koppla ihop representanter för området
kring Mount Elgon i västra Kenya med vår systerorganisation Way of Peace. I början av 2019 kan förhoppningsvis några workshopar med Healing the
Wounds of Ethnic Conflicts (HWEC) hållas där.
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Och vi hoppas att planer på en workshop i området
där pokot- och turkanafolken gränsar till varandra
ska kunna bli verklighet i april 2019. I dessa områden är fokus framför allt på etniska konflikter och
riktat utåt mot befolkningen på dessa platser till
skillnad från de platser där vi undervisat på synoder
och där kyrkans eget folk varit målgrupp.
Försoningsprocessen inom ELCK fortgår och i
maj blev jag inbjuden att delta som observatör för
ELMs räkning vid en samling för alla biskoparna.
Det gav mig lite inblick i vad som händer i processen. Jag fick också mera kontakt med ELCKs ledare
för projekt och utveckling, Afram Pete. Freds- och
försoningsarbetet räknas in under den avdelningen
även om försoningsprocessen leds framför allt av tf.
ärkebiskop Ochola. Redan i mars hölls en samling
där Ad-hoc Reconciliation Committee, representanter för kyrkans styrelse, ELCKs huvudkontor
och för Missionsprovinsen var med. Biskopssamlingen var ett led i den plan som då gjordes upp.
I juli hölls ytterligare en samling med Ad-hockommittén och biskoparna. Man kom överens om
att arbeta för att de olika rättsprocesser som pågick
skulle dras tillbaka, att beslutet om avkragning av
präster och biskopar skulle hävas och att en offentlig försoningssamling skulle hållas. Likaså fick de
stift som har två ledarskap i uppdrag att diskutera
hur man ska kunna arbeta tillsammans framöver.
Under hösten drogs domstolsprocesserna tillbaka.
Ett beslut om att häva avkragningarna dröjde och
det gjorde att det ifrågasattes om viljan till försoning verkligen fanns. Kyrkans styrelse höll ett sammanträde i december men jag är ännu inte klar över
vad som faktiskt bestämdes. Och någon offentlig
samling har inte hållits.

I slutet av september höll vi (LHSM) en HWECworkshop för prästerna i Nyamira stift. Detta är en
tanke vi haft länge och nu blev det äntligen av. Av
de 21 prästerna var 14 närvarande, inklusive de två
biskoparna. Samtal fördes mellan prästerna själva
hur ledarfrågan ska lösas men ännu har vi två ledarskap i Nyamira stift.
En för mig viktig fråga har varit den om kyrkans
kalender. Under ett antal år har kyrkans huvudledning gett ut en kalender och oppositionen en
egen eller någon gång två olika. Efter lång väntan
och genom att utesluta namn på ledarna i stiften
kom så äntligen en gemensam kalender i mitten av
december.
Ett år går så fort, periodvis tycker jag att jag inte
får något gjort. Och sedan kommer en intensiv
period då den ena aktiviteten avlöser den andra. Jag
trivs när det händer lite men det går ibland ut över
uppgifter som inte har definitiva datum och tider
då det ska göras, som redovisning av utgifter och
rapportskrivning av olika slag!
Så går en dag än från vår tid och kommer inte mer
… Men du förbliver den du var, o Herre full av nåd.
Det är välsignat att få vila i Herrens händer i både
de aktiva, intensiva dagarna och de dagar då det
går trögt.

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

Samarbetskyrka:

Iglesia Evangélica Luterana de Chiclayo (IELCH)
President
Julia Isabel Uriarte Martínez, kontakt via MLS
Missionärer
Steffen Baagø Madsen, steffen@elm.dk
Lisa Unosson, lisa.unosson@elmbv.se
Hjalmar Unosson, hjalmar.unosson@elmbv.se
Håkan Ekström, hakan.ekstrom@elmbv.se
Sinnika Ekström, sinnika.ekstrom@elmbv.se

Samarbetande organisationer i Peru:

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

Evangelisk-lutherska kyrkan i Chiclayo (IELCH)
Missionsarbetet i Chiclayo
Den 17 februari 2018 höll den evangelisk-lutherska
kyrkan i Chiclayo (IELCH) sitt årsmöte med tillhörande nyval då följande personer valdes att leda
kyrkans arbete under det kommande verksamhetsåret: Ordförande Isabel Uriarte, vice ordförande
Pastor José Luís Córdova (även kallad ”Pepe”), kaplan Emanuel Delgado, sekreterare Mariela Bensus
och kassör Susi Llontop. Under året bedrevs församlingsarbete i de tre församlingarna i Las Lomas.
Las Brisas och San Antonio. Arbetet i församlingen
i Las Lomas gick lite på sparlåga eftersom deras
pastor Harold Llontop under större delen av året
befann sig i Arequipa i södra Peru för att studera
teologi på Setela, ett teologiskt seminarium som
drivs av Norsk Luthersk Misjonsamband. Under
året bedrevs också evangeliserande arbete i byn Luya
utanför San Antonio med gudstjänster, bibelstu-
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dium och kvinnogrupp. Delar av året arrangerades
bibelstudium i stadsdelen Cerropón, den plats där
kyrkan tidigare försökt starta en församling.
Under ett par års tid har kyrkan och missionen
haft en pågående dialog gällande hur kyrkan ska
kunna avlöna sina pastorer. Kyrkan har 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. Kyrkan klarar inte av att själv
avlöna sina pastorer i dagsläget utan behöver ELMs
hjälp som en ”språngbräda” som de uttryckte det
själva. Parallellt vill de jobba för att öka det egna
givandet och lokala inkomster. En projektplan har
tagits fram i samråd mellan kyrkan och ELM och
projektet sjösattes i april 2018. Kyrkans tre pastorer har nu femtioprocentiga anställningar i kyrkan.
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Steffen, Kate och Lea Madsen tillsammans med volontärerna Sofia Grahn, Mathias Lanting och Marlene Møller Holm.

Projektplanen kommer att revideras och utvärderas
kontinuerligt.
Under årets första fem månader befann sig Jan
Ulrik och Ann-Charlotte Smetana i Chiclayo tillsammans med sina barn Cornelia, Filip och Ella i
Chiclayo. (Deras äldste son Adam studerade på gymnasium i Sverige). Jan Ulriks och Ann-Charlottes
huvuduppgift var att tillsammans med församlingen
i San Antonio nå ut med evangeliet i byn Luya, men
de fick också göra en stor insats på andra områden.
Jan Ulrik arbetade som missionens representant samt
med kurser för kyrkans pastorer och predikanter.
Ann-Charlotte jobbade som missionens kassör och
med ledarträning för kyrkans barn och ungdomsledare samt med student- och ungdomsarbete.

Evangeliserande barn och
ungdomsläger
I Peru är det sommarlov under månaderna januari–
mars. Under februari månad arrangerades evangeliserande sommarläger i de olika församlingarna. Det
är en tradition att arrangera dessa under barnens
sommarlov och flera hundra barn fick även detta år
ta del av både bibelundervisning och gemenskap. Vi
ber om att evangeliet ska få slå rot i barnens hjärtan
och bära frukt.

Evangeliserande barnläger i San Antonio.

Under året arrangerades också ett par gemensamma ungdomsläger för ungdomar från de olika
församlingarna och även från Piura. Ann-Charlotte
bloggar: Den 23–24 februari anordnades ett läger för
ungdomarna i kyrkan, som också var tänkt att vara
evangeliserande. Jag och några ungdomar från de olika
kyrkorna planerade tillsammans programmet. Temat
var ”Quien soy – mi identidad en Cristo” (Vem är
jag – min identitet i Kristus). Pastor José Luis (Pepe)
Cordova och David Odar (en ung predikant i kyrkan)
undervisade. Det blev en fantastisk helg med otroligt
bra undervisning och härlig gemenskap. Det är lite
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Studengruppen i Chiclayo i den lokal ELM hyr i staden.

svårt att samla ungdomar till läger, eftersom många
pluggar även under loven och de äldre jobbar, men vi
var ändå ett trettiotal som övernattade på den enkla
lägergården. En liten anekdot är att vi, fulla av förväntan, steg upp vid femtiden för att kunna njuta av
soluppgången på stranden. Vi blev något snopna när vi
insåg att solen gick upp bakom husen istället. Det blev
ingen vacker soluppgång, dock morgonbön och gemenskapslekar innan vi gick för att äta frukost. Lägret blev
väldigt uppskattat och det var fint att höra ungdomarnas vittnesbörd om vad helgen betytt för dem.

Lokal i Chiclayo centrum
Undervisning och ledarträning har varit lite extra
i fokus de senaste åren i vårt missionsarbete i Peru
och här har våra missionärer fått göra en viktig
insats. Jan Ulrik bloggar: Det allra mest glädjande
ur arbetssynpunkt är 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,
till exempel över ämnena att predika lag och evangelium, man och kvinna i tjänst för Guds rike, de
andliga gåvorna. Dessa kurser har tre fokus: Förkunnelse, 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 dem.
Familjen Smetana fick chansen att hyra lägenheten i bottenvåningen i sitt hus i Chiclayo centrum
för detta ändamål. Under våren 2018 beslutade
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vi att även i fortsättningen hyra lokalen. Lokalen
används nu flitigt både för kurser och utbildningar
och olika möten och samlingar med kyrkans styrelse och pastorsråd. Det är glädjande att kyrkan
håller igång med utbildning och ledarträning och
att de fortsätter att ha gemensamma aktiviteter
mellan församlingarna. Kyrkan behöver arbeta
för större enhet och vår lokal i centrum är viktig i
denna process. Lokalen ligger centralt i staden och
i förhållande till de olika församlingarna samt är
en neutral plats.
I lokalen bedrivs också det studentarbete som
pågått de senaste två åren i Chiclayo. Syftet med
studentarbetet är att stärka gemenskapen med
kyrkans ungdomar samt att nå ut med evangeliet.
Gruppen träffas en gång i veckan. Under våren
2018 fick Ann-Charlotte arbeta med denna grupp.
Under hösten har kyrkan drivit verksamheten på
egen hand eftersom inga missionärer har funnits
i Chiclayo. Kyrkan har inte resurser att ha engelskundervisning men de kallar det ”Coffee game”.
Kvällarna består av ett enkelt fika, bordsspel och
gemenskap och en så andakt.

Missionärer avslutar sitt uppdrag
I juni åkte familjen Smetana till Sverige efter avslutat uppdrag i Peru. Jan Ulrik bloggar: Nu är vårt
missionsuppdrag i Chiclayo avslutat. På flygplanet
från Lima kom jag att läsa och fundera över Paulus
avsked av de äldste i Efesus och på hans hemresa till
Jerusalem, (Apg. 20–21): ”När Paulus hade sagt detta,
föll han på knä och bad tillsammans med dem alla.
De brast alla i gråt och föll honom om halsen och kysste honom. Det som smärtade dem mest var att han
hade sagt, att de inte mer skulle se hans ansikte. Så
följde de honom till skeppet.” (20:36–38) ”Men när
dagarna hade gått bröt vi upp och fortsatte resan.
Alla, också kvinnor och barn, följde med oss ända tills
vi kom ut ur staden, och på stranden böjde vi knä och
bad. Sedan tog vi farväl av varandra och steg ombord
på skeppet, och de vände hem till sitt.” (21:5–6) Så
kom vi till Jerusalem, och bröderna tog emot oss med
glädje. Nästa dag gick Paulus tillsammans med de
andra till Jakob, dit också alla de äldste kom. Sedan
han hade hälsat dem berättade han utförligt om allt
det som Gud hade gjort genom hans tjänst bland hedningarna.” (21:17–19).
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Janne, Annis, Cornelia, Filip och Ella Smetana på väg hem från Peru.

En missionär måste ta smärtsamma avsked av dem
han måste lämna men det blir också kära återseenden
när han kommer hem. Så var också vi verkligen ledsna
när vi måste ta avsked av våra vänner som i lördags
kväll följde oss till bussen som skulle ta oss till Lima.
De sista veckorna var hektiska för oss, att packa ner
och dokumentera alla missionens ägodelar, packa ihop
våra egna saker och också på ett bra sätt avsluta våra
tjänster, gjorde att jag inte var riktigt förberedd på hur
det skulle kännas att lämna det liv vi lärt oss att tycka
om, tjänsten som kändes alltmera meningsfull och inte
minst de bröder vi lärt oss att älska. Våra bröder och
systrar i Chiclayo har tagit emot oss på ett fantastiskt
sätt. De tog också avsked på ett lika fint sätt. Man
ordnade avskedsfest för oss både i församlingarna i Las
Brisas, i San Antonio och i Luya. Kvällen innan vi
åkte kom församlingen i Piura hem till oss och vi hade
grillkväll tillsammans. Även engelskagruppen, där

Annis undervisat, gjorde en särskild stund för avsked.
Det gjorde också den teologiska kursen där jag deltagit. Kyrkans styrelse tog också avsked. Detta gjorde att
den sista tiden i Chiclayo blev jättefin för oss och det
känns så värdefullt att vi fick ta ordentligt avsked av
alla. Även om vi nu åker hem så bär vi alltid bröderna
och arbetet i Peru i våra hjärtan och med tacksamhet
i bön till Gud.
Familjen Smetana landade i Sverige den 9 juni.
Därefter följde en efteranställning på knappt fyra
månader för vila och återhämtning och enstaka
informationsuppdrag. De medverkade bland annat
vid ELM Syds sommarmöte i Kristianstad, på Fridhems sommarläger i Vännäs och vid Roseniuskyrkans föreningshelg i Stockholm. Vi är tacksamma
för att familjen Smetana ställde sig till Herrens förfogande och gläds åt att se hur Gud fick använda
dem och deras gåvor i missionsarbetet i Peru.
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Hjalmar, Lisa, Erik och Annelie Unosson vid Annelies dop i Arequipa.

Nya missionärer och nytt fokus
I Peru är familjen och släkten viktiga för individen. Man slås av de starka familjeband som finns.
Samtidigt 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. Kyrkan erkänner utmaningarna med brustna familjer
och ser hur detta påverkar kyrkan och missionsarbetet negativt. Församlingarna består av många
ensamma kvinnor vars män inte är intresserade
av att komma till kyrkan. Många kvinnor har det
väldigt svårt. Några enskilda insatser har gjorts
från kyrkans sida för att arbeta med äktenskap och
familjer. Parallellt med detta har tanken väckts på
hur vi som missionsorganisation kan stötta kyrkan
i detta. Som ett konkret bönesvar på detta ställde
sig Lisa och Hjalmar Unosson tillgängliga för ett
femårsuppdrag i Peru. Lisa är psykolog och Hjalmar socionom och familjeterapeut och tillsammans bär de på kallet att arbeta med kristet familjearbete. Strax efter påsk reste Hjalmar och Lisa till
Peru tillsammans med deras treårige son Erik. De
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fick några introduktionsdagar i Chiclayo tillsammans med familjen Smetana innan de bosatte sig
i Arequipa i södra Peru för att studera språk och
kultur på det kristna språkinstitutet ABC. Den 25
juni fick familjen tillökning då lilla Anneli kom till
världen. Allt gick bra och Anneli döptes den 2 september. Familjen Unosson var bosatta i Arequipa
under resterande del av 2018.
Lisa och Hjalmar summerar året så här: Lovad
är Herren! Dag efter dag bär han oss, Gud är vår
frälsning. (Ps. 68:20) Detta bibelord kan stå som
överskrift för vårt år 2018 som gett oss erfarenheter
av hur Herren går med och ger oss det vi behöver för
varje tid och tillfälle. Det är fantastiskt att få se och
erfara hur Gud bryr sig om oss och sänder människor
i vår väg när vi behöver det. Med det sagt har det
också varit ett kämpigt år då vi hela tiden varit på
väg, varit i ständig förberedelse inför nästa steg och
levt med en stor portion ovisshet. Den 22 januari började vår anställning för ELM och en sex veckor lång
kurs på Församlingsfakulteten i Göteborg med Rune
Imberg som kursledare. Det kändes fint att ha Rune
som lärare eftersom han känner båda våra familjer
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och är en kunnig och reflekterande människa. Det
var bra att få in lite missiologi och ett mer metaperspektiv på missionsuppdraget och möjliga reaktioner
på att leva utomlands. Vi är glada för kursen, även
om det var lite kämpigt att samtidigt avveckla vårt
hem och studera, men desto bättre att vi kunde ha det
i Göteborg där Erik hade sin förskola. Sista söndagen
i februari var det en förbönsstund i gudstjänsten i
Sankt Pauli som varit vår hemförsamling under våra
fem år i Göteborg. Det var fint att så tydligt känna
att hela församlingen står bakom oss och vill be för oss.
De står nu också med i förbönsarbetet genom att de
nämner oss i kyrkans förbön varje söndag! Missionärsinvigningen var söndagen den 4 mars i Eket och vi
är glada över denna dag och all uppmuntran vi fick,
även om det var en mastig och omtumlande dag för
oss och Erik. Det känns bra att få flytta till Peru med
så många trossyskons uppmuntrande ord och löfte om
förböner i ryggen. Utan detta bönestöd hade vi stått
oss slätt. Vi har under hela året känt oss burna i förbön
och stärkta av att tänka på den sky av vittnen som står
med oss i arbetet i Peru.
Vi är så glada att familjen Unosson finns i Peru.
Familjen flyttar norrut till Chiclayo i januari 2019
för att så småningom komma igång med ett familjeprojekt. En plan för detta ska utarbetas i samråd
med kyrkan.

Studentcaféet i Piura.

Steffen Baagø Madsen på studentcaféet i Piura.

Besök från Skandinavien

Missionsarbetet i Piura

Den 27 okt–6 nov 2018 reste Mattias Lindström
till Peru på uppdrag av ELM. Mattias reste först
till Arequipa i södra Peru för att träffa familjen
Unosson, ta del av deras vardag och samtala med
dem. Därefter reste han till Chiclayo för att träffa
vännerna där, samtala med kyrkan och även undervisa något. På plats i Chiclayo fanns även ELM
Danmarks missionssekreterare Helene KoefoedJespersen. Steffen Baagø Madsen Volontärerna i
Piura gjorde ett besök i Chiclayo samtidigt så att
alla kunde mötas där. Helene och Mattias fick möjligheten att samtala med kyrkans styrelse och en
av de stora frågorna på bordet var revideringen av
samarbetsavtalet. Det blev goda samtal och man
kunde komma överens om ett avtal som kommer
att undertecknas framöver. Därefter åkte Helene
till Piura för att få mer tid med missionärer och
volontärer och se arbetet där.

Församlingsplanteringen i Piura har nu fem år på
nacken. De sista två åren har Steffen Baagø Madsen varit ensam missionär i arbetet. Steffen har,
tillsammans med sin fru Kate och skandinaviska
volontärer gjort ett väldigt gott arbete, men det har
onekligen varit tufft när resurserna varit små. Församlingen i Piura är fortfarande ganska liten men
de som kommer är trogna och engagerade. Det har
inte funnits resurser att arbeta med hembesök och
barnverksamhet så det finns behov av att arbeta
med detta när fler missionärer finns på plats. Studentcaféet The Student Coffee House som bedrivs i
kyrkans lokaler har nu etablerat sig. Det är en stabil
skara som kommer varje kväll och ganska ofta kan
man se nya ansikten. Man fortsätter att ha öppet
fem kvällar i veckan samt bedriva engelskundervisning och ha gemenskapskvällar med andakt. Via
studentcaféet skapas nya kontakter med ungdomar
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Båtutflykt med församlingen i Piura.

och några av dem har kommit med i kyrkans övriga
verksamhet. Sista helgen i februari arrangerades det
första ungdomslägret i kyrkan, med bibelundervisning, aktiviteter, mat och god gemenskap. Under
läsåret 17–18 fanns det en dansk volontär i Piura,
Mathias Falck Poulsen och han gjorde ett gott
arbete med caféet.
I maj månad reste kyrkans pastorsgrupp från
Chiclayo till Piura för att under ett par dagar ha
gemensam undervisning och viktiga samtal i frågor rörande pastorsrådets roll och mandat i kyrkan.
Dagarna var mycket uppskattade och de samtal som
fördes var viktiga för kyrkans framtid.
År 2017 hade ELM en julkampanj och samlade in
pengar till canastas, julkorgar med mat, godis och en
bibel, till fattiga i kyrkans omgivning. Kampanjen
inbringade mer pengar än förväntat så kyrkan valde
att spara en del av pengarna och ge några canastas i
samband med mors dag. Mödrar hålls väldigt högt i
Peru och mors dag den 13 maj firas stort. Därför var
det fint att kyrkan fick ge några canastas till behövande mammor i Piura på mors dag.
Den 13 juli reste Steffen, Kate och Lea Madsen
till Danmark på mittperiodsvistelse i tre månader.
Även volontären Mathias åkte hem samtidigt efter
avslutat uppdrag. Studentcaféet stängde under de
tre månader Madsens var i Danmark. Gudstjänsterna fortsatte som vanligt varje söndag, med hjälp
av pastorer från Chiclayo. Under Madsens besök
i Skandinavien besökte de ELF Kapellet i Kristianstad och ungdomskonferensen PULS i Örkelljunga. Familjen Madsen återvände till Peru i mitten av september.
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Den 24 augusti satte sig tre nya skandinaviska
volontärer på flyget från Köpenhamn till Lima:
Sofia Grahn från Borås samt Mathias Lanting och
Marlene Møller Holm från Danmark. De hade då
avslutat en gemensam volontärkurs på Strandhem.
Volontärerna åkte direkt till Arequipa i södra Peru
för att studera språk och kultur i fyra veckor på
språkinstitutet ABC. Därefter flyttade de till Piura
i slutet av september. Kort efter detta öppnades studentcaféet igen. Volontärerna har gjort ett mycket
gott arbete med att driva caféet och skapa kontakter med ungdomarna. Sofia och Mathias har också
hjälpt till med att leda lovsången vid församlingens
gudstjänster.
Under hösten fanns också en seniorvolontär i
Piura, Lene Dam. Lene reste till Peru för att under
fem månader hjälpa till i missionsarbetet. Lene
arbetar till vardags som högstadielärare på Peterskolan i Rønne på Bornholm. Hon sökte tjänstledigt
i fem månader för att vara seniorvolontär i Piura.
Lene är engelsklärare så hon fokuserade på engelskundervisningen på studentcaféet i Piura och att ta
fram ett program för hur undervisningen ska ske.
Lene reste ut i slutet av september och stannade till
februari 2019. Vi är tacksamma för hennes insatser.
I november startades en ungdomsgrupp i församlingen. Den samlas på lördagskvällarna och
har hållit igång sedan dess. Vanligtvis kommer
10–12 ungdomar och nästan alla ungdomar har
kommit i kontakt med kyrkan via studentcaféet.
På kvällarna brukar det vara sång, undervisning
och samtal och sedan fika och aktiviteter. Det är
väldigt uppmuntrande att se de konkreta frukterna
av caféearbetet. Flera av ungdomarna brukar också
komma till församlingens gudstjänster. Vi har all
anledning att tacka Gud för att han välsignar vårt
arbete i Piura och att människor får möta Jesus. Vi
ber att arbetet ska etableras ytterligare under de
kommande åren.

Skörden är stor – arbetarna är få
Under 2018 pågick också ett intensivt rekryteringsarbete för att hitta fler missionärer till Chiclayo och Piura. Tack för att ni varit med och bett
om fler medarbetare. Gud är trofast och hör bön.
ELMs styrelse kunde vid sitt styrelsemöte den 15
september med stor glädje och tacksamhet besluta
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Håkan, Sinnika, Tindra och Thea Ekström.

att sända Håkan och Sinnika Ekström på ett nytt
uppdrag till Peru under 2019. Håkan och Sinnika
är redan ELMs missionärer sedan 1997 och vi är
glada att de nu ställer sig till förfogande för ännu en
period på fältet. De kommer att resa med sina två
yngsta barn, Tindra och Tea, och familjen kommer
att bosätta sig i Piura för att hjälpa till med församlingsarbetet där under ett och ett halvt år. Håkan
kommer även att arbeta som ledare för missionsarbetet och missionärerna och Sinnika kommer att
sköta missionens kassa. Förväntad utresa är i mitten
av januari.
NUM hade också glädjen att i slutet av oktober
anta en ny volontär för läsåret 19–20. Anna Nord
bor nu i Markaryd där hon arbetar som ungdomsledare för Svenska Kyrkan. Hon kommer sommaren
2019 att resa till Peru där hon blir placerad i Piura,
för att under ett läsår handleda Thea Ekström i
skolarbetet vid skolan Sofia Distans. Anna kommer
också att ha utrymme att hjälpa till något i studentoch församlingsarbetet. Ekströms och Anna känner
varandra och gläds åt att få vara i Peru tillsammans.
Vi tackar Gud för detta bönesvar. Vår bön är att vi
ska kunna sända fler volontärer till Piura.
ELMs målsättning är att ha två missionärsenheter
i Chiclayo och två i Piura. Fortsätt att be med oss

om detta. Det fortsatta arbetet i Piura står och faller
med om vi får ut fler missionärer. Skörden är stor …
ELM arbetar intensivt med att leta efter människor
som är beredda att åka ut med evangeliet. Var med
att be om att Herren ska kalla och utrusta tjänare
som är beredda att gå – och be att du själv ska vara
lydig Herren om han kallar dig till detta. Be om
vishet i rekryteringsprocessen och om frimodighet
och mod att gå på Herrens uppdrag. Hela vårt missionsarbete vilar i Hans mäktiga händer.

Rakel Smetana
missionssekreterare
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Främre Asien

Ä

nda sedan 2013 har ELM visionerat om att ”Nå
med evangeliet dit Jesus Kristus inte är känd.”
Nu börjar det närma sig verklighet!
I april förra året fick undertecknad chansen att
besöka området och bekanta mig med ELMs kommande satsning! Tillsammans med Rakel Smetana och Erik J Andersson besökte jag en stad som
fullkomligt kokar av människor och liv. Där bor
ungefär 14 miljoner invånare och den ekonomiska
standarden är inte så långt från vad vi är vana vid
i västvärlden. Till denna stad vill nu ELM sända
medarbetare.
Folket i landet är muslimer – ja, det går att säga
så nästan utan reservationer. Där finns cirka 3000
protestantiska kristna – det är en försvinnande liten
minoritet (cirka 0,005 promille). Detta är verkligen en onådd folkgrupp och den ligger inte särskilt
långt bort, endast tre timmars flygresa.
Kan vi i ELM verkligen gå ensamma in i en
sådan satsning? För det första är vi inte ensamma
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– den uppståndne Jesus går med oss (Apg. 26:23).
För det andra finns det redan utsända från andra
nordiska länder. De har tillsammans format två
små strukturer till vilka vi kan ansluta oss – ett
utbildningsinstitut, som sysslar med samtal över
religionsgränserna och en kyrkostruktur med fyra
små församlingar.
Språket är en utmaning – det krävs två års studier för att man ska kunna så pass mycket att man
kan börja arbeta. Det är således en stor utmaning
som våra utsända åtar sig. Ändå tycker jag att det är
realistiskt att 2019 blir det år då ELM återigen kan
stå med i ett arbete som riktar sig till ett onått folk.

Mattias Lindström
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Resultaträkning
Föreningens intäkter Balansräkning
Medlemsavgifter
Noter
Underskrifter
Gåvor
Bidrag
Försäljning och avgifter
Summa föreningens intäkter

Föreningens kostnader
Kostnader försäljning
Lämnade bidrag
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Summa föreningens kostnader

Not

2
3
4

Sida
2018-01-012018-12-31
1-2
3-4
53 500
5-9
8 260 99710
200 000
1 920 789
10 435 286

2017-01-012017-12-31
51 200
5 141 333
375 000
2 041 872
7 609 405

-271 477
-2 055 476
-2 424 419
-5 359 504
-10 110 876

-304 179
-2 555 024
-2 004 327
-4 893 217
-9 756 747

Verksamhetsresultat

324 410

-2 147 342

Finansiella poster
Resultat från andelar i intresseföretag och
gemensamt styrda företag
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar
Summa finansiella poster

-97 135
227 924
130 789

-65 187
81 975
16 788

Resultat efter finansiella poster

455 199

-2 130 554

Bokslutsdispositioner
Resultat före skatt

455 199

-2 130 554

455 199

-2 130 554

5
6
7
8

Skatter
Årets resultat
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Not

2018-12-31

2017-12-31

9

5 000
5 000

5 000
5 000

10

74 500

74 650

11
12

0
1 450 000
1 524 500

1 892
1 450 000
1 526 542

1 529 500

1 531 542

443 960
403 767
43 869
891 596

263 047
458 497
55 274
776 818

2 773 213
2 773 213

2 853 304
2 853 304

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank

2 687 806
2 687 806

2 265 507
2 265 507

Summa omsättningstillgångar

6 352 615

5 895 629

SUMMA TILLGÅNGAR

7 882 115

7 427 171

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Summa materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt
styrda företag
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar
Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar
Summa kortfristiga placeringar
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Balansräkning
Belopp i kr

Not

2018-12-31

2017-12-31

Eget kapital vid årets början
Årets resultat

4 374 045
455 199

6 504 599
-2 130 554

Summa eget kapital

4 829 244

4 374 045

1 450 000
1 450 000

1 450 000
1 450 000

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag 11
Skatteskulder
15
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

150 149
95 244
6 619
246 352
1 104 507
1 602 871

202 934
0
1 745
263 868
1 134 579
1 603 126

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

7 882 115

7 427 171

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Avsättningar
Övriga avsättningar
Summa avsättningar

14

15
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Noter
Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsbokslutet är upprättat i enlighet med bokföringslagens regler om årsbokslut och
Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2017:3) om årsbokslut.
Årsbokslutet har upprättas för första gången i enlighet med BFNAR 2017:3 Bokföringsnämndens
allmänna råd om årsbokslut, vilket kan innebära en bristande jämförbarhet mellan räkenskapsåret och
det närmast föregående räkenskapsåret.

Not 2 Kollekter, gåvor och anslag
Gåvor till mission i utlandet
Gåvor till mission i Sverige
Gåvor till tidningsverksamheten
Gåvor utan specificerat ändamål
Testamentsmedel
Summa

Not 3 Bidrag
Från Stiftelsen BV:s Fond för hjälpverksamhet
Summa

Not 4 Försäljning och avgifter
Intäkter från tidningsverksamheten
Prenumerationsintäkter tidningen Droppen
Prenumerationsintäkter tidningen Till Liv
Sålda tjänster
Intäkter från övrig verksamhet
Fakturerade löneersättningar inkl omkostnader
Move, volontärer, resor mm
ELMs årskonferens
Summa

Not 5 Kostnader försäljning
Tryckkostnader för tidningarna Till Liv och Begrunda
Tryckkostnader för tidningen Droppen
Summa

2018-01-012018-12-31
902 620
40 250
163 191
3 111 996
4 042 940
8 260 997

2017-01-012017-12-31
1 183 155
14 423
112 856
2 387 517
1 443 382
5 141 333

2018-01-012018-12-31
200 000
200 000

2017-01-012017-12-31
375 000
375 000

2018-01-012018-12-31

2017-01-012017-12-31

240 940
506 543
451 328
1 198 811

248 224
550 144
438 655
1 237 023

469 883
175 605
76 490

611 912
192 937
0

1 920 789

2 041 872

2018-01-012018-12-31
161 272
110 205
271 477

2017-01-012017-12-31
158 779
145 400
304 179

Kostnader för distribution av tidningarna återfinns under rubriken Övriga externa kostnader.
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Not 6 Lämnade bidrag

2018-01-012018-12-31
2018-01-012018-12-31
186 839

2017-01-012017-12-31
2017-01-012017-12-31
170 570

Summa

185 369
250
000
50 000
185 000
369
100
50 000
000
15
100 000
0
15 000
0
0
600 369
0
600 369
2 055 476

166 842
375
000
58 000
166
842
90 000
58 000
000
16
90
50 000
000
16
45 000
202
50 000
801 044
45 202
801 044
2 555 024

Summa

2 055 476

2 555 024

2018-01-012018-12-31
2018-01-012018-12-31
103 560

2017-01-012017-12-31
2017-01-012017-12-31
90 000

17 054
15
35 932
734
17 054
202
314
35 734
161
367
202
166 314
320
161
367
67 418
166
320
78 365
67 418
167
243
78 365
818
311
167
243
2 345
818 311
1 732 403
2 345
1 732 403
2 424 419

16 025
14
32 000
081
16 025
203
393
32 081
144
560
203
162 393
559
144
560
98 421
162
559
71 289
98 421
163
242
71 289
778
139
163
242
8 941
778 139
1 692 650
8 941
1 692 650
2 004 327

Not 6 Lämnade bidrag
Anslag till de lokala kyrkorna i utlandet
Eritrea
Anslag
Etiopientill de lokala kyrkorna i utlandet
Eritrea
Kenya
Etiopien
Peru
Kenya
Besök från Afrika till ELMs årskonferens
Peru
Besök från Afrika till ELMs årskonferens
Anslag till föreningar och organisationer i Sverige
Missionsgården Strandhem
Anslag till föreningar och organisationer i Sverige
ELM-Nord
Missionsgården
Strandhemmm)
Stockholm
(löneersättning
ELM-Nord
Invandrarmission
Nytt Hopp
Stockholm
mm)
Anslag
från(löneersättning
ELMs musikfond
(Sverige)
Invandrarmission
Nytt
Hopp
ELM
Syd (Nybygge
Helsingborg)
Anslag från ELMs musikfond (Sverige)
Övrigt
ELM Syd (Nybygge Helsingborg)
Övrigt

Not 7 Övriga externa kostnader
Not 7 Övriga externa kostnader
ELM-BVs egna omkostnader för mission i utlandet
Kenya - anslag missionskassa i utlandet
ELM-BVs
egnamissionskassa
omkostnader iför
mission i utlandet
Peru - anslag
utlandet
Kenya - anslag missionskassa i utlandet
Peru - anslag missionskassa i utlandet
Eritrea
Etiopien
Eritrea
Kenya
Etiopien
Peru
Kenya
Utlandsadministration
Peru
Volontärer, Move mm*
Utlandsadministration
Mission i Sverige
Volontärer,
Droppen Move mm*
Mission
Till Liv i Sverige
Droppen
Ledning och administration
Till
Liv
Övrigt
Ledning och administration
Övrigt
Summa

629 680
186
193 839
000
629
400 680
000
193
000
45 588
400 000
1 455 107
45 588
1 250
455 000
107

588 456
103 560
692 016
588 456
692
016
15 932

801 214
170
223 570
196
801
559 214
000
223 196
0
559 000
1 753 980
0
1 375
753 000
980

221 677
90 000
311 677
221 677
311
677
14 000

Summa
2 424 419
2 004
327
Övriga externa kostnader består av resekostnader, kontorskostnader, ekonomiadministration,
porto
inkl distribution av rörelsens tidningar, årskonferens, arbete med ny sångbok, försäkringar mm.
Övriga externa kostnader består av resekostnader, kontorskostnader, ekonomiadministration, porto
inkl
distribution
av av
rörelsens
tidningar,på
årskonferens,
arbete med ny sångbok, försäkringar mm.
*Täcks
till stor del
deltagaravgifter
resorna.
*Täcks till stor del av deltagaravgifter på resorna.
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Not 8 Personal
Personal
Antal årsarbetskrafter yttre missionen
Antal årsarbetskrafter Sverige
Summa
Varav kvinnor
Totalt antal avlönade personer

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

2018-01-012018-12-31
3
9
12
(5)
26

2017-01-012017-12-31
5
8
13
(5)
24

2018-01-012018-12-31
3 827 782
1 102 048
416 426
13 248
5 359 504

2017-01-012017-12-31
3 544 560
945 735
382 653
20 269
4 893 217

2018-01-012018-12-31
8 713
308 242
998 193
818 367
424 407
352 727
901 768
1 137 560
409 527
5 359 504

2017-01-012017-12-31
0
245 948
699 165
809 972
345 430
319 399
981 357
987 904
504 042
4 893 217

2018-12-31

2017-12-31

5 000
5 000

5 000
5 000

0
0

0
0

5 000

5 000

Arvode till styrelse och revisorer har ej utgått.

Löner och andra ersättningar fördelade per område
Etiopien
Kenya
Peru
Utlandsadministration
Mission i Sverige inkl pensionärer
Droppen
Till Liv
Ledning och administration
Vidarfakturerad kostnad
Totalt

Not 9 Byggnader och mark
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början

Redovisat värde vid årets slut
Piteå Orren 7, kapell
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Not 10 Andelar i koncernföretag
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början
-Avyttring
Redovisat värde vid årets slut

2018-12-31

2017-12-31

74 650
-150
74 500

74 650
74 650

Avser BV-Förlag Bibeltrogna Vänner AB, 556013-0584. Ägarandel 1 490 aktier á nom 100 kr (66% av
röster/kapital). Bokfört värde 50 kr/aktie.

Not 11 Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början
-Tillkommande fordringar/skulder
Redovisat värde vid årets slut

2018-12-31

2017-12-31

1 892
-97 136
-95 244

67 079
-65 187
1 892

2018-12-31

2017-12-31

1 450 000
1 450 000

1 450 000
1 450 000

2018-12-31

2017-12-31

2 773 213
2 912 799

2 853 304
3 269 198

Disponibelt
1 661 581
542 000
455 199
2 658 780

Totalt
4 374 045

Avser Design för Livet Handelsbolag, 969643-2922.

Not 12 Andra långfristiga värdepappersinnehav
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början
Redovisat värde vid årets slut
Sång och musikfond placerat i räntebärande värdepapper

Not 13 Kortfristiga placeringar
Värdepapper redovisat värde
Marknadsvärde vid årets utgång

Not 14 Eget kapital
Vid årets början
Enligt beslut av årsmötet
Årets resultat
Summa

Parmenas fond
2 712 464
-542 000
2 170 464

455 199
4 829 244

Parmenas fond
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 2018-12-31 fanns det 2 170 464 kr avsatt.
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Not 15 Övriga avsättningar
Avsättning Sång och musikfond
Händelser under året
Ej utbetalda anslag vid årets början
Avkastning under året
Utbetalda anslag under året
Kvar att dela ut (redovisas som kortfr. skuld)

2018-12-31
1 450 000
1 450 000

2017-12-31
1 450 000
1 450 000

85 855
68 150
-65 000

73 705
68 150
-56 000

89 005

85 855

2018-12-31
Inga

2017-12-31
Inga

18 359

15 057

18 359

15 057

Not 16 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
Ställda säkerheter
Ställda panter och säkerheter

Eventualförpliktelser
Övriga eventualförpliktelser
Summa eventualförpliktelser
Evangelisk Luthersk Mission - Bibeltrogna Vänner
802000-3276

Underskrifter
Stockholm 2019-04-06

Henrik Nilsson
Styrelseordförande

Eskil Engström

Elisabeth Wallgren

Rebecka Göransson

Gunnel Gustavsson

Jan-Ulrik Smetana

Mats Lundin

Peter Henrysson

Emma Birgersson

Vår revisionsberättelse har lämnats den 12 april 2019

Jörgen Nilsson
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse till ordinarie årsmöte i

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

Rapport om årsbokslutet
Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsbokslutet för Evangelisk
Luthersk Mission – Bibeltrogna Vänner för år 2018.
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 tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsbokslutet upprättas och för att bokföringslagen tillämpas
vid upprättandet av årsbokslutet. Styrelsen ansvarar
även för den interna kontroll som den bedömer är
nödvändig för att upprätta ett årsbokslut som inte
innehåller några väsentliga 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 Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om
huruvida årsbokslutet 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 årsbokslutet.
Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk
inställning under hela revisionen. Dessutom:
· identifierar och bedömer jag riskerna för väsent-

liga felaktigheter i årsbokslutet, vare sig dessa beror
på oegentligheter eller på fel, utformar och utför
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga
och ändamålsenliga för att utgöra en grund för
mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en
väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är
högre än för en väsentlig felaktighet som beror på
fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande
i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden,
felaktig information eller åsidosättande av 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 uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
· drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen
använder antagandet om fortsatt drift vid upprät-
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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 betydande tvivel om föreningens
förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i 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,
strukturen och innehållet i årsbokslutet, däribland
upplysningarna, och om årsbokslutet återger de
underliggande transaktionerna och händelserna i
enlighet med bokföringslagen.
Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de
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 årsbokslutet 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 2018.
Vi tillstyrker att ordinarie årsmöte beviljar styrelsens
ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

toriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
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 säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något
väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig
skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen
garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller
försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet
mot föreningen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i
Sverige använder den auktoriserade revisorn professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk
inställning under hela revisionen. Granskningen av
förvaltningen grundar sig främst på revisionen av
räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på den auktoriserade
revisorns professionella bedömning och övriga valda
revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och
väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden
som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och
överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. Vi går igenom och prövar fattade
beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra
förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om
ansvarsfrihet.
Stockholm den 12 april 2019

Grund för uttalanden

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

Stiftelsen Bibeltrogna Vänners Fond för
hjälpverksamhet
802007-7676

Räkenskapsåret
Stiftelsen Bibeltrogna Vänners Fond för hjälpverksamhet
2018
Org.nr 802007-7676

1 (6)

Styrelsen för Stiftelsen Bibeltrogna Vänners Fond för hjälpverksamhet får härmed avge årsredovisning
för räkenskapsåret 2018.
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 behövande ålderstigna, sjuka eller lytta.
Stiftelsen har sitt säte i Stockholm.
Främjande av ändamålet
Stiftelsen har under året utgett anslag med 280 000 kronor till barn- och ungdomsverksamhet:
Sverige
Kenya
Peru

180 000
15 000
85 000

Flerårsöversikt (Tkr)

Stiftelsens intäkter
Årets resultat
Fritt eget kapital
Beviljade anslag

2018
17
14
324
280

2017
16
251
590
535

2016
17
16
874
333

2015
478
477
1 191
690

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

Not

2018-01-01
-2018-12-31

2017-01-01
-2017-12-31

Stiftelsens intäkter
Utdelningar
Ränteintäkter
Summa stiftelsens intäkter

10 940
6 133
17 073

9 054
7 305
16 359

Stiftelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Summa stiftelsens kostnader
Förvaltningsresultat

-3 456
-3 456
13 617

-3 423
-3 423
12 936

0
0
13 617

238 222
238 222
251 158

Resultat före skatt

13 617

251 158

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

13 617

3 (6)
251 158

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Summa finansiella poster
Resultat efter finansiella poster

Balansräkning

1

2

Not

2018-12-31

2017-12-31

356 000
356 000
356 000

481 000
481 000
481 000

3 037
3 037

5 562
5 562

121 054
121 054

121 054
121 054

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

188 470
188 470
312 561

412 486
412 486
539 102

SUMMA TILLGÅNGAR

668 561

1 020 102

1

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga fordringar
Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

3

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar
Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar
Summa kortfristiga placeringar
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Not

2018-12-31

2017-12-31

139 900
139 900

139 900
139 900

590 044
-280 000
13 617
323 661
463 561

873 886
-535 000
251 158
590 044
729 944

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Summa kortfristiga skulder

0
205 000
205 000

158
290 000
290 158

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

668 561

1 020 102

1

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Bundet eget kapital vid räkenskapsårets början
Bundet eget kapital vid räkenskapsårets slut

5

Fritt eget kapital
Fritt eget kapital vid räkenskapsårets början
Beviljade anslag
Årets resultat
Fritt eget kapital vid räkenskapsårets slut
Summa eget kapital

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

5 (6)

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.

Not 2 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Vinst avyttrade värdepapper

2018

2017

0
0

238 222
238 222

Not 3 Andra långfristiga fordringar

Reversfordringar beviljade i huvudsak samverkande föreningar i samband med bygginvesteringar.

Ingående anskaffningsvärden
Avgående fordringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Utgående redovisat värde
Not 4 Övriga kortfristiga placeringar

2018-12-31

2017-12-31

481 000
-125 000
356 000

547 000
-66 000
481 000

356 000

481 000
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0

238 222

Not redovisningar
3 Andra långfristiga fordringar
Ekonomiska

Reversfordringar beviljade i huvudsak samverkande föreningar i samband med bygginvesteringar.

Ingående anskaffningsvärden
Avgående fordringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Utgående redovisat värde

2018-12-31

2017-12-31

481 000
-125 000
356 000

547 000
-66 000
481 000

356 000

481 000

Not 4 Övriga kortfristiga placeringar

Bokfört
värde
121 054
121 054

Namn
Swedbank aktiedepå

Marknadsvärde
432 056
432 056

Samtliga värdepapper har erhållits genom testamente.

Not 5 Eget kapital

Bundet eget
kapital

Fritt eget
kapital

Belopp vid
räkenskapsårets början
139 900
590 044
Beviljade anslag
-280 000
Stiftelsen Bibeltrogna Vänners Fond för hjälpverksamhet
Årets resultat
13 617
Org.nr 802007-7676
Belopp vid
räkenskapsårets slut
139 900
323 661

Totalt
729 944
-280 000
13 617
463 561

Stockholm den 6 april 2019

Staffan Unosson
Ordförande

Eskil Engström

Sofia Nilsson

Revisorspåteckning
Vår revisionsberättelse har lämnats den 12 april 2019

Jörgen Nilsson
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse till styrelsen i

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

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen Bibeltrogna Vänners Fond för hjälpverksamhet
för år 2018.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger
en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av
stiftelsens finansiella ställning per den 31 december
2018 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 tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen
upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna
kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta
en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av stiftelsens förmåga att fortsätta
verksamheten. 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
är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
på fel. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är
ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och
god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan
uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan
förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare
fattar med grund i årsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk
inställning under hela revisionen. Dessutom:
· identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden.
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till
följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan
innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga
utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande
av 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 uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
· drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen
använder antagandet om fortsatt drift vid upprättan-
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det av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med
grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida
det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser
sådana händelser eller förhållanden som kan leda till
betydande tvivel om stiftelsens förmåga att fortsätta
verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i
årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn
eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser
baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida
händelser eller förhållanden göra att en stiftelse inte
längre kan fortsätta verksamheten.
· utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland
upplysningarna, och om årsredovisningen återger de
underliggande transaktionerna och händelserna på ett
sätt som ger en rättvisande bild.
Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de
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 årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en rättvisande
bild av stiftelsens resultat och ställning.

Rapport om andra krav enligt lagar och
andra författningar
Uttalande

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en
revision av styrelsens förvaltning för Stiftelsen Bibeltrogna
Vänners Fond för hjälpverksamhet för år 2018.
Enligt vår uppfattning har styrelseledamöterna inte
handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet
eller årsredovisningslagen.

tet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till
stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.
Styrelsens ansvar

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

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och
därmed vårt uttalande, är att inhämta revisionsbevis för
att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om
någon styrelseledamot i något väsentligt avseende:
· företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet
mot stiftelsen eller om det finns skäl för entledigande,
eller
· på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen,
stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen
garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller
försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet
mot stiftelsen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder den auktoriserade revisorn professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning
under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen
grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna.
Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs
baseras på den auktoriserade revisorns professionella
bedömning och övriga valda revisorers bedömning med
utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att
vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden
och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och
där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse
för stiftelsens situation. Vi går igenom och prövar fattade
beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande.
Stockholm den 12 april 2019

Grund för uttalande

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnit-
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Årsredovisning för

BV-Förlag Bibeltrogna Vänner AB
556013-0584
Räkenskapsåret
2018-01-01 - 2018-12-31
BV-Förlag Bibeltrogna Vänner AB
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556013-0584

Förvaltningsberättelse
Styrelsen för BV-Förlag Bibeltrogna Vänner AB, 556013-0584, med säte i Stockholm får härmed avge
Innehållsförteckning:
Sida
årsredovisning för
räkenskapsåret 2018.

Förvaltningsberättelse
Verksamheten

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

Flerårsöversikt
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Soliditet, %

Eget kapital
Vid årets början

Disposition enl årsstämmobeslut

2018
988 262
5 954
70

2017
966 822
10 490
73

2016
921 877
-37 931
74

Belopp i kr
2015
957 990
-13 693
70

Aktiekapital
225 000

Reservfond
51 000

Fritt eget
kapital
596 581

225 000

51 000

602 536

Årets resultat

Vid årets slut

5 955

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

Belopp i kr

balanserat resultat
årets resultat
Totalt

596 581
5 955
602 536

disponeras för
balanseras i ny räkning
Summa

602 536
602 536

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

105

BV-Förlag redovisningar
Bibeltrogna Vänner AB
Ekonomiska

2(6)

556013-0584

Resultaträkning
Belopp i kr

Not

2018-01-012018-12-31

2017-01-012017-12-31

988 262
41 651
1 029 913

966 822
78 142
1 044 964

-693 779
-329 003
-1 022 782

-712 067
-319 546
-1 031 613

7 131

13 351

60
-1 237
-1 177

1
-2 862
-2 861

Resultat efter finansiella poster

5 954

10 490

Bokslutsdispositioner
Resultat före skatt

5 954

10 490

5 954

10 490

Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.
Rörelsekostnader
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Summa rörelsekostnader

2

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

Skatter
Årets resultat
BV-Förlag Bibeltrogna Vänner AB
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Balansräkning
Belopp i kr

Not

2018-12-31

2017-12-31

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier
Summa materiella anläggningstillgångar

3

0
0

0
0

Finansiella anläggningstillgångar
Fordringar hos intresseföretag
Summa finansiella anläggningstillgångar

4

2 873
2 873

2 873
2 873

2 873

2 873

1 007 976
1 007 976

994 104
994 104

138 839
19 060
0
157 899

90 309
7 260
4 480
102 049

85 145
85 145

98 439
98 439

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Handelsvaror
Summa varulager
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

106 Kassa och bank

Kassa och bank
Summa kassa och bank

2 873

Summa anläggningstillgångar
BV-Förlag Bibeltrogna Vänner AB
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Omsättningstillgångar
Varulager
m.m.
Balansräkning
Handelsvaror
Belopp i kr
Summa varulager

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

2 873
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Not

3

4

1 007 976
2018-12-31
1 007 976

994 104
2017-12-31
994 104

138 839
19 060
0
0
157 899
0

90 309
7 260
4 480
0
102 049
0

85 145
2 873
85
145
2 873

98 439
2 873
98
439
2 873
4(6)

1 251 020
2 873

1 194 592
2 873

1 253 893
2018-12-31

1 197 465
2017-12-31

1 007 976
1 007 976

994 104
994 104

138
225 839
000
19
51 060
000
0
276 000
157 899

90 309
225
000
7 260
51
000
4 480
276 000
102 049

596 581
85
145
5 954
85
602 145
535

586 092
98
10 439
490
98
596 439
582

Summa
omsättningstillgångar
Summa eget
kapital

1 878
251 535
020

1 872
194 582
592

Långfristiga skulder
SUMMA TILLGÅNGAR
Skulder till koncernföretag
Summa långfristiga skulder

1 253 893
50 000
50 000

1 197 465
50 000
50 000

191 599
77 237
26 522
30 000
325 358

123 899
97 862
23 123
29 999
274 883

1 253 893

1 197 465

Balansräkning
SUMMA
TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Belopp i kr

Varulager m.m.
Handelsvaror
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Summa
varulager
Eget kapital
Kortfristiga
Bundet eget fordringar
kapital
Kundfordringar
Aktiekapital
Övriga
fordringar
Reservfond
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa bundet eget kapital
Summa kortfristiga fordringar
Fritt eget kapital
Kassa
och resultat
bank
Balanserat
Kassa
och bank
Årets resultat
Summa
och
bank
Summa kassa
fritt eget
kapital

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Not
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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
Materiella anläggningstillgångar:
-Inventarier, verktyg och installationer

År
5

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

Definition av nyckeltal

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

Not 2 Anställda och personalkostnader

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

Not 3 Inventarier
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början
Vid årets slut
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början
Vid årets slut
Redovisat värde vid årets slut

Not 4 Fordringar hos intresseföretag
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början
Redovisat värde vid årets slut
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2018-12-31

2017-12-31

3 500
3 500

3 500
3 500

-3 500
-3 500

-3 500
-3 500

0

0

2018-12-31

2017-12-31

2 873
2 873

2 873
2 873
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Underskrifter
Stockholm 2019-03-19

Daniel Ringfahl
Styrelseordförande

Nils-Göran Nilsson
Verkställande direktör

Gunnar Davidsson

Johanna Nyholm Skoglund

Jens Lunnergård

Ingegärd Johansson
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Granskningsrapport till styrelsen och Bolagsstämman för

BV-Förlag Bibeltrogna Vänner Aktiebolag
org. nr 556013-0584
På uppdrag av styrelsen har vi granskat räkenskaperna
samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning
av bolaget för år 2018. Det är styrelsen och verkställande
direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om
Årsredovisningen, räkenskaperna och förvaltningen på
grundval av vår granskning.
Granskningen har utförts på sätt som innebär att vi
planerat och genomfört granskningen för att med hög
men inte absolut säkerhet försäkra oss om att Årsredovisningen och räkenskaperna inte innehåller väsentliga
fel. En granskning innefattar att granska ett urval av
underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. Vidare ingår att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens

Helsingborg 15 april 2019

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

Stadgar

Stadgar ELM-BV
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)

Allmänna bestämmelser
5 § Verksamhetsår
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.

Sällskapets verksamhetsår sammanfaller med kalenderår.
6 § Firmateckning

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

Föreningensmedlemmar
7 § Medlemskap

2 § Uppfyllande av ändamål och syfte

Evangelisk Luthersk Mission – Bibeltrogna Vänner, vidare benämnt Sällskapet, vill verka för att
människor kommer till en personlig och levande
tro på Jesus Kristus. Sällskapet vill slå vakt om och
visa på Bibelns auktoritet och ständiga aktualitet
samt bevara och förnya det evangeliska arvet, särskilt Luthers och C.O. Rosenius’ undervisning.
På denna grund vill Sällskapet bedriva mission i
Sverige och andra länder, kalla, utbilda och sända
predikanter och missionärer, stödja bibel- och
bekännelsetrogen verksamhet samt aktivt arbeta
mot bibelkritik.
3 § Uppbyggnad

Sällskapets verksamhet i Sverige byggs upp genom
arbetet i anslutna Föreningar och samordnas i Regionala Samverkansorganisationer. I områden där
Regional Samverkansorganisation inte finns ligger
samordningsansvaret på Sällskapet.

Medlemskap beviljas av styrelsen efter skriftlig
ansökan. Till medlem kan upptas:
Förening som samtycker till 1 och 2 §§ i dessa
stadgar. Begreppet Förening innefattar även församling.
Enskild person som inte är medlem i någon
ansluten Förening och som samtycker till 1 och 2 §§
i dessa stadgar.
Sammanslutning utan föreningsstatus, vidare
benämnd Sammanslutning, som samtycker till 1
och 2 §§ i dessa stadgar.
8 § Utträde

Medlem som vill utträda ur Sällskapet skall skriftligen anmäla detta till styrelsen. Medlem som inte
har betalat den av årsmötet fastställda medlemsavgiften för två på varandra följande verksamhetsår
anses, efter att ha blivit kontaktad av styrelsen, ha
begärt sitt utträde.
9 § Uteslutning

4 § Beslutande organ

Sällskapets beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

Om det är uppenbart att medlem ej längre samtycker till 1 och 2 §§ i dessa stadgar kan årsmötet,
sedan styrelsen fört samtal med medlemmen i fråga,
utesluta medlemmen.
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Regional Samverkansorganisation
10 § Anslutning

Regional organisation som samtycker till 1 och 2 §§
i dessa stadgar kan upptas till regional Samverkansorganisation.
Anslutning beviljas av årsmötet efter skriftlig
ansökan ställd till Sällskapets styrelse.

Styrelsen kan lägga förslag att behandlas av årsmötet.
Motion skall vara styrelsen tillhanda senast två
månader före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet
avge skriftligt yttrande över inlämnade motioner.
16 § Rösträtt samt yttranderätt vid årsmötet

Om det är uppenbart att en regional Samverkansorganisation inte längre samtycker till 1 och 2 §§ i dessa
stadgar kan årsmötet, sedan styrelsen fört samtal med
Samverkansorganisationen, utesluta densamma.

För varje påbörjat tiotal medlemmar som fyllt 15 år
har ansluten Förening rätt att delta med ett ombud.
Föreningarna bör tillse att det föreligger kontinuitet
i valet av ombud. Föreningsombud ska vara försett
med fullmakt och har vardera en röst.
Närvarande enskild medlem som fyllt 15 år har en
tiondels röst. Ansluten Sammanslutning äger inte
rösträtt. Ansluten Samverkansorganisation äger
inte rösträtt. Medlem i ansluten Förening som ej
är ombud har, efter årsmötets medgivande i varje
enskilt ärende, yttranderätt på årsmötet.

13 § Adjungerad ledamot

17 § Beslutsmässighet

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

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

11 § Utträde

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

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

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 röstberättigad avgörs frågan genom lottning. Vid val skall,
i händelse av lika röstetal, frågan alltid avgöras
genom lottning. Beslut bekräftas med klubbslag.

15 § Förslag till ärenden att behandlas av
årsmötet

19 § Valbarhet

Enskild medlem, ansluten Förening och medlem i
ansluten Förening får väcka motion till årsmötet.

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 Sällskapet ansluten Förening under minst tre år. Personen
skall vara nominerad på förslag av valberedningen
eller av årsmötesdelegat. Den som har anställning
inom Sällskapet kan inte väljas till revisor eller revisorsersättare i Sällskapet.
20 § Ärenden vid årsmöte

Följande ärenden skall upptas på dagordningen
samt protokollföras:
1. Mötets öppnande.
2. Val av ordförande, vice ordförande, sekreterare
och vice sekreterare för mötet.
3. Val av två personer att jämte ordföranden
justera mötets protokoll.
4. Fastställande av röstlängd för mötet.
5. Godkännande av kallelse till mötet.
6. Fastställande av dagordning för mötet.
7. Föredragande av styrelsens
verksamhetsberättelse för det senaste
verksamhetsåret.
8. Revisorernas berättelse över styrelsens
förvaltning under det senaste verksamhetsåret.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid
revisionen avser.
10. Styrelsens förslag till budgetramar för det
kommande verksamhetsåret.
11. Behandling av styrelsens förslag till mötet.
12. Behandling av i rätt tid inkomna motioner.
13. Behandling av ärenden rörande
Samverkansorganisation.
14. Val av
1. tre styrelseledamöter för en tid av tre år.
2. tre styrelseersättare för en tid av ett år.
3. två revisorer och två revisorsersättare för innevarande verksamhetsår. I detta val får styrelsens ledamöter inte delta.
15. Val av valberedning och ordförande i
valberedningen för en tid av ett år.
16. Fastställande av medlemsavgift.
17. Mötets avslutande.
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 Föreningarna begär det. Sådan framställning skall ske

skriftligen och innehålla skälen för begäran. Vid
extra årsmöte får endast frågor som föranlett mötet
upptas till behandling.
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 valberedningen är person som samtycker till 1 och 2 §§
i dessa stadgar. För valbarhet krävs dessutom medlemskap i Sällskapet eller i en till Sällskapet ansluten
Förening under minst tre år. Styrelseledamot jämte
ersättare är inte valbar till valberedningen. Valberedningen skall till nästkommande årsmöte föreslå:
• Årsmötesfunktionärer
• Styrelseledamöter
• Styrelseersättare
• Revisorer
• Revisorsersättare
Valberedningen skall sträva efter att nominera fler
namn än antalet poster och delge styrelsen förslagen
senast sex veckor före årsmötet. Enskild medlem
samt medlem i en till Sällskapet ansluten Förening
äger rätt att till valberedningen inlämna förslag på
kandidater till de olika posterna. Dessa kandidater skall ha gett sitt medgivande. Förslagen skall ha
inkommit till valberedningen senast tre månader
före årsmötet.

Revisorer
24 § Revision

Revisor har rätt att när som helst ta del av Sällskapets räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll
samt övriga handlingar. Sällskapets bokslut och förvaltningsberättelse skall vara revisorerna tillhanda
senast tre månader före årsmötet.
Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning
och räkenskaper för det senaste verksamhetsåret
samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse
senast sex veckor före årsmötet.
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Styrelsen
25 § Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall
justeras av mötesordföranden och av en för sammanträdet utsedd justerare. Reservationer skall
antecknas till protokollet.

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 ordförande samt inom eller utom sig kassör, sekreterare
och vice sekreterare. Styrelsens ordförande och vice
ordförande skall vara män. Styrelsen får utse person
som adjungerad ledamot. Adjungerad ledamot har
inte rösträtt men kan efter styrelsens beslut ges yttrande- och förslagsrätt.
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 ledamöter 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
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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 ställas 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 samtycker till 1 och 2 §§ i dessa stadgar. Till styrelsen
adjungerad representant från Ansluten Samverkansorganisation skall ha rösträtt vid val av ledamot
till lärorådet.
Två ledamöter skall vara styrelseledamöter. Två
ledamöter skall vara predikanter och nomineras av
predikantkåren. Mandattiden för ledamot i lärorådet skall vara högst tre år. Styrelsen utser ordförande
i lärorådet.
Lärorådet skall ha ett särskilt ansvar för läran och
förkunnelsen och behandla frågor som rör andligt
ledarskap och lärofrågor.
Rådet skall ansvara för vägledning, utbildning
och fortbildning av predikanter samt för vägledning
i frågor som rör samarbete med andra samfund och
missionsorganisationer.
Rådet skall pröva persons lämplighet som av
styrelsen föreslagits till att kallas till predikant
eller missionär. Lärorådet har rätt att väcka frågor
av läromässig karaktär för styrelsen att handlägga.
Rådet har rätt att låta årsmötet pröva beslut som fattas av styrelsen som lärorådet finner oförenligt med
Bibeln och den evangelisk-lutherska bekännelsen.
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Övrigt

31 § Stadgetolkning

33 § Egendom

Uppstår tvekan om tolkning av dessa stadgar, eller
om frågor uppkommer som inte omfattas av stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte
eller avgörs i trängande fall av styrelsen och anmäls
vid nästkommande årsmöte.

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.

32 § Stadgeändring

34 § Upplösning av sällskapet

Förslag till ändring av dessa stadgar skall för att
kunna upptas till prövning vid årsmötet skriftligen vara inlämnat till styrelsen före mars månads
utgång. Styrelsen är sedan skyldig att jämte eget
utlåtande framlägga förslaget för årsmötet, där frågan avgörs med enkel majoritet. Dock får sådant
förslag avseende ändring av eller tillägg till 1, 32 och
33 §§ varken föreläggas årsmötet eller behandlas
inom styrelsen.

För upplösning av Sällskapet krävs beslut av två, på
varandra följande, ordinarie årsmöten med minst
två tredjedelar av avgivna röster. Eventuella tillgångar skall tillfalla organisation/-er som samtycker
till 1 och 2 §§ i dessa stadgar.
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Testamentsformulär
När någon vill testamentera sin efterlämnade egendom till Evangelisk Luthersk Mission
– Bibeltrogna Vänners mission kan testamente utformas enligt följande förslag:

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)
(namnförtydligande)

(namnteckning)
namnförtydligande)

Evangelisk Luthersk Mission – Bibeltrogna Vänners expedition anvisar gärna person som kan stå till tjänst med råd och hjälp vid
upprättande av testamenten eller s k inbördes testamenten.
Det är viktigt att alla slag av testamenten är tydligt och juridiskt riktigt utformade.
Originaltestamenten kan på säkert sätt förvaras hos ELM-BV för de som så önskar.
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