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Inledande betraktelse

Mat som ger evigt liv
Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets Ord. Joh. 6:68

imon Petrus uttalar dessa ord till Herren Jesus.
Det sker efter att Jesus undervisat och sagt om
sig själv att Han är livets bröd. Tidigare hade han
gjort ett under där flera tusen människor fick äta sig
mätta av det som i sig själv var litet och otillräckligt.
En pojkes fem bröd och två fiskar togs om hand av
Herren och det visade sig att det otillräckliga blev
tillräckligt.1 Jag är livets bröd. Jesus upprepar detta i
Johannesevangeliet. Det är viktigt och det är en sanning som behöver talas till oss och sjunka in i våra
liv och vårt medvetande. Jesus proklamerar: Jag är.2
Jesus hänvisar till fäderna i öknen. De fick manna
från himlen för varje dag.3 Det och undret med
pojkens matsäck är händelser som pekar på något
större, djupare och viktigare. Människorna i öknen
åt manna – och dog. Folket slog sig ner i gräset och
åt sig mätta – och dog. Men:

S

tjänst trots hans synd och misslyckanden.6 Jesus har
lärt Petrus att Guds Ord – Jesus själv – är levande,
kraftigt och håller att klamra sig fast vid oavsett hur
allt runtomkring ter sig, eller hur det ser ut i hjärta
och tankar. Ordet är den andliga maten som ger
evigt liv. Petrus lät sig utsättas för Jesus och hans ord
om och om igen. Resultatet blev att Gud byggde
upp en levande tro hos Petrus. Det Petrus gjorde
var att ödmjukt följa efter och låta sig ledas. Gud
arbetade genom sitt Ord och sin Ande med Petrus.
Därför säger han och vittnar: ”Du har det eviga livets
ord”. Det är nog att veta detta. Hur detta Ord än
låter, så är det Guds heliga och eviga Ord. Detta är
nog för en i sig själv syndig och otillräcklig människa. Brödundret visar att det otillräckliga kan
Gud göra med råge tillräckligt, därför att Guds kraft
är oberoende av oss.

”Här är brödet som kommer ner från himlen för att
man ska äta av det och inte dö. Jag är det levande brödet som har kommit ner från himlen. Den som äter av
det brödet ska leva i evighet. Och brödet som jag ger är
mitt kött, för att världen ska leva.” Joh 6:50–51

Till vem går du?

Vem står ut?
Många av hans lärjungar, som hörde detta kunde
inte stå ut med vad Jesus sa. Det var högst provocerande och svårt. Hur kan han ge sitt kött att äta. Det
är helt sjukt, det är kannibalism och det kan vi bara
inte stå ut med att höra. Ett svårt tal, en svår tanke.
Vem kan tro på sådant, vem kan stå ut?
Petrus konstaterande låter oss förstå att det går
att ta emot och tro Guds Ord, även då det är provocerande och vårt förstånd går i opposition. Vad är
nyckeln till att Petrus väljer detta gudomliga Ord?
Svaret ser vi när vi läser om olika händelser i Petrus
liv. Att vattenytan bär honom endast på den ytan
hans fötter utgör.4 Att han blir tillrättavisad skarpt,
när han inte vill acceptera förutsägelsen att Jesus
måste dödas.5 Att hans djupa svek mot Jesus bemöts
med en djupare kärlek än han någonsin skulle
kunna föreställa sig och att Jesus kallar honom till
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Ibland är livet svårt och det tornar upp sig orosmoln
på olika sätt. Till vem skulle vi gå om vi inte hade
Jesus? För kristna är det möjligen trängre idag än
det varit tidigare. För ett missionssällskap som ELM
kan det verkligen kännas svårt och se dystert ut, när
vi tittar på vikande medlemsantal och att motstånd
och otro möter oss. Men det kan aldrig bli så oroligt
eller trångt att inte Jesus varit där tidigare eller kan
identifiera sig med situationen. Ingen har varit så
djupt sjunken som Han var när han led döden för
oss, kroppsligt och själsligt. Så vart ska vi vända oss
när livet är mörkt? Vi ska komma ihåg att Jesus är
densamme idag som på Petrus tid. Det finns inget
mörker som inte Guds ljus kan tränga igenom. Det
finns ingen hunger som inte Gud kan mätta. Det
finns ingen synd som kan stänga oss ute från det
eviga livet – om vi tar emot Ordet i tro. ”Han är
livet, vi ock leva får. Om än genom dödens flod vi går,
skall det bli vår segersång ändå: Herren Kristus lever!”
LH 197:4
Låt oss uppmuntra varandra att vända oss till den
enda källan av frid, liv och förlåtelse. Jesus är allt
och utan honom finns ingenting. Han är allt livs

Inledande betraktelse

ursprung, han är ditt ursprung. Han har det eviga
livets ord och han är det eviga livets ord.
”När livet blir mörkt, jag är ängslig och svag, jag skyndar till Ordet, och där är det dag. Om andra syns rika
och jag dem ej lik, då ser jag i Ordet, och där är jag
rik. Ja, saliga ro på Jesus få tro och äga Guds ord i sitt
bo.” LH 217:4 7

1. Joh 6:1–15
2. Se Joh 6:35, 41, 48, 51, 8:12, 10:7,9, 10:11, 14,
11:25, 14:6, 15:1,5
3. 2 Mos 16:4f

Henrik Nilsson
ordf ELM-BV

4.
5.
6.
7.

Matt 14:29
Mark 8:32–33
Joh 21:15–19
Rev. Försl. 2019
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Minnesord

Hemgångna missionärer

Ruth Sendabo

R

uth föddes som nummer fyra i en syskonskara
på sju, den 13 juli 1933 i Hemmingstorp på Vikbolandet. Hon var dotter till lantbrukarparet Gunnar och Elsa Jonsson. Gunnar var predikant för
Bibeltrogna Vänner från 1938.
Under sin barndom fick Ruth omsorg och fostran
i den kristna tron, vilket betydde mycket för henne.
I dagboken har hennes mor citerat Matt. 10:29-30
”Säljes icke två sparvar …”
Under åren 1948–1956 läste Ruth på Hermods
samtidigt som hon arbetade hemma på gården och
andra ställen. Hon utbildade sig 1956–1958 till småskollärare på seminariet i Härnösand. Senare läste
hon vidare till speciallärare i Stockholm och fick
1967 tjänst som särskollärare.
Under tiden i Stockholm fick Ruth kallelsen till
missionär. Hon berättar själv: ”Våren 1970 tänkte
jag utbilda mig till talpedagog, men när jag fick tag
på annonsen var ansökningstiden redan utgången.
Strax därefter läste jag en annons i Missionstidningen om en tjänst som lärare och rektor vid Bibeltrogna vänners skola i Kofele. … En dag tog jag
mod till mig och gick till expeditionen och anmälde
mitt intresse för tjänsten. Jag blev intervjuad och
antagen till tjänsten i Kofele.”
Redan som barn hade Ruth hört om missionsarbetet i Afrika, och hon mindes att hon en gång suttit
bredvid Qes Ghebre Hawariat och beundrat hans
mörka händer. Hennes tankar om missionslandet
fanns kvar i hennes huvud och i december 1968
fick hon genom ett stipendium från sin arbetsplats
möjlighet att resa till Etiopien för att besöka sko-
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lor. Tillsammans med två väninnor reste hon med
ett chartrat plan med Karl-Gustav von Rosen som
pilot. Under sin resa i Etiopien besökte hon bl.a.
Koffale skola, men inte kunde hon då ana att hon
två år senare skulle komma dit som lärare och rektor
för skolan.
I augusti 1970 var det avskedsmöte i Falketorps
missionshus. När Ruth kom till Addis Abeba 21
augusti kom Sture Bengtsson och mötte henne.
De åkte först till BVs missionsstation på Gullale
där hon stannade de första veckorna. Hon började
lära sig det amhariska alfabetet, vilket inte var helt
lätt. Under tiden där introducerade Sture henne för
Teferi Sendabo, som skulle börja som ny lärare på
Koffale skola.
När alla handlingar var klara åkte Ruth tillsammans med sin företrädare Hanna-Karin Stark till
Koffale. Ruth skriver om den första tiden: ”Jag fick
mycket hjälp av lärarna med praktiskt arbete som
schemaläggning, att ställa i ordning klassrummen,
utlåning av läroböcker med översättning från och
till amhariska och vice versa. Vi klädde om böcker
med tidningspapper för att de inte skulle nötas.”
Efter två läsår i Koffale gifte sig Ruth med Teferi i
Östra Ny kyrka på Vikbolandet. Mot slutet av sommaren åkte de tillbaka till Etiopien. Ruth började
då arbeta som lärare på BVs skola i Asella. Under
tiden 1973–1985 arbetade sedan Ruth för EFS på
missionsstationen Entotto.
Ruth och Teferi fick två barn, Samuel -74 och
Sara -76. Familjen flyttade till Sverige 1985 och
bosatte sig i Uppsala, där Ruth läste vidare till lärare

Minnesord

i Svenska som andra språk och sedan arbetade som
lärare fram till sin pension. Den 25 januari 2020 fick
Ruth flytta hem till sitt himmelska hem.
Syskonen Lars Jonsson och Maja Johansson
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Minnesord

Hemgångna predikanter

Hans Bjärslinde

M

in bror Hans Bjärslinde föddes 1947. Det
första hemmet var på Råstensgatan i Sundbyberg där föräldrarna Axel och Elsa flyttat in efter
sitt giftermål 1946. 1954 flyttade familjen till Enebyberg, där föräldrarna sedan bodde kvar under
hela sin levnad. I Enebyberg fanns också mormor
och morfar som drev en livsmedelsbutik där fram
till början av 1960-talet. Efter studentexamen och
militärtjänstgöring arbetade Hans som banktjänsteman under några år innan han anställdes i vår fars
företag, en mekanisk verkstad, i Vallentuna utanför
Stockholm.
Under hela Hans levnad var familjens andliga
hem Roseniuskyrkan vid Smala Gränd i Stockholm och Missionssällskapet Bibeltrogna Vänners
verksamhet. Även far- och morföräldrar fanns med
i verksamheten, farfar Rennjamin Bjärslinde var
predikant och resesekreterare i Missionssällskapets
tjänst.
Hans intresserade sig för elektronik och ljudteknik och började först i egen regi att kopiera inspelade predikningar till kassettband för att på så sätt
sprida Guds ord. 1977 anställdes han vid Missionssällskapets expedition i Stockholm där han som en
av sina arbetsuppgifter fick ansvara för framställning och försäljning av inspelade predikokassetter.
Hans var också en av de drivande krafterna för att
starta närradiosändningar över Stockholmsområdet. Han lade mycket tid och kraft på uppbyggnad
av en närradiostudio och var en av dem som delade
ansvaret för regelbundna utsändningar av gudstjänster och andakter.
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I början av 2000-talet kallades Hans till predikant
inom ELM-BV och fick en halvtidstjänst som resepredikant, en anställning som varade fram till 2007.
Hans led av diabetes, vilket gjorde att arbetsförmågan gradvis nedsattes. Han fick sedermera sjukpension några år innan den allmänna pensionen. Trots
sjukdom och problem med synen fortsatte han
att predika regelbundet vid Kyrkliga Förbundets
gudstjänster i Roseniuskyrkan och möten i Halls
Missionshus i Tierp. Han höll också andakter som
spelades in för utsändning i närradion.
I slutet av 1970-talet flyttade Hans in i en lägenhet på Valhallavägen i centrala Stockholm där han
bodde kvar ända fram till sin bortgång. Under våra
föräldrar Axel och Elsas senare år i livet tillbringade
Hans mycket tid med att stötta dem där de bodde
kvar i villan på Brunnsvägen i Enebyberg.
Hans avled oväntat i mars 2019 i tron på sin Frälsare. En bortgång som även är en hemgång.
Frid över Hans minne!
Dag Bjärslinde

Minnesord

Torsten Einarsson

T

orsten Einarsson, Olofström, avled den 7 maj
2019. Han föddes i Nosaby den 17 februari
1932 där våra föräldrar hade ett mindre lantbruk.
Torsten var intresserad av att läsa och efter realexamen i Kristianstad fortsatte han på seminariet och
blev folkskollärare redan 1953. Samma år gifte sig
Torsten och Suoma, f. Sarivaara, och flyttade till
Näsum där han fick sin första lärartjänst. Sin livsgärning som lärare utförde han i Biskopsmåla och
efter nedläggningen av skolan där tjänstgjorde han
även i Kyrkhult. Under lärartjänsten i Biskopsmåla
bodde familjen i skolans tjänstelägenhet och efter
nedläggningen av skolan köpte Torsten och Suoma
skolbyggnaden där deras sex barn har växt upp.
Vårt hem var ett kristet hem där Guds ord och
sången hade en viktig plats. Den kristna uppväxten
fick prägla Torsten. Redan som tonåring bekände
han sig vilja följa Jesus, och så blev det hela livet.
Han hjälpte tidigt till som söndagsskollärare i
Nosaby missionshus, en uppgift som han fortsatte
med i söndagsskolan i Biskopsmåla. Under två somrar var han ”hjälppräst” vid konfirmandlägren på
Strandhem.
1953 fick Torsten kallelse från Nordöstra Skånes
Missionsförening att verka som predikant. Även i
den uppgiften arbetade han troget tills hälsan avtog.
Den saliggörande tron på Jesus ville han dela med
sig till alla som han kom i kontakt med.
Både inom NSM och Holje Missionsförening har
Torsten varit verksam i styrelserna. I Holje Mf var
han ordförande under flera år samt även körledare
för Blekingekören. Han har skrivit och gett ut vär-

defulla publikationer över missions- och ungdomsföreningarna i Holje, Gränum, Näsum och Nosaby.
Torsten medverkade även vid utgivningen av boken
I Jesu spår ELM-BV 100 år. I dessa böcker kom hans
forskarintresse väl till pass. I bokform har han också
dokumenterat våra föräldrars och förfäders släktkrönikor som är ett värdefullt arv. Det svenska språket hanterade Torsten väl och han var en tillgång i
kunskap och korrekturläsning som kommit många
till del i flera bokutgivningar.
Nu har Torsten fått flytta hem till Jesus och hans
högsta önskan, som han uttalade under en av de
sista dagarna i livet var: ”Vi ses hos Gud!”
Arthur Einarsson
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Minnesord

Eric Malm

D

iakonen Eric Malm, Växjö, har gått ur tiden
efter en lång sjukdom. Han sörjs närmast av
syskon och syskonbarn. Eric Malm föddes 1934 i
Tånneryd, nära Markaryd. Föräldrar var snickaren
Oskar Malm och hans hustru Hilda. Föräldrarna
var varmt troende kristna och hade söndagsskola
i hemmet.
Erics väg i arbetslivet gick först till industrin, men
1961 slog han in på studievägen vid Sundsgårdens
folkhögskola. Efter examen där gick han vidare till
Stora Sköndal, där han tog diakonexamen 1967 och
vigdes till diakon av biskop Sven Danell.
Vid denna tid var församlingsdiakonatet ännu
inte utbyggt som idag. Eric kom att utföra sin diakonala gärning som kurator vid flera skolor i Växjö.
Ännu långt senare kunde han möta tacksamma tidigare elever, som han bistått.
En annan sida av hans gärning var förkunnarens. Han gjorde en ideell insats som predikant i
Bibeltrogna Vänner. Han blev även medlem i BVs
styrelse. I dess tjänst fick han göra flera resor till
missionsfält, bl.a. i Etiopien, där hans kunskaper i
personaltjänst blev värdefulla.
Som pensionär gjorde Eric Malm en uthållig
insats i Kristen Närradio. Långa tider hade han två
program i veckan. Det var djupt kristet förankrade,
sakliga program där han enkelt och anspråkslöst
delade med sig av sin kristna tro. Alla årstider –
också i djupaste vinter – cyklade han till radiostudion för att kunna börja sända strax efter kl. 7.
Under sin sista sjukdomstid fick han möjlighet
att sända en hälsning till sina många lyssnare. Då
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visade han på S:t Johannes ord: ”Om vi bekänner
våra synder, så är Gud trofast och rättfärdig, så att
han förlåter oss våra synder och renar oss från all
orättfärdighet.” (1 Joh. 1:9) Och Eric underströk:
”Det är presens. Han håller på, han förlåter hela
tiden.”
Eric Malm var sina vänners trofaste vän, sina
elevers understödjare och sina lyssnares stöd och
uppmuntran.
Christian Braw

Minnesord

Sven-Göran Nilsson

E

fter ett långt och strävsamt liv fick ELMs predikant Sven-Göran Nilsson lämna detta jordiska
och flytta hem till den eviga vilan hos Herren Jesus.
Sven-Göran föddes i Sonnarp, Åsljunga, där
han växte upp under enkla förhållanden, jordiskt
sett, men i ett hem där man läste Guds ord och
var angelägen om att ge näring åt sin själ. Redan i
ungdomsåren blev han gripen av Herren och ville
tillhöra honom och följa och tjäna honom under
hela livet.
Han övertog sina föräldrars gård 1953. Det var
svårt att försörja sig på vad den gav så Sven-Göran
arbetade också med olika arbeten som skogsarbete, byggnadsarbete, murning och så småningom
trädgårdsanläggning som blev hans huvudsakliga
sysselsättning. Gården blev mer och mer plantskola
med träd, buskar och växter av många slag. Tidvis
fanns det flera fast anställda. På sommaren var det
också många ungdomar som fick sommarjobba där.
Sven-Göran var en omtyckt chef och var duktig på
att leda och lära sina anställda mycket om växter
och trädgårdsanläggning. En specialitet för firman
var att bygga murar av natursten.
Sven-Göran gifte sig 1955 med Vilmie och de fick
fem barn tillsammans. Trots växande familj och
växande företag hade han också tid att arbeta för
Guds rike på olika sätt. Han växte upp i Åsljunga
Lutherska Missionsförening och var trogen medlem
där hela livet. Under en period var han föreningens
ordförande. Han hade också hjärta för Strandhem
och hjälpte till såväl med att bygga de ursprungliga
logementsbyggnaderna som att anlägga grönytorna.

1975 blev han kallad till predikant av BV och
tjänade som sådan under många år och så länge
krafterna räckte. På vintrarna blev det månadsturer
och möten och på sommaren ofta turer till norra
Sverige med tältmöten. Sven-Göran var inte
förkunnare bara i predikstolen utan också under
det dagliga arbetet. Det blev ofta samtal både under
matpauserna och under arbetets gång. På detta sätt
fick många höra Guds ord utan att gå till någon
gudstjänst. Vi var flera predikanter som tidvis arbetade hos Sven-Göran och ofta var det samtal om
texter som vi kämpade med och det blev till hjälp
och uppbyggelse för oss.
Arne Engström
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Minnesord

Ove Bengtsson

O

ve, som föddes 1927, växte upp i Hjälmsjö
utanför Örkelljunga med sina tre syskon:
Börje, Yngve och Irene. Han gick ut realskolan och
började sedan jobba på kontoret i Växjö för Södra
Skogsägarna. Efter några år kom han tillbaka till
Örkelljunga och arbetade på David Nils, en diversehandel. De sista 20 åren innan pensionen var han
kamrer på Åke Nilssons Träsvarveri.
Ove gifte sig med Anna-Lisa Pettersson från Öjamåla i Blekinge. De bosatte sig i Oves föräldrahem
och fick två döttrar: Barbro och Kerstin. Ove och
Anna-Lisa var med och startade Sveriges första
kristna skola 1971 i Hjälmsjö. Efter tre år fick den
sin nuvarande plats som Solängskolan några km
längre norrut. Ove var en friluftsmänniska, han älskade att åka skidor och skridsko och att fjällvandra.
Han odlade grönsaker av olika slag och delade gärna
med sig.
Ove kallades till predikant 1965. Hans förkunnelse var Jesusfokuserad och innerlig. Han använde
sig ofta av bilder från vardagslivet. Ove var med och
bildade Hjälmsjö missionsförening och var dess
ordförande 1969–2003. Som söndagsskollärare
lekte han gärna med barnen på rasten. Han tog även
ansvar för ungdomsarbetet. Många var vi, som vid
familjegudstjänster fängslades av hans förmåga att
med hjälp av blädderblock rita och berätta så att
Bibelns händelser blev levande.
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2015 drabbades Ove av stroke och sedan blev livet
mer begränsat. Sista åren bodde han och Anna-Lisa
på Södergården, ett äldreboende. Hans sista dag
blev 31 januari 2020. Vi minns Ove med tacksamhet. Frid över hans minne.
Lasse Johansson

Årsmötesprotokoll

Protokoll fört vid ELM-BVs
etthundraåttonde årsmöte
Organisation: Evangelisk Luthersk Mission – Bibeltrogna Vänner, org.nr. 802000-3276
Art:
Protokoll fört vid ELM-BVs etthundraåttonde årsmöte
Datum:
2019-06-01
Plats:
Lutherska Missionshuset, Hässleholm
Paragrafer: Å-1-19 – Å-30-19
Närvarande: 119 föreningsombud (från Å-11-19: 120 föreningsombud)
1 enskild medlem

Å-1-19 Mötets öppnande
ELMs 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; Gunnel Waldemarson den 14 augusti 2018, Helge Lundh den
12 januari 2019, Hans Bjärslinde den 21 mars 2019,
Torsten Einarsson den 7 maj 2019 samt Eric Malm
den 19 maj 2019.
En stund i tyst bön och tacksamhet hölls och
avslutades med att Henrik läste Lova Herren 699:
”Det står Guds folk en sabbatsvila åter…”

Å-2-19 Val av ordförande och vice
ordförande för årsmötet
Från valberedningen nominerades:
ordförande:
Christer Unosson, Eket
vice ordförande: Jan Jämstorp, Åhus
Årsmötet beslöt
att som ordförande för årsmötet välja Christer
Unosson, samt

att som vice ordförande för årsmötet välja Jan Jämstorp.

Å-3-19 Val av sekreterare och vice
sekreterare för årsmötet
Från valberedningen nominerades:
sekreterare:
Benedikte Nilsson, Stidsvig
vice sekreterare: Olle L Nilsson, Örkelljunga
Årsmötet beslöt
att som sekreterare för årsmötet välja Benedikte
Nilsson, samt
att som vice sekreterare för årsmötet välja Olle L
Nilsson.

Å-4-19 Val av justerare och rösträknare
Från valberedningen nominerades:
justerare:
Gunnar Åström, Vännäs, och
Sonia Lunnergård, Sollentuna
rösträknare:
Sven Hammarberg, Torsebro,
och Maria Ringdahl, Stockholm
Årsmötet beslöt
att till justerare välja Per-Anders Einarsson, Gun-

11

Årsmötesprotokoll

nar Åström, Sonia Lunnergård och Benedikte
Nilsson, samt
att till rösträknare välja Sven Hammarberg och
Maria Ringdahl.

Å-5-19 Fastställande av röstlängd för
årsmötet
Meddelades att 119 föreningsombud och 1 enskild
medlem anmält sig till röstlängden.
Årsmötet beslöt
att fastställa röstlängden.

Å-6-19 Godkännande av kallelse till
årsmötet
Daniel Ringdahl redogjorde för kallelsen till årsmötet via utskick till föreningar och enskilda medlemmar samt annonsering i majnumret av Till Liv.
Daniel upplyste om att det var fel i distributionen
till två föreningar, men att det kom fram.
Årsmötet beslöt
att godkänna kallelsen till årsmötet.

Å-7-19 Fastställande av
föredragningslistan
Mötesordförande Christer Unosson presenterade föredragningslistan på sidan 9 i års
möteshandlingarna.
Mötesordförande uppmuntrade till det goda
samtalet under årsmötet, särskilt vid punkt ”15.
Lärorådets rapport” önskade styrelsen en god dialog.
Till punkt ”27. Övriga frågor” anmäldes följande
frågor:
1. Nils Larsson: Debatt kring abortfrågan i media.
”Hur kan ELM bli mer tydlig och synas i abortdebatten?”
Årsmötet beslöt
att fastställa föreslagen föredragningslista med ovan
nämnda tillägg till punkt ”27. Övriga frågor”.

Å-8-19 Fastställande av arbetsordning
Mötesordföranden hänvisade till den föreslagna
arbetsordningen på sidorna 10–11 i årsmötesagendan.
Ordet lämnades fritt.
Linus Sjödahl föreslog ändringen ”Sluten vote-

12

ring sker vid val till styrelsen”, sista stycket s. 10 (ej
personval).
Henrik Nilsson 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
ovan nämnda förslag.

Å-9-19 Presentation av styrelsen
De vid årsmötet närvarande styrelseledamöter presenterade sig kort.

Å-10-19 Presentation av
verksamhetsberättelse och
årsredovisning
a) Föredragning av styrelsens berättelse över
2018 års verksamhet

Årsberättelsen finns sammanställd i bokform sedan
tidigare, s. 26 och framåt.
Styrelsens vice ordförande, Eskil Engström, presenterade något av vad styrelsen arbetat med under
2018; det arbetas med strategisamtal utifrån tanken
”Behöver ELM reformeras?”, som inspirerades av
tankar från reformationens jubileum.
Ytterligare pågår samtal om manligt och kvinnligt
ledarskap; dessa kommer att presenteras närmare
under punkten ”15. Rapport från lärorådet”.
Sedan årsmötet 2018 har styrelsen också arbetat
vidare med beslutet från förra årsmötet kring Främre
Asien. Paret Ekström skickas under hösten 2019.
Byte av missionsledare har påverkat styrelsens
arbete. Styrelsen uttryckte sin glädje över Daniel
Ringdahl som ny missionsledare.
Nya predikanter har kallats: Natanael Asplund
(Luleå), Rickard Johnston (Stockholm), Nils-Bertil
Bertilsson (Vikbolandet).
Under 2018 har ELM skickat missionärerna Lisa
och Hjalmar Unosson till Chiclayo, Peru, samt Sinnika och Håkan Ekström till Piura, Peru.
ELM gick under 2018 med som partner i Svenska
Evangeliska Alliansen.
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ELM har även gått in som associerad medlem i
ELRIM.
Emma Birgersson lämnade ytterligare rapport
från styrelsen. Hon tackade för förtroendet och
nämnde att det finns mycket aktiviteter och engagemang i ELM. Hon refererade och lyfte fram delar ur
årsberättelsen; två ord sticker ut: Mission och nåd.
Hon refererade bland annat till Daniel Ringdahls
berättelse samt påminde om nämnden för Mission
i Sveriges, MIS, satsning på nyplanteringar. Ytterligare punkter från årsberättelsen lyftes fram.
Sonia Lunnergård (Stockholm) gavs utrymme
för en kommentar med anledning av detta: Hon
refererade till missionsledarens berättelse och talade
om referensen till Ansgar: att det finns något som är
ännu viktigare än livet. ”Tänk att en gång få tacka
Ansgar för att han kom med evangeliet till Norden”.
Peter Henrysson tog vid för styrelsen och sade att
ELM är ett märkligt litet sammanhang, men med
möjlighet att uträtta mycket. Det är ett exempel på
civilsamhället, men ett som inte får så mycket publicitet. Han påminde om att det är fantastiskt att få
vara med i en sådan rörelse. ELM har något fantastiskt att förvalta: Ordet om Jesus är hemligheten.
Peter Henrysson nämnde även den ekonomiska
delen, där det kan ses att även år 2018 har Gud välsignat. Han framförde ett tack till alla gåvogivare.
Årsbokslutet för ELM (s. 89 ff i årsberättelsen):
Gåvorna låg på 8 260 tkr som vi får tacka Gud för.
På s. 92, Not 2 Kollekter, gåvor och anslag, kan det ses
att gåvointäkten var högre 2018 än 2017. Skillnaden
är testamentsmedel och Peter konstaterade hur viktiga dessa medel är.
De totala intäkterna uppgick till 10,4 miljoner
kronor och de totala kostnaderna till 10,1 miljoner
kronor. Jämförelsevis med 2017 var det en ganska
liten förändring.

Bo Sjödahl (Eket) konstaterade att det finns ett
bidrag på 200 000 kronor från Stiftelsen BV:s Fond
för hjälpverksamhet, men trots det är det ”jämnt
skägg”. Han undrade om det fanns medel från Parmenas överförda.
Peter Henrysson svarade att det görs en överföring bokföringsmässigt, som inte påverkar resultatet.
Henrik Nilsson kommenterade att gåvosumman
för 2018 till hälften bestod av testamentsmedel. Det
är inget man kan kalkylera med. Gud förser, men
det ställer höga krav på styrelsen att hantera. Han
vädjade om en regelbundenhet i givandet.
Stefan Ekström (Kristianstad) kommenterade att
en jämförelse visar att 2017 och 2018 års gåvor, förutom testamentsmedel, är ungefär lika.
Elisabeth Wallgren påminde om Joh. 10:29; att
det som allt handlar om egentligen är Jesus – också i
förhållande till ekonomin. Hon ställde frågan kring
hur vi får det att vara angeläget även för barnen?
Hon påminde om att vi får vara med att ge tillbaka
till Jesus, som har gett så mycket till oss.

b) Diskussion med anledning av styrelsens
berättelse

Revisorn Ingvar Ekström informerade om att det
har genomförts årsbokslut enligt lagar och regler.
Revisorernas berättelse finns på sidorna 97–98 i årsberättelsen. Ingvar meddelade att revisorerna som
underlag för sina bedömningar under året har tagit
del av protokoll och ekonomiska redovisningar.
Han påpekade att det finns anledning att prata
mer om ekonomin. 2018 visade ett positivt resultat, vilket är positivt och ovanligt. Han menade att

Mötesordföranden lämnade ordet fritt för frågor
och synpunkter.
Daniel Karlsson (Stockholm) undrade om resultatet hade varit positivt om inte det hade kommit
in ett större testamente i början av året.
Peter Henrysson svarade att det då hade varit
minus, vilket visar på beroendet av testamentsmedel.

c) Beslut

Årsmötet beslöt
att godkänna styrelsens redogörelse och ekonomisk
redovisning för 2018.

Å-11-19 Justering av röstlängden
Meddelades att ett ombud tillkommit och att röstlängden därmed omfattade 120 ombud.
Årsmötet beslöt
att fastställa den justerade röstlängden om 120
ombud.

Å-12-19 Revisorernas berättelse över
styrelsens förvaltning
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det är en oroande trend att hälften av gåvorna är
via testamenten. Man närmar sig en gräns för vad
som är ett dumdristigt underlag att fatta stora beslut
utifrån rörande framtiden. I fjol beslöts om intäktsbudget om 10 miljoner kronor. Då visste man att
testamente fanns på ingång. Det vet man inte i år.
Han påpekade att han följt ELMs ekonomi i 30 år,
och har sett att ibland tar den ”skutt” på grund av
testamenten, vilket är svårhanterbart.
Ingvar tackade styrelse för engagerat arbete och
önskade Guds välsignelse över styrelsen.
Revisorerna tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsen.

att det påtalats av styrelsen. Ökande ekumenik
sker i synnerhet i samband med ekumeniska böneveckor. Detta leder till gemensamma gudstjänster
med talare från samfund som inte har bibelsyn, som
är i enlighet med § 1 i sällskapets stadgar. Referens:
Skrivelse av Ivar Bergman och Josef Månsson till
föreningar inom HLM och NÖ Skånes Missionsföreningar om avvisande av falsk ekumenik 1974.
Där står bl.a. att det utåtriktade allianssinnet åstadkommer en inre splittring inom våra egna led.

Å-13-19 Fråga om ansvarsfrihet för
styrelsen

Årsmötet beslöt
att fastställa resultat- och balansräkning för 2018,
samt
att balansera 2018 års resultat i ny räkning.

Ordförande lämnade ordet fritt.
Assar Björkvald (Hästveda) yttrade sig i enlighet
med protokollsanteckningen nedan.
Per Henriksson (Stockholm) ställde en fråga till
styrelsen huruvida Assar Björkvald tagit upp frågan
med styrelsen, samt yrkade ansvarsfrihet till styrelsen.
Henrik Nilsson svarade att detta inte hade gjorts.
Gunnar Åström (Vännäs) anförde att föreningar
och församlingar bör ta ansvar för frågan. Vi bör
hålla paragraf 1 i stadgarna högt och bekämpa allt
slags otro och förnekelse. Han yrkade på ansvarsfrihet för styrelsen.
Jan Ulrik Smetana (Vännäs) uttryckte sig som en
del av lärorådet och menade att de har ett ansvar i
fråga om ekumenik och ska fortsätta prata om detta.
Nils-Göran Nilsson (Åstorp) kommenterade på
ordningsfrågan kring Assar Björkvalds uttalande
och ansåg att man kan få lämna in en protokollsanteckning, på samma sätt som görs i kommunala
sammanhang.
Yrkandet om ansvarsfrihet tillstyrktes av: Per
Henriksson, Gunnar Åström, Assar Björkvald.
Diskussionen förklarades avslutad.
Årsmötet beslöt
att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2018 års förvaltning av Evangelisk Luthersk Mission – Bibel
trogna Vänner.
Protokollsanteckning, Assar Björkvald:
Flera föreningar tillämpar obiblisk ekumenik utan
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Å-14-19 Fastställande av resultat- och
balansräkning för 2018

Å-15-19 Fråga om ansvarsfrihet för
styrelsen för Stiftelsen Bibeltrogna
Vänners Fond för hjälpverksamhet
Revisionsberättelsen finns på sidorna 103–104 i årsberättelsen.
Revisor Jörgen Nilsson meddelade att de har
granskat räkenskaperna för stiftelsen, och konstaterar att medlen minskar. Balansomslutning ca
700 000 kronor. Det finns ytterligare 500 000 kronor att tillgå.
Under 2018 har ELM och Strandhems Bibel- och
lärjungaskola fått bidrag.
Revisorerna har granskat förvaltningen och berättelsen citerades (s.103 i årsberättelsen). Slutsatsen
var att räkenskap och förvaltning utförts i enlighet
med avsikten.
Ordet lämnades fritt.
Bo Sjödahl (Eket) ställde en fråga angående
reversfordringar; om det är tanken att detta görs
så som gjorts tidigare, dvs att en femtedel delas ut.
Ingegerd Johanson (stiftelsens kassör) svarade att
de flesta utestående amorteringar fås in enligt plan,
förutom en. Det finns 500 000 kronor, samt 25 000
kronor i aktiefonden.
Årsmötet beslöt
att bevilja styrelsen för Stiftelsen Bibeltrogna Vänners Fond för hjälpverksamhet ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2018.
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Årsmötet ajournerades för en kort bensträckare.
Mötesordförande föreslog en kort bönestund i bänkarna för diskussioner och beslut på årsmötet. Efter
bönestunden återupptogs förhandlingarna.

Å-16-19 Rapport från styrelsen
a) Allmänt

Peter Henrysson förtydligade från förra årets protokoll, att styrelsen inte har mycket med intäktssidan
att göra, utan det är årsmötet som bär ansvaret.
Årskonferensen kring årsmötet är det enda tillfället där ELM som organisation samlas. Styrelsen
ser det som en bra möjlighet att ta upp ämnen och
lämna information om sådant som är på gång.
b) Sångboken

Det är ett gammalt beslut som nu verkställs. Det
informerades om projektet i torsdags kväll och mer
info ges under lördagens festkväll.
Sångbokskommittén har velat lyfta detta arbete.
Sångboken är viktig för att skapa enhet i rörelsen.
Det är en Jesuscentrerad och gudstillvänd sångbok.
Den retoriska frågan ställdes om det är möjligt att
samlas kring en sångbok 2019. Det uppmanades till
att fundera över betydelse av att ha en sångbok i
handen. Peter refererade till Jan Henriksson som
sa att det var vanligt förr att sjunga i hemmen och
lyfte att sångboken kanske framöver kommer att
finnas i telefonen.
c) Personal

Peter Henrysson informerade om att Sofia Nilsson
har lämnat posten som organisationssekreterare.
Hon hjälper fortfarande till, men det är önskvärt
att snarast tillsätta en ny organisationssekreterare.
d) Predikantutbildningen

Ansvaret ligger på lärorådet, men frågan diskuteras
i styrelsen. Förkunnelsen är en viktig del av ELM,
det är egentligen det som är kärnan i ELM. Förkunnelsen skapar ELM.

tidigare år, varit kampanjer för olika delar av verksamheten. Styrelsen har fått ett fantastiskt gensvar
från er som ger. Det gäller inte bara för 2018, för
tendensen fortsätter 2019. Just nu pekar det mot
en 30%-ig ökning. Vi kan känna oss uppmuntrade
i detta.
Peter Henrysson fortsatte och refererade till det
som revisorn Ingvar Ekström påpekade, att bankoch andra medel som använts vid tidigare underskott krymper. Beroendet av testamentsmedlen
minskar inte nämnbart, även om gåvorna ökar
10–30%. Det behövs fler gåvor och det behövs testamentsmedel.
Peter Henrysson refererade även till Daniel Ringdahl, som pekade på att missionen är helt och hållet
Jesus. ”Gå därför ut…” vad syftar det på? Jo, Jesus
har all makt och på hans befallning får vi gå ut. När
vi ur mänsklig synpunkt inte ser hur vi ska klara ut
det, så finns makten hos Jesus. Abraham fick en svår
befallning; att offra sin son. En besvärlig situation
för Abraham, som inte hade något konkret svar.
Kanske inte vi heller har ett konkret svar i ELM,
men Abraham fick löftet ”Gud kommer att förse”.
Vågar vi ge uttryck för den tro, att Jesus ger? När
medlen tar slut, vågar vi tro då? Tro och bön är viktigare än de åtgärder som också är nödvändiga och
redan görs.
f) Främre Asien

Beslut togs på årsmötet 2018. ELM har arbetat för
att förverkliga detta. Styrelsen har träffat Nämnden
för Utlandsmission, NUM, och Svenska Lutherska
Evangelieföreningen i Finland, SLEF, som ställer sig
positiva till ELMs engagemang.
Det har varit missionsdagar, move-resa, artiklar,
inspiration från arbetare i Främre Asien och ytterligare har vi glädjen att sända ut arbetare. Allt detta
är tecken som pekar i samma riktning, vi kan vara
frimodiga. Vi måste också titta på ekonomin, men
vi ska ha ögon för vem som är ytterst ansvarig.
Mötesordförande lämnade ordet fritt. Ingen
begärde ordet.

Å-17-19 Rapport från Lärorådet

e) Ekonomi

Det finns anledning att tacka Gud och varandra för
de gåvor som kommit in. Under 2018 har det, som

a) Föredragning

Daniel Ringdahl informerade om att det nu finns
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information om och av lärorådet på ELMs hemsida. Lärorådet utgörs av: Lars-Åke Nilsson, Peter
Henrysson, Jan Ulrik Smetana, Samuel Bengtsson,
Henrik Nilsson samt Daniel Ringdahl.
Lärorådet har ett särskilt ansvar för predikanterna. Lekmannapredikanterna är en grundläggande del av ELM och har varit historiskt. ”Enkla
människor” (= icke-teologer) som är ideellt engagerade i predikoverksamhet, undervisas och tar det
med sig i sin vardag.
Enligt matrikeln var det 117 predikanter (i dag
114 predikanter). Predikantutbildningskommitten ansvarar för två fortbildningshelger per år; en
i Nord, en i Syd. Man har försökt med fler, men
funnit det svårt att genomföra. Samling för unga
predikanter anordnas vartannat år och framöver
kommer det även att bli en samling för nykallade
predikanter.
Även uppgiften att pröva nya predikanter och
missionärer ligger på lärorådet.
b) Avslutade ärenden

Vilken användning av Herrens bön? Kontentan av
utredningen blev att den gamla klassiska Fader
vår, Vår Fader och Fader vår enligt Folkbibeln 2015
rekommenderas att användas. Det finns för- och
nackdelar med alla tre utgåvor.
Kvinnliga mötesledare: Lärorådet menar att kvinnor
kan vara mötesledare, men yttersta ansvaret för en
samling bör ligga på en man. Både män och kvinnor
är skapade till Guds avbild. Både män och kvinnor
är en del av det allmänna prästerskapet (1 Pet 2:9),
alla är en del av Guds folk och ska förkunna på olika
sätt. Alla kan bidra till att bygga upp församlingen,
det är en rikedom att vara många. Lärorådet förstår det så, att det är män som Gud har utsett till
ledaransvaret och predikoansvaret. Det finns olika
lösningar i olika gemenskaper, t ex ett föreningsråd. Det är inte tydligt i Skriften var gränsen går. Så
länge det är tydligt var ledarskapet finns, kan kvinnor vara mötesledare. I lekmannaledda gudstjänster
bör man inte använda den ”direkta avlösningen”.
c) Pågående ärenden

Komplettering av andra och fler evangelietexter till
evangelieboken: Frågan har bordlagts på grund av
tidsbrist.
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Predikantutbildningar planeras. Nya sånger till
sångboken genomläses.
Ekumenik: Hur kan vi på ett klokt sätt arbeta
med detta? Kanske ska vi vara mer proaktiva i frågan
inom ELM?
Daniel Ringdahl uppmanade årsmötet att skicka
frågor till lärorådet.
d) Diskussion med anledning av rapport från
lärorådet

Ordet lämnades fritt.
Lars Artman (Hishult) lyfte begreppet tradition.
Det finns saker där vi inte ser Bibelns tydliga svar.
Då är det fint att se till traditionen; man kan gå till
1600-talet, men också så långt tillbaka som till de
första kristna, även till synagogans gudstjänst. I den
tradition kan man hitta vad som är Guds goda ordning. Lars hoppades på att traditionen ska få mer
att säga till om.
Oskar Wikdahl (Lund) frågade hur det avgörs
vilka frågor som tas upp i lärorådet.
Daniel Ringdahl svarade att de frågor som kommer in tas upp.
Assar Björkvald (Hästveda) anförde en kommentar angående dokumentet om kvinnliga
mötesledare: Jag anser att i dokumentet inte beaktas att i 1 Tim 2:8 talas om att offentlig bön vid
församlingens gudstjänst ska förrättas av män.
Det är inte inom allmänna prästadömet att leda
bön vid församlingens offentliga gudstjänst. Det
gäller syndabekännelse och annan bön som ingår
vid mötesledning med liturgi. 1 Petr 2:9 handlar
inte om församlingens gudstjänst. Det allmänna
prästadömet rör inte offentlig gudstjänst. I 1 Kor
14:31 talas visserligen, som om alla, både kvinnor
och män kunde tala profetiskt vid gudstjänst. Men
sedan dementerar Paulus det beträffande kvinnorna i v 34. Det finns inte stöd i NT för kvinnlig
mötesledning, i synnerhet inte där liturgi ingår.
Referens: Christofer Starkes kommentar till ovan
anförda bibelställen.
Mattias Lindström (Örkelljunga) kommenterade
angående Folkbibeln 2015-versionen av Fader vår,
att lärorådet inte rekommenderar att använda den
när det finns ovana gudstjänstbesökare. Mattias
hävdade att om personerna är ovana, så är de det
oavsett vilken version som används.
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Bo Svensson (Kristianstad) undrade vad årsmötets roll i förhållande till lärorådets roll är, och huruvida den pågående punkten var att betrakta som en
informationspunkt.
Mötesordförande Christer Unosson svarade att
det var en informationspunkt, där styrelsen har
möjlighet att lägga örat till marken.
Harald Waldemarson (Vikbolandet) tackade för
att frågan om gudstjänstritualet tagits upp. Han
kommenterade att BV 1978 gav ut en gudstjänstordning med tre varianter. Den med ”Helig, helig,
helig” är viktig. Han ställde frågan om inte det är
den tydligaste förkunnelse av synd och nåd.
Daniel Ringdahl gav en replik i form av en reflektion:
Vad innebär det att leda en gudstjänst enligt en agenda?
Det blir återigen frågan om var ledarskapet ligger.
Årsmötet ajournerades för att äta lunch.
Gemensamt sjöngs ”Med Gud och hans vänskap” verserna 5–10 och det togs upp kollekt.
Lena Artman (Örkelljunga) tackade för tydligheten kring ledarskapsfrågan. Angående evangelietexterna uppmanade hon att inte låta Svenska Kyrkans
evangeliebok begränsa användandet av hela Bibeln.
Linus Sjödahl (Eket) uttryckte att frågan kring manligt och kvinnligt behöver lyftas i rörelsen. Hans upplevelse är att det finns en offentlig version och ett annat
samtal som förs ute i rörelsen. Han menade att det bör
arbetas med frågan och att sanningen ska sökas.
Daniel Ringdahl replikerade att det är en del i
strategiarbetet att ta tag i frågan.
Oskar Ipsen (Hässleholm) reflekterade över hur
kvinnor redan i dag är en del av ledarskapet på olika
sätt i föreningarna. Han undrade om inte ungdomar ser det som en icke-fråga.
Daniel Ringdahl kommenterade att det finns
utrymme för män och kvinnor i funktion. Vi måste
skapa forum för att samtala om det som skaver hos
oss. Uppdraget är inte formulerat än, men tankarna
finns.
Ingvar Ekström (Örkelljunga) påminde om att
inte glömma bort ett nutida perspektiv i samtalen.
Christina Nilsson (Lund) kommenterade att det
är viktigt att inte glömma bort att det finns olika
sorters kvinnor.

Linus Månsson (Lund) kommenterade att han är
en del av dessa som kämpar med frågan kring manligt och kvinnligt ledarskap. Hans upplevelse är att
han inte fått tillräckligt mycket undervisning kring
detta till att kunna svara på frågan. Han undrade
varför detta lyfts som en starkare och viktigare fråga
än så många andra. Linus efterfrågade ett sanningssökande svar.
Christina Nilsson (Lund) kommenterade att det
är viktigt att läsa på om manligt och kvinnligt, och
framhöll att hon menar att kvinnor också har en
uppgift som ledare.
Mats Lundin (Hjärsåslilla) kommenterade att
Rune Imberg har skrivit en bok om detta för 15 år
sedan.
Sofia Ödman (Stockholm) tackade för de olika
inlägg. Hon påminde om att människans högsta
mål är att ära Gud. Frågan blir då: ”Hur kan jag
spegla Gud?” Hon framhöll att hon jobbat med
frågan kring manligt och kvinnligt av och till och
lyssnat på många, men har kommit fram till att hon
bara kan se att det finns en ordning i Bibeln. Hon
uttryckte att hon var ledsen om hon varit för tyst i
frågan. Sofia påpekade att det i dagens samhälle är
obekvämt att säga att det finns en underordningsprincip. Hon uttryckte glädje över att det i ELM
finns plats att ha den traditionella åsikten.
Peter Henrysson kommenterade angående lärorådets uppfattning i frågan om manligt och kvinnligt, att det kanske för många är svårt att se det på
annat sätt. Det man kanske inte har funderat så
mycket på är varför det ligger till så här. Kan man
förstå att Bibeln är auktoritativ? Han uppmuntrade
att man jobbar med frågan.
Malin Henningsson (Lund) tackade för att samtalet lyfts. Hon höll med Linus Sjödahl att det
handlar om ett sanningssökande. Hon poängterade att det som framförs på årsmötet kanske inte
representerar hela ELM. Hon uppmanade till att
leta efter sanningen och inte det svar man redan
tror man vet. Hon lyfte den retoriska frågan om
det kan rymmas flera tolkningar så länge vi håller
Bibeln högt.
Lena Artman (Örkelljunga) tackade Sofia
Ödman och lärorådet.
Lars Artman (Hishult) framförde sin beundran
för Emma Birgersson för hennes engagemang sedan
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90-talet: ”Jag tjänar tills någon stoppar mig”. Han
menade att det är bra att inte tjejer och kvinnor
själva behöver sätta gränsen; det är bland annat
det lärorådet finns till för. Lars påminde vidare om
Uppsala möte: vi förhåller oss till de heliga som gått
före. Vi har valt en tolkning och håller oss till den.
Karin G Ekström (Kristianstad) kommenterade
att hon funderat på varför hon skulle ställa sig i
talarstolen. Hon framhöll att hon är glad för att vara
kvinna för då slipper hon predika. Hon uppmanade
att läsa CO Rosenius dagbetraktelse från 27 maj.
Benedikte Nilsson (Åstorp) uttryckte att hon alltid tjänat frimodigt som kvinna, men att det behövs
en ny retorik, då det är en annan tid. Vi bör prata
om ledarskap, både manligt och kvinnligt. Lärorådet måste ta ansvar för hela frågan.
Jan Ulrik Smetana (Vännäs) tackade Sofia Ödman
och välkomnade fortsatt samtal. I det väsentliga vill
lärorådet vara tydliga och den tydligheten finns
i Bibeln. I förhållande till praktiken måste vi vara
lyhörda. Olikheter är bra och ödmjukhet och tydlighet är nyckelfrågor. Vi ska söka sanningen.
Oskar Wikdahl (Lund) menade att det krävs svar
och vi måste fundera på hur vi ger svaren. Den yngre
generationen har inte så stor auktoritetstilltro, det
ska diskuteras. Han menade att dokumentet som
har gjorts är bra. När det gäller frågor då ELM har
avvikande åsikter i förhållande till många andra är
det än viktigare att vara tydligt med varför.
Henrik Nilsson tackade för samtalet. Han påpekade att man har jobbat med frågan i alla tider.
Henrik menade att Oskar Wikdahls bild är relevant, samt refererade till Daniel Ringdahl, som sagt:
”Vi är 25 år back på bollen”. Henrik är nöjd med
styrelsens beslut att jobba vidare med frågan. Den
viktiga frågan är: Hur kan vi hålla Bibeln högt och
framhålla dess auktoritet i vår tid? I tiden uppmanas man att söka det som är bäst för sig själv och
människan har svårt att ta till sig sanningar utan att
reflektera. Bara Gud kan leda oss rätt i denna fråga.
Mattias Lindström (Örkelljunga) nämnde
begreppet Sheilaism (”jag lyssnar till min egen
röst”), som något att vara försiktig med och
uttryckte sin glädje över lärorådet.
Jan Ulrik Smetana (Vännäs) kommenterade att
på missionsfältet möter man olika åsikter och måste
förhålla sig till det.
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Christina Nilsson (Lund) kommenterade att
inom familjer har ledarskapet inte alltid varit så bra
heller.
Oskar Wikdahl (Lund) framförde att man skyller
mycket på postmodernismen. Bibelns sanning är
sanning med stort S. Det är farligt för rörelsen att
tänka att det är ”denna tid” som är fel på det. Han
menade att det förminskar de som är i denna tid.
Marie Johansson (Vikbolandet) underströk att
det var kloka ord som sagts och påminde om att de
bästa svaren inte alltid är de tvärsäkra svaren. Det
viktiga är evangeliet.
Linus Månsson (Lund) underströk Oskar Wikdahls inlägg. Han menade att retoriken är viktig och
att det är provocerande att bli sedd på som obelästa.
Mötesordförande Christer Unosson framhöll att
det på inget sätt är meningen att förringa någon i
samtalet.
Henrik Nilsson sade att också han har saknat
undervisning om ämnet som barn och ungdom.
Han menade att det är viktigt att det finns med i
utbildningen av barn- och ungdomsledare. Han
konstaterade att alla inte är bra på retorik, men
att öppenhet och att lyssna är väldigt viktigt. Han
framhöll att vi alla är påverkade av vår tid. Vi är
kallade att hålla oss till Bibeln.
Peter Henrysson kommenterade att vi lever i ett
samhälle där människor har bestämda åsikter om
egentligen allt, men inte med Bibeln som utgångspunkt. Vi måste odla fram en kultur och ambition
att följa Bibeln i familjer, föreningar och styrelser.
Vi har ett uppdrag från 1 Mos. och från Matt. 28.
Harald Waldemarson (Vikbolandet) citerade en
bön som kommit för honom under samtalet: ”att
höra ditt ord och att lyda din röst, själv böj du mitt
hjärta och öra”
Diskussionen avslutades.
Daniel Ringdahl tackade för en givande diskussion och uttryckte att han ser fram emot fortsatta
samtal och diskussioner.

Å-18-19 Styrelsens förslag till
verksamhetsplan för kalenderåret 2020
a) Föredragning – Mission i utlandet

Förslag till verksamhetsplan finns i årsmötesagendan s.14–24.
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Mattias Lindström (vice ordf. NUM) och Stefan Ekström (ordf. NUM): Ett filmklipp visades
från gogfm.org. Kontentan: att mission genomförs
minst där det finns mest behov. Pengarna fördelas
också således att där det är få människor som känner
Jesus, dit går minst pengar.
Som Guds folk har vi fått mandat att gå till alla
folk. NUM har fått mandat från ELM att nå ett
onått folk. Vi vill gå till ett folk där evangeliet inte
finns och vi vill stötta det arbete som redan finns.
Det gamla fältet – Östra Afrika: ELM vill stötta
väldefinierade projekt: Barn- och ungdomsarbete,
teologisk utbildning, musikskola och försoningsarbete. Man vill undervisa och uppmuntra kyrkorna
till ekonomisk självständighet och ökat gudsberoende, samt fasa ut stöd till kyrkornas budget.
Summa till det gamla fältet: 1 290 000 kronor.
Det unga fältet – Peru: ELM vill stärka församlingsarbetet i Chiclayo och Piura. Familjen Unossons fokus är familjearbete. Familjen Ekströms
fokus är församlingsarbete och arbetsledning.
Summa det unga fältet: 2 235 000 kronor.
Det nya fältet – Främre Asien: Det finns möjlighet till detta arbete nu samt att sända medarbetare,
vilket känns spännande och roligt. Fokus i början
är språk- och kulturförankring. Styrelsen vill arbeta
med fortsatt förankring i Sverige. Summa 905 000
kronor.
I Sverige vill ELM gällande utlandsarbetet fortsatt arbeta med att utrusta volontärer, arrangera
missionsresor, KIND – Kinds In Need, samt det
som har med personalen att göra.
Totalsumma Mission i utlandet enligt Verksamhetsplanen 2020: 5 660 000 kronor.
b) Föredragning – Mission i Sverige

Förslag till verksamhetsplan finns i årsmötesagendan s. 25–27.
Per Henriksson (ordf. MIS) presenterade MIS
som den lilla nämnden med det stora uppdraget.
Det finns behov av förbön för arbetet som kan upplevas lite spretigt. 2018 har varit ett uppsamlingsheat. Per kommenterade angående nyplanteringar
att det inte har hänt så mycket än, men tanken har
kanske ”avkriminaliserats”. Nu väntar MIS på nästa
steg. Fokus är på det som kallas På Nya Platser. MIS
delar även en del områden med lärorådet.

Summa 1 615 000 kronor.
Korrektion i agendan: Summa ”Anslag” ska vara
660 000 kronor.
Detta medför en totalsumma för MIS: 1 620 000
kronor.
c) Föredragning – Tidningsmissionen

Förslag till verksamhetsplan finns i årsmötesagendan s. 28–31.
Gunnel Gustavsson (ordf. tidningsnämnden)
tackade alla i tidningsnämnden och andra ideellt
engagerade. För 2020 behövs fortsatt ideellt engagemang. Gunnel uppmanade till att komma med
förslag på personer till att arbeta med tidningarna.
Hon tackade alla som betalar fullpris för Till Liv.
Tidningsnämnden vill att tidningarna Till Liv och
Droppen ska fortsätta finnas. Uppmaning att prenumerera, det kommer ut mer information på sommarens evenemang.
Droppen: Ingrid Einarsson lämnar uppdraget
som prenumerationsansvarig, Maria Nilsson tar
över. Ros-Marie Westmark lämnar redaktionsrådet
och Katrine Åström tillträder. Ideella krafter behövs
fortsatt.
Design för Livet: Ny anställd sökes som ersättare
efter Hans Bergström. Rekrytering pågår. Gunnel
framförde ett tack till de i rörelsen som använder
tjänsterna på Design för Livet.
d) Föredragning – Ledning, administration och
information

Daniel Ringdahl kommenterade att nerdragningar
gjorts på administrationen, där informatörstjänsten
har lagts ner, detta för att ansvarsfullt hantera det
ekonomiska läget 2020. Rekrytering av organisationssekreterare pågår. Daniel uppmanade årsmötet
att be för detta samt att komma med tips på lämpliga personer.
Sångboksprojektet beräknas vara färdiggjort
2020.
e) Diskussion

Mötesordförande lämnade ordet fritt.
Nils-Göran Nilsson (Åstorp) talade å BV-förlags
vägnar, där han förutspådde att kostnader, som inte
räknats in, kommer att tillkomma för tryckning av
sångboken. Det finns en risk att dessa hamnar på
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förlaget, vilket inte är rimligt. Nils-Göran yrkade
200 000 kronor till sångbokstryckning.
Bo Sjödahl (Eket) uppskattade verksamhetsplanens utförande. Han framförde några uppklarande
frågor kring ”nuvarande pastorsmodellen” i Peru
samt vad uttrycket ”de fysiska resurser” innebär (s.
18–19 i årsmötesagendan). Ytterligare ställde Bo frågan kring hur informationen kommer komma ut i
framtiden utan en informatör.
Mattias Lindström svarade att den nuvarande
pastorsmodellen är att pastorns lön betalas till 50%
av missionen, 25% av IELCH och 25% av församlingen. Med fysiska resurser menas det byggnader.
Daniel Ringdahl svarade att planen för informationsarbetet framöver inte är helt klar än, men den
kommer.
Bo Svensson (Kristianstad) presenterade en
utmaning till årsmötet efter lite snabb räkning och
konstaterade att intäkterna inte räcker till. Det
finns två sätt att ställa sig till det: Rösta ja till verksamhetsplanen och öka givandet därefter. Eller rösta
nej om man vill låta bli att öka.
Linus Sjödahl (Eket) frågade hur styrelsen tänkt,
när man budgeterar med gåvor på en nivå som inte
kommit på många år. Linus föreslog att man borde
budgetera gåvor som man tror är rimligt och sätta
ytterligare en post som heter ”pengar vi behöver,
men som vi inte vet varifrån ska komma”.
Daniel Karlsson (Stockholm) påpekade att det
är vanskligt, nästan omöjligt, att budgetera med
testamenten. Han menade att uppmuntran att bli
månadsgivare är bra. Som gåvorna ser ut nu motsvarar givandet ”ett hundrade”, lite löst räknat. Daniel
föreslog att delegera till de lokala föreningarna att
”ragga” månadsgåvogivare. Han uppmanade även
styrelsen att på en taktisk och teknisk nivå göra det
enklare att bli månadsgåvogivare.
Daniel Ringdahl tackade för passningen från
Linus Sjödahl.
Lena Artman (Örkelljunga) menade att det finns
pedagogisk utmaning, då man i de stora föreningarna inte är så särskilt intresserad av ELM.
Anders Ek (Malmö) höll med de som uttryckte
realism. Som anställd i rörelsen i en sammanpusslad
tjänst, uppmuntrade han till att våga se över personalkostnaderna och se på vad som kan delegeras till
ideella; våga vara proaktiva. Ytterligare uppmanade
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han till att de pengar som kommer in främst skickas
till det nya fältet.
Nils-Göran Nilsson (Åstorp) meddelade att testamente är på väg in till ELM. Ett missionshus är sålt,
och pengarna kommer in. Han uppmuntrade till
att av skattemässiga skäl skänka egendom till ELM
innan den säljs.
Daniel Karlsson (Stockholm) yrkade på att
minska budgeterade intäkter med 2 miljoner kronor.
Maria Ringdahl (Stockholm) kommenterade att
det är fint att folk har ELM i sina testamenten och
menade att man kan arbeta för att fler har det.
Peter Henrysson berättade lite om bakgrunden,
att det ekonomiska läget har varit relativt stabil
sedan några år. Det har funnits en buffert sedan
2009 som nu snart inte finns längre. Han menade
att vi inte kan begära mer av oss själva, gensvaret
har varit mycket positivt. Det är fantastiskt som det
är. Förarbetet till beslut om ett nytt fält är väldigt
väl grundat. Entusiasmen finns fortfarande, och
Peter ställde frågan, vad vi mer behöver för tecken.
Styrelsen vill att ELMarna ska förstå detta och vi
behöver be om detta. De 9 miljoner kronor som
kom in 2009 skulle användas och det har vi gjort, så
nu behövs det något annat. Ska vi inte be Gud om
de medlen? Om de inte kommer in, så får vi agera
ut efter det.
Per Ringdahl (Ängelholm): Berättelse om en f d
narkoman som ville åka till Amerika, men som inte
hade råd. Han bad till Gud och en man gav honom
pengar, men nästa gång tog han det för givet och
glömde att be. Vi kan också få be om att Gud visar
vägen för ekonomin. Vi ska be enskilt och i våra
föreningar. Många bäckar små gör en stor å.
Arthur Einarsson (Kristianstad) höll med Per
Ringdahl. Han ställde retoriskt frågan om hur
många som har fått minskat lön eller pension
de senaste åren. Gud är trofast, också i kris. Han
yrkade bifall till styrelsens förslag, samt till NilsGöran Nilssons yrkande.
Ingvar Ekström (Örkelljunga) framhävde att
budskapet hem till föreningarna måste vara att vi
måste ge mer.
Daniel Karlsson (Stockholm) önskade att förtydliga sitt yrkande. Årsmötet måste ta ansvar för
budgeten, vi kan inte lägga det på styrelsen.
Diskussionen förklarades avslutad.
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f) Beslut

a) Nominering

Inför beslut i ärendet klargjorde mötesordförande
att följande yrkande presenterades:
1. Yrkande av Nils-Göran Nilsson: att öka anslaget med 200 000 kronor till sångboksprojektet.
Bifallsyrkande av Arthur Einarsson. Yrkandet
ställs mot styrelsens förslag på anslag till sångboksprojektet.
2. Yrkande av Daniel Karlsson: att minska intäktsbudgeten med 2 000 000 kronor. Yrkandet
ställs mot styrelsens förslag.

Sammankallande för valberedningen, Lena Artman, påminde om ordningen för valberedningen
och berättade att man lyckats hitta det antal nominerade som behövdes.
Det informerades att avgående ledamöter är:
Eskil Engström, Peter Henrysson och Elisabeth
Wallgren.
Mötesordförande lämnade ordet fritt för nominering.
Peter Henrysson (Lund) påpekade att om man
valts i konkurrens finns det ett annat driv i arbetet.
Nils-Göran Nilsson (valberedningsledamot)
menade att det är idealiskt att inte ha fler än vad
som behövs. Vissa ställer inte upp igen om de inte
kommit in, alltså om de förlorat valet.
Peter Henrysson insisterade på att han hade rätt
och tillade att det är synd om en valförlust tas så.
Valberedningen presenterade även ersättarna:
Markus Preston, Jens Lunnergård och Gunvor
Vennberg.
Mötesordförande lämnade ordet fritt för nominering.

Årsmötet beslöt
att anta Nils-Göran Nilssons förslag att öka styrelsens anslag med 200 000 kronor till sångboksprojektet, och därmed avslå styrelsens förslag,
samt
att anta styrelsens förslag till verksamhetsplanen
i övrigt, och därmed avslå Daniel Karlssons
yrkande.

Å-19-19 Behandling av styrelsens
förslag till årsmötet
Inga förslag förelåg.

Å-20-19 Bemyndigande att försälja lös
och fast egendom som tillhör ELM
Missionsledare Daniel Ringdahl 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-21-19 Behandling av i rätt tid
inkomna motioner
Inga motioner inkomna.

Å-22-19 Behandling av ärenden
rörande samverkansorganisation
Inga ärenden fanns anmälda.

Å-23-19 Val av styrelseledamöter och
ersättare

Årsmötet beslöt
att avsluta nomineringen.
b) Valprocedur

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.
Sonia Lunnergård (Stockholm) frågade om valet
kunde föregå via acklamation.
Christer Unosson svarade att enligt stadgarna
måste det vara skriftligt och att det även finns en
pedagogisk poäng med att kunna dokumentera
valresultatet exakt.
Ytterligare rösträknare föreslogs: Marie Johansson och Oskar Wikdahl
Årsmötet beslöt
att genomföra valet i enlighet med mötesordförandens förslag, samt
att som ytterligare rösträknare välja Marie Johansson och Oskar Wikdahl.
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c) Valresultat

Valet genomfördes med sluten omröstning. Från
föreningsombud avlämnades 120 röstsedlar. Resultatet utföll enligt följande:
Val av ordinarie styrelseledamöter:
Eskil Engström
119 röster
Peter Henrysson
112 röster
Elisabeth Wallgren
114 röster
Val av styrelseersättare:
Jens Lunnergård
118 röster
Markus Preston
115 röster
Gunvor Wennberg
89 röster
Eskil Engström, Peter Henrysson och Elisabeth
Wallgren förklarades valda som ordinarie ledamöter
i styrelsen för en tid av tre år.
Jens Lunnergård, Markus Preston och Gunvor
Wennberg förklarades valda som ersättare i sty
relsen för en tid av ett år.
d) Styrelsens sammansättning

Evangelisk Luthersk Mission – Bibeltrogna Vänners styrelse får därmed följande sammansättning:
Valda t.o.m. årsmötet 2020:
Emma Birgersson, Åhus
Mats Lundin, Knislinge,
Henrik Nilsson, Eket
Valda t.o.m. årsmötet 2021:
Gunnel Gustavsson, Vittsjö
Rebecka Göransson, Kristianstad
Jan Ulrik Smetana, Vännäs
Valda t.o.m. årsmötet 2022:
Eskil Engström, Hässleholm
Peter Henrysson, Lund
Elisabeth Wallgren, Sollentuna
Ersättare t.o.m. årsmötet 2020:
Jens Lunnergård, Sollentuna
Markus Preston, Nacka
Gunvor Wennberg, Vännäs
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Å-24-19 Val av revisorer och
revisorsersättare
Lena Artman redogjorde för valberedningens förslag att till revisorer omvälja Jörgen Nilsson, Hässleholm, och Ingvar Ekström, Örkelljunga, samt att
till revisorsersättare omvälja Jesper Sturesson, Hjärsås, och Johan Svensson, Kristianstad.
Årsmötet beslöt
att till ordinarie revisorer för verksamhetsår 2019
välja Jörgen Nilsson, Hässleholm, och Ingvar
Ekström, Örkelljunga, samt
att till revisorsersättare för verksamhetsår 2019 välja
Jesper Sturesson, Hjärsås, och Johan Svensson,
Kristianstad.

Å-25-19 Val av valberedning
Valberedningen har bestått av Lena Artman (s.k.),
Samuel Bengtsson, Samuel Estenlund, Ida Gustavsson, Daniel Karlsson samt Nils-Göran Nilsson.
Lena Artman avböjde omval. Mötesordförande
konstaterade att resterande ledamöter stod till förfogande.
Nils-Göran Nilsson föreslog Åke Johansson, Vikbolandet.
Årsmötet beslöt
att till valberedning för årsmötet 2020 utse Samuel
Bengtsson, Samuel Estenlund, Ida Gustafsson, Daniel Karlsson, Åke Johansson och NilsGöran Nilsson, samt
att till sammankallande utse Daniel Karlsson.

Å-26-19 Fastställande av medlemsavgift
för 2020
Missionsledare Daniel Ringdahl meddelade styrelsens förslag på oförändrad medlemsavgift, vilket
innebär 300 kronor per påbörjat tiotal medlemmar
för föreningar och 300 kronor för enskilda medlemmar.
Ordet lämnades fritt.
Johan Åström (enskild medlem) undrade om det
finns någon chans att som enskild medlem kunna
räkna med familjen i den avgiften.
Åke Johansson (Vikbolandet) yrkade på att höja
medlemsavgiften för föreningar till 500 kronor per
påbörjat tiotal.
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Olle L Nilsson (Örkelljunga) yrkade bifall till
styrelsens förslag.
Bo Sjödahl (Eket) önskade förtydligande kring
vad Johan Åströms förslag skulle innebära.
Per Anders Einarsson (Kristianstad) föreslog att
Johan Åströms förslag skulle beredes vidare.
Per Henriksson (Stockholm) menade att detta
skulle kräva en stadgeändring.
Per Anders Einarsson (Kristianstad) tog tillbaka
sitt förslag.
Arthur Einarsson (Kristianstad) frågade också
hur det föreslagna skulle gå till rent praktiskt.
Emma Birgersson (Åstorp) hälsade att även Johan
Åströms familj är välkomna som medlemmar. Hon
lyfte att man kan fundera på att eventuellt sänka
medlemsavgiften för enskilda medlemmar, men
lämnade inget yrkande.
Gunnar Davidsson (Lund) kommenterade att
man kan bilda en förening, då blir medlemsavgiften upp till tio personer densamma som avgiften
för en förening.
Årsmötet beslöt
att fastställa medlemsavgiften för 2020 till 300 kronor per påbörjat tiotal medlemmar för föreningar samt 300 kronor för enskild medlem, och
därmed avslå Åke Johanssons förslag.

Å-27-19 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-28-19 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 styrelsens ordförande, Henrik Nilsson, att förmedla dessa hälsningar till missionärerna.

Å-29-19 Övriga frågor
a) ”Hur kan ELM bli mer tydlig och synas i
abortdebatten?”

Nils Larsson (Hässleholm) lyfte frågan hur det är
möjligt att ELM kan vara med att säga ja till de 30 000
liv som inte tillåts födas varje år i Sverige. I den politiska diskussionen har det normaliserats att detta sker.
Mötesordförande lämnade ordet fritt.
Bo Sjödahl (Eket) konstaterade att ELM har gått
med i Svenska Evangeliska Alliansen, SEA, som gör
ett stort arbete i frågan. Detta är en väg att gå för att
uppnå samarbete. Eventuellt kan man ta del av de
utskick som görs.
Nils-Göran Nilsson (Åstorp) menade att det är
en samvetsfråga. Lärorådet kan ta upp det, och söka
samråd med SEA.
Anders Ek (Malmö) förklarade sig enig i att det
är en tragedi. Han påpekade att ska man ta upp
frågan måste man vara väldigt medveten om hur
man kommunicerar. Man ska vara medveten om
vilka frågor man vill ta upp som organisation, detta
eftersom det också kommunicerar något.
Malin Henningsson (Lund) höll med Anders Ek
och framhöll att abort är en otrolig komplex fråga.
Moraliskt kan frågan vara enkel, men i praktiken
är den mycket mer komplex. Malin vittnade om en
ELU-resa till Rumänien, där hon mötte kvinnor som
fick hjälp för att kunna klara av de barn de valt att inte
abortera. Vi måste vara beredda att hjälpa de mammor
som väljer att inte göra abort. Malin ställde sig frågande till om vi ska hantera den frågan i organisation.
Peter Henrysson (Lund) tackade Nils Larsson.
Peter menade att man i förkunnelsen bör ta upp
det på ett korrekt sätt och det finns ett behov av
att vara tydliga. Folks samvete kan bli störda, men
så är det med sanningen. Påminde om ett tidigare
nummer av Begrunda om just denna fråga. I det
aktuella numret av Begrunda finns ett avsnitt av
Christian Braw som handlar om en materialistisk
syn på människor.
Annemarie Ekström (Kristianstad) kommenterade att hon som barnmorska anser att det är en svår
fråga och höll med Malin Henningsson och Anders
Ek. Det är inte bara svart-vitt. Annemarie frågade
vad vi är beredda att göra för dessa kvinnor som har
det mycket svårt.
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Sofia Ödman (Stockholm) höll med om att det
absolut inte är svart-vitt. Hon menade att man kanske inte som organisation ska gå in i frågan. Men
när tillfällens ges, t ex i förkunnelse eller via SEA,
vara med som ELM. I kommunikation med barnen
och deras vänner i sexualmoraliska frågor kan det
vara bra att lyfta dessa ämnen.
Diskussionen avslutades.

e) Nästa års årsmöte

b) Information om Peruresan

g) Tack

Jan Ulrik Smetana informerade: Vill någon följa
med till Peru i höst och besöka kyrkorna i Chiclayo
och Piura, så finns det fortfarande platser kvar på
resan.

Jan Jämstorp tackade presidiet och Christer Unosson, för väl utfört ordförandeskap. Han tackade
även nämnderna och styrelsen.

c) Årets evangelietexter

Mötesordförande tackade för engagerat deltagande
och för god insats från övrigt presidium. Särskilt
tack till den yngre generationen av ombud som yttrade sina åsikter. Mötesordförande skickade med en
hälsning till den yngre generationen att allt inte är
avgjort på förhand. Årsmötet förklarades avslutat.

Per Ringdahl (Ängelholm): Kan man få evangelietexterna som en app i telefonen?
Per Henriksson svarade att texterna finns tillgängliga på t ex kyrkoaretstexter.se

Platsen är inte beslutad än. Information kommer.
f) Tack till avgående styrelseledamöter

Henrik Nilsson tackade avgående styrelseledamoten Staffan Unosson, som inte var närvarande på
årsmötet, för hans engagemang i styrelsen. Han
kommer att överräckas en gåva vid tillfälle.

Å-30-19 Avslutning

d) Hälsning från EFS årsmöte

Daniel Ringdahl framförde en hälsning från EFS
årsmöte som också avhölls denna helg.

Dag som ovan

Benedikte Nilsson
sekreterare

Olle L Nilsson
vice sekreterare

Justeras:

Christer Unosson
ordförande

Jan Jämstorp
vice ordförande

Gunnar Åström
justerare

Sonia Lunnergård
justerare
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”Om honom vittnar alla profeterna att var och en som tror på honom
får syndernas förlåtelse genom hans namn.” Apg. 10:43

S

tyrelsen har under året 2019 haft sex ordinarie
sammanträden. Dessa möten har hållits i Stockholm i februari, på Strandhem, Örkelljunga, i april,
i Hässleholm i maj, på Åhus missionsgård i juni (i
samband med årsmötet), i Stockholm i september
och på Strandhem i november 2019. Vid konstituerande sammanträde efter årsmötet 2019 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 ekonomifunktionen har
JLE-konsult HB, Örkelljunga anlitats även 2019.
Adjungerade till styrelsens sammanträden har
varit missionsledaren och organisationssekreteraren samt representanter för ELM Syd, ELM Nord
och ELU. Arbetsutskottet har efter årsmötet 2019
utgjorts av Henrik Nilsson, Eskil Engström, Elisabeth Wallgren och Jens Lunnergård. Missionsledaren och organisationssekreteraren har varit adjungerade till AU-mötena.
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 diskuterats men behållits även
under 2019. Samverkan mellan nämnder och styrelse sker med regelbundenhet. Svårigheterna att
besätta samtliga platser i nämnderna kvarstår.
ELM är huvudägare i BV Förlag AB, som bedriver förlagsverksamhet och bokhandel. ELM utser
vidare styrelsen i Stiftelsen Bibeltrogna Vänners
Fond för hjälpverksamhet. I årsberättelsen finns
särskilda rapporter från dessa delar av verksamheten.
Missionsledare har Daniel Ringdahl, Stockholm,
varit. Han tillträdde sin befattning i slutet av 2018.
Ny organisationssekreterare är Sigrid Eklund,
Stockholm, som efterträtt Sofia Nilsson sedan sommaren 2019 efter en tids vakans. Informatör Stefan
Nyholm liksom Fredrik Smetana, missionssekrete-

rare (Sverige), har slutat under året och efterträdare
har på grund av det ansträngda ekonomiska läget
inte utsetts.

Strategisamtal
Styrelsen har fortsatt att vid sammanträden regelbundet avsätta tid för strategidiskussioner. Samtal har fortsatt på temat ”manligt och kvinnligt i
ELM”, ”ELM på internet” respektive ”Hur mår
ELM?”

Predikanter och missionärer
Flera predikanter, Hans Bjärslinde, Stockholm,
Torsten Einarsson, Olofström, Eric Malm, Växjö,
och Sven-Göran Nilsson, Eket, har avlidit under
2019. Minnesrunor återfinns på annan plats i årsberättelsen. I Främre Asien har arbete på nytt fält
upptagits under 2019. Beslut har fattats att som sällskapets missionärer sända Stefan och Birgitte Olsen
till Peru med planerad utresa i januari 2021.

Lärorådet
Lärorådet har utgjorts av Henrik Nilsson, LarsÅke Nilsson, Daniel Ringdahl, Jan Ulrik Smetana
och Peter Henrysson. Lärorådet har arbetat bland
annat med de nya sånger som föreslås ingå i en ny
sångbok, med frågor om ekumeniska relationer, nya
predikanter och missionärer. Arbetet med mötesledarskap och andligt ledarskap har resulterat i en
rapport som presenterades på årsmötet 2019 och
finns tillgänglig på ELMs hemsida.

Årskonferens 2019
ELMs årskonferens hölls 30 maj–2 juni 2019 i Hässleholm på temat ”Nåd till onådda” med fokus på ett
nytt verksamhetsfält. Årsmötet hölls lördagen 1 juni
2019 i Lutherska Missionshuset, Hässleholm med
deltagande av 120 föreningsombud och en enskild
medlem. Årsmötet präglades av goda samtal om
verksamhetsplan för 2020 i ljuset av begränsade
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medel och Guds kallelse och trofasthet, om manligt
och kvinnligt i ELM och om hur ELM kan bli mer
tydlig och synas i abortdebatten. ELF Hässleholm
var värdar för årskonferensen.

Sångboksarbetet
Sedan ett antal år tillbaka har en sångbokskommitté
arbetat med att ta fram en ny sångbok. Sammankallande har varit Anders Andersson, Vikbolandet.
Text och musik till sånger i Lova Herren har reviderats och reducerats till antalet samtidigt som nya
sånger tillkommit. Målsättningen har varit att den
nya sångboken skall innehålla ca 600 sånger, varav
ca 50 tas ur Den Nya Sången och ytterligare ca 50
ska vara nya sånger. Hela förslaget till ny sångbok
har färdigställts och sänts på remiss i slutet av 2019.
Målsättningen är att sångboken ska vara klar att tas
i bruk i slutet av 2020.

Ekonomi
Den ekonomiska redovisningen för 2019 visar på
ett underskott om 1,7 Mkr. Omslutningen uppgår
för året till strax under 10 Mkr. Gåvor inklusive kollekter uppgick till drygt 6 Mkr, vilket är en stor och
välsignade ökning i förhållande till 4,4 Mkr för
föregående år. Trots det har neddragningar i arbetet
varit oundvikliga. Intäkter i form av testamentsmedel för året uppgick till drygt 200 Tkr jämfört med
4,0 Mkr för 2018.
De medel som influtit under året är ett stort bevis
på Guds godhet och nåd, 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 att
förkunna evangeliet.

BV-Förlag
Under året 2019 har nya böcker givits ut, Döden.
Sorgen, hoppet, av Fleming Kofod-Svendsen och en
andaktsbok av Anders Sjöberg, Vandringsleden.
”Det står skrivet att Messias ska lida och på tredje dagen uppstå från de döda, och att omvändelse och syndernas förlåtelse ska förkunnas i hans namn för alla folk, med början i Jerusalem.”
Luk. 24:46–47

Peter Henrysson
Kassör i ELM
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”Gråtande ska de komma, men jag ska leda dem där de går bedjande fram. Jag ska föra dem till
vattenbäckar på en jämn väg där de inte stapplar. För jag är en Far för Israel, och Efraim är min
förstfödde son.” (Jer. 31:9)

V

erksamhetsåret 2019 blev ett år med två ansikten, som har pendlat mellan sorg och glädje.
Vad gäller sorgen har året dominerats av den svaga
ekonomin och förändringar i arbetslaget. Vad gäller
glädjen har vi fått kalla och sända nya medarbetare
i missionens tjänst.

Ny och förminskad bemanning
Redan under hösten 2018 såg styrelsen tendenserna
i ekonomin och ordförande Henrik Nilsson spelade
in en videohälsning där han informerade om läget.
Våren 2019 var läget oförändrat och vi fattade beslut
om att säga upp vår informatör Stefan Nyholm
samt att minska nämnderna MIS och NUMs budgetutrymme något för 2019. I februari sa vår organisationssekreterare Sofia Nilsson upp sig och vi
inledde genast rekryteringsarbetet. Det dröjde ända
till sommaren innan vi fann en ersättare till Sofia
och i mitten av augusti tillträdde Sigrid Eklund som
ny organisationssekreterare. I mellanperioden hade
vi stor hjälp på ideell basis av Per och Ola Hector
och Sofia fortsatte att bistå oss med vissa uppgifter
till och med årskonferensen. Eftersom Sigrid bor i
Stockholmsområdet, liksom undertecknad, valde vi
att flytta tillbaka ELMs expedition till Smala Gränd
efter åtta år på Strandhem. I slutet av juli lämnade
missionssekreteraren för Sverige, Fredrik Smetana,
in en tjänstledighetsansökan för doktorandstudier
vid Fjellhaug, Norge. MIS valde att avvakta nyrekrytering dels av ekonomiska skäl, dels för att ge sig
tid att utvärdera nämndens syfte och mål. Därmed
var vi fyra personer fördelade på tre heltidstjänster i
administrationen när hösten startade, jämfört med
sex personer på fyra heltidstjänster i början av året.

Direktiv om besparingar
Efter sommaren hade det fortfarande inte hänt så
mycket med givandet, inga nya testamenten hade
kommit in och våra likvida medel blev allt mindre.

På septembersammanträdet gav styrelsen nämnderna
direktivet att ta fram budgetalternativ för 2020 utifrån tre scenarion: ett enligt verksamhetsplanen som
årsmötet beslutade om 2019, ett andra som innebar
en besparing på 25 % jämfört med 2019 års förväntade resultat, och ett tredje som innebar en besparing
på 40 % jämfört med 2019 års förväntade resultat.
Det var ett tufft direktiv. Man kan inte göra besparingar på 25 respektive 40 % utan att det får stora
konsekvenser för verksamheten. Den mest märkbara
konsekvensen, förutom förändringarna i administrationen, var att vi varslade vår mångåriga medarbetare
i Kenya, Kerstin Nilsson, knappt två år i förtid. Missionsstrategiskt är det rätt att prioritera de nya och
de unga fälten, men det har inte varit enkelt att fatta
beslutet. Kerstins arbete med freds- och försoningsprojekten har varit viktigt och framgångsrikt och vi
är oerhört stolta över hennes insatser. Hon har dessutom byggt upp en nationellt team som nu är kapabla
att fortsätta verksamheten. Den lutherska kyrkan i
Kenya är rikare och friskare idag tack vare Kerstins
arbete, vilket har bevisats också genom att kyrkor i
andra länder har efterfrågat fredsteamets tjänster.
På kort tid och under hård press gjorde nämnderna ett utomordentligt arbete med att revidera
budgeten. Den verksamhetsplan för 2021 som ledningen kan presentera för årsmötet 2020 innebär
en kraftig minskning av kostnaderna jämfört med
tidigare men är å andra sidan dimensionerad så att
vi i hög grad kan bära kostnaderna utan att förlita
oss på testamenten eller ett större sparat kapital.

Nya utsända
Hösten har varit en prövning. Administrationen
är förminskad, sverigemissionen är förminskad
och utlandsmissionen är reducerad. Samtidigt har
det inte bara varit tungt. Året har också burit med
sig stora glädjeämnen. Vid nyåret 2018/2019 fick vi
positivt besked från två kandidater till att åka ut till
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Främre Asien i ELMs tjänst. Det var alldeles otroligt
att vi, bara ett halvår efter det att årsmötet fattat
beslut om att gå in på det nya fältet, hade människor
att sända och vi tog det som ett tydligt svar på bön.
Under våren och sommaren har sedan bit efter bit
fallit på plats och i början på oktober kunde SAM
lämna Sverige. Allting har gått väl. Bostaden har
blivit bra, de har kommit väl in i kyrkan på platsen,
påbörjat sina studier och dessutom kunnat engagera sig i församlingsgemenskapen. Utifrån deras
erfarenheter, men också våra egna när vi har besökt
platsen, kan vi tydligt se hur Gud öppnar dörrar för
evangelium i Främre Asien.
Håkan och Sinnika Ekström åkte till Peru på
ett arton månaders uppdrag i januari 2019 och
lagom till årsmötet 2020 avslutar de sin tjänst. I
budgetprocessen blev det tydligt att vi inte skulle
ha råd att ha två familjer på plats, men vi ansåg det
samtidigt nödvändigt att Unossons inte lämnades
ensamma i Peru. Den ekvationen var svår att få
ihop men under 2018–2019 hade NUM arbetat
med rekryteringen av nya missionärer, ovetandes
om höstens strama direktiv. Genom Guds förunderliga ledning svarade Stefan och Birgitte Olsen,
Örkelljunga, ja till vår kallelse, och eftersom de är
välkända i ELM Danmark kunde vi komma överens med den danska styrelsen om ett ekonomiskt
samarbete som innebär att ELM Danmark står för
samtliga lönekostnader och ELM Sverige står för
omkostnaderna. Det var en lösning vi inte hade
kunnat ana för ett år sedan men som vi i efterhand tar som ett tydligt tecken på Guds omsorg
och bekräftelse.

sidan glädje. Hela tiden har vi varit omslutna av
Herren – på alla sidor. Vi lämnar 2010-talet något
vingklippta, men också mer sammansvetsade och
något mera fokuserade. Det är förkunnelsen av
evangelium, i ord och handling, som är ELMs uppdrag och vi har fått växa i den uppgiften under året.
Satsningen i ELM Malmö har fått fortsätta, vi har
kallat nya missionärer och nya predikanter. När vi
går in i 2020-talet funderar jag över vart ELM är på
väg. Vi har i alla år satsat stort på utlandsmissionen
men vi måste komplettera de satsningarna med en
tydligare blick på Sverige. Tidigare initiativ har inte
fått fart, men kanske är de satsningarna frön som
under 20-talet är mogna till att börja växa?
Om ELM inte långsamt ska dö ut är det nödvändigt att vi vänder den vikande medlemstrenden
och planterar nya gemenskaper. Samtidigt med det
arbetet måste vi föra djupgående samtal om ELMs
identitet och existensberättigande i Sverige. Det är
inte självklart att sådana samtal är enkla, men de är
nödvändiga om vi ska få den yngre generationen
med oss och växa starka för framtiden. Genom vårt
lekmannaengagemang, vår bibeltro, missionsiver
och jesuscentrering har vi goda förutsättningar för
att ta oss an utmaningarna.
I allt är vi burna av Guds nåd och Guds ord genom
profeten Jeremia, som är citerade i inledningen, har
talat till mig under året. Gud är vår himmelske far
och vi får vila trygga i vissheten om hans omsorg.
Jag ser med tillförsikt fram mot det nya decenniet!

Vad ska växa fram?
Som missionsledare upplever jag tydligt hur året
har varit just ett år med två ansikten. Å ena sidan
nöd, å andra sidan nåd. Å ena sidan gråt, å andra
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Nämnden för Mission i Sverige (MIS)

M

ed Guds nåd har MIS under 2019 fortsatt
arbetet med att försöka öppna vägar för att
fler i Sverige ska kunna nås av det glada budskapet om Jesus som världens frälsare. Nämnden har
bestått av Louise Alpner (ersättare), Lars Göran
Brandt, Bo-Göran Fjällström (ersättare), Jeremia
Hector (vice ordf.), Per Henriksson (ordf.), Ulrica
Pribe (ersättare), Daniel Ringdahl (missionsledare),
Fredrik Smetana (missionssekr, adj.), Staffan Unosson (ersättare) och Elisabeth Wallgren (sekr.)
Under året har nämnden sammanträtt vid fem
tillfällen, varav två fysiska sammanträden.
Vid ett av sammanträdena hade MIS ett gemensamt
möte med NUM. Under mötet utbytte nämnderna
erfarenheter och diskuterade de viktigaste utmaningarna ELM behöver ta sig an de närmaste fem åren
samt hur båda nämnderna kan vidareutveckla missionsverksamheten i Sverige och utomlands.

Utvärdering och omstart
I början av hösten 2019 valde missionssekreterare
Fredrik Smetana att ta tjänstledigt för doktorandstudier vid Fjellhaug Internasjonale Høgskole i Oslo.
Tjänstledigheten innebär också att Fredrik lämnat
uppgiften som skol- och ungdomspastor i region
Nord. Fredrik har med stor frimodighet och entusiasm drivit flera av MIS stora arbetsuppgifter framåt,
såväl administrativt som praktiskt. MIS är tacksam
för Fredriks alla insatser och önskar honom Guds välsignelse i framtida uppgifter. Missionssekreterarens
avgång har inneburit tappad slagkraft och gett upphov till att utvärdera pågående projekt och mål för att
därefter planera vägen framåt. Därför inledde MIS
under hösten 2019 en nyorienteringsfas genom att
påbörja en utvärdering av sin roll och sina ansvarsområden. MIS står vid ett vägskäl när det gäller byte av
missionsledare, ledamöter och i arbetet med gemenskapsplantering. En del av de arbetsuppgifter som
tidigare legat på Fredrik har under året behövt fördelas bland nämndens ideellt arbetande ledamöter.

Nedskärningar
Mot bakgrund av den negativa utvecklingen av
ELMs ekonomi arbetade MIS, på styrelsens upp-

drag, under hösten fram tre alternativa förslag till
budget för 2020. Det förslag som styrelsen beslutade innebär bl.a. att någon ersättare för missionssekreteraren, under dennes tjänstledighet, inte kommer att anställas under 2020.

Framtida barnverksamhet
ELMs styrelse har formulerat en önskan om att
göra en översyn av ELMs barnverksamhet. Under
år 2019 har MIS haft inledande kontakt med styrelsens barnverksamhetsbevakare, Emma Birgersson,
om MIS roll i barnverksamheten i förhållande till
existerande anställda och ideellt engagerade regionalt och lokalt. Det finns en bred enighet i ELM
om att barnverksamheten skulle vinna på en viss
nationell samordning.
MIS anser det nödvändigt för missionen att
nå barnen med budskapet om Jesus. Ett utförligt
arbete krävs, oberoende av aktör.

Utbildning för nya predikanter på Strandhem.

Predikanter
Den 25–26 januari hölls predikantdagar på Fridhem. Håkon Sunde Pedersen var inbjuden som
gästlärare och gick på ett mycket gott sätt igenom
svåra frågor ur profetlitteraturen. Håkon besökte
Strandhem för ELMs predikantdagar i syd den
15–16 mars. Det blev god gemenskap och goda samtal om förkunnaruppdraget, och utöver Håkons
undervisning medverkade ELMs missionsledare
Daniel Ringdahl med ett föredrag om förmaningens plats i förkunnelsen.
Under ELMs årsmöte i Hässleholm i början av
juni 2019 hölls predikantinvigning för Rickard
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Johnston och Nils-Bertil Bertilsson. MIS önskar
dem Guds välsignelse i deras uppdrag.
Den 6–7 september anordnades en utbildningshelg för nya predikanter på Strandhem, under ledning av Martin Helgesson och Daniel Ringdahl.
Totalt elva predikanter deltog i kursen som huvudsakligen handlade om hur man arbetar med bibeltexten för att komma åt dess kärna och samtidigt
kunna tillämpa texten så att den blir levande och
aktuell för åhörarna.

Projekt och stöd
MIS har under 2019 förmedlat bidrag till följande
verksamheter:

Malmö

Verksamheten i ELM Malmö har under 2019 i
huvudsak fortsatt som tidigare. Anders Ek är sedan
hösten 2018 anställd av ELM som predikant i
ELM Malmö. Utöver predikan och undervisning
i föreningen har han lett styrelsen och ansvarat för
en del av de praktiska behov som funnits i föreningen. Förutom söndagliga gudstjänster i kyrkan
har det varit bibelstudier över Johannesevangeliet
och undervisning för unga vuxna utifrån Psaltaren.
Föreningen har fått en del nya medlemmar och
gudstjänstbesökare, framförallt i gruppen unga
och studenter. Under läsåret 19/20 har föreningen
haft glädjen att ha tre ungdomsvolontärer som går
ELU:s ledarutbildning. De har främst arbetat med
evangelisation Alpha.
Skol- och ungdomspastor inom ELM Nord

Parallellt med sin deltidstjänst som missionssekreterare för Sverige har Fredrik Smetana haft en deltidstjänst som skolpastor vid gymnasieskolan Liljaskolan i Vännäs och som ungdomspastor lokalt
och regionalt inom ELM Nord. Detta arbete har
MIS gett anslag till under 2019. I samband med att
Fredrik tog tjänstledigt lämnade han också dessa
uppgifter.
Gatuevangelisation i Helsingborg.

Missionsstation Helsingborg

MIS gav under 2019 stöd till Matteus Sandell som
av ELM Syd är anställd som stadsmissionär i Helsingborg. Till Matteus arbetsuppgifter hör bl.a.
stöttning, inspiration till och kanalisering av missionsinsatser bland ELMare ute i olika föreningar,
samt utmaning och inspiration till evangelisation
ute på gatan. Utöver träning delar Matteus också ut
biblar och evangeliserar i Helsingborg. MIS ser med
tacksamhet på det arbete som utförts i Helsingborg
genom åren och hoppas att frukten av Matteus
arbete, i form av nya knutna kontakter och öppnade
dörrar, på sikt ska leda till målet om en regelbunden
gudstjänstfirande gemenskap. MIS har under året
haft ett samtal med företrädare från ELM Syd angående det framtida arbetet i Helsingborg.
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Strandhems Bibel- och Lärjungaskola

MIS ser Strandhems Bibel- och Lärjungaskola som
en betydelsefull och strategiskt viktig verksamhet
inom ELM och har därför under 2019 anslagit
250 000 kr till denna.

Jeremia Hector
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ELMs Tidningsnämnd

T

idningsnämnden har haft 6 protokollförda
sammanträden. En del fysiska möten och en
del telefonmöten.
Vid årets början bestod Tidningsnämnden av
Gunnel Gustavsson ordf, Bengt Göransson v
ordf, Emelie Svensson sekr, Mats Lundin, Mathias
Swartling,
Trots mycket arbete har det inte blivit några nya
ledamöter efter dem som ej önskat omval. Därför
är nämnden decimerad. Och andra halvåret bestod
tidningsnämnden av Gunnel G (ELM), Mats L
(ELM), Bengt G (ELM Syd), Mathias Swartling
(ELU).
Personalansvar, ekonomi, ledning av verksamheten på Design för livet är några av nämndens uppgifter. Under året har vi rekryterat redaktör till Till
Liv och verksamhetsledare till Design för livet. Vi
är tacksamma för att Mattias Lindström och Victor
Bernehagen är våra nya medarbetare.
Under 16 år har Ingrid Einarsson helt ideellt varit
prenumerationsansvarig för Droppen. Maria Nilsson, Hanaskog, tog detta ansvar när Ingrid på egen
önskan ville avsluta sitt engagemang.
Tidningsnämnden har under året jobbat med att
rekrytera personer till redaktionsråden för tidningarna Till Liv, Begrunda och Droppen. Tidningsnämnden har träffat redaktionsrådet för Till Liv en
gång fysiskt på Starby Bed and Breakfast.
Tidningsnämnden har varit närvarande och gjort
reklam för våra tidningar vid årsmöten och sommarmötet då vi också fick hjälp av våra anställda.
Droppen, Henny Johansson, var med vid Fridhems sommarläger och Till Livs redaktör medverkade vid nyårslägret på Fridhem.

Till Liv
Mitt under den ”digitala revolutionen” fortsätter
ELM att ge ut Till Liv – en evangelisk-luthersk
missionstidning. Varför det? Jo, för det första för
att varje organisation behöver ett organ, en kanal
genom vilken information når medlemmarna.
Vidare behöver varje rörelse samlande punkter,
ELM-rörelsen har flera sådana och Till Liv fortsätter vara en av dem. Slutligen behöver Guds ord fort-
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satt förkunnas och genom Till Liv når förkunnelse
och undervisning från Skriften ut. För Guds folk är
det också viktigt att höra om hur evangeliet går fram
i länder långt borta – vi har en Herre, som samlar in
sitt folk från alla folkslag på den här planeten.
Till Liv har därför getts ut med elva nummer
under 2019. Under januari till juni fungerade Stefan
Nyholm som tillförordnad redaktör, i juli anställdes Mattias Lindström som redaktör. Under hösten
övergick Stefan Nyholm till timanställning. Stefan
och Mattias (från juli) har utgjort redaktionsråd
tillsammans med missionsledaren Daniel Ringdahl,
Daniel Hermansson (som steg av under hösten),
Ann-Charlotte Smetana (som tagit paus men planeras komma tillbaka under hösten), och Mathias
Swartling, som anslöt under hösten.
Redaktionsrådet träffades i januari på Strandhem
och i augusti på Starby bed & breakfast utanför
Ängelholm. Dessutom har de inför varje nummers
utgivning hållit redaktionsmöte per telefon eller
digitalt.
Under året har getts fördjupande undervisning i
ämnen som Tro, Helvetet och Himlen. Själavårdsartiklar har bland annat behandlat ämnena Längtan, Skuld och Likgiltighet. Intervjuer har gjorts
med ELM-profiler och människor utanför ELM.
ELM-rörelsen har skildrats i reportage. Utlandsmissionens kamp och framgångar har blivit skildrad.
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Tidningens layout har Isak Engström liksom tidigare skött via företaget Design för Livet. Isak har
också deltagit i redaktionsrådet i augusti och står för
kontinuitet i tidningsarbetet. Eva Henriksson har
fortsatt med sin värdefulla insats att korrekturläsa
tidningen. Rebecka Carlsson är prenumerationsansvarig för både Till Liv och Begrunda. Ingrid och
Arthur Einarsson har läst in samtliga av tidningens
nummer till digitalt ljudmedium.
Vid årets slut hade Till Liv en upplaga på 1133 ex,
fördelat på 1058 prenumeranter.
Mattias Lindström
Redaktör för Till Liv

Begrunda
Begrunda är Till Livs fördjupningsbilaga och har
även 2019 kommit ut med två nr. Redaktör har som
tidigare varit undertecknad och i redaktionsrådet
har även ingått Anders Månsson, Ängelholm, och
Daniel Ringdahl, Stockholm. Redaktionsassistent
har varit Anders Ek, Malmö.
Under 2019 har Begrunda med anledning av årsmötesbeslut om att uppta ELM-arbete på ett nytt
fält publicerat flera artiklar på temat mission. Vi
har försökt belysa missionstankens förankring i
såväl Gamla som Nya testamentet. Avgående missionsledaren Erik J Andersson har sammanfattande
beskrivit missionsarbetets utveckling i ELM under
de senaste tio åren. Vi har också i ett par artiklar
under året lyft fram helt grundläggande ELM-verksamheter som predikan och söndagsskola.
Begrunda har vidare belyst vad som hänt med
Bibelns och kristendomens ställning i vårt land
under det gångna seklet och vilka orsaker som kan
finnas till den starka sekularisering som skett i riktning mot en betoning av individens autonomi.
Samtidigt ser vi tecken på en rörelse i motsatt riktning. Står vi inför en utveckling mot vad som kan
beskrivas som ett postsekulärt samhälle?
Vi har velat påminna våra läsare om att den kristna
människosynen är ständigt utmanad och blir allt
viktigare att upprätthålla i en tid präglad av ett evolutionärt och materialistiskt synsätt. Kropp och själ
kan inte spelas ut mot varandra utan måste hållas
samman. Vi tror på både själens odödlighet, kroppens uppståndelse och en slutlig dom och rättvisa.
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Evangeliet besitter en individuellt men också
socialt omdanande kraft, som oundvikligen har
med sig stor välsignelse. Det gäller oavsett om den
livgivande kraften frigörs i vårt eget land eller utomlands. Det vill vi fortsätta att skriva om och främja
framöver.
Uppgiften har varit och är att hålla fast vid Kristi
kors som såväl hoppets och frälsningens tecken som
vår kallelse och livsväg. ”En kristendom utan korset är en kristendom utan kraft och utan Kristus.”
”Gud uppenbarar sig paradoxalt nog framför allt i
det lilla och svaga, inte i det stora och starka.” Det
är två citat från en artikel med fokus på korset som
publicerats under året 2019.
Det tryckta ordet i Begrunda tillhandahålls även
digitalt. På Begrundas/Till Livs hemsida finns ett
omfattande arkiv med äldre artiklar ur Begrunda
(www.begrunda.nu).
Peter Henrysson, Lund
Redaktör för Begrunda

Droppen
Vi som arbetar med Droppen har som mål att göra
en relevant och innehållsrik tidning om Jesus för
barn. Våra läsare är en blandad skara, både i ålder
och kristendomskunskap. Genom andakter, berättelser, reportage, fördjupningsteman och kluriga
uppgifter vill vi peka på frälsaren Jesus. Under vårterminen var fördjupningstemat ”Vem söker vi” där
vi lyfte fram mindre kända bibliska personer och
under höstterminen påbörjades temat ”Knepiga
frågor” där vi försöker besvara frågor som ”Hur
kan man veta att Gud finns?” och ”Har Gud skapat
onda djur?”
Under höstterminen påbörjades även en miniintroduktion till bibelns böcker och tillsammans med
bibelläsningsplanen är förhoppningen att det ska
hjälpa äldre barn till egen bibelläsning.
Droppen har utgetts i 17 nummer varav ett
reklamnummer och ett mer omfattande nummer i
form av jultidningen Julens gåva. Julens gåva trycktes i 3000 exemplar och detta år såldes ca 2500.
Inese P. Johansson och Henny Johansson har
arbetat med tidningen under året och många ideella
krafter har bidragit med nyskrivna texter, illustrationer, pyssel, reportage och korrekturläsning. Vi
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riktar ett tack till alla som bidragit!
Under våren bestod redaktionen av Carolina
Henriksson och Ros-Marie Westmark. Ros-Marie
Westmark avslutade sin medverkan vid vårterminens slut och vi vill rikta ett stort tack för de 14
år som Ros-Marie har bidragit med andakter och
berättelser i Droppen! Under hösten bestod redaktionen av Carolina Henriksson och Katrine Åström
och vi hälsar Katrine välkommen i redaktionsarbetet!
Efter 16 år som prenumerationsansvarig slutade
Ingrid Einarsson sin uppgift under sommaren
2019. Vi vill också här framföra ett stort tack för
ett omfattande och uthålligt arbete! Maria Nilsson
övertog ansvaret för prenumerationerna efter Ingrid, vilket vi är väldigt glada för!
Droppen har varit med i arbetsgruppen för Kom
och se, ELMs missionsmaterial för barn, och under
läsåret 2019/2020 handlar materialet om Östafrika.
Droppen var med som utställare under Barnledarkonferensen i Uppsala i mars, och under Bokmässan i Göteborg i september. Därutöver har
Droppen funnits med på ELMs årskonferens, ELM
Syds sommarmöte och sommarlägret på Fridhem.
Vid årets slut hade Droppen en upplaga på 1102
ex fördelat på 358 prenumeranter.
Inese P Johansson
redaktör för Droppen

Victor Bernehagen och Isak Engström på Design för Livets
kontor i Lund.

Byråns fasta jobb har bland annat bestått av arbete
med Insidan, Till Liv, Norea Sverige, Kristna Själavårdsinstitutet och Församlingsfakulteten i Göteborg. Därutöver har de bland annat haft ”interna”
uppdragsgivare som BV-Förlag, ELM, missionsgårdarna och missionsföreningar, samt ”externa”
uppdragsgivare som Soulful Music, Apologia, Skötbordsspecialisten, Laurentiistiftelsen, samt diverse
församlingar runt om i landet.
Besök gärna Design för Livets hemsida på www.
designforlivet.se eller följ dem på Facebook.
Isak Engström & Victor Bernehagen
Design för Livet

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. Isak
Engström har under 2019 varit anställd som grafisk
formgivare på 80 procent. I oktober anställdes även
Victor Bernehagen som verksamhetsledare på 80
procent.

Sammanställt av
Gunnel Gustavsson
ordförande i tidningsnämnden
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Föredrag i BV-Förlags monter på Bokmässan i Göteborg i september.

BV-Förlag

E

fter ett intensivt utgivningsår 2018, då förlaget
gav ut ovanligt många titlar, har 2019 varit lite av
ett mellanår med färre nya titlar. Vi har fortsatt att
arbeta med titlarna från 2018 och flera av dem har
nu också kommit som e-böcker och inte minst har
arbete lagts på den nya sångboken, ett arbete som vi
hoppas se resultat av under 2020!
Alla som arbetar med böcker i olika led (förlag
och handlare) skulle nog önska att de hade förmågan att förutspå vilka böcker som kommer att sälja
bra och vilka som inte kommer att nå någon större
publik – det vore så mycket enklare då! Nu är det ju
ingen av oss som kan det och därför är det så glädjande när det visar sig att flera av våra böcker ”hittat
rätt” och säljer bra. Under året har vi fått trycka om
två av våra senaste titlar; andaktsboken Vandringsleden med Matteus, Markus, Lukas och Johannes som
medvandrare och Emelie Fjertorps bok Det enda som
bär dig, en bok som är full av tröst för svåra stunder i
livet. Även ungdomsandaktsboken Accent fyller en
viktig plats och fortsätter att hitta nya läsare och
har fått tryckas om under 2019 liksom Lilla katekesen. Böcker som passar bra för studiegrupper och
hemgrupper hör också till de böcker som fortsätter
att sälja i en jämn takt och även barnandaktsboken
Glädjehopp som utkom i slutet av 2018 uppskattas
av många och fortsätter att sälja bra.
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I Danmark har Flemming Kofod-Svendsens
bok Döden, sorgen, hoppet
blivit mycket uppskattad
och där har den sålt i tiotusentals exemplar. Boken
kom ut på svenska femton
år efter tsunamikatastrofen
i Thailand och förhoppningsvis kommer många
även i vårt land att ta del av
det värdefulla innehållet. Bokens författare Flemming Kofod-Svendsen var en de som medverkade
på bokmässan i september. Bokmässan är ett viktigt
tillfälle för oss på BV-förlag att synas, sprida våra
böcker, skapa kontakter och bidra med vår unika
röst. Under 2019 hade BV-förlag sitt mest ambitiösa program hittills med flera monteraktiviteter
per dag. Tänk att i bruset av så många olika röster
på bokmässan få erbjuda miniseminarier som till
exempel ”Varför barn behöver Bibelns berättelser”,
”Det enda som bär dig när tillvaron skakar”, ”Bibeln
väcker frågor och ger svar” samt ”Tillber muslimer
och kristna samma Gud?”. Flera av förlagets författare berättade om sina böcker för intresserade åhörare och det resulterade också i flera tidningsartiklar
vilket gav värdefull reklam för titlarna.
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Per Ringdahl och Nils-Göran Nilsson i BV-Förlags bokhandel i Helsingborg.

Förlagets styrelse har under året bestått av Daniel
Ringdahl (ordf ), Daniel Karlsson, Gunnar Davidsson, Magnus Nilsson, Ingegerd Johansson, Jens
Lunnergård och Johanna Nyholm Skoglund. Förlagets VD Nils-Göran Nilsson har liksom tidigare
år uträttat ett stort och gott arbete. Styrelsen har
under året haft åtta sammanträden. Numera ägnas
två möten per år specifikt åt att planera och arbeta
med framtida utgivning.
I en tid då de kristna förlagen och bokhandlarna har det tufft är det en nåd att få konstatera
att BV-förlag kunnat fortsätta sin verksamhet och
kan lägga ett år med god försäljning bakom sig. En
bidragande orsak är självklart också alla de människor som ger av sin tid och sitt engagemang för
att god och viktig kristen litteratur ska kunna ges ut
på BV-förlag och nå ut till hela vårt land. Några har
konkret räknat igenom alla böcker och varor som
finns i lager, några håller i försäljning, andra håller

i skruvdragaren då tre vita, tråkiga, rangliga väggar
på Svenska mässan ska förvandlas till en inbjudande
monter – listan skulle kunna göras mycket längre
… Ett varmt tack till alla!
”Liksom regnet och snön faller från himlen och inte
återvänder dit utan vattnar jorden så att den blir
fruktbar och grönskar och ger säd till att så och bröd
till att äta, så ska det vara med ordet som går ut från
min mun. Det ska inte komma tillbaka till mig förgäves utan att ha gjort vad jag vill och utfört vad jag sänt
det till.” Jesaja 55:10–11

Johanna Nyholm Skoglund
styrelseledamot och
vice VD BV-förlag
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Strandhems bibelskola och kursverksamhet
Strandhems Bibel- och lärjungaskola
Bibelskolan hade läsåret 2018–2019 24 elever/
deltagare. Ungefär hälften hade bakgrund inom
olika ELM-sammanhang, och övriga från andra
samfund/kyrkor, t.ex. EFS, Svenska Kyrkan och
Pingstkyrkan.
Sverigemissionsresorna gick under våren 2019 till
Vittsjö, Markaryd och Borås. Eleverna får se och
pröva på hur man arbetar med mission/evangelisation i olika verksamheter i Sverige. Barnlägerdagar
anordnades under våren i samarbete mellan Missionsgårdarna och Bibel- och lärjungaskolan. Det
var en lärorik möjlighet för eleverna, som fick planera och genomföra ett läger på Åhus Missionsgård,
Breanäs Missionsgård och på Strandhem.
Varje år avslutas med en större utvärdering, där
eleverna får både skriva och prata om sina erfarenheter. Genomgående fick vi mycket god respons
från deltagarna under våren 2019. Själavården, missionsresan och de veckor vi har tema om relationer ligger ofta i topp i dessa utvärderingar, vilket
var fallet även med denna klass. Många berättar
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om att gemenskapen har fått betyda mycket och
att Gud har gjort mycket i deras liv under året.
Många har sökt sig till bibelskolan för att få en fördjupad gudsrelation och en förbättrad och fördjupad bibelkunskap. Flera elever berättar också om
att man går på Strandhem på grund av inriktningen
med ett stort förtroende för Bibeln.
Höstens missionsresa har gått till Främre Asien
och Israel. Missionsresan innebär förutom möjligheten att få undervisning på plats om de olika
bibliska händelserna, även kulturutbyte och möten
med kristna i ett annat land. Under resan ägnades
även en hel del tid till undervisning om och möjligheter att på olika sätt berätta om Jesus på gator
och torg. Förutom Jerusalem besöktes bl.a. Tel Aviv,
Jeriko, och Genesarets sjö.
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Bibeldagar

Seniorakademi

Sju bibeldagar anordnades under 2019 med 80–100
deltagare per dag. Föreläsare har varit bland andra
Carl Magnus Adrian med temat ”Skapelsen och
glädjen”, Magnus Persson med temat ”Varför
Lutheran?” och Gösta Imberg som talade om ”Lina
Sandell”. Dagarna innehåller ofta även t. ex. ett
sångprogram och avslutas alltid med en möjlighet
att fira nattvard.

Seniorakademi anordnades med två separata veckor
under 2019. Cirka 15 seniorer deltog under varje
vecka. Vårens vecka hade ”Mission” som tema.
Gästtalare var bl.a. Clas Grönbäck från Köpenhamn och Anna Swan från Lund. Höstens vecka
handlade om ”Människosyn” med bl.a. Gunilla
Ludvigsson och Benedikte Nilsson som talare.

Kvällsbibelskola
Kvällsbibelskolan samlade cirka 25 deltagare på
Strandhem och cirka 10 deltagare på Kristna Föreningen Filippi i Lund vid 8 tillfällen under året.
Temat under våren var ”Mission” i olika delar av
Bibeln och under hösten ”Josua bok”.

Magnus Hagström
Kursföreståndare för Strandhems
Bibel- & lärjungaskola
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Interiören i Sackeuskyrkan i Umeå.

ELM Nord

E

LM-BV har sedan tillkomsten år 1911 bedrivit
verksamhet i norra Sverige.
ELM Nord är dock en ung organisation, bildad år
2009. Regionbildningen syftade både till att bättre
organisera det inre arbetet och att på ett bättre sätt
svara upp mot ELMs organisation i övrigt.
ELM Nord kan sägas stå på fyra ben; församlingarna i Umeå (Sackeuskyrkan) och Vännäs (Fridhem) med omgivningar, gudstjänstverksamheten i
de tre centralorterna Örnsköldsvik, Skellefteå och
Piteå samt missionsgården Fridhem.
Umeå är studentstaden, vilket tydligt präglar
Sackeuskyrkans sammansättning och arbete. Inte så
få unga vuxna och unga familjer – också med rötter
i Norrbotten och i finländska Österbotten – söker
sig till Sackeuskyrkan för uppbyggelse och gemenskap. David Appell är församlingens kyrkoherde.
Församlingen i Umeå är sedan några år tillbaka
också medlem i Missionsprovinsen.
För flera barnfamiljer har Vännäs kommit att bli
ett nästa steg. Vännäs attraktion ligger i det mindre
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formatet, goda pendlingsmöjligheter till Umeå,
närheten till missionsgården Fridhem och – jämfört
med Umeå – rimligare bostadspriser. Utöver barnfamiljerna finns i församlingen också en stomme
av medelålders och äldre. Församlingen är ELM
Nords största med omkring 190 medlemmar. För
närvarande upprätthåller Daniel Brandt på deltid
uppgiften som församlingens föreståndare.
ELMs verksamhet i norra Sverige har i viktiga avseenden följt de stora befolkningsomflyttningar som
skett i vårt land sedan mitten av 1900-talet. Av det
som från början var hjärtpunkten i sällskapets verksamhet i norr, landskapet Ångermanland, finns nu
endast Örnsköldsvik kvar. I Skellefteå samordnas
gudstjänsterna sedan ett tiotal år tillbaka med Evangelisk luthersk samling, ELS. I Piteå hålls sedan mitten
av 1930-talet fortsatta gudstjänster i Strömnäs kapell.
Av bönhus i traditionell mening är idag – utöver
Strömnäs kapell – två regelbundet i bruk inom ELM
Nord, i Varmvattnet och i Bjurfors. Bjurfors bönhus
iordningställdes, på vänners initiativ, år 2013.
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Missionsgården Fridhem i Vännäs invigdes i september 1984, och har fått spela en oskattbar roll.
Missionsgården är centrum för regionens barn-,
ungdoms- och lägerverksamhet. Till det hör också
de nyårs- och sommarläger som med början på
1950- och 1960-talen hunnit samla flera generationer unga och äldre kring Guds ord. Missionsgården har varit och är fortsatt angelägen om att vara
en mötes- och samlingsplats för alla åldrar och att
olika generationer inte separeras utan förs närmare
varandra. Jan Ulrik Smetana har återvänt som missionsgårdsföreståndare, efter avslutat uppdrag i
missionens tjänst i Peru.

ELM Nord leds av ett pastoralt råd tillsammans
med en styrelse som har det administrativa ansvaret.
Uppdelningen är främst föranledd av att frågor om
verksamhetens inriktning och innehåll annars tenderar att mer eller mindre överskuggas av löpande
verksamhetsfrågor som ekonomi och förvaltning.
Inom ELM Nord finns idag drygt ett 10-tal verksamma pastorer och predikanter, och på årsbasis
hålls ungefär 200 gudstjänster. Hösten 2019 inrättades ett särskilt Förkunnarforum, en mötesplats där
förkunnarna samlas två tre gånger per termin för
samtal, uppbyggelse och planering.

Salig är den som fått sitt brott förlåtet, sin synd övertäckt!
Ps 32:1

Lars G Brandt
Ordförande ELM Nord
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Nattvard under ELM Syds årsmöte på Breanäs missionsgård.

ELM Syd

E

LM Syd har funnits i sin nuvarande form sedan
2005 och ansvarar för en stor del av ELM-rörelsens regionala verksamhet i södra Sverige. Under
2019 har tjugosex lokala föreningar samverkat i
ELM Syd. Den geografiska strukturen har under
de senaste åren förändrats och ett antal föreningar
på mindre orter har lagts ned medan föreningar i
städerna har vuxit.
Som en följd av denna strukturella förändring har
också missionshus avvecklats, de senaste exemplen
är Attarps och Hishults missionshus. Det är många
minnen förknippade med de gamla föreningarna
och dess missionshus och de möten som hållits där.
I många fall vet vi att det burit frukt men att frukten
på senare år flyttat till andra samhällen och andra
sammanhang.
ELM Syd har flera verksamhetsområden som
kort presenteras i det följande.

Mötesverksamhet med stugmöten,
tältmöten och andakter på
äldreboenden
Målet är att upprätthålla mötesverksamhet på de
platser där vi sedan tidigare är etablerade. Vi har en

40

Stugmöte i Åkarp, Eket.

stor rikedom i alla de predikanter som ideellt åker
runt på månadsturer och stugmöten. Fortfarande
finns det platser där tältmöten på sommaren samlar
ganska stora skaror och i dem åhörare som vi annars
inte når. En särskild utmaning är att bibehålla de
mötesplatser vi har på äldreboenden. Det är verkliga
trotjänare som hållit i dessa andakter men som nu
behöver bli avlösta av yngre. Vi vill fortsätta att nå
dessa gamla och avsidestagna med sång och Guds
ord.

Verksamhet i Sverige

Kören Prim Syd med ledare Linnea Bergström.

Barnverksamheten
Barnens sommarmöte, barnlägerdagar, sportlovsläger, PLUS-läger m. m. har ordnats runt om i
ELM Syds verksamhetsområde under 2019. Barnverksamheten har varit högt prioriterad och vi vill
att det skall fortsätta. ELM Syds ansvarsområde är
barn upp till konfirmationsåldern. Vi vill att barnen
skall få en god undervisning och lära känna Jesus.
Som ett led i detta behövs duktiga ledare. En del av
barnverksamheten sker på våra missionsgårdar och i
samverkan med dem. Verksamheten kräver numera
anställda personer som kan handleda, inspirera, ta
fram material och ibland även rycka in som stöd till
de ideella krafterna. Under året har Annika Madvig Hector varit deltidsanställd som inspiratör och
Sofia Öhman deltidsanställd med uppdraget att
utarbeta och presentera bra barnmaterial. Under
sommaren då lägerverksamheten är som mest
intensiv har fyra sommaranställda barnledare varit
schemalagda på de olika lägren. Vi är tacksamma
för Emilia Ahlberg, Benjamin Frykman, Sofia Almfjord och Johanna Yngvesson.

Sång och musikverksamheten
Inom ELM Syd finns musikutskottet ELMus som
har fortsatt sitt arbete med att stödja och inspirera
till sång och musik. Sången är viktig och har en sär-

skild förmåga att bära evangeliet till våra hjärtan.
Glädjande är att nya körer startats. Nu finns snart
barnkörer för alla väderstrecken representerade i form
av Prim Syd, Prim Väst och Prim Öst och därutöver
finns tonårskören Tripla och den nya Kristianstadsbaserade kören Exalt som är öppen för alla åldrar.
Under årets sommarmöte arrangerade Prim Väst en
utomhuskonsert vilken var välbesökt och uppskattad.
Den 7 december anordnade ELMus en julkonsert
i Markaryds kyrka där ELMus alla körer deltog tillsammans med solister. Den stora kyrkan var fullsatt
till sista plats.

Föreningsverksamheten
ELM Syd anordnar samlingar för medlemsföreningarna inriktade på inspiration och samtal. Den 23
mars samlades ca 40 föreningsledare på Strandhem
och fick då lyssna till erfarenheter och tankar från
olika områden inom vår rörelse. Vi är måhända en
liten rörelse men det finns en glädje och en stor missionsiver bland våra föreningsledare.
I november hade ELM Syd bjudit in till fortsatta
samtal i det särskilda forumet för större föreningar.
Återkommande punkter under senare år har varit
frågan hur länge vi orkar driva stora föreningar helt
ideellt och hur vi skall nå och behålla ungdomarna
i 20–30-årsåldern.
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Jonny Bjuremo har fortsatt varit anställd på halvtid som föreningsinspiratör inom ELM Syd. Tjänsten är i första hand inriktad på att inspirera och göra
Jesus Kristus känd, trodd och älskad. Under året har
prioriteringen fortsatt legat på Blekinge och Helsingborg. I Blekinge fortsätter missionsvännerna att
samlas i ett informellt nätverk där man genom bön
och samtal söker få ljus över framtiden för ELM i
Blekinge.
Diakoniverksamheten
Inom ELM Syd finns en särskild diakonigrupp.
Denna bjöd under våren in till en diakonidag.
Det konstaterades att bland våra lokala föreningar
bedrivs ofta god diakonal verksamhet i det tysta.
Förhoppningsvis kan vi bättre inspireras av varandra i detta arbete. ELM Syd har under flera år
särskilt stöttat verksamheten på Nytt Hopp för Alla
i Helsingborg vilket beskrivs mer nedan.

Sommarmötet
ELM Syds sommarmöte hölls på Breanäs 19–21
juli. Årets tema var ”Frimodig i en tid som denna”.
Föreningarna i Broby, Hjärsåslilla, Hanaskog och i
Blekinge stod som ansvariga. Än en gång samlade
sommarmötet ett par tusen besökare i alla åldrar.
Vår förhoppning är att sommarmötet inte bara skall
vara en solig tradition utan att alla också skall få ett
möte med sin personlige frälsare.
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Missionsstation Helsingborg
ELM Syd har haft ambitionen att stötta en verksamhet i Helsingborg som vi kallat Missionsstation
Helsingborg. Detta har skett i samverkan med Föreningen Nytt Hopp för Alla som bedriver diakonal
och missionerande verksamhet i Helsingborg sedan
flera år. Kristina Runeson är uppskattad ledare för
denna verksamhet som innehåller både språkcafé,
kvinnoarbete och andakter. Eftersom verksamheten innehåller andakter har inga offentliga bidrag
erhållits men ELM Syd har i gengäld ekonomiskt
stöttat detta arbete. Målsättningen har varit att
Nytt Hopp-föreningen själv skulle ta över och bära
verksamheten. Tyvärr har inte detta kunnat infrias.
Bortsett från detta kan konstateras att många människor besökt Bollbrogatan 8 i Helsingborg och där
fått god medmänsklig hjälp och ett möte och en
hälsning från Gud genom Nytt Hopps verksamhet.
Under året har Matteus Sandell fortsatt varit
deltidsanställd som gatumissionär i Helsingborg.
Matteus har delat ut flera hundra biblar och på sitt
frimodiga sätt vittnat om Jesus. Människor som
sannolikt aldrig sätter sin fot i en kyrka har därvid
nåtts av evangeliet. Matteus har under senare tid
även funnits med i ELM Ängelholms diakonala
verksamhet samt även varit handledare i gatuevangelisation för Strandhems bibelskola.
ELM Syds styrelse

Verksamhet i Sverige

Nyårsläger på Strandhem och Solängskolan.

ELU

E

vangelisk Luthersk Mission – Ungdom, ELU,
brinner för att uppenbara och tillgängliggöra
evangeliet för ungdomar i Sverige idag. Denna
uppgift är på många sätt svår men också så viktig.
När styrelsen summerar verksamhetsåret görs
det med en tacksamhet till Gud, en tacksamhet
över att han ännu en gång burit ELU, styrelsen och
de anställda. Under det gångna läsåret har Jakob
Andersson arbetat som verksamhetsledare med
utgångspunkt i Örkelljunga, något som burit god
frukt för styrelse och anställda. Jakob har varit den
naturliga länken mellan styrelse och anställda och
haft stor del i att driva ELU framåt.
I Ängelholm har Benedicte Artman fortsatt sin
tjänst med fokus på ungdomsledarna, Café Engel
och den lokala föreningen. Både Café Engel och
Café Sandkakan i Lund har under läsåret varit
mycket välbesökta av ungdomar där ett flertal även
visat nyfikenhet och intresse för den kristna tron.
I Lund har Anna Swahn, Oskar Wikdahl och
Amandus Einarsson haft sin utgångspunkt, där de
arbetat både lokalt och regionalt med bland annat
lägerverksamheten. Anna har tillsammans med

Jakob haft ett särskilt ansvar för ungdomsledarutbildningen som återigen har bedrivits knuten till
Glimåkra folkhögskola och Amandus har som en
del i sin tjänst haft fokus på att öka ELUs synlighet på sociala medier. Styrelsen tror att detta är ett
viktigt arbete och ett redskap för att möta ungdomar idag. Under verksamhetsåret har ELU haft 7
ungdomsledare som varit placerade i Ängelholm,
Lund och Malmö. I Malmö har ungdomsledarna
haft ett speciellt fokus på församlingsbyggande och
evangelisation.
Styrelsen har tillsammans med verksamhetsledaren arbetat med att anställa en ungdomsansvarig i
Kristianstad. Styrelsen har en förhoppning och en
längtan att åter ha en anställd på plats i föreningen
och ungdomsverksamheten i Kristianstad under
året 2020.
Vid årsskiftet arrangerades ett nyårsläger på
Strandhems missionsgård och Solängskolan som
glädjande samlade cirka 350 personer. Utöver nyårslägret har det anordnats Vintermöte, PULS-läger,
höstläger, påskläger, skidläger och missionsresor i
samarbete med ELM. Genom lägren samlar ELU
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Panelsamtal om bibelläsning under ELUs Vintermöte.

ELU-läger för konfirmander på Åhus missionsgård.

många ungdomar till undervisning, bön, sång och
gemenskap.
Under och efter missionsgårdarnas konfirmationsläger fortsätter ELU samla och utrusta ungdomar med växlande bakgrund till ett liv i tro och
kristen gemenskap.
Arbetet med Insidan har fortsatt och nysatsningen från föregående läsår gav ett positivt utfall
och ökade prenumerationsantalet. Även ledarutbildningen Asken har fortsatt att drivas med hjälp
av ideella krafter med ett glädjande antal ungdomar
varje termin som önskar fördjupa sig i sitt kristna
ledarskap.
Styrelsen har under det gångna verksamhetsåret samtalat en del om svårigheterna med ideellt
engagemang idag. Styrelsen ser tendenser till
minskat ideellt engagemang vilket får konsekvenser

för ELUs verksamheter som idag till viss del drivs
helt av ideella krafter.
Även månadsgåvan har varit en återkommande
samtalspunkt i styrelsen och något som styrelsen
arbetar aktivt med för att skapa en ekonomisk
trygghet i organisationen. Därför har styrelsen
under verksamhetsåret gjort en intäktsanalys som
gett god insikt i det ekonomiska läget och bidragit
till flera förslag och sätt att arbeta vidare med ekonomin framöver. Under oktober månad 2019 hade
ELU en offervecka då det under hela veckan lanserades kampanjer på sociala medier för att öka ELUs
intäkter. Veckan avslutades med en offersöndag och
gav ett positivt ekonomiskt resultat. Styrelsen har
därför beslutat att låta offerveckan vara ett återkommande inslag varje år. Avslutningsvis vill vi påminna
oss själva och er andra

”Låt oss inte tröttna på att göra gott. Ty när tiden är
inne får vi skörda, om vi inte ger upp.”
Gal 6:9

Frida Palm
Sekreterare i styrelsen
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Roseniuskyrkans barnläger 2019 hemma hos familjen Ödman.

Roseniuskyrkan i Stockholm

I

snart 110 år har Roseniuskyrkan funnits på Smala
gränd 5 i Stockholm. Idag har vi lite drygt 100
medlemmar i Stockholmsområdet och samlar ca 80
personer till gudstjänst en vanlig söndag. Så här ser
vi på vår resa de senaste tio åren samt de utmaningar
och möjligheter som ligger framför oss.

Med 10-talet i backspegeln
Min egen historia i Roseniuskyrkan sträcker sig
tillbaka till hösten 2005. Roseniuskyrkan var redan
då en varm och levande kyrka med en stor grupp
unga vuxna och många i övre medelåldern med
djupa rötter och stort engagemang. 2011 fick jag och
Daniel Ringdahl förtroendet att efterträda Markus
Hector som anställda predikanter.
Under de senaste åren har vi arbetat med Roseniuskyrkans vision som lyder: Vi vill ha Jesus i
centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt
hem med hjärta för Stockholm. Den sista delen
var ny och har varit ett av områdena vi velat
utveckla.
Vi har fått se en tillväxt av nya människor i vår
gemenskap som varit och är till stor välsignelse för
vår gemenskap. Det handlar om ELMare som flyt-

tar till Stockholm, om församlingslösa stockholmare som hittat oss och om unga vuxna som blivit
föräldrar.
Hjärtat i vår verksamhet är gudstjänsten. En
gudstjänst i Roseniuskyrkan följer en klassisk
svenskkyrklig ordning. Musiken har en bredd från
gamla psalmer till nya sånger och människor av
alla åldrar är delaktiga i gudstjänsten, inkl. barnen
innan de går till söndagsskolan.
Ett stort värde sätts också på predikan. Förutom
anställd predikant har vi haft förmånen att träna
upp flera skickliga unga predikanter inom föreningen. För det mesta arbetar vi med textutläggande
predikan som följer kyrkoåret, med avbrott för predikoserier i bibelböcker eller över aktuella ämnen.
En viktig princip för oss är att genomföra gudstjänsten som att det finns nya människor där, dvs. att vi
förklarar delar av gudstjänsten och i vår undervisning försöker förekomma de frågor/invändningar
som bibeltexten kan tänkas väcka. På så sätt vill vi
att nya/icke-kristna ska känna sig välkomna och
sedda, att medlemmar ska vara bekväma med att ta
med vänner samt träna varandra i att prata om tron
med dem som inte delar den.
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Bönestation i slutet av Roseniuskyrkans föreningshelg 2017.

Roseniuskyrkan i hörnet Snickarbacken-Smala
gränd

Genom åren har vi provat olika former för verksamhet under veckan. Hemgrupperna är ett viktigt komplement till den stora gudstjänsten. Vi har
också samlats i en mellanstor grupp, i flera år under
rubriken ”vardag” med kvällsmat och lovsång runt
ett föredrag eller bibelstudium. Vi har provat alphakurs, bönefrukost etc. och kommer vara fortsatt frimodiga i att prova oss fram.

4. Utåtriktat arbete. Vi har ännu inte hittat rätt
form för utåtriktat arbete vare sig i evangelisation
eller socialt arbete. Vårt ”hjärta för Stockholm”
behöver ta sig mer konkreta uttryck.
5. Andligt ledarskap. Vi ser ett behov av ett starkare
och tydligare andligt ledarskap och en struktur
som reflekterar vår nutida omgivning i kyrka och
samhälle.

Framtid: fem nyckelområden

Att vara kyrka i en storstad är både spännande och
överväldigande. Vilka är de människor Gud vill att
just vi ska nå med evangeliet, och hur tar vi hand
om våra medlemmar i en så stor och utbudsrik stad?
Samtidigt känner vi tillförsikt på grund av Guds
trofasthet. Vi vet vem vi tror på, och vi är övertygade
om att han har makt att fram till den dagen bevara det
som anförtrotts oss 2 Tim 1:12.

Vi känner stor tacksamhet över åren som gått och
hur Herren lett och välsignat oss. Samtidigt finns
det mycket kvar att göra och växa in i! Inför decennieskiftet ser vi inte minst dessa fem utmaningar
som viktiga att prioritera framöver:
1. Barn och ungdomar. Vi vill ge nästa generation
chansen att växa in i en stark tro omgivna av en
varm gemenskap.
2. Social sammanhållning. Att växa är inte alltid
lätt och vår ”förskingring” i en storstad försvårar ibland byggandet av en tät gemenskap. Vi vill
skapa en tydlig väg in i gemenskapen för nya och
stärka omsorgen om varandra.
3. Intellektuell formering. Vi ser det som vår kallelse att kombinera evangeliets förkunnelse med
apologetik och hjälpa varandra överkomma tvivel
och ha en kristen helhetssyn på världen.
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Barnen uppmuntras att delta i söndagsgudstjänsten.

ELF Kristianstad
Med Gud och hans vänskap, hans Ande och ord
samt bröders gemenskap och nådenes bord
de osedda dagar vi möter med tröst
Oss följer ju Herden, vi känner hans röst (Sv.Ps 720)

D

en flock av Herdens får som kallar sig ELF i
Kristianstad har under 2019 bestått av cirka 175
medlemmar, varav några är nytillkomna under året.
Vår förening har sakta men säkert vuxit de senaste
åren, vilket vi är mycket glada och tacksamma för.
En större förening innebär dock nya utmaningar,
och detta diskuterades bland annat på vår föreningshelg i början av höstterminen. Forskning visar
att det går en gräns vid 150-200 personer där ledarskapet inte kan ha en personlig relation till varje
gruppmedlem. Hur säkerställer vi att alla blir sedda
och välkomnade? Finns det hemgrupper för alla
som vill, etc.
De verksamheter som bedrivs i veckorna är som
tidigare samling för barn i årskurs 3–7, tonårsgrupp, språkcafé, besöksgrupp på fängelset, samling för daglediga samt stugmöten. En ny kör har
till vår glädje startat i år – EXALT. I ekumenisk regi
deltar vi även i närradiosändningar, pannkakskyr-

kan, besök på servicehem och deltagande i ekumeniska rådet i Kristianstad. Utöver detta samlas
ett antal hemgrupper med varierande innehåll och
intervall.
En stor händelse under året var när vi i höstas fick
sända ut två av våra medlemmar som missionärer
till ett nytt missionsfält. Sändningsgudstjänst och
avskedsmöten hölls, och lika stor som saknaden är,
lika stor är glädjen över att få höra hur välsignat
deras arbete är!
Styrelsen har arbetat flitigt under året. Den organiseras i ett antal utskott där mycket av det praktiska
arbetet sker, exempelvis Diakoni & Mission, Information, Fastighet, Gemenskap, Barn och Ungdom.
Ytterligare ett är Gudstjänstutskottet. Under föreningshelgen som tidigare nämnts, diskuterades även
söndagsgudstjänsten. Detta utmynnade i en uppsjö
av kommentarer och förslag som gudstjänstutskottet har arbetat vidare med.
Söndagens gudstjänst är central för vår verksamhet. Då får vi alla komma samman inför Guds
ansikte i bön och lovsång kring Ordet och sakramenten. Alla ska känna att det är värt att komma.
Som flera andra ELM-föreningar står vi mitt uppe
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i en förändringsprocess där man tidigare förlitade
sig på sin hemförsamlings kyrka för mottagande av
sakramenten, medan vi nu i allt högre grad förvaltar
sakramenten själva i föreningarna. Liturgin har fått
allt större utrymme i gudstjänsten och vi provar oss
fram med olika gudstjänstformer.
Barnen i Gudstjänsten (BIG) är en sådan form
som vi haft en tid, där hela gudstjänsten är anpassad
efter barnens behov. Vi är så glada och tacksamma
för vårt barnarbete och för den kunskap och entusiasm våra barnledare besitter. Nu ser vi en utmaning i att involvera ungdomarna mera. Behöver vi
nya förbönsformer, annan musik? De unga är ju vår
framtid – utan dem dör rörelsen ut, så det är viktiga
frågor! Av den anledningen har också längden på
gudstjänsten diskuterats. Det är lätt att lägga till
moment, men svårare att ta bort. Där har mötesledaren en viktig roll, som behöver tydliggöras och
uppmuntras.
Trots allt är det ju relativt angenäma problem vi
brottas med. Vi får tacka Gud för en stor förening

ELF-kapellet i Kristianstad.

med många engagerade medlemmar och så får vi
fortsätta att betjäna varandra och världen omkring
oss.
O, Jesus bliv när oss, bliv när oss alltfort,
och sköt oss och bär oss som alltid du gjort.
Ja, amen, din trohet skall bringa oss fram.
Lov, pris, tack och ära, vår Gud och vårt Lamm!

Katarina Ekman
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Gemensam gudstjänst i Las Brisas med resan från Sverige.

Nämnden för utlandsmission (NUM)
”Gråtande ska de komma, men jag ska leda dem där de går bedjande fram. Jag ska föra dem till
vattenbäckar på en jämn väg där de inte stapplar. För jag är en Far för Israel, och Efraim är min
förstfödde son.” (Jer. 31:9)

E

nligt det nya förbund som Jesus instiftat utgörs
Guds folk inte av ett enda folkslag utan ska bestå
av människor från alla jordens folk. Därför arbetar
ELM och NUM med att predika och sprida evangeliet vidare, till onådda människor och onådda
folk, Gud till ära och människor till frälsning.
Med det som utgångspunkt informeras här om
NUMs arbete, i utlandet och Sverige.

Anställda
Även om mycket av ELMs arbete utförs på ideell
basis är de anställda värda sin vikt i guld. Jonny
Bjuremo har under 2019 arbetat halvtid med ansvar
för missionsarbete i Östafrika och delat ansvar för
Främre Asien. Rakel Smetana har arbetat med ansvar
för Peru, Kind, Move, och delat ansvar för Främre
Asien, med mera. Missionsledare Daniel Ringdahl
bistår och arbetsleder missionssekreterarna.

Missionärer och volontärer i tjänst
I oktober sändes ELMs första arbetare ut till Främre
Asien.
Familjen Unosson – Hjalmar och Lisa, Erik och
Anneli – bor i Chiclayo (Peru) och har under 2019
påbörjat ett arbete bland familjer i och utanför
den lutherska kyrkan. Genom ett samarbete med
en peruansk psykolog kan de erbjuda familjekurser, och undervisningen har hittills varit välbesökt.
Hjalmar är vald till direktör för MLS, ELMs organisation i Peru.
Familjen Ekström – Håkan och Sinnika, Thea
och Tindra – har under 2019 bott och arbetat i
Piura, i norra Peru. De hade under våren sällskap
av volontär Sofia Grahn, och även av Mathias Lanting och Marlene Möller Holm från ELM Danmark, och under hösten av volontär Anna Nord,
och även av Rebekka Uth, Jonathan Boel Chris-
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Studentgruppen med lärare på LTS i Asella. Qes Mekonnen, Ato Fuqro och Qes Evans Orori.

tensen, och Freja Cortnum Jörgensen från ELM
Danmark. Håkan har varit församlingsledare och
skött arbetsledning och administration, Sinnika har
arbetat med barnundervisning, Sofia arbetade med
musik i kyrkan och i caféet. Anna har undervisat
missionärsbarnen.
Familjen Madsen – Steffen, Kate och Lea – har
tjänat som församlingsplanterare i Piura och drivit
ett studentcafé. I december lämnade Steffen över
ansvaret för församlingen till Håkan Ekström.
Familjen Madsen flyttar till Danmark under det
första kvartalet 2020. Studentcaféet i Piura stängde
i december.
Kerstin Nilsson, ELMs mest mångåriga missionär, arbetade under 2019 på ett mycket förtjänstfullt sätt med fredsarbete i Kenya, inom ELCKs
församlingar. I slutet av våren var Kerstin i Sverige
och deltog i NUMs majsammanträde. Under hösten 2019 mottog Kerstin varsel om uppsägning på
grund av budgetnedskärningar.

Jonny Bjuremo besökte Kenya och Etiopien
under april för samtal med missionär, kyrka, teologisk utbildning och barnhem.
Movelägret 2019 hölls i Främre Asien under påskveckan i april.
I början av sommaren besökte David Appell Etiopien för att undervisa i EELC.
Jonny Bjuremo deltog i Nordiska Inremissionsrådet i Köpenhamn i augusti och besökte Eritrea, kyrkan och barnhemmet, under september–oktober.
Strandhems bibel- och lärjungaskola besökte
under hösten Främre Asien under en vecka. Det
gjorde också missionssekreterare Jonny Bjuremo,
som även deltog i en ekumenisk konferens.
Under hösten ledde Jan Ulrik och Ann-Charlotte
Smetana en ELM-resa till norra Peru. Fler än 15 missionsvänner deltog i resan. Efteråt stannade paret
Smetana kvar i Peru för samtal med IELCH och
undervisning.

Resor

Från Peru kom David Odar Pacherez, Emanuel
Delgado Escalante och Miriam Gomez till Sverige
under några sommarveckor. Med sin goda sociala
kompetens och sitt glada humör kunde de relativt
obekymrat trotsa alla språkklyftor och vinna de
svenska missionsvännernas hjärtan.

Bengt och Lilly Hjort besökte Etiopien under årets
inledning, av privata skäl men också för att arbeta
med en bok om EELCs historia.
Daniel och Maria Ringdahl besökte norra Peru i
januari-februari tillsammans med Rakel Smetana.

50

Besök från samarbetskyrkor

Verksamheten i utlandet

Budgetförändring
Under hösten fick NUM uppdraget från ELMs
styrelse att föreslå besparingar på 25 % för verksamhetsåret 2020. Detta ledde till att NUM bland
annat tvingades föreslå sänkning av personalkostnaderna, och missionär Kerstin Nilsson varslades
om uppsägning.
Under december månad genomfördes kampanjen Anta utmaningen, bland annat för att om möjligt mildra de föreslagna nedskärningarna för 2020.
Våra gäster från Peru, David, Miriam och Emanuel, i
missionstältet vid ELM Syds sommarmöte på Breanäs.

Under hösten hölls överläggningar i Uppsala
mellan den evangelisk-lutherska kyrkan i Eritrea
(ELCE) och ELM, EFS och Svenska kyrkan. Missionssekreterare Jonny Bjuremo och missionsledaren deltog som representanter för ELM.

Strategi och sammanträden
Dokumentet ”ELMs mission i utlandet 2017–2019”
har under året varit vägledande för NUMs arbete.
NUM har samlats till sammanträden fem gånger
under året, på missionsgården Strandhem och på
Åhus missionsgård.
Benedicte Artman och Christian Sturesson valdes
in i NUM.

Summering
2019 innehöll, som missionsarbete tenderar att
göra, både besvikelser och glädjeämnen. Det går
dock inte att komma ifrån att utlandsmissionen
tillför ELM-rörelsen vitalitet och andligt liv. Ofta
slås jag av den frimodighet och uthållighet kristna
trossyskon från andra delar av världen visar oss. Vilken välsignelse att vi i ELM får ta emot impulser
därifrån! Och tack till Gud för möjlighet även för
oss att betjäna människor i andra världsdelar med
evangeliet om Jesus.

Information
16–17 februari var det temadagar om Främre Asien
i Vännäs och i Umeå (Sackeuskyrkan). Medverkade gjorde Jonny och Johanna Wargh, som bott i
Främre Asien, och Göran Stenlund, tidigare verksamhetsledare för SLEF. Temadagar om Främre
Asien hölls också den 2 mars i ELF Kristianstad och
den 3 mars i ELM Örkelljunga. Medverkade gjorde
Göran Stenlund, Britta Jern, missionssekreterare
för SLEF och Johanna Wargh.
Genom söndagsskolmaterialet ”Kom och Se” har
ELMs missionsarbete i utlandet förankrats bland de
yngre generationerna.
Övriga informationskanaler är följande.
• Bloggar
• Rapport från sammanträden via ELMs hemsida
• Kompassen, månatligt nyhetsbrev via e-post
• Muntlig information från anställda och andra

Mattias Lindström
Ordförande i NUM
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Flitiga studier i skolan på Bethesda.

Fadderprogrammet Kids In NeeD

E

LM understödjer två barnhem i Östafrika,
Bethesda Children Ministry (BCM) i Kenya och
Asella Children and Youth Ministry (ACYM) i Etiopien. Verksamheterna drivs av nationella krafter
men ELM bistår med ett ekonomiskt bidrag samt
besöker projekten regelbundet. ELM har också
under åren haft svenska volontärer som under några
månader hjälpt till i verksamheten samt arrangerat
gruppresor för att bland annat besöka barnhemmen. En stor del av det ekonomiska understöd som
ELM ger till BCM och ACYM finansieras genom
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 samt en julhälsning i december.
Fadderprojektet KIND konkretiserar missionsarbetet och skapar engagemang hos barn och vuxna
både inom och utom ELM-sfären. Det finns en
god spridning bland de drygt 80 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
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om fadderprogrammet och på så sätt blivit fadder.
Det finns också några söndagsskolor som är registrerade som faddrar. Pengarna går in i det anslag som
ELM sedan utbetalar 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 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 utsatta barnen och deras anhöriga i Etiopien och Kenya.
När de årliga rapporterna begärs in från barnprojekten så ombeds personalen ställa en fråga till varje
barn: Vad tycker du varit det bästa som hänt under
det senaste året? Här följer några av barnens svar:
”Det bästa som hänt under året var att personalen
på ACYM gav mig nya kläder.”
”Det bästa som hänt under året var att personalen
på Bethesda fick kontakt med min moster så att jag
kan bo hos henne under loven.”
”Det bästa som hänt under året var att jag började
sjunga i en av kyrkans körer.”

Verksamheten i utlandet

Kompisar i vått och torrt.

John Magiwa på Bethesda.

”Det bästa som hänt under året är att Bethesda
betalat för allt kring min skolgång; studieavgifter, examensavgifter och även hjälpt min mamma vid behov.
Det är jag så glad för.”
”Det bästa som hänt under året är att personalen på
Bethesda har kommit och hämtat hem mig från gatan
när jag rymt dit. Det är jag så tacksam över!”
”Det bästa som hänt under året var att min
mamma och mormor kom hit till Bethesda så att vi
kunde planera inför att jag ska kunna flytta hem efter
avslutad grundskola.”
”Det bästa som hänt under året var att Heidi Orori
(missionär från Finland) började lärde oss engelska
med hjälp av bibelberättelser.”
”Det bästa som hänt under året är att jag har fått
börja college och jag är tacksam över att Bethesda
hjälpt mig att förverkliga min dröm.”

(Vikbolandet). Gruppen gör ett fantastiskt arbete
så vi vill rikta ett stort tack till dem för deras engagemang.

Fadderprogrammet Kids In NeeD drivs av en grupp
frivilliga under ledning av undertecknad. Gruppen består i dagsläget av Eva Heikki (Stockholm),
Emma Person (Lund), Julia Nilsson (Kristianstad),
Hanna Petersson (Lund) samt Edvin Gunnarsson

Rakel Smetana
Missionssekreterare
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Volontär Anna Nord och lovsångsteamet i Piura.

MOVE – ungdomsmission
Ökat intresse för ELMs mission bland unga
Missions- och ungdomskonceptet Move, som ELM
driver i nära samarbete med vår ungdomsorganisation ELU, är ett viktigt redskap för att möjliggöra
att unga människor kan få ett personligt möte med
missionen och ett engagemang för ELMs missionsarbete. Move har nu drygt nio år på nacken och
under dessa år har fler än 100 ungdomar fått resa
till våra missionsfält genom att delta i årliga moveresor eller resa ut som volontär. Totalt 13 ungdomar
har under åren varit volontärer i Kenya, Etiopien
eller Peru för en period av 3–9 månader. (ELM har
även sänt ut volontärer tidigare så antalet skulle vara
större om man räknar längre bak i tiden.) Moveresorna är självfinansierade och deltagarna betalar en
egeninsats på 15 000 SEK vilket gör att utgifterna
ELM har för vår movesatsning är väldigt liten i relation till allt vi får tillbaka. Vi gläds åt att Herren
välsignar denna verksamhet och att vi tydligt kan
se ett ökat intresse för vårt missionsarbete bland de
unga. Vi gläds också åt trenden vi ser att de unga
som mött ett missionsfält gärna också vill besöka
andra missionsfält och få se mer.
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Extra roligt är det att se att vårt nya fält satt sig i
våra ungdomars hjärtan. Intresset bland de unga
för arbetet i Främre Asien är överväldigande. Stort
tack till ELU som målmedvetet arbetat för detta.
Temat för ELUs vintermöte i februari 2019 var
”Till jordens yttersta gräns” och fokus var vårt nya
fält. Under ungdomskonferensen PULS i augusti
arrangerades ”PULS hjälpen” med olika aktiviteter
och man samlade ihop närmare 90 000 SEK till
ELMs arbete i Främre Asien. Fascinerande!

Unga möter unga
Under sommaren 2019 hade vi förmånen att bjuda
några unga vuxna från vår samarbetskyrka i Peru
till Sverige. Miriam Gomez, David Odar och Emanuel Delgado från Chiclayo reste runt och fick möta
missionsvännerna på olika håll och medverka på
både större konferenser och mindre samlingar. En
målsättning med detta besök var att få ett personligt
möte mellan unga människor i Peru och Sverige och
gästerna hade verkligen förmågan att skapa många
fina möten trots att språket ibland var ett hinder.
I slutet av resan fick de också möjlighet att delta
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i ungdomskonferensen PULS. Det var uppmuntrande både för gästerna och för PULS deltagare. De
svenska ungdomarna fick praktisera sin skolspanska och personliga relationer skapades. Deltagarna i
moveresan 2018 till Peru hade träffat Miriam, David
och Emanuel i Chiclayo så de tog hand om dem lite
extra under konferensen. Peruanerna blev gripna
av de ungas engagemang för missionsarbetet och
deltog även de i Pulshjälpens missionslopp för att
samla pengar till arbetet i Främre Asien.

Deltagare på påsklägret i Främre Asien

Påskläger i Främre Asien 2019
För att ge våra unga en möjlighet att lära känna
vårt nya fält så beslutade NUM att moveresan 2019
skulle gå till Främre Asien. ELM och ELU samrådde hur detta bäst kunde ske och landade i att
testa en ny idé genom att arrangera ett påskläger i
Främre Asien under temat: ”To Save the World”.
Intresset blev så stort att resan blev full och stängdes
bara några veckor efter lansering.
Den 14 april 2019 reste 16 unga och 4 ledare till
Främre Asien för en veckas påskläger samt för att
lära känna området och kulturen och få träffa lokala
kristna och utsända. Deltagarna var i åldrarna 17–30
år från Skåne, Stockholm, Göteborg och Västerbotten. Ledare på resan var Rakel Smetana, Yohannes
Apel och Alfred Nyholm. Anders Ek var huvudtalare på lägret och dessutom fick vi undervisning
av paret Sandell. För att hålla ner priset och locka
ungdomar att åka så bidrog ELU och ELM ekonomiskt till resan.
Från resebloggen samma dag som hemkomsten
efter resan:

”Så har vi landat igen på svensk mark. Vi är nog lite
trötta – men MYCKET nöjda och TACKSAMMA!
Under en veckas tid har vi fått djupdyka i påskens
härliga budskap, genom bibelundervisning, lovsång
och bön. Anders Eks undervisning har både berört
och utmanat. Vi har fått en god inblick i den andliga
situationen i landet genom undervisning av nordiska
bofasta och besök både i moskéer, kyrkor och historiska platser. Vi har fått inspirerande möten med våra
kristna syskon här.
Som om detta inte vore nog så fick vi vara med
om en härlig gudstjänst på påskdagen då tre personer döptes! (Det var två år sedan någon senast blev
döpt i församlingen.) Det var så berörande att se de
tre männen stråla av glädje i de vita dräkterna som
glänste av Jesu rättfärdighet. Vilket mod! Vi kan nog
inte fullt ut förstå den situation våra kristna syskon här
lever i. Vilka konsekvenser kommer just dessa tre män
få möta? Om vi frågat dem skulle de nog helt säkert
sagt att dessa konsekvenser inte har någon betydelse
jämfört med (de eviga) konsekvenserna om de inte
hade blivit döpta.
Den andliga och sociala gemenskapen i resegruppen har varit oerhört fin och vi har svetsats samman i
NÅDEN vi möter i Jesus Kristus och i NÖDEN över
de som ännu inte hört detta underbara budskap. Bönegemenskapen i gruppen har varit helt unik och varje
gång vi hört ett böneutrop så har vi bett tillsammans.
Sista kvällen fick var och en i gruppen dela med sig av
vad resan fått betyda och det var väldigt berörande att
höra hur Gud arbetat med var och en på ett konkret
sätt. TACK Gud för en fantastisk och välsignad resa!”
Resenärerna gjorde många starka intryck under
resan och under de påföljande månaderna berättade
de om sina intryck och upplevelser från resan både
vid gudstjänster och ute i ungdomsgrupperna.

Volontärer under 2019
Under den första delen av 2019 befanns sig tre
volontärer i Piura i Peru. Sofia Grahn från Borås
samt Mathias Lanting och Marlene Møller Holm
från Danmark. Sofia var movevolontär och sändes
av ELM och de danska volontärerna sändes ut av
ELM Danmark. Vi är tacksamma för vårt samarbete med ELM-Dk vilket gör att de volontärer vi
sänder ut blir del av ett team med andra unga på
plats. Sofia, Marlene och Mathias arbetade i stu-
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De danska volontärerna Freja, Rebekka och Jonathan.

dentcaféet i Piura där de också undervisade i engelska och musik. De hjälpte också till i ungdomsgruppen och i sången och musiken vid gudstjänsterna
och gjorde ett fantastiskt arbete. De avslutade sina
uppdrag och åkte hem i perioden maj–juni.
Sofia bloggar: ”26 april är dagens datum och med
det sagt återstår exakt 1 månad innan hemresa till Sverige. Det är med ett oerhört splittrat hjärta som jag
försiktigt försöker föreställa mig hur det kommer bli
att anlända till Sverige efter den långa flygresan hem.
Efter de nu gångna 8 månaderna har jag definitivt lärt
mig att älska Peru, de små sakerna i vardagen, kyrkan,
sammanhanget och framförallt människorna som jag
fått lära känna. Men självklart längtar jag också hem
till familjen därhemma. Om Peru ändå bara kunde
ligga tvärs över gatan så jag snabbt skulle kunna återvända när jag känner för det. Känslor och tankar i
övermått svämmar över i mitt inre just nu. Jag ber för
att denna sista månad ska bli betydelsefull och att jag
kan njuta av tiden som är kvar med vännerna som jag
haft välsignelsen att få lära känna. Att jag inte ska gå
och vara orolig och ledsen över det avsked som väntar.
Jag ber att Gud ska visa mig de rätta prioriteringarna
den tiden som återstår. Hur ska jag arbeta och lägga
upp exempelvis lektioner i musik och engelska, men
också hur jag ska använda min lediga tid, och med
vem/vilka. Gud hjälp mig ta farväl av dessa människor, för det klarar jag inte själv! ”Herre, lär mig
dina vägar, visa mig dina stigar.” (Psalm 25:4)
Någon vecka efter hemkomst var det ELMs årskonferens där Sofia deltog och medverkade både
med sång och vittnesbörd då hon fick berätta om
sina upplevelser som volontär i Peru och vad Gud
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gjort i och genom henne denna tid. På årskonferensen kunde vi också presentera ELMs nya volontär till Peru, Anna Nord som just i dagarna hade
avslutat Moves introduktionskurs. Anna reste till
Peru i slutet av juni 2019 och studerade språk och
kultur på ABC i Arequipa i södra Peru och flyttade sedan norrut. Hon bloggar: ”Precis när flyget
landade i Piura i lördagskväll så spelades låten ’King
of my heart’ i mina öron. Frasen som ljöd om och om
igen var ”You are good, good”. Det var precis det jag
upplevde då, och upplever genom hela den här resan.
Hur min Gud är så otroligt god mot mig. Han har löst
allt på sitt sätt. Tiden i Arequipa var helt underbar.
Kunde inte ha fått en bättre början. Lägenheten som
jag kommer bo i här i Piura är så fin och tanken på att
detta är mitt hem de kommande månaderna gör mig
pirrig i magen. Egentligen är jag inte så äventyrlig av
mig, men Gud visar mig verkligen hur jag kan slappna
av och njuta av livet här. Det är fantastiskt att få lära
känna nya människor och andra sidor av mig själv.
Men det är ännu mer fantastiskt att få lära känna min
Herre och Kung.”
Anna befinner sig i Peru fram till slutet av maj
2020. Hennes främsta uppgift är att handleda missionärsbarnet Thea Ekström i distansstudierna på
Sofia Distans men hon hjälper också till med sången
och musiken i församlingen. Anna ingår i ett team
med tre danska volontärer som är utsända av ELM
Dk: Rebekka Uth, Jonathan Boel Christensen och
Freja Cortnum Jørgensen. De danska volontärerna
hjälper till på olika sätt med studentarbete och församlingsarbete. De är också engagerade i sången
och musiken och tillsammans med Anna hjälps de
åt att undervisa de peruanska ungdomarna i musik
så att de kan leda lovsången i framtiden.
Följ Anna Nord vidare i bön och på ELMs reseblogg där hon bloggar flitigt.

Rakel Smetana
missionssekreterare
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Eritrea

Fullsatt kyrka i Edaga Hamos i Asmara.

Den Evangelisk-lutherska
kyrkan i Eritrea (ELCE)
Samarbetskyrka: EvangeliskLutherska 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

Rapport från besök i september 2019

D

en fredsprocess med Etiopien som bröt igenom under 2018 medförde en total förändring för folket i Eritrea. Varor från Etiopien
strömmade in i landet och släktingar som inte träffats på 20 år möttes
i jubel och glädje. Detta varade i ett halvår sedan stängdes gränsen och
landet är nu tillbaka till det tidigare läget.
Därför var ELMs besök i september 2019 oerhört viktigt, folket
längtar efter kontakt med yttervärlden. Kyrkan, ELCE, kämpar vidare
även om det är en mycket krävande tillvaro.
Denna gång bodde jag på kyrkans huvudkontor i Asmara där det
finns en gästlägenhet. Det blev en vecka utan varmvatten och vissa
dagar fanns inte ens kallt, rinnande vatten. Det var brist på el vilket
innebar att strömmen försvann ganska ofta. Telefon hade jag inte tillgång till och inget internet på hela veckan. Men ficklampa och en stor
tunna med vatten, säng och mat var fullt tillräckligt. Framförallt levde
jag välsignat på den goda gemenskapen med vännerna vid huvudkontoret. Första dagen vaknade jag upp till psalmen: ”Herren vår Gud är
en konung i makt och i ära.” Medarbetarna samlas varje morgon till
bön, bibelläsning och sång.
På lördagen var ELCE inbjuden att närvara vid firandet av Mesqelfesten (kors) som är en stor ortodox kyrklig högtid. Till min stora för-
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Meqelfest i Asmara.

våning var ’hela Asmara’ samlat på stadion och på
VIP-läktaren satt kyrkans ledare, hundratals präster
och en hel del diplomater. Där träffade jag Jonas
Westerlund, ministerråd vid den svenska beskickningen i Asmara. Han meddelade att Sverige har
varit närvarande i landet sedan september 2018.
Han visade stort intresse för svenskt missionsarbete.
Han hade försökt hitta Mkullo, den första svenska
missionsstationen strax utanför Massawa, men inte
lyckats. Nu lovade han att göra ett nytt försök och
denna gång med ELCEs ledare som guider. Han
frågade även om ELM och ELCE hade några önskemål som den svenska beskickningen skulle kunde
tillgodose. Jag framförde önskemål om att uppföra
någon form av minnesmärke vid Mkullo. Platsen
har en oerhört viktig roll för kommande generationer eftersom det var just där som den första svenska
missionsstationen etablerades år 1879, vilket innebar att arbetet kunde gå vidare. Detta gäller både
missions- och biståndsarbete i Östafrika. Jag överlämnade även boken Bland faror och nöd i Kunama
av Ivan Hellström till ministerrådet.
Senare hade jag förmånen att ännu en gång stå
på historisk mark vid platsen Mkullo tillsammans
med kyrkans generalsekreterare. Vi hade även glädjen att vid detta besök komma fram till Debaroa
som ligger 25 kilometer söder om Asmara. Deba-
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roa är den första missionsstationen för ELM-BV
och dit kom Agnes och Karl Nyström år 1911 som
Bibeltrogna Vänners första missionärer. Platsen ligger utanför en by där ELCE har en församling och
prästen visade exakt var paret Nyström slog sig ner.
Här öppnade missionärerna skola och klinik samt
bedrev jordbruk fram till 1916 (mer intressant läsning finns i BVs minnesbok över de 50 första åren).
ELCE har en utmärkt struktur och god organisation. Jag hade förmånen att träffa alla anställda vid
huvudkontoret och generalsekretaren gick del för
del igenom kyrkans arbete. En kväll samtalade jag
med kyrkans styrelse som framförde hälsningar till
Sverige.
ELCE är ivrig att bygga ett internationellt nätverk
bestående av ELCE, ELCK och EELC. (EvangeliskLutherska kyrkorna i Eritrea , Kenya och Etiopien)
Dessa tre kyrkor har en gemensam teologisk grund
och kommer förhoppningsvis att träffas inom en
inte allt för avlägsen framtid. ELMs förhoppning
är att ELCE närmar sig EELC och ELCK.
Vid söndagens gudstjänst predikade undertecknad inför en fullsatt kyrka i Edaga Hamos i Asmara.
Församlingen är aktiv i sång och bön. Predikan är
central liksom textläsningen. Det är uppenbart
att Guds ord tröstar och uppehåller våra vänner
i Eritrea. Jag förundrades över deras starka tro på
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Guds löften och längtan efter frälsningen i Jesus
Kristus mitt i alla svårigheter.
Hela måndagen satt vi i sammanträde på kyrkans musikskola i Asmara. Under mitt förra besök
uppdagades det att verksamheten vid musikskolan
borde utvärderas och förbättras. Denna insikt förstärktes nu på allt sätt. Barnabas Mebrathu, tidigare
ELMs missionär och föreståndare för musikskolan
i Asmara, fanns med under hela dagen. Han kommer nu att vara behjälplig med att tillsammans med
kyrkan göra en utvärdering och handlingsplan för
kommande år.
ELM inväntar en utförlig utvärdering av musikskolan innan beslut om utökat stöd tas. Det kan
eventuellt komma en förfrågan från kyrkan om att
korttidsanställa Barnabas Mebrathu. Det skulle ge
musikskolan en välbehövlig nystart.

I slutet av november besökte två representanter
från ELCE Sverige. Det var kyrkans generalsekreterare Temesghen Berhane och styrelseledamot Minia
Fekado. ELCE inbjöd till gemensamma överläggningar i Uppsala med ELM, EFS och Svenska kyrkan.

Jonny Bjuremo
missionssekreterare

Hälsning från Musikskolan i Asmara
Kära alla i ELM!
Må frid och glädje i Jesus vara med er!
Den evangelisk-lutherska kyrkans musikskola
arbetar under ledning av huvudkontoret för denna
kyrka, ELCE, och den leds av sex styrelseledamöter
inklusive skolans chef som också är styrelsens sekreterare. Alla lärare är delaktiga.
Musiklektionerna inkluderar både teori och
praktik. I teorikurserna lär sig eleverna solosång,
rytm och melodiläsning och sång, och i den praktiska delen lär de sig spela piano, gitarr och bas, sång
och conga m. m. Dagens lärare är frukter av skolans
tidigare verksamhet och skolan fortsätter att kvalificera nya lärare av nuvarande studenter. När det gäller undervisningsaktiviteter går musikskolan bra.
Vad gäller andra planerade aktiviteter, har skolan
inte åstadkommit så mycket av olika skäl. Vi vill
dock visa vår uppskattning och tacka er för budgetstödet från ELM.
För närvarande är den regelbundna verksamheten på skolan 2019/2020 igång med 70 elever
Slutligen på uppdrag av musikskolekommittén
är vi mycket tacksamma för det ni har gjort hittills.
Qeshi Jonnys besök var väldigt uppskattat och gav

Barnabas Mebrathu, President Simon Gebrekristos, Gen.sekr
Temesgen Berhane och lärare vid musikskolan.

mycket hopp för den framtida utvecklingen av
musikskolan. Vi vill betona att samarbetet mellan
ELM och vår musikskola kommer att vara viktigt för att bredda vårt partnerskap. Vi vill gärna
dela erfarenheter och skapa ömsesidigt samarbete
genom att utbyta besök. Vi vill också välkomna
specialister på musik för att hjälpa, instruera och
inspirera våra musikstudenter.
Gud välsigne er!!
Vänliga hälsningar
Yonatan Semere, ELCE MUSIC SCHOOL
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Etiopien
Samarbetskyrka: Etiopiens Evangelisklutherska 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

Kyrkans teologiska utbildning i Asella,
LTS, Lutheran Theological Seminary
År 2019 fanns det nio studenter vid LTS i Asella.
Dessa studerade sitt sista år med examen den 22 juni
2019. David Appell, Umeå, representerade ELM vid
examenshögtiden. Han har undervisat vid LTS och
även vid bibelskolan in Damot Bossa i Wollaita.
LTS hälsar till ELM och tackar för det stöd som ger
utbildningen möjlighet att nu rekrytera nya studenter till kommande höst.
Kyrkan, EELC, befinner sig i en förvirrad tillvaro
där många olika kyrkor och sekter försöker sprida
sina läror. Många så kallade profeter samlar ungdomar och även äldre till stora kampanjer. De lyckas
övertyga många och deras teologi är långt ifrån biblisk. EELC ser hur dessa osunda krafter tränger in
i kyrkan och raserar det evangelisk-lutherska arvet.
Här behövs stora och omfattande insatser för att
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vägleda medlemmarna i EELC. LTS är en mycket
viktig institution för att undervisa om grunderna i
den kristna tron. De som nu är utbildade kommer
att få uppgifter i sina respektive hemförsamlingar.
Ledarna för EELC och LTS har nyligen besökt
Kenya och NLC, Neema Lutheran college, i Matongo. Det är en glädjande nyhet att ett mer etablerat samarbete mellan NLC och LTS nu är under
framväxt. NLC har lovat att sända en av sina lärare
till LTS under 2020. Vidare har en delegation från
LCMS, the Lutheran Church Missouri-Synod
USA, varit på besök i Asella, LTS. De har bekostat
EELCs besök till Kenya och kommer med stor sannolikhet att ge ett generöst bidrag till en pastorskonferens i år.
Även SLEF, Svenska Lutherska Evangelieföreningen i Finland, bidrar med cirka 20 000 SEK varje
år till LTS. LTS planerar för att rekrytera en ny rek-
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Nästa generation i EELC.

Personal och elever på ACYM.

tor. En tidigare student, Desta Mekonnen, är just
nu under utbildning och den bekostas av vänner i
Danmark. Desta förväntas flytta till Asella under
2020 och kommer då att anställas av LTS.
LTS ser många möjligheter till samarbete med
dels ELCK men även med ELCE. Eritrea, Etiopien
och Kenya har mycket gemensamt och dessa tre
lutherska kyrkor behöver stöd och uppmuntran av
varandra. LTS personal har haft samtal med ledarna
för ELCE. Eventuellt kan dessa samtal fortsätta
med ett besök till Asmara från Asella.

ligt problem som måste lösas i närtid. De betonade
att många barn fått god fostran och lyckad framtid
genom ACYM. De som bor på ACYM har framgång i skolan och klarar alla prov. De underströk
att de vill fortsätta trots alla bekymmer. De lokala
myndigheterna har genomfört en ny inspektion av
barnens bostäder och nu har de godkänt faciliteterna. ACYM har tio anställda.
Sammanfattning: Besöket i Kenya och Etiopien
var trots allt en stor välsignelse. ELCK och EELC
befinner sig i olika lägen. Båda kyrkorna har många
svåra frågor att brottas med. ELCK har kommit
längre eftersom de är mer självständiga. Deras
bekymmer stannar inom kyrkan och man gör sitt
yttersta för att, som självständig kyrka, lösa problemen. I Etiopien har EELC i snart 100 år varit totalt
beroende av ELM. Den process som nu påbörjats
kommer att bli smärtsam under flera års tid.
Det märks även på de projekt som ELM ger ekonomiskt stöd till. BCM har verkligen utvecklat ett
system för att klara den dagliga driften av barnhemmet. ACYM har mycket att lära av BCM. ACYM,
liksom hela EELC, verkar sätta hela sin förhoppning på fortsatt ekonomiskt stöd från ELM.

Barnhemmet ACYM, Asella Children
and Youth Ministry
ACYM har i nuläget (2019) 18 barn inskrivna varav
åtta flickor och nio pojkar. ACYM har av de lokala
myndigheterna uppmanats att rekrytera fler barn.
Även ELM har under en längre tid önskat att
ACYM välkomnar fler barn. ACYM svarar att de i
nuläget har ett ansträngt ekonomiskt läge. Priserna
på dagligvaror har ökat med 100 % under de senaste
åren. De inkomster som ACYM har består av en del
försäljning av mjölk och uthyrning av små butiker.
De odlar en del grönsaker på tomten. Det mesta av
mjölken och grönsakerna används till mat på barnhemmet. Hyran från de små butikerna går till att
betala tillbaka ett lån från Sportscamp och till att
bygga ett staket vid pojkarnas boende. ACYM lyfte
även bekymret med låga löner. Flickorna har en
ledare som bor tillsammans med dem men pojkarna
saknar någon som ser till dem. Detta är ett allvar-

Jonny Bjuremo
missionssekreterare
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Lärarna leder studentgruppen på LTS, Ato Fuqro, Qes Mekonnen och Qes Evans Orori.

Lutheran Theological Seminary i Asella (LTS)
En hälsning från rektor Mekonnen Geremew

Kära vänner! Vi hälsar er i vår Herre och Frälsares
namn, Jesus Kristus! Vi lever i en värld som påverkas av förändringar – förändringar i tid, omständigheter och av människor. Men Jesus Kristus är densamme i går, idag och i evighet (Hebr. 13:8). Under
dessa förutsättningar lämnas här en aktivitetsrapport från LTS för året 2019 som passerat. När vi
utbildar ”trofasta människor som kan lära andra”
är vår målsättning att Kristi kropp skall bli redo för
Herrens dag.
Vi avslutade vår sista kurs för eleverna i årskurs
tre, examinerade dem och skickade dem tillbaka
till sina respektive församlingar, i juni 2019. Denna
grupp bestod av tre studenter från Akale Yesus kyrkan – en oberoende systerkyrka, som vi delar lära
och tro med. Två elever kom från Kamba-synoden
och fyra från Asella lutherska församling.
Gästläraren pastor Jan-Erik och hans fru Marianne
Sandström, från Svenska Lutherska Evangelieföreningen i Finland, reste till Asella tre gånger under året
för att undervisa. Pastor David Appell, från Sverige,
undervisade vid LTS och vid bibelskolan i Damot
Bossa samt deltog i examenshögtiden i Asella.
Kandidaterna är nu anställda och tjänar i Konso,
Kamba, Asella och Diredawa. Vi får goda vittnesbörd om deras engagemang i evangeliets tjänst.
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Sedan oktober 2019 har nio nya studenter antagits och kommer att stanna hos oss de kommande
tre åren.
Pastor Evans och hans fru Heidi Orori har medverkat i undervisningen och kommer att engagera
sig även i det aktuella programmet. Heidi spelar en
viktig roll i vår regelbundna nattvardsgudstjänst. I
detta avseende går vår tacksamhet till Heidi, Evans
och SLEF. Det är värt att notera att SLEF också
bidrar med ekonomiskt stöd för vårt arbete.
Kära vänner, era böner och ert ekonomiska stöd
spelar en viktig roll i arbetet vid LTS. Vi är därför
mycket tacksamma för ert stöd och er uthållighet.
I samband med detta går vår djupa tacksamhet
till ELM, NUM, styrelse och missionssekreterare
Jonny Bjuremo. Slutligen ber vi er vänner att be för
oss så att vi kan fullfölja vårt uppdrag att förbereda
ungdomar för evangeliets tjänst.
I Herrens tjänst

Qes Mekonnen
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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
Joseph Ochola
elckldbishopomolo@gmail.com
Generalsekreterare
Benjamin Lemosi
blemosi@yahoo.com
Telefon: 00254 720 478 141

Bethesda Children Ministry

P.O. Box 2006, Nakuru 20 100, Kenya
Direktor:
Elizabeth Gwako Mokoro
elizabeth.bethesda@gmail.com
00254 725 377 067
Danvas Nyakundi
nyakundidan71@gmail.com
00254 722 802 179
Läs mer på: http://fadder.elmbv.se
https://www.facebook.com/Kids-In-NeeD-269280303142587/?fref=ts
Missionär
Kerstin Nilsson
P.O. Box 23, Chesinende 20 217, via Kericho
Kenya
E-post: kerstin.nilsson@elmbv.se
Mobil: 00254 722 582 558

Evangelisk-lutherska kyrkan i Kenya (ELCK)
Missionssekreterarens rapport

Barnhemmet BCM, Bethesda Children
Ministry Nakuru.
På barnhemmet Bethesda (BCM) bor det 18 pojkar. BCM har 14 anställda varav sju är lärare. Det
bedrivs aktiv skolverksamhet med två klasser för de
yngsta det s.k. preventive-programme. Dessa barn
är mellan fyra och sex år gamla. Vidare finns årskurs
1–5 och planer att bygga ut skolan till en fullständig
grundskola upp till årskurs 8. Det återstår alltså tre
klasser och BCM vill utöka med en klass och en
lärare per år. Totalt är det 91 elever inskrivna i skolan
varav nio pojkar som bor på BCM. Det har visat sig
vara lättare för de killar som tidigare bott på gatan
att ha sin skolgång på BCM. I den statliga skolan
blir pojkarna från BCM stigmatiserade. De presterar betydligt bättre i en tryggare miljö. Samwel
Langat, kaplan vid BCM, berättar att han finns med

som förälder på den statliga skolan. Lärarna där har
svårt att acceptera de pojkar som tidigare bott på
gatan. Samwel har en viktig uppgift som god vuxen
förebild. Han har naturliga gåvor för detta uppdrag.
BCM försörjer ytterligare tio pojkar som bor och
studerar på annan ort. Dessa har tidigare bott på
BCM och ingår i rehabiliteringsprogrammet.
BCM rekryterar numera även barn från byarna i
grannskapet. Av dessa har cirka 20 % möjlighet att
betala en skolavgift vilket är positivt för ekonomin.
Majoriteten av eleverna kommer från slumområdet
Sobea, som ligger fyra kilometer från barnhemmet.
Lärarna har en mycket låg lön, enligt BCM. De
arbetar där för att de trivs och drivs av ett tydligt kall.
De goda resultat som BCM visar upp talar bl.a.
om att åtta pojkar blev döpta under höstens ”boyscamp” och att minst två av dem som tidigare bott
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Små barn på Bethesda Children Ministry.

på BCM nu är verksamma som pastorer. Man sörjer över att ELCK fortfarande inte fungerar som en
kyrka borde. ELCK visar inget som helst intresse
och det Centrala stiftet, där BCM finns rent geografiskt, fungerar inte alls. Den utvecklingsorganisation som enligt tidigare uppgifter skulle fungera
som rådgivande och ansvarstagande för ELCKs
projekt har inte kommit igång. Trots detta visar
BCM upp en imponerande god organisation som
fungerar mycket väl och arbetar vidare utan att bli
involverad i alla konflikter som pågår i kyrkan.
ELM har här ett mycket välfungerande projekt som
till alla delar förtjänar stöd och uppmuntran.
BCM har en styrgrupp som består av: Lucy Kirui
ordförande, Elizabeth Kwako föreståndare, Danvas
Nyakundi vice föreståndare och Samwel Langat
kaplan. Vidare så finns det en styrelse med ovan
nämnda plus företrädare för ELCK och den lokala
kommunen. John Kissinger, tidigare föreståndare
och numera anställd av LCMS (Missuorisynoden),
kallas vid behov som extern rådgivare.
BCM riktar ett stort tack till ELM för ändrad attityd vad gäller samarbete och ekonomi och tackar för
att bidraget till driften har ökat under 2019. BCM
kräver inga stora ökningar men konstaterar att den
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neddragning på 15 % per år som tidigare gällde slår
mot den löpande verksamheten i nuläget.
BCM har skriande behov av inköp av nya madrasser till pojkarnas sängar. Flera av dem som bor
här är sängvätare vilket i längden förstör madrasserna. Det efterfrågas fler bärbara datorer för att
använda till undervisning.
BCM tvingas köpa vatten vilket är betungande
för ekonomin. Man har gjort ett försök att borra
efter vatten på tomten men misslyckats. Det finns
nästan inga projekt som inbringar pengar. Den
mjölk som korna ger går till den dagliga konsumtionen. De grönsaker som odlas används av köket.
Trots minimal inkomst lyckas BCM driva projektet
vidare genom gåvor lokalt och regionalt. Personalen
bidrar med privata gåvor när det är kris. De största
bidragen kommer från ELM och Örkelljunga pastorat.
Sammanfattningsvis arbetar BCM under stor
harmoni och förtröstan på att Gud förser dem med
vad som behövs dag för dag. Man kommer mer och
mer att gå över från verksamhet med gatukillar till
traditionell skolverksamhet. BCM riktar ett stort
och innerligt tack till ELM.
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Under hösten 2019 hamnade ELM i ett svårt
ekonomiskt läge vilket medförde att Kerstin Nilsson varslades om uppsägning kommande år. ELM
beklagar detta djupt. Kerstin har medverkat till att
försoningsprocessen i ELCK blivit så framgångsrik.

Samtal med LHSM, Lutheran Healing
and Spring Ministry

Personalen på Bethesda.

Freds- och försoningsarbetet inom ELCK
Freds- och försoningsarbetet i ELCK går vidare.
LHSM-gruppen, Lutheran Healing Spring
Ministry, arbetar vidare med workshops i olika
delar av Kenya. Kerstin sänder flitigt ut nyhetsbrev.
Breven är detaljerade och fungerar som bönebrev
när gruppen är ute på fältet. ELM har gett ett ekonomiskt stöd på 20 000 SEK under flera år. 2019
tillkom ett extra stöd i form av 10 000 SEK till en
utbildning av medarbetare i LHSM. Under två
dagar var gruppen samlad på Atemo för att utveckla
sitt tänk med hjälp av några konsulenter. Man
talade om ramar för budgetarbetet och hur man
skall tänka strategiskt.
LHSM vill arbeta främst i Kenya men även i
andra länder om förutsättningar finns. Det stora
problemet i nuläget är att det inte finns någon kontaktperson in mot ELCKs ledning. Afram Pete, tidigare projektledare, har slutat och ännu har det inte
valts någon ersättare.
I slutet av år 2019 höll ELCK årsmöte i Kapenguria där kyrkan enhälligt valde ny ärkebiskop. Joseph
Ochola som valdes är nu officiellt installerad som
kyrkans ledare. ELM noterar att Kerstin Nilsson
aktivt medverkat till att kyrkan uppnått ett delmål
i försoningsprocessen genom att samlas kring en
ledare.

LHSMs ordförande Jeremia Nyangau och samordnare Samuel Odhiambo kom till Nakuru för att
samtala med undertecknad om verksamheten. Jeremia hälsar till ELM med orden från 1 Krön 4:9–10.
Det avsnittet handlar om en bön till Herren om att
få utvidga sitt område. Han menade att det nu är
dags för LHSM att få en mer etablerad organisation
så att man kan arbeta mer effektivt.
Samuel inledde sitt anförande med att tacka ELM
för allt stöd genom åren. Han kom ganska snart
in på den strategiska utbildning som de varit med
om på Atemo för några veckor sedan. Han utvecklade det hela med att beskriva de behov som finns
i Kenya av freds- och försoningsarbete. Alla dessa
behov kräver större ekonomiska bidrag. Vidare hänvisade han till att LHSM ligger bakom många av
de framgångar som vi nu ser inom ELCK. Han var
mycket besviken på ELCKs huvudkontor som inte
visar något som helst intresse för LHSMs arbete.
Samuel undrade om ELM kunde skicka några av
Amani-medarbetarna i Sverige till Kenya på besök.

Jonny Bjuremo
missionssekreterare
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Besök hos barn på BCM i Nakuru.
Flitiga barn i skolbänken på BCM.

Barnen på BCM lär sig att simma.

Bethesda Children Ministry (BCM), Nakuru
Hälsning från Lucy Kirui, ordförande
BCM
Ytterligare ett år har slutat och vi är lyckliga och
tacksamma till Herren för att han skyddat oss under
hela året. Guds arbete med att föra fler själar till
Kristus är ännu inte över. Det är därför vi får en
chans att fortsätta med det stora uppdraget han
befallde oss att göra när han var på jorden. Vi tackar
Gud för hans kärleksfulla nåd mot oss. Utan honom
och hans ständiga hjälp skulle vi inte ha klarat av
det.
Vårt barnhem har utökats under år 2019 och
medfört en ökning av antalet anställda till 14. Vi
har sju lärare som undervisar klasserna 1–5 med
totalt 100 barn i det förebyggande programmet.
Våra barn kommer från Sobea, ett slumområde, där
det finns många barn som behöver vård och skydd.
BCMs center har 24 pojkar inneboende och följer
upp ytterligare 35 pojkar, vilka bor och studerar på
andra orter. Enligt den finansiella rapporten var vår
totala inkomst under 2019 Ksh 2 866 953,80 (ca 276
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000 SEK) och de totala utgifterna 2019 var Ksh.
2.992.678,00 (ca 288 000 SEK). Vi vill uppriktigt
tacka våra givare, särskilt vår huvudsakliga givare
ELM för att ni är villiga att stödja barnhemmet
och hjälpa de fattiga barnen på gatorna i Nakuru.
Vi har efterfrågat donationer från samhället för att
ekonomiskt stödja lunch och te till barnen. Detta
har gett en positiv respons både från samhället och
barnhemmet. Genom detta initiativ har vi lyckats
få in Ksh. 214,320 (ca 20 000 SEK). BCM vill vara
ödmjuk och ge äran till Gud. ELM, som är huvudpartner i arbetet, har tagit ett stort och viktigt ansvar
i att ge barnhemmet ekonomiskt stöd och att be för
oss så att vi kan uppnå våra mål.

Vår bakgrund
BCM är en växande verksamhet som stöder de
utsatta i samhället och vi är inte ett vinstdrivande
projekt. Därför är vi ständigt beroende av gåvor.
Vi vädjar ödmjukt om mer stöd. De behov som
finns just nu är sängkläder, uniformer och skor.
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Detta kommer att göra det möjligt för oss att nå ut
och betjäna många olyckliga barn. Vidare behöver
barnen goda studieresultat för att förverkliga sina
drömmar, och det är också ett krav enligt den kenyanska regeringen att ett barn ska få stöd till 18 års
ålder. Vi önskar följa upp varje barn så att de inte
faller tillbaka till ett liv ute på gatan. År 2019 söker
BCM ekonomiskt stöd för fem pojkar som har sökt
in på olika gymnasielinjer. De kommer från mycket
fattiga förhållanden och vi söker just nu möjligheter
att ge dessa pojkar ekonomiska bidrag. Vi ber att
Gud ska öppna vägar till en lösning. Gud välsigne
alla våra vänner i Sverige.

Lucy Kirui
Ordförande för BCM

Barnen på BCMs skola har rast och leker på skolgården.

År 2019 – i försoningens tjänst
Rapport från Kerstin Nilsson, missionär

M

ånga gånger när jag bjuds in att undervisa om
Fred & Försoning utgår jag från korset och
dess två bjälkar och 2 Kor 5:16–20.
Korset har två bjälkar, den ena vertikal, den andra
horisontell. Detta kan vara en påminnelse om att
våra relationer också är riktade åt två håll, uppåt
och utåt. Om man tar bort ena bjälken i korset är
det inte längre ett kors. På samma sätt hänger också
våra relationer med Gud och med medmänniskor
samman. Vi kan inte hävda att vår relation med
Gud är god om vi samtidigt inte vill försonas med
våra medmänniskor. För oss som kristna finns det
ett före och ett efter, innan vi blev försonade med
Gud och efter. Jag tyckte först att 2 Kor 5:16 inte
riktigt hängde samman med de efterföljande verserna, men så slog det mig att precis som Paulus
säger att de först kände Kristus på vanligt människovis men sedan inte längre på det viset, så blir det
också för oss. Som Kristi sändebud, ambassadörer

för försoning, har vi en förändrad syn på våra medmänniskor. De är våra bröder som Gud gett oss att
samarbeta och leva med i enhet trots olikheter, unity
in diversity.
I flera år har vi som team fått ett bidrag till arbetet
från ELM. Det utgör huvuddelen av vår inkomst
och möjliggör mycket av vårt arbete. Under 2019
fick vi dessutom ett extra bidrag för utbildning av
vårt team. Det användes till att ha ett seminarium
med undervisning om och framtagande av vår strategiska plan. Men detta arbete, dels seminariet i sig
och sedan det uppföljande arbetet, gjorde ju att
resurserna för direkt fältarbete minskade.
Trots det har vi lyckats hålla en första HWEC
workshop i Turkanaområdet, en bit norr om gränsen mot Pokot. Församlingen där har länge önskat att vi skulle komma. I september 2018 träffade
jag en grupp därifrån och de fick besked att ordna
med mat och en enkel plats att sova på för under-

67

Verksamheten i utlandet

Kerstin Nilsson vid försoningskurs i Massailand.

Kungens fest i slutet av försoningskurs.

visningsteamet. I april 2019 blev det så äntligen en
verklighet.
Under juni deltog vi i två workshopar i området runt Mt Elgon som varit hårt drabbat av våldsamheter och motsättningar mellan olika klaner av
sabaotstammen. Jag hade vid Nordvästra stiftets
årsmöte 2018 fått kontakt med några av ELCKs
medarbetare där, och eftersom vår systerorganisation Way of Peace arbetade närmre det området försökte jag föra dem samman. Way of Peace höll i det
mesta, men vi var med i samarbetet och genomförde
de två workshoparna. Det finns önskan om fortsatta
insatser där.
I försoningsprocessen i ELCK har det varit lite
stiljte, i alla fall vad jag kunnat se. Jag har haft några
kontakter med en konsult från Taabco som har funnits med i några av samlingarna. Men arbetet har
framför allt legat på kyrkans ledning, speciellt på
ärkebiskop Ochola. I slutet av året rörde det dock
på sig och ett sedan länge förväntat årsmöte hölls i
mitten av december då Ochola blev formellt vald
att vara ärkebiskop.
Under året har jag beviljats medel att köpa en
nyare bil. Den gamla trotjänaren, den blåa åsnan,
hade allt oftare problem och jag kände mig allt mer
osäker med den. Efter en hel del studerande på internet, och besök på några olika bilfirmor i Nakuru
och Nairobi, planerade jag därför att i oktober fara
till Mombasa tillsammans med George, min chaufför och bror, för att söka en lämplig bil. Det var därför ganska chockartat att kort innan resan få besked
att avbryta bilköpet eftersom ELMs ekonomi var
väldigt dålig. När jag fått mer förklaringar förstod

jag att det var sannolikt att läget skulle medföra
ytterligare förändringar. Redan 2009/10 hade det
bedömts att kyrkan i Kenya var mindre i behov av
missionärer än kyrkan i Peru och 2010 avslutades
långtidsmissionärsinsatser i Kenya. Med stöd av
SLEF och fortsatt användande av ELMs bil kunde
jag den gången fortsätta vara kvar här. Därför var
jag ganska beredd på att vara först i tur att få gå om
uppsägningar skulle göras. Beskedet kom i november. Det bekräftades sedan i februari 2020. Jag kan
förstå resonemanget generellt. För mig personligen
har jag dock inte riktigt kommit dithän att jag är
färdig att avsluta arbetet här. Och jag frågar mig
onekligen hur det kommer sig att årsmötesdelegater kan acceptera en stor budget och samtidigt
veta att nuvarande inkomster inte räcker. Det är lite
samma sätt att reagera som i försoningsprocessen
här i Kenya. Det är lätt att säga JA till försoning och
samarbete men när det kommer till att förverkliga
på ett mera personligt plan som kräver insatser och
uppoffringar så är det ”de andra” som ska lösa det.
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I allt har dock Herren kontroll. Jag vill vara i hans
händer och ber att han ska ge mig glädje till vad
helst han låter komma för mig framöver.
Psalm 27:14 Hoppas på Herren, var
frimodig och oförfärad i ditt hjärta,
ja, hoppas på Herren.
Kerstin Nilsson
Missionär, Kenya
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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
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)
Missionärsteamet i Peru utökas
Under 2019 var det något större bemanning i norra
Peru än vad det varit de sista åren. I mitten på
januari landade en svensk delegation i Lima bestående av korttidsmissionärerna Håkan och Sinnika
Ekström med barnen Tindra och Thea, missionsledare Daniel Ringdahl och hans fru Maria samt
Rakel Smetana. I Lima väntade missionärerna
Hjalmar och Lisa Unosson med barnen Erik och
Annelie som just hade avslutat sin tid i Arequipa
med språk och kulturstudier och var på väg att
flytta norrut mot Chiclayo. Under de påföljande
veckorna fick Unossons installera sig i sitt hus i
Chiclayo och Ekströms i Piura, där också Steffen
Baagø Madsen och hans fru Kate och dotter Lea
bodde och verkade. I Piura fanns också tre skandinaviska volontärer: Sofia Grahn, movevolontär från
Borås samt Mathias Lanting och Marlene Møller

Holm från Danmark. Det kändes stort att få utöka
bemanningen i norra Peru. Madsens, Unossons och
Ekströms har under året verkat i Chiclayo och Piura
med olika arbetsuppgifter. Steffen har lett församlingsarbetet i Piura och fått god hjälp av Håkan och
Sinnika och volontärerna. Håkan har även arbetat
som ELMs fältadministratör vilket innebär att
leda och administrera missionsarbetet, ansvara för
missionärerna och volontärerna samt ha löpande
kontakt med vår samarbetskyrka Iglesia Evangelica Luterana de Chiclayo (IELCH). Volontärerna
Sofia, Mathias och Marlene tjänade troget under
våren och avslutade sedan sina uppdrag i maj 2019.
Under hösten fanns fyra nya volontärer i Piura:
Movevolontär Anna Nord från Markaryd samt tre
danska volontärer Rebekka Uth, Jonathan Boel
Christensen och Freja Cortnum Jørgensen. Alla
fyra volontärer kommer att befinna sig i Piura fram
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Missionärsdagar i Peru i november.

till sommaren 2020. Annas uppgifter är i huvudsak
att hjälpa Thea Ekström med distansstudierna vid
Sofia Distans men hon har också hjälpt till med
sången och musiken vid gudstjänsterna. De danska
volontärerna arbetade under året i huvudsak på studentkaféet men brukade också hjälpa till med sång
och musik vid gudstjänsterna. Under hösten 2019
beslutade Steffen Baagø Madsen att efter avslutad
period i början av 2020 flytta till Danmark för att
bosätta sig där. Under de sista månaderna av året
planerades det för överlämning och avslut. Steffen
och Kate har under många år arbetat troget i missionens tjänst i Peru. Vi är oerhört tacksamma för hans
insatser och önskar hela familjen Guds välsignelse
och ledning i framtiden.

Ett familjearbete växer fram
I och med att Unossons flyttade till Chiclayo i januari 2019 kunde familjeprojektet börja planeras mer
konkret och ta sin form. Det bildades en projektgrupp bestående bland annat av kyrkans pastorer,
Unossons och Håkan Ekström som ELMs representant. Ganska snart kopplades en peruansk psykolog
från Lima in, Luís Guisada Dias. Både kyrkan och
ELM har tidigare haft kontakt med Luís och har
stort förtroende för honom. Unossons har upparbe-
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Avskedsfest för familjen Madsen.

tat ett gott samarbetet med Luís och under hösten
2019 besökte han Chiclayo en gång i månaden för
att ha föreläsningar utifrån ett material som han
själv tagit fram och arbetat mycket med. Mellan
besöken har kursdeltagarna lämnat in olika uppgifter till Lisa och Hjalmar och så har alla deltagarna
haft regelbundna träffar med Unossons för att samtala om aktuell delkurs utifrån materialet. Kursen
har uppskattats av många. Lisa och Hjalmar skriver:
”Vi var väldigt överraskade över det gensvar vi
fick på kursen och smått chockade när vi konstaterade att 49 personer anmält sig och inte 15–20 som
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vi som mest föreställt oss. Det var fantastiskt roligt
att se hur pastorsparen engagerat sig för att få med
nya människor, också dem som varit en del av kyrkan tidigare men inte längre är med. Men också
kyrkans eget folk, såväl par som singlar, unga vuxna
och medelålders hade anmält sig. Det var en glädje
att se, men för oss var det också stressande att tänka
på hur vi skulle kunna klara av att hantera alla studenterna och läsa alla svar de förväntades att lämna
in till varje delkurs. Även om vi nästan helt säkert
kunde säga att alla inte skulle komma, så visste vi
inte hur många det skulle bli.
På kursstarten den 17 aug var det 39 personer som
kom och missionens lokal i Chiclayo centrum var
fylld till bristningsgränsen. Vi insåg under första delkursen att vi kanske borde tagit lite betalt för att gå
kursen för att få med bara de mest motiverade (nu
var det gratis och vem som helst som ville fick sin
kursbok) men vi kompenserade detta när vi kom till
delkurs 2 genom att kräva att de svarade på hälften
av frågorna i manualen för att få fortsätta till nästa
delkurs, samt att de personligen hämtade sin manual
från oss. Den ambitiösa kursen med mycket litteratur och frågor att svara på, tillsammans med våra
engagemangskrav, gjorde att det snabbt föll ifrån en
större grupp personer som inte hade något större
intresse av eller realistisk möjlighet att ta del av kursen. Sedan har det fallit ifrån några stycken vid varje
delkurs, men vi har en stabil kärna på drygt 20 personer som deltar. Varje delkurs som löper på en månad
avslutas med en föreläsning av Luis Guizada Díaz
som kommer och håller en drygt 3 timmars föreläsning över manualens innehåll. Vid dessa tillfällen
har vi i snitt varit 18 studenter närvarande.
Vi kan se att familjekursen så här långt har bidragit till mycket gott både för kyrkan och inte minst
för oss som missionärer. För kyrkan har det gett en
stolthet över att kunna bjuda in till en kurs som
efterfrågas, och många i kyrkan har nu sina egna
manualer som ger tillgång till god undervisning om
äktenskap och familj och som de kan fortsätta att
använda för egen eller andras del.
För oss har vi på ett snabbt sätt fått tillgång till ett
material som till 100 % är anpassat för en peruansk
kontext, vilket ger oss en kulturförståelse för familjeproblem i Peru som vi inte ens genom många års
arbete skulle ha tillägnat oss. Vi har också genom

kursen fått en tydlig plattform för att prata om
relationsfrågor och svåra ämnen med pastorsparen, men även andra i kyrkan, utifrån kursens olika
teman. Genom kursen har vi även kunnat lanseras
som experter på familjefrågor, vilket gör att kyrkan
får en tydlig bild av hur och med vad vi kan bidra
till kyrkan i dessa frågor. Som dessa ”experter på
familjefrågor” får vi också en utmärkt plattform att
bjuda in till samtalshjälp/terapi. Vi båda har under
andra delen av 2019 haft några få kortare kontakter
av detta slag och det känns fint att här ha något att
erbjuda.
En annan viktig del av vårt arbete utifrån en relations- och familjeaspekt är att vi ser oss som medvandrare till pastorsparen utifrån deras behov och
önskningar. De tre pastorsparen i Chiclayo är både
mycket olika men har också mycket gemensamt i
sin vilja och uppoffringar för arbetet i Guds rike
samt hur de alla kan känna av ensamheten i sin roll
som pastor. Vi kan som missionärer se och bekräfta
dem i deras arbete och ge dem någon som lyssnar på
dem och bekräftar deras situation, samt, i den mån
det går utifrån konflikter och historier som ligger
längre bak i tiden, främja gemenskapen dem emellan. Vi har sett att vårt stöd till dem är till mycken
hjälp. Vår inställning i det hela är att vi är här en mer
begränsad tid, men att de genom vårt stöd förhoppningsvis ska orka många år ännu.
Lisa har även bidragit under andra halvan av året
med några föreläsningar om föräldraskap både i San
Antonio och Las Lomas och Hjalmar har predikat
två gånger under året. Vi hade också tillsammans
en föreläsning om empati i äktenskapet under en
pardag i Pimentel som var ett samarrangemang från
de tre församlingarna. Det var kul att den blev av
och att vi var 11 par totalt som kom. Vi fick bidra
med vårt kunnande utan att behöva vara de som
såg till att hela dagen blev av. Initiativet kom från
pastorsparen och de höll också i trådarna.”

Kyrkans arbete i Chiclayo
En av kyrkans stora satsningar varje år är evangeliserande sommarläger (utan logi) i de olika församlingarna på sommarlovet i januari–mars. ELM
hjälper kyrkan att finansiera dessa läger. Lisa Unosson hade möjlighet att besöka två av dessa läger.
Hon skriver:

71

Verksamheten i utlandet

Familjen Unosson i Chiclayo.

”Isabel Gomez är glad och stolt över de runt 100
barn som varje eftermiddag denna vecka kommit
till samlingarna i San Antonio. Hon har köpt bananer men undrar om de kommer räcka till alla. Det
börjar med en gemensam samling med sång och
dans och frågor om föregående dags lektion som
barnen får svara på. Det är högljutt och livligt, med
svenska ögon kan man kalla det organiserat kaos.
Sedan delas barnen upp i tre grupper utifrån ålder.
Den yngsta gruppen är störst och de får nu en lektion om Gideon och de 300 krigarna.
I Las Brisas har man denna vecka med de ca
60 barnen använt ett material som heter PARE
(=stopp). Det vill motarbeta sexuella övergrepp
genom att lära barn att deras kroppar är skapade av
Gud, och de får lära sig om hur de kan känna igen
och vad de ska göra om någon vuxen gör ovälkomna
närmanden. Att kunna säga NEJ! är viktigt! Lety
Nuñez berättar att församlingen också vill missionera genom dessa sommarläger. De flesta barnen
har inte föräldrar som går i kyrkan och de samlar
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därför in barnens adresser för att sedan kunna göra
hembesök.
Det är ett imponerande engagemang vi får se. Det
är många barn och relativt få vuxna, och det är inte
alltid som alla barn ser ut att lyssna så uppmärksamt. Vi får be att det ändå sås frön inom dem och
att Gud ger växten i rätt tid!”
Under året har vi haft god relation och löpande
samtal med ledare för Iglesia Evangelica Luterana
de Chiclayo. ELMs representant, Håkan Ekström,
har gjort ett mycket gott arbete med att upprätthålla
det goda samarbetet. Vi gläds åt det goda arbete
kyrkan utför i Chiclayo och för ivern att dela evangeliet vidare. Isabel Uriarte Gomez, som är kyrkans
ordförande, har ansvarat för kyrkans verksamhet
medan det andliga ansvaret vilat på kyrkans kaplan
Emanuel Delgado Escalante och IELCHs pastorsråd. Ordförande Isabel Uriarte Gomez skriver i sin
årsrapport:
”År 2019 gav oss många nya erfarenheter. Men vi
har också fick möta många utmaningar, både ute i
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de olika församlingarna och i mitt arbete som ordförande och i kyrkans arbete i stort. Vi är alla väldigt
glada över möjligheten att få tjäna Herren genom
IELCH.
Året började med sommarbibelskola den andra
veckan i januari då ett 20-tal ungdomar och vuxna
deltog. I slutet av januari åkte de tre pastorsparen
iväg till Ecuador på en retreatresa. Det var verkligen fint att få vara tillsammans alla tre familjer och
stärka gemenskapen. Under sommarmånaderna
januari till mars arrangerades evangeliserande barnläger (EDBV) i de olika församlingarna i Las Brisas,
Las Lomas, San Antonio och Luya.
Under månaderna april – juli arrangerade IELCH
bibelundervisning i missionens lokal i centrala Chiclyao. En av kyrkans pastorer José Cordova undervisade från Efesierbrevet och från Amos bok. I början av
juni genomfördes en ledarskapsutbildning för olika
ledare från de tre olika församlingarna i Chiclayo.
19 personer fick ta del av undervisning i ledarskap
och barns självkänsla av Miriam Gomez och Dennis
Uriarte. (Båda aktiva medlemmar i San Antonio och
utbildade psykologer). Under september – november
undervisade Timoteo Gómez om Bibelns liknelser
och Hans Verkerk om Markusevangeliet.
IELCHs pastorsråd hade samlingar med samtal
och utbyte den 28 februari och den 29 juli.
Den 17 augusti startades familjekursen av
våra kära missionärer och vänner Lisa och Hjalmar Unosson tillsammans med psykologen Luís
Guisada Guíaz. Under året har vi också haft olika
satsningar för familjer i San Antonio och Las Brisas
då Dennis Uriarte, Miriam Gómez, Lisa och Hjalmar Unosson och pastor José Luís Córdova har
medverkat. Vi kunde också genomföra en parhelg i
december i Pimentel med nya familjer från de olika
församlingarna och då Unossons undervisade.
I slutet av oktober fick vi besök av Janne och
Annis Smetana som kom med en grupp från Sverige. Smetanas deltog också i en retreat med pastorsfamiljerna. Det var en stor glädje för oss att igen ha
Smetanas hos oss i Chiclayo.
Den 8 december åkte IELCHs pastorsråd till
Piura för att samtala med våra syskon i församlingen
där och visa vårt stöd.
Studentgruppen ”Coffee and game” leddes under
året av Miriam Gomez och Emanuel Delgado Esca-

lante. Gruppen är öppen för alla unga som vill lära
känna Jesus och man träffas en gång i veckan i missionens lokaler i centrala Chiclayo. Förutom andakt
och sång så spelar man spel, fikar och umgås.
År 2019 blev ett år med både stora utmaningar
och stora välsignelser. Vi är så tacksamma för allt
stöd och all hjälp från våra peruanska syskon i förbön och vi tackar ELM för moraliskt, ekonomiskt
och andligt stöd och vägledning av kyrkan och dess
pastorer och ledare.”

Studenter på ”Coffee and Game” i Piura.

Församlingsarbete i Piura
Under 2019 har arbetet i Piura fortsatt och församlingen har växt med några få medlemmar. Peru är
hård mark och vi ska inte förvänta oss stora skaror
som kommer till tro. Studentkaféet har skapat möjlighet att få kontakt med studenter och några av
dem har nu gått med i församlingen och är aktiva
där. Söndagen den 3 november 2019 upptogs tre nya
medlemmar i församlingen i Piura: Mirna, Romel
och Marlin är tre unga vuxna som varit engagerade en tid på studentkaféet och vid församlingens
gudstjänster och som nu avslutat medlemskursen
med församlingens pastor Steffen Baagø Madsen.
Vi gläds åt att församlingsplanteringen i Piura bär
frukt. Församlingen har under året firat gudstjänst
varje söndag. Ungdomsgruppen och bibelstudiegruppen har träffats veckovis och studentkaféet har
haft öppet fem dagar i veckan i stort sett hela året.
Volontärerna har arbetat i huvudsak med studentkaféet och ungdomsgruppen men också med sång
och musik vid församlingens gudstjänster.
Den 15 december arrangerades en evangelise-
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rande julfest för barn i Piura då man hade bjudit
in Venezuelanska flyktingfamiljer tillsammans med
andra barn och familjer. Anna skriver: ”I söndags
hade vi bjudit in barn och föräldrar från gatorna
tillsammans till en s.k. chocolatada (=julfest). Vi
hade planerat i flera månader, samlat in pengar
och handlat mat. Under eftermiddagen bjöd vi
på varm choklad, mackor och paneton (juligt fikabröd). Håkan delade en andakt om kungabesök, en
eventunderhållare höll i lekar, vi gav bort matkassar och barnen fick varsin godispåse och julklapp.
Det var underbart att se hur glada de blev och jag
var så tacksam över att få ha bidragit. Jag upplevde
ett skifte i gemenskapen i församlingen när vi hade
packat ihop och efteråt begav oss till en restaurang.
Det var som att vår insats tillsammans inför och
under eventet präglade oss mycket positivt. ’Titta
vad vi kunde åstadkomma tillsammans.’ Att få vara
en utgivande församling och gemenskap ger oerhört mycket tillbaka.”
Studentkaféet i Piura tvingades tyvärr stänga i
mitten av december. Anledningen var att peruansk
lag anger att en enskild person måste registreras som
ansvarig och det inte får vara någon utländsk missionär.
Under hösten 2019 tillsatte NUM en arbetsgrupp för att arbeta med en vision för missionarbetet i Piura. Gruppen består av: Mattias Lindström,
Milka Koefoed-Jespersen, Rakel Smetana, Henrik
Birgersson, Håkan Ekström och Helene KoefoedJespersen.

Unga möter unga
Under tiden 15 juli till 1 augusti hade vi glädjen att i
Sverige ha besök av tre unga syskon från Chiclayo.
Målet var att fördjupa relationen mellan Peru och
missionsvännerna här hemma samt att informera
om kyrkans och missionens arbete och inspirera till
mission. Syftet med att bjuda hit unga studerande
var att skapa ett möte mellan unga i Sverige och
unga i Peru. Gästerna var följande: Miriam Gomez
(23 år, psykologstuderande), David Odar, (29 år,
maskiningenjör) och Emanuel Delgado (31 år,
matematikstuderande). Miriam har under flera år
drivit ungdomsgruppen i sin församling samt hjälper till i barnarbetet, David predikar och hjälper
till i ungdomsarbetet. Emanuel är kyrkans kaplan,
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Daniel Ringdahl med gäster från Peru – David, Miriam och
Emanuel när de besöker Stockholm.

sitter i kyrkans styrelse och sköter ekonomin samt
predikar. Tillsammans driver de också en studentgrupp i centrala Chiclayo, som de kallar för ”Coffee
game”. Gästerna medverkade på Bibelcamping på
Bornholm, sommarmötet i Breanäs, sommarlägret
på Fridhem, ungdomslägret PULS och besökte
några andra platser. Besöket var väldigt välsignat
på många sätt och blev till stor uppmuntran både
för oss här i Sverige, för våra gäster och för kyrkan
i stort.

ELM-resa till Peru och missionärsdagar
Under oktober månad reste tolv resenärer från
Sverige på en ELM resa till Peru tillsammans med
reseledarna Jan Ulrik och Ann-Charlotte Smetana.
Under drygt två veckor fick gruppen besöka församlingarna i Chiclayo och Piura, träffa missionärerna och volontärerna, se missionsarbetet och lära
känna peruanska syskon, samt turista i Cajamarca
uppe i de peruanska bergen.
När ELM gruppen hade åkt hem stannade Jan
Ulrik och Ann-Charlotte Smetana och deras dotter
Ella kvar en vecka i Peru eftersom Jan Ulrik hade
fått uppdrag av NUM att undervisa, samtala med
kyrkan samt träffa missionärer och volontärer. Smetanas fick följa med på kyrkans årliga pastorsdagar
då kyrkans tre pastorer och fruar åker iväg en helg
för att stärka gemenskapen genom undervisning,
samtal och bön. Därefter var Smetanas med på missionärsdagar för missionärer och volontärer då Jan
Ulrik deltog med undervisning och delade gemenskapen med dem.

Verksamheten i utlandet

Deltagarna vid ELM resan till Peru besöker byn Luya.

Guds ingripande i en ekonomisk kris
Hösten 2019 präglades av ELMs ekonomiska kris
vilket påverkade både administrationen samt inre
och yttre missionen. Perufältet drabbades genom
något minskat bidrag till kyrkan och till missionsarbetet. Men framför allt insåg NUM att styrelsens
hårda sparkrav de kommande åren gjorde det ekonomiskt omöjligt att finansiera nya missionärer
till Peru, vilket var en förutsättning för att arbetet i
Piura skulle kunna fortsätta samt att kunna ha kvar
familjen Unosson på fältet. Men Herren som ser
och vet allt hade redan en plan för detta. Redan
under våren 2019 hade ELM efter bön och samtal inlett en rekryteringsprocess med Stefan och
Birgitte Olsen för att pröva tanken om eventuell
missionstjänst i norra Peru. Birgitte är socionom
och arbetar på Strandhem som lärare på bibelskolan och ansvarig för barnverksamheten där. Stefan
är möbelsnickare och studerar till socialpedagog
på Önnestads folkhögskola. Birgitte och Stefan är
båda födda i Danmark men har i drygt tolv år bott
i Örkelljunga och varit aktiva medlemmar i ELM
föreningen. Stefan är också kallad till predikant i
ELM. Birgitte och Stefan har tre söner: Frederik (10
år) William (8 år) och Alexander (5 år).
När det blev tydligt och konkret hur det ekonomiska läget såg ut ställdes en fråga till ELM Danmark om de kunde tänka sig bidra med Olsens

lönekostnader eftersom de är välkända även inom
ELM i Danmark. ELM Dk ställde sig positivt till
detta vilket gjorde att ELMs styrelse med stor frimodighet och glädje kunde anta Olsens för tjänst i
Peru med planerad utresa i början av 2021. Vi prisar
Herren för denna öppna dörr och att han genom
detta tydligt har visat att han kallar oss att fortsätta
vara en aktiv part i missionsarbetet i norra Peru.
Det ekonomiska läget gör att vi tvingas revidera
ELMs strategi för 2020–2023 där det tidigare stod
att målet är att ha två missionärsenheter på plats i
Chiclayo och två i Piura. Inför 2020 och de närmsta
åren kan vi bara ha som mål att ha två enheter i
Chiclayo och/eller Piura. (En enhet = en enskild
eller en familj). Ser vi en ökad balans i ekonomin
kan vi besluta om ökad bemanning i Peru. Planen är
att ha volontärer i Peru även fortsättningsvis, dock
inte under hösten 2020. Vi förlitar oss på att Herren
själv tar ansvar för det svåra ekonomiska läget och
hela ELMs verksamhet och överlämnar missionsarbetet i Peru i hans trofasta händer.

Rakel Smetana
missionssekreterare
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Främre Asien

Å

r 2019 är verkligen ett år som kommer att
finnas kvar i ELMs historia. Efter en längre
tid av efterforskning, resor, samtal och bön föll valet
av nytt fält på Främre Asien. År 2018 tog ELMs årsmöte det viktiga beslutet att inleda detta arbete. De
första personerna kallades och blev offentligt presenterade. Den 1 september 2019 skrevs ett anställningsavtal och den 2 oktober, samma år, reste ELMs

första utsända till Främre Asien. Även om det var
enormt mycket arbete, som alltid vid en nyetablering, så har vi verkligen sett hur allt fallit på plats, bit
för bit. Sedan november 2019 studerar de utsända
språk, och växer mer och mer in i kulturen. Nedan
följer en hälsning från våra kära vänner och utsända.

”Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut och bära frukt, och er
frukt ska bestå. Då ska Fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn.” (Joh. 15:16)

D

enna vers, ur Jesu sista tal till sina lärjungar före
sin död, sammanfattar väl det nya uppdrag
som ELM i och med 2019 går in i här.
Under flera år har förberedelser pågått genom
bön, vision, studier, resor med rekognosering och
kontaktskapande. Även arbete med förankring av
beslut i NUM, styrelse, årsmöte och organisation
samt rekrytering har utförts.
För oss har det varit väldigt omvälvande med försäljning av hus och diverse lösöre, packning, flytt
och inte minst avsked av våra barn, barnbarn, föräldrar och många vänner efter lång tid på samma
plats.
Det har varit ett år som gett oss många fina möjligheter att möta understödjare till det viktiga Uppdrag Gud har gett till sitt folk, och till oss som par.
2 oktober 2019 är en viktig dag. Då tog vi våra
första steg i detta land där vi nu ska bo de närmaste
fyra åren.
Den första månaden innebar mycket nya intryck
och efterhand också en lägenhet som nu är vårt
hem. Vi trivs utmärkt och har på många sätt fått
vandra i ”beredda gärningar” (Ef 2:10).
De två senaste månaderna har inneburit språkstudier. Det är roligt men svårt. Resan till skolan gör
vi till fots, med båt och tunnelbana. Det fungerar
utmärkt och vi trivs mycket bra. Gud är god!
Vårt uppdrag innebär att vi ska lära oss språket,
be för landet och så småningom fundera över var
och hur vi som organisation bäst utför Uppdraget.
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Under tiden är vi medlemmar i Lutherska Kyrkan
och deltar i gudstjänsterna. Vi får predikan översatt
till engelska av välvilliga personer i församlingen.
Stefan spelar gitarr till de unisona sångerna och
Annemarie har redan börjat med kollektupptagning och revisorsuppdrag.
Under hösten har flera universitetsungdomar
också börjat komma till gudstjänsterna. Flera vittnar om hur de mött Jesus i drömmar vid olika tillfällen och så småningom sökt sig till kyrkan. Vid
flera tillfällen har vi bjudit hem dem till någon i
församlingen och fortsatt gemenskapen och försökt
att på så sätt skapa relationer. Sju personer är även
anmälda till dopklassen, som just nu pågår.
För oss är det viktigt med bönegemenskap och
därför är vi så glada att få vara med i en bönegrupp
som brukar samlas en till två gånger i månaden.
För någon dag sedan läste vi Markusevangeliets
trettonde kapitel om Jerusalems tempel som ska
förstöras, om nöd och förföljelse som ska drabba de
kristna innan Människosonen kommer. Dessutom
läste vi Psaltaren 46 om Gud som är vår borg och
att vi därför inte behöver vara rädda. Denna dubbla
verklighet blev så tydlig för oss genom dessa kapitel.
Så med detta perspektiv får vi leva trygga med frid
i hjärtat genom Jesus Kristus även om det ibland
stormar runt omkring oss, och skakar under oss
(jordbävningar)
Era vänner SAM
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Resultaträkning
Belopp i kr

Innehållsförteckning:

Resultaträkning
Balansräkning
Föreningens intäkter Noter
Medlemsavgifter
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
2019-01-012019-12-31 2
3-4
5-9
51 200 9
6 095 270
285 000
1 882 665
8 314 135

2018-01-012018-12-31
53 500
8 185 997
275 000
1 920 789
10 435 286

-265 221
-2 038 331
-3 065 646
-4 870 800
-10 239 998

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

-1 925 863

324 410

-142 603
299 314
-682
156 029

-97 135
227 924
0
130 789

Resultat efter finansiella poster

-1 769 834

455 199

Bokslutsdispositioner
Resultat före skatt

-1 769 834

455 199

-1 769 834

455 199

Verksamhetsresultat
Finansiella poster
Resultat från andelar i intresseföretag och
gemensamt styrda företag
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster

5
6
7
8

Skatter
Årets resultat
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Balansräkning
Belopp i kr

Not

2019-12-31

2018-12-31

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Summa materiella anläggningstillgångar

9

5 000
5 000

5 000
5 000

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Summa finansiella anläggningstillgångar

10
11

76 300
0
76 300

74 500
1 450 000
1 524 500

81 300

1 529 500

423 864
201 963
149 280
775 107

443 960
403 767
43 869
891 596

1 474 763
1 474 763

2 773 213
2 773 213

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank

3 971 191
3 971 191

2 687 806
2 687 806

Summa omsättningstillgångar

6 221 061

6 352 615

SUMMA TILLGÅNGAR

6 302 361

7 882 115

TILLGÅNGAR
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

2019-12-31

2018-12-31

4 829 244
-1 769 834

4 374 045
455 199

3 059 410

4 829 244

1 450 000
1 450 000

1 450 000
1 450 000

108 557
108 557

0
0

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag 15
Skatteskulder
14
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

146 245
237 847
0
352 546
947 756
1 684 394

150 149
95 244
6 619
329 877
1 020 982
1 602 871

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

6 302 361

7 882 115

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

13

Eget kapital vid årets början
Årets resultat
Summa eget kapital
Avsättningar
Övriga avsättningar
Summa avsättningar

14

Långfristiga skulder
Övriga skulder
Summa långfristiga skulder
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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.

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

2019-01-012019-12-31
1 777 705
100 500
92 687
3 906 508
217 870
6 095 270

2018-01-012018-12-31
902 620
40 250
163 191
3 036 996
4 042 940
8 185 997

2019-01-012019-12-31
285 000
285 000

2018-01-012018-12-31
275 000
275 000

2019-01-012019-12-31

2018-01-012018-12-31

229 254
529 700
409 237
1 168 191

240 940
506 543
451 328
1 198 811

332 179
291 805
90 490

469 883
175 605
76 490

1 882 665

1 920 789

2019-01-012019-12-31
159 988
105 233
265 221

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

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

2019-01-012019-12-31
2019-01-012019-12-31
90 177

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

Summa

183 000
250
000
40 000
183 000
000
100
40
11 000
517
100 000
000
130
11 000
517
42
130 000
756 517
42 000
756 517
2 038 331

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

Summa

2 038 331

2 055 476

2019-01-012019-12-31
2019-01-012019-12-31
299 640

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

13 763
10
30 605
109
13 763
218
870
30 109
118
625
218
173 870
661
118 549
625
355
173
661
24 069
355
107 549
472
24 069
185
521
107
778 472
796
185
521
4 803
778 796
2 021 843
4 803

17 054
15
35 932
734
17 054
202
314
35 734
0
202
161 314
367
0
166 320
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

2 021 843
3 065 646

1 732 403
2 424 419

Not 6 Lämnade bidrag
Anslag till de lokala kyrkorna i utlandet
Eritrea
Anslag
Etiopientill de lokala kyrkorna i utlandet
Eritrea
Kenya
Etiopien
Peru
Kenya
Främre Asien
Peru
Besök från missionsländerna till ELMs årskonferens
Främre Asien
Besök från missionsländerna 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
Hopp
BV
Förlag AB inkl Nytt
anslag
fr.musikfond 80 tkr
Anslag
från
ELMs musikfond
(Sverige)
ELM
Syd
(Nybygge
Helsingborg)
BV Förlag AB inkl anslag fr.musikfond 80 tkr
ELM Syd (Nybygge Helsingborg)

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- anslag
missionskassa
i utlandet
Främre- Asien
missionskassa
i utlandet
Peru - anslag missionskassa i utlandet
Främre Asien - anslag missionskassa i utlandet
Eritrea
Etiopien
Eritrea
Kenya
Etiopien
Peru
Kenya
Främre Asien
Peru
Utlandsadministration
Främre
Asien
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

436 528
90 177
195
000
436
480 528
000
195
000
13 188
480
000
66 921
13 188
1 281 814
66 921
1 250
281 000
814

701 324
299
640
42 839
701 324
1 043 803
42 839
1 043
803
10 605

629 680
186 000
839
193
629
400 680
000
193 000
0
400
000
45 588
0
1 455 107
45 588
1 250
455 000
107

588 456
103 560
0
588 456
692 016
0
692
016
15 932

Summa
3 065 646
2 424
419
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
*Täcks
till stor del
deltagaravgifter
resorna (se not
4). med ny sångbok, försäkringar mm.
*Täcks till stor del av deltagaravgifter på resorna (se not 4).
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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

2019-01-012019-12-31
6
6
12
(5)
24

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

2019-01-012019-12-31
3 624 175
921 200
299 832
25 593
4 870 800

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

2019-01-012019-12-31
0
184 130
764 484
297 542
822 684
449 516
319 321
784 315
933 268
315 540
4 870 800

2018-01-012018-12-31
8 713
308 242
998 193
0
818 367
424 407
352 727
901 768
1 137 560
409 527
5 359 504

2019-12-31

2018-12-31

5 000
5 000

5 000
5 000

0

0

0

0

5 000

5 000

Arvode till styrelse har ej utgått.

Löner och andra ersättningar fördelade per område
Etiopien
Kenya
Peru
Främre Asien
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
-Förvärv
-Avyttring
Redovisat värde vid årets slut

2019-12-31

2018-12-31

74 500
1 800
0
76 300

74 650
0
-150
74 500

Avser BV-Förlag Bibeltrogna Vänner AB, 556013-0584. Ägarandel 1 526 aktier á nom 100 kr (68% av
röster/kapital). Bokfört värde 50 kr/aktie.

Not 11 Andra långfristiga värdepappersinnehav
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början
-Avgående tillgångar
Redovisat värde vid årets slut

2019-12-31

2018-12-31

1 450 000
-1 450 000
0

1 450 000
0
1 450 000

Sång och musikfond placerat i räntebärande värdepapper under 2018. År 2019 var musikfonden inte
placerad i värdepapper och redovisas under posten kassa/bank.

Not 12 Kortfristiga placeringar
Värdepapper redovisat värde
Marknadsvärde vid årets utgång

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

Parmenas fond
2 170 464
-434 000
1 736 464

2019-12-31

2018-12-31

1 474 763
1 714 864

2 773 213
2 912 799

Disponibelt
2 116 780
434 000
-1 769 834
780 946

Totalt
4 829 244
-1 769 834
3 059 410

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 2019-12-31 fanns det 1 736 464 kr avsatt.

Not 14 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)

2019-12-31
1 450 000
1 450 000

2018-12-31
1 450 000
1 450 000

89 005
68 150
-91 517

85 855
68 150
-65 000

65 638

89 005
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Not 15

Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag

Ackumulerade
anskaffningsvärden:
Not 15 Skulder
till intresseföretag och gemensamt
-Vid årets början
-Tillkommande
skulder
Ackumulerade anskaffningsvärden:
Redovisat
värde vid årets slut
-Vid årets början
-Tillkommande skulder
Avser
Design
för Livet
Handelsbolag,
969643-2922.
Redovisat
värde
vid årets
slut

2019-12-31

styrda företag

2018-12-31

95 244
2019-12-31
142 603
237
95 847
244
142 603
237 847

-1 892
2018-12-31
97 136
95
-1 244
892
97 136
95 244

2019-12-31
Inga

2018-12-31
Inga

2019-12-31
Inga

2018-12-31
Inga

Övriga
eventualförpliktelser
Eventualförpliktelser

15 412

18 359

Summa eventualförpliktelser
Övriga eventualförpliktelser

15 412
15 412

18 359
18 359

Summa eventualförpliktelser

15 412

18 359

Avser16
Design
för Livet
Handelsbolag,
Not
Ställda
säkerheter
och969643-2922.
eventualförpliktelser

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

Eventualförpliktelser

Underskrifter

Underskrifter
Stockholm
2020-04-03
Stockholm 2020-04-03
Henrik Nilsson
Styrelseordförande

Eskil Engström

Elisabeth Wallgren

Henrik Nilsson
Styrelseordförande

Eskil Engström

Elisabeth Wallgren

Rebecka Göransson

Gunnel Gustavsson

Jan-Ulrik Smetana

Rebecka Göransson

Gunnel Gustavsson

Jan-Ulrik Smetana

Mats Lundin

Peter Henrysson

Emma Birgersson

Mats Lundin

Peter Henrysson

Emma Birgersson

Vår revisionsberättelse har lämnats den 10 april 2020
Vår revisionsberättelse har lämnats den 10 april 2020
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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 2019.
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 2019.
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 10 april 2020

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
2019
Org.nr 802007-7676

1 (6)

Styrelsen för Stiftelsen Bibeltrogna Vänners Fond för hjälpverksamhet får härmed avge årsredovisning
för räkenskapsåret 2019.
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

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 400 000 kronor till barn- och ungdomsverksamhet:
Sverige
Peru

195 000
205 000

Flerårsöversikt (Tkr)

Stiftelsens intäkter
Årets resultat
Fritt eget kapital
Beviljade anslag

2019
16
305
229
400

2018
17
14
324
280

2017
16
251
590
535

2016
17
16
874
333

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

Org.nr 802007-7676

Resultaträkning

Not

2019-01-01
-2019-12-31

2018-01-01
-2018-12-31

Stiftelsens intäkter
Utdelningar
Ränteintäkter
Summa stiftelsens intäkter

11 318
5 135
16 453

10 940
6 133
17 073

Stiftelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Summa stiftelsens kostnader
Förvaltningsresultat

-4 973
-4 973
11 480

-3 456
-3 456
13 617

293 759
293 759
305 239

0
0
13 617

Resultat före skatt

305 239

13 617

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

305 239

3 (6)
13 617

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

Balansräkning

1

2

Not

2019-12-31

2018-12-31

237 000
237 000
237 000

356 000
356 000
356 000

2 335
2 335

3 037
3 037

40 833
40 833

121 054
121 054

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

88 632
88 632
131 800

188 470
188 470
312 561

SUMMA TILLGÅNGAR

368 800

668 561

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

88

4

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

Balansräkning

4 (6)
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Not
1

2019-12-31

2018-12-31

139 900
139 900

139 900
139 900

323 661
-400 000
305 239
228 900
368 800

590 044
-280 000
13 617
323 661
463 561

0
0

205 000
205 000

368 800

668 561

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
Kortfristiga skulder
Övriga skulder
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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

2019

2018

293 759
293 759

0
0

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

2019-12-31

2018-12-31

356 000
-119 000
237 000

481 000
-125 000
356 000

237 000

356 000

89

293 759

0

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

2019-12-31

2018-12-31

356 000
-119 000
237 000

481 000
-125 000
356 000

237 000

356 000

Not 4 Övriga kortfristiga placeringar

Bokfört
värde
40 833
40 833

Namn
Swedbank aktiedepå

Marknadsvärde
201 971
201 971

Samtliga värdepapper har erhållits genom testamente.

Not 5 Eget kapital

Bundet eget
kapital

Fritt eget
kapital

Belopp vid
räkenskapsårets början
139 900
323 661
Beviljade anslag
-400 000
Stiftelsen Bibeltrogna Vänners Fond för hjälpverksamhet
Årets resultat
305 239
Org.nr 802007-7676
Belopp vid
räkenskapsårets slut
139 900
228 900

Totalt
463 561
-400 000
305 239
368 800

Stockholm den 3 april 2020

Eskil Engström
Ordförande

Sofia Nilsson

Markus Preston

Revisorspåteckning
Vår revisionsberättelse har lämnats den 10 april 2020

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

Den auktoriserade revisorns ansvar

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen Bibeltrogna Vänners Fond för hjälpverksamhet
för år 2019.
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
2019 och av dess finansiella resultat för året enligt
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig
med årsredovisningens övriga delar.

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-

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.
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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 2019.
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 10 april 2020

Grund för uttalande

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnit-
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Jörgen Nilsson
Auktoriserad revisor

Ingvar Ekström
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Årsredovisning för

BV-Förlag Bibeltrogna Vänner AB
556013-0584
Räkenskapsåret
2019-01-01 - 2019-12-31
BV-Förlag Bibeltrogna Vänner AB

1(6)

556013-0584

Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för BV-Förlag Bibeltrogna Vänner AB, 556013-0584, får härmed
Innehållsförteckning:
Sida
avge årsredovisning
för räkenskapsåret 2019.

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

2019
1 010 419
170 265
86

2018
988 262
5 954
70

2017
966 822
10 490
73

Belopp i kr
2016
921 877
-37 931
74

Aktiekapital
225 000

Reservfond
51 000

Fritt eget
kapital
602 535

225 000

51 000

772 800

Årets resultat

Vid årets slut

170 265

Resultatdisposition
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, 772 800 kronor disponeras enligt följande:

Belopp i kr

balanserat resultat
årets resultat
Totalt

602 535
170 265
772 800

disponeras för
balanseras i ny räkning
Summa

772 800
772 800

Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med noter.
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Resultaträkning
Belopp i kr

Not

2019-01-012019-12-31

2018-01-012018-12-31

1 010 419
95 645
1 106 064

988 262
41 651
1 029 913

-635 872
-298 692
-934 564

-693 779
-329 003
-1 022 782

171 500

7 131

0
-1 235
-1 235

60
-1 237
-1 177

Resultat efter finansiella poster

170 265

5 954

Bokslutsdispositioner
Resultat före skatt

170 265

5 954

170 265

5 954

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

2019-12-31

2018-12-31

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

1 019 867
1 019 867

1 007 976
1 007 976

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Summa kortfristiga fordringar

99 339
151
99 490

138 839
19 060
157 899

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank

95 471
95 471

85 145
85 145

1 214 828

1 251 020

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Handelsvaror
Summa varulager
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Summa omsättningstillgångar

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
Materiella
anläggningstillgångar
Summa kortfristiga
fordringar
Inventarier
Kassa och
bank anläggningstillgångar
Summa
materiella
Kassa och bank
Finansiella
anläggningstillgångar
Summa kassa
och bank
Fordringar hos intresseföretag
Summa
finansiella
anläggningstillgångar
BV-Förlag
Bibeltrogna
Vänner AB
Summa
omsättningstillgångar

2 873
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Not

1 019 867
2019-12-31
1 019 867

1 007 976
2018-12-31
1 007 976

99 339
151
99 490
0
0
95 471
95 471
2 873
2 873
1 214
828

138 839
19 060
157 899
0
0
85 145
85 145
2 873
2 873
4(6)
1 251
020

2 873
1 217
701

2 873
1 253
893

2019-12-31

2018-12-31

1 019 867
1 019 867

1 007 976
1 007 976

Kortfristiga
Bundet eget fordringar
kapital
Kundfordringar
Aktiekapital
Övriga
fordringar
Reservfond
Summa
Summa kortfristiga
bundet egetfordringar
kapital

99 339
225
000
51 151
000
99 490
276
000

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

Kassa
och
bank
Fritt eget
kapital
Kassa
och bank
Balanserat
resultat
Summa
kassa och bank
Årets resultat

95 471
602
535
95 471
170
265

3

4
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Summa
SUMMA anläggningstillgångar
TILLGÅNGAR

Balansräkning

Omsättningstillgångar
Belopp i kr
Varulager m.m.
Handelsvaror
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Summa
varulager
Eget kapital

Not

Summa fritt eget kapital
Summa omsättningstillgångar

772 800
1 214 828

85 145
596
581
85
145
5 954
602 535
1 251 020

Summa eget kapital
SUMMA TILLGÅNGAR
Långfristiga skulder
Skulder till koncernföretag
Summa långfristiga skulder

1 048 800
1 217 701

878 535
1 253 893

0
0

50 000
50 000

47 745
58 235
32 921
30 000
168 901

191 599
77 237
26 522
30 000
325 358

1 217 701

1 253 893

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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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 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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2019-12-31

2018-12-31

3 500
3 500

3 500
3 500

-3 500
-3 500

-3 500
-3 500

0

0

2019-12-31

2018-12-31

2 873
2 873

2 873
2 873
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556013-0584

Underskrifter
Stockholm 2020-04-14

Daniel Ringdahl
Styrelseordförande

Nils-Göran Nilsson
Verkställande direktör

Gunnar Davidsson

Johanna Nyholm Skoglund

Jens Lunnergård

Ingegerd 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 2019. Det är styrelsen och verkställande
direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om
Årsredovisningen, räkenskaperna och förvaltningen på
grundval av vår granskning.
Granskningen har utförts på sätt som innebär att
vi planerat och genomfört revisionen för att med hög
men inte absolut säkerhet försäkra oss om att Årsredovisningen och räkenskaperna inte innehåller väsentliga
fel. En granskning innefattar att granska ett urval av
underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. Vidare ingår att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens

Helsingborg 14 april 2020

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.

Stadgar

Stadgar

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

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……
(namnteckning)		(namnteckning)
(namnförtydligande)		namnförtydligande)

Evangelisk Luthersk Mission – Bibeltrogna Vänners expedition anvisar gärna person som kan stå till tjänst med råd och hjälp vid
upprättande av testamenten.
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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